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Lista e shkurtesave:

ASHMAV Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele

AMDHP Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

AKMIS Sistem i automatizuar informatash për menaxhim 
me lëndët gjyqësore

AQLI Agjencia e Mbrojtjes të së Drejtës për Qasje të Lirë 
në Informata me Karakter Publik

AGJPP Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë
BIRN Rrjeti ballkanik i raportimit investigativ

GJSRMV Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut
GRECO Grupi i shteteve kundër korrupsionit

ESHS Enti Shtetëror i Statistikës
ISHP Inspektorati Shtetëror i Punës

KSHPK Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit

IEBGJ Instituti Evropian për Barazi Gjinore
EJTN Rrjeti Evropian i Trajnimit të Gjyqtarëve

KE Komisioni Evropian
KEDNJ Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut
ENER Regjistër i vetëm kombëtar elektronik i rregulloreve

EPI Instituti për Politikë Evropiane
GJEDNJ Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

BE Bashkimi Evropian
QEDR Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve

QZHM Ligji për shërbime mediatike audio dhe 
audiovizuele

LPP Ligji për procedurën penale
SHGM Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë

  PPRMN Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut

KP Kodi penal
INK Institucion ndëshkues korrektues

KPMD Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga 
Diskriminimi

CPT Komitet evropian për parandalimin e torturës dhe 
dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese

LGBTI Komuniteti lezbik, homoseksual, biseksual, trans 
dhe interseks

MPB Ministria e Punëve të Brendshme

AMJR Asociacioni Maqedonas i Juristëve të Rinj 
MRT Radiotelevizioni Maqedonas

MASH Ministria e Arsimit dhe Shkencës
MD Ministria e Drejtësisë

MPPS Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në 
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PTHP Prokuroria Themelore Publike

PTHPNKOK Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e 
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VNR Vlerësimi i ndikimit rregullator

PINA Platforma për gazetari investigative dhe 
analizë

RM Republika e Maqedonisë
RMV Republika e Maqedonisë së Veriut
SHBA Shtetet e Bashkuara të Amerikës

SPB Sektori për Punët e Brendshme
KEMM Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni

SÇE VIZART – Sekretariati për Çështje Evropiane
CEPEJ Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë

PSP

Prokuroria Publike për ndjekjen e veprave 
penale që lidhen dhe rezultojnë nga përmbajtja 
e monitorimit të paligjshëm të komunikimeve 
(Prokuroria Speciale Publike)

PPSRMV Faqja zyrtare e Këshillit të Prokurorëve Publikë të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
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Këshilli për koordinimin e teknologjisë së 
informacionit dhe komunikimit në organet 
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të medias

KGJRMV Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut

TAIEX Asistencë teknike për shkëmbimin e informacionit
DPF Autoriteti i Policisë Financiare

KHDNJ Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut
QPS Qendra për Punë Sociale
ERA Akademia e së Drejtës Evropiane

SSR Qendra për trajnime dhe studime gjyqësore të 
Mbretërisë së Holandës
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Hyr je

Ky raport në hije bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha gjetjet, përfun-
dimet dhe rekomandimet që dolën nga monitorimi i fushave të përfshira në Kapitullin 
23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Ky është raporti i shtatë i tillë i publikuar nga 
Instituti për Politika Evropiane (EPI)  - Shkup, duke marrë parasysh komentet dhe opin-
ionet e organizatave joqeveritare. Gjashtë periudhat e mëparshme mbulojnë periudhat 
në vijim: tetor 2014 - korrik 2015,1 korrik 2015 - prill 2016,2 maj 2016 - janar 2018,3 
qershor 2018 - mars 2019,4 prill 2019 - mars 20205 dhe prill 2020 - shtator 2021.6

Rraporti mbulon periudhën nga fillimi i tetorit 2021 deri në fund të shtatorit 2022. Në 
raportin jepen të dhëna që janë të relevante edhe para tetorit 2021, kur nevojiten  për 
kontekstualizimin apo sqarimin e risive nga periudha aktuale raportuese, të cilat janë 
të rëndësishme për periudhën raportuese. Periudha raportuese e raportit korrespondon 
me periudhën raportuese të Komisionit Evropian (KE) për Republikën e Maqedonisë së 
Veriut. Ky raport ndjek strukturën e Kapitullit 23, sipas raportit të KE-së. Në fund të 
çdo fushe, në kornizë janë ndarë rekomandimet dhe konkluzionet kryesore.

1  Neda Çallovska  et al., “Gjyqësori dhe të drejtat themelore në Republikën e Maqedonisë” („Правосудството и темелните права во Република Македонија“), 
(Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut të Republikës së Maqedonisë, 2015)<https://epi.org.mk/docs/Analiza_Mreza.pdf>.

2  Neda Çallovska , Voisllav Stojanovski dhe Aleksandar Jovanovski, “Raport në hije për Kapitullin 23 për periudhën nga korriku 2015 deri në prill 2016” („Извештај 
во сенка за Поглавје 23 за периодот од јули 2015 до април 2016 година“), (Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut të Republikës së Maqedonisë, 
2016)<https://epi.org.mk/docs/Izvestaj_mk.pdf>. 

3  Velimir Dellovski et al., “Raport në hije për Kapitullin 23 për periudhën nga maji 2016 deri në janar 2018”, („Извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот 
од мај 2016 до јануари 2018 година“ ) (Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut të Republikës së Maqedonisë, 2018)<https://epi.org.mk/docs/Mreza23_iz-
vestaj%20vo%20senka_2018.pdf>. 

4  Iva Conevska et al., “Raport në hije për Kapitullin 23 për periudhën Qershor 2018 – Mars 2019” (2019). 
5  Iva Conevska dhe Ismail Kamberi, “Raport në hije për Kapitullin 23 për periudhën qershor 2019 - mars 2020”, (“Извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот 

јуни 2019 – март 2020”), Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 2020 ,<https://epi.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestaj_vo_senka_2020.pdf> .
6  Iva Conevska Vangellova dhe Ismail Kamberi, “Raport në hije për kapitullin 23 për periudhën prill 2020- shtator 2021”, (“Извештај во сенка за Поглавјето 23 за 

периодот април 2020- септември 2021” ), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 16 dhjetor 2021),  https://epi.org.mk/post/20027 .
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Gjatë periudhës raportuese, vendi filloi negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropi-
an, pas heqjes së bllokadës bullgare dhe pranimit të “propozimit francez” me miratimin 
e kornizës negociuese.7 Më pas, më 27 shtator 2022, në Bruksel u mbajt takimi shpjeg-
ues për Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, duke përmbyllur skriningun 
shpjegues për grupin e parë, “Themelet”.8 Skriningu dypalësh i Kapitullit 23 u zhvillua 
më 1 dhe 2 dhjetor 2022, kur Maqedonia e Veriut prezantoi shkallën e harmonizimit me 
drejtësinë e BE-së, strukturën institucionale për zbatimin e ligjeve të harmonizuara, 
planet për harmonizim të mëtejshëm, ndërtimin e kapaciteteve institucionale dhe ad-
ministrative, si dhe burimet e nevojshme njerëzore, financiare dhe TI për zbatimin e 
standardeve evropiane. Në periudhën e ardhshme do të jetë e nevojshme të ndërmer-
ren aktivitete të dukshme që do të japin rezultate të matshme.

Ky raport në hije është përgatitur në kuadër të projektit “Ndërtojmë ura për një të 
ardhme të përbashkët: Sundimi i ligjit në drejtim të anëtarësimit në BE”. Projekti 
financohet nga Bashkimi Evropian dhe synon të ndihmojë në krijimin e reformave të 
qëndrueshme për sundimin e ligjit në drejtim të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

7  “ Parlamenti miratoi konkluzionet për propozimin francez,” (“Собранието ги изгласа заклучоците за францускиот предлог,”) Deutsche Welle, 16 korrik 2022, 
https://bit.ly/3hPIwbk.

8  Mariçiq: Reformat në drejtësi janë kyçe për përshpejtimin e integrimeve evropiane,” Uebfaqja zyrtare e Sekretariatit për Çështje Evropiane, (Маричиќ: Судските 
реформи се клучни за забрзување на евроинтеграциите, Официјална интернет-страница на Секретаријатот за европски прашања), 27 shtator 2022, 
https://www.sep.gov.mk/post/?id=13206#.Y7MsN3bMJPY.
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Metodologj ia 

Gjatë përgatitjes së këtij raporti është zbatuar metodologjia për monitorimin e fushave 
që janë në fokus të punës së “Rrjetit 23” – Gjyqësor, luftë kundër korrupsionit dhe të 
drejtat themelore,9 e përpunuar në vitin 2015 dhe e aplikuar tashmë në raportet e 
mëparshme. Ajo përfshiu hulumtimin e burimeve zyrtare të shtetit dhe institucioneve 
gjyqësore, analizën e njoftimit mediatik të zhvillimeve të caktuara në këto fusha në 
periudhën në fjalë, analiza dhe raporte të shumta të përgatitura nga organizata të 
shoqërisë civile, si dhe të dhëna të marra përmes kërkesave të dërguara për qasje në 
informacionin publik.

Për përgatitjen e këtij raporti në hije janë bërë konsultime edhe me organizata të sho-
qërisë civile, institucione dhe ekspertë. Fillimisht u bënë konsultime për dorëzimin e 
analizave, raporteve dhe hulumtimeve përkatëse në lidhje me Kapitullin 23. Më pas, më 
25 nëntor 2022, u realizua një diskutim për vetë raportin, i cili bëri të mundur marrjen 
e një kontributi të rëndësishëm e thelbësor të përfaqësuesve përkatës të insitucioneve 
gjyqësore, shtetërore dhe organizatave civile në finalizimin e këtij dokumenti, me çka 
shënimet, pikëpamjet dhe komentet e tyre janë të përfshira në këtë raport në hije.

9  Natalija Shikova (red.), “Metodologjia për monitorimin dhe vlerësimin e politikave publike nga Kapitulli 23 - gjyqësori dhe të drejtat themelore nga legjislacioni 
i Bashkimit Evropian”, („Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики од Поглавјето 23 – правосудство и фундаментални права од 
законодавството на Европската унија“ ), (Qendra për menaxhimin e ndryshimeve), <https://epi.org.mk/docs/Metodologija_mk.pdf>.
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1.  G j yqëso r 
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Në periudhën raportuese, zbatimi i reformave në sektorin e gjyqësorit është intensifi-
kuar në përputhje me hyrjen e Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 
në fazën përfundimtare të zbatimit të saj, si dhe me fillimin e bisedimeve për anëtarë-
sim të vendit me BE-në.

Krahas aktivitetit intensiv legjislativ në vitet e fundit, ende nuk kanë përfunduar në 
tërësi proceset e hartimit dhe miratimit të disa zgjidhjeve ligjore. Arsyet e kësaj sit-
uate mund t’i atribuohen pjesërisht pandemisë COVID-19, e cila ndryshoi prioritetet 
e qeverisë dhe ngadalësoi dinamikën e proceseve të përgjithshme reformuese, meg-
jithatë, vetë natyra e ligjeve luajti një rol të rëndësishëm në vonesën, e cila kërkon një 
qasje veçanërisht të kujdesshme për çfarëdo lloj ndryshimesh dhe shtesash. Po ashtu, 
procedura për miratimin e disa zgjidhjeve ligjore, të sjella nga Qeveria dhe të dorëzuara 
në Kuvend, pothuajse është ndalur plotësisht. 

Për shkak të bashkëpunimit të pamjaftueshëm ndërmjet ministrive të linjës,10 kur u 
ndryshua Ligji për Marrëdhëniet e Punës, pati një çrregullim të plotë të burimeve 
njerëzore në gjyqësor, duke nxjerrë në pension një numër të madh të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve publikë, gjë që ndikoi në funksionimin efikas të institucioneve gjyqësore. 
Nga ana tjetër, veprimet e institucioneve gjyqësore në raste të veçanta me interes 
publik shkaktuan reagime të theksuara negative mes publikut profesionist dhe të gjerë, 
gjë që ndikoi negativisht në besimin e qytetarëve në proceset reformuese dhe në përg-
jithësi në gjyqësor.

10  Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministria e Drejtësisë.
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D O K U M E N T E T  S T R A T E G J I K E  
Gjatë periudhës raportuese, Strategjia për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 hyri 
në vitin e pestë, të fundit të periudhës së planifikuar për zbatimin e saj. Monitorimi i 
zbatimit të Strategjisë ka vazhduar edhe në periudhën raportuese, nëpërmjet Këshillit për 
zbatimin e Strategjisë për Reformën në Gjyqësor, i cili ka mbajtur dy seanca në dhjetor 
2021 dhe në prill 2022. Nga gjithsej 227 aktivitete të përcaktuara në Strategji, më shumë 
se 118 aktivitete janë realizuar në tërësi.11  Kjo veçanërisht i referohet aktiviteteve që 
parashikonin ndryshime në ligjet ekzistuese ose miratimin e ligjeve të reja (të ashtuqua-
jturat masa rregulluese), të cilat tashmë janë zbatuar ose janë në fazën përfundimtare 
të miratimit të tyre. Megjithatë, disa nga proceset e hartimit dhe miratimit të disa zg-
jidhjeve ligjore ende nuk kanë përfunduar12 ose, nga ana tjetër, vërehen sfida në zbatimin 
e atyre që tashmë janë miratuar.13 Nga ana tjetër, detyrimi për sigurimin e një buxheti 
gjyqësor të pavarur në masën e parashikuar nga Ligji për Buxhetin Gjyqësor është ende 
larg përmbushjes dhe nuk janë ndërmarrë veprime të rëndësishme për përmirësimin e 
gjendjes me burimet njerëzore, nëpërmjet zbatimit  të Strategjisë së Burimeve Njerëzore 
për Rrjetin Gjyqësor14 dhe Strategjisë së Burimeve Njerëzore për Rrjetin e Prokurorisë 
Publike,15  e cilat do të ketë ndikim negativ në kapacitetet reformuese. Aktivitete të 
caktuara që kanë të bëjnë me trajnimet, harmonizimin e praktikës gjyqësore, ekipimin 
kadrovik dhe teknik, janë realizuar në vazhdimësi dhe do të zgjasin deri në përfundim të 
zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022. 

Me zgjedhjen e Qeverisë së re16 dhe emërimin e Ministrit të ri të Drejtësisë, u shpall 
dhe u hartua Strategjia e re për Sektorin Gjyqësor 2023-2027,17 grupi i punës të 
së cilës mbajti seancën e parë konstituive më 5 shtator 2022.18 Grupi i punës për-
bëhet nga 31 anëtarë dhe përfshin përfaqësues nga komuniteti akademik,19 Ministria e 

11  Ministria e drejtësisë, “Raporti vjetor i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022,” 2021, (,,Годишен извештај за имплементација на 
Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022,”), https://bit.ly/3Wil0mX.

12  Kodi penal, Ligji për Procedurën Penale, Ligji për Procedurën Civile, Ligji për Drejtësinë për Fëmijët, etj.
13  Sidomos në lidhje me zbatimin e disa dispozitave të Ligjit për Prokurorinë Publike, Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ligjit 

për Ndihmë Juridike Falas. Bluprint grupi për reforma në gjyqësor, PËRMBLEDHJE E DYTË GJASHTËMUJORE E MONITORIMIT: Monitorimi i zbatimit të Strategjisë 
për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 - periudha e monitorimit: janar 2022 - qershor 2022” (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 19 shtator 2022), 
(Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година – период на следење: јануари 2022 – јуни 2022”), 
https://bit.ly/3NnEySR.

14  “Strategjia e Burimeve Njerëzore për Rrjetin Gjyqësor”, (,,Стратегија на човечки ресурси за судската мрежа”,)  shtator 2020, https://bit.ly/3trhzNE.
15  “Strategjia e Burimeve Njerëzore për Rrjetin e Prokurorisë Publike”, (,,Стратегија на човечки ресурси за јавнообвинителската мрежа”), tetor 2020, https://bit.

ly/3GcekBs.
16  “Kuvendi zgjodhi Qeverinë e re, Kovaçevski kryeministër”, („Собранието ја избра новата Влада, Ковачевски е премиер“), Radio Slobodna Evropa, 16 janar 

2022, https://bit.ly/3x6vFqR.
17  “Tupançeski ka shpallur Strategji të re të gjyqësorit 2023-2027 në një takim me Gir”, („Нова Стратегија за правосудството 2023-2027 најавил Тупанчески на 

средба со Гир“), 360 stepeni, 9 shkurt 2022, https://bit.ly/36VQg6D.
18  ‘Takim konstituiv i grupit të punës për zhvillimin e Strategjisë së re gjyqësore 2023-2027’, (‘Конститутивен состанок на работната група за изработка на новата 

судска стратегија 2023-2027 година), Faqja zyrtare në Facebook e Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 5 shtator 2022, https://bit.
ly/3gYogUg.

19  Konkretisht, Akademia e shkencave dhe e arteve e Maqedonisë (MANU), Fakulteti Juridik “Justiniani i Parë” – Shkup në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” dhe 
Fakulteti Juridik në Universitetin Shtetëror në Tetovë.
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Drejtësisë, Ministria e Financave, Sekretariati për Çështjet Evropiane (SÇE), Akademia 
e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë, Zyra e Presidentit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, Gjyqësori dhe Prokuroria Publike,20 përfaqësues nga Prokuroria Shtetërore e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësues nga odat përkatëse,21 si dhe përfaqë-
sues nga organizata të shoqërisë civile që janë pjesë e Bluprint grupit për reformat në 
gjyqësor.22 Gjithashtu, për hartimin më efikas të Strategjisë, përbërja e grupit të punës 
ndahet në nëngrupe sipas tre fushave kryesore të fokusit, përkatësisht organeve gjy-
qësore dhe drejtësisë elektronike, qasjes në drejtësi dhe kornizës ligjore.23  Megjithëse 
është i nevojshëm miratimi në kohë i Strategjisë së re, është gjithashtu i nevojshëm 
një kuptim real i situatës aktuale në gjyqësor dhe zbatimi i deritanishëm i Strategjisë 
ekzistuese, si dhe tejkalimi i pengesave që kontribuojnë në zvarritjen e aktiviteteve të 
parashikuara në të, e gjitha me synimin për të propozuar drejtimet dhe masat e duhura 
në të ardhmen.

Me hyrjen e Strategjisë për reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 në vitin e pestë, 
të fundit të periudhës së planifikuar për zbatimin e saj, numri më i madh i aktiviteteve 
të realizuara janë ato që parashikojnë ndryshimin e ligjeve ekzistuese apo miratimin 
e ligjeve të reja (të ashtuquajturat masa rregullatore).  Megjithatë, disa nga proceset 
e hartimit dhe miratimit të disa zgjidhjeve ligjore ende nuk kanë përfunduar ose, nga 
ana tjetër, vërehen sfida në zbatimin e atyre që tashmë janë miratuar.  Detyrimi për 
sigurimin e një buxheti gjyqësor të pavarur në shumën e parashikuar me Ligjin për Bux-
hetin Gjyqësor është ende larg përmbushjes dhe nuk janë ndërmarrë  veprime të rëndë-
sishme për përmirësimin e gjendjes me burimet njerëzore.  Për shkak të saj, megjithëse 
miratimi në kohë i Strategjisë së re për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2023-2027është 
i nevojshëm, është gjithashtu i nevojshëm një kuptim real i situatës aktuale në gjyqësor 
dhe zbatimi aktual i Strategjisë ekzistuese, si dhe tejkalimi i pengesave që kontribuojnë 
në zvarritjen e aktiviteteve të parashikuara në të, të gjitha me synimin për të propozu-
ar drejtimet dhe masat e duhura në të ardhmen.

20  Anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Këshillit të prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqatës së Gjyqtarëve 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqatës të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqatës të Administratës Gjyqësore të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, Këshillit Buxhetor Gjyqësor.

21  Odа е Avokatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Odа е Noterëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Odа е Përmbaruesve të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut dhe Oda e Ndërmjetësuesve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

22  Ministria e Drejtësisë, Sektori Gjyqësor, “Vendim për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e Strategjisë për Sektorin Gjyqësorit me plan veprimi 2023-2027”, 
25 korrik 2022, i pabotuar.

23  Ministria e Drejtësisë, “Procesverbale nga mbledhja e parë konstituive e grupit të punës për Strategjinë për Sektorin Gjyqësor me plan veprimi 2023-2027”,12 
shtator 2022.
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O R G A N E T  D R E J T U E S E  
Me qëllim të promovimit të pavarësisë dhe paanshmërisë së sistemit gjyqësor, në peri-
udhën e kaluar (2019-2020), si masa për zbatimin e Strategjisë për Reformën e Sek-
torit Gjyqësor24, u miratuan Ligji i ri për Këshillin Gjyqësor25 dhe Ligji për Ndryshimin 
dhe Plotësimin e Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publik.26 

Në lidhje me zbatimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor për përzgjedhjen e anëtarëve të 
këshillit,27 gjatë periudhës raportuese, për herë të parë pas rekomandimeve të shumta, 
është dhënë mundësia që gjyqtarët të mund të paraqesin drejtpërdrejt kërkesë të ini-
ciojnë procedurë për përgjegjësi disiplinore kundër një anëtari të Këshillit Gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë Veriore (KGJRMV) të cilin e kanë zgjedhur.28 Një kërkesë të 
tillë mund të paraqesin të paktën 20 gjyqtarë ose çdo anëtar i Këshillit Gjyqësor, me 
të drejtë vote.29 Megjithatë, në ligj, në dispozita të veçanta nuk parashikohen afate, gjë 
që lë hapësirë për praktika të mundshme korruptive, ndikim mbi anëtarët e KGJRMV-së 
ose, nga ana tjetër, shfaqjen e konfliktit të interesave, në kundërshtim me dispozitat 
ligjore.30 Zbrazëtira të tilla ligjore gjenden në nenin 32, i cili i referohet largimit të 
përkohshëm nga ushtrimi i funksionit të anëtarit të KGJRMV-së, si dhe në nenin 35, për 
paraqitjen e kërkesës për fillimin e procedurës disiplinore për një anëtar të Këshillit.31 
Deri më tani nuk është paraqitur asnjë kërkesë për inicimin e procedurës për përgjeg-
jësi disiplinore të një anëtari të Këshillit Gjyqësor.

Në përputhje me angazhimin e Qeverisë për luftën kundër korrupsionit dhe miratimin e 
Strategjisë kombëtare për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit 2021-
2025 nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK),32 KGJRMV 
më 7 shtator 2022 miratoi Programin dhe Planin e Veprimit për Parandalimin dhe 
Monitorimin e Korrupsionit në Gjyqësor 2022-2025.33    Programi dhe plani i veprimit 
synojnë  uljen e korrupsionit, përmirësimin e integritetit të gjyqtarëve, transparencën 
dhe llogaridhënien, duke siguruar kështu besim më të lartë të publikut në sistemin 

24  “Strategjia për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 me plan veprimi” (n 18).
25  “Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 102/2019.
26  “Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publikë”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 42/2020.
27  Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nenet 34 dhe 35.
28  Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup, “Raport për monitorimin e punës së Këshillit Gjyqësor Janar-Qershor 2022” (,,Извештај од следењето на работата на 

Судскиот совет: јануари-јуни 2022 година”), 2022, https://bit.ly/3IiMvYV.
29  Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
30  Ibid.
31  Ibid.
32  Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, “Strategjia kombëtare për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit 2021-2025”, (,,Националната 

стратегија за спречувањето на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година”)  2020, https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna- 
strategija-DKSK-KONECNA.pdf.

33  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Programi dhe plani i veprimit për parandalimin dhe monitorimin e korrupsionit në gjyqësor 2022-2025” 
(,,Програма и Акционен шлан за превенција и следење на корупцијата во судството 2022-2025”), 7 shtator 2022, https://bit.ly/3DNooPw.
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gjyqësor.34 Në program, KGJRMV ka treguar të gjitha dobësitë e gjyqësorit që kanë 
vite që janë të pranishme në vend, si ndërtimi i marrëdhënieve joprofesionale ndërmjet 
prokurorëve publikë, gjyqtarëve dhe avokatëve dhe abuzimi i sistemit AKMIS përmes 
ndarjes subjektive të lëndëve nga personat udhëheqës. Mirëpo, në planin e veprimit ato 
janë deklaruar më shumë si konstatime, pa specifikuar veprimet që do të ndërmerreshin 
për tejkalimin e situatës dhe as nuk ka tregues për matjen e rezultateve.35   Për këtë 
qëllim është i nevojshëm zhvillimi i mëtejshëm i programit dhe i planit të veprimit për 
të përcaktuar saktë aktivitetet, afatin kohor në të cilin ato planifikohen të realizohen, 
si dhe për të përcaktuar shkallën e rrezikut.36  Gjithashtu, duke rishikuar programin dhe 
planin e veprimit, është e nevojshme të synohen vetë anëtarët e KGJRMV-së, të cilët 
janë të përjashtuar sipas programit aktual.37

Pasi nuk kaluan në Kuvend ndryshimet që supozohej të zgjasnin punësimin e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve publikë edhe për tre vjet,38 KGJRMV në seancën e mbajtur më 1 korrik 
2022 nxorri në pension 42 gjyqtarë që plotësonin kushtet për pension, dhe të cilët e 
kishin zgjatur mandatin në bazë të mundësisë së mëparshme ligjore.39 Sipas kësaj, u 
hap çështja e mandatit të gjyqtarëve, anëtarë të KGJRMV-së. Gjegjësisht, në Ligjin për 
Këshillin Gjyqësor nuk parashikohet kjo situatë, por nga ana tjetër, anëtar i KGJRMV-së 
nga radhët e gjyqtarëve mund të jetë vetëm gjyqtar aktiv, sipas të cilit dy anëtarë 
kanë dalë në pension në korrik të vitit 2022,40 ndërsa në gusht 2022 edhe një tjetër 
anëtar.41 Më pas u publikua shpallja për zgjedhjen e anëtarve nga rradhët e gjyqtarëve 
nga njësitë zgjedhore: Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zona e 
Apelit Shkup dhe Gjykatat Administrative dhe Zona e Apelit Gostivar.42  Pas formimit 
të Komisionit për zbatimin e zgjedhjeve43 dhe përgatitjes së listave të kandidatëve 
për zgjedhjen e anëtarëve,44 më 14 shtator 2022, u zgjodhën tre anëtarët e rinj të KG-

34  Ibid.
35  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022» (Koalicioni «Të gjithë për gjykim të drejtë», 2022).
36  Ibid.
37  Ibid.
38  “Është ndërprerë seanca për vazhdimin e punësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve”, (,,Прекината седницата за продолжување на работниот ангажман на 

судии и обвинители”),  Agjencia Informative Mediatike – MIA, 29 qershor 2022, https://bit.ly/3NYBqgE.
39  “Njoftim nga seanca e 407-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 01.07.2022”, (,,Соопштение од 407-та седница на Судскиот совет на РСМ – 01.07.2022 година”), 

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3zs107O.
40  Anëtarë të Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve u pensionuan - Kiro Zdravev nga Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zoran Teofilovski 

nga Gjykata e Apelit në Gostivar.
41  Anëtarja e Këshillit Gjyqësor  nga radhët e gjyqtarëve u pensionua - gjyqtarja Gordana Spirevska nga Gjykata Themelore Penale Shkup. “Njoftim nga seanca e 

411-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 09.08.2022”, (,,Соопштение од 411-та седница на Судскиот совет на РСМ – 09.08.2022 година”),Faqja zyrtare e Këshillit 
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3Ud3puM.

42  “Shpallje për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga radhët e gjyqtarëve”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut, nr. 163/2022.

43  Me short u zgjodh Komisioni për Zhvillimin e Zgjedhjeve, përkatësisht: një gjyqtar nga Gjykata Supreme e RMV, një gjyqtar nga Gjykata e Apelit në Shkup dhe një 
përfaqësues nga sektori i shoqërisë civile. “Njoftim nga seanca e 413-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 24.08.2022”, (,,Соопштение од 413-та седница на Судскиот 
совет на РСМ – 24.08.2022 година”), Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3U8Chx9.

44  “Lista e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit nga radhët e gjyqtarëve”, (,,Кандидатски листи за избор на членови на Советот од редот на 
судиите”), Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 11 gusht 2022, https://bit.ly/3TPKwOJ.
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JRMV-së.45 E gjithë procedura ishte transparente dhe numërimi i votave për zgjedhjen e 
anëtarëve u shfaq për herë të parë publikisht.46 Mirëpo, është për t’u habitur fakti që një 
numër i vogël gjyqtarësh kishin paraqitur kandidaturë për t’u anëtarësuar në KGJRMV. 
Domethënë, për njësinë zgjedhore Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut dhe Zona e Apelit Shkup dhe Gjykatat Administrative, ka aplikuar vetëm një kandidat, 
që do të thotë se gjyqtarët nuk kanë pasur mundësi të votojnë, pasi opsioni i vetëm për 
zgjedhje ishte vetëm kandidati që aplikoi.47 Nga analiza e vitit të kaluar të Koalicionit 
“Të gjithë për gjykim të drejtë”48 nga intervistat e bëra me gjyqtarë, u konstatua se 
KGJRMV nuk gëzon një opinion të lartë për punën e saj nga ana e gjyqtarëve. Më saktë-
sisht, shumica e gjyqtarëve të intervistuar mendojnë se KGJRMV nuk ka legjitimitet dhe 
besueshmëri të mjaftueshme për të kryer vlerësimin e gjyqtarëve. Gjithashtu, disa nga 
gjyqtarët theksojnë shqetësimin e tyre për cilësinë dhe njohuritë që zotërojnë anëtarët e 
KGJRMV-së, cilësinë e vendimeve të marra për përzgjedhjen e gjyqtarëve në një gjykatë 
më të lartë që nuk janë mjaftueshëm të arsyetuara, si dhe mënyrën në të cilën gjyqtarët 
shkarkohen. Mirëpo, nëse merren parasysh këto perceptime të gjyqtarëve, lind pyetja pse 
ata nuk reagojnë dhe ndërmarrin hapa, si për shembull të kandidojnë për anëtarësim në 
KGJRMV, për të pasur mundësi të bëjnë disa ndryshime dhe të avancojnë punën e këshil-
lit, si dhe t’a përmirësojnë situatën për të gjithë gjyqtarët në të gjithë vendin.49

Si pasojë e reagimeve të forta të publikut ekspert, ndaj miratimit të Kodit të Etikës 
së Prokurorëve Publikë në maj 202150, sipas të cilave disa dispozita të kodit mund të 
kontribuojnë në mbylljen e Prokurorisë Publike për publikun dhe se ato janë në kundër-
shtim me Ligjin për Prokurorinë Publike dhe përpjekjet për transparencë,51 në dhjetor 
2021 është organizuar takimi me prokurorët publikë dhe Shoqatën e Prokurorëve 

45  “Njoftim për publikun për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga radhët e gjyqtarëve”, (,,Сoопштение за јавноста 
за избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите”),  Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, 15 shtator 2022, https://bit.ly/3fiHH9Y.

46  Këto zgjedhje ishin zgjedhjet e para në të cilat u regjistrua numërimi i votave dhe i njëjti u publikua në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor, gjë që ka rëndësi të 
veçantë për përmirësimin e transparencës së punës së Këshillit Gjyqësor për çështje kaq të rëndësishme. “Numërimi i votave për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit 
Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve», (,,Броење на гласови за изборот на членови на Судски совет од редот на судиите”),Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, 16 shtator 2022, https://bit.ly/3gZ1bB6.

47  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
48  Natali Petrovska dhe Darko Avramovski, “Ndikimi i sistemit të meritës në pavarësinë dhe profesionalizmin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut” , 2021), („Влијание 

на мерит-системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија“), (Koalicioni “Të gjithë për një gjykim të drejtë”),  <https://bit.
ly/3Yn1qaa>. 

49  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
50  Këshilli i Prokurorëve Publikë, “Kodi Etik i Prokurorëve Publikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, („Етички кодекс на јавните обвинители во Република 

Северна Македонија“), 20 maj 2021, https://bit.ly/3Ga4786.
51  Dispozitat e kodit, sipas të cilave “Prokurorët publikë janë të detyruar të shmangin deklaratat publike apo private që mund të shkaktojnë dyshime në paanshmërinë 

e tyre dhe në veçanti të mos bëjnë komente për lëndët në të cilat ata veprojnë ose mund të veprojnë” dhe “Prokurorët publikë, kur marrin udhëzime nga prokurori 
më i lartë publik se si të veprojnë në lëndë të caktuara, do të përmbahen nga dhënia e njoftimeve apo komenteve për të tjerët” veçanarisht shkaktuan reagime 
në publik. Sipas një pjese të opinionit eskpert, kjo është në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit për Prokurorinë Publike, “(1) Prokuroria Publike është e organizuar 
sipas parimeve të hierarkisë dhe të vartësisë. (2) Prokuroria Publike është organ i pavarur shtetëror. (3) Respektimi i parimeve nga paragrafi (1) i këtij neni nuk 
guxon të rrezikojë pavarësinë dhe përgjegjësinë e secilit prokuror publik në kryerjen e detyrës.” Reagime ka pasur edhe për dispozitën e kodit të etikës sipas të cilit 
“Prokurorët publikë nuk do të komentojnë në publik vendimet e marra nga KPPRMV.
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Publikë në të cilin është konstatuar se kodi duhet të rishikohet.52 Përveç kësaj, në takim 
u përcaktua që kodi duhet të jetë gjithashtu në përputhje me parimet e vlefshme bazë, 
legjislacionin kombëtar dhe standardet ndërkombëtare, siç janë Udhëzimet Evropiane 
për Etikën dhe Sjelljen e Prokurorëve Publikë («Udhëzimet e Budapestit”) 2005 (CP-
GE).53 Megjithatë, kodi mbetet ende i pandryshuar.

Gjatë periudhës raportuese, Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut (KPPRMV) konstatoi ndërprerjen e mandatit të tre anëtarëve të këshillit.54 
Lidhur me këtë çështje janë shpallur zgjedhjet për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit 
nga radhët e prokurorëve publikë në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut,55 si dhe zgjedhjen e dy anëtarëve të Këshillit të cilët zgjidhen nga Kuvendi 
i Republikës së Maqedonisë së Veriut.56 Në përputhje me zgjedhjen e parë, këshilli 
zgjodhi një anëtar të këshillit nga vendvotimi numër 5 (Prokuroria Publike Republikane), 
mandati i të cilit filloi më 1 mars 2022, me të cilin përbërja aktuale e Këshillit punon 
me dy anëtarë më pak domethënë punon me një përbërje prej nëntë anëtarësh në vend 
të 11 të parashikuar me ligj. Vendet e anëtarëve të cilëve u ka përfunduar mandati në 
mars dhe gusht 2022 nuk janë mbushur ende.57

KPPRMV në vitin 2021, për herë të parë që nga konstituimi i tij në 2008, financohet nga 
buxheti i tij.58 Këshilli është financuar deri në vitin 2021 si pjesë e programit buxhetor 
të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Prandaj, në periudhën 
raportuese të seancave të tij, këshilli shqyrtoi propozim projeksionet për buxhetin e 
KPPRMV për vitin 2022.59 Megjithatë, publikimi jo transparent i buxhetit të KPPRMV ka 
vazhduar, me çka ai nuk është publikuar në faqen e internetit të KPPRMV.60

52  “Rishikimi i Kodit të Etikës së Prokurorëve Publik”, (,,Ревизија на Етичкиот кодекс на јавните обвинители”), Faqja zyrtare e Zyrës së programit të Këshillit të 
Evropës në Shkup, 21 dhjetor 2021, https://www.coe.int/mk/web/skopje/-/revision-of-the-code-of-ethics-for-public-prosecutors.

53  “Udhëzimet Evropiane mbi etikën dhe sjelljen për prokurorët publikë, Udhëzimet e Budapestit”, ( ,,Европски насоки за етика и однесување за јавните 
обвинители, „Насоки од Будимпешта“),  (Këshilli i Evropës, 2005), https://rm.coe.int/conference-of-prosecutors-general-of-europe-6th-session-or-
ganised-by-t/16807204b5.

54  Në shkurt të vitit 2022 iu konfirmua ndërprerja e mandatit si anëtar i këshillit Aco Kolevskit. Në mars të vitit 2022, Angell Solevit iu ndërpre mandati si anëtar i 
këshillit, ndërsa Ljupço Ivanovskit iu ndërpre në gusht. Kontribut në Raportin në hije nga Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”.

55  “Shpallje për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga radhët e prokurorëve publikë të Prokurorisë 
Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut me vendvotim nr. 5“, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 18/2022.

56  “Shpallje për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilin e zgjedh Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 154/2022.

57  Kontribut drejt Raportit në hije të Kapitullit 23 për periudhën tetor 2021 – shtator 2022 nga Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”.
58  Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, «Raporti vjetor për punën e Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut për vitin 2021”, („Годишен извештај за работата на Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија за 2021 година“),  janar 2022, 
https://bit.ly/3DGHDcu.

59  Ibid.
60  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB.
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Në përputhje me zbatimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor në lidhje me përzgjedhjen e 
anëtarëve të këshillit, për herë të parë, pas rekomandimeve të shumta, u dha mundësia 
që gjyqtarët të mund të paraqesin drejtpërdrejt kërkesë për fillimin e një procedure 
për përgjegjësi disiplinore të një anëtari të këshillit që ata kanë zgjedhur. Mirëpo, në 
ligj, në dispozita të veçanta, nuk parashikohen afate, gjë që lë hapësirë për praktika të 
mundshme korruptive, ndikim mbi anëtarët e KGJRMV-së apo, nga ana tjetër, shfaqjen 
e konfliktit të interesit, në kundërshtim me dispozitat ligjore.

Këshilli Gjyqësor miratoi Programin dhe planin e veprimit për parandalimin dhe 
monitorimin e korrupsionit në gjyqësor 2022-2025, i cili synon uljen e korrupsionit, 
përmirësimin e integritetit të gjyqtarëve, transparencën dhe llogaridhënien, duke sig-
uruar kështu besim më të lartë të publikut në sistemin gjyqësor. Megjithatë, është e 
nevojshme të zhvillohet më tej programi dhe plani i veprimit për të përcaktuar saktë 
aktivitetet që duhet të ndërmerren sipas konstatimeve të përcaktuara, afatin kohor 
në të cilin ato planifikohen të zbatohen, si dhe të përcaktohet shkalla e rrezikut. 
Gjithashtu, duke rishikuar programin dhe planin e veprimit, është e nevojshme t’i kush-
tohet vëmendje sjelljes së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe respektimit të detyrimeve 
të përcaktuara me ligj. Ndryshe, dëmtohet planifikimi dhe zbatimi i plotë i programit, i 
cili ka për qëllim pikërisht luftën kundër korrupsionit. 

Niveli i ulët i interesimit të gjyqtarëve për të paraqitur kandidaturën për anëtarë të 
Këshillit Gjyqësor tregon nevojën e ndërmarrjes së veprimeve konkrete nga institucio-
net kompetente për të inkurajuar gjyqtarët që të kandidojnë për anëtarë të Këshillit 
Gjyqësor, në mënyrë që të përzgjedhin gjyqtarët më të mirë dhe më profesionistë të cilët 
do të kontribuojnë më tej në punën e Këshillit Gjyqësor. 

Shihet se Kodi i Etikës i Prokurorëve Publik përmban dispozita të caktuara që kundër-
shtojnë drejtpërdrejt parimet e transparencës, veçanërisht në aspektin e mohimit të 
mundësisë së prokurorëve publik për të komentuar vendimet e Këshillit të Prokurorëve 
Publikë, si dhe të bëjnë deklarata publike për lëndët mbi të cilat veprojnë. Komentimi i 
vendimeve mund të çojë vetëm në përmirësimin e cilësisë së vendimeve të marra, duke 
qenë se autoriteti që i merr ato do të duhet të shpjegojë në detaje arsyet pse është 
marrë pikërisht një vendim i tillë. E gjithë kjo kontribuon në rritjen e transparencës dhe 
llogaridhënien në punën e Këshillit të Prokurorëve Publikë. Pikërisht për këtë, është 
e nevojshme të ndërmerren veprime specifike për ndryshimin e Kodit të Etikës në një 
periudhë sa më të shkurtër të mundshme. 
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P A V A R Ë S I A  D H E  P A A N S H M Ë R I A
Korniza ligjor, si garanci për pavarësinë e gjyqësorit, është mirë e zhvilluar dhe e 
zbatuar plotësisht,61 me përjashtim të pjesës së pavarësisë financiare të buxhetit gjy-
qësor. Megjithatë, përkundër kornizës ligjore të vendosur që së bashku me Kushte-
tutën e RMV-së garanton pavarësinë e gjyqësorit dhe parimin e ndarjes së pushtetit, 
besimi i qytetarëve në gjyqësor është ende në nivel të pakënaqshëm, siç tregohet nga 
hulumtimi i fundit nga Barometri Ballkanik, ku Maqedonia e Veriut krahasuar me një 
vit më parë shënoi një rritje të mosbesimit prej 3%.62 Një rol kyç në forcimin e besi-
mit të qytetarëve në gjyqësor luan pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv, media dhe 
KGJRMV, duke inkurajuar transparencën e proceseve gjyqësore, zbatimin e vendimeve, 
duke ruajtur kështu besimin e publikut në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqësorit.63 
Në këtë drejtim, KGJRMV duhet të vazhdojë me praktikën e mbrojtjes dhe promovimit 
të pavarësisë së gjyqësorit të theksuar në raportet e mëparshme në hije .64

Përmirësimi i transparencës mbetet një sfidë për të dy këshillat. KGJRMV shënon vazh-
dimësi në plotësimin e kushteve themelore për funksionim publik dhe transparent të 
seancave të tij, që do të thotë se njoftimet për seancat e parapara publikohen me kohë 
në faqen zyrtare të Këshillit dhe njoftimet për vendimet e marra botohen rregullisht 
pas përfundimit të seancave.65 Respektohet detyrimi ligjor për publikimin e procesver-
baleve të seancave të KGJRMV-së dhe procesverbalet, të cilat janë të detajuara, publi-
kohen pas miratimit të tyre.66  Megjithatë, ka një vonesë prej rreth një muaji nga dita e 
mbajtjes së seancave deri në publikimin e tyre në faqen e internetit. Kjo mund të jetë 
për faktin se procesverbali miratohet ngadalë duke pasur parasysh se në to shpesh ka 
gabime shtypi, prandaj anëtarët e KGJRMV-së kërkojnë që të bëhen korrigjime për të 
mos keqinterpretuar deklaratën e tyre.67 Më tej, mund të theksohet se janë publikuar 
edhe informacione të tjera lidhur me mbledhjet ku marrin pjesë kryetari dhe anëtarët 

61  Një pjesë e aktiviteteve dhe masave të përcaktuara në Strategjinë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 që i referohen pavarësisë dhe paanësisë janë 
zbatuar me miratimin e grupit të tretë të ndryshimeve në Ligjin për Gjykatat dhe Ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor. Në drejtim të rritjes së pavarësisë së gjyqësorit, 
janë në fuqi edhe Ligji për Prokurorinë Publike dhe Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publikë. Grupi i tretë i ndryshimeve në 
Ligjin për Gjykatat dhe Ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor kontribuan në veçanti në zbatimin e rekomandimeve të grupit të ekspertëve të kryesuar nga Pribe dhe 
rekomandimeve të dhëna nga Komisioni i Venecias.

62  Qendra ACIT dhe Instituti EPIK, “BAROMETËR BALLKANIK - Raport analitik për opinionin publik 2022”, (BALKAN BAROMETER – 2022 Public Opinion Analytical 
report) qershor 2022, https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications.

63  Ledi Bianku [Ledi Bianku] dhe Hana Smith [Hannah Smith], “Pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit - një pasqyrë e praktikës përkatëse gjyqësore të Gjykatës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut” (2021) <https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf> .

64  Conevska Vangellova dhe Kamberi, “Raport në hije për kapitullin 23 për periudhën prill 2020-shtator 2021», (,,Извештај во сенка за Поглавје 23 за периодот 
април 2020-септември 2021”),  (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 16 dhjetor 2021), https://bit.ly/3IfN3ir; Iva Conevska dhe Ismail Kamberi, “Raport në 
hije për kapitullin 23 për periudhën prill 2019 – mars 2020”, (,,Извештај во сенка за Поглавје 23 за периодот април 2019 – март 2020 Година”) (Instituti për 
Politikë Evropiane – Shkup, 26 maj 2020), https://epi.org.mk/post/14897.

65  Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup, “Raport nga monitorimi i punës së Këshillit Gjyqësor Janar-Qershor 2022” (,,Извештај од следењето на работата на 
Судскиот совет: јануари-јуни 2022 година”), https://bit.ly/3IiMvYV.

66  Ibid.
67  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
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e këshillit, si dhe raportet vjetore për punën e këshillit.68 Gjithashtu, ka një aktivitet të 
shtuar të KGJRMV-së në drejtim të rritjes së transparencës së gjykatave për zbatimin 
е vazhdueshëm të dispozitave të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionet Publike69 dhe 
realizimin e të drejtës së qytetarëve për qasje të lirë në informacion. Në këtë drejtim, 
KGJRMV dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin 
Publik (AQLI) nënshkruan një memorandum bashkëpunimi në maj të vitit 2022.70 Në 
periudhën e ardhshme AQLI do të monitorojë faqet e internetit të gjykatave në lidhje 
me respektimin e nenit 10 të ligjit për qasje në informacionin publik dhe më pas do të 
përgatisë një analizë.71

Ajo që mbetet si sfidë janë kapacitetet hapësinore dhe teknike në dispozicion të KG-
JRMV-së dhe gjykatave në tërësi, të cilat jo gjithmonë lejojnë praninë e anëtarëve të 
interesuar të publikut dhe medias. Ekziston gjithashtu nevoja për aplikim më të madh 
të regjistrimeve audio dhe audio-vizuale të seancave dhe gjykimeve, të cilat edhe 
pse janë obligim ligjor, në praktikë nuk u zbatuan në mënyrë të vazhdueshme dhe të 
rregullt. Gjithashtu, kryetarja e KGJRMV-së nuk inicon konferenca për shtyp dhe takime 
me media kur ka çështje të rëndësishme që janë në kompetencë të organit dhe që janë 
në interes të publikut.72 Vazhdon praktika e papërshtatshme e mbajtjes së kolegjiumit 
me dyer të mbyllura të anëtarëve të KGJRMV menjëherë para fillimit të seancave,73 
sidomos për çështje kyçe, për të cilat reagojnë vetë disa anëtarë të këshillit.74 Në të 
njëjtën kohë, është vërejtur se ndonjëherë gjatë vetë seancës, kur ndodh debati mes 
anëtarëve për një çështje të caktuar, bëhet një pushim prej 10 ose 15 minutash, kohë në 
të cilën publiku largohet nga salla ku mbahet seanca dhe anëtarët vazhdojnë debatin 
me dyer të mbyllura, gjë që lë përshtypjen se këshilli i fsheh opinionet dhe mendimet 
e tij nga publiku.75 Prandaj është e nevojshme që vetë anëtarët e KGJRMV-së të de-
batojnë në seancat, të shprehin mendimin e tyre për secilin propozim, sepse në këtë 
mënyrë përmirësohet opinioni i publikut për punën e KGJRMV-së dhe rritet shkalla e 
kontrollit.76

68  Ibid.
69  “Ligji për Qasje të Lirë në Informata Publike”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 101/2019.
70  “Memorandum i nënshkruar për rritjen e transparencës së gjykatave”, Akademik, (,,Потпишан меморандум за зголемување на транспарентноста на 

судовите”), 18 maj 2022, https://akademik.mk/potpishan-memorandum-za-zgolemuvane-na-transparentnosta-na-sudovite/.
71  Ibid.
72  Deklaratat apo intervistat e kryetares mund të regjistrohen, vetëm për ndodhi të veçanta aktuale, si për shembull prezantimi i raportit të punës së KGJRMV-së për 

vitin 2021. Shih më shumë në Institutin për të Drejtat e Njeriut Shkup, “Raport nga monitorimi i punës së Këshillit Gjyqësor: janar-qershor 2022.”
73  Opsioni për mbajtjen e mbledhjeve të punës (kolegjiume) u mundësua me Rregulloren e Këshillit Gjyqësor të vitit 2015, ku në nenin 15 parashikohej se kryetari 

i Këshillit mund të mbledhë dhe të mbajë kolegjiume sa herë që e vlerëson të nevojshme. Në Rregulloren e punës që është aktualisht në fuqi, kjo dispozitë 
pasqyrohet në nenin 19. Spasovska, “Raporti nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022”.

74  Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup, “Raport nga monitorimi i punës së Këshillit Gjyqësor janar-qershor 2022” (,,Извештај од следењето на работата на 
Судскиот совет: јануари-јуни 2022 година”), https://bit.ly/3IiMvYV.

75  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
76  Ibid.
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Një trend pozitiv në përmirësimin e transparencës së gjyqësorit dhe rritjen e besimit te 
qytetarët është krijimi i Këshillit për Gjyqësor të Hapur,77 i cili duhet të shërbejë edhe 
si mekanizëm për përmirësimin e statusit të gjyqësorit përmes respektimit të plotë 
të parimit të pavarësisë në të gjitha format - institucionale, funksionale dhe financ-
iare.78 Këshilli për Gjyqësor të Hapur përfshin një përfaqësues nga të gjitha instancat 
gjyqësore dhe përfaqësues të KGJRMV, Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Pub-
likë, si dhe përfaqësues nga gjashtë shoqata të qytetarëve.79 

Sa i përket transparencës së punës së KPPRMV, mund të thuhet se seancat janë të 
hapura për publikun dhe mund të ndiqen në të gjitha pikat, përveç atyre ku publiku 
është i përjashtuar sipas ligjit.80 Në seancat, anëtarët vazhdimisht kyçen në diskutime 
dhe shprehin qëndrimet e tyre për çështje të caktuara, edhe kur janë kundër anëtarëve 
të tjerë të këshillit.81 E gjithë kjo kontribuon në zhvillimin e një debati konstruktiv nga 
i cili publiku mund të njohë realisht situatën në prokuroritë publike. Sa i përket pub-
likimit në faqen e internetit, KPPRMV publikon datat e mbajtjes së seancave, por disa 
herë data e seancës shpallet menjëherë ose shumë pak para mbajtjes së seancës, gjë 
që vështirëson ndjeshëm pjesëmarrjen e publikut.82  Gjithashtu, KPPRMV vazhdon me 
praktikën e publikimit të parregullt të procesverbaleve të seancave të mbajtura.83 Të 
njëjtat vërejtje kanë të bëjnë edhe me publikimin e vendimeve të arsyetuara për për-
zgjedhjen, ngritjen në detyrë dhe shkarkimin e prokurorëve publikë, si dhe vendimeve 
të tjera të marra nga ai, që është plotësisht në kundërshtim me Rregulloren e punës 
së KPPRMV-së.84  Mungon gjithashtu transparenca aktive në sektorin e marrëdhënieve 
me publikun dhe publikimi i informacionit në lidhje me aktivitetet e përditshme të 
KPPRMV-së, pavarësisht emërimit të një personi për marrëdhënie me publikun.85 Është 
e rëndësishme të publikohet një informacion i tillë në mënyrë që të afrohet puna e 
KPPRMV-së me publikun dhe të rritet më tej ndërgjegjësimi i publikut dhe afirmimi 

77  Akademik.mk, “U themelua Këshilli për Gjyqësor të Hapur dhe u nënshkrua Deklarata për Gjyqësor të Hapur”, („Основан Советот за отворено судство и потпишана 
Декларацијата за Отворено судство“), 31 mars 2022, https://akademik.mk/osnovan-sovetot-za-otvoreno-sudstvo-i-potpishana-deklaratsijata-za-otvoreno-sudstvo/.

78  “Këshilli për Gjyqësor të Hapur miratoi Rregulloren e punës dhe zgjodhi bashkëkryetarët”, (,,Советот за Отворено судство го усвои Деловникот за работа и избра 
ко-претседатели”) Faqja zyrtare e Gjykatës së Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 13 korrik 2022, https://bit.ly/3gY1hIV.

79  Shoqata e Gjyqtarëve, Shoqata e Administratës Gjyqësore, Qendra për Hulumtime dhe Analiza Juridike, Instituti për të Drejtat e Njeriut, Shoqata Maqedonase e Juristëve 
të Rinj dhe Koalicioni «Të gjithë për gjykim të drejtë».

80  KPPRMV mund t’a përjashtojë publikun vetëm me vendim, për të mbrojtur reputacionin dhe integritetin e prokurorit publik. Sipas nenit 14 të Rregullores së KPPRMV, 
Këshilli mund të vendosë të përjashtojë publikun nga seancat me shumicë prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve. Nëse Këshilli merr një vendim të 
tillë, ai është i detyruar të informojë publikun për arsyet e përjashtimit të publikut.

81  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
82  “Diskutim për Raportin në hije në kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 - shtator 2022”, (,,Дискусија за Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот октомври 

2021 – септември 2022 година”), Faqja zyrtare e Institutit për Politikë Evropiane - Shkup, 25 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post /22609. 
83  Në të njëjtën kohë, mund të aksesohen vetëm procesverbalet më të fundit, duke qenë se procesverbalet dhe njoftimet e vjetra që datojnë para muajit maj 2022 nuk 

gjenden në faqen e internetit.
84  Në nenin 16 paragrafi 7 i Rregullores për punën e KPPRMV-së, thuhet se vendimet e Këshillit duhet të shpjegohen dhe të njëjtat të publikohen në ueb faqen e Këshillit. «Ligjet 

dhe aktet nënligjore», (,,Закони и подзаконски акти”), Faqja zyrtare e Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3v8rfgH.
85  Informacioni se ku mund të kontaktohet personi i marrëdhënieve me publikun nuk është i publikar në faqen e internetit të KPPRMV-së. Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup, 

“Raporti tremujor për monitorimin e seancave të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut: periudha maj-korrik 2022”, (,,Тримесечен извештај 
од следење на седниците на Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија: период мај-јули 2022 година”), https://bit.ly/3zt5o6c.
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i kompetencave të KPPRMV.86 Prandaj, është i nevojshëm miratimi i një strategjie të 
re komunikimi për periudhën e ardhshme 2022-2025, në të cilën do të analizohen në 
detaje nevojat dhe mangësitë në zbatimin e strategjisë së mëparshme, me synim funk-
sionimin e pandërprerë dhe një qasje më të madhe dhe proaktive në komunikim me 
publikun dhe qytetarët në tërësi.87

Siç u tha në raportet e mëparshme në hije, një aspekt i rëndësishëm i pavarësisë së 
sistemit gjyqësor është sigurisht pavarësia financiare. Konkretisht, pavarësia financia-
re dhe rritja e pagave në gjyqësor janë temë diskutimi prej disa vitesh. Megjithatë, ka 
konsistencë në politikat e autoriteteve legjislative dhe ekzekutive në moszbatimin e ga-
rancive ligjore për pavarësinë financiare të sistemit gjyqësor, duke mos siguruar 0.8% të 
PKB-së së detyrueshme në asnjë buxhet të shtetit që nga miratimi i Ligjit për Buxhetin 
Gjyqësor në 2010.88 Madje, buxheti i gjykatave shënoi rënie në krahasim me vitin e kalu-
ar, ku për vitin 2021 ishte 0.39% e PKB-së, ndërsa për vitin 2022 ishte 0.3% e PKB-së, 
që është 60% më pak se kufiri i përcaktuar ligjor.89 Për këtë arsye buxheti i gjykatave 
është i pamjaftueshëm për të mbuluar të gjitha nevojat e gjyqësorit dhe gjithashtu nuk 
lejon investime më të mëdha financiare për funksionalitet më të madh, prandaj gjykatat 
funksionojnë me kushte minimale të punës. Është e nevojshme të shtohen fondet që i 
ndahen Prokurorisë Publike, si organ kyç për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Shuma 
e miratuar e mjeteve për Prokurorinë Publike për vitin 2021 është 0,18% e Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut,90 kundrejt 0,4% të përcaktuar me ligj të buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut,91 që është nën 50% të kufirit të përcaktuar ligjor.92

Nga ana tjetër, pas marrëveshjes së arritur ndërmjet Qeverisë dhe Shoqatës së Gjy-
qtarëve93 për rritjen e pagave të gjyqtarëve për 15% deri në vitin 2022 dhe nënshkrimit 
të rregullave për rritjen e pagave nga 8 në 18%,94 Shoqata e Gjyqtarëve miratoi një 
Strategji për përmirësimin e gjendjes materiale të gjyqtarëve 2022-2024.95 Strategjia 

86  Ibid.
87  Ibid.
88  Qendra për Hulumtime dhe Analiza Juridike, “Plani për përmirësimin e punës dhe kushteve në gjykatat themelore”, (,,План за подобрување на работата и условите 

во основните судови”), 2021, https://bit.ly/3h0kZUN.
89  Enti Shtetëror i Revizionit, “Raporti përfundimtar për revizionin e përputhshmërisë së buxhetit bazë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, (,,Конечен 

извештај за извршената ревизија на усогласеност на основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година”), 2022, https://dzr.mk/sites/default/
files/2022-09/01_Osnoven_budzet_RSM_KOMPLET_2021_0.

90  Ibid.
91  Ligji për Prokurorinë Publike, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 42/2020.
92  Enti Shtetëror i Revizionit, “Raporti përfundimtar për revizionin e përputhshmërisë së buxhetit bazë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, (,,Конечен 

извештај за извршената ревизија на усогласеност на основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година”), 2022, https://dzr.mk/sites/default/
files/2022-09/01_Osnoven_budzet_RSM_KOMPLET_2021_0. 

93  Akademik.mk, “Rriten pagat e gjyqtarëve” (n 103).
94  Pravdiko, “Mariçiq nënshkroi një rregullore për rritjen e pagave të policisë gjyqësore» („Маричиќ потпиша правилник за зголемување на платите на судската 

полиција“), (5 mars 2021) <https://www.pravdiko.mk/marichik-potpisha-pravilnik-za-zgolemuvane-na-platite-na-sudskata-politsija/> .
95  “Seanca e XI-të e Bordit drejtues të Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut», (,,XI– тата седница на Управниот одбор на Здружението на 

судиите на Република Северна Македонија”), Faqja zyrtare e Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 10 shkurt 2022, https://bit.ly/3zQ3NaV.
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është përgatitur si rezultat i zbatimit të parakohshëm të aktiviteteve të dakorduara me 
Qeverinë, me qëllim të vendosjes së kërkesave të reja me afate specifike për zbatim.96 
Në këtë drejtim, Qeveria përcaktoi paketën me katër ligje për paga më të larta në siste-
min gjyqësor dhe në prokurori .97  Më konkretisht,  janë përcaktuar ligjet për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për Pagat e Prokurorëve Publik, Ligjit për Shërbimin Gjyqësor, 
Ligjit për Shërbimin Prokurorial Publik dhe Ligjit për Pagat e Anëtarëve të Këshillit të 
Prokurorëve Publikë.98 

Së pari, me ndryshimet e propozuara në Ligjin për Pagat e Prokurorëve Publik, përshtatet 
koeficienti për përcaktimin e pagës së prokurorëve publik dhe angazhimi i përgjithshëm 
për përmirësimin e burimeve materiale dhe financiare në sistemin gjyqësor, duke përf-
shirë pagat dhe kompensimet e tjera të prokurorëve publik. Së dyti, me ndryshimet në 
Ligjin për Shërbimin Gjyqësor dhe Ligjin për Ndryshimin e Ligjit për Shërbimin Prokurorial 
Publik, arrihet barazia për punonjësit në sektorin privat dhe publik duke vendosur të një-
jtën masë të pagës minimale ligjore dhe duke harmonizuar gradualisht pagat e tjera të 
zyrtarëve gjyqësorë dhe të prokurorëve publikë të të gjitha niveleve, si dhe duke siguruar 
vazhdimësinë e ndryshimeve të pagave në administratën gjyqësore dhe në administratën 
e prokurorisë publike në raport me pagën minimale në nivel kombëtar. Së treti, me  tek-
stin e propozuar ligjor për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pagat e Anëtarëve të 
Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, ndryshohen koeficientët 
për përcaktimin e pagës së anëtarëve të Këshillit me qëllim të avancimit të sistemit të 
pagave të anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë, në përputhje me rëndësinë dhe 
reputacionin e funksionit që ata kryejnë, rëndësinë e punës dhe përgjegjësinë e tyre.  

Paketa e propozuar e ndryshimeve ligjore, e përmendur më sipër, i është dorëzuar 
Kuvendit për miratim.99  Më 27 korrik 2022, Kuvendi miratoi ligjet e propozuara për 
ndryshimin e Ligjit për Shërbimin Gjyqësor dhe Ligjit për Prokurorinë Publike me proce-
durë të shkurtuar,100 të cilat u shqyrtuan të nesërmen në seancën e Komisionit Juridik 
Ligjvënës101, ku pritet të kalojnë për votim në seancë plenare.102 Afatet e parashikuara 

96  “Strategjia për përmirësimin e gjendjes materiale të gjyqtarëve 2022-2024”, (,,Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите 2022-2024”), Faqja zyrtare 
e Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 18 shkurt 2022, https://bit.ly/3UbL1CT.

97  “Qeveria miratoi pakon e ndryshimeve ligjore për paga më të larta në sistemin gjyqësor dhe në prokurori”, (,,Владата го усвои пакетот законски измени за повисоки плати 
во правосудниот и обвинителскиот систем”), Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 25 maj 2022, https://vlada.mk/node/28948.

98  Ibid. 
99  Ibid. 
100  “Pas procedurës së shkurtuar do të miratohen ligjet për rritjen e pagave në gjyqësor, prokurori dhe polici të burgjeve”, (,,По скратена постапка ќе се донесат законите 

за зголемување на платите во судството, обвинителствата и на затворската полиција”),  A1 On, 27 korrik 2022, https://a1on.mk/macedonia/po-skratena-postap-
ka-kje-se-donesat-zakonite-za-zgolemuvanje-na-platite-vo-sudstvoto-obvinitelstvata-i-na-zatvorskata-policija/.

101  “Detajet nga seanca e 140-të e Komisionit Juridik Ligjvënës,”, (,,Детали на седница 140 на Законодавно-правната комисија,”), Uebfaqja zyrtare e Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, 28 korrik 2022, https://www.sobranie.mk/detali-na-komisiska-sednica.nspx?sittingId=c871b7d3-efa9-47c8-a0b3-9c8590859141.

102  Ndyshimet e përcaktuara ligjore u miratuan në seancën e 82-të të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me procedurë të shkurtuar, e cila u mbajt më 03.11.2022. ,,U 
miratuan ligjet për shërbimin gjyqësor, prokurorial publik dhe ekzekutimin e sanksioneve,” (,,Донесени законите за судска, јавнообвинителска служба и за извршување 
санкции,”), Nezavisen, 3 nëntor 2022, https://nezavisen.mk/doneseni-zakonite-za-sudska-javnoobvinitelska-sluzhba-i-za-izvrshuvanje-sankcii/.
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në Strategjinë dhe Planin e veprimit për miratimin e këtyre ndryshimeve ligjore janë 
tejkaluar prej kohësh.

Me qëllim përmirsimin e profesionalizimit dhe kompetencës së gjyqtarëve, si dhe në 
drejtim të kryerjes së duhur të detyrave gjyqësore, është e nevojshme që gjyqtarët t’i 
drejtohen më shpesh Trupit Këshillëdhënës të Etikës Gjyqësore.103 Që nga themelimi i 
tij në kuadër të Shoqatës së Gjyqtarëve,104 deri në shtator 2022, Trupi Këshillëdhënës 
ka pranuar vetëm katër kërkesa për mendime këshilluese.105  Me qëllim të përmirë-
simit të dukshmërisë për gjyqtarët dhe juristët, por edhe për publikun e gjerë, Trupi 
Këshillëdhënës i Etikës Gjyqësore në korrik 2022 ka promovuar edhe faqen www.sudis-
kaetika.mk, e cila është e shoqëruar edhe me profile në rrjetet sociale.106

AKMIS dhe d ixh i ta l i z imi  i  g j yqësor i t  
Procesi i dixhitalizimit në gjyqësor është zbatuar në 12 muajt e fundit përmes Këshillit 
për koordinimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në organet gjyqësore 
(Këshilli i TIK) pranë Ministrisë së Drejtësisë. Në periudhën raportuese, në përputhje 
me Planin operativ për Dixhitalizimin e Organeve Gjyqësore, Këshilli i TIK përfundoi 
procesin e konsultimit dhe punoi për operacionalizimin e aktiviteteve për ndërlidhjen 
dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet institucioneve gjyqësore dhe organeve dhe 
institucioneve shtetërore nëpërmjet Platformës Kombëtare për Interoperabilitet.107 Më 
konkretisht, Ministria e Drejtësisë ka nënshkruar marrëveshje për interoperabilitet me 
nëntë organe dhe institucione shtetërore, të cilat në baza ditore realizojnë 50% të 
shkëmbimit të të dhënave me gjykatat – Ministrinë e Punëve të Brendshme, Prokuror-
inë Publike të Kosovës, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Regjistrin Qëndror, Admin-
istratën Doganore, Komisionin Shtetëror Zgjedhor, Autoritetin e Policisë Financiare, 
Autoritetin për Inteligjencë Financiare, Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Kor-
rupsionit dhe Agjencinë e Aviacionit Civil.108 Gjithashtu, në bashkëpunim me Misionin e 
OSBE-së në Shkup, pajisjet për gjykime online janë instaluar edhe në gjykatat e tjera 

103  “Trupi Këshillëdhënës i Etikës Gjyqësore ka zhvilluar vetëm dy procedura për gjyqtarë”, ( ,,Советодавното тело за судска етика спровело само две постапки за судии”),  24 
Vesti, 22 shkurt 2022, https://24.mk/details/sovetodavnoto-telo-za-sudska-etika-sprovelo-samo-dve-postapki-za-sudii.

104  Për zbatimin e vazhdueshëm të parimeve të Kodit të Etikës Gjyqësore, Shoqata e Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut themeloi një trup këshillues, i cili me kërkesë 
të gjyqtarëve ose Shoqatës së Gjyqtarëve u shpreh mendime këshilluese gjyqtarëve në Maqedoninë e Veriut në lidhje me një ose më shumë çështje që lidhen me sjelljen etike, 
pra kryerjen e duhur të detyrave gjyqësore dhe shmangien e konfliktit të interesit të gjyqtarëve në jetën e tyre private dhe ushtrimin e funksionit të tyre gjyqësor.

105  “Pyetje dhe përgjigje”, (,,Поставени прашања и одговори”),  Faqja zyrtare e Trupit Këshillëdhënës i Etikës Gjyqësore, https://sudiskaetika.mk/#sudija.
106  Konferenca “Funksionalizimi dhe operacionalizimi i Trupit Këshillëdhënës i Etikës Gjyqësore në Maqedoninë e Veriut”, „(Функционализација и операционализација на 

Советодавното тело за судиска етика во Северна Македонија”),  Faqja zyrtare e Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 14 korrik 2022, https://bit.
ly/3UB6LrG.

107  Peter Rajhshtedter et al., “Korniza Kombëtare për Interoperabilititet në Maqedoni (KKIM) për shërbimet publike maqedonase”, (,,Македонска рамка за интероперабилност 
(МРИ) за македонските јавни услуги”),  2016, https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Macedonian_Interoperability_Framework.pdf 0MIF_mk.v2.

108  ,,Tupançeski: Përkushtimi për një gjyqësor modern dhe efikas, ngadalë por me siguri po jep rezultate” (,,Tupançeski: Заложбата за модерно и ефикасно судство, полека но 
сигурно, дава резултати”) Uebfaqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë, 10 mars 2022, https://www.pravda.gov.mk/vest/6320.
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themelore pilot në Strumicë, Shtip, në Gjykatën Penale të Shkupit dhe në Gjykatën 
Civile të Shkupit.109 

Me qëllim që procesi i dixhitalizimit të ecë pa probleme, si dhe funksionimi i sistemit 
AKMIS me të gjitha përmirësimet, Gjykata Supreme ka lidhur kontratën për blerjen e 
serverëve të rinj për gjykatat në RMV, të cilët do të zëvendësojnë serverët ekzistues 
që ishin blerë në periudhën 2006-2010.110 Krahas kësaj, Këshilli Buxhetor Gjyqësor, 
me kërkesë të KGJRMV, mori vendim për ndarjen shtesë të mjeteve të nevojshme për 
vazhdimin e prokurimit publik të pajisjeve informatike për gjykatat dhe KGJRMV.111 

Me aplikimin e Ligjit për Dokumente Elektronike, Identifikim Elektronik dhe Shërbime 
të Besueshme112, si dhe me bashkimin e gjykatave në Portalin e Shërbimeve Kom-
bëtare, është ofruar shërbimi dixhital për personat fizikë dhe juridikë për lëshimin e 
certifikatave nga regjistri penal, i cili gjendet në Portalin Kombëtar uslugi.gov.mk.113 
Në periudhën e ardhshme pritet të prezantohet edhe shërbimi i shpallur dixhital për 
dhënien e certifikatave nga regjistri penal, si dhe lëshimi i vërtetimit se nuk është 
vendosur sanksion, ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë apo detyrës.114 
Në bazë të nenit 12 të Ligjit për Menaxhimin e Lëvizjes së Lëndëve,115 ka filluar edhe 
procesi për zhvillimin e zgjidhjes softuerike për publikimin e vendimeve dhe njofti-
meve në uebfaqen e gjykatës në përputhje me propozim konkluzionet për shumën e 
kompensimit.116 Vazhdimisht po zhvillohen edhe aktivitete në kuadër të procesit të 
dixhitalizimit dhe dhënies së urdhrave gjyqësorë elektronik për zbatimin e masave 
të posaçme hetimore, monitorimin dhe regjistrimin e komunikimeve telefonike dhe 
komunikimeve të tjera elektronike, në bashkëpunim me Agjencinë Operative Teknike 
në gjashtë gjykatat themelore dhe shtatë prokuroritë themelore publike.117 Megjithatë, 
procesi i dixhitalizimit të gjyqësorit zhvillohet në mënyrë pjesërisht transparente dhe 
gjithëpërfshirëse. Duhet transparencë më e madhe në raportimin e procesit dhe hapave

109  ,,Tupançeski: Nga sot gjykimet online po bëhen realitet edhe për gjyqësorin e Maqedonisë”, (,,Тупанчески: Од денес онлајн судењата стануваат реалност и за 
македонското судство”),   Uebfaqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë, 02.03.2022, https://www.pravda.gov.mk/vest/6316.

110  “Gjykata Supreme ka lidhur marrëveshje me Neokomin në vlerë prej 705,1 mijë euro”, ( ,,Врховен суд склучи договор со Неоком вреден 705,1 илјади евра”), 
EMagazin, 20 maj 2022, https://emagazin.mk/vrhoven-sud-skluchi-dogovor-so-neokom-vreden-705-1-il-adi-evra/.

111  “Njoftim nga seanca e 182-të e Këshillit Buxhetor Gjyqësor - 16.06.2022”, (,,Соопштение од 182-та седница на Судски буџетски совет – 16.06.2022 година”), Faqja 
zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3Dm14XB.

112  “Ligji për dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe shërbime të besueshme”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 101/2019; 275/2019.
113  ,,Lëshimi i vërtetimit nga regjistri penal për persona fizik përmes Portalit Kombëtar për shërbime elektronike”, (,,Издавање потврда од казнена евиденција за 

физички лица преку Националниот портал за е-услуги”),  Akademik, 15 nëntor 2021, https://akademik.mk/izdavane-potvrda-od-kaznena-evidentsija-za-fizich-
ki-litsa-preku-natsionalniot-portal-za-e-uslugi/.

114  “Qytetarët do të mund të përdorin shërbimet dixhitale të gjykatave për lëshimin e certifikatave”, (,,Граѓаните ќе можат да користат дигитални услуги на судовите за 
издавање на уверенија”),  Akademik, 7 tetor 2021, https://akademik.mk/graganite-ke-mozhat-da-koristat-digitalni-uslugi-na-sudovite-za-izdavane-na-uverenija/.

115  “Ligji për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 42/2020.
116  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна оценка 

на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), https://bit.
ly/3X2noxB.

117  Ibid.
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të ndërmarrë, si dhe përfshirjen në proces të organizatave civile që janë të përfshira 
drejtpërdrejt në reformën në gjyqësor.118

Sipas raporteve119 dhe planit për mbikëqyrje mbi funksionalitetin e AKMIS-it,120 mbikëqyr-
ja e funksionimit të AKMIS-it kryhet rregullisht. Gjegjësisht, sipas të dhënave të pub-
likuara nga Ministria e Drejtësisë, në gjykata për vitin 2021 është kryer mbikëqyrja e 
shtatë gjykatave,121 dhe deri në shtator 2022 është bërë mbikëqyrja e pesë gjykatave.122 
Po ashtu, në raportin vjetor për zbatimin e Strategjisë së Ministrisë së Drejtësisë për 
vitin 2021, vërehet se mbikëqyrje të rregullta japin rezultate, përkatësisht se është 
shënuar progres në organizimin e gjykatave rreth sistemit AKMIS.123  Dobësitë e vëna 
re janë kryesisht për shkak të vjetërsimit të sistemit, i cili ka nevojë për ndërhyrje 
më të mëdha.124 Për shkak të kapacitetit të ulët të serverit, nuk ekziston mundësia e 
kërkimit të lëndëve, pra bazës së të dhënave për lëvizjen e lëndëve dhe të njëjtat ruhen 
sipas metodave lokale.125 Për këtë qëllim, është e nevojshme të analizohet aplikimi 
aktual i sistemit AKMIS dhe të përcaktohet nëse duhet të futet një sistem i ri softuer 
ose të përmirësohet ai ekzistuesi. Në këtë drejtim, sistemi AKMIS duhet të harmonizo-
het me kornizën e re ligjore për punën e organit për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve 
dhe rregullat për monitorimin dhe vlerësimin e punës së gjyqtarëve.

118  Ibid.
119 ,,Procesverbale nga këqyrje në gjykata”, (,,Записници од увид во судови”),  Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë, https://www.pravda.gov.mk/resursi/22.
120  Plani i mbikëqyrjes 08-1001/1 nga 12.02.2020 dhe Plani i mbikëqyrjes 08-33/4 nga 31.01.2022
121  Ministria e Drejtësisë, “Raporti vjetor i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 për vitin 2021”, (,,Годишен извештај за имплементација на 

Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 за 2021 година”), 2022, https://bit.ly/3h0YezG.
122  ,,Procesverbale nga këqyrje në gjykata”.
123  Ibid. 
124  “Diskutim për Raportin në hije për kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 - shtator 2022,” (,,Дискусија за Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот октомври 

2021 – септември 2022 година,”), Uebfaqja zyrtare e Institutit për Politikë Evropiane - Shkup, 25 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post/22609. 
125  Ibid.
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Krahas kornizës ligjore të vendosur që së bashku me Kushtetutën e RMV-së garantojnë, 
para së gjithash, pavarësinë e gjyqësorit dhe parimin e ndarjes së pushtetit, besimi i 
qytetarëve tek gjyqësori nuk është në nivelin më të lartë, siç tregohet nga hulumtimi 
i fundit i Barometrit Ballkanik, ku krahasuar me vitin paraprak, Maqedonia e Veriut 
ka shënuar rritje të mosbesimit me 3%.  As besimi në prokurorinë publike nuk është i 
lartë. Pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv, media dhe Këshilli Gjyqësor luajnë një rol 
kyç në forcimin e besimit të qytetarëve tek gjyqësori, duke inkurajuar transparencën e 
proceseve gjyqësore, zbatimin e vendimeve dhe duke ruajtur kështu besimin e publikut 
në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqësorit.

Këshilli Gjyqësor plotëson kushtet bazë për funksionim publik dhe transparent të se-
ancave të tij, por ende vazhdon praktika e marrjes së vendimeve për zgjedhjen dhe 
shkarkimin e gjyqtarëve pa argumentime dhe pas dyerve të mbyllura. 

Publikimi i vendimeve të arsyetuara për zgjedhjen, ngritjen në detyrë dhe shkarkimin e 
prokurorëve publikë, si dhe vendimet e tjera të Këshillit të Prokurorëve Publikë , është 
i një rëndësie të veçantë për kthimin e besimit të qytetarëve në prokurorinë publike.  
Nevojitet transparencë aktive edhe në pjesën e marrëdhënieve me publikun dhe publi-
kimin e informacionit në lidhje me aktivitetet e përditshme të Këshillit të Prokurorëve 
Publikë për afrimin e punës së këshillit me publikun dhe afirmimin e kompetencave të 
këshillit.

Nevojitet rritje e buxhetit të gjyqësorit dhe prokurorisë publike. Masat në Strategji, 
të cilat parashikojnë rritje të buxhetit të gjykatës, ende nuk janë përmbushur. Ligji 
për buxhetin gjyqësor në lidhje me ndarjen e PKB-së për gjyqësorin nuk zbatohet prej 
vitesh. Gjyqtarët pajtohen që gjyqësori duhet të ketë buxhetin dhe sistemin e tij të 
trezorit me një organ që do të vendosë për punësimet dhe nevojat në gjyqësor. Kjo do të 
arrinte një pavarësi më të madhe në gjyqësor, dhe prokurimi dhe punësimi aktual do të 
kryheshin pa miratimin e pushtetit ekzekutiv. 

Nevojitet të rriten pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e tëra me qëllim për të marrë 
paga të vazhdueshme që korrespondojnë me funksionin dhe kryerjen e kompetencave 
të tyre. 



Raporti në hije për Kapitullin 23 
për periudhën tetor 2021 – shtator 2022 29

Procesi i dixhitalizimit të gjyqësorit, si një nga proceset më domethënëse të reformës në 
drejtësi, zhvillohet në mënyrë pjesërisht transparente dhe gjithëpërfshirëse. Nevojitet 
një transparencë më e madhe në raportimin e procesit dhe hapave të ndërmarrë, si 
dhe përfshirjen në proces të organizatave civile që janë të përfshira drejtpërdrejt në 
reformën në gjyqësor dhe që aktualisht mungojnë. 

Nevojitet të analizohet aplikimi aktual i sistemit AKMIS dhe të përcaktohet nëse duhet 
të futet një sistem i ri softuer ose të përmirësohet ai ekzistuesi. Në këtë drejtim, sistemi 
AKMIS duhet të harmonizohet me kornizën e re ligjore për punën e organit për menax-
himin e lëvizjes së lëndëve dhe rregullat për monitorimin dhe vlerësimin e punës së 
gjyqtarëve. Gjithashtu nevojitet të krijohet dhe vendoset një zgjidhje softuerike për 
menaxhimin e automatizuar të lëndëve në Prokurorinë Publike që do të përmirësojë 
efikasitetin në trajtimin e padive penale, monitorimin e procesit të hetimit dhe ndjekjes 
penale dhe do të mundësojë qasjen dhe përpunimin e të dhënave.
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P Ë R G J E G J Ë S I
Siç është theksuar në raportin e mëparshëm në hije,126 ndryshimet në Ligjin për 
Gjykatat,127 të vitit 2019 në lidhje me bazat e përgjegjësisë së gjyqtarëve janë në 
funksion të forcimit të pavarësisë së gjyqtarëve dhe gjyqësorit. Ndryshimet synojnë 
përmbushjen e rekomandimeve të dhëna në raportin e GRECO,128 të vitit 2018, si dhe 
masat e përcaktuara në Strategjinë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022.129 
Gjithashtu, këto ndryshime janë miratuar nga Komisioni i Venecias.130 Me to, kryhet sh-
kallëzim i arsyeve për shkarkim,131 ku merret parasysh pesha e shkeljes së kryer dhe faji 
i gjyqtarit. Nga analiza e dispozitave ligjore, mund të konsiderohet se është braktisur 
koncepti i dënimit të ashpër të gjyqtarëve me shkarkim për shkak të punës së tyre jo-
efikase dhe joprofesionale. Ligji për Këshillin Gjyqësor i vitit 2019 zbaton rekomandimet 
e bëra nga Komisioni i Venecias në fushën e përgjegjësisë.132 Ai definon procedurën për 
përcaktimin e përgjegjësisë së kryetarëve dhe gjyqtarëve, si dhe arsyet për procedurë 
disiplinore për një anëtar të Këshillit dhe për procedurën.133 Me Ligjin për Këshillin 
Gjyqësor, për herë të parë u dha mundësia që gjyqtarët të mund të parashtrojnë dre-
jtpërdrejt kërkesë për fillimin e procedurës për përgjegjësi disiplinore ndaj një anëtari 
të KGJRMV-së të cilin e kanë zgjedhur,134 megjithatë, deri më tani nuk është paraqitur 
asnjë kërkesë për inicimin e procedurës për përgjegjësi disiplinore ndaj një anëtari të 
KGJRMV-së.135 Sipas ndryshimeve të reja ligjore, në periudhën raportuese janë marrë 
tri vendime për shkarkimin e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave.136 Nga vendimet 
për shkarkim, dy vendime i referohen ushtrues të detyrës -  kryetarë të gjykatave dhe 
një vendim i referohet një gjyqtari.137 Arsyeja e shkarkimit në dy prej vendimeve është 

126  Conevska Vangellova dhe Kamberi, “Raport në hije për kapitullin 23 për periudhën prill 2020- shtator 2021”, (“Извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот април 
2020- септември 2021”) (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 16 dhjetor 2021),  https://bit.ly/3IfN3ir. 

127  Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Gjykata, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 96/2019.
128  Miratuar nga GRECO në seancën e 80-të plenare, “Rundi i katërt i vlerësimit - Parandalimi i korrupsionit në lidhje me deputetët, gjyqtarët dhe prokurorët, raporti i dytë 

i pajtueshmërisë, Republika e Maqedonisë” („Четврти круг на евалуација – Превенција на корупцијата во однос на пратениците, судиите и обвинителите, втор 
извештај за усогласеност, Република Македонија“ (2018)<https://rm.coe.int/-80-18-22-/16808cc861> .

129  Ministria e Drejtësisë, “Strategjia për Reformën e Sektorit Gjyqësor për periudhën 2017-2022 me Plan veprimi”, (,,Стратегија за реформа на правосудниот сектор за 
периодот 2017-2022 година со акциски план”), https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf.

130  Baret et al. (n 76).
131  Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Gjykatat, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 96/2019.
132  “Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 102/2019.
133  Ibid.
134  Një kërkesë të tillë mund të parashtrojnë të paktën 20 gjyqtarë ose secili anëtar i KGJRMV me të drejtë vote, nëse anëtari i KGJRMV: ndikon në pavarësinë e gjyqtarëve 

dhe ushtron presion në lidhje me vendimmarrjen për lëndë të caktuara; neglizhon dhe nuk e kryen funksionin e tij në punën e KGJRMV; nëse ai refuzon të paraqesë 
një deklaratë të gjendjes pasurore dhe interesave në përputhje me ligjin ose nëse të dhënat e përfshira në deklaratë janë kryesisht të pavërteta ose shkelin rregullat për 
përjashtim në situata në të cilat anëtari i KGJRMV ka pasur në dijeni ose duhet të ketë pasur në dijeni ekzistencën e ndonjërës prej shkaqeve të përjashtimit të parashi-
kuara në këtë ligj. Anëtari i KGJRMV shkarkohet nga detyra nëse shkelja është kryer me dashje ose me pakujdesi të dukshme me faj të anëtarit të KGJRMV-së pa arsye 
të justifikuara dhe/ose shkelja ka sjellë pasoja të rënda.

135  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна оценка 
на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), https://bit.
ly/3X2noxB.

136  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 28 nëntor 2022.
137  Ibid.
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kryerja joprofesionale dhe e pakujdesshme e funksionit - tejkalimi dhe shkelja e kompe-
tencave ligjore, ndërsa në vendimin e tretë, arsye për shkarkim është shkelje më e rëndë 
disiplinore.138 Përveç kësaj, në periudhën raportuese, KGJRMV përcaktoi përgjegjësi 
disiplinore për tre gjyqtarë, përkatësisht një masë disiplinore - gjobë për kryetarin e 
gjykatës, një masë disiplinore - gjobë për një gjyqtar dhe një masë disiplinore - vëre-
jtje me shkrim për një gjyqtar.139 Në këtë drejtim, Këshilli për vendimmarrje për apele 
pranë Gjykatës së Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut konfirmoi 2 vendime të 
KGJRMV-së nga tri apelet e pranuara nga gjyqtarët për të cilët ishte iniciuar procedurë 
për përcaktimin e përgjegjësisë dhe një vendim është kthyer për rivendim.140 Gjithashtu, 
në nëntë muajt e parë të vitit 2022, KGJRMV nuk ka iniciuar procedurë për përcaktimin 
e përgjegjësisë disiplinore për gjyqtarë dhe/ose kryetar të gjykatës.141 

Në periudhën raportuese, KGJRMV ka vepruar mbi 570 parashtresa nga qytetarët dhe 
personat juridikë për punën e gjykatave, kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve.142 
Nga analizat e bëra të pretendimeve si bazë për paraqitjen e parashtresave, doli se 
shumica e parashtresave të paraqitura të diskutuara nga KGJRMV kanë të bëjnë me 
mënyrën e zhvillimit të procedurës nga ana e gjyqtarëve, periudhën kohore të zhvillimit 
të procedurës, veprimet joprofesionale dhe të pakujdesshme.143 Mirëpo, nga numri i 
përgjithshëm i parashtresave që janë shqyrtuar në seancat e KGJRMV-së, vetëm 2,5% 
e tyre janë miratuar si të arsyeshme nga KGJRMV.144 Numri më i madh i parashtresave 
rrëzohen ose refuzohen si të paarsyeshme.145 Nga ana e KGJRMV-së, si arsyetim të 
kësaj situate tregohet fakti se qytetarët theksojnë pretendime në ankesa dhe i refero-
hen gjendjes aktuale, dhe jo punës së gjyqtarëve.146 Konkretisht, qytetarët besojnë se 
Këshilli Gjyqësor përfaqëson një lloj gjykate të shkallës më të lartë dhe në vend që 
të vënë në dukje pretendimet për punën e gjyqtarëve, të pakënaqurit me vendimin e 
gjyqtarëve sërish i vënë në dukje pretendimet nl ankesat e parashtruara në procedu-
ra.147 Pra, është e qartë se me kalimin e viteve gjithmonë mbizotëron i njëjti problem, 
domethënë qytetarët nuk e kuptojnë konceptin dhe rolin e parashtresave, kështu që 
në atë drejtim është e nevojshme të shtohet përpjekja për edukimin e qytetarëve, se si 
mund ta shfrytëzojnë këtë mekanizëm në mënyrë të duhur. Ndryshe, mbetet përshtypja 
se paraqitja e parashtresës në Këshillin Gjyqësor është e kotë, duke qenë se të gjitha

138  Ibid.
139  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 16 nëntor 2022.
140  Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 7 nëntor 2022. 
141  Ibid.
142  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 28 nëntor 2022
143  Ibid.
144  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, «Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike», 21 dhjetor 2022
145  Ibid.
146  “Diskutim për Raportin në hije për kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 - shtator 2022,” (,,Дискусија за Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот октомври 

2021 – септември 2022 година,”), Uebfaqja zyrtare e Institutit për Politikë Evropiane - Shkup, 25 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post/22609.
147  Ibid.
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parashtresat refuzohen, duke ulur kështu besimin në gjyqësor.148 Në lidhje me mënyrën 
se si KGJRMV vepron në lidhje me parashtresat, praktika e referimit të parashtresës 
nga një anëtar i Këshillit me disa fjali pa hyrë në pjesën thelbësore dhe arsyet pse 
parashtresa konsiderohet e arsyeshme ose e paarsyeshme dhe më pas e njëjta mira-
tohet njëzëri nga anëtarët e KGJRMV-së sipas propozimit të raportuesit që e referon 
parashtresën.149 

Ligji për Prokuroritë Publike i vitit 2020 solli ndryshime pozitive në bazat për ndër-
prerjen, shkarkimin dhe përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve publikë.150 Ashtu si me 
ndryshimet në Ligjin për Gjykatat, ky ligj gradon arsyet e shkarkimit, më saktë varion 
nga një shkelje e lehtë në një shkelje më të rëndë disiplinore, me masë disiplinore 
ndaj prokurorit publik, në vend të shkarkimit.151 Sa i përket shkaqeve për shkarkimin 
e prokurorëve publikë, merret parasysh edhe pesha e shkeljes së kryer dhe fajësia e 
prokurorit publik.152 Ligji përcakton edhe mënyrën e fillimit të procedurës për për-
caktimin e përgjegjësisë së prokurorëve publikë për shkelje të kryer disiplinore,153 si 
dhe shumicën e nevojshme me të cilën KPPRMV mund të shkarkojë prokurorët.154 Sa i 
përket procedurës, rregullorja për zbatimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjë-
sisë së prokurorit publik, me propozim të prokurorit publik të RMV-së, miratohet nga 
KPPRMV.155

Sipas ndryshimeve ligjore, në periudhën raportuese vazhdon trendi rritës i parashtresave 
të paraqitura në KPPRMV.156 Domethënë, në vitin 2021 ka pasur 231 parashtresa, që 
krahasuar me vitin 2020, paraqet një rritje të vëllimit të punës prej 8,65%.157 Shumica 
e parashtresave janë dorëzuar nga personat e dëmtuar për shprehjen e pakënaqësisë 
së tyre me kohëzgjatjen e procedurës dhe mоsveprimi në kohë nga ana e prokurorit 
publik që ka vepruar në një lëndë konkrete, si dhe vendimet e prokurorit publik për 

148 Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
149  Ibid.
150  “Ligji për Prokurorinë Publike”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 42/2020.
151  Ibid.
152  Prokuror publik mund të shkarkohet për shkak të një procedure më të rëndë disiplinore dhe anëtarësimit në parti politike. 
153 Ndryshe nga Ligji për Këshillin Gjyqësor, ku kërkesë për fillimin e procedurës për përcaktim të përgjegjësisë për gjyqtar apo kryetar të gjykatës mund të parashtrohet nga 

kushdo, Ligji për Prokurorinë Publike parasheh që procedura për përcaktimin e përgjegjësisë së prokurorëve publik për shkelje të kryer disiplinore kryhet pas propozimit 
të arsyetuar të prokurorit publik të RMV për të gjithë prokurorët publik dhe pas propozimit të arsyetuar të prokurorit të lartë publik të Prokurorisë së Lartë Publike për 
prokurorët publik në Prokurorinë e Lartë Publike, për prokuror themelor publik të Prokurorisë Publike Themelore dhe për prokurorët publikë në Prokurorinë Themelore 
Publike, pas kryerjes së detyrës zyrtare ose pas marrjes së dijes për shkelje të kryer. Drejt propozimit për fillimin e procedurës disiplinore, kërkuesi është i detyruar të 
paraqesë dëshmi për shkeljen e kryer disiplinore.

154  Për dallim nga Ligji për Këshillin Gjyqësor, ku procedura zhvillohet në KGJRMV, në prokurorinë publike procedura për përcaktimin e përgjegjësisë së prokurorit publik në 
kryerjen e funksionit prokurorial e zhvillon komisioni i pesë anëtarëve ose zëvendësit e tyre, njëri prej të cilëve është nga prokuroritë më të larta publike dhe një anëtar 
nga PPRMV, të zgjedhur nga kolegjiumet e këtyre prokurorive.

155  “Ligji për Prokurorinë Publike”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 42/2020.
156  Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, «Raporti vjetor për punën e Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut 

për vitin 2021».
157  Ibid.
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refuzimin e rastit.158 Ndryshe nga viti 2020, ka më pak parashtresa në të cilat personat 
e dëmtuar shprehin pakënaqësi për shkak të mosmarrjes së njoftimit për rrjedhën e 
procedurës pranë prokurorisë publike për një periudhë më të gjatë.159 Në lidhje me 
trajtimin e parashtresave gjatë seancave, nga ana tjetër, mund të thuhet se KGJRMV 
rrallë paraqet, shpjegon apo drejton ndonjë lloj diskutimi në lidhje me një parashtresë 
gjatë seancave.160 Gjithashtu, në raportet vjetore të Këshillit thuhet vetëm numri i 
parashtresave të paraqitura në nivel vjetor, por nuk thuhet se sa prej atyre parash-
tresave janë pranuar si të arsyeshme dhe sa janë refuzuar. Do të ishte e dëshirueshme 
që në të ardhmen të përfshihen këto shifra në raporte në mënyrë që të mund të anal-
izohet nëse veprohet mbi parashtresat në përgjithësi dhe cili është rezultati, dhe nëse 
ato refuzohen, të shihet arsyeja e refuzimit të tyre. Po ashtu, në Raportin Vjetor të 
KPPRMV-së për vitin 2021, konstatohet vonesë me një pjesë të madhe të raporteve të 
dorëzuara nga prokuroritë më të larta publike nga mbikëqyrja e punës së prokurorëve 
publikë të përmendur në prokuroritë publike më të ulëta drejt të cilëve referohen 
parashtreat, me qëllim të kontrollit të pretendimeve të dorëzuara.161 Vonesa e rapor-
timeve ka të bëjë veçanërisht me PPRMV-në, e cila deri më 31 dhjetor 2021 nuk ka 
paraqitur raport pas 50 parashtresave.162

Përveç numrit të parashtresave të paraqitura, KPPRMV gjatë periudhës raportuese 
ka zhvilluar edhe katër procedura disiplinore, nga të cilat një prokurore publike është 
shkarkuar.163 Në bazë të procesverbalit të publikuar, procedura për përcaktimin e përg-
jegjësisë është iniciuar me kërkesë të Prokurorit Publik të RMV për tri shkelje të rënda 
disiplinore.164 Me propozimin e Komisionit për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore 
të prokurorit publik në kryerjen e funksionit të prokurorisë publike, të gjithë anëtarët 
e KPPRMV-it njëzëri morën vendim për shqiptimin e masës së shkarkimit nga detyra 
të prokurorit publik.165

158  Ibid.
159  Ibid.
160  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022). 
161  Ibid.
162  Ibid.
163  Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 9 nëntor 2022.
164  Gjegjësisht, prokurorja publike ka shkuar në vendin e ngjarjes pasi është njoftuar për veprën e kryer, por nuk ka kryer këqyrje e as ka përgatitur procesverbal, ka hyrë në 

konflikt me punonjësit e policisë dhe më pas ka pasur komunikim të papërshtatshëm me kryeministrin e atëhershëm të Qeverisë. Gjithashtu, në vitin 2018, prokurorja 
publike në tri raste ka refuzuar padi penale, përkundër udhëzimeve të PPL Gostivar për vazhdimin e procedurës penale për shkak se vepra penale nuk është vjetruar, 
pas së cilës prokurorja ka lëshuar urdhër penal, pas së cilës është marrë vendim gjyqësor. Pas paraqitjes së kundërshtimit është caktuar seanca kryesore në të cilën pas 
paraqitjes së provave prokurorja publike pa ndryshim të gjendjes faktike ka hequr dorë nga ndjekja penale për shkak të vjetrimit relativ që ka rezultuar me aplikimin 
e gabuar të dispozitave të Kodit Penal në dëm të viktimës dhe në dobi të të akuzuarit. Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të 
Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).

165  “Këshilli i Prokurorëve Publikë shkarkoi prokurorët Lejla Kadriu dhe Mile Arsenievski, i cili vetë kërkoi ndërprerjen e detyrës”, (,,Советот на јавни обвинители ги разреши 
обвинителите Лејла Кадриу и Миле Арсениевски кој сам побарал прекин на функцијата”) TV Telma, 29 mars 2022, https://bit.ly/3YU5hfk. 
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Procedurat e tjera disiplinore janë rezultat i procedurës së nisur nga Prokuroria Publike 
Republikane pas padisë penale të Drejtorisë së Policisë Financiare166 për bastisjen që 
hetuesit nga PTHPNKOK kanë kryer më 18 gusht 2022 në hapësirat e institucionit.167  
Gjegjësisht, pas mbikëqyrjes dhe këqyrjes së rastit, është konstatuar se me veprimin 
e padisë anonime penale, të cilën PTHPNKOK e ka pranuar në maj të vitit 2022, është 
cenuar kompetenca horizontale dhe organizimi i Prokurorisë Publike.168 Domethënë, 
pasi që padia e pranuar penale u referohet personave nga Drejtoria e Policisë Finan-
ciare, të cilët në pajtim me nenin 33 paragrafi 2 të Ligjit për Prokuroritë Publike kanë 
kompetenca policore, pas atyre padive kompetenca për të vepruar i bie Departamentit 
të Specializuar për ndjekjen e krimeve të kryera nga personat me kompetenca pol-
icore dhe anëtarë të policisë së burgjeve.169 Rrjedhimisht, tri prokuroret publike nga 
PTHPNKOK, të cilat kanë vepruar në këtë rast, dhe nuk janë pjesë e Departamentit të 
Specializuar, kanë vepruar pa autorizim në padinë penal.170 Gjithashtu, me mbikëqyrjen, 
Prokuroria Publike e Republikës ka konstatuar se kërkesa për lëshimin e urdhrit për 
bastisje e dorëzuar në Gjykatën Themelore Penale Shkup është e pabazë.171 Pas kësaj, 
ndaj tre prokuroreve publikë filloi procedura disiplinore, e cila rezultoi me pezullimin e 
kreut të PTHPNKOK, si njëra prej tyre.172  

Në periudhën raportuese, sipas një hetimi të publikuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë 
Hulumtuese (BIRN) Maqedoni, është konstatuar se Gjykata e Apelit në Shkup dhe KG-
JRMV kanë vepruar në mënyrë jo të duhur në lidhje me nenin 53 të Ligjit për Këshillin 
Gjyqësor.173 Përkatësisht, sipas hetimit të publikuar nga BIRN, nëntë juristë në Gjykatën 
e Apelit të Shkupit kanë vazhduar të gjykojnë edhe pas skadimit të mandatit të tyre 
në prill të vitit 2021.174 Domethënë, pas një kontrolli është konstatuar se në bazën e të 
dhënave të Gjykatës së Apelit Shkup ka lëndë nga juritë e përmendur për muajin nëntor 
dhe dhjetor 2021.175 Për juristët e përmendur, KGJRMV caktoi ndërprerjen e mandatit

166  “Policia Financiare ka paraqitur parashtresë në PP për bastisje të hapësirave të saj”, (,,Финансиската полиција поднесе претставка до ЈО за извршениот претрес 
во нејзините простории”) 360 stepeni, 25 korrik 2022, https://360stepeni.mk/finansiskata-politsija-podnese-pretstavka-do-jo-za-izvrsheniot-pretres-vo-nejz-
inite-prostorii/.

167  ,,Bastisje në Policinë Financiare, Ruskovska nuk zbulon detaje”, ( ,,Претрес во Финансиска полиција, Русковска не открива детали”), Radio Slobodna Evropa, 
18 korrik 2022, https://www.slobodnaevropa.mk/a/31948748.html.

168  “Njoftim”, (,,Соопштение”), Uebfaqja zyrtare e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 1 gusht 2022, https://jorm.gov.mk/soopshtenie-108/.
169  Ibid.
170  Ibid.
171  Ibid.
172 “Vilma Ruskovska suspendohet, procedurë disiplinore edhe për dy prokurore”, (,,Вилма Русковска суспендирана, дисциплинска за уште две обвинителки”), 

16 gusht 2022, https://netpress.com.mk/vilma-ruskovska-suspendirana-disciplinska-za-ushte-dve-obvinitelki/.
173  Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
174  Vasko Magleshov, “Me mandat të skaduar e dhanë drejtësinë për një vit – dhjetëra gjykime të Apelit të Shkupit vëhen në pyetje, njofton BIRN”, (,,Со истечен 

мандат година дена делеле правда- Десетина пресуди на Скопска апелација доведени во прашање, дознава БИРН”),  PRIZMA, 5 prill 2022, https://
prizma.mk/so-istechen-mandat-godina-dena-delele-pravda/.

175  Ibid.
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 më 29.03.2022,176duke theksuar se propozimi për ndërprerjen e mandatit, i paraqitur 
nga Gjykata e Apelit në Shkup, ka ardhur më 28.03.2022.177 Gjykata e Apelit në Shkup, 
nga ana tjetër, nuk ka dhënë përgjigje konkrete për këtë pyetje, por vetëm ka bërë me 
dije se deri në skadimin e mandatit të jurisë, seancat janë mbajtur me pjesëmarrjen e 
gjyqtarëve aktivë juristë,178që tregon se nuk do të ketë pasoja të lëndëve me kryerjen e 
shkeljes thelbësore në procedimin e zhvilluar pranë kësaj gjykate. Po ashtu, në raportin 
e vizitës së punës në Gjykatën e Apelit në Shkup nga ana e Komisionit për Këqyrje të 
KGJRMV-së, nuk u konstatua asgjë kontestuese në pjesën e jurisë.179 Sipas raportit, në 
seancën e mbajtur më 8 qershor 2022, KGJRMV ka miratuar konkluzionet e propozuara 
nga vizita e punës, të cilat janë në drejtim të udhëzimeve që gjykatat të respektojnë 
ligjin.180

176  “Njoftim nga seanca e 398-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 29.03.2022”, (,,Соопштение од 398-та седница на Судскиот совет на РСМ – 29.03.2022 година”),  
Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3UDYH9L.

177  Vasko Magleshov, “Me mandat të skaduar e dhanë drejtësinë për një vit – dhjetëra gjykime të Apelit të Shkupit vëhen në pyetje, njofton BIRN”, (,,Со истечен 
мандат година дена делеле правда- Десетина пресуди на Скопска апелација доведени во прашање, дознава БИРН”),  PRIZMA, 5 prill 2022, https://
prizma.mk/so-istechen-mandat-godina-dena-delele-pravda/.

178  Ibid.
179  Vasko Magleshov, “Si e huqi vitin kontrolli i Këshillit Gjyqësor”, (,,Како контролата на Судскиот совет ја утна годината”),  PRIZMA, 9 qershor 2022, https://

prizma.mk/kako-kontrolata-na-sudskiot-sovet-ja-utna-godinata/.
180  “Njoftim nga seanca e 405-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 08.06.2022”, (,,Соопштение од 405-та седница на Судски совет на РСМ – 08.06.2022 година”), 

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3tbqtyz.
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Këshilli Gjyqësor vazhdon të refuzojë shumicën e parashtresave të qytetarëve, kryesisht 
për shkak të edukimit të pamjaftueshëm të qytetarëve për qëllimin e parashtresave. 
Prandaj është e nevojshme të punohet në edukimin e qytetarëve, dhe hap pozitiv në 
këtë drejtim është aktiviteti i parashikuar në Programin dhe planin e veprimit për 
parandalimin dhe monitorimin e korrupsionit në gjyqësor për edukimin e qytetarëve 
përmes broshurave dhe faqes së internetit për mënyrën dhe qëllimin e paraqitjes së 
parashtresave.

Vazhdoi trendi rritës i parashtresave të paraqitura në Këshillin e Prokurorëve Publikë, 
por Këshilli nuk luan rol të madh në mbikëqyrjen e punës së prokurorëve publikë, duke 
pasur parasysh se nëse anëtarët e Këshillit konsiderojnë se parashtresat janë të ar-
syeshme, thjesht dërgojnë ato te Prokurori Publik i RMV-së, i cili më pas duhet të ndër-
marrë veprime për kontrollimin e prokurorëve publik. Nga ana tjetër, edhe Prokuroria 
Publike ka kompetencë për pranimin e parashtresave nga qytetarët, kështu që shtro-
het pyetja, cila është nevoja që të ketë dy institucione kompetente për të vepruar mbi 
parashtresat? Kjo mund të jetë gjithashtu habitëse për qytetarët që nuk do të dinin se 
ku të paraqesnin një parashtresë. Në atë drejtim duhet dhënë më shumë kompetencë 
në trajtimin e parashtresave Këshillit të Prokurorëve Publikë, aq më tepër që është 
vërejtur se PPRMV nuk u përgjigjet parashtresave të paraqitura dhe në të njëjtën kohë 
do të ishte më racionale dhe efikase si për qytetarët ashtu edhe për prokurorët publikë, 
të paraqiten përmes një institucioni.

Është e nevojshme që të dy këshillat të paraqesin, shpjegojnë ose udhëheqin një 
diskutim në lidhje me parashtresat gjatë seancave, si dhe shpalljen e rezultatit të pro-
cedurës pas një parashtrese që është miratuar si e arsyeshme. Kjo do të rriste transpar-
encën në punën e dy këshillave, si dhe besimin e qytetarëve tek gjyqësori.
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P R O F E S I O N A L I Z M I 
D H E  K O M P E T E N C A  
Kuadri ligjor, si dhe garancitë për zbatimin e drejtë të sistemit të meritës, tashmë janë 
krijuar181 dhe janë shënuar në raportet e mëparshme në hije. 

Me qëllim të futjes së një sistemi cilësor të meritës, në përputhje me Ligjin për Këshil-
lin Gjyqësor182 dhe zbatimin e vazhdueshëm të tij, KGJRMV në periudhat e mëparshme 
raportuese filloi përgatitjen dhe miratimin e një sërë aktesh nënligjore për përmirësimin 
e sistemit për vlerësimin e gjyqtarëve. Para së gjithash, u miratua Rregullorja e punës së 
Këshillit Gjyqësor,183 dhe më pas Rregullorja për përzgjedhjen e gjyqtarëve nga radhët e 
Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë,184 duke specifikuar procedurën e për-
zgjedhjes dhe Rregulloren për renditjen e kandidatëve për përzgjedhjen e gjyqtarëve në 
gjykatat më të larta.185 Me qëllim të vlerësimit objektiv dhe të paanshëm të gjyqtarëve, 
KGJRMV miratoi Metodologjinë e vlerësimit të punës së gjyqtarit bazuar në përmbushjen 
e kritereve cilësore për punën e gjyqtarit dhe Formularin për vlerësimin e përmbushjes 
së kritereve cilësore për punën e gjyqtarit.186 Gjithashtu, miratoi Metodologjinë për vlerë-
simin cilësor të kryetarëve të gjykatave, Formularin për vlerësimin cilësor të kryetarëve të 
gjykatave187 dhe Udhëzimin për mënyrën e llogaritjes së orarit efektiv të punës,188 dhe më 
29 mars 2022 miratoi edhe Rregulloren për themelimin dhe funksionimin e komisioneve 
të KGJRMV për vlerësimin e rregullt dhe të jashtëzakonshëm,189 si akt i fundit nënligjor 
për fillimin e vlerësimit të gjyqtarëve.190 

181  Me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të fundit në Ligjin për Gjykatat, Ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor, Ligjin për Prokurorinë Publike dhe ndryshimet 
dhe plotësimet në Ligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë, u krijua një kuadër ligjor që është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare në lidhje me 
përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë bazuar në një sistem meritash. Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë është e vetmja pikë hyrëse për 
krijimin e personelit të ri në gjyqësor dhe prokurorinë publike. Përsa i përket mbrojtjes ligjore të gjyqtarëve për masa të caktuara që ndërmerren ndaj gjyqtarëve, 
si një lloj garancie u fut e drejta e apelit në Këshillin e Apelit pranë Gjykatës së Lartë, si në lidhje me (mos)zgjedhjen e gjyqtarëve edhe të kryetarëve të gjykatave 
ashtu edhe në lidhje me vendimin për vlerësim.

182  Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, neni 36, paragrafi 1.
183  “Aktet nënligjore”, (,,Подзаконски акти”), Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3sMy7iE.
184  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Rregullorja për mënyrën e renditjes së kandidatëve për gjyqtarë nga Akademia e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë”, 

(,,Правилник за начинот на рангирање на кандидатите за судии од Академијата за судии и јавни обвинители”),  26 dhjetor 2019, https://bit.ly/3flIebe.
185  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Rregullat për mënyrën e renditjes së kandidatëve për zgjedhjen e gjyqtarit në gjykatën më të lartë”, 

(„Правилникот за начинот на рангирање на кандидатите за избор на судија во повисок суд”),  4 shkurt 2020, https://bit.ly/3DqM8aC.
186  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, «Metodologjia për vlerësimin e punës së gjyqtarit në bazë të përmbushjes së kritereve cilësore për punën 

e gjyqtarit dhe formularit për vlerësimin e përmbushjes së kritereve cilësore për punën e gjyqtarit”, (,,Методологија за оценување на работата на судија врз 
основа на исполнетост на квалитативните критериуми за судиското работење и Образец за оценување и бодување на исполнетост на квалитативните 
критериуми за работата на судијата”), 18 dhjetor 2020, https://bit.ly/3FycwCs.

187  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Metodologjia për vlerësimin cilësor të kryetarëve të gjykatave dhe Formulari për vlerësimin cilë-
sor të kryetarëve të gjykatave”, (,,Методологија за квалитативно оценување на претседателите на судовите и Образец за квалитативно оценување 
претседателите на судовите”),  18 dhjetor 2020, https://bit.ly/3WfHN2J.

188  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Udhëzime për llogaritjen e orarit efektiv të punës”, (,,Упатство за начинот на пресметување на 
ефективни работни часови”),  18 dhjetor 2020, https://bit.ly/3sLEwL0.

189  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Rregullat për themelimin dhe funksionimin e komisioneve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut për vlerësim të rregullt dhe të jashtëzakonshëm”, (,,Правилник за формирање и работење на комисиите на Судскиот Совет на Република 
Северна Македонија за редовно и вонредно оценување”),  29 mars 2022, https://bit.ly/3DMsNSV.

190  Në këtë drejtim gjatë vitit 2021 është miratuar Metodologjia me tregues për përcaktimin e kompleksitetit të lëndëve dhe Rregullorja për mënyrën e formimit të 
komisioneve për vlerësimin e punës së gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave.
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Me miratimin e akteve nënligjore u plotësua masa për ripërcaktimin e kritereve për 
ngritjen në detyrë të gjyqtarëve191 dhe u krijuan kushtet për zbatimin praktik të dis-
pozitave ligjore. Në këtë drejtim, më 5 prill 2022, u formuan komisionet për inspektim 
dhe vlerësim të gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave për gjykatat themelore, gjykatat 
e apelit dhe për Gjykatën Administrative, të cilat përbëheshin nga pesë anëtarë dhe 
që do të bëjnë vlerësimin e rregullt të të gjithë gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykat-
ave.192 Në të njëjtën kohë u formuan komisione për vlerësimin e punës së gjyqtarëve 
dhe kryetarëve të gjykatave, të cilat duhet të bëjnë një vlerësim të jashtëzakonshëm 
të kandidatëve që aplikuan për ngritje në detyrë, përkatësisht për kryetar gjykate.193 
Formimi i komisioneve solli shumë paqartësi në lidhje me funksionimin e tyre praktik 
dhe për këtë arsye u organizuan takime me ekspertë, të cilët u përfshinë në procesin e 
zhvillimit të metodologjive,194 me qëllim zbatimin më të lehtë të tyre dhe njëkohësisht 
kryerjen e trajnimeve të anëtarëve të komisioneve.195 KGJRMV i kushtoi një kohë të 
gjatë aktiviteteve përgatitore për zbatimin e vlerësimit të gjyqtarëve dhe kryetarëve të 
gjykatave, gjë që është e kuptueshme, duke qenë se është një proces i ndërlikuar dhe 
kompleks vlerësimi.196 Megjithatë, aktet nënligjore nuk e përcaktojnë formën specifike 
të vendimeve për përzgjedhje dhe ngritje në detyrë të gjyqtarëve.197 Përmbajtja e tyre, 
nga ana tjetër, ishte përcaktuar në një farë mënyre në disa rregullore.198 Sipas kësaj, në 
çdo vendim për përzgjedhje dhe ngritje në detyrë, duhet theksuar se cilat janë kriteret 
që e dallojnë gjyqtarin e përzgjedhur apo të avancuar nga kandidatët e tjerë, apo të 
tregohen poenat apo pikët e marra nga secili kandidat që është përzgjedhur gjyqtar në 
një gjykatë themelore, pra i avancuar në një gjykatë më të lartë.199 Gjithashtu, procesi 
i miratimit të akteve nënligjore dhe të gjitha aktiviteteve të tjera përgatitore në këtë 
drejtim, nga ana tjetër,  ndikoi negativisht në ngritjen në detyrë të gjyqtarëve të cilët 
iu përgjigjën njoftimeve të shpallura më shumë se një vit më parë, dhe për të cilët pro-
cedura ishte filluar në gusht të vitit 2021 dhe që ende nuk është zbatuar plotësisht.200 
Kjo vonesë në përzgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatave më të larta dhe të kryetarëve 
të gjykatave u arsyetua me nevojën e kryerjes së një vlerësimi të jashtëzakonshëm 

191  Masa 2.2.3.-1, 2.2.3.-2, Ministria e Drejtësisë, “Strategjia për Reforma të Sektorit Gjyqësor për periudhën 2017-2022 me Plan veprimi”.
192  “Njoftim nga seanca e 399-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 04.05.2022”, (,,Соопштение од 399-та седница на Судскиот совет на РСМ – 05.04.2022 година”), 

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3TSVJ13.
193  Ibid.
194  Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup, “Raport nga monitorimi i punës së Këshillit Gjyqësor Janar-Qershor 2022” (,,Извештај од следењето на работата на 

Судскиот совет: јануари-јуни 2022 година”), https://bit.ly/3IiMvYV.
195  “Trajnim i komisioneve për këqyrje dhe vlerësim të gjyqtarëve”, (,,Обука на комисиите за увид и оцена на судиите”), Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, 19 prill 2022, https://bit.ly/3Nmy5Yf. 
196  Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup, “Raport nga monitorimi i punës së Këshillit Gjyqësor janar-qershor 2022” (,,Извештај од следењето на работата на 

Судскиот совет: јануари-јуни 2022 година”), https://bit.ly/3IiMvYV.
197  Ibid.
198  Ibid.
199  Ibid.
200  Më 06 gusht 2021 është shpallur konkursi për përzgjedhjen e gjyqtarëve për Gjykatën Supreme, Gjykatën e Apelit Shkup, Gjykatën e Apelit Gostivari, si dhe 

përzgjedhjen e gjyqtarëve për Gjykatën Themelore Shtip dhe Gjykatën Themelore Penale Shkup.
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të kandidatëve,201 duke aplikuar Metodologjinë e vlerësimit cilësor të gjyqtarëve dhe 
kryetarëve të gjykatave,202 por nevoja për të plotësuar vendet e zbrazura gjyqësore në 
gjykata është më se e nevojshme, sidomos pas pensionimit të 42 gjyqtarëve për shkak 
të hyrjes në fuqi të ndryshimeve në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës.203

Në periudhën raportuese janë zgjedhur 19 prokurorë publikë në prokuroritë e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut.204 Vazhdoi praktika e zgjedhjes së njerëzve pa diskutim, 
pra vetëm duke votuar “PËR” dhe “KUNDËR”.205 Sa i përket procesit të zgjedhjes së 
prokurorëve publikë, ai zhvillohet shumë ngadalë, shpesh me shtyrje të seancave kur 
duhet të bëhen zgjedhje dhe e gjithë kjo në një situatë ku ende ekzistojnë prokurori pub-
like ku nuk ka asnjë prokuror publik.206 Sa i përket mënyrës së përzgjedhjes dhe ngritjes 
në detyrë të prokurorëve publik, vazhdon tendenca e KPPRMV në uebsajtin e tij207 të 
mos publikojë publikisht vendime të arsyetuara për përzgjedhjen dhe ngritjen në detyrë 
të prokurorëve publikë, me përjashtim të atyre në formë të shpalljeve në të cilat janë të 
publikuara vetëm emrat e prokurorëve publikë, të cilët zgjidhen ose ngrihen në detyrë.208 
Arsyetimi i vendimeve të KPPRMV në lidhje me përzgjedhjen dhe ngritjen në detyrë të 
prokurorëve publik është i një rëndësie të jashtëzakonshme për rikthimin e besimit të 
qytetarëve në prokurorinë publike.209  Përveç kësaj, periudha raportuese u pasua me 
ndërprerjen e detyrës së 17 prokurorëve publikë.210 Më konkretisht, 15 prokurorëve publik 
iu është ndërprerë për shkak të plotësimit të kushteve për pension të pleqërisë, kryesisht 
për shkak të hyrjes në fuqi të ndryshimeve dhe plotësimeve në Ligjin për Marrëdhëniet 
e Punës.211 Dy prokurorëve të tjerë publik iu është ndërprerë detyra me kërkesë të tyre. 

Për shkak të skadimit të mandatit të pesë prokurorëve publikë nga PTHPNKOK në 
janar 2022, KPPRMV publikoi shpalljen për zgjedhjen e prokurorëve të rinj publik më 15 
nëntor 2021.212 Ndonëse zgjedhja e prokurorëve të rinj publikë ishte paraparë të mbahej 

201  Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, neni 77.
202  ,,Cërvenkovska për MIA: Komisionet nga gjykatat më të larta do të zgjedhin gjyqtarët nga gjykatat më të ulëta”, ( ,,Црвенковска за МИА: Комисии од 

повисоките судови ќе ги избираат судиите од пониските судови”), Agjencia Informative Mediatike – MIA, 5 prill 2022, https://bit.ly/3TJWcTf.
203  “Ligji për marrëdhëniet e punës pa ndryshimet e miratuara pensionon 42 gjyqtarë dhe 11 prokurorë”, ( ,,Законот за работни односи без донесените измени 

пензионира 42 судии и 11 обвинители”), TV Telma, 1 korrik 2022, https://telma.com.mk/2022/07/01/zakonot-za-rabotni-odnosi-bez-donesenite-izme-
ni-penzionira-42-sudii-i-11-obviniteli/.

204  Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 9 nëntor 2022.
205  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB.

206  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë», 2022).
207  http://sjorm.gov.mk/.
208  Ibid.
209  Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, “Dialog për Politika “Zbatimi i Strategjisë për Reforma në Sektorit Gjyqësor 2017-2022 me Plan veprimi - Ku jemi dhe çfarë 

më pas?”, („Дијалог за политики ’’Имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година со Акциски план – До каде 
сме и што понатаму?“), 15 shtator 2021, https://epi.org.mk/post/17822.

210  Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 9 nëntor 2022.
211  Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 151/2021, neni 104.
212  “Shpallje për zgjedhjen e 5 PP në seancën e 38-të të PTHPNKOK”, (,,Оглас за избор на 5 ЈО Во ОЈОГОКК од 38 седница”), Uebfaqja zyrtare e Këshillit të 

Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 15 nëntor 2021, http://sjorm.gov.mk/%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-5/.
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jo më vonë se 31 janar 2022, ajo u shty disa herë, kryesisht për shkak të vlerësimit 
joadekuat.213 Përkatësisht, kandidatë të caktuar kanë dërguar vërejtje në KPPRMV për 
marrjen e notave që nuk janë në përputhje me formularët e vlefshëm, të publikuar dhe 
të miratuar nga prokurori publik i RMV-së.214  KPPRMV konstatoi kundërshtimet si të 
arsyeshme, si dhe konstatoi mospërputhje ndërmjet shpjegimit të notave të dhëna dhe 
pikëzimit të kandidatëve.215 Nga dhjetë prokurorët publikë që aplikuan në konkurs, më 
17 mars 2022, u zgjodhën ata pesë të cilëve u skadoi mandati, të cilët konkurruan në 
përputhje me të drejtën ligjore për rizgjedhje edhe për një mandat katërvjeçar.216 Në anën 
tjetër, zgjedhja e katër prokurorëve të rinj publikë në PTHPNKOK, pozitat e të cilëve u 
liruan në qershor dhe gusht 2022 si rezultat i pensionimit të prokurorëve të mëparshëm 
publik, u shty tri herë.217 Si arsye kryesore për shtyrjen, KPPRMV përmend mungesën 
e  të gjitha materialeve të nevojshme që janë kërkuar nga prokuroria kompetente për 
kandidatët dhe nevojën për një analizë më të detajuar të punës së tyre të mëparshme.218 

Pika e vetme e hyrjes në gjyqësor dhe në prokurorinë publike mbetet Akademia për 
Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë (AGJPP). Pas një procesi të gjatë, i cili zgjati më shumë 
se një vit, i ndjekur me apele dhe kundërshtime,219 Komisioni i Provimit Pranues pranë 
Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, përgatiti renditjen përfundimtare për 
pranimin e gjeneratës së tetë të kandidatëve për trajnim fillestar në AGJPP.220 Në 
këtë drejtim, për hir të transparencës së procesit, përfshirë rrjedhën e procedimeve 
administrative dhe administrative-gjyqësore, AGJPP publikoi një raport të shkurtër 
kronologjik për të gjithë rrjedhën e provimit.221 Pritja e gjeneratës së re u bë më 11 maj 
2022.222 Pjesëmarrësit e rinj të trajnimit fillestar brenda gjeneratës së tetë filluan të 

213  ,,Një përpjekje e re për përzgjedhje të prokurorëve në ekipin e Ruskovskës: Dhjetë kandidatë në garë për pesë vende pune”, (,,Нов обид за избор на обвинители 
во тимот на Русковска: Десет кандидати во трка за пет места”), 360 stepeni, 17 mars 2022, https://360stepeni.mk/nov-obid-za-izbor-na-obviniteli-vo-
timot-na-ruskovska-deset-kandidati-vo-trka-za-pet-mesta/.

214  ,,Jolevski: Nëse ka kushte për përzgjedhje, Këshilli të mërkurën do të mbajë seancë për përzgjedhjen e prokurorëve publikë”, (,,Јолевски: Ако има услови за 
избор, Советот ќе одржи седница за избор на јавни обвинители во среда”),  TV Telma, 24 shkurt 2022, https://bit.ly/3sLwTUS.

215  Ibid.
216 “Ruskovska qëndron me të njëjtin ekip, nuk ka prokurorë të rinj”, (,,Русковска си останува со истиот тим, нема нови обвинители”), A1 on, 17 mars 2022, 

https://a1on.mk/macedonia/ruskovska-si-ostanuva-so-istiot-tim-ne-se-izbrani-novi-obviniteli/.
217  “Për herë të tretë shtyhet seanca për përzgjedhjen e 4 prokurorëve të rinj në prokurorinë për ndjekjen e krimit të organizuar”, (,,По третпат одложена седницата 

за избор на 4 нови обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал”), TV Telma, 20 shtator 2022, https://telma.com.mk/2022/09 /20/
po-tret-pat-odlozhena-sednicata-za-izbor-na-4-novi-obviniteli-vo-obvnitelstvoto-za-gonenje-organiziran-kriminal/.

218  Zgjedhja u mbajt në seancën e KPPRMV më 27 tetor 2022, por nuk pati sukses. Domethënë KPPRMV nuk ka përzgjedhur asnjë nga gjashtë kandidatët, ndaj pritet 
që të shpallet shpallje e re për përzgjedhje. “Dështoi përzgjedhja e prokurorëve për krim të organizuar”, (,Пропадна изборот на обвинители за организиран 
криминал”), TV Sitel , 27 tetor 2022, https://sitel.com.mk/propadna-izborot-na-obviniteli-za-organiziran-kriminal.

219 “Raporti vjetor për punën e Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë për vitin 2021”, (,,Годишен извештај за работата на Академијата за судии и јавни 
обвинители за 2021 година”),  https://jpacademy.gov.mk/reports/.

220  “Shpallje e renditjes së pjesëmarrësve në gjeneratën VIII të studentëve të trajnimit fillestar në Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë”, (,,Објавување 
на ранг-листа на слушатели во VIII-та генерација слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители”),  Faqja zyrtare e Akademisë 
së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë “Pavel Shatev”, 15 prill 2022, https://bit.ly/3WcFIVv.

221  Ibid.
222  “Është shënuar pritja e gjeneratës së tetë të pjesëmarrësve në trajnimin fillestar në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë”, („Одбележан приемот на 

осмата генерација слушатели во почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители“), Faqja zyrtare e Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë 
Publikë “Pavel Shatev”, 11 maj 2022, https: //jpacademy.gov. mk/odbelezhan-priemot-na-osmata-generaczija-slushateli-vo-pochetnata-obuka-vo-akademi-
jata-udii-javni-obiteli/.



Raporti në hije për Kapitullin 23 
për periudhën tetor 2021 – shtator 2022 41

ndjekin trajnimin më 16 maj 2022. Kjo gjeneratë numëron 97 kandidatë dhe është gjen-
erata më e madhe që nga viti 2006.223 Ndërkohë, boshllëqet e personelit në gjyqësor 
dhe në prokurori, veçanërisht pasi në Kuvend nuk kaloi propozimi për zgjatjen e punë-
simit për mbi 60 gjyqtarë dhe prokurorë publikë edhe për tre vjet, pritet të plotësohen 
pjesërisht deri në fund të vitit 2022 me 59-të gjyqtarë dhe prokurorë publikë të rinj të 
gjeneratës së shtatë të pjesëmarrësve të pjesës praktike të trajnimit fillestar në AG-
JPP. Në këtë drejtim, drejtori i AGJPP shpreson që deri në fund të vitit 2022 të hapet 
një thirrje e re publike për grupin e nëntë, edhe më të madh të kandidatëve, për t’iu 
përgjigjur nevojave të sistemit gjyqësor dhe prokurorisë.224

Propozim ligji i ri për Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publik, i cili u final-
izua225 nga grupi i punës i krijuar në Ministrinë e Drejtësisë226 dhe i miratuar nga 
Qeveria në qershor të vitit 2021, është ende në procedurë parlamentare.227 Propozim 
ligji është bllokuar nga partia opozitare VMRO-DPMNE, me pretendimin se me këtë 
propozim ligj janë shkelur procedurat dhe keqpërdoret procedura për nxjerrjen e ligjeve 
me flamur evropian, me të cilën kërkon që propozimi të tërhiqet.228 Në shtator 2022, 
propozim ligji u rikthye në axhendën e Komisionit të Çështjeve Evropiane.229 Nevoja 
për miratimin e ligjit të ri për AGJPP përcaktohet në raportin e fundit të Komisionit 
Evropian për RMV.230 Në këtë drejtim, Komisioni Evropian i kushton vëmendje miratimit 
të tij.231 Të respektohen rekomandimet e misionit vlerësues të TAIEKS nga viti 2018 dhe 
që AGJPP përsëri të mbetet pika e vetme e hyrjes në gjyqësor dhe prokurori, si dhe të 
sigurohet një qasje e drejtë dhe transparente ndaj këtyre profesioneve.232 

223  Ibid.
224  ,,59 prokurorë dhe gjyqtarë të rinj – Gaber: Do të ketë thirrje të re deri në fund të vitit”, ( ,,59 нови обвинители и судии – Габер: До крајот на годинава ќе има 

нов повик”), 22 shtator 2022, https://mk.tv21.tv/59-novi-obviniteli-i-sudii-gaber-do-krajot-na-godinava-ke-ima-nov-povik/.
225  Qëllimi i ndryshimeve dhe plotësimeve në ligj ishte trajtimi i disa mospërputhjeve në lidhje me organet drejtuese dhe udhëheqëse, si dhe u bënë ndryshime në 

kriteret e pranimit të pjesëmarrësve në AGJPP.
226  Më 8 shkurt 2019, në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë u krijua një grup pune për përgatitjen e propozimit për Ligjin e ri për Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë 

Publikë. Grupi i punës përbëhet nga dhjetë anëtarë, duke përfshirë drejtorin e AGJPP-së, përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, gjyqtarë, prokurorë publikë dhe përfaqë-
sues të organizatave të shoqërisë civile. Përgatitja e këtyre ndryshimeve të propozuara kishte për qëllim heqjen e pengesave me të cilat përballej AGJPP. Në maj 2019, 
në ENER u publikua drafti fillestar i propozim ligjit për AGJPP, si dhe njoftimi për përgatitjen e ligjit dhe draft raportit për vlerësimin e ndikimit të rregullores. Raporti 
përfundimtar mbi vlerësimin e ndikimit të rregullores nuk u publikua. ENER ka katër komente për propozim ligjin e vitit 2019. Megjithatë, ky version nuk ishte miratuar 
nga përbërja e mëparshme parlamentare dhe është kthyer në Ministrinë e Drejtësisë për rishikim (versioni i ri nuk është publikuar në ENER).

227  Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Materiale - Propozim ligji për Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë”, („Материјали – предлог-закон за 
Академија за судии и јавни обвинители“), <https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=543628f3-2109-4bd5-8b99-22d543901888> .

228  “Situatë e tensionuar në Komisionin Parlamentar për Sistem Politik, VMRO-DPMNE nuk lejon debat për propozim ligjin për Akademinë e Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve Publikë”, ( „Тензично на собраниската Комисија за политички систем, ВМРО-ДПМНЕ не дозволува расправа за предлог-законот за Академија 
на судии и јавни обвинители“),  TV Telma, 9 shkurt 2022, https:// bit.ly/3hjlDt8.

229 “Seanca e Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane”, (,,Седница на собраниската Комисија за европски прашања”), 24 Vesti, 26 shtator 2022, https://24.
mk/details/sednica-na-sobraniskata-komisija-za-evropski-prashanja-2.

230  Komisioni Evropian, “DOKUMENTI I PUNËS I KOMISIONIT - Raporti i Maqedonisë së Veriut 2022”, (“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT – North Macedonia 
2022 Report”), 12 tetor 2022, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/north-macedonia -report-2022_en.

231  Ibid.
232  Instituti për Politikë Evropiane-Shkup, “Një tjetër raport i KE-së: prizmë e re, dhimbje të vjetra - Analizë e shkurtër e raportit të KE-së për Maqedoninë e Veriut 

2022”, (,,Уште еден извештај на ЕК: нова призма, стари болки – Куса анализа на извештајот на ЕК за Северна Македонија 2022 година”), 13 tetor 2022, 
https://epi.org.mk/post/22317.
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Këshilli Gjyqësor miratoi edhe aktin e fundit nënligjor për fillimin e vlerësimit të gjy-
qtarëve, i cili plotësoi masën për ripërcaktimin e kritereve për ngritjen në detyrë të 
gjyqtarëve dhe krijoi kushte për zbatimin praktik të dispozitave ligjore. Megjithatë, 
aktet nënligjore nuk e përcaktojnë formën specifike të vendimeve për përzgjedhjen dhe 
ngritjen në detyrë të gjyqtarëve. Sipas kësaj, në çdo vendim për përzgjedhje dhe ngritje 
në detyrë, duhet theksuar se cilat janë kriteret që e dallojnë gjyqtarin e përzgjedhur 
apo të avancuar nga kandidatët e tjerë, apo të tregohen poenat apo pikët e marra nga 
secili kandidat që është përzgjedhur gjyqtar në një gjykatë themelore, pra i avancuar 
në një gjykatë më të lartë. Është gjithashtu e nevojshme që vlerësimi të kryhet sa më 
shpejt që të jetë e mundur, duke qenë se pritja e gjatë për zbatimin e këtyre metod-
ologjive ka ndikuar negativisht në ngritjen në detyrë të gjyqtarëve që janë paraqitur 
në shpallje prej më shumë se një viti. Nevoja për plotësimin e pozitave të zbrazura të 
gjyqtarëve në gjykata është më se e nevojshme, veçanërisht pas pensionimit të 42 
gjyqtarëve për shkak të hyrjes në fuqi të ndryshimeve dhe plotësimeve në Ligjin për 
Marrëdhëniet e Punës. 

Është e nevojshme që Këshilli i Prokurorëve Publik të zhvillojë një diskutim dhe të japë 
shpjegime për arsyet e zgjedhjes ose moszgjedhjes së një prokurori të caktuar publik, si 
dhe të publikojë vendimet e marra për zgjedhjen në faqen e internetit të Këshillit, me 
qëllim të rikthen besimin e qytetarëve në prokurorinë publike.

Duhet reagim i shpejtë i Këshillit të Prokurorëve Publikë për zgjedhjen e disa 
prokurorëve publikë për të parandaluar zvarritjen e procedurës dhe uljen e efikasitetit 
dhe cilësisë së punës së prokurorëve publikë.

Është e nevojshme të miratohet ligji i ri për AGJPP duke respektuar rekomandimet e 
misionit vlerësues të TAIEKS nga viti 2018, si dhe duke u siguruar që AGJPP përsëri 
të mbetet pika e vetme e hyrjes në gjyqësor dhe prokurori, duke siguruar një qasje të 
drejtë dhe transparente ndaj këtyre profesioneve. 
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C I L Ë S I A  E  D R E J T Ë S I S Ë  
Akademia e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë (AGJPP) punon vazhdimisht në drejtim 
të përmirësimit të cilësisë së trajnimeve dhe prezantimit të temave të nevojshme të 
trajnimit bazuar në vlerësimet e trajnimeve dhe temave të propozuara të paraqitura nga 
Këshilli Gjyqësor, Këshilli i Prokurorëve Publikë, ekspertët dhe organizatat joqeveritare. 
Në periudhën raportuese ka një rritje të ndjeshme të numrit të trajnimeve të realizuara. 
Pra, kundrejt 130 trajnimeve të realizuara në vitin 2020,233 në vitin 2021, AGJPP 
ka realizuar 214 trajnime në kuadër të trajnimit të detyrueshëm për gjyqtarët dhe 
prokurorët publik, si dhe në kuadër të trajnimit vullnetar të shërbimeve profesionale 
në gjykata dhe prokurori.234 Po ashtu, numri i trajnimeve të realizuara nga viti 2020 
tejkalohet me trajnimet e realizuara në nëntë muajt e parë të vitit 2022, ku nga janari 
deri në shtator 2022 janë realizuar gjithsej 159 trajnime.235 Në kuadër të trajnimeve 
është rritur dukshëm edhe numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë që kanë kryer 
trajnime për praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së, përkatësisht numri i gjyqtarëve dhe 
prokurorëve publikë që i janë nënshtruar trajnimeve të tilla në vitin 2021 është rritur 
për 37% krahasuar me vitin 2020.236  Megjithatë, ka një rënie të numrit të trajnimeve 
të mbajtura që kanë të bëjnë me fëmijët viktima, pra në vitin 2021 janë mbajtur vetëm 
5 trajnime,237 , ndërsa në vitin 2020 janë mbajtur 17 trajnime.238 

Për sa i përket bashkëpunimit me organe dhe institucione të tjera, AGJPP, gjatë periudhës 
raportuese ka nënshkruar memorandume bashkëpunimi me disa institucione përkatëse, 
organizata ndërkombëtare dhe joqeveritare.239  Më konkretisht, për realizimin e aktivi-
teteve që synojnë forcimin e kapaciteteve institucionale, sipas të cilave do të sigurohet 
një cilësi më e lartë në realizimin e trajnimeve të destinuara për gjyqtarët dhe prokurorët 
publikë, si dhe për pjesëmarrësit e trajnimit fillestar, AGJPP rinovoi memorandumin për 
bashkëpunim në nëntor 2021 me Akademinë Gjyqësore të Republikës së Turqisë,240 dhe 
në maj 2022 nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Qendrën për Trajnime dhe 
Studime Gjyqësore (SSR) të Mbretërisë së Holandës.241 Gjithashtu, me nënshkrimin e

233  Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 12 prill 2021.
234   Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 1 nëntor 2022.
235  Ibid.
236  Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë që kanë kryer trajnime për praktikën gjyqësore të GJEDNJ për vitin 2021 është 592, krahasuar me vitin 2020 ku ishte 431.
237   Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 1 nëntor 2022.
238  Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 12 prill 2021. 
239  Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë, “Memorandume për bashkëpunim”, („Меморандуми за соработка“), <https://jpacademy.gov.mk/cooperation/>.
240  «Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë dhe Akademisë Gjyqësore të Republikës së Turqisë”, 

(,Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Правосудната академија на Република Турција”),  Faqja zyrtare e 
Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë “Pavell Shatev”, 24 nëntor 2021, https://bit.ly/3SXvvJn.

241  «Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë dhe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjyqësore (SSR) të 
Mbretërisë së Holandës», (,,Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Центарот за обука и правосудни студии 
(SSR) на Кралството Холандија”),  Faqja zyrtare e Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë “Pavell Shatev”, 10 maj 2022, https://bit.ly/3SOdc9z.
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memorandumit për bashkëpunim me Qendrën AIRE, AGJPP u bë pjesë e nismës për kri-
jimin e një Rrjeti Rajonal të Gjyqtarëve e dedikuar për forcimin e barazisë gjinore.242 Me 
qëllim të zgjerimit të vazhdueshëm të njohurive mbi legjislacionin evropian të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve publikë, AGJPP vazhdoi bashkëpunimin me Rrjetin Evropian të Trajnimit 
të Gjyqtarëve (EJTN) dhe Akademinë e Drejtësisë Evropiane (ERA).243

Ekipimi kadrovik dhe teknik, si dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme hapësinore, 
mbeten ende sfidë dhe janë të një rëndësie të jashtëzakonshme për përmirësimin e cilësisë 
së trajnimeve të zhvilluara nga AGJPP. Nevoja për përmirësimin e kushteve hapësinore të 
AGJPP-së, në radhë të parë të dhomave të trajnimit, por edhe ekipimit kadrovik dhe rritjes 
së buxhetit, përcaktohet si rekomandim i përgjithshëm në raportin e misionit vlerësues të 
TAIEKS-it.244 Nevoja për forcimin e kapaciteteve të AGJPP-së, veçanërisht përmirësimin 
e buxhetit dhe autonomisë së AGJPP-së, përcaktohet në Planin e veprimit për realizimin 
e prioriteteve urgjente të reformës.245 Në drejtim të përmirësimit të buxhetit të miratuar 
të AGJPP-së, kundrejt luhatjeve të vërejtura të shumave të miratuara në nivel vjetor në 
pesë vitet e fundit, në vitin 2022 vihet re një rritje e ndjeshme e buxhetit të miratuar 
vjetor.246 Përkatësisht, për shkak të pranimit të gjeneratës së tetë të kandidatëve për tra-
jnim fillestar në AGJPP, buxheti i AGJPP-së për vitin 2022 është 131.793.000,00 denarë, 
krahasuar me vitin paraprak, ku ishte 72.200.000,00 denarë.247 

Në prag të skadimit të mandatit të drejtorit aktual të AGJPP në nëntor 2022, Bordi 
Drejtues i AGJPP publikoi më 14 korrik 2022 shpalljen për zgjedhjen e drejtorit të ri.248 
Ndonëse u tha se kandidatët e regjistruar në shpalljen për zgjedhjen e drejtorit plotëso-
jnë kushtet për pozicionin, si dhe të gjitha kriteret e dhëna, asnjëri prej tyre nuk ka marrë 
pesë votat e kërkuara me ligj nga anëtarët e Bordit Drejtues249 në seancën e mbajtur më 
30 gusht 2022.250 Për sa i përket transparencës dhe llogaridhënies së Bordit Drejtues të 

242  “Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, pjesë e Rrjetit Rajonal të Gjyqtarëve/Gjyqtareve për Barazi Gjinore”, (,,Академијата за судии и јавни обвинители 
дел од Регионалната мрежа на судии/судијки за родова еднаквост”), Faqja zyrtare e Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”, 13 korrik 
2022, https://bit. ly/3WkMt7o.

243  Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë, “Memorandume për bashkëpunim”, („Меморандуми за соработка“), <https://jpacademy.gov.mk/cooperation/>.
244  Raport nga misioni vlerësues i TAIEKS për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë në Republikën e Maqedonisë, gjyqtari Lenart Johanson dhe gjyqtari 

Dragomir Jordanov, (i papublikuar).
245 “Plani i veprimit për realizimin e prioriteteve urgjente reformuese 2015 (Dokumenti i punës)”, (,,План на активности за реализација на итните реформски 

приоритети 2015 (Работен документ)”),  https://www.sep.gov.mk/post/?id=862.
246  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

247  Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 26 gusht 2022.
248  “Shpallje për zgjedhjen e drejtorit të AGJPP”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 160/2022.
249  “Pesë anëtarë të Bordit Drejtues të Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë shtynë zgjedhjen e drejtorit, nuk thanë pse nuk votuan”, (,,Петмина членови 

на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители го бутнаа изборот на директор, не кажаа зошто не гласале”),  Sakam Da Kazam, 30 
gusht 2022, https://bit.ly/3gKZHtQ.

250  “Bordi Drejtues i Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë nuk ka zgjedhur drejtor, do të publikojë shpallje të re”, (,,Управниот одбор на Академијата за 
судии и јавни обвинители не избра директор, ќе распишува нов оглас”),  360 gradë, 30 gusht 2022, https://360stepeni.mk/upravniot-odbor-na-akademi-
jata-za-sudii-i-javni-obviniteli-ne-izbra-direktor-ke-raspishuva-nov-oglas/.
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AGJPP-së, nuk u shpjegua pse nuk votuan anëtarë individualë dhe as pse abstenuan nga 
votimi.251 Thirrja dështoi dhe Bordi i Drejtorëve do të shpall shpallje të re për drejtor.252

Në lidhje me barazimin e praktikës gjyqësore, Departamenti i Praktikës Gjyqësore në 
Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut (GJSRMV) ka mbajtur katër 
seanca në vitin 2021, ndërsa nga janari deri në shtator 2022 ka mbajtur tri seanca.253 
Për ndryshim nga viti 2020,   kur gjyqtarë nga zona të ndryshme të apelit dhe GJSRMV 
(për praktikën gjyqësore) nuk mbajtën asnjë mbledhje,254 në vitin 2021 mbajtën një 
mbledhje.255 Takimet e punës për barazimin e praktikës gjyqësore vazhduan me inten-
sitet edhe më të madh në vitin 2022, ku deri më tani janë mbajtur tre takime,256 me 
mbledhjen e fundit në fillim të qershorit 2022.257 Mbështetja financiare për organizimin 
e këtyre takimeve mbetet me ndihmën e jashtme dhe realizimin e projekteve përmes të 
cilave në takime përfshihet edhe sektori civil.258 Për të arritur një barazi më të madhe të 
praktikës gjyqësore, nevojitet një numër më i madh i takimeve të GJSRMV me gjykatat 
e apelit, si dhe një rritje e aktivitetit të departamenteve të praktikës gjyqësore. Për të 
ndjekur drejtimet dhe qëndrimet e gjykatave të apelit në mbledhjet e tyre, konkluzionet 
e këtyre mbledhjeve duhet të jenë më transparente, gjë që do të thjeshtojë zbatimin e 
praktikës gjyqësore.259 Gjithashtu, procesi i publikimit të vendimeve gjyqësore vazhdon 
pa probleme dhe të gjitha vendimet gjyqësore publikohen në ueb portalin e gjykatave 
sud.mk, por procesi nuk është i strukturuar në mënyrë që vendimet të përdoren në 
mënyrë të lehtë dhe të qasshme. Kjo për faktin se nuk ekziston mundësia e gjetjes së 
saktë dhe të shpejtë të një praktike gjyqësore specifike dhe as metodologjia për nxjer-
rjen e vendimeve kyçe në lidhje me krijimin e praktikës gjyqësore.260 

251  “Pesë anëtarë të Bordit Drejtues të Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë shtynë zgjedhjen e drejtorit, nuk thanë pse nuk votuan”, (,,Петмина членови 
на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители го бутнаа изборот на директор, не кажаа зошто не гласале”),  Sakam Da Kazam, 30 
gusht 2022, https://bit.ly/3gKZHtQ.

252  “Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë nuk zgjodhi drejtoreshë mes Gaber Damjanovskës dhe Ristovës”, (,,Академијата за судии и обвинители не избра директорка меѓу 
Габер Дамјановска и Ристова”), 30 gusht 2022, https://fokus.mk/akademijata-za-sudii-i-obviniteli-ne-izbra-direktorka-megu-gaber-damjanovska-i-ristova/.

253  Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 7 nëntor 2022.
254  Iva Conevska Vangellova dhe Zllatka Stamboliska-Popovska, “Raport për vitin 2020 për rezultatet e zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-

2022” (,,Извештај за 2020 година за резултатите од спроведувањето на Стратегијата за реформа на Правосудниот сектор 2017-2022 година”), (Instituti 
për Politika Evropiane - Shkup, Shoqata ZENIT, 20 shtator 2021), https://epi.org.mk/post/19920.

255  Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 7 nëntor 2022.
256  Ibid.
257  Takimi u mbajt në datat 7 dhe 9 qershor 2022 me të gjitha gjykatat e apelit në vend. Ai u organizua nga Qendra për Hulumtime dhe Analiza Juridike, në bash-

këpunim me Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë. Në takim u shqyrtuan çështjet juridike nga fusha penale dhe civile e gjykatave të apelit, për të cilat 
është i nevojshëm harmonizimi i qëndrimeve me qëllim të harmonizimit në zbatimin e ligjit nga gjykatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. “Takimi i Gjykatës 
së Lartë dhe Gjykatave të Apelit”, (,,Средба на Врховниот суд и апелациските судови”), Faqja zyrtare e Gjykatës së Lartl të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
16 qershor 2022, https://bit.ly/3FDHJnA.

258  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

259  Dushko Georgievski, “Analiza e cilësisë dhe barazisë së vendimeve gjyqësore në fushën e së drejtës civile”, („Анализа на квалитетот и изедначеноста на судските 
одлуки во граѓанско правната област“),  (Instituti për Politikë Evropiane dhe Shoqata “Zenit”, gusht 2021)<https://bit.ly/3UfOKPz> .

260  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .
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Në periudhën raportuese ka vazhduar roli proaktiv i departamentit të praktikës gjyqësore 
për miratimin e qëndrimeve parimore dhe opinioneve parimore ligjore. Gjegjësisht, depar-
tamenti i praktikës gjyqësore regjistroi qëndrimet e vendosura parimore dhe mendimet 
parimore juridike të seancës së përgjithshme të GJSRMV-së, mendimet dhe konkluzionet 
juridike të departamenteve të specializuara dhe pranoi vendimet gjyqësore të këshillave 
duke i sistemuar ato sipas fushave ligjore dhe i publikoi në faqen e internetit të GJS-
RMV-së në seksionin për praktikën gjyqësore. Pra, gjatë periudhës raportuese në ueb 
faqen e GJSRMV janë publikuar dy opinione parimore juridike, një qëndrim parimor, nëntë 
mendime juridike, 24 konkluzione dhe nëntë vendime gjyqësore.261

Pas një vonese prej më shumë se një viti dhe tejkalimit të afatit të përcaktuar në Planin 
e veprimit në Strategjinë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022,262 Ligji i ri për 
Ndërmjetësimin u miratua më 27 dhjetor 2021.263 Grupi i punës264 përpunoi versionin 
e propozim ligjit të ndërmjetësimit që ishte përgatitur nga grupi i mëparshëm i punës 
në vitin 2018 dhe i cili nuk ishte miratuar nga përbërja e mëparshme parlamentare.265 
Propozim ligji i ri i ndërmjetësimit nuk u publikua në ENER, kështu që Raporti i Vlerë-
simit të Ndikimit të Rregullativës (VNR) dhe të gjitha komentet e publikuara në ENER i 
referohen propozim ligjit të publikuar në vitin 2018.266 Megjithatë, propozimet e propozim 
ligjit u dorëzuan nga palë të ndryshme në Ministrinë e Drejtësisë dhe ato u konsultuan 
me grupin e punës.267 Ligji ndjek Direktivën 2008/52/EC për ndërmjetësimin në kon-
testet civile dhe tregtare268 dhe Mjetet e Zhvillimit të Ndërmjetësimit CEPEJ të vitit 
2018,269 të cilat e afrojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut me standardet evropiane 
të ndërmjetësimit. Theksi kryesor në ligj vendoset pikërisht në forcimin e integritetit dhe 
cilësisë së ndërmjetësuesve, i cili rezultoi të jetë një faktor kyç për nxitjen e ndërmjetë-
simit dhe përdorimin e tij në praktikë.270  Rrjedhimisht, ligji rishikoi mënyrën e dhënies 
së provimit për ndërmjetës, prezantoi mundësinë e fillimit të procedurës së ndërmjetë-
simit në mënyrë elektronike dhe futi regjistrimin e detyrueshëm të të gjitha kërkesave 

261  Monitorim i faqes së Gjykatës së Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
262  Ministria e Drejtësisë, “Strategjia për Reformën e Sektorit Gjyqësor për periudhën 2017-2022 me Plan veprimi”.
263  ,“Ligji për ndërmjetësim”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 294/2021.
264  Në Ministrinë e Drejtësisë u formua grupi punues, në të cilin ishin drejtoresha e AGJPP-së, përfaqësues i sektorit joqeveritar, përfaqësues nga Oda e Ndërmjetësve 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut (ONRMV), përfshirë edhe kryetarin e ONRMV-së.
265  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

266  Ibid.
267  Ibid.
268  Direktiva 2008/52/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 maj 2008 mbi disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare, CELEX 

32008L0052, OJ L 136, 24.5.2008, https://eur-lex.europa eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32008L0052, f. 3-8.
269  Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ), “Paketa e mjeteve për zhvillimin e ndërmjetësimit - Sigurimi i zbatimit të udhëzimeve të CEPEJ mbi 

ndërmjetësimin”, (Mediation Development Toolkit – Ensuring Implementation of the CEPEJ Guidelines on Mediation)”, CEPEJ( )7REV 2018, https://rm.coe.int/
mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52.

270  “Debat: Numri i rasteve të zgjidhura me ndërmjetësim është në rritje, por ende ka mungesë të informimit për këtë”, (“Дебата: Расте бројот на предмети решени 
со медијација, но сè уште постои слаба информираност за истата”), Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane (EPI) – Shkup, 16 shtator 2022, https://
epi.org.mk /post/22207.
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të pranuara për ndërmjetësim në Regjistrin Elektronik, i inkuadruar nga Ministria e Dre-
jtësisë në gusht të vitit 2020,271 si dhe futja e detyrueshme e të dhënave për ecurinë e 
mëtejshme të procedurës.272 Gjithashtu, ligji rregullon funksionimin dhe kompetencat e 
organit të ngarkuar me sigurimin, monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së ndërmjetë-
simit, pra vendoset Këshilli Kombëtar i Ndërmjetësimit.273 Në këtë drejtim, në seancën e 
54-të të Qeverisë, nënkryetarja e Odës Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
dhe kryetarja e Shoqatës për Ndërmjetësim pranë Odës, Jelisaveta Georgieva-Jovevska, 
u emërua koordinatorja e parë kombëtare për ndërmjetësim.274 Më pas, Qeveria publikoi 
njoftim publik për shprehjen e interesit për pjesëmarrje në Këshillin Kombëtar të Ndërm-
jetësimit, me afat regjistrimi deri më 5 gusht 2022,275 dhe në seancën e mbajtur më 6 
shtator 2022, miratoi Vendimin për emërimin e katër anëtarëve dhe sekretarin e Këshillit 
Kombëtar të Ndërmjetësimit, nga radhët e nëpunësve administrativë në administratën 
shtetërore pranë Ministrisë së Drejtësisë.276

Me qëllim të zbatimit të vazhdueshëm të Ligjit të ri për Ndërmjetësimin, në prill të vitit 
2022 u miratuan aktet nënligjore të parapara, si: Rregullorja për kriteret më të afërta, 
mënyrën e subvencionimit, pagesën, formularin për shpërblimin e paguar, shpenzimet 
e ndërmjetësuesit, formularin e kërkesës për subvencionim dhe dokumentacioni i nev-
ojshëm që paraqitet krahas kërkesës për subvencionim të pjesës së shpenzimeve të 
ndërmjetësimit;277 Rregullorja për mënyrën e mbikëqyrjes së punës së Odës së ndërm-
jetësëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut;278 Rregullorja për përmbajtjen e Regjis-
trit të kërkesave të pranuara për ndërmjetësim dhe mënyrën e regjistrimit të kërkesave 
të pranuara për ndërmjetësim279 dhe Rregullorja për programin e dhënies së provimit 
për ndërmjetësues, mënyrën e organizimit dhe dhënies së provimit, mënyrën e zhvillim-
it të provimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e certifikatës së dhënies së provimit.280 

271  Ministria e Drejtësisë, “E-regjistër për regjistrimin e lëndëve të ndërmjetësimit”, ( ,,Е-регистар за евидентирање предмети на медијација”), 17 gusht 2020, 
http://mediation.pravda.gov.mk/login.

272  “Rruga e ndërmjetësimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, ( ,,Патот на медијацијата во Република Северна Македонија”), (Instituti për Politikë Evropiane 
- Shkup, 17 gusht 2022), https://epi.org.mk/post/22023.

273  Këshilli Kombëtar sipas ligjit ka buxhetin e tij, ndërsa ka edhe kritere që duhet të plotësojnë koordinatori kombëtar dhe anëtarët për t›u zgjedhur nga Qeveria e RMV-së.
274  “Procesverbali i seancës së 54-të të Qeverisë”, (,,Записник од 54-та седница на Владата”),  Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

21 qershor 2022, https://vlada.mk/2022-54.
275  “Shpallje publike për shprehje të interesit për pjesëmarrje në Këshillin Kombëtar për Ndërmjetësim”, (,,Јавен оглас за искажување на интерес за учество во 

Националниот совет за медијација”),  Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 5 gusht 2022, https://vlada.mk/node/29660.
276  Anëtarë të Këshillit Kombëtar për Ndërmjetësim u emëruan Ljupço Sotiroski, Ivana Talevska-Trendafillova, Zoran Petkoviq-Bakli dhe Miljazim Mustafa, ndërsa sekretar i 

Këshillit Kombëtar për Ndërmjetësim nga radhët e nëpunësve administrativë në administratën shtetërore u emërua Vasko Nellovski nga Ministria e Drejtësisë. “Vendim 
për emërimin e anëtarëve dhe sekretarit të Këshillit Kombëtar për Ndërmjetësim”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 201/2022.

277  Rregullore për kriteret më të afërta, mënyrën e subvencionimit, pagesën, formularin për shpërblimin e paguar, shpenzimet e ndërmjetësuesit, formularin e 
kërkesës për subvencionim dhe dokumentacionin e nevojshëm që dorëzohet krahas kërkesës për subvencionim të pjesës së shpenzimeve të ndërmjetësimit 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 91/2022).

278  ,, Rregullore për mënyrën e mbikëqyrjes së punës së Odës së Ndërmjetësëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut”, nr. 100/2022.

279  , “Rregullore për përmbajtjen e Regjistrit të kërkesave të pranuara për ndërmjetësim dhe mënyrën e regjistrimit të kërkesave të pranuara për ndërmjetësim”, 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 100/2022.

280  “Rregullore e Programit të dhënies së provimit për ndërmjetës, mënyra e organizimit dhe dhënies së provimit, mënyra e zhvillimit të provimit, si dhe forma dhe 
përmbajtja e certifikatës së dhënies së provimit”, “Gazeta Zyrtare e Republika e Maqedonisë së Veriut”, nr. 101/2022.
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Tarifa për ndërmjetësuesit, e cila përcakton dhënien dhe kompensimin e shpenzimeve të 
ndërmjetësuesve për veprimet e kryera në procedurën e ndërmjetësimit, të regjistruara 
në Regjistrin e kërkesave të pranuara për ndërmjetësim, është miratuar si akt i fundit 
nënligjor në shtator 2022.281

Në periudhën e ardhshme nevojitet zbatimi i vazhdueshëm i ndryshimeve ligjore, si dhe 
përmirësimi i sistemit për arritjen e cilësisë në punën e ndërmjetësuesve. Përkatësisht, 
trajnimet e zhvilluara në mars282 dhe maj283 2022 tregojnë se jo të gjithë ndërmjetësuesit 
janë mjaftueshëm kompetent në trajtimin e mosmarrëveshjeve. Ata tregojnë se fokusi 
duhet të vendoset në përmirësimin dhe ruajtjen e cilësisë së ndërmjetësuesve, duke sig-
uruar trajnime të vazhdueshme të përshtatshme dhe duke inkuadruar vlerësim cilësor të 
punës së tyre në baza vjetore. Oda e Ndërmjetësuesve tashmë është më e dukshme se 
më parë dhe duhet t’i drejtojë aktivitetet e saj në këtë drejtim, duke u lidhur me rrjetet 
ndërkombëtare të ndërmjetësimit, me qëllim shkëmbimin e praktikave të mira dhe përvo-
jave.284 Gjithashtu, anketat e kryera tregojnë se publiku ende di pak për ndërmjetësimin, 
si në përgjithësi ashtu edhe profesionalisht.285 Në këtë drejtim, është e nevojshme që 
Qeveria  të zbatojë aktivitete të dukshme në kuadër të fushatës për promovimin e ndërm-
jetësimit “Ka zgjidhje”, të shpallur në janar 2022.286 Nga ana tjetër, administrata publike 
është më e informuar se më parë, por është e rëndësishme të synohet dhe të njihet pjesa 
e administratës publike që punon për ndërmjetësimin.287 Administrata publike ka krijuar 
kanale për informim në lidhje me përdorimin e ndërmjetësimit, ndaj edhe promovimi i 
ndërmjetësimit duhet të jetë në atë drejtim.288 Nevojiten edhe më shumë trajnime për 
gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët punojnë në lëndë të natyrës së ndërmjetësimit, si dhe 
më shumë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm për ndërmjetësimin, në 
kuadër të trajnimit fillestar të AGJPP.289 Fondet buxhetore janë të nevojshme edhe për 

281  , “Tarifa për ndërmjetësues”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 194/2022.
282  “Ndërmjetësuesit dhe trajnerët nga AGJPP përmirësojnë aftësitë e tyre me ndihmën e partnerëve holandezë”, (,,Медијаторите и обучувачите од АСЈО ги унапредуваат 

своите вештини со помош од холандски партнери”),  Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane (EPI) – Shkup, 28 shkurt 2022, https://epi.org.mk/ post/20461.
283  “Grupi i dytë i trajnerëve aktualë dhe të ardhshëm të ndërmjetësimit kaluan trajnime mbi metodat dhe aftësitë nga ekspertë holandezë”, (,,Втора група на 

сегашни и идни обучувачи за медијација поминаа обука за методи и вештини од холандски експерти”),  Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane 
(EPI) – Shkup, 9 maj 2022, https://epi.org .mk/post/20820.

284  Ardita Abazi Imeri, “Përfitimet e ndërmjetësimit - ndërgjegjësimi në Sektorin e Administratës Publike dhe Biznesit në Maqedoninë e Veriut”, ((Benefits of Media-
tion – Awareness in the Public Administration and Business Sector in North Macedonia), Libri vjetor për të Drejtën, Politikat dhe Institucionet Evropiane (Yearbook 
on European Law, Policies, and Institutions), vëll. 1 (Instituti për Politikë Evropiane – Shkup 2022), f. 9-19, 8 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post/22474.

285  Agjencia Rejting, “Perceptimi i administratës publike dhe sektorit privat për ndërmjetësimin si mënyrë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut”, (,,Перцепција на јавната администрација и приватниот сектор за медијацијата како начин за решавање на спорови во Република Северна 
Македонија”),  (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 25 tetor 2021), https://epi.org .mk/post /18108; Gordana Lazhetiq, Ollga Koshevaliska dhe Llazar Nanev, 
«Analiza e aplikimit të ndërmjetësimit në Maqedoninë e Veriut» (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 13 qershor 2022), https://epi.org.mk/post/21393.

286  ,,Mariçiq shpalli fushatën “Ka zgjidhje”: Ndërmjetësimi është procedurë më e shpejtë dhe më ekonomike”, (,,Маричиќ ја најави кампањата „Има решение“: Медијацијата 
е побрза и поекономична постапка”),   Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 14 janar 2022, https://vlada.mk/node/27370.

287  Ardita Abazi Imeri, “Përfitimet e ndërmjetësimit - ndërgjegjësimi në Sektorin e Administratës Publike dhe Biznesit në Maqedoninë e Veriut”, ((Benefits of Media-
tion – Awareness in the Public Administration and Business Sector in North Macedonia), Libri vjetor për të Drejtën, Politikat dhe Institucionet Evropiane (Yearbook 
on European Law, Policies, and Institutions), vëll. 1 (Instituti për Politikë Evropiane – Shkup 2022), f. 9-19, 8 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post/22474.

288  Ibid.
289  Gordana Llazhetiq, Ollga Koshevaliska dhe Llazar Nanev, “Analiza e aplikimit të ndërmjetësimit në Maqedoninë e Veriut”, (,,Анализа за примена на медијацијата 

во Северна Македонија”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 13 qershor 2022), https://epi.org.mk/post/21393.
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rritjen e përdorimit të ndërmjetësimit në përputhje me Ligjin e Drejtësisë për Fëmijët, 
veçanërisht duke pasur parasysh se ndërmjetësimi nënkupton më pak shpenzime për 
palët. Në këtë drejtim, në momentin kur prokuroria krijon buxhetin e saj, duhet të ketë 
një përllogaritje të shifrave rreth rasteve që kanë të bëjnë posaçërisht me fëmijët.290

Ligji për Procedurën Civile i cili është miratuar nga Qeveria në korrik 2021291 dhe 
është dorëzuar në Kuvend në gusht 2021292 është ende në fazën e leximit të parë, 
në shqyrtim para trupave punues të Kuvendit dhe nuk është shqyrtuar në seancë 
plenare të Kuvendit.293 Në mungesë të një shpjegimi se përse procedura ka “ngecur”, 
një nga arsyet mund të jetë fakti se është një ligj që miratohet me dy të tretat e 
shumicës (sepse rregullon procedurat gjyqësore) dhe për të cilin kërkohet konsensus 
i përgjithshëm ndërmjet partive politike ose është subjekt i negociatave të caktuara 
politike.294 Propozim ligji parashikon një reformë gjithëpërfshirëse në një numër të 
madh të instituteve juridike që rregullohen me Ligjin për Procedurën Civile, realizimin 
efikas të të drejtave dhe interesave të të gjithë pjesëmarrësve në procedurë, si dhe 
specifikimin dhe harmonizimin e saj me ligjet përkatëse.295 Miratimi i tij është i një 
rëndësie të jashtëzakonshme, për të cilën sërish po reagon Komisioni Evropian.296 

Prandaj, është e nevojshme që Kuvendi ta miratojë ligjin pa vonesë, në mënyrë që sa 
më shpejt të fillojë aktivitetet e nevojshme për përgatitjen e kapaciteteve të gjyqësorit 
për zbatimin e tij.297

Propozimi për Ligjin e ri për Ekspertizë është publikuar në ENER gjatë muajit shkurt 
2022,298 por ligji ende nuk është miratuar nga Qeveria. Organizatat civile që punojnë në 
fushën e gjyqësorit nuk janë përfshirë në grupin e punës për hartimin e draft tekstit.299 

290  Instituti për Politika Evropiane - Shkup, “Dokumenti i Politikës Publike, Implementimi i Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022» (n 32).
291  “Procesverbali i seancës së 92-të të Qeverisë”, (,,Записник од 92-та седница на Владата”) Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 27 

korrik 2022, https://vlada.mk/vladani-sednici?page=2.
292  “Ligji i ri për procedurën civile - reformë që është ende në procedurë parlamentare”, (,,Новиот Закон за парничната постапка – реформа која сé уште е во собраниска 

процедура”), Akademik, 3 maj 2022, https://akademik.mk/noviot-zakon-za-parnichnata-postapka-reforma-koja-se-ushte-e-vo-sobraniska-protsedura/.
293  ,, Detajet e materialit - Propozim ligji për Procedurë Civile”, (,,Детали на материјал – Предлог на Закон за парничната постапка”), Uebfaqja zyrtare e Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=d1d44644-0f3a-4f12-b3da-bea6154d4f87.
294  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

295  “Ligji i ri për procedurën civile - reformë që është ende në procedurë parlamentare”, (,,Новиот Закон за парничната постапка – реформа која сé уште е во собраниска 
процедура”), Akademik, 3 maj 2022, https://akademik.mk/noviot-zakon-za-parnichnata-postapka-reforma-koja-se-ushte-e-vo-sobraniska-protsedura/.

296  Komisioni Evropian, “DOKUMENTI I PUNËS I KOMISIONIT - Raporti i Maqedonisë së Veriut 2022”, (“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT – North Macedonia 
2022 Report”), 12 tetor 2022, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/north-macedonia-report-2022_en. 

297  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

298  “Propozim i Ligjit për Ekspertizë”, (,,Предлог на Закон за вештачење”), Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut – 
ENER, 17 shkurt 2022, https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=70466.

299  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .
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Një reformë kyçe që sjell propozim ligji është shfuqizimi i Byrosë për Ekspertizë Gjy-
qësore si organ më vete i shtetit që kryen ekspertiza. Gjithashtu, përmirësohet kuadri 
ligjor për funksionimin e Odës së Ekspertëve, rregullohen dispozitat për përgjegjësinë 
disiplinore të ekspertëve dhe tentohet të eliminohen mangësitë e tjera. Është e nevo-
jshme që me reformat në sistemin e ekspertizës, ndër të tjera, të sigurohet qasje tek 
ekspertët për përdoruesit e së drejtës për ndihmë juridike falas.300

Në kuadër të reformës së ligjit penal, në periudhën raportuese të ENER u publikua 
propozim teksti i Kodit të ri Penal.301 Propozim teksti i ri rikodifikon veprat penale të 
parashikuara në ligje të tjera, përfshin të gjitha standardet më të fundit ndërkombëtare 
në fushën e terrorizmit, krimit mjedisor, mashtrimit financiar, prodhimit dhe tregtisë 
të paligjshme të armëve.302 Njëkohësisht, vëmendje e veçantë i kushtohet ripërcaktimit 
të politikës penale në parashkrimin e dënimeve, si dhe ripërcaktimit të dispozitave për 
konfiskim dhe përmirësimit të dispozitave për sigurinë e mjekëve dhe gazetarëve.303 
Përveç kësaj, janë bërë ndryshime dhe janë futur akte të reja penale për të qenë në 
përputhje me Konventën e Stambollit, por nevojiten ndryshime për respektimin e plotë 
të Konventës.304 Pas reagimeve të shumta të opinionit publik, por edhe atij profesional 
gjatë vitit të kaluar,305 në propozim tekstin është futur një vepër e re penale - drejtim 
i automjetit në mënyrë të pakujdesshme.306 Propozim ligji pritet të miratohet deri në 
fund të vitit 2022.307 Nga ana tjetër, përveç përgatitjes së propozim tekstit të Kodit të 
ri Penal, ende nuk janë miratuar ndryshimet dhe shtesat në Kodin Penal ekzistues,308 i 
cili është në procedurë parlamentare nga gushti 2021.309  

300  Ibid.
301  “Propozim i Kodit Penal”, (,,Предлог на Кривичниот законик”),  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut  ENER, 7 korrik 

2022, https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74071 . 
302  “Ka filluar procedura për përgatitjen e propozimit të Kodit Penal”, (,,Постапката за подготовка на Предлог на Кривичниот законик е започната”),  Akademik, 

4 maj 2022, https://akademik.mk/postapkata-za-podgotovka-na-predlog-na-krivichniot-zakonik-e-zapochnata/.
303  Ibid.
304  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

305  ,,Mariçiq për dënimin me kusht për aksidentin në Ohër: Nuk mund të jem indiferent, pres një vendim të drejtë”, (,,Маричиќ за условната казна за сообраќајката 
во Охрид: Не можам да бидам рамнодушен, очекувам праведна одлука”),   360 gradë, 15 nëntor 15 2022, https://360stepeni.mk/marichik-za-uslovna-
ta-kazna-za-soobrakajkata-vo-ohrid-ne-mozham-da-bidam-ramnodushen-ochekuvam-pravedna-odluka/.

306  ,,Do të vendoset vepër e re penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të pakujdesshme”, (,,Ќе се воведе ново кривично дело „Безобзирно управување со 
моторно возило“),  Akademik, 16 nëntor 2021, https://akademik.mk/kje-se-vovede-novo-krivichno-delo-bezobzirno-upravuvane-so-motorno-vozilo/.

307  ,,Tupançeski: Kodi i ri Penal do të miratohet deri në fund të vitit”, (,,Тупанчески: Новиот Кривичен законик ќе се донесе до крајот на годината”),   360 stepeni, 
17 shkurt 2022, https://360stepeni.mk/tupancheski-noviot-krivichen-zakonik-ke-se-donese-do-krajot-na-godinata/.

308  ,,Propozim-ligji për ndryshim dhe plotësim të Kodit Penal”, (,,Предлог-закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик”),  Regjistri Kombëtar 
Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut  ENER, 2 mars 2021, https://ener.gov.mk/Default. aspx?item=pub_regulation&subitem=view_
reg_detail&itemid=61439.

309  Me propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal ekzistues, kryhet zbatimi i Konventës së Stambollit duke vendosur vepra të reja penale që përf-
shijnë dhunën me bazë gjinore, duke ridefinuar ato ekzistueset, si dhe duke shtrënguar politikën penale në lidhje me këto vepra. Përveç kësaj, ndërhyet në krimet 
që lidhen me sigurinë e gazetarëve, ndryshohen disa dispozita në sferën e konfiskimit dhe torturës dhe kryhet harmonizim i KP me Direktivën (BE) 2017/1371 
për luftimin e mashtrimit në lidhje me interesat financiare të Bashkimit me zbatimin e ligjit penal.
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Në periudhën raportuese filluan përgatitjet për hartimin e Kodit të ri Civil , i shpallur si  reforma 
më e madhe në fushën e së drejtës civile , grupi i punës i të cilit zhvilloi seancën konstituive  në 
korrik 2022.310  Në të njëjtin muaj, në ENER u publikua propozimi për një ligj të ri për menax-
himin me pronë të konfiskuar, shfrytëzimi pronësor dhe mjeteve të konfiskuara në procedurë 
penale dhe kundërvajtëse,311 në përgatitjen e të cilit kanë një rol aktiv edhe organizatat civile 
që punojnë në fushën e gjyqësorit.312

Ekipimi teknik, infrastrukturor dhe kadrovik mbeten ende një sfidë dhe janë të një rëndësie të 
jashtëzakonshme për përmirësimin e cilësisë së trajnimeve të kryera nga AGJPP. Akademisë së 
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë duhet t›i ofrohen hapësira të reja në mënyrë që të mund 
të kryejë plotësisht kompetencat e saj parësore, më saktë të organizojë trajnime në kuadër të 
trajnimeve të vazhdueshme, si dhe të ketë mundësi të mjaftueshme për të pranuar kanditatë të 
rinj për trajnim fillestar.

Për harmonizimin e praktikës gjyqësore, është e nevojshme që përmes takimeve të përbashkëta 
të Gjykatës së Lartë të RMV me gjykatat e apelit të mbahen qëndrime të përbashkëta për çështje 
të caktuara juridike për hir të një uniformiteti më të madh në vendimmarrje, si dhe për rritjen 
e aktivitetit të departamenteve të praktikës gjyqësore. Për të ndjekur drejtimet dhe qëndrimet 
e gjykatave të apelit në mbledhjet e tyre, konkluzionet e këtyre mbledhjeve duhet të jenë më 
transparente, gjë që do të thjeshtojë zbatimin e praktikës gjyqësore.

Pas një vonese prej më shumë se një viti dhe tejkalimit të afatit të përcaktuar në Planin e 
Veprimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022, u miratua Ligji i ri për 
Ndërmjetësimin dhe më pas aktet nënligjore të parapara. Në periudhën e ardhshme nevojitet 
zbatimi i vazhdueshëm i ndryshimeve ligjore si dhe përmirësimi i sistemit për arritjen e cilësisë 
në punën e ndërmjetësuesve.  Oda e Ndërmjetësuesve tashmë është më e dukshme se më parë 
dhe duhet t’i drejtojë aktivitetet e saj në këtë drejtim, duke u lidhur me rrjetet ndërkombëtare 
të ndërmjetësimit, me qëllim shkëmbimin e praktikave të mira dhe përvojave.  Është gjithashtu 
e nevojshme të avancohet më tej koncepti i ndërmjetësimit përmes aktiviteteve promovuese.  
Në këtë drejtim është e nevojshme që Qeveria të zbatojë aktivitete të dukshme në kuadër të 
fushatës për promovimin e ndërmjetësimit “Ka zgjidhje”.  Nevojiten edhe më shumë trajnime për 
gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët punojnë në lëndë të natyrës ndërmjetësuese, si dhe më shumë 
trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm për ndërmjetësim, në kuadër të trajnimit 
fillestar të AGJPP.

Është e nevojshme që Kuvendi të miratojë pa vonesë Ligjin e ri për Procedurën Civile, në mënyrë 
që të fillojë sa më shpejt aktivitetet e nevojshme për përgatitjen e kapaciteteve të gjyqësorit 
për zbatimin e tij. 

310  “Tupançeski: Me Kodin e ri Civil do të zbatohet reforma më e madhe në fushën e së drejtës civile”, (,,Тупанчески: Со новиот Граѓански законик ќе се реализира најголемата 
реформа во сферата на граѓанското право”), Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 8 korrik 2022, https://vlada.mk/node/29538 .

311  “Propozim ligji për pronë të konfiskuar, shfrytëzim pronësor dhe mjete të konfiskuara në procedurë penale dhe kundërvajtëse”, (,,Предлог-закон за конфискуван 
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка”), Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut  ENER, 15 korrik 2022, https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74776.

312  Bluprint Grupi për Reformat në Drejtësi, “Përgjigje në kërkesën për mendim mbi propozim tekstin e Ligjit për Menaxhimin e Pronës të Konfiskuara, dorëzuar më 
22.07.2022”, 3 gusht 2022.
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E F I K A S I T E T I  
Sipas të dhënave nga Raporti Vjetor i Këshillit Gjyqësor për vitin 2021,313 gjykatat në 
vitin 2021 kanë arritur të kapërcejnë fluksin e lëndëve dhe kanë reduktuar numrin e 
lëndëve të prapambetura me 2.256 lëndë. Nga raportet statistikore për punën e gjykat-
ave, KGJRMV konstaton se në vitin 2021, nga 34 gjykata, 15 gjykata kanë qenë efikase, 
ndërsa 19 gjykata joefikase, përkatësisht katër gjykata të apelit, 15 gjykata themelore 
dhe GJSRMV. Krahas rritjes së efikasitetit të gjyqësorit gjatë vitit 2021, KGJRMV në 
bashkëpunim me kryetarët e gjykatave, ndërmorën masa konkrete për uljen e numrit të 
lëndëve të vjetra në gjyqësor, më të vjetra se tre, shtatë dhe dhjetë vjet. Domethënë, 
për të reduktuar numrin e lëndëve më të vjetra se shtatë dhe dhjetë vjet, KGJRMV me 
vendim, përmes kryetarëve të gjykatave, i ngarkoi gjyqtarët që veprojnë në këtë lloj 
lëndësh, të përgatisin një plan dhe projeksion për zgjidhjen e secilës lëndë. Plani dhe 
projeksioni janë pjesë përbërëse e raporteve të trupave punues të cilat i dorëzohen 
çdo muaj KGJRMV-së. Si rezultat i masave të theksuara më lartë, KGJRMV në raport 
thekson se një numër i madh i lëndëve të vjetra janë zgjidhur në të gjitha gjykatat. 
Megjithatë, në këtë periudhë raportuese ka vazhduar trendi i papajtueshmërisë së të 
dhënave për ngarkesën e punës të gjykatave nga Ministria e Drejtësisë me të dhënat 
e KGJRMV.314  Në të njëjtën kohë, gjykatat punojnë sipas metodologjive të ndryshme, 
kështu që disa të dhëna depozitohen si lëndë që hyjnë, e disa si lëndë që nuk hyjnë në 
normë.315 Prandaj, është e nevojshme të krijohet një mekanizëm për mbajtjen e statis-
tikave unike dhe absolutisht të sakta për ngarkesën e punës të gjykatave, përndryshe 
është e kotë të bëhen analiza dhe të ndërmerren veprimet e duhura për të kapërcyer 
joefikasitetin e gjykatave.316

Sipas Raportit vjetor për punën e Prokurorive Publike për vitin 2021,317 nga ana tjetër, në 
punën lëndore të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, prokuror-
ive më të larta publike, prokurorive publike themelore dhe Prokurorisë Themelore Pub-
like për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit në vitin 2021 është vepruar në 
mënyrë efikase dhe profesionale. Prokuroritë publike, përkundër problemeve me të cilat 
ballafaqohen, si numri i dukshëm i reduktuar i prokurorëve publikë, prokurori publike të 
paplotë dhe mjete të pamjaftueshme financiare për punë, arritën të kapërcejnë fluksin 
e padive të reja penale dhe të zvogëlojnë numrin e lëndëve të pazgjidhura. Domethënë, 

313  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raporti vjetor për punën e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, 
(,,Годишен извештај за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија за 2021 година”),  shkurt 2022, https://bit.ly/3Uqkjqa.

314  “Diskutim për Raportin në hije për kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 - shtator 2022,” (,,Дискусија за Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот 
октомври 2021 – септември 2022 година,”), Uebfaqja zyrtare e Institutit për Politikë Evropiane - Shkup, 25 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post/ 22609.

315  Ibid.
316  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022).
317  Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport për punën e prokurorive publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021”, 

(,,Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година”),  qershor 2022, https://bit.ly/3E0kkM7.
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62.8% e padive penale janë zgjidhur gjatë vitit 2021, krahasuar me vitin 2020 kur janë 
zgjidhur 54% të rasteve nga numri i përgjithshëm i padive. Gjithashtu, në fund të vitit 
2021, 37.2% e padive penale mbetën të pazgjidhura, krahasuar me vitin 2020 kur 46% 
e padive penale mbetën të pazgjidhura.

Megjithatë, rritja e efikasitetit të gjyqësorit dhe prokurorisë publike padyshim kërkon 
më shumë burime financiare, rritje të burimeve njerëzore, si dhe rritje të kushteve 
hapësinore dhe teknike për punë.

Problemi me mungesën e personelit, si një nga problemet kryesore me të cilat 
ballafaqohet gjyqësori dhe prokuroria publike, ka qenë i pranishëm edhe gjatë vitit 
2021, ndërsa është rritur në korrik 2022. Hyrja në fuqi e ndryshimeve në Ligjin për 
Marrëdhëniet e Punës dhe mos miratimi i ndryshimeve për vazhdimin e shërbimit të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve publik edhe për tre vjet, ndikon në funksionimin efikas të 
gjyqësorit dhe prokurorisë. Gjegjësisht, përkundër faktit se gjatë vitit 2021 janë real-
izuar punësime të reja në gjykata, Raporti vjetor i Këshillit Gjyqësor për vitin 2021, 

vëren nevojën për personel udhëheqës, profesional dhe administrativo-teknik dhe per-
sonel profesional në fushën e TI-së, menaxhimit të burimeve njerëzore, revizionit të 
brendshëm, kontrollit të brendshëm financiar publik dhe planifikimit strategjik.318 Për 
shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjyqtarëve në përputhje me sistematizimin e bërë 
nga KGJRMV, në vitin 2021 Këshilli miratoi dhjetë vendime për caktimin e përkohshëm 
të gjyqtarëve,319 dhe në nëntë muajt e parë të vitit 2022 për shkak të daljes në pen-
sion të 59 gjyqtarëve,320 Këshilli ka miratuar pesë vendime për caktimin e përkohshëm 
të gjyqtarëve.321 Në këtë drejtim, më 31 gusht 2022, KGJRMV thirri seancë urgjente 
për të shqyrtuar kërkesën e AGJPP-së për përcaktimin e numrit të pozitave të lira 
gjyqësore për gjykatat themelore në RMV.322 Në seancë, KGJRMV miratoi Vendim me 
të cilin përcaktoi njëqind pozita të lira gjyqësore për gjykatat themelore në RMV, me 
qëllim të shpalljes së konkursit për gjeneratën e nëntë të kandidatëve për gjyqtarë në 
Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë.323 Në periudhën e ardhshme është 
e nevojshme që KGJRMV të bëjë një plan shumëvjeçar për vendosjen dhe plotësimin 
e posteve gjyqësore, duke qenë se një numër i konsiderueshëm gjyqtarësh pritet të 
plotësojnë kushtet për pension pleqërie në vitet në vijim.324

318  Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raporti vjetor për punën e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, 
(,,Годишен извештај за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија за 2021 година”),  shkurt 2022, https://bit.ly/3Uqkjqa.

319  Ibid.
320   Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 25 nëntor 2022.
321   Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 16 nëntor 2022.
322  “Njoftim për seancën URGJENTE të 414-të të Këshillit Gjyqësor të RMV- 31.08.2022”, (,,Соопштение за ИТНА 414-та седница на Судскиот совет на РСМ - 

31.08.2022 година”),  Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 30 gusht 2022, https://bit.ly/3zGxKu8.
323  “Njoftim nga seanca e 414-të e Këshillit Gjyqësor të RMV - 31.08.2022”, (,,Соопштение од 414-та седница на Судскиот совет на РСМ - 31.08.2022 година”),  

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3UpeHfB.
324  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022). 
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Mungesa e stafit vërehet edhe në prokuroritë publike. Në vitin 2021, nga gjithsej 262 
pozita të sistematizuara në prokuroritë publike, të plotësuara kanë qenë vetëm 172 
pozita.325 Numri i vendeve të plotësuara është reduktuar me 100 të tjera, kështu që 
nga shtatori 2022 janë plotësuar vetëm 162 vende.326  Për kryerjen e funksionit të 
përcaktuar me ligj, rëndësi të madhe është plotësimi i shpejtë i pozitave të zbrazura 
të prokurorëve publikë, veçanërisht në prokuroritë publike themelore ku nuk ka asnjë 
prokuror publik.327 Gjithashtu është e nevojshme plotësimi i vendeve të zbrazura për 
hartues të procesverbalit dhe personel tjetër administrativ, në radhë të parë për të 
forcuar kapacitetet e qendrave hetimore.328  Megjithatë, për të arritur të gjitha këto, 
është e nevojshme që KPPRMV të miratojë një metodologji në bazë të së cilës do të 
përcaktohet numri i saktë i prokurorëve publikë të nevojshëm, si dhe nevoja për bash-
këpunëtorë profesionistë në mënyrë që shërbimi i prokurorisë publike të funksionojë 
siç duhet.329

Në periudhën raportuese, mungesa e personelit ka qenë vendimtare edhe në përm-
bushjen e detyrimeve të përcaktuara me ligj të Gjykatës Kushtetuese, për të cilat 
gjykata ka paralajmëruar vazhdimisht.330 Me katër gjyqtarë më pak se nëntë të para-
shikuara nga kushtetuta, gjykata në seancat e saj, prej më shumë se nëntë muajsh, 
ka çështje që nuk marrin shumicën dhe zvarriten për një periudhë të pacaktuar.331 
Seanca e dymbëdhjetë e Gjykatës Kushtetuese për vitin 2022 ishte seanca e parë në 
të cilën nuk u mor vendim për asnjërën nga pikat e rendit të ditës.332 Për shkak të 
përbërjes jo të plotë, gjykata nuk ka marrë vendime për më shumë se 30 çështje dhe 
problemi i personelit reflektohet edhe në mundësinë e zbatimit të reformave të mëdha 
në Gjykatën Kushtetuese, si miratimi i një akti të ri, pasi Gjykata është ende duke 
punuar sipas rregullores që është miratuar në vitin 1992.333 Zgjedhja e gjyqtarëve të rinj 

325  Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport për punën e prokurorive publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021”, 
(,,Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година”),  qershor 2022, https://bit.ly/3E0kkM7.

326  “Diskutim për Raportin në hije për kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 - shtator 2022,” (,,Дискусија за Извештајот во сенка за Поглавје 23 за периодот 
октомври 2021 – септември 2022 година,”), Uebfaqja zyrtare e Institutit për Politikë Evropiane - Shkup, 25 nëntor 2022, https://epi.org.mk/post/ 22609.

327  Prokuroria Themelore Publike Kriva Pallankë, Prokuroria Themelore Publike Sveti Nikollë, Prokuroria Themelore Publike Dellçevë etj. 
328  Ibid.
329  Emilia Spasovska, “Raport nga monitorimi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë në vitin 2022” (Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”, 2022). 
330  ,,Kacarska: Situata në Gjykatën Kushtetuese është e rëndë, derisa të plotësohet numri i gjyqtarëve nuk do të shqyrtohen lëndë të rëndësishme”, (,,Кацарска: 

Состојбата во Уставен е сериозна, додека не се пополни бројот на судии нема да се разгледуваат важни предмети”), 360 stepeni, 30 maj 2022, https://
360stepeni.mk/katsarska-sostojbata-vo-ustaven-e-seriozna-dodeka-ne-se-popolni-brojot-na-sudii-nema-da-se-razgleduvaat-vazhni-predmeti/.

331  “Njoftim pas takimit të punës së kryetares së Gjykatës Dobrila Kacarska me presidentin e shtetit Stevo Pendarovski, kryetarin e Qeverisë Dimitar Kovaçevski dhe 
kryetarin e Kuvendit Talat Xhaferi”, (,,Соопштение по одржаниот работен состанок на претседателката на Судот Добрила Кацарска со претседателот на 
државата Стево Пендаровски, претседателот на Владата Димитар Ковачевски и претседателот на Собранието Талат Џафери”), Faqja zyrtare e Gjykatës 
Kushtetuese Republika e Maqedonisë së Veriut, 30 maj 2022, http://ustavensud.mk/?p=22303.

332  “Gjykata Kushtetuese me duar të lidhura” për herë të parë nuk mori asnjë vendim”, (,,Уставниот суд со ,,врзани раце”, за прв пат не донесе ниту една одлука”),  
Fokus, 13 prill 2022, https://fokus.mk/ustavniot-sud-so-vrzani-ratse-za-prv-pat-ne-donese-nitu-edna-odluka/.

333  “Njoftim pas takimit të punës së kryetares së Gjykatës Dobrila Kacarska me presidentin e shtetit Stevo Pendarovski, kryetarin e Qeverisë Dimitar Kovaçevski dhe 
kryetarin e Kuvendit Talat Xhaferi”, (,,Соопштение по одржаниот работен состанок на претседателката на Судот Добрила Кацарска со претседателот на 
државата Стево Пендаровски, претседателот на Владата Димитар Ковачевски и претседателот на Собранието Талат Џафери”), Faqja zyrtare e Gjykatës 
Kushtetuese Republika e Maqedonisë së Veriut, 30 maj 2022, http://ustavensud.mk/?p=22303. 
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kushtetues ngeci në Kuvend me muaj. Pas vonesave dhe bllokimeve të shumta, më 13 
maj 2022, Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime më në fund filloi procedurën për përzg-
jedhjen e gjyqtarëve të rinj kushtetues, duke e vendosur në rendin e ditës së seancës 
edhe çështjen e përcaktimit të propozimeve për përzgjedhjen e gjyqtarëve.334 Për katër 
mandate në Gjykatën Kushtetuese, deputetët në Kuvend propozuan nëntë kandidatë.335 
Deri në shtator të vitit 2022, anëtarët e Komisionit kanë dhënë mbështetje për dy nga 
nëntë kandidatët e propozuar - Fatmir Skender336 dhe Tatjana Vasiq Bozaxhieva.337 

Për të rritur efikasitetin e gjyqësorit dhe zyrës së prokurorit publik, përmirësimi dhe/
ose sigurimi i kushteve hapësinore është padiskutim i nevojshëm. Shumica e ndërte-
save gjyqësore janë funksionale, por kanë nevojë për rikonstruksion dhe rinovim të 
infrastrukturës dhe kushteve hapësinore, si dhe për riparim të defekteve.338 Gjithashtu, 
kapacitetet hapësinore të gjykatave në ndërtesat gjyqësore janë të kufizuara për shkak 
të institucioneve të tjera shtetërore që janë të vendosura dhe shfrytëzojnë ndërtesat 
gjyqësore.339 Para së gjithash, kjo ka të bëjë me disa prokurori publike, të cilat ende 
funksionojnë në ndërtesat gjyqësore.340 Përmirësimi i kushteve hapësinore për punën e 
prokurorive publike është me rëndësi thelbësore për kryerjen e funksionit, e veçanër-
isht në Prokurorinë Themelore Publike Tetovë, ku hapësirat në të cilat gjendet nuk janë 
të mjaftueshme.341 Nga ana tjetër, pothuajse në të gjitha gjykatat mungojnë hapësirat e 
parkimit, jo vetëm për festa por edhe për punonjësit, efikasiteti energjetik i ndërtesave, 
sallat e gjyqit dhe rampat e qasjes për personat me nevoja të veçanta.342

334  “Zgjedhja e gjyqtarëve kushtetues sot është në rendin e ditës së Komisionit Zgjedhor dhe Emërimeve – gati një vit pasi gjykata ka numër të reduktuar të 
gjyqtarëve”, (,,Изборот на уставни судии денеска е на дневен ред на Комисијата за изборите и именувањата – речиси една година откако судот е со 
намален број судии”), 360 stepeni, 2 qershor 2022, https://360stepeni.mk/izborot-na-ustavni-sudii-deneska-e-na-dneven-red-na-komisijata-za-izbori-i-
imenuvana-rechisi-edna-godina-otkako-sudot-e-so-namalen-broj-na-sudii/ .

335  Qeveria propozoi për gjyqtarë kushtetues prokurorin publik Ljubomir Joveski, gjyqtarin civil në Gjykatën e Apelit në Shkup, Fatmir Skender dhe këshilltaren 
shtetërore për legjislacion civil në Ministrinë e Drejtësisë, Tatjana Vasic Bozaxhieva. Opozita VMRO DPMNE, nga ana tjetër, për gjyqtarë kushtetues propozoi 
profesorët universitar Savo Klimovski dhe Rodna Zhivkovska, prokurorin e Shtipit Todor Vitllarov, gjyqtaren nga Gjykata Administrative Vesna Jovanovska dhe 
ish-kryetarin e Gjykatës Themelore të Gostivarit, Branko Sekullovski. “Propozimet për gjyqtarë të rinj kushtetues”, (,,Предлози за нови уставни судии”),  24 Vesti, 
13 maj 2022, https://24.mk/details/predlozi-za-novi-ustavni-sudii.

336  ,, Vazhdon debati i komisionit në Kuvend për zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues, deri më tani është pranuar vetëm Fatmir Skender”, (,,Продолжува комисиската 
расправа во Собранието за избор на уставни судии, досега прифатен само Фатмир Скендер”),  Nova TV, 9 qershor 2022, https://novatv.mk/prodolzhu-
va-komisiska-rasprava-vo-sobranieto-za-izbor-na-ustavni-sudii-dosega-prifaten-samo-fatmir-skender/.

337  ,,Seanca për zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues vazhdoi me argumentim për rregulloren e punës”, (,,Седницата за избор на уставни судии продолжи со 
расправија околу деловникот”), Nova Makedonija, 19 shtator 2022, https://novamakedonija.com.mk/makedonija/sednicata-za-izbor-na-ustavni-sudii-pro-
dolzhi-so-raspravija-okolu-delovnikot/.

338  Qendra për Kërkime dhe Analiza Juridike, “Plani për përmirësimin e punës dhe kushteve në gjykatat themelore”, (,,План за подобрување на работата и условите 
во основните судови”), 18 nëntor 2021, https://bit.ly/3hefcef.

339  Ibid.
340  Ana Pavllovska-Daneva, “Rezultatet dhe mospërputhjet në zbatimin e Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Резултати и недоследности 

во имплементацијата на Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 година”),  (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 20 shtator 2021), 
https://epi.org.mk/post/19961.

341  Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport për punën e prokurorive publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021”, 
(,,Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година”),  qershor 2022, https://bit.ly/3E0kkM7.

342  Ana Pavllovska-Daneva, “Rezultatet dhe mospërputhjet në zbatimin e Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Резултати и недоследности 
во имплементацијата на Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 година”),  (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 20 shtator 2021), 
https://epi.org.mk/post/19961 .
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Në periudhën raportuese, Qeveria më në fund ka ofruar kushte adekuate hapësinore 
për Gjykatën Administrative.343 Ndërtesa e re e Gjykatës Administrative u hap për për-
dorim në korrik të vitit 2022 dhe është siguruar dy vjet pas hyrjes në fuqi të Ligjit të 
ri për Kontestet Administrative.344 Në ambientet e ndërtesës u krijua qendra mediatike 
e gjykatës, me synimin për të përmirësuar aftësinë e gjykatës, për të lehtësuar punën 
e gazetarëve dhe për të rritur transparencën dhe zbatimin e standardeve të gjykimit 
të drejtë.345

Për zbatimin e vazhdueshëm të planit të dixhitalizimit në gjyqësor dhe në procesin e 
interoperabilitetit, të cilat pritet të kontribuojnë në një efikasitet më të madh, si në 
gjyqësor ashtu edhe në prokurori,346 është i nevojshëm përmirësimi i kapaciteteve in-
formativo-teknike në gjyqësor dhe prokurori. Gjzq;sorei ende p;rballet me kapacitet të 
dobët i serverëve dhe mungesë të bazave të të dhënave dixhitale për lëvizjen e lëndëve 
(ACCMIS) dhe regjistrimet audio (FEMIDA).347 Pajisjet kompjuterike janë të vjetruara, si 
dhe mungon sistemi i dorëzimit elektronik të dokumenteve.348 Gjithashtu, lidhja elek-
tronike e gjykatave është ende jofunksionale, me përjashtim të avokatëve të regjistruar, 
noterëve, përmbaruesve dhe palëve ndërgjyqëse që komunikojnë nëpërmjet adresave 
elektronike.349 Në këtë drejtim është e nevojshme të miratohet një rregullore ligjore 
për funksionimin elektronik të gjykatave, sepse rregullorja ligjore që rregullon menax-
himin elektronik dhe shërbimet elektronike nuk i përfshin gjykatat, pra rregullon vetëm 
shërbimet administrative.350 Në prokurorinë publike, nga ana tjetër, gjatë vitit 2021 janë 
realizuar disa prokurime publike, të cilat kanë krijuar kushte që secili prokuror publik 
të punojë në kompjuterin dhe printerin e tij.351 Prandaj, çdo prokurori publike ka një 
skaner për sistemin elektronik të mbajtjes së regjistrave dhe një skaner për dorëzimin 
e shpejtë të dokumenteve në mënyrë elektronike.352 Megjithatë, është e nevojshme të 
zëvendësohen pajisjet e vjetëruara të TI-së tek shumica e Prokurorive Publike.353 

343  ,,Tupançeski: Ndërtesa e re e Gjykatës Administrative do të sigurojë kushte më të mira për zhvillimin e procedurës gjyqësore”, (,,Тупанчески: Новата зграда на 
Управен суд ќе обезбеди подобри услови за водење на судските постапки”),Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 6 korrik 2022, 
https://vlada.mk/node/29514.

344  , “Ligji për Kontestet Administrative”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 96/2019.
345  “Gjykata Administrative fitoi ndërtesë të re në qendër të Shkupit”, (,,Управниот суд доби нова зграда во центарот на Скопје”),  Opserver, 6 korrik 2022, https://

opserver.mk/makedonija/upravniot-sud-dobi-nova-zgrada-vo-centarot-na-skopje/.
346  Instituti për Politika Evropiane - Shkup, “Gjyqësia digjitale - epokë e re e reformave të sistemit gjyqësor të Maqedonisë”, („Дигитално судство – нова ера на 

реформите на македонскиот правосуден систем“),  7 shtator 2021, https://epi.org.mk/post/18200.
347  Qendra për Kërkime dhe Analiza Juridike, “Plani për përmirësimin e punës dhe kushteve në gjykatat themelore”, (,,План за подобрување на работата и условите 

во основните судови”), 18 nëntor 2021, https://bit.ly/3hefcef.
348  Ibid.
349  Ibid.
350  Ibid.
351  Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport për punën e prokurorive publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021”, 

(,,Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година”),  qershor 2022, https://bit.ly/3E0kkM7.
352  Ibid.
353  Ibid.
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Për zbatimin e vazhdueshëm të planit të dixhitalizimit, është e nevojshme që me 
Strategjinë e re për Reforma në Sektorin Gjyqësor 2023-2027 të parashikohen hapa 
afatshkurtra për ngritjen e një Qendre funksionale për Teknologjinë e Informacionit dhe 
Komunikimit, Analitikë dhe Statistikë në kuadër të KGJRMV, me të cilën do të fillojë 
procesi i mbajtjes së barabartë të statistikave dhe përpunimi i të gjitha të dhënave rel-
evante që rezultojnë nga puna e gjykatave.354 KGJRMV deri më tani ka siguruar vetëm 
kushte hapësinore, përmes zhvillimit të një pjese të hapësirës në të cilën vepron.355 Në 
buxhetin e vitit 2022 nuk janë paraparë mjete për këto investime kapitale në kuadër 
të buxhetit të gjyqësorit.356

Për një gjyqësor efikas, nevojitet gjithashtu një Rregullore e përditësuar e Punës të 
Gjykatës, e cila do t’i përgjigjet vazhdimisht nevojave të gjyqësorit në një periud-
hë të caktuar.357 Gjyqësori është ende duke vepruar sipas Rregullores Gjyqësore të 
miratuar në vitin 2013.358 Në periudhën e kaluar, Ministria e Drejtësisë, në kuadër të 
kompetencave të saj, ka formuar grupin punues për përgatitjen e Rregullores së re 
Gjyqësore, i cili ka përgatitur një draft tekst.359 Megjithatë, draft teksti i Rregullores 
të re Gjyqësore ende nuk është finalizuar, pasi varet drejtpërdrejt nga dispozitat në 
disa ligje procedurale, ndryshimet e të cilave janë në proces.360 Konkretisht, dispozita 
të caktuara, veçanërisht në fushën e dixhitalizimit të gjyqësorit, pritet të vendosen në 
Rregulloren e Punës së Gjyqësorit pas miratimit të Ligjit për Procedurën Penale361 dhe 
Ligjit për Procedurën Civile. 362  Dispozitat e Rregullores së Punës së Gjykatës zbatohen 

354  Në bazë të Ligjit për Këshillin Gjyqësor, Qendra është përgjegjëse për mbajtjen e bazës së të dhënave për dosjet elektronike të gjyqtarëve, listat e kandidatëve 
për zgjedhjen e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave, vlerësimin e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave dhe bazën e të dhënave për punimin financiar dhe 
material të përdoruesve individualë të buxhetit të gjykatës. Gjithashtu, qendra është përgjegjëse për mbajtjen e një baze të të dhënave të replikuar për Sistemin 
Informativ të Gjykatave, i cili ndodhet në Gjykatën Supreme të RMV-së dhe përdoret në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Gjithashtu, Qendra koordinon akti-
vitetet e qendrave të tjera të informatikës në gjyqësor me qëllim të përmirësimit të zgjidhjeve softuerike dhe harduerike në gjyqësor.  Ardita Abazi Imeri et al., 
“Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна оценка на спроведувањето 
на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), https://bit.ly/3X2noxB. 

355  “Pranimi teknik i hapësirës së re të zyrës për Qendra për Teknologjin e së Komunikimit informatik, Analitikë dhe Statistikë”, (,,Технички прием на нов деловен 
простор за Центар за информациско-комуникациска технологија, аналитика и статистика”),  Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, 29 tetor 2019, https://bit.ly/3WA72Nh.

356  “Programi i punës së Këshillit Buxhetor Gjyqësor për vitin 2022», (,,Програма за работа на Судски буџетски совет за 2022 година”),  Uebfaqja zyrtare e Këshillit 
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://bit.ly/3haukJA.

357  Me Rregulloren e Gjyqësorit rregullohet organizimi i brendshëm i gjykatave; mënyra e funksionimit të gjykatave; mbajtja e evidencës së lëndëve; mbajtja e 
regjistrave dhe librave të tjerë ndihmës, dhe librave të regjistrimit; trajtimin e dosjeve, formularëve, punën për ndihmën juridike ndërkombëtare dhe trajtimin e 
peticioneve dhe mocioneve, thirrjen dhe vendosjen e gjyqtarëve porotë; vendosja e përkthyesve, përkthyesve dhe ekspertëve të përhershëm gjyqësor; mbajtja 
e statistikave dhe evidencave dhe zhvillimi profesional i stafit; rregullat e marrëdhënieve me publikun; shenjat e veçanta të automjeteve të gjykatës; sistemi i 
informacionit në gjykata; regjistrimi audioviziv i seancave, si dhe çështje të tjera me rëndësi për punën e gjykatave.

358  , “Rregullorja e Gjyqësorit”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 66/2013; “Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së Gjyqësorit”, 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 114/2014.

359  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB .

360  Ibid.
361  “Propozim ligji për Procedurë Penale”, (,,Предлог-закон за кривичната постапка”),  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut – ENER, 20 nëntor 2018, https://bit.ly/3UaJ2ih.
362  ,,Propozim ligji për Procedurën Civile”, (,,Прелог- закон за парничната постапка”),  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut  ENER, https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid&itemid.
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në të gjitha gjykatat e RMV-së, me përjashtim të çështjeve të veçanta të rregulluara 
me rregullore të veçanta ose me rregullore të punës së GJSRMV-së.363 Në këtë drejtim, 
në dhjetor 2021, GJSRMV miratoi Rregulloren e re të Punës,364 e cila zëvendësoi Rreg-
ulloren e Punës të vitit 1998.365 Me Rregulloren e re, GJSRMV vendosi një mënyrë të 
re të punës dhe organizimit.366  

Kryesore për rritjen e burimeve njerëzore, si dhe për rritjen e kushteve hapësinore dhe 
teknike të punës, nga të cilat varet drejtpërdrejt efikasiteti i gjyqësorit dhe prokurorisë 
publike, është financimi i duhur, i shtjelluar në detaje në pjesën rreth pavarsisë të këtij 
raporti. Gjegjësisht, në vitin 2021, gjyqësorit i është miratuar financim në vlerë prej 
2,105,398 mijë denarë,367 dhe në vitin 2022, sipas propozim buxhetit të RMV-së për 
vitin 2022, janë miratuar 2,318,156 mijë denarë,368 që përfaqëson 60% më pak se kufiri 
i përcaktuar ligjor.369 Sa i përket prokurorisë publike, nga mjetet e nevojshme në vlerë 
prej 972.008,00 denarë për punën e prokurorive për vitin 2021, aq sa ishte kërkuar 
në propozim buxhetin, së bashku me ribalancimin e buxhetit, gjithsej janë miratuar 
mjete financiare prej 571.416 denarë ose 58,79%,370 të cilat nuk janë të mjaftueshme që 
prokuroritë të kryejnë funksionet e tyre pa pengesa. Sipas propozim buxhetit të RMV 
për 2022, 662,332 denarë janë miratuar.371 Me mungesën e fondeve të mjaftueshme të 
ndara për prokurorinë publike shkelet gjithashtu fshehtësia e hetimit meqë prokurorët 
detyrohen të kontaktojnë ekzekutivin për mjete shtesë për ekspertizë në kryerjen e 
hetimeve penale kapitale.372

363  Rregullorja e Gjyqësorit, neni. 2.
364  , Rregullorja e Punës së Gjykatës së Lartl të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 14/2022.
365  “Gjykata Supreme miratoi Rregulloren e re të Punës”, (,,Врховниот суд го усвои новиот Деловник за работа”), Akademik, 29 dhjetor 2021, https://akademik.

mk/vrhovniot-sud-go-usvoi-noviot-delovnik-za-rabota/.
366  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 

оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB.

367  Enti Shtetëror i Revizionit, “Raporti përfundimtar për revizionin e përputhshmërisë së buxhetit bazë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, 
(,,Конечен извештај за извршената ревизија на усогласеност на основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година”), 2022, https://dzr.
mk/sites/default/files/2022-09/01_Osnoven_budzet_RSM_KOMPLET_2021_0.

368  Ministria e Financave, “Propozim buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022”, ( ,,Предлог-буџет на Република Северна Македонија за 2022 
Година”), https://bit.ly/3WATG3l.

369  Enti Shtetëror i Revizionit, “Raporti përfundimtar për revizionin e përputhshmërisë së buxhetit bazë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, 
(,,Конечен извештај за извршената ревизија на усогласеност на основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година”), 2022, https://dzr.
mk/sites/default/files/2022-09/01_Osnoven_budzet_RSM_KOMPLET_2021_0. 

370  Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport për punën e prokurorive publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021”, 
(,,Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година”),  qershor 2022, https://bit.ly/3E0kkM7.

371  Ministria e Financave, “Propozim buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022.”
372  Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, “Dialog për Politika “Zbatimi i Strategjisë për Reforma në Sektorit Gjyqësor 2017-2022 me Plan veprimi - Ku jemi dhe çfarë 

më pas?”, („Дијалог за политики ’Имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година со Акциски план – До каде 
сме и што понатаму?“), 15 shtator 2021, https://epi.org.mk/ post/17822.
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Efikasiteti i gjykatave për vitin 2021 është përmirësuar krahasuar me vitin 2020. Meg-
jithatë, vazhdoi trendi i mospërputhshmërisë të të dhënave mbi vëllimin e punës së gjykat-
ave të Ministrisë së Drejtësisë, me të dhënat e Këshillit Gjyqësor. Prandaj, është e nevo-
jshme të ngrihet një mekanizëm për të mbajtur një statistikë të vetme dhe absolutisht të 
saktë mbi vëllimin e punës së gjykatave, me qëllim që të kryhen analiza të sakta dhe të 
ndërmerren aktivitete të përshtatshme për të kapërcyer joefikasitetin e gjykatave.

Prokurorët publikë, në vitin 2021 kanë vepruar në mënyrë efikase dhe profesionale, duke 
arritur të kapërcejnë fluksin e padive të reja penale dhe të zvogëlojnë numrin e lëndëve në 
pritje pavarësisht nga mungesa e personelit.

Më shumë fonde, një rritje në burimet njerëzore dhe një rritje në kushtet hapësinore dhe 
teknike janë të nevojshme për të rritur efikasitetin e gjyqësorit dhe prokurorisë publike. 

Këshilli i Prokurorëve Publikë duhet të krijojë një metodologji në lidhje me të cilën do të 
përcaktojë numrin e saktë të prokurorëve publikë në një prokurori publike, si dhe të për-
caktojë nevojën për bashkëpunëtorë profesionalë në mënyrë që të funksionojë siç duhet 
shërbimi i prokurorit publik.

Është e nevojshme të miratohet rregullim ligjore për funksionim elektronik të gjykatave, 
pasi rregullorja ligjore që regullon menaxhimin elektronik dhe shërbimet elektronike 
nuk mbulon gjykatat, domethënë ajo rregullon vetëm shërbimet administrative. E pat-
jetërsueshme është të zëvendësohen pajisjet e vjetruara të TI të shumicës të shërbimit të 
prokurorit publik.

Është e nevojshme që me Strategjinë e re për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2023-2027, të 
parashikohen hapa afat-shkurtër për krijimin e një Qendre funksionale të Teknologjisë së 
Komunikimit-Informativ, Analitikës dhe Statistikës, brenda Këshillit Gjyqësor, duke filluar 
kështu procesin e kryerjes së statistikave të njëjta dhe përpunimit të të gjitha të dhënave 
përkatëse që dalin nga puna e gjykatave.

Për një gjyqësor efikas, nevojitet gjithashtu një Rregullore e përditësuar e Punës të Gjykatës, 
e cila do t’i përgjigjet vazhdimisht nevojave të gjyqësorit në një periudhë të caktuar.
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2.  Lu f t a  kundë r 
ko r rups i on i t  
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Maqedonia e Veriut u rendit e 87-ta në botë me 39 pikë indeksi, ndërsa në vitin e 
mëparshëm vendi ishte i 111-ti me 35 pikë sipas Indeksit më të fundit të Perceptimit të 
Korrupsionit të Transparency International. 373 Ndjekja penale e rasteve të korrupsionit 
me profil të lartë dhe organet e forcuara të mbikëqyrjes shihen si thelbësore për për-
parimin e Maqedonisë së Veriut dhe përmirësimin e renditjes së saj.374

Sipas vlerësimit të “Freedom House” (2/4)375 , shqetësimi nga viti i kaluar mbetet për 
sa i përket efikasitetit dhe pavarësisë së gjyqësorit dhe luftës kundër korrupsionit. Si-
pas raportit të “Freedom House” (2/4)376, Maqedonia e Veriut ende po lufton me luftën 
kundër korrupsionit dhe klientelizmit, dhe problem i veçantë është mosndëshkimi i 
zyrtarëve të korruptuar të qeverisë, përfshirë anëtarët e parlamentit dhe gjyqësorit.

Në Raportin e vitit të kaluar të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, është 
shënuar progres në luftën kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesit në vend, por 
po ashtu theksohet se kapacitetet institucionale të PPRMV, qendrave dhe njësive 
hetimore duhet të forcohen për të hetuar korrupsionin. Përveç kësaj, sektorët më të 
ndjeshëm ndaj korrupsionit duhet t’i nënshtrohen vlerësimit të rrezikut dhe aktivi-
teteve të duhura. Rekomandimet kryesore janë: rritja e mbështetjes së institucioneve 
shtetërore që zbatojnë Strategjinë Kombëtare për Luftimin e Korrupsionit dhe Konf-
liktit të Interesit dhe zbatimi efektiv i rekomandimeve të Grupit të Shteteve kundër 
Korrupsionit (GRECO), ndarja e burimeve të mjaftueshme për PTHPNKOK, përfshirë dhe 
ekspertë financiarë, me qëllim të sigurohet përgjegjësi efektive për rastet e korrupsion-
it të nivelit të lartë dhe për të vazhduar rritjen e numrit të aktëgjykimeve përfundim-
tare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë.377 

Pozita zëvendëskryetar i Qeverisë përgjegjës për luftën kundër korrupsionit dhe krim-
it, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, e emëruar për herë të parë në 
shtator 2020, ndryshoi titullin në këtë periudhë raportuese, dhe me rikonstruimin 
e Qeverisë në mesin e janarit të këtij viti u emërua zëvendëskryetare e Qeverisë 
përgjegjëse për politika dhe qeverisje të mirë.378 Në fillim të korrikut, me propozim 
të zëvendëskryetares, është miratuar Informata për përcaktimin e sjelljes etike për 
anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria me 

373  Тransparency International, Indeksi për Perceptim të Korrupsionit 2021, (Индекс за перцепција на корупцијата 2021) < 2021 Corruption Perceptions Index – 
Explore the… – Transparency.org

374  Ibid.
375  Freedom House, “Liria në botë 2022 - Maqedonia e Veriut” („Слобода во светот 2022 – Северна Македонија“), (2022), https://freedomhouse.org/country/

north-macedonia/freedom-world/2022>.
376  Ibid.
377  Komisioni Evropian, “DOKUMENTI I PUNËS I KOMISIONIT - Raporti i Maqedonisë së Veriut 2022”, (“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT – North Macedonia 

2022 Report”), 12 tetor 2022, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/north-macedonia -report-2022_en. 
378  “Nikolovski dorëzoi postin e zëvendëskryeministër te Grkovska”, („Николовски ја предаде функцијата вицепремиер на Грковска“), Uebfaqja zyrtare e Qeverisë 

së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 17 janar 2022, https://vlada.mk/node/27401.

https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KESAp_kiP5nByQBhBkVeO4wXoAQOGgI6M0y8tWDSXOzYPyqFT5OGJ0aAkVnEALw_wcB
https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KESAp_kiP5nByQBhBkVeO4wXoAQOGgI6M0y8tWDSXOzYPyqFT5OGJ0aAkVnEALw_wcB
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Kodin e Sjelljes Etike të anëtarëve të Qeverisë dhe bartësve të funksioneve publike të 
emëruara nga qeveria. Ndryshimet në Kod janë rezultat i komenteve dhe rekomandi-
meve të GRECO dhe i referohen përmirësimit të përkushtimit të qeverisë ndaj sjelljes 
etike të anëtarëve të qeverisë dhe zyrtarëve tjerë, të cilët janë të detyruar të punojnë 
në interes të qytetarëve të Republikës.379

Plani për luftën kundër korrupsionit për vitin 2022 mbështetet në katër shtylla krye-
sore: dixhitalizimi, gjyqësor i pavarur dhe efikas, profesionalizëm i institucioneve dhe 
masa parandaluese për luftën kundër korrupsionit.380

GRECO miratoi Shtojcën e Raportit të Dytë të  për përputhshmërinë e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në kuadër të Raundit të katërt të vlerësimit dhe u konkludua 
se Maqedonia e Veriut ka arritur njëfarë progresi në zbatimin e rekomandimeve të 
përfshira në Raportin nga Raundi i katërt i vlerësimit - nga gjithsej nëntëmbëdhjetë 
rekomandime, nëntë janë zbatuar në masë të kënaqshme, nëntë janë zbatuar pjesërisht 
dhe vetëm një rekomandim është i pazbatuar.381

379  “U miratua informacioni për përcaktimin e sjelljes etike për anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e posteve të emëruara publike”, (,,Усвоена Информацијата за 
утврдување на етичко однесување за членовите на Владата и носителите на именувани јавни функции”), Kurir, 5 korrik 2022, https://bit.ly/3hGukRL.

380  Ibid.
381   ,,Raport i GRECO: Nga 19 rekomandime, 9 janë zbatuar në masë të kënaqshme, 9 janë zbatuar pjesërisht dhe vetëm 1 nuk është zbatuar”, (,,Извештај на ГРЕКО: 

Од 19 препораки, 9 се имплементирани во задоволителна мера, 9 се делумно, а само 1 не е имплементирана”), Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë, 4 
korrik 2022, https://pravda. gov.mk/vest/ 6381.
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K U A D R I  I N S T I T U C I O N A L
Komis ion i  Shtetëror  për  Paranda l imin e  Kor rups ion i tdhe
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit (KSHPK) 
gjatë vitit 2021 ka pranuar 720 kallëzime nga qytetarët me dyshime për sjellje korruptive, 
shpërdorim detyre publike, konflikt interesi, ka ngritur 84 raste me iniciativë të vetën 
dhe ka iniciuar 710 procedime kundërvajtëse për paraqitje të vonuar të Deklaratave të 
gjendjes pasurore dhe interesave. Në fushën e korrupsionit ka marrë vendime në 390 
raste, në fushën e konfliktit të interesit ka marrë vendime në 152 raste, në fushën e mos 
respektimit të ndalimeve gjatë procesit zgjedhor ka vendosur në 41 raste, në fushën e 
kontrollit të të dhënave nga listat e anketimit ka vendosur për 92 kallëzime dhe ka dhënë 
85 mendime për kërkesa për konflikt të mundshëm interesi (675 vendime në total).382 

Në prill 2022, KSHPK publikoi Raportin Vjetor mbi Zbatimin e Strategjisë Kombëtare për 
Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit për vitin 2021, duke arritur në përfun-
dimin se vetëm 20% e të gjitha aktiviteteve të planifikuara për vitin 2021 janë zbatuar plotë-
sisht, 27% janë në proces zbatimi, dhe 53% nuk janë zbatuar fare, ndërsa zbatimi më i madh 
i aktiviteteve është në sektorin e drejtësisë (78%), pasuar nga media dhe sektori i shoqërisë 
civile (67 %), fusha horizontale e prokurimit publik (33%) dhe sektori i arsimit (22%).383

Në raportin e vitit të kaluar të KE-së për Maqedoninë e Veriut, vërehet progres në luftën 
kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesit në vend. Vlerësimi pozitiv bazohet në 
rritjen e qasjes proaktive të KSHPK-së, në disa segmente, si hapja e një numri të madh 
lëndësh, përfshirë ato për personat në pozita të larta në institucionet shtetërore, dhënien 
e drejtimeve institucioneve shtetërore, si dhe rëndësinë e forcimit të kapaciteteve profe-
sionale të KSHPK-së (hapësirat e reja dhe shtatë punësime të reja profesionale në vitin 
e kaluar).384

Në përputhje me kompetencën e përcaktuar ligjore në Ligjin për Parandalimin e Kor-
rupsionit dhe Konfliktit të Interesit, KSHPK nënshkroi Politikën e Integritetit, e cila 
duhet të motivojë institucionet e tjera që të përfshihen në politikat kundër korrup-
sionit dhe për momentin  në proces është programi pilot për mentorimin e pesë 
institucioneve – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Enti Shtetërore 

382  Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, “Raporti vjetor për punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2021”, (,,Годишен 
извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2021 година”),  mars 2022, https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/% 
D0% 93%D0%98-2021-final.pdf.

383  Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, “Raport vjetor për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Inter-
esit, planifikuar për zbatim në vitin 2021”, („Годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси предвидени за реализација во 2021 година“),  mars 2022, https://bit.ly/3gdvxQk.

384  ”KE thekson progres në luftën kundër korrupsionit KSHPK - me bashkëpunim më të madh ndërinstitucional mund të arrijmë rezultate më të mëdha”, (,,ЕК 
констатира напредок во борбата против корупцијата ДКСК – со поголема меѓуинституционална соработка можеме до поголеми резултати”),  Faqja 
zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, 25 tetor 2021 , https://bit.ly/3GgvLRf.
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për Revizion, Këshilli Inspektues, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë 
në Informacionin Publik dhe KSHPK.385 

Në fillim të vitit 2022, me iniciativën e saj, KSHPK-ja hapi tri raste kundër prokurorit 
publik të Gostivarit.386 Gjithashtu, në seancën e mbajtur më 15 shkurt 2022, KSHPK-ja 
deklaroi se do të analizojë dhënien e bonove sportive dhe kërkoi nga Prokuroria Publike 
që të fillojë procedimin penal ndaj kryetarëve komunal aktual dhe të mëparshëm.387

KSHPK ka paraqitur iniciativë për padi penale në Prokurorinë Publike ndaj dy ish-sekretarëve 
të përgjithshëm të qeverisë, për shpërdorim detyre duke lidhur marrëveshje për të drejtën e 
autorit me persona të jashtëm për pagesën e kompensimit për të cilin është shpenzuar bux-
heti i paraparë për pesë vjet në periudhën ndërmjet 2019 dhe fillimit të 2022.388

Në mes të gushtit 2022 KSHPK publikoi Raportin e Dytë Tremujorësh për zbatimin e re-
komandimeve nga vlerësimi i cenueshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore 
dhe pushtetin lokal në fushën e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit.389

Në të njëjtin muaj u hap qendra e trajnimit në kuadër të KSHPK-së, e cila parashikon 
ndërmarrjen e aktiviteteve për edukimin e autoriteteve përgjegjëse për zbulimin dhe 
ndjekjen penale të korrupsionit dhe llojeve të tjera të krimit. Përkatësisht, qendra e 
trajnimit do të sigurojë forcimin e ndërgjegjësimit dhe njohurive në luftën kundër kor-
rupsionit për punonjësit e institucioneve të pushtetit qendror dhe lokal, si dhe publikun 
e gjerë. Për mbarëvajtjen e kësaj qendreje trajnimi është zhvilluar një program trajnimi 
për luftën kundër korrupsionit, konfliktit të interesit dhe integritetit, si dhe një pro-
gram trajnimi për trajnerë për ekipin e KSHPK-së.390

Në korrik 2022 KSHPK ka lidhur memorandum për bashkëpunim me Bankën Popullore 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut.391

385  “KSHPK, si lider në sistemin e integritetit, nënshkroi Politikën e Integritetit”, („ДКСК како предводник во системот на интегритет, ја потпиша Политиката на 
интегритет“), Faqja zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, 11 shkurt 2022, https://bit.ly/3NAuJBi.

386  “Komisioni kundër korrupsionit ka tre lëndë të hapura kundër prokurorit të Gostivarit Arsim Ademi”, („Антикорупциската комисија има три отворени предмети 
за гостиварскиот обвинител Арсим Адеми“),  Telma TV, 14.03.2022, https://bit.ly/3vOshig.

387 “KSHPK do të analizojë dhënien e bonove sportive, kërkon që PTHP-ja të nisë procedimin penal ndaj kryetarëve komunal aktual dhe të mëparshëm”, („ДКСК ќе го 
анализира доделувањето на спортските ваучери, бара ОЈО да поведе кривична постапка против поранешни и сегашни градоначалници“),Civil media, 
15 shkurt 2022, https://bit.ly/3KhKKcI. “Çështja e Palermos: Kur do të tregojnë dëshmi zyrtarët e lartë që kanë paguar vetë?”, („Афера Палермо: Кога ќе покажат 
високите функционери докази дека сами платиле?“),  24 Vesti, 26 mars 2022, https://bit.ly/3U0ZqSz.

388  “Komisioni kundër korrupsionit ka dorëzuar iniciativë në PTHP për ndjekje penale të Zeqirit dhe Rashkovskit”, („Антикорупциска поднесе иницијатива до ОЈО за кривично 
гонење на Зеќири и Рашковски“), 360 stepeni, 1 qershor 2022,  https://360stepeni.mk/antikoruptsiska-podnese-initsijativa-dojo-za-krivichno-gonene-na-zekiri-rashkovski/.

389  Transparency International, “Raporti i dytë tremujorësh për zbatimin e rekomandimeve nga vlerësimi i cenueshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe pushtetin 
vendor në fushën e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit”, (,,Втор квартален извештај за имплементацијата на препораките од процената на ранливост од 
корупција во државните институции и локална власт во областа просторно планирање, урбанизам и градежништво“), 18 gusht 2022, https://bit.ly/3ftZZ8c.

390  “Për një shoqëri pa korrupsion dhe institucione me integritet të fortë, nevojitet edukim i vazhdueshëm dhe angazhim i plotë i secilit prej nesh”, (,,За општество 
без корупција и институции со силен интегритет, потребна е континуирана едукација и целосна посветеност на секој од нас”),  Faqja zyrtare e Komisionit 
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, 22 gusht 2022, https://bit.ly/3h4n7e6.

391  “Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut”, (,,Склучен Меморандум за соработка помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата и Народната банка на Република Северна 
Македонија”),  Faqja zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, 18 korrik 2022, https://bit.ly/3DUqVHL.
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Prokuror ia  Pub l ike  
Raporti i fundit për punën e Prokurorive Publike thekson faktin se stafi i pamjaftue-
shëm i Prokurorive Publike ndikon në efikasitetin dhe veprimet e disa prej Prokurorive 
Publike, veçanërisht në punën e PPNKOK. Gjegjësisht, në PTHPNKOK, ku në fund të 
vitit kanë mbetur padi penale kundër 247 personave ose 35.6%, gjendja është pasojë 
e numrittë pamjaftueshëm të prokurorëve publikë dhe stafit profesional si dhe pajisjet 
teknike të pamjaftueshme, të nevojshme për kryerjen e funksionit të ndjekje penale 
me efikasitet dhe në kohë, duke pasur parasysh strukturën e veprave penale që janë 
në juridiksionin e kësaj prokurorie publike dhe që kryhen në grup të organizuar, për të 
cilat është e nevojshme kryerja e procedurave të gjera dhe komplekse parahetimore e 
hetimore, dhe në disa raste zbatimi i masave të posaçme hetimore.392

Në Prokurorinë Publike deri më tani janë krijuar katër qendra hetimore, përkatësisht 
në PTHPNKOK, Prokurorinë Themelore Publike Shkup, Prokurorinë Themelore Publike 
Tetovë dhe Prokurorinë Themelore Publike Kumanovë me çka mund të konstatohet se 
nuk ka progres në ngritjen e qendrave hetimore në prokuroritë publike nga viti 2018 
deri tani.393 Gjithashtu duhet theksuar se për forcimin e kapaciteteve të qendrave het-
imore tashmë të krijuara është e nevojshme ripajisja e tyre.394

Në periudhën raportuese është publikuar edhe Rregullorja për mënyrën e shpërndarjes së 
lëndëve në prokuroritë publike përmes sistemit për shpërndarje elektronike të lëndëve.395 

Tre ditë pas publikimit të filmit dokumentar “Sekretet Zvicerane” nga Laboratori In-
vestigativ Reporter,396 PTHPNKOK hapi procedurën hetimore paraprake për llogaritë e 
dy personave nga Maqedonia e Veriut (njëri prej të cilëve është ish zëvendës kryetar i 
Qeverisë) dhe një investitor suedez. Në veçanti, filmi dokumentar i publikuar përmban 
informacione sipas të cilave dy biznesmenët maqedonas kanë llogari private në Zvicër 
dhe kanë kryer transaksione milion dollarëshe me to. 397

Sa i përket rasteve të ndërmarra nga ish-Prokuroria Speciale Publike (PSP) dhe efik-
asitetit të procedimit penal, ka pasur një përparim në rastet “Toplik” dhe “Titanik”. Në 
veçanti, pranimet e fajësisë së tetë anëtarëve të grupit të gjykuar në çështjen Titan-

392  Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport për punën e prokurorive publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021”, 
(,,Извештај за работата на јавните обвинителства на Република Северна Македонија во 2021 година”),  qershor 2022, https://bit.ly/3E0kkM7.

393  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB.

394  Ibid.
395  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/2022.
396  https://www.youtube.com/watch?v=CHTwJ_I5RUw&t=17s 
397  “Prokuroria hap procedurë para-hetimore për llogaritë e Jordanov, Mehanxhiski dhe Kling”, („Обвинителството отвора предистражна постапка за сметките на 

Јорданов, Механџиски и Клинг“), nezavisen.mk, 23 shkurt 2022, https://bit.ly/3Km99xN.
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iku398 u pasuan me gjykime.399 Procedurat gjyqësore kundër ish-kryetarit të Qeverisë, 
Nikolla Gruevski dhe të akuzuarve të tjerë të cilët nuk e kanë pranuar fajësinë, vazh-
dojnë.400 Gjithashtu, për të kërkohet sërish ekstradimi, pra kthimi në vend, ku e presin 
tre dënime me burg, dy të plotfuqishme dhe një të shkallës së parë, por edhe procese 
gjyqësore që janë në vijim. Ish-kryeministri u dënua ligjërisht me një vit e gjysmë burg 
për çështjen “Dhuna në qendër”, dy vjet burg për çështjen “Tenk” për blerjen e Mer-
cedesit luksoz qeveritar dhe në shkallë të parë nëntë vite burg për çështjen “TNT” për 
shembjen të “Kosmos”.401

Seanca kryesore për çështjen “Toplik” është mbajtur më 16 shkurt 2022, në të cilën402 
prokurori, sipas provave të paraqitura në fjalën përfundimtare të seancës, ka kërkuar 
nga ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve dhe pesë ish-anëtarët e tjerë të Komisionit 
të Prokurimit Publik në të njëjtën ministri të dënohen me burg.403 

Në mars të vitit 2022, Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut 
dhe Kryerevizori shtetëror nënshkruan një Memorandum për forcimin e komunikimit 
institucional.404

Në mars të vitit 2022, më shumë se një vit pas marrjes së gjykimit të shkallës së parë, 
në Gjykatën e Apelit – Shkup filloi gjykimi për rastin e përgjimit masiv “Target-Tvrdina”.405

Në periudhën raportuese, është shënuar progres në efikasitetin e procedimeve penale 
në disa raste të korrupsionit të profilit të lartë dhe shpërdorimit të kompetencës 
zyrtare nga zyrtarë të lartë shtetërorë. Në mars 2022, në dy rastet e profilit të lartë 
u ndërmorën këto hapa: në rastin “Software”406 pati argumente hapëse,407 ndërsa në 
rastin “Bashkimi Ndërkombëtar”408 fjalë mbyllëse.409 GJSRMV ka konfirmuar dënimin 
me burg për të pandehurit e parë në rastin “Reket”, ku ish-prokurorja speciale publike 

398  “Kush do të fundoset me Titanikun”: Janakieski, Jankuloska dhe Protogjer pranojnë fajësinë për keqpërdorime zgjedhore,” („Кој ќе потоне со „Титаник“: 
Јанакиески, Јанкулоска и Протоѓер признаа вина за изборните злоупотреби“),  Deutsche Welle, 11 shkurt 2022, http://bitly.ws/vVWh.

399  “Gjykimi i “Titanikut”: Janakieski dënohet me 4,5 vjet, Jankuloska me 2,5 vjet burg”, („Пресуда „Титаник“: Јанакиески осуден на 4,5 години, Јанкулоска на 2,5 
години затвор“), Deutsche Welle, 28 shkurt 2022, http://bitly.ws/vVWn.

400  Ibid.
401  “Gruevskin e presin 12 vjet e gjysmë burg dhe një tjetër kërkesë për ekstradim”, („Груевски Го Чекаат 12 и Пол Години Затвор и Уште Едно Барање За 

Екстрадиција“),  mkd.mk (12.09.2022) <https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/gruevski-go-chekaat-12-i-pol-godini-zatvor-i-ushte-edno-baranje-
za-ekstradicija> .

402  “Rasti “Toplik” para zgjidhjes gjyqësore”, ( „Случајот „Топлик” пред судска разрешница“), TV 24, 16 shkurt 2022, https://bit.ly/3r8bSn3.
403  Ibid.
404  Akademik.mk, “Forcim i komunikimit institucional ndërmjet Prokurorisë Publike dhe Entit Shtetëror të Revizionit”, („Зајакнување на институционалната 

комуникација меѓу Јавното обвинителство и Државниот завод за ревизија“),  10 mars 2022, https://bit.ly/3NR1kSZ.
405  “Dëgjimi publik mbi përgjimet masive në Gjykatën e Apelit”, („Во Апелација Тече Јавна Седница За Пресудата За Масовното Прислушување“),  360 stepeni, 

mars 2022, https://bit.ly/3DN7TBr.
406  Sloboden peçat, “Fjalët hyrëse në rastin “Software”, („Воведни зборови во случајот „Софтвери”),  14 mars 2022, https://bit.ly/3ugI2i0.
407  Ish-sekretari i përgjithshëm i Qeverisë Rashkovski thekson se nuk ndihet fajtor, ndërsa prokurorja Ruskoska pohon se do të dëshmojë se ai e ka keqpërdorur 

detyrën për përfitime personale.
408  “I pandehuri Bojan Jovanovski thekson se nuk ndihet fajtor”.
409  “Fjalët e fundit të Bojan Jovanovskit në rastin “Bashkimi Ndërkombëtar”, („Завршни зборови на Бојан Јовановски во случајот „Меѓународен сојуз““), TV 

Telma, 18 mars 2022, https://bit.ly/36UuO1S.
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është dënuar me shtatë vjet burgim, ndërsa personazhi i njohur televiziv me nëntë vjet 
burg.410 Po ashtu, ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve, si i akuzuar i parë në rastin 
“Toplik”, është shpallur fajtor nga Gjykata Themelore Penale Shkup dhe është dënuar 
me tre vjet e gjysmë burg.411 Në të njëjtin rast, kryetari i Komisionit të Prokurimit 
Publik është dënuar me tre vjet burg, ndërsa të akuzuarit e tjerë anëtarë të Komisionit 
janë dënuar me dy vite burgim me kusht.412 Gjithashtu, Gjykata Themelore Penale 
Shkup i shpalli fajtorë ish-kryeministrin dhe ish-sekretarin e përgjithshëm të qeverisë 
për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve në rastin “Talir 2”, ku i pari u dënua me 
gjashtë vjet burgim, ndërsa i dyti mori një dënim me kusht.413 Në periudhën raportuese ka 
vazhduar gjykimi i rastit “Software”, ku i akuzuari i parë është ish-Sekretari i Përgjithshëm 
i Qeverisë. Domethënë, procesi gjyqësor është në procedurë provash, me të cilën janë 
mbajtur një sërë dëshmish për rastet në të cilat ai akuzohet – blerje të softuerit për 
kundërvajtje në komunikacion414 dhe blerje të softuerit për identifikim biometrik.415

Për aferën “Palermo”, e cila shkaktoi reagime në opinion, në një deklaratë për mediat, 
ministri i Drejtësisë pranoi se ka paguar vetëm akomodimin dhe se nuk ka paguar biletë 
ose fluturim çarter, as hyrje për ndeshjen e futbollit ndërmjet Italisë dhe Maqedonisë 
së Veriut.416 Prokuroria Publike ka thënë se derisa të ketë shkresë zyrtare nga Qeveria 
nuk do të punojë në këtë rast, sepse deri më tani nuk është shprehur dyshimi për vepër 
penale, por është shkelje e kodit etik të Qeverisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve.417 Edhe 
KSHPK-ja deklaroi se për momentin nuk do të paraqesin iniciativë, por se do ta moni-
torojnë me kujdes rastin.418 Sipas të lartpërmendurës, Zëvendëskryeministri për Politi-
kat Ekonomike dhe Qeverisjen e Mirë, bazuar në informacionet dhe të dhënat e marra 
nga Ministri i Drejtësisë, i ka dërguar një paralajmërim me shkrim Ministrit të Drejtë-
sisë për shkelje të nenit 12 dhe 17 të Kodit të Etikës të anëtarëve të Qeverisë,419 pra për 

410  “Gjykata Supreme ia konfirmoi dënimin me burg Katica Janevës dhe Bojan Jovanovskit për “Reket”, (,,Врховен им ги потврди затворските казни на Катица 
Јанева и Бојан Јовановски за „Рекет“ ”),  A1 On, 1 qershor 2022, https://a1on.mk/macedonia/i-vrhoven-im-gi-potvrdi-zabojanite-kazni-na-katica-jane-
va-i-bojan-jovanovski-za-reket/.

411  ,,Tre vjet e gjysmë burg për Janakieskin në “Toplik”, (,,Три и пол години затвор за Јанакиески во „Топлик“ ”),  360 stepeni, 5 prill 2022, https://360stepeni.mk/
tri-i-pol-godini-zatvor-za-janakieski-vo-toplik/.

412  Ibid.
413  , “6 vjet burg për Gruevskin për ndërtimin e selisë së VMRO-DPMNE, dënim me kusht për Bozhinovskin”, (,,6 години затвор за Груевски за изградбата на 

седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, условна за Божиновски”), MKD, 8 qershor 2022, https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/presuda-za-talir-2.
414  “Gjykimi për “Software”: Ekspert dëshmoi se softueri i Rashkovskit nuk ishte funksional”, (,,Судење за „Софтвери“: Вештак сведочеше дека софтверот на 

Рашковски не бил функционален”),  360 stepeni, 21 shtator 2022, https://360stepeni.mk/sudene-za-softveri-veshtak-svedocheshe-deka-softverot-na-rash-
kovski-ne-bil-funktsionalen/.

415  ,,AMDHP i dërgoi Rashkovskit një udhëzim përpara se të prokuronte softuerin e identifikimit biometrik,” (,,ДЗЛП Му Пратила Укажување На Рашковски Пред 
Да Го Набави Софтверот За Биометриска Идентификација,”),  360 stepeni, 28 shtator 2022, https://360stepeni.mk/dzlp-mu-pratila-ukazhuvane-na-rash-
kovski-pred-da-go-nabavi-softverot-za-biometriska-identifikatsija/.

416  “Tupançeski pranoi se nuk ka paguar për fluturimin çarter dhe biletat për tribunën VIP”, („Тупанчески призна дека не го платил чартер-летот и картите за 
ВИП-трибината“), A1 On, 5 prill 2022, https://bit.ly/3GkRS97.

417  “Prokuroria në pritje të Komisionit Kundër Korrupsionit për rastin “Palermo”, („Обвинителството ја чека Антикорупциската комисија за случајот „Палермо““),  
24 Vesti, 02.04.2022, https://24.mk/details/obvinitelstvoto-ja-cheka-antikorupciska-komisija-za-sluchajot-palermo.

418  Ibid.
419  “Kodi i sjelljes etike për anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria” („Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата 

и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата“), (Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 22 shtator 2020), https://bit.ly/3gUeqTq
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përplasje të interesit publik dhe privat dhe marrjen e dhuratës – në kundërshtim me 
kodin.420 Gjithashtu, Këshilli Gjyqësor, i cili shqyrtoi nëse është shkelur kodi i etikës421 
nga kryetari i Gjykatës Themelore Kavadar, konstatoi se nuk ka konflikt interesi.422

PTHP tërhoqi një pjesë të akuzës për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe kompetencave 
ndaj ish-ministrit të Transportit dhe Lidhjeve për rastin “TNT”, që i referohet prishjes 
së paligjshme të objektit “Kosmos” në Gazi Babë në vitin 2011.423 PTHP ka theksuar se 
nga provat e paraqitura deri më tani nuk rezulton se i akuzuari ka kryer veprën penale 
të keqpërdorimit të tenderit për prishjen e objektit.424 Në gjykimin e shkallës së parë i 
pandehuri është dënuar me tre vjet burg.425

PTHPNKOK ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj ish-sekretarit 
të përgjithshëm në Qeveri për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit në dëm 
të buxhetit të Maqedonisë së Veriut. Procedura hetimore është duke vazhduar.426 He-
timi për ish-sekretarin e përgjithshëm të Qeverisë ka mundur të zgjerohet sepse gjatë 
dhënies së provave është gjetur dokumentacion shkresor që tregon se i dyshuari ka 
kryer edhe një vepër tjetër penale keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar, për çka 
Gjykata e Apelit – Shkup ka vendosur se hetimi do të duhej të zgjerohej edhe për atë 
ngjarje penalo-juridike.427 Në gusht të vitit 2022, Prokuroria për Krimin e Organizuar 
zgjeroi hetimin edhe për një tjetër ngjarje penalo-juridike – kontratë e lidhur me një 
person juridik për shërbime konsulence për riorganizimin e një ndërmarrje publike, e 
cila dyshohet se është lidhur pa procedurë tenderi428

Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut (PPRMV), me ankesë nga 
Drejtoria e Policisë Financiare (DPF), ka kryer mbikëqyrje dhe kontroll në një lëndë 
të regjistruar në PTHPNKOK. Në përputhje me situatën e krijuar, prokurori publik i 

420  “Vërejtje me shkrim për ministrin Tupançeski, ka shkelur kodin etik të qeverisë”, („Писмена опомена за министерот Тупанчески, го прекршил владиниот 
етички кодекс“),  24 Vesti, 6 prill 2022, https://24.mk/details/pismena-opomena-za-ministerot-tupanchevski-go-prekrshil-vladaniot-etichki-kodeks.

421  “Kodi i etikës për gjyqtarët dhe juristët», („Кодекс за етика на судиите и судските поротници“),  (Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, shtator 
2019), http://bitly.ws/vVX4.

422  “Tupançeski pranoi se nuk ka paguar për fluturimin çarter dhe biletat për tribunën VIP”, („Тупанчески призна дека не го платил чартер-летот и картите за 
ВИП-трибината“), A1 On, 5 prill 2022, https://bit.ly/3GkRS97.

423  “TNT: Prokurori kërkoi dënime me burg për Gruevskin dhe të pandehurit e tjerë, për Janakieskin ka tërhequr një pjesë të akuzës”, („ТНТ: Обвинителот побара 
казни затвор за Груевски и другите обвинети, за Јанакиески повлече дел од обвинението“), 360 stepeni, 27 prill 2022, https://bit.ly/3sSK5Y8.

424  Ibid.
425  “Mbetën akuzat kundër ish-kryeministrit Nikolla Gruevski si i pandehur i parë, ish-kryetari i komunës së Gazi Babës, Toni Trajkovski, Elizabeta Najdovska, atëherë 

e punësuar si inspektore e ndërtimit në komunë, si dhe tre zyrtarë nga komuna e Gazi Babës. Për këtë, i akuzuari i parë është dënuar me nëntë vjet burgim nga 
Gjykata Penale e Shkupit, ndërsa të akuzuarit e tjerë të përmendur janë dënuar me katër vjet burgim. “Nëntë vjet burg për Gruevskin dhe tre për Janakieskin, të 
dënuar në rastin TN”, (,,Девет години затвор за Груевски и три за Јанакиески, пресудени во случајот ТН“), Nova Makedonija, 20 maj 2022, https://www.
novamakedonija.com.mk/featured/devet-godini-zatvor-za-gruevski-za-tnt/.

426  “Zeqiri mbetet në paraburgim - Apeli e refuzoi ankesën”, („Зеќири останува во притвор – Апелација ја одби жалбата“), 360 stepeni, 31 maj 2022, https://
360stepeni.mk/zekiri-ostanuva-vo-pritvor-apelatsija-ja-odbi-zhalbata/.

427 “Hetim i ri për Zeqirin për vepër penale të ngjashme”, („Нова истрага за Зеќири за слично кривично дело“),  vesti.mk, 8 korrik 2022, https://www.vesti.mk/
article/62c85602075b2192cacefb36.

428  “Zgjerohet hetimi kundër ish-sekretarit të përgjithshëm të qeverisë Muhamed Zeqiri”, (,,Проширена истрагата против поранешниот генерален секретар на 
владата Мухамед Зекири“), Skopje 24, 8 gusht 2022, http://bitly.ws/vVXb.
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Republikës së Maqedonisë së Veriut ka lëshuar një udhëzim për PTHPNKOK, ku për-
mended parregullsitë e konstatuara në trajtimin e rastit konkret.429 Në përgjigje të kësaj, 
kreu i PTHPNKOK u bëri thirrje institucioneve kompetente në vend dhe institucioneve 
ndërkombëtare, si dhe ambasadave, para së gjithash Ambasadës Amerikane dhe Zyrës 
së BE-së, që të kontrollojnë të gjitha faktet dhe të sqarojnë se kush në vend po lufton 
krimin dhe kush e ka kryer krimin.430 Lidhur me këtë letër të hapur ka reaguar ashpër 
Shoqata e Prokurorëve Publikë, e cila thekson se dëmton reputacionin e prokuror-
isë publike dhe cenon rëndë Kodin e Etikës së Prokurorëve Publikë.431 Më pas, DPF 
ka paraqitur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup në lidhje me 
bastisjen e kryer nga PTHPNKOK në rastin kontestues.432 Një javë më vonë, PPRMV 
njoftoi se është paraqitur propozim për procedim disiplinor ndaj tre prokuroreve (njëra 
prej tyre është kryetare e PTHPNKOK, e cila është pezulluar përkohësisht nga pozita 
e saj), të cilat qëllimisht kanë bërë një gabim të madh profesional.433 Në të njëjtën 
kohë, drejtori i DPF-së ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij, duke thënë se këtë vendim 
e ka marrë për të mos pasur asnjë dyshim në opinion për integritetin, paanshmërinë 
dhe pavarësinë e procedurës që vazhdon të zhvillohet në PTHPNKOK.434 Kryetarja e 
PTHPNKOK e ankimoi pezullimin para Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (KPPRMV),435 por edhe pse KPPRMV vendos për pezullimin e saj 
të përkohshëm, një komision i posaçëm disiplinor në kuadër të PPRMV do ta zhvillojë 
procedurën dhe eventualisht mund të paraqet propozim për shkarkim tek KPPRMV, pas 
së cilës do të marrin vendim përfundimtar.436 KPPRMV njëzëri e refuzoi ankesën si të 
pabazuar, ndërsa kryetari i KPPRMV vlerësoi se kanë marrë një nga vendimet më të 
vështira në punën e tyre, sepse është një rast i ndjeshëm, i cili ka një reagim të madh 
në opinion,437 me ç’rast kreu i PTHPNKOK u përgjigj se ajo nuk ka ndikuar asnjëherë në

429  “Njoftim nga PP: Veprim sipas parashtresës nga Drejtoria e Policisë Financiare”, (,,Соопштение од ЈО: постапување по претставка од Управата за финансиска 
полиција“),  Akademik, 1 gusht 2022, https://akademik.mk/soopshtenie-od-jo-postapuvane-po-pretstavka-od-upravata-za-finansiska-politsija/.

430  ,,Muaremi tek Ruskovska: Krimi vërtetohet në institucione,”, (,,Муареми до Русковска: Криминал се докажува во институциите“),   Deutsche Welle, 4 gusht 
2022, https://www.dw.com/mk/muaremi-do-ruskovska-kriminal-se-dokazuva-vo-instituciite/a-62704465.

431  ,,Shoqata e Prokurorëve Publikë për Ruskovskën: Asnjë prokuror publik nuk duhet të konsiderohet i gjithëfuqishëm,” (,,Здружение на јавни обвинители до 
Русковска: Ниту еден јавен обвинител не смее да се смета за семоќен“),   Pravdiko, 4 gusht 2022, http://bitly.ws/vVXm.

432  “Policia financiare me padi penale kundër Ruskovskës dhe prokuroreve, drejtori Muaremi nuk bën me dije për cilën vepër”, (,,Финансиската полиција со 
кривични пријави за русковска и обвинителките, директорот Муреми не открива за кое дело“),  Sakam da kazam, 8 gusht 2022, https://bit.ly/3UVufI8.

433  “Joveski pezullon Villma Ruskovskën, procedurë disiplinore ndaj dy prokuroreve të tjera”, (,,Јовески ја суспендира Вилма Русковска, дисциплинска постапка 
против уште две обвинителки“),  Slloboden Peçat, 16 gusht 2022, https://bit.ly/3X0GGo9.

434  ,,Muaremi tërhiqet nga pozita e ushtuesit të detyrës - drejtor i Drejtorisë së Policisë Financiare”, (,,Муареми се повлекува од позицијата в.д. директор на Управата 
за финансиска полиција“), ,Fokus, 16 gusht 2022, https://fokus.mk/muaremi-se-povlekuva-od-pozitsijata-vd-direktor-na-upravata-za-finansiska-politsija.

435  “Ruskovska paraqiti apel për vendimin për suspendimin e saj në Këshillin e Prokurorëve Publikë”, (,Русковска поднесе жалба за одлуката за нејзината 
суспензија до Советот на јавни обвинители“),  Kanal 5, 19 gusht 2022, https://kanal5.com.mk/ruskovska-podnese-zhalba-za-odlukata-za-nejzinata -sus-
penzija-do-sovetot-na-javni-obviniteli/a543256.

436  “Për suspendimin e Ruskovskës do të vendosë Këshilli i Prokurorëve Publikë, por jo për shkarkimin e saj”, (,,Советот на јавни обвинители ќе решава за 
суспензијата на Русковска, но не и за разрешување“),  Fokus, 18 gusht 2022, https://fokus.mk/sovetot-na-javni-obviniteli-ke-reshava-za-suspenzija-
ta-na-ruskovska-no-ne-i-za-razreshuvane/.

437  “Apeli i Ruskovskës u refuzua, pezullimi mbetet”, (,,Отфрлена жалбата на Русковска, суспензијата останува “),  Deutsche Welle, 24 gusht 2022, https://bit.
ly/3Nrqo3h>.
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asnjë rast.438 Pas këtij vendimi, në detyrë u zgjodh një prokuror i ri për kohëzgjatjen e 
pezullimit dhe deri në përfundim të mandatit aktual në nëntor 2022.439 Më 30 shtator 
2022, KPPRMV publikoi shpalljen për kreun e ri të PTHPNKOK para përfundimit të 
mandatit dhe më 7 nëntor 2022, me votën e të gjithë prokurorëve të shtetit do të 
votohet për kreun e ri.440 

Prokuroria Publike e Strugës ka paraqitur ankesë kundër një prokurori nga Ohri, për 
punë të papërgjegjshme – vjetrim të qëllimshëm të më shumë se 14 lëndëve.441 Në 
aktakuzën thuhet se ish-prokurori ka shpërdoruar detyrën zyrtare duke lejuar që me 
vetëdije të skadojnë 14 raste që kanë të bëjnë me vjedhje të energjisë elektrike, dësh-
mi të rreme, vjedhje dhe vjedhje të rënda.442 Prokurori me veprimin e tij ka ndikuar 
në shkurtimin e të drejtave të palëve, duke ua pamundësuar të drejtën e apelit dhe 
konsiderohet se këto veprime kanë ndodhur në periudhën 2013-2021.443 Ish-prokurori 
i akuzuar ishte një nga kandidatët e opozitës për gjyqtar kushtetues, i cili nuk mori 
mbështetje nga Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime.444

438  ,,Ruskovska pas pezullimit të konfirmuar: Nuk kam ndikuar në asnjë çështje, mund të pyesni cilin do prokuror”, (,,Русковска по потврдената супспензија: На ни 
еден предмет не сум влијаела, можете да прашате било кој обвинител“), A1 On, 24 gusht 2022, https://bit.ly/3Gl4jSb.

439  ,,Trajçe Pelivanov emërohet shef i përkohshëm në vend të Ruskovskës së suspenduar”, (,,Трајче Пеливанов назначен за привремен шеф на местото на 
суспендираната Русковска“),  360 stepeni, 29 gusht 2022, https://360stepeni.mk/trajche-pelivanov-naznachen-za-privremen-na-shef-mestoto-na-sus-
pendiranata-ruskovska/.

440  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 216/2022.
441  “Prokurori me dashje ka vjetëruar 14 lëndë gjyqësore”, (,,Обвинител намерно застарил 14 судски предмети“),  Alsat M, 19 shtator 2022, https://alsat.mk/mk/

obvinitel-namerno-zastaril-14-sudski-predmeti/.
442  “Gjyqtari kushtetues i pagjykuar Voislav Dimovski u akuzua për lëndë të vjetruara”, ( ,,Несудениот уставен судија Воислав Димовски доби обвинение за 

застарени предмети“),  TV Telma, 19 shtator 2022, https://telma.com.mk/2022/09/19/nesudeniot-ustaven-sudija-voislav-dimovski - dobi-obvine-
nie-za-zastareni-predmeti.

443  “Prokurori me dashje ka vjetëruar 14 lëndë gjyqësore”, (,,Обвинител намерно застарил 14 судски предмети“),  Alsat M, 19 shtator 2022, https://alsat.mk/mk/
obvinitel-namerno-zastaril-14-sudski-predmeti/.

444  “Voisllav Dimovski nuk ka marrë mbështetje për gjyqtar kushtetues nga Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime”, (,,Воислав Димовски не доби поддршка за 
уставен судија од Комисијата за прашања на изборите и именувањата“), Nova Makedonija, 9 shtator 2022, https://bit.ly/3UItKS3.



Raporti në hije për Kapitullin 23 
për periudhën tetor 2021 – shtator 202272

K U A D R I  L I G J O R
Ndryshimet në Kodin Penal (KP), për të cilat Kuvendi në dhjetor 2021 filloi një debat 
publik, parashikon harmonizimin e plotë me Konventën e Stambollit.445 Është veçanërisht 
e rëndësishme që propozimi zbaton Konventën e Stambollit duke vendosur vepra të reja 
penale që përfshijnë dhunën me bazë gjinore, duke ripërcaktuar ato ekzistueset, si dhe 
duke shtrënguar politikën penale në lidhje me këto krime, si dhe ndërhyn në krimet që 
lidhen me sigurinë e gazetarëve, ndryshohen dispozita të caktuara në sferën e konfiskim-
it dhe torturës dhe KP është harmonizuar me Direktivën (BE) 2017/1371 për luftimin e 
mashtrimit në lidhje me interesat financiare të Bashkimit duke zbatuar ligjin penal.

Krahas këtyre ndryshimeve që janë në procedurë parlamentare, paralelisht grupi i punës 
i ngritur në Ministrinë e Drejtësisë punoi për përgatitjen e një kodi penal krejtësisht të 
ri. Drafti i ri i tekstit të KP u publikua në ENER në korrik 2022.446 Përgatitja e kodit të 
ri penal synon të sigurojë harmonizim me direktivat e BE-së në fushën e dënimit, duke 
ripërcaktuar krimet që lidhen me terrorizmin në përputhje me standardet ndërkombëtare, 
si dhe krimet e reja që lidhen me mbrojtjen e mjedisit.447 Arsyet për afrimin e hartimit 
të një KP të ri janë: rikodifikimi i të gjitha veprave penale të parashikuara nga ligje të 
tjera, ripërcaktimi i politikës ekzistuese penale në caktimin e dënimeve, përafrimi me 
instrumentet ndërkombëtare (Konventa e Stambollit, Direktiva e BE-së për mashtrimin 
financiar dhe të tjera), ripërcaktimi i krimeve që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, ripërcak-
timi i dispozitave për konfiskimin, përmirësimi i dispozitave për sigurinë e mjekëve dhe 
gazetarëve, por edhe tejkalimi i mangësive të tjera të evidentuara.448 

Grupi punues për hartimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë 
penale (LPP) ende është duke punuar në përgatitjen e tekstit, me mbledhjen e fundit të 
grupit punues të mbajtur në maj të vitit 2022 dhe do të vazhdojë punën në periudhën e 
ardhshme duke filluar nga shtatori 2022, kështu që një draft tekst duhet të përgatitet 
në fund të vitit 2022.449 Qëllimet kryesore që duhet të arrihen me këto ndryshime janë: 
harmonizimi me direktivat e BE-së lidhur me të drejtën e përkthimit dhe interpretimit 
në procedurë penale, të drejtën e informimit në procedurën penale, mbrojtjen e të 

445  Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Materiale - Propozim për Ligjin për ndryshim dhe plotësim të Kodit Penal”, („Материјали – Предлог на Закон за 
изменување и дополнување на Кривичниот законик“),  https://www.sobranie.mk/materijali-parlament.nspx.

446  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER, “Propozimi i Kodit Penal”, (“Предлог на Кривичниот Законик”), 7 
korrik 2022, https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74071.

447  Elena Georgievska et al., “Zbatimi i Strategjisë për Reforma në Sektorin Gjyqësor (2018–2022) në 2021: Raport në hije”, („Спроведувањето на Стратегијата за 
реформа на правосудниот сектор (2018–2022) во 2021 година: Извештај во сенка“),  mars 2022, https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2022/05/
Sproveduvanjeto-na-strategijata-za-reforma-na-pravosudniot-sektor-2018-2022-Izvestaj-vo-senka.pdf.

448  Ardita Abazi Imeri et al., “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022”, (,,Анализа – Сеопфатна 
оценка на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022”), (Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022), 
https://bit.ly/3X2noxB.

449  Ibid.
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dhënave personale në kuadër të bashkëpunimit në çështjet penale, standardet për të 
drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimeve, tejkalimin e interpretimit 
të pabarabartë dhe zbatimit praktik të pabarabartë të disa dispozitave, saktësimin e 
dispozitave lidhur me caktimin, zgjatjen dhe anulimin e masës së paraburgimit dhe 
specifikimin e dispozitave për zgjidhjen e sanksionit penal.

Ligji për origjinën e pronës450 është ende në përgatitje451, dhe është planifikuar të dër-
gohet për mendim tek Komisioni i Venecias. Zëvendëskryetarja e Qeverisë e ngarkuar 
për politikat dhe qeverisjen e mirë në maj 2022 bëri të ditur se ligji do të miratohet 
me kujdes sepse fusha është e ndjeshme dhe duhet të dëgjohen mendime për aspekte 
të ndryshme. Njëkohësisht, ajo nuk saktësoi se kur mund të pritet miratimi i ligjit, i cili 
paralajmëroi se do të shkojë në seanca të gjera publike, jo vetëm në Kuvend.452 

Në fillim të nëntorit 2021, ENER publikoi propozim ligjin për Zyrën e Rimëkëmbjes 
të Pronës. Deri më tani, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, çështja e Zyrës për 
Rimëkëmbjen e Pronës nuk ishte e rregulluar me ligj. Duke marrë parasysh standardet 
e shumta ndërkombëtare në këtë fushë, u imponua nevoja për rregullimin ligjor të 
kësaj çështjeje dhe inkorporimin e të gjitha standardeve ndërkombëtare në një kornizë 
ligjore. Ky ligj ka për qëllim të rregullojë themelimin, kompetencat, autorizimet dhe 
strukturën organizative të Zyrës së Rimëkëmbjes së Pronës, përgjegjëse për ndërmar-
rjen e aktiviteteve në lidhje me gjetjen dhe identifikimin e të ardhurave, pronës ose 
shfrytëzim pronësor që kanë rezultuar ose janë të lidhura me një vepër penale që mund 
të jetë objekt i ndalimit të përkohshëm të përdorimit ose konfiskimit, shshkëmbimi i 
praktikave më të mira dhe mbajtjes së të dhënave statistikore.453

Më 15 korrik 2022 ENER publikoi propozim ligjin për menaxhimin e pronës së konfiskuar, 
shfrytëzimit pronësor dhe mjeteve të konfiskuar në procedurë penale dhe kundërva-
jtëse. Zbatimi i zgjidhjes së mëparshme ligjore ka shfaqur disa dobësi dhe zbrazëtira 
ligjore të cilat janë tejkaluar me disa ndryshime dhe plotësime në ligj, por nevojitet 
edhe një tekst i ri ligjor për të trajtuar ato dobësi dhe zbrazëtira. Ndryshimet kryesore 
të propozuara në ligj janë: përmirësimi terminologjik dhe barazimi i shprehjeve të ligjit 
me propozimet për ndryshime dhe shtesa të reja në KP dhe LKP, të cilat janë në fazën 
përgatitore, përmirësimi terminologjik i dispozitave të ligjit në drejtimin e harmonizimit 

450  Iva Conevska Vangellova dhe Ismail Kamberi, “Raport në hije për kapitullin 23 për periudhën nga prilli 2020 deri në shtator 2021”, („Извештај во сенка за 
Поглавје 23 за периодот од април 2020 до септември 2021“), Shkup 2021, https://bit.ly/3DQ0hOx.

451  “Ivanovska: Shteti duhet të mbrojë qytetarët në emër të të cilëve politikanët duan të transferojnë pronat”, („Ивановска: Државата да ги заштити граѓаните на 
чие име политичарите бараат да префрлат имот“),  Sloboden Peçat, 11 shkurt 2022, https://bit.ly/3LOo448.

452  ,,Grkovska: Ligji për origjinën e pronës do të miratohet me kujdes”, (,,Грковска: Законот за потекло на имот ќе се донесува внимателно”), Fokus, 20 maj 2022, 
https://fokus.mk/grkovska-zakonot-za-poteklo-na-imot-ke-se-donesuva-vnimatelno/.

453  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER, “Propozim i Ligjit për Zyrën për Rimëkëmbje të Pronës”, (“Предлог 
на Закон за канцеларија за поврат на имот”), 1 nëntor 2021, https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_de-
tail&itemid=68445.



Raporti në hije për Kapitullin 23 
për periudhën tetor 2021 – shtator 202274

të tij me legjislacionin përkatës të BE-së dhe përmirësimin e afateve dhe mënyrës së 
veprimit në procedura të veçanta të Agjencisë për menaxhimin e pronës së konfiskuar 
në përputhje me aktet nënligjore. Qëllimi i këtij propozim ligji është tejkalimi i proble-
meve dhe sfidave që dalin në praktikën aktuale, të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin 
e pronës së konfiskuar, shfrytëzimi pronësor dhe mjeteve të konfiskuara në procedurë 
penale dhe kundërvajtëse, si dhe mundëson funksionimin funksional të Agjencisë për 
Menaxhimin e Pronës të Konfiskuar.454

E rëndësishme është të ndiqen udhëzimet e KE në Raportin vjetor për progresin e shtetit 
në pjesën e luftës kundër korrupsionit: të rritet mbështetja e institucioneve shtetërore 
që zbatojnë Strategjinë Kombëtare për Luftimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Inter-
esit dhe të zbatohen në mënyrë efektive rekomandimet e GRECO-s, të ndahet burime të 
mjaftueshme për PTHPNKOK, përfshirë dhe ekspertë financiarë, me qëllim që të sigurohet 
llogaridhënie efektive për rastet e korrupsionit të nivelit të lartë dhe për të vazhduar 
rritjen e numrit të dënimeve përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë.

Është e nevojshme të punohet për vlerësimin e rreziqeve të klientelizmit dhe kronizmit 
dhe, sipas këtij vlerësimi, të bëhen ndryshime në ligjet përkatëse të fushës.

Raporti i fundit për punën e Prokurorive Publike vë në dukje se mungesa e personelit 
të Prokurorive Publike ndikon në efikasitetin dhe veprimet e disa prej Prokurorive Pub-
like, prandaj duhet të punohet mbi këtë problem. Në të njëjtën kohë, nevojitet progres 
në ngritjen e qendrave të reja të hetimit dhe ripajisjen e qendrave ekzistuese.

Në periudhën e ardhshme miratimi i ndryshimeve në KP, si dhe i tekstit të ri të KP, si dhe 
ndryshimeve në LPP, propozim ligji për Zyrën e Rimëkëmbjes të Pasurisë dhe propozim 
ligji për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, Shfrytëzimit Pronësor dhe Mjeteve të Kon-
fiskuara pritet në procedurë penale dhe kundërvajtëse. Duhet të përgatitet teksti i Lig-
jit për Origjinën e Pronës.

454  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER, «Propozim ligji për pronën e konfiskuar, përfitimin pronësor dhe sendet 
e konfiskuara në procedurë penale dhe kundërvajtëse», (“Предлог-законот за конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и 
прекршочна постапка”),  15 korrik 2022, https://ener.gov.mk/ Default.aspx ?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74776.
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3.  Të  D re j t a t 
T heme lo re
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P R A K T I K A  G J Y Q Ë S O R E 
E  G J Y K A T Ë S  E V R O P I A N E 
P Ë R  T Ë  D R E J T A T  E  N J E R I U T   
Gjatë vitit 2021, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) vendosi për 368 
kërkesa kundër Maqedonisë së Veriut, prej të cilave 362 u shpallën të papranueshme 
ose të refuzuara. Gjykata morri gjashtë vendime (në gjashtë kërkesa), në pesë prej të 
cilave Gjykata gjeti të paktën një shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë të mbrojtur 
nga neni 6 i KEDNJ-së, sipas Njoftimit të GJEDNJ-së për vendin.455 Në shtatë muajt e 
parë të vitit 2022, GJEDNJ vendosi për 194 kërkesa kundër Maqedonisë së Veriut.456

Në fillim të majit 2022, Byroja për Përfaqësimin e Maqedonisë së Veriut para GJEDNJ 
publikoi Raportin Vjetor për punën e saj në vitin 2021,457 në të cilin thuhej se ka një 
trend në rritje të numrit të kërkesave të dorëzuara në GJEDNJ kundër Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, pra në vitin 2021 numri i kërkesave të paraqitura kundër shtetit 
është rritur me 68 aplikime. Raporti tregon se, si në vitet e mëparshme, edhe në vitin 
2021 ky numër është mbi mesataren europiane sipas indeksit të aplikimeve të paraqi-
tura për 10 mijë banorë, që është 1.90 në vend dhe 0.53 në nivel europian.458 Njëkohë-
sisht është publikuar edhe Raporti Vjetor për punën e Komisionit Ndërinstitucional për 
Ekzekutimin e Vendimeve të GJEDNJ për vitin 2021.459 

Në periudhën raportuese, rasti i Kostovës dhe Apostollovit kundër Maqedonisë së Ve-
riut, në të cilin GJEDNJ konstatoi shkelje të lirisë së shprehjes nga neni 10 i KEDNJ, 
mund të theksohet nga vendimet e shënuara. Konkretisht, aplikantët, kryeredaktor dhe 
gazetar në një gazetë javore, kanë publikuar dy shkrime më 3 dhe 4 janar 2013 për një 
person që atëherë ishte anëtar i lartë i partisë së atëhershme në pushtet dhe drejtor 
i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim. Në procedurën civile për shpifje të iniciuar 
nga ai person, si Gjykata Themelore e Shkupit ashtu edhe Gjykata e Apelit konstatuan 
se parashtruesit e kërkesës kishin dëmtuar reputacionin e tyre, pa u përpjekur më 
parë të konfirmonin besueshmërinë e tyre dhe se informacioni i publikuar nuk i shër-
bente interesit publik. Megjithatë, GJEDNJ vendosi se vendimet e gjykatave vendase 
përfaqësonin ndërhyrje të pajustifikuara në ushtrimin e lirisë së tyre të shprehjes dhe 

455  Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut – Përmbledhje për Vendin (2022), https://echr.coe.int/Documents/CP_Republic_of_North_Macedonia_ENG.pdf, 
aksesuar më 19 shkurt 2022.

456  Ibid.
457  Ministria e Drejtësisë, “Raporti vjetor i punës së Zyrës për Përfaqësimin e RMV-së para GJEDNJ për vitin 2021”, („Годишен извештај за работата на Бирото за 

застапување на РСМ пред ЕСЧП за 2021 гoдина“),  5 maj 2022, http://bitly.ws/vVXA.
458  Ibid.
459  Ministria e Drejtësisë, “Raporti vjetor i punës së Komisionit Ndërinstitucional për Ekzekutimin e Vendimeve të GJEDNJ për vitin 2021”, (,,Годишен извештај за 

работата на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП за 2021 година“), 5 maj 2022, http://bitly.ws/vVXA.
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urdhëroi shtetin t’u paguante kërkuesve bashkërisht, 3000 euro dëmshpërblim për 
dëmin jomaterial dhe 1250 euro kompensim për shpenzimet.460

Në dy gjykime të tjera në periudhën raportuese, GJEDNJ konstatoi shkelje të nenit 
6 paragrafi 1 të KEDNJ – të drejtën për gjykim të drejtë. Në rastin Kostovski kundër 
Maqedonisë së Veriut, aplikantiu ankua për mungesën e seancës dëgjimore në 
procedurën për kundërvajtje kundër aplikantit dhe refuzimin e autoriteteve vendase për 
të pranuar provat, si dhe se masat e marra në lidhje me kundërvajtjen ishin të tepruara. 
GJEDNJ vendosi se autoritetet vendase nuk dhanë arsyet e duhura për refuzimin e 
kërkesave të aplikantit për të mbajtur një seancë dëgjimore dhe për të marrë video-
inçizimet si provë, duke mos përmbushur kështu të drejtën për një gjykim të drejtë, 
për këtë arsye ajo urdhëroi shtetin t›i paguajë aplikantit 3600 euro dëmshpërblim për 
dëmin jo material dhe 850 euro kompensim për shpenzime.461 

Në rastin Talevska dhe Trpçeska kundër Maqedonisë së Veriut, aplikantët u ankuan 
se u ishte hequr mundësia për t’u njoftuar dhe për të komentuar parashtresat e të 
pandehurit në një procedurë civile në të cilën ata pa sukses pretenduan se punësimi 
i tyre (si zyrtarë të gjykatës) ishte i regjistruar në organet e sigurimeve shoqërore. 
GJEDNJ-ja konstatoi se atyre iu hiqej e drejta për një procedurë të drejtë sipas nenit 
6 paragrafi 1 të KEDNJ dhe detyroi shtetin t’u paguajë aplikantëve 1500 euro (për ap-
likantë) kompensim për dëmin jo material dhe 1850 euro (përbashkët) kompensim për 
shpenzimet.462 

460  “GJEDNJ, Rasti Kostova dhe Apostollov kundër Maqedonisë së Veriut” („ЕСЧП, Случај Костова и Апостолов против Северна Македонија“),  (A. nr. 38549/16), 
5 prill 2022, https://bit.ly/3G7MA0G.

461  “GJEDNJ, Rasti Kostovski kundër Maqedonisë së Veriut”, („ЕСЧП, Случај Костовски против Северна Македонија“),  (A. nr. 23773/17), 7 qershor 2022, https://
bit.ly/3X13O5E.

462  “GJEDNJ, Rasti Talevska dhe Trpçeska kundër Maqedonisë së Veriut”, („ЕСЧП, Случај Талевска и Трпческа против Северна Македонија“),  (A. nr. 11828/16), 28 
qershor 2022, https://bit.ly/3tpFM6O.
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A V O K A T I  I  P O P U L L I T
Sipas të dhënave në Raportin Vjetor për vitin 2021, Avokati i Popullit në vitin 2021 ka 
proceduar/shqyrtuar gjithsej 3,075 ankesa, nga të cilat 2,686 ankesa janë të vitit 2021, 
ndërsa 389 lëndët tjera janë bartur nga viti paraprak. Nga numri i përgjithshëm i ank-
esave, Avokati i Popullit ka iniciuar procedura në 2108 lëndë (ose 67,80%). Në këtë vit 
raportues, numri më i madh i shkeljeve të konstatuara ka qenë nga fusha e mbrojtjes 
së të drejtave të fëmijëve (139 raste), nga fusha e drejtësisë (83 raste), mbrojtja sociale 
(67 raste), të drejtat e konsumatorëve (63 raste), financa dhe operacione financiare (47 
raste), mbrojtja e të drejtave nga marrëdhëniet e punës (41 raste), sigurimi pensional 
dhe invalidor (39 raste) dhe të tjera.463

Në nëntë muajt e parë të vitit 2022, Avokati i Popullit ka trajtuar/shqyrtuar gjithsej 
2.632 parashtresa, prej të cilave 2.359 parashtresa janë të vitit 2022, ndërsa 279 lëndë 
të tjera janë bartur nga viti paraprak dhe 2.108 nga numri i përgjithshëm i lëndëve 
janë zgjidhur deri tani. Në këtë periudhë numri më i madh i parashtresave të pranuara 
ka qenë nga fusha e drejtësisë (411 raste), nga fusha e të drejtave të konsumatorëve 
(259 raste), mbrojtja e të drejtave nga marrëdhëniet e punës (195 raste), mbrojtja e 
të drejtave të fëmijëve (185 raste), shtëpitë korrektuese (162 raste), marrëdhëniet 
pronësore-juridike (158 raste) dhe të tjera.464

Në janar 2022, Avokati i Popullit465 prezantoi Raportin për monitorimin e situatës me 
zbatimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë për vitin 2020,466 i cili u pub-
likua në dhjetor 2021. Sipas Raportit, në periudhën 2007-2020 ka pasur një përmirësim 
të përgjithshëm në aspektin e respektimit të detyrimit kushtetues;467 megjithatë, ende 
ekziston një trend i përfaqësimit jo të kënaqshëm të komuniteteve më të vogla nëpër 
ministri, veçanërisht në pozitat udhëheqëse.468 Gjithashtu, zbatimi i parimit të përfaqë-
simit adekuat dhe të drejtë nuk respektohet në gjyqësor dhe në prokurori.469 Avokati 
i Popullit prezantoi edhe të gjeturat e Raportit të posaçëm për përfaqësimin gjinor 
në sektorin publik për vitin 2020, ku të gjeturat tregojnë për përmirësim të nivelit të 

463  Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport vjetor për shkallën e sigurimit të respektit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 
njeriut 2021”, (,,Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2021“),  mars 
2022, https://ombudsman.mk/CMS/Upload/NarodenPravobranitel/upload/Godisni % 20izvestai/GI-2021/GI%20-2021.pdf.

464  Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 19 tetor 2022. 
465  “Konferenca për shtyp e Avokatit të Popullit z. Naser Ziberi për gjendjen me shkallën e respektimit të parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të komu-

niteteve”, („Прес-конференција на Народниот правобранител г. Насер Зибери за состојбата со степенот на почитување на начелото на соодветна и 
правична застапеност на заедниците“),  Uebfaqja zyrtare e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, 28 janar 2022, http://bitly.ws/vVXH. 

466  Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut “Raport për monitorimin e gjendjes me zbatimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë për vitin 
2020”, („Извештај за следењето на состојбата со примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2020 година“),  dhjetor 2021, https://
bit.ly/3ra6jnZ.

467  Ibid.
468  Ibid.
469  Ibid.
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barazisë gjinore, për dallim nga vitet e kaluara, me përjashtim të barazisë gjinore sa i 
përket pozitave udhëheqëse. 

Me rastin e Ditës Evropiane të Viktimave të Krimit, Zyra e Avokatit të Popullit prezantoi 
të dhënat e fundit zyrtare për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore në vitin 2021. 

Në veçanti, vitin e kaluar u zbuluan 48 viktima të trafikimit të qenieve njerëzore.470

470  “Si të bëhet parandalimi dhe mbrojtja më e mirë në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore?” 
Ngjarje e organizuar në kuadër të Radarit të Krimit të Organizuar për Ballkanin Perëndimor”, 
(Настан организиран во рамките на радарот за организиран криминал за Западен Балкан“),  
Faqja zyrtare e Institutit për Demokraci Societas Civilis Shkup , 22 shkurt 2022, https://bit.ly/3LO-
dYQY.
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T O R T U R A  O S E  L L O J  T J E T Ë R 
I  T R A J T I M E V E  O S E  D Ë N I M E V E  M I Z O R E , 
Ç N J E R Ë Z O R E  O S E  P O S H T Ë R U E S E
Gjatë vitit 2021, Avokati i Popullit ka vepruar mbi tetë parashtresa për torturë, trajtim 
çnjerëzor dhe johuman nga punonjësit e policisë dhe pjesëtarët e policisë së burgjeve.471 
Nga peticionet e paraqitura, gjashtë i referohen pjesëtarëve të policisë së burgjeve dhe 
dy për zyrtarë të policisë.472 Avokati i Popullit gjatë procedurës nuk konstatoi shkelje 
në gjashtë lëndë, në një rast është parashtruar kërkesë për përcaktimin e përgjegjësisë 
penale për punonjësin e policisë dhe është konkluduar me gjykim përfundimtar nga 
gjykata, me të cilin përcaktohet përgjegjësia për malltretim gjatë kryerjes së detyrës, 
dhe në një rast procedura është ende në vazhdim.

Gjatë vitit 2021, Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Kriminale dhe Stan-
darde Profesionale në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB) ka marrë masa për 
shqyrtimin e gjithsej 1239 rasteve të pretenduara për keqpërdorim të autoritetit dhe 
keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit të zyrtarëve, nga të cilat janë ngritur padi pe-
nale për tre vepra të malltretimit në kryerjen e shërbimit.473 Për krahasim, në nëntë 
muajt e parë të vitit 2022, Departamenti ka marrë masa për të hetuar gjithsej 942 
raste të pretenduara të sjelljeve të paligjshme, joprofesionale dhe joetike të punonjësve 
të Ministrisë, katër prej të cilave i referohen malltretimeve në kryerjen e shërbimit.474

Departamenti i specializuar për ndjekjen e krimeve të kryera nga persona me kom-
petenca policore dhe pjesëtarë të policisë së burgjeve pranë PTHPNKOK ka vepruar 
ndaj 73 personave për veprën penale të malltretimit gjatë kryerjes së detyrës, nga të 
cilët është marrë vendim refuzim i padisë penale për 44 persona, për 14 është ngritur 
propozim akuzë, për 13 persona procedura është në vazhdim , për një person padija 
është dorëzuar në organ tjetër dhe për një person është paraqitur propozim për dhënie 
urdhëri penal.475

471  Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport vjetor për shkallën e sigurimit të respektit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 
njeriut 2021”, (,,Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2021“),  mars 
2022, https://ombudsman.mk/CMS/Upload/NarodenPravobranitel/upload/Godisni%20izvestai/GI-2021/GI%20-2021.pdf.

472  Ibid.
473  Ministria e Punëve të Brendshme, “Raport për punën e Departamentit të Kontrollit të Brendshëm, Hetimeve Kriminale dhe Standardeve Profesionale për gjithë 

vitin 2021”, (,,Извештај за работата на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди за цела 2021 година“),  
Janar 2022, https://bit.ly/3WrA8OU.

474  Ministria e Punëve të Brendshme, “Raport për punën e Departamentit për Kontroll të Brendshëm, Hetime Kriminale dhe Standarde Profesionale në nëntë muajt e 
parë të vitit 2022”, (,,Извештај за работата на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди во првите девет 
месеци од 2022 година“), 12 tetor 2022, https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload /Izvestaj -9 muaj.pdf.

475  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raporti vjetor për gjendjen me të drejtat e njeriut në vitin 2021”, (,,Годишен 
извештај за состојбата со човековите права во 2021 година“),  20 qershor 2022,  https://bit.ly/3O0Sy5s.
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Gjykata Themelore Penale Shkup në vitin 2021 ka vepruar në gjithsej 28 lëndë për 
veprën penale të malltretimit në kryerjen e shërbimit, prej të cilave nëntë raste janë 
dënuar, tre janë shpallur të pafajshëm, ndërsa për 14 raste procedura është në vazhdim 
e sipër. Për veprën penale të torturës dhe trajtimeve dhe dënimeve të tjera mizore, 
çnjerëzore ose poshtëruese, Gjykata nuk ka zhvilluar asnjë procedim.476 Në fund të 
tetorit 2021, Gjykata Themelore Penale e Shkupit me aktgjykim e shpall fajtor policin 
e punësuar në Sektorin e Punëve të Brendshme (SPB) Manastir dhe e dënoi me një vit 
burg, që paraqet shembull pozitiv, pasi që ky vendim është ndër aktgjykimet e para të 
shkallës së parë ku një punonjës policie i shqiptohet dënim efektiv me burg për shkak 
të përdorimit të forcës së tepruar ndaj të dëmtuarit për veprën penale të malltreti-
mit në kryerjen e detyrës ndërsa praktika e deritanishme gjyqësore është shqiptimi i 
dënimit me kusht për punonjësit e policisë edhe kur vërtetohet përdorimi i forcës së 
tepërt për tejkalim të kompetencave policore.477

Si një rast i spikatur i trajtimit çnjerëzor, në prill 2022 një video që tregon brutalitetin 
e policisë ndaj një anëtari të një grupi tifozësh futbolli është bërë virale në rrjetet so-
ciale, duke konfirmuar se forca e tepruar mbetet një praktikë e zakonshme e policisë. 
Në video shihet se si punonjësit e policisë përdorin forcë të tepruar ndaj personit të 
shtrirë në tokë, pa bërë rezistencë aktive, kështu që vërehet se veprimet e punonjësve 
të policisë nuk kanë qenë as proporcionale dhe as të ligjshme.478

Prej tre vitesh në Drejtorinë për Ekzekutimin e Sanksioneve nuk është paraqitur asnjë 
parashtresë për torturë dhe trajtim çnjerëzor nga ana e një personi të dënuar.479

476  Ibid.
477  Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, “Raport vjetor për efikasitetin e mbrojtjes ligjore të të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021”, 

(,,Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија - 2021 година“),  dhjetor 2021, https://
bit.ly/3TXsOsU.

478 “Të hetohet urgjentisht dhe sanksionohet brutaliteti policor ndaj një tifozi”, („Итно да се истражи и санкционира полициската бруталност врз навивач“), Faqja 
zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, 1 prill 2022, https://bit.ly/3AfhMYa.

479  Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, “Raport vjetor për efikasitetin e mbrojtjes ligjore të të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021”, 
(,,Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија - 2021 година“),  dhjetor 2021, https://
bit.ly/3TXsOsU.
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B U R G J E T  D H E  P A R A B U R G I M E T
Në fillim të nëntorit 2021 është promovuar Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e 
Sistemit Penitenciar në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2025), e cila synon të 
kontribuojë në ofrimin e trajtimit më të sigurt dhe më human të personave të parabur-
gosur dhe të dënuar, si dhe respektimin e të drejtave të tyre themelore, në përputhje 
me vlerat dhe standardet evropiane.480

Problemet më urgjente në sistemin penitenciar vazhdojnë të jenë qasja në kujdesin 
shëndetësor, procesi arsimor dhe procesi i risocializimit të personave të dënuar, per-
sonali dhe profesional i patrajnuar në institucionet penitenciare, si dhe mekanizmat 
joefektiv të brendshëm dhe të jashtëm për raportimin dhe ndjekjen penale të rasteve 
të torturës dhe trajtimi çnjerëzor i personave të dënuarve.481 Në këtë drejtim, Avokati 
i Popullit thekson se ende nuk është zgjidhur problemi i kujdesit adekuat shëndetësor 
për personat e dënuar dhe të paraburgosur. Pothuajse gjysma e institucioneve të burg-
jeve nuk kanë mjek. Për të kapërcyer këtë problem, disa prej burgjeve punësojnë vetë 
mjekë, në mënyrë që të mos i lënë personat e dënuar dhe të paraburgosur pa qasje në 
mbrojtjen primare shëndetësore.482 Gjithashtu, gjatë shqyrtimit të gjendjes në burgjeve 
në vend, Avokati i Popullit konstatoi se të burgosurit në pothuajse të gjitha burgjet 
janë viktima të trajtimit çnjerëzor dhe degradues, sepse ambientet nuk i plotësojnë 
standardet minimale, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për të gjithë të burgosurit, hig-
jiena është në nivel të ulët dhe problem i veçantë është sjellja e papërshtatshme dhe 
trajtimi degradues i punonjësve ndaj të burgosurve.483

Në prill të vitit 2022, me rastin e njëqind ditëve të Qeverisë, u theksua se janë siguruar 
mjete financiare për investime kapitale në institucionet penale për vitin 2022 në vlerë 
prej rreth 250.000 euro dhe se po zbatohet plani për parandalimin e korrupsionit në 
sistemin kombëtar të burgjeve.484

480  “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Sistemit Penitenciar”, (,,Промоција на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем“), 
Civil Media, 21 nëntor 2021, https://civilmedia.mk/promotsija-na-natsionalnata-strategija-za-razvoj-na-penitentsijarniot-sistem/. 

481  Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, “Raport vjetor për efikasitetin e mbrojtjes ligjore të të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021”, 
(,,Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија - 2021 година“),  dhjetor 2021, https://
bit.ly/3TXsOsU. 

482  Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport vjetor për shkallën e sigurimit të respektit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 
njeriut 2021”, (,,Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2021“),  mars 
2022, https://ombudsman.mk/CMS/Upload/NarodenPravobranitel/upload/Godisni%20izvestai/GI-2021/GI%20-2021.pdf.

483 “Avokati i popullit: Të burgosurit flenë mes buburrecave”, („Народниот правобранител: Затворениците спијат меѓу бубашваби и лебарки“), Pravdiko, 24 
qershor 2022, https://www.pravdiko.mk/makedonijanarodniot-pravobranitel-zatvorenitsite-spijat-megu-bubashvabi-i-lebarki/.

484 “Ministria e Drejtësisë: Janë siguruar mjete financiare për rindërtimin e institucioneve ndëshkuese-korrektuese, rindërtimi i objektit të Gjykatës Administrative 
është në fazën përfundimtare”, („Министерство за правда: Обезбедени се финансиски средства за реконструкција на казнено-поправните установи, 
реконструкцијата на зградата на Управниот суд е во завршна фаза“), Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 30 prill 2022, https://
vlada.mk/ node/28626.
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Pas publikimit të një storie nga portalet mediatike për trajtimin e ndryshëm të djemve 
dhe vajzave që vuajnë dënimin në institucionet ndëshkuese-korrektuese, Avokati i Pop-
ullit bëri një vizitë të veçantë në institucionin ndëshkues-korrektues Idrizovë dhe nxori 
një konkluzion me deklarata dhe rekomandime për Drejtorinë për Zbatimin e Sanksion-
eve. Dy vizitat në objekt ishin në gusht 2021 dhe mars 2022, gjatë së cilës ai deklaroi 
se vajzat e mitura nuk janë dërguar në një institucion të veçantë korrektues, por në 
një dhomë të veçantë në burgun e Idrizovës, që do të thotë se ato nuk janë ndarë 
realisht nga të burgosurit e rritur. Gjithashtu, u konstatua se vajzat nuk kishin marrë 
kujdesin e duhur shëndetësor apo edukimin e duhur dhe nuk janë inkuadruar në asnjë 
aktivitet fizik dhe sportiv. Prandaj u propozua që vajzat të dërgoheshin në institucionin 
ndëshkues-korrektues Vollkovia, ku djemtë vuanin të njëjtin dënim, por do të ndahen 
siç duhet sipas ligjit dhe do të kenë qasje në shërbimet e duhura sipas standardeve të 
përcaktuara.485

Fëmijët që kryejnë masa edukative në institucionin ndëshkues-korrektues Tetovë, si 
dhe në repartin e grave në burgun e Idrizovës, nuk mbajnë mësim nga shtatori i vitit 
2021.486 Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (KHDNJ) dhe Shoqata Maqedo-
nase e Juristëve të Rinj (SHMJR) apeluan tek shteti që urgjentisht dhe menjëherë t’i 
ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi arsimor në institucionet 
penitenciare të vazhdojë të zbatohet sa më shpejt.487

Më 18 maj, Ministri i Drejtësisë zhvilloi një takim me përfaqësues të sindikatave të pa-
varura të policisë dhe administratës së burgjeve dhe të administratës gjyqësore, gjatë 
të cilit u njoh me kërkesat e tyre për përmirësimin e kushteve në të cilat kryhen detyrat 
dhe detyrimet e punës dhe u ra dakord që në periudhën në vijim të formohen grupe 
pune që do të përcaktojnë dobësitë dhe do të propozojnë masa për përmirësimin e 
kushteve të punës së rojeve të burgjeve, administratës dhe administratës gjyqësore.488

Me raportin e revizionit të INK “Burgu Shkup” për vitin 2020, Enti Shtetëror i Re-
vizionit ka konstatuar se sektori i risocializimit nuk ka staf të mjaftueshëm, gjë që vë 
në pikëpyetje procesin e risocializimit të suksesshëm të personave të dënuar dhe nuk 

485 “Për të njëjtën masë djem në institucion korrektues, vajza në burg”, („За иста мерка, момчињата во воспитно-поправен дом, девојчињата во затвор“), 24 
Vesti, 02.04.2022, https://24.mk/details/za-ista-merka-momchinjata-vo-vospitno-popraven-dom-devojchinjata-vo-zatvor.

486  “Edhe pse sipas Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka detyrim ligjor të organizojë, planifikojë dhe financojë një proces arsimor 
në institucionet ndëshkuese-korrektuese, ky proces është realizuar me mbështetjen financiare të UNDP deri në shtator të vitit të kaluar. Pas përfundimit të projek-
tit, fëmijët në këto institucione mbetën pa arsim”.

487 “Mungesa e një procesi edukativo në institucionet edukative-korrektuese do të lërë pasoja të qëndrueshme dhe të dëmshme mbi personat nën kujdes”, Akademik, 
26 prill 2022, https://bit.ly/3E4AXF5.

488  “Në takimin e sotëm me përfaqësuesit e sindikatave të pavarura të policisë dhe administratës së burgjeve dhe të administratës gjyqësore, u njoha me kërkesat e 
këtyre personave për përmirësimin e kushteve në kryerjen e detyrimeve dhe detyrave të punës”, („На денешниот состанок со претставниците на самостојните 
синдикати на затворската полиција и администрација и на судската администрација, бев информиран за барањата на овие лица за подобрување 
на условите во извршувањето на работните обврски и должности“),  Faqja zyrtare e Facebookut e Ministrit të Drejtësisë, Nikola Tupançeski,  18 maj 2022, 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140682398543161&id=100078042045641.
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ka asnjë person të caktuar për të kontrolluar cilësinë e ushqimit para shpërndarjes së 
vakteve. Në të njëjtën kohë, është konstatuar se nuk janë krijuar regjistra kontabël për 
pasuritë materiale që disponon burgu, dhe për këtë arsye rekomandimet kryesore të 
Entit Shtetëror për Revizion janë që është e patjetërsueshme të ketë personel të duhur 
në departamentin e risocializimit, si dhe personi përgjegjës të marrë masa që personat 
që janë caktuar për të inspektuar ushqimin të veprojnë sipas detyrave.489

Në muajin korrik vazhduan veprimet e koordinuara policore në institucionet e burgjeve, 
gjatë të cilave u krye kontrolli në INK Prilep, ku u gjetën dhe u konfiskuan: thika, celu-
larë dhe karikues, para në të holla në vlerë më të madhe se norma e lejuar ligjore për 
personat e dënuar etj.490

489 ,,ESHR: Departamenti për risocializim në INK “Burgu Shkup” nuk ka personel të mjaftueshëm dhe nuk ka person që të kontrollojë cilësinë e ushqimit”, (,,ДЗР: 
Секторот за ресоцијализација при КПУ „Затвор Скопје” не е доволно екипиран и нема лице за проверка на квалитетот на храната“), 24 info, 7 korrik 2022, 
http://bitly.ws/vVXY.

490 ,,Kërkimet në KPD Prilep: te të dënuarit janë gjetur thika dhe gjëra të tjera të ndaluara”, (,,Претреси во КПД Прилеп: кај осудените лица пронајдени ножеви 
и други забранети предмети“), Pravdiko, 21 korrik 2022, https://www.pravdiko.mk/pretresi-vo-kpd-prilep-kaj-osudenite-litsa-pronajdeni-nozhevi-i-dru-
gi-zabraneti-predmeti/.
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M B R O J T J A  E  T Ë  D H Ë N A V E  P E R S O N A L E  
Në gusht 2022, kaloi një vit pasi Ligji i ri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale491hyri 
në fuqi, kështu që gjatë periudhës raportuese u shfaqën disa mangësi të cilat u kor-
rigjuan me miratimin e Ligjit për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit për Mbrojtjen e 
të dhënave Personale492 dhe ndryshimet dhe plotësimet në një numër të madh rreg-
ulloresh493 të cilat e rregullojnë këtë ligj në mënyrë më të detajuar. Gjithashtu, Agjencia 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDP) publikoi Udhëzuesin për ligjshmërinë e 
përpunimit të të dhënave personale494 dhe miratoi Metodologjinë për harmonizimin e 
legjislacionit sektorial me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.495 

Sa i përket numrit të parashtresave, në vitin 2021 janë paraqitur gjithsej 540 parashtresa, 
nga të cilat 247 parashtresa (45%) janë për shpërdorime të rrjeteve sociale, ndërsa të tjerat 
për baza të tjera në drejtim të marketingut të drejtpërdrejtë, pamundësisë së tërheqjes së 
pëlqimit të dhënë, mossigurimi i kushteve për ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të 
dhënave personale dhe të tjera. Sa i përket keqpërdorimeve të rrjeteve sociale, pjesa më 
e madhe e parashtresave kanë të bëjnë me profile të rreme, ndërhyrje të paautorizuara në 
profile, publikim të video- dhe audio-inçizimeve të të tjerëve dhe të tjera. Rrjeti social më i 
përfaqësuar të cilit i referohen parashtresat është “Facebook” (126), pastaj “Instagram” (103), 
dhe parashtresat e tjera i referohen “YouTube”, “Tik-Tok”, “Twitter”, “Snapchat” dhe të tjerë.496

Fokusi kryesor i AMDP-së në periudhën e ardhshme do të jetë miratimi i një ligji për 
transpozimin e Direktivës (BE) 2016/680 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 
datës 27 Prill 2016 (Direktivë policore); miratimi i një ligji për ndryshimin dhe plotë-
simin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga këndvështrimi i sigurimit të 
autonomisë dhe pavarësisë së plotë të Agjencisë së Mbrojtjes së të Dhënave Personale 

491  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 42/2020.
492  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 294/2021.
493  Rregullore për plotësimin e Rregullores për transferimin e të dhënave personale, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22; Rregullore për 

plotësimin e Rregullores për trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22; Rregullore për plotësimin 
e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e identifikimit zyrtar dhe për mënyrën e dhënies dhe revokimit të saj, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, 
nr. 143/22; Rregullore për plotësimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për konstatim të shkeljes së dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22; Rregullore për plotësimin e Rregullores për mënyrën e njoftimit të shkeljes së sigurisë së 
të dhënave personale, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22); Rregullore për plotësimin e Rregullores për njoftimin për përpunimin e të 
dhënave personale me rrezik të lartë, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22; Rregullore për ndryshimin e Rregullores për përmbajtjen dhe 
formën e aktit për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 280/21; Rregullore për plotësimin e Rregullores 
për përmbajtjen dhe formën e aktit për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22; Rregullore për 
plotësimin e Rregullores për përmbajtjen e analizës së qëllimit, gjegjësisht qëllimeve për të cilat është caktuar video mbikëqyrja dhe raporti i vlerësimit periodik të 
rezultateve të arritura nga sistemi i video mbikëqyrjes, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 183/22.

494 Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Udhëzues për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale”, (,,Водич за законитоста на обработката на 
личните податоци“),  28 janar 2022, https://bit.ly/3uhp4I5.

495  Metodologjia përmban udhëzime që rregullojnë aktivitetet e ministrive në procesin e harmonizimit të legjislacionit sektorial, i cili përfshin procesin e rishikimit 
të ligjeve ekzistuese, si dhe procesin e kryerjes së një vlerësimi të ndikimit të ligjit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, të cilat janë në përputhje me 
përvojat pozitive nga praktikat në Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të tij, si dhe legjislacionin e tij. Metodologjia për harmonizimin e legjislacionit sektorial 
me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 38/22. 

496  “Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Raport vjetor për vitin 2021”, ( „Агенција за заштита на лични податоци на Република 
Северна Македонија, ,,Годишен извештај за 2021 година“), 1 prill 2022, https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/2021-azlp-godisen_izvestaj_za_2021_-_pdf.pdf.
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(financimi dhe punësimi), si dhe lehtësimi i procesit të transferimit të të dhënave per-
sonale në vende të tjera sipas rregullave të reja të parashikuara në Bashkimin Evropian, 
si dhe sigurimin e punësimeve të reja dhe parashikimin e fondeve buxhetore shtesë për 
motivimin, ruajtjen dhe avancimin e mëtejshëm profesional të burimeve njerëzore me 
qëllim parandalimin e daljes së stafit ekzistues profesional dhe të trajnuar.497

AMDP ka nxjerrë njoftim498 në lidhje me informacionin499 për publikimin e vendimeve për 
personat që duhet të jenë në izolim për shkak të testit pozitiv për COVID-19 në faqen e 
Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor dhe në “Gazetën Zyrtare”, me qëllim të 
publikimit elektronik të vendimeve. Në veçanti, AMDP u shpreh se publikimi i vendimeve 
nuk është në përputhje me parimin e ligjshmërisë, drejtësisë dhe transparencës. 

Në periudhën raportuese, AMDP nënshkroi një Memorandum Bashkëpunimi me insti-
tucionet dhe organizatat e mëposhtme: Ministrinë e Ekonomisë500, Agjencinë për Rini 
dhe Sport501, Komisionin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (KPMD)502, 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Sekretariati i Përgjithshëm503, Byronë 
për Zhvillimin e Arsimit504, Fondacionin për Internet dhe Shoqëri “Metamorfosis”505, Ins-
pektoratin Shtetëror të Punës506, Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të 
Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse507, si dhe Komi-
sionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shoqatën e Bankave të

497  Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacione publike”, 1 nëntor 2022.
498  “Njoftim në lidhje me informacionin për publikimin e vendimeve për personat që duhet të jenë në izolim”, („Соопштение по однос на информациите за 

објавување на решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација“),  Faqja zyrtare e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 3 shkurt 2022, 
https://bit.ly/3NdTbbq.

499  “Vendimet për personat që duhet të jenë në izolim do të publikohen në faqen e ISHSSH-së”, („Решенијата за лицата кои треба да бидат во изолација ќе се 
објавуваат на интернет-страницата на ДСЗИ“), AIM - Agjencia për Informim të Mediave, 1 shkurt 2022, https://bit.ly/3jecfZ2.

500  “Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ministrisë së Ekonomisë”, („Потпишан меморандум 
за соработка помеѓу Агенцијата за заштита на личните податоци и Министерството за економија“),  Faqja zyrtare e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale, 26 tetor 2021, https://bit.ly/3sPKZov

501  “Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Agjencisë për Rini dhe Sport”, („Потпишан 
меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за заштита на личните податоци и Агенцијата за млади и спорт“),  Faqja zyrtare e Agjencisë për Mbrojtjen e 
të Dhënave Personale, 23 nëntor 2021, https://bit.ly/3FBjhTZ

502  “Nënshkruhen Memorandume për Bashkëpunim me Komisionin për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
– Sekretariati i Përgjithshëm dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit”, („Потпишани Меморандуми за соработка со Комисијата за спречување и заштита од 
дискриминација, Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат и Бирото за развој на образованието“), Faqja zyrtare e Agjencisë 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 13 dhjetor 2021, https://bit.ly/3sTmIOe.

503  Ibid.
504  Ibid.
505  “Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Fondacionit për Internet dhe Shoqëri ‘’Metamorfosis’”, 

(„Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за заштита на личните податоци и Фондацијата за интернет и општество ’Метаморфозис‘“),  
Faqja zyrtare e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 23 dhjetor 2021, https:// bit.ly/ 3zBRQWk.

506  “Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Inspektoratit Shtetëror të Punës”, („Потпишан 
меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за заштита на личните податоци и Државниот инспекторат за труд“),   Faqja zyrtare e Agjencisë për Mbro-
jtjen e të Dhënave Personale, 16 shkurt 2022, https://bit.ly/3WhEvvU

507  “Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të 
Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse”, („Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за заштита на личните 
податоци и Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“),  Faqja zyrtare e Agjen-
cisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 24 shkurt 2022, https://bit.ly/3NuKee3.
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Maqedonisë.508 U nënshkruan memorandumet e bashkëpunimit për të zhvilluar tra-
jnime për mbrojtjen e të dhënave personale për përfaqësuesit e këtyre institucioneve, 
në drejtim të zbatimit të plotë dhe korrekt të rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave 
personale.

Në raportin vjetor mbi punën e Byrosë së Avokimit të Maqedonisë Veriore para ECHR-së 
në vitin 2021 ishte deklaruar se ekziston një trend i rritjes së numrit të parashtresave të 
paraqitura në GJEDNJ kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, është e nev-
ojshme që shteti t’i zbaton në mënyrë të vazhdueshme vendimet e marra nga GJEDNJ-ja.

Megjithëse ka një përmirësim në lidhje me respektimin e detyrimit kushtetues për të res-
pektuar parimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, megjithatë, gjendja e përfaqësimit të 
pakënaqshëm të komuniteteve më të vogla në ministri, veçanërisht në pozitat udhëheqëse, 
në gjyqësor dhe prokurori, duhet të përmirësohet dhe përveç kësaj, duhet të përmirësohet 
niveli i barazisë gjinore në pozitat udhëheqëse.

Meqë janë vërejtur raste të përdorimit të forcës së tepruar nga policët, është e nevojshme 
që gjykatat të ndjekin shembullin pozitiv të Gjykatës Themelore Penale për vendosjen e një 
dënimi efektiv me burg ndaj një polici për përdorim të forcës së tepruar.

Kërkohet aplikimi i vazhdueshëm dhe i përshtatshëm i rekomandimeve të Komitetit Evro-
pian për Parandalimin e Torturës. 

Zbatimi i plotë i masave të parashikuara në Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin e 
Sistemit Penitenciar në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2025) është i nevojshëm, 
në veçanti për të trajtuar problemin e qasjes në kujdesin shëndetësor, zbatimin e procesit 
arsimor dhe procesin e risocializimit të personave të dënuar, stafi drejtues dhe profesional 
i patrainuar në institucionet korrektuese dhe mekanizmat e paefektshëm të brendshëm 
dhe të jashtëm për raportimin dhe ndjekjen penale të rasteve të torturës dhe  trajtimit 
çnjerëzor të personave të dënuar. Përveç kësaj, hapësirat duhet të përmbushin standardet 
minimale, të ketë hapësirë të mjaftueshme për të gjithë të burgosurit dhe niveli i higjienës 
të përmirësohet. 

Fëmijët që vuajnë për masat edukativo-arsimore duhet të lejohen të marrin pjesë në pro-
cesin arsimor në institucionet ndëshkuese-korrektuese.

508  Ibid.
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L I R I A  E  M E N D I M I T , 
E  N D Ë R G J E G J E S  D H E  E  F E S Ë
Raporti për Lirinë Fetare i Departamentit të Shtetit për vitin 2021 vëren se Gjykata 
Civile Themelore mori dhjetë kërkesa gjatë vitit për regjistrimin e kishave dhe komu-
niteteve/grupeve fetare, nëntë prej të cilave gjykata ka prurë vendim dhe një kërkesë 
është ende duke u zbatuar.509 Raporti vuri gjithashtu në dukje se KHDNJ regjistroi 30 
incidente të gjuhës së urrejtjes me komponentë fetare gjatë vitit, duke shënuar një 
rënie të lehtë nga viti i mëparshëm.510

KPMD ka ndërmarrë procedurë ex-officio kundër një nëpunësi publik, me rastin e 
deklaratave të tij në një emision debati në një kanal televiziv, të cilat tregojnë ngac-
mime të bazuara në etninë e anëtarëve të etnisë turke në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut.511

Sipas setit të parë të rezultateve të Regjistrimit të popullsisë, amviserive dhe banesave 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut të kryer në vitin 2021, shumica e popullsisë 
së vendit deklaruan një farë përkatësie fetare (92.6%), ndërsa një përqindje shumë e 
vogël e deklaruan veten ateistë (0.02%) dhe agnostikë (0.11%).512 Sipas përkatësisë 
fetare, 46.14% e deklaruan veten si krishterë ortodoksë, 32.17% si muslimanë, 0.48% 
si krishterë protestantë, 0.37% si katolikë,513 dhe popullsia tjetër i përket kishave dhe 
komuniteteve fetare: protestantë, Dëshmitarë të Jehovait, budistë, evangjelistë-meto-
distë, evangjelistë, adventistë, anëtarë të Hari Krishnës, anëtarë të komunitetit hebre 
të Moisiut, baptistë dhe reformistë. 

509  Zyra e Lirisë Fetare Ndërkombëtare e Departamentit të Shtetit, “Raport mbi Lirinë Fetare Ndërkombëtare: Maqedonia e Veriut 2021” (2022) <https://www.state.
gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/north-macedonia/>.

510  Ibid.
511  “Procedurë ex-officio e ngritur kundër Valon Belës”, ( „Покрената постапка по службена должност против Ваљон Бела“), Faqja zyrtare e Komisionit për 

Parandalimin dhe Mbrojtjen kundër Diskriminimit, 18 prill 2022, https://bit.ly/3NfH0dY.
512  “Regjistrimi 2021: Budistët dhe Dëshmitarë të Jehovait ka më shumë se ateistë [infografikë]”, („Попис 2021: Будисти и Јеховини сведоци има повеќе од 

атеисти [инфографик]“),  Meta.mk, 30 mars 2022, https://meta.mk/popis-2021-budisti-i-jehovini-svedoci-ima-povekje-od-ateisti-infografik/.
513  Njoftim i Entit Shtetëror Statistikore - Regjistrimi i popullsisë, amviserive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021 – grupi i parë i të dhënave, 

(Соопштение на Државен завод за статистика- Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 – прв сет на 
податоци), Faqja zyrtare e Zyrës Shtetërore të Statistikave, 30 mars 2022, https://www.stat.gov.mk/pdf/2022/2.1.22.10-mk.pdf.
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L I R I A  E  S H P R E H J E S   
Me rastin e Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit (3 maj), Ministri i Drejtësisë njoftoi 
ndryshimet në Ligjin për Përgjegjësinë Civile për Shpifje, duke garantuar lirinë e shpre-
hjes. Ndryshimet përfshijnë një reduktim drastik në sasinë e dënimeve për punonjësit 
e medias për dëmin e shkaktuar nga fyerja apo shpifjet dhe ata janë aktualisht në 
procedurën kuvendore.514    

Lidhur me propozimin anonim për të ndryshuar dhe plotësuar Ligjin për Shërbimet e 
Mediave Audio dhe Audiovizuele (LSHMAA), i cili aktualisht po shqyrtohet nga grupet 
parlamentare, SHGM-ja reagoi se është hartuar në fshehtësi, pa konsultime dhe përf-
shirjen e organizatave relevante dhe pa debat publik. Ndryshimi fshin ndalimin aktiv të 
reklamave qeveritare në mediat private ndërsa parashikon shuma të larta për trans-
metuesit nga buxhetet e qytetarëve në nivel qendror dhe lokal, gjë që është arsyeja 
pse SHGM-ja beson se qeveria dhe partitë politike nuk kanë synime të sinqerta për të 
krijuar zgjidhje për të siguruar pavarësinë e mediave dhe lirinë e shprehjes.515

Republika e Maqedonisë së Veriut u vlerësua “pjesërisht e lirë” me një notë 67/100, 
gjegjësisht një pozitë më të lartë se në 2021 (66/100).516 Maqedonia e Veriut u rendit 
në vendin e 57-të nga gjithsej 180 vende sipas Indeksit të Lirisë së Mediave të Gaze-
tarëve pa Kufi për vitin 2022, 33 vende më lart krahasuar me vitin e kaluar kur u rendit 
në vendin e 90-të. Raporti pohon se ndërsa gazetarët nuk punojnë në një atmosferë 
armiqësore, dezinformimi i përhapur dhe mungesa e profesionalizmit kontribuojnë në 
zvogëlimin e besimit të shoqërisë në media, gjë që ekspozon mediat e pavarura ndaj 
kërcënimeve dhe sulmeve. Transparenca e institucioneve është gjithashtu veçanërisht 
e dobët dhe për shkak të polarizimit politik, media mund të jetë nën presion.517

P res ion mbi  gazetarët 
Ndryshimet në KP, të cilat njoftuan se sulmi ndaj një gazetari do të ndëshkohet si sulm 
ndaj një zyrtari,518 mbetet në procedurën e kuvendit.

514 “Ministria e Drejtësisë, Tupançeski: Gazetarë të lirë, shoqëri e lirë. Ndryshimet në propozim ligjin për përgjegjësinë civile për fyerje dhe shpifje garantojnë lir-
inë e shprehjes”, („Министерство за правда, Тупанчески: Слободни новинари, слободно општество. Со измените на Предлог-законот за граѓанска 
одговорност за навреда и клевета се гарантира слобода на изразување“), 3 maj 2022, https://pravda.gov.mk/vest/6349.

515  ,,SHGM: Nuk duhet të përsëritet gabimi me fushatat e paguara të mediave private”, ( ,,ЗНМ: Не смее да се повтори грешката со платените кампањи во 
приватни медиуми“),Radio MOF, 13 korrik 2022, https://www.radiomof.mk/znm-ne-smee-da-se-povtori-greshkata-so-platenite-kampanji-vo-privatni-me-
diumi/.

516  Freedom House, “Liria në botë 2022 - Maqedonia e Veriut” („Слобода во светот 2022 – Северна Македонија“), (2022), https://freedomhouse.org/country/
north-macedonia/freedom-world/2022>.

517 “Maqedonia Veriore renditet e 57-ta sipas Indeksit të Lirisë së Shtypit të Gazetarëve pa Kufi”, („Северна Македонија на 57 место според индексот на слобода 
на медиуми на репортери без граници“),  Biznis Vesti, 3 maj 2022, https://bit.ly/3zDsfvZ.

518 “Me ndryshimet në Kodin Penal, sulmi ndaj një gazetari do të ndëshkohet si sulmi ndaj një zyrtari”, (,,Со измените на Кривичниот законик нападот на врз 
новинар ќе се казнува како напад врз службено лице“),  Akademik, 14 qershor 2021, https://akademik.mk/so-izmenite-na-krivichniot-zakonik-napad-
ot-na-vrz-novinar-ke-se-kaznuva-kako-napad-vrz-sluzhbeno-litse/.
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SHGM regjistroi një total prej pesë sulmesh dhe kërcënimesh të mëdha gjatë vitit 2021, 
një rënie nga 2020, kur 14 incidente të tilla u regjistruan nga SHGM.519 Përveç kësaj, 
raporti i Departamentit të Shtetit më 2021 përcaktoi se ka përparim në respektimin e 
lirisë së medias dhe lirisë së shprehjes në vend, por ka ende probleme që janë zvarritur 
që nga vitet e mëparshme, të tilla si dhuna dhe frikësimi i gazetarëve dhe se reagimi i in-
stitucioneve ndaj mbrojtjes së gazetarëve dhe punonjësve të medias është i ngadalshëm 
dhe i paefektshëm.520 Megjithatë, studimi tregon se nga gazetarët që morën kërcënime, 
14.9% nuk i raportuan ato për shkak të mosbesimit ndaj gjyqësorit, 14% për shkak të 
mosbesimit ndaj policisë dhe 13.7% për shkak të mosbesimit ndaj prokurorisë.521

Gazetare522 është thirrur në një stacion policor pas një raporti nga një udhëheqëse e 
një prej sektorëve në Ministrinë e Drejtësisë (MD), i cili, sipas raportit të policisë, ndjeu 
ankth për shëndetin dhe reputacionin e saj pas publikimit të një artikulli të shkruar 
nga gazetarja. Sipas inspektorit të policisë në rajonin e policisë, ky është rasti i parë 
ku Ministria e Punëve të Brendshme, edhe pse jo siç duhet, thirri një gazetar për një 
intervistë në lidhje me një artikull të shkruar në media523. Ky incident u dënua men-
jëherë dhe u kërkua një sqarim524, pas së cilës MD informoi publikun se ishte ngritur 
një komision disiplinor për të hetuar çështjen e udhëheqëses dhe se do të bëj gjithçka 
për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe të fjalës525.

Më 3 qershor 2022, SHGM publikoi një dokument me titull “Sulmet ndaj gazetarëve dhe 
punonjësve të medias 2017-2021: Tendencat dhe rekomandimet” që mbulojnë disa nga 
shkeljet më serioze të të drejtave të punonjësve të medias që janë regjistruar dhe janë 
shënuar si tendenca që përsëriten, në formë të sulmeve ndaj gazetarëve gjatë pesë 
viteve të fundit.526 Gjetjet kryesore të këtij dokumenti tregojnë se numri i sulmeve ndaj 
gazetareve është më i lartë se sulmet ndaj gazetarëve meshkuj në dy vitet e fundit; 

519  Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, “Maqedonia e Veriut: Treguesit e shkallës së lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve 2021”, (,,Северна Македонија: 
Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2021“), (2022 <https: znm.org.mk/wp-content/uploads/2022/05/
mk-mk-2021-finalen-izvestaj.pdf=»»>).</https:>

520 ,,Raporti i Departamentit të Shtetit me fokus të veçantë në sigurinë e gazetarëve”, (,,Извештајот на Стејт Департментот со посебен фокус на безбедноста на 
новинарите“),  Faqja zyrtare e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, 14 prill 2022, https://bit.ly/3fdBQ5M.

521  Biljana Beikova Joseska dhe Sead Xhigall, “Me veprim të përbashkët për respektimin më të madh të të drejtave të gazetarëve dhe punonjësve të medias”, ( ,,Со 
заедничко дејствување до поголемо почитување на правата на новинарите и на медиумските работници“),  janar 2022, https://bit.ly/3O2kyWa.

522  Pas publikimit të një artikulli për një avokat që pretendon se i është kërkuar të korruptojë një udhëheqëse të një prej sektorëve në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, pasuar me shantazh, një gazetar nga një media kombëtare online u thirr në një stacion policor në Shkup për një intervistë zyrtare lidhur me një 
ankesë kundër artikullit të përmendur. 

523 “Gazetarja e SAKAMDAKAZAM.MK Sonja Delevska, e thirrur në polici për një tekst të publikuar, kishte shqetsuar një udhëheqëse të Ministrisë së Drejtësisë”, 
(„Новинарката на САКАМДАКАЖАМ.МК, Соња Делевска, повикана во полиција за објавен текст, вознемирила раководителка во Министерство за 
правда“),  Sakam da kazam, 16 maj 2022, https://bit.ly/3truvDb.

524 “Liria e fjalës nuk duhet të heshtet me rreptësi policore”, („Слободата на говор не смее да се замолчи со полициската строгост“), Sloboden peçat 17 maj 2022, 
https://www.slobodenpecat.mk/slobodata-na-govor-ne-smee-da-se-zamolchi-so-policiska-strogost/.

525 “Është ngritur një komitet disiplinor që do të hetojë çështjen e udhëheqëses në MD”, („Формирана е дисциплинска комисија која ќе го испитува случајот со 
раководителката во МП“), Press 24, 17 maj 2022, https://press24.mk/formirana-e-disciplinska-komisija-koja-kje-go-ispituva-sluchajot-so-rakovoditelkata-vo-mp.

526 “SHGM botoi një botim që pasqyron tendencat e sulmeve ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave në pesë vitet e fundit”, („ЗНМ објави публикација во која 
се рефлектираат тенденциите на напади врз новинари и медиумски работници во последните пет години“), Faqja zyrtare e Shoqatës së Gazetarëve të 
Maqedonisë, 3 qershor 2022, https://bit.ly/3sDsOlB.
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se shpeshtësia e sulmeve dhe kërcënimeve kundër punonjësve të medias po rritet në 
situata të turbullta politike; se sulmet fizike ndaj gazetarëve u ulën gjatë pandemisë, 
ndërsa kërcënimet online kundër gazetarëve u rritën ndjeshëm dhe se mosndëshkimi i 
sulmeve ndaj gazetarëve vazhdon.527 SHGM u përgjigj edhe ndaj vërejtjeve të presiden-
tit të partisë më të madhe opozitare VMRO-DPMNE, të paraqitur në tubimin publik, 
i cili publikisht i etiketoi gazetarët që raportojnë për mosmarrëveshjen dypalëshe me 
Bullgarinë, e cila ndikon negativisht në lirinë e mediave dhe kontribuon në censurë, 
vetëcensurim dhe gjuhë të urrejtjes për mediat.528

Pas sulmeve të shpeshta dhe degradimit të gazetarëve dhe ekipeve të mediave gjatë 
protestave kundër propozimit të Francës për pranimin e Maqedonisë së Veriut në BE, 
Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve të Mediave (SPGM) tha se ishte e 
rëndësishme të theksohej nevoja që ata të respektohen dhe të mbrohen. Shpresat e tyre 
janë që anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendëshme, institucionet, partitë politike 
dhe pjesëmarrësit në protesta të përmbahen nga sulmet dhe t›i mbrojnë ato, pasi çdo 
sulm ndaj ekipit të shtypit është një sulm ndaj publikut të përgjithshëm dhe interesit 
publik, një sulm ndaj lirisë së shprehjes dhe demokracisë.529 Në të njëjtën kohë, SHGM, 
me rastin e protestave, vuri në dukje një marrëdhënie problematike me punonjësit e 
mediave nga disa anëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por gjithashtu nga 
pjesëmarrësit në protestë, duke u bërë thirrje policëve të bashkëpunojnë dhe duke i 
kujtuar publikut se gazetarët janë në funksion të përmbushjes të së drejtës së popullit 
për informacion, kështu që pengimi i punës së tyre inkurajon censurën e mediave.530

Me rastin e një incidenti tjetër që përfshin një kërcënim me vdekje për një gazetar, SHGM 
njoftoi se do të paraqesë një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe do të 
këmbëngulë për një hetim të shpejtë dhe efektiv në interes të gjetjes dhe sanksionimit 
të аutorit. Në të njëjtën kohë, SHGM vuri në dukje se kërcënimet me jetë janë krime të 
mbuluara nga Kodi Penal, për të cilat parashikohet dënim me burg për autorët dhe gaze-
tarët që raportojnë çështje me interes publik duhet të mbrohen kur kërcënohet siguria e 
tyre, përndryshe inkurajohet censura dhe aktet e urrejtjes ndaj punonjësve të medias.531

SHGM dhe Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM) dënuan marrëdhëniet e 
deputetit dhe liderit të partisë politike, për shkak të deklaratave publike të bëra në një 

527  Ibid.
528  ,,SHGM: Politikanët të mos i nënçmojnë gazetarët në fjalimet e tyre publike”, („ЗНМ: Политичарите да не омаловажуваат новинари во своите јавни говори“), 

Faqja zyrtare e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, 20 qershor 2022, https://bit.ly/3AgcY4D.
529 ,,SPGM: Kemi të drejtë të raportojmë, por edhe të kemi një qëndrim”, (,,ССНМ: Имаме право да известуваме, но и да имаме став”), Faqja zyrtare e Sindikatës 

së Pavarur të Gazetarëve dhe Punonjësve të Mediave – SPGM, 6 korrik 2022, https://bit.ly/3AedMH8.
530  ,,SHGM: Kamerë e thyer – siguria e gazetarëve dhe kameramanëve duhet të garantohet gjatë protestave”, (Скршена камера – безбедноста на новинарите и 

снимателите мора да биде гарантирана за време на протестите”), Faqja zyrtare e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, 6 korrik 2022, https://bit.ly/3Eua4vH.
531 ,,SHGM kërkon një përgjigje urgjente ndaj kërcënimit me vdekje drejtuar gazetarit Furkan Saliu”, Radio MOF, 9 korrik 2022, https://www.radiomof.mk/znm-ba-

ra-itna-reakcija-za-smrtnata-zakana-upatena-kon-novinarot-furkan-saliu/.
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rrjet social, të cilat sipas tyre paraqesin gjuhë stigmatizuese dhe diskriminuese ndaj 
gazetarëve, përmes të cilës ai shpreh pakënaqësinë për mënyrën se si raportojnë nga 
konferenca ndërqeveritare në Bruksel. Gjithashtu, ata apelojnë se ky lloj i gjuhës mund 
të nxisë dhunë ndaj gazetarëve dhe të ndikojë negativisht në lirinë e shprehjes dhe 
cilësinë e debatit publik.532

Pas një incidenti tjetër, SHGM kërkoi reagim të menjëhershëm nga Komuna e Sarajit 
dhe masa konkrete nga institucionet kompetente, pasi një ekip gazetaresk u pengua të 
xhironte nga banorët lokal në fillim të gushtit. Ekipi i televizionit ka arritur në një fshat 
të komunës, pasi ka marrë informacion se banorët nuk kanë ujë të pijshëm dhe pas disa 
minutash xhirime, një qytetar ka filluar të sillet në mënyrë agresive ndaj tyre, duke i 
ndaluar të filmojnë dhe duke u kërkuar të largohen.533

Krahas kësaj, ka ndodhur edhe një tjetër incident i ngjashëm me të cilin është penguar puna 
gazetareske në fillim të gushtit. Konkretisht, dy gazetarë të një stacioni televiziv caktuan 
një takim me persona përgjegjës për marrëdhëniet me publikun pas një raportimi lidhur me 
çështjet e të drejtave të punës në një kompani publike, kur një person i cili u prezantua si 
përgjegjës për marrëdhëniet me publikun, pas një diskutimi të mëparshëm me gazetarët, 
ajo i mori telefonin njërit prej tyre dhe nuk pranoi t’ia kthente. Në të njëjtën kohë, tre 
anëtarë të sigurimit kanë mbajtur pa dëshirën e tyre gazetarët në ambientet e ndërmar-
rjes, deri në arritjen e punonjësve të policisë, të thirrur nga njëri prej gazetarëve.534 SHGM 
dënoi veprimet e punonjësve të kompanisë dhe kërkoi nga MPB-ja që urgjentisht të hetojë 
rastin dhe të informojë publikun, ndërsa nga drejtori i ndërmarrjes kërkoi të bëjë hetim 
dhe të marrë masa disiplinore.535 Më pas, kompania njoftoi se ndaj punonjësit që shkaktoi 
incidentin kishte filluar procedura disiplinore dhe theksoi se kompania mbetet e hapur dhe 
transparente për të gjithë qytetarët dhe mediat dhe se sjelljet e pahijshme të punonjësve 
nuk do të lejohen në të ardhmen.536 Së fundi, për këtë incident ka reaguar edhe Agjencia 
për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (ASHMAA), e cila theksoi se secili duhet 
të sillet me dinjitet, sidomos në kryerjen e detyrave të punës dhe se institucionet publike 
duhet të jenë të hapura dhe transparente dhe të bëjnë përpjekje për të ofruar qasje të lirë 
në informacion për ekipet e medias kur raportojnë për çështje me interes publik.537

532 ,,SHGM dhe KEMM: Dënojmë qasjen stigmatizuese dhe nënçmuese të Apasievit ndaj gazetarëve”, (,,ЗНМ и СЕММ: Го осудуваме стигматизирачкиот и 
омаловажувачки пристап на Апасиев кон новинарите”),  Radio MOF, 20 korrik 2022, https://bit.ly/3Tzndrq.

533  ,,SHGM: Ekipi gazetaresk i Alsat ndalohet të xhirojë në Saraj”, (,,ЗНМ: Новинарска екипа на Алсат спречена да снима во Сарај”), Radio MOF, 4 gusht 2022, 
https://www.radiomof.mk/znm-novinarska-ekipa-na-alsat-sprechena-da-snima-vo-saraj/.

534  ,,(Video) Ekipi i TV Klan sulmohet në Higjienën Komunale”, (,,(Видео) Нападната екипата на ТВ Клан во Комунална хигиена”), 24 info, 8 gusht 2022, https://
bit.ly/3OigK3v.

535  ,,SHGM: Gazetarët e malltretuar nga zyrtarët e Higjienës Komunale – Ministria e Punëve të Brendshme të reagojë urgjentisht”, (Малтретирани новинари од страна 
на службеници во Комунална хигиена – МВР итно да реагира”), MakPress, 8 gusht 2022, https://m.makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=494897.

536 , NP “Higjiena Komunale” - Shkup: Ka nisur procedimi disiplinor për punonjësen që shkaktoi incidentin sot”, (,,ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје: Отпочната е 
дисциплинска постапка за вработената која денес предизвика инцидент”), press24, 8 gusht 2022, https://bit.ly/3O1LZj5.

537 ,,ASHMAA për incidentin në “Higjienën Komunale”: Institucionet duhet të jenë të hapura dhe transparente”, (,,АВМУ за инцидентoт во „Комунална хигиена“: 
Институциите треба да бидат отворени и транспарентни”),  Makfax News Agency, 9 gusht 2022, https://bit.ly/3Uy0VYI.
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Por, ky nuk është i vetmi incident që lidhet me punonjësit e kësaj ndërmarrjeje publike. 
Gjegjësisht, një gazetare e një media tjetër ka fotografuar mbeturinat në parkun pranë 
rezidencës së saj, të cilat është dashur të pastrohen nga punonjësit e ndërmarrjes. Ata 
e kanë sulmuar verbalisht dhe kanë kërcënuar kafshën e saj shtëpiake. SHGM dënon 
fyerjet dhe kërcënimet dhe kërkon që ndërmarrja publike të fillojë procedimin disipli-
nor ndaj personave përgjegjës për këtë sulm, si dhe të bëjë një plan për aktivitete për 
edukimin e punonjësve për çështje me interes publik dhe qëndrim ndaj qytetarëve, 
sepse kjo nuk është hera e parë kur punonjësit e tyre reagojnë në këtë mënyrë.538 Ndër-
marrja publike dënoi sulmin verbal nga punonjësit dhe paralajmëroi masa disiplinore 
ndaj tyre, ndërsa inkurajoi mediat dhe publikun që të monitorojnë punën e ndërmarrjes, 
duke shtuar se ajo është e hapur dhe transparente për të gjitha çështjet.539

Shembull i censurës ndaj gazetarëve mund të shihet kur në adresën e shtëpisë së 
një gazetari erdhën policët e stacionit policor të Negotinës për shkak të ankesës së 
shoferit i cili goditi me veturë një fëmijë 11 vjeçar në Negotinë, pas së cilës SHGM 
reagoi se procedura e MPB-së për t’i paralajmëruar gazetarët për shkak të një teksti 
të publikuar është e pavend, joadekuate dhe e panevojshme, sepse në këtë mënyrë 
ushtrohet presion mbi lirinë e shprehjes së gazetarëve.540

Është e nevojshme të zgjidhen anëtarët e Këshillit të ASHMAA-së, gjë që do të mundësojë 
zhbllokimin e reformave të punës së ASHMAA-së.

Është e nevojshme të miratohen ndryshimet në Kodin Penal, me të cilat është paralajmëruar 
se sulmi ndaj gazetarit do të dënohet si sulm ndaj një zyrtari, që do të mundësojë mbrojtjen 
më të madhe të tyre. Përveç kësaj, është e nevojshme që institucionet kompetente të vepro-
jnë në mënyrë më efektive kur raportojnë një kërcënim për sigurinë e gazetarëve në vend.

Është i nevojshëm sensibilizimi i partive politike dhe institucioneve publike për punën e 
gazetarëve dhe parimin e lirisë së shprehjes, për të mundësuar përmbushjen e interesit 
publik për informim, por edhe për të shmangur përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe sulmeve 
ndaj ekipeve gazetareske.

538  ,,SHGM: Dënim për kërcënimet dhe fyerjet ndaj gazetares Ilinka Iljoska nga Meta”, (,,ЗНМ: Осуда за заканите и навредите кон новинарката Илинка Иљоска 
од Мета”), Radio MOF, 16 gusht 2022, https://www.radiomof.mk/znm-osuda-za-zakanite-i-navredite-kon-novinarkata -ilinka-iljoska-od-meta/.

539 ,,HKS: Procedurë disiplinore ndaj punonjësve për sulmin verbal ndaj gazetares Iljoska”, (,,КХС: Дисциплинска постапка против вработените за вербалниот 
напад врз новинарката Иљоска”), Radio MOF, 18 gusht 2022, https://www.radiomof.mk/khs-disciplinska-postapka-protiv-vrabotenite-za-verbalniot-na-
pad-vrz-novinarkata-iljoska/.

540 “SHGM kërkon përgjegjësi për policët që shqetësuan gazetaren Viki Klinçarova”, (,,ЗНМ бара одговорност за полицајците кои ја вознемирувале новинарката 
Вики Клинчарова”), Radio MOF, 12 gusht 2022, https://www.radiomof.mk/znm-bara-odgovornost-za-policajcite-koi-ja-voznemiruvale-novinarkata-vi-
ki-klincharova/.
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G R U P E T  E  C E N U E S H M E  D H E  P A R I M I  I 
M O S D I S K R I M I N I M I T
Më 25 maj 2022, Qeveria rishikoi dhe miratoi Strategjinë Kombëtare për Barazi dhe 
Mosdiskriminim 2022-2026, e cila është një dokument strategjik bazë në politikën 
kombëtare për barazi dhe mosdiskriminim dhe synimi i saj është të sigurojë zhvillim të 
vazhdueshëm në realizimin e këtyre të drejtave pa diskriminim mbi asnjë bazë.541

Mendimi i ri i Komitetit Këshillëdhënës të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave 
Kombëtare tregoi se Maqedonia e Veriut ka arritur përparim të rëndësishëm në mbro-
jtjen ligjore të të drejtave të personave që u përkasin pakicave kombëtare, veçanërisht 
në fushën e antidiskriminimit dhe përdorimit të gjuhës shqipe. Gjithashtu, theksohet 
se strategjia “Një shoqëri për të gjithë» ofron një udhërrëfyes të vlefshëm drejt një 
shoqërie të integruar multietnike dhe është në përputhje me parimet e Konventës 
Kuadër, pasi promovon respektimin e ndryshimeve përmes dialogut ndërkulturor, meg-
jithëse është ende e nevojshme të përmirësohet zbatimi praktik i legjislacionit dhe 
politikave për pakicat kombëtare.542

Komis ion i  për  Paranda l imin dhe Mbro j t jen nga D iskr imin imi
Në mesin e tetorit 2021 u publikua Rregullorja për Punën e KPMD-së,543 e miratuar në 
bazë të Ligjit aktual për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi544, dhe në fillim 
të vitit 2022 u shpall edhe ndryshimi i tij.545 Rregullorja e punës rregullon më hollësisht 
organizimin, procedurën, mënyrën e punës dhe vendimmarrjen e KPMD-së.

Raporti i Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për 
vitin 2021 përshëndeti zgjedhjen e KPMD dhe theksoi faktin se në përbërjen e Komis-
ionit janë profesionistë me përvojë nga sektori civil, por në të njëjtën kohë vuri në dukje 
vështirësitë e shumta logjistike dhe financiare me të cilat u përball KPMD në muajt e 
parë të ekzistencës së saj dhe rekomandoi që këto sfida të adresohen dhe zgjidhen në 
mënyrë që të sigurohet funksionaliteti i plotë i KPMD.546 Dhe Komisioni vë në dukje se 

541 ,,Nga seanca e 48-të e Qeverisë: Është përcaktuar teksti i Ligjit të ri për shërbimin në ushtri me lehtësime shtesë; Janë përcaktuar ndryshimet për paga më të 
larta në sektorin gjyqësor dhe prokurorial”, (,,Од 48-та седница на Владата: Утврден текстот на новиот Закон за служба во Армијата со дополнителни 
погодности; Утврдени измените за повисоки плати во правосудниот и обвинителскиот сектор”),  Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, 25 maj 2022, http://vlada.mk/node/28946.

542 ,,Maqedonia e Veriut ka arritur përparim të dukshëm në mbrojtjen juridike të pakicave”, (,,С. Македонија постигна значителен напредок во правната заштита 
на малцинствата”), Radio MOF, 21 shtator 2022, https://www.radiomof.mk/s-makedonija-postigna-znachitelen-napredok-vo-pravnata-zashtita-na-malcin-
stvata/.

543  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 232/2021.
544  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 258/2020.
545  “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 2/2022.
546  “KE përshëndeti zgjedhjen e KPMD-së, por vuri në dukje vështirësitë e shumta logjistike dhe financiare me të cilat përballet Komisioni”, (,,ЕК го поздрави изборот 

на КСЗД, но укажа на многубројните логистички и финансиски тешкотии со кои се соочува Комисијата“), Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, 22 tetor 2021, https://bit.ly/3huVuLi.
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ka ende probleme në funksionimin e infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së hapësirave 
dhe për të qenë një organ plotësisht funksional i pavarur siç përcaktohet me ligj, plan-
ifikon të iniciojë një ndryshim në ligjin amë. Po ashtu, KPMD-ja propozon ndryshimin e 
Ligjit për Kundërvajtje, me të cilin në vend të autorizimit për paraqitjen e kërkesës për 
kundërvajtje në departamentet kompetente për kundërvajtje në gjykatat themelore, do 
të mund të lëshonte vetë vendime për kundërvajtje, sepse në në këtë mënyrë mbrojtja 
nga diskriminimi do të ishte më e shpejtë dhe më efikase.547 

Një problem tjetër i zjarrtë është buxheti i parashikuar për KPMD-në 2022, i cili kon-
siderohet si manifestim i neglizhencës sistematike për grupet më të cenueshme të 
qytetarëve, sepse nuk përputhet me nevojat dhe kompetencat e KPMD-së dhe më së 
shumti reflekton në këto grupe qytetarësh që janë më të prekshëm ndaj diskriminim-
it.548 Me ribalancimin e buxhetit për vitin 2022, mjetet e parapara për KPMD u rritën 
për katër milionë denarë.549

Sipas raportit vjetor të KPMD-së për vitin 2021, në vitin 2021 KPMD-ja ka vepruar në 
gjithsej 167 parashtresa të paraqitura, prej të cilave 77 parashtresa janë paraqitur në periu-
dhën nga viti 2016 deri në vitin 2020, ndërsa 90 parashtresat e tjera janë paraqitur në vitin 
2021. KPMD, duke vepruar sipas parashtresave të paraqitura, ka konstatuar diskriminim në 
40 raste, ndërsa në 39 raste është konstatuar se nuk ka bazë për diskriminim; për dhjetë 
kërkesa është konstatuar për mosveprim, mosfillim apo pushim të procedurës, 41 kërkesa 
janë refuzuar për shkak të konstatimit të moskompetencës, parregullsisë, vjetërsisë dhe 
papranueshmërisë, ndërsa për 37 kërkesa procedura është në vazhdim. Ato raste ku është 
përcaktuar diskriminimi i referohen fushave të punës dhe marrëdhënieve të punës (15 raste) 
dhe qasjes në mallra dhe shërbime (11 raste), fusha e informimit publik, mediave dhe rr-
jeteve sociale (7 raste), drejtësisë, administratës dhe të drejtave elektorale (4 raste), arsimit 
(2 raste) dhe sportit (1 rast). Baza më e zakonshme për diskriminim ishte karakteristika 
personale dhe statusi social, i cili u konfirmua në 11 raste, pasuar nga origjina kombëtare 
ose etnike (8 raste), përkatësia në një grup të margjinalizuar (8 raste) dhe identiteti gjinor 
(8 raste), orientimi seksual (7 raste), diskriminimi në bazë të gjinisë (5 raste), si dhe ar-
simimi (5 raste) dhe ngjyra e lëkurës (5 raste).550

547  Teofill Bllazhevski, “Monitorimi i procesit të integrimit evropian: të drejtat themelore -  kornizë ka, zbatimi ndryshon, nevojiten më shumë para gjithëkund”, 
(,,Следење на процесот на евроинтеграции: основни права - рамка има, имплементацијата варира, секаде се потребни повеќе пари“), (Fondacioni 
Metamorfosis), 1 korrik 2022, https://bit.ly/3g4dYC8.

548  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raporti vjetor për gjendjen me të drejtat e njeriut në vitin 2021”, (,,Годишен 
извештај за состојбата со човековите права во 2021 година“), 20 qershor 2022,  https://bit.ly/3O0Sy5s.

549 “Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi fitoi besimin e publikut”, (,,Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја освои 
довербата од јавноста“),  Vistinomer.mk, 23 qershor 2022, https://vistinomer.mk/komisijata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija-ja-osvoi-doverba-
ta-od-javnosta/.

550  Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Raporti Vjetor i Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (KPMD) për vitin 
2021”, (,,Годишен извештај на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) за 2021 година“),  (2022)<https://kszd.mk/wp-content/
uploads/2022/03/Godisen-izvestaj-2021.pdf> aksesuar më 7 tetor 2022.
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KPMD kontribuoi në konsultimet e Komisionit Evropian për zhvillimin e standardeve 
për organet e barazisë.551

KPMD ka marrë një vlerësim pozitiv për punën e saj në raportin e fundit nga Departa-
menti i Shtetit.552 Sipas raportit, në vitin 2021 Komisioni punoi për mbrojtjen e qytet-
arëve nga shkeljet e të drejtave të tyre nga institucionet publike, uljen e diskriminimit 
ndaj komuniteteve pakicë dhe personave me aftësi të kufizuara, promovimin e përfaqë-
simit të drejtë në jetën publike dhe parandalimin e abuzimit e të drejtave të fëmijëve553.

Gjithashtu, Komisioni ka marrë pjesë në përgatitjen e Raportit të katërt periodik për Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut në përputhje me Konventën Ndërkombëtare të OKB-së 
për të Drejtat Civile dhe Politike, i cili vjen pas pjesëmarrjes së Komisionit në përgatitjen e 
raportit të përgatitur në përputhje me Konventën për Eliminimin e Diskriminimit Racor.554

Në periudhën raportuese, KPMD nënshkroi një Memorandum Bashkëpunimi me institucio-
net dhe organizatat e mëposhtme: Këshillin për Etikë në Media,555  Ministrinë e Punëve 
të Brendshme,556 Frontin Subversiv dhe Institutin për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva 
Euroatlantike557 dhe Kabinetin e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.558 

Personat  me a f tës i  të  ku f i zuara 
Më 12 prill u mbajt takimi i parë për zhvillimin e Strategjisë së re Kombëtare për Personat 
me Aftësi të Kufizuara në Maqedoninë e Veriut; Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
(MPPS) është përgjegjëse е aktiviteteve për përgatitjen e strategjisë që do të mbulojë një 
periudhë shtatëvjeçare, ndërsa organi koordinues kombëtar për zbatimin e Konventës për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara do të të jetë përgjegjës për koordinimin dhe 
lehtësimin e të gjithë procesit.559

551  Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Rëndësia, Roli dhe Sfidat e Organeve të Barazisë në Promovimin e Barazisë dhe Luftimin e Diskri-
minimit, Kontributi në Procesin e Konsultimit Publik “Organet e Barazisë - Standarde Detyruese”, („Важноста, улогата и предизвиците за телата за еднаквост 
во унапредувањето на еднаквоста и борбата против дискриминацијата, Придонес кон процесот на јавни консултации „Тела за еднаквост – обврзувачки 
стандарди“), 16 mars 2022, https:/ /kszd.mk/wp-content/uploads/2022/03/CPPD-Contribution-EC.pdf.

552 Departamenti i Shtetit i SHBA-së, Byroja e Demokracisë, e të Drejtave të Njeriut dhe e Punës, “Raporti i të Drejtave të Njeriut në Maqedoninë e Veriut 2021”, (North 
Macedonia 2021 Human Rights Report), 27 prill 2022, https://bit.ly/3TEFK5H.

553  “Vlerësimi pozitiv i punës së KPMD-së në raportin 2021 të Departamentit të Shtetit”, („Позитивна оценка за работата на КСЗД во извештајот на Стејт 
Департментот за 2021 година“), Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 27 prill 2022, https://bit.ly/3UXXWsl.

554  “KPMD e përfshirë në përgatitjen e Raportit Shtetëror sipas Paktit Ndërkombëtar të OKB-së”, („КСЗД вклучени во изработка на Државниот извештај по 
меѓународен пакт на ООН“), Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 27 prill 2022, https://bit.ly/3E4RjxA.

555 “Nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet KPMD-së dhe Këshillit për Etikën në Media”, (,,Потпишан меморандум за соработка помеѓу КСЗД и 
Советот за етика во медиумите“),Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 22 mars 2022, https://bit.ly/3UAP0sT.

556  “Nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme”, 
(„Потпишан меморандум за соработка меѓу Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Министерството за внатрешни работи“), Faqja 
zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 9 mars 2022, https://bit.ly/3KhG46x.

557  “KPMD nënshkroi Memorandum Bashkëpunimi me Frontin Subverziv dhe IQMPE”, („КСЗД потпиша Меморандум за соработка со Субверзивен фронт и 
ИДУЕП“ Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 15 qershor 2022, https://bit.ly/3tq9HMk.

558 “KPMD dhe Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë nënshkruan Memorandum për bashkëpunim”, (,,КСЗД и Кабинетот на претседателот на РС Македонија 
потпишаа Меморандум за соработка”),  Uebfaqja zyrtare e Komisionit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, 25 korrik 2022, https://bit.ly/3Es4PwA.

559 “Fillon procesi për krijimin e Strategjisë së re Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara”, („Почнува процесот за креирање на нова Национална стратегија 
на лицата со попреченост“), Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 12 prill 2022, https://vlada.mk/node/28424.
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Në fund të muajit prill, Ministresha e Punës dhe Politikës Sociale zhvilloi një takim me 
përfaqësues të organizatave kombëtare të personave me aftësi të kufizuara, ku u dis-
kutua për kërkesat që këto organizata i paraqitën MPPS-së përmes Këshillit Kombëtar 
të Organizatave të Personave me Aftësi të Kufizuara.560 

MPPS njoftoi se planifikon të zbatojë shumë masa për përmirësimin e të drejtave 
të personave me aftësi të kufizuara, në përputhje me kërkesat e parashtruara nga 
shoqatat e qytetarëve dhe prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, ndër të cilat 
është miratimi i një Strategjie të re Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara, 
ndryshime dhe plotësime në aktet nënligjore dhe krijimi i regjistrit të personave me 
aftësi të kufizuar.561 

Me rastin e shënimit të 3 Dhjetorit - Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të 
Kufizuara, KPMD publikoi katër rekomandime të përgjithshme drejtuar institucioneve për 
eliminimin e diskriminimit sistematik ndaj personave me aftësi të kufizuar, me qëllim pro-
movimin dhe mbrojtjen e të drejtave të siguruara me ratifikimin e Konventës së OKB-së 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Këto rekomandime i referohen:

 » promovimit të së drejtës për kujdes shëndetësor dhe qasje në pikat e vaksinimit 
për personat me aftësi të kufizuara në kushtet e një pandemie,

 » promovimit dhe mbrojtjes të së drejtave të njeriut dhe dinjitetit të personave 
të dënuar me aftësi të kufizuara dhe respektimin e integritetit të tyre fizik dhe 
mendor gjatë vuajtjes së dënimit në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
në shtëpitë ndëshkuese-korrektuese;

 » sigurimit të qasshmërisë dhe përshtatjes së duhur në vendvotimet, të cilat do 
të mundësojnë akses të barabartë të personave me aftësi të kufizuara fizike 
deri në dhe në qendrat e votimit në të gjithë vendin, dhe 

 » zbatimit të dispozitave të Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara në legjislacionin përkatës vendas me qëllim garantimin dhe nxitjen e 
ushtrimit të të drejtave dhe lirive të njeriut të të gjithë personave me aftësi të 
kufizuara pa asnjë diskriminim në bazë të aftësisë së kufizuar.562

E nxitur nga rasti i një të burgosuri me aftësi të kufizuara, KPMD-ja publikoi një Re-
komandim të Përgjithshëm për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit 

560  “Trençevska: Bashkë krijojmë dhe zbatojmë politika që do të përmirësojnë cilësinë e jetës së të gjithë personave me aftësi të kufizuar”, ( „Тренчевска: Заеднички 
креираме и имплементираме политики кои ќе го унапредат квалитетот на живот на сите лица со попреченост“),Faqja zyrtare e Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale, 29 prill 2022, https://bit.ly/3UTO6Yp.

561 “MPPS shpall masa për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara”, („МТСП најавува мерки за децата и лицата со попреченост“), Radio MOF, 20 prill 2022, 
https://www.radiomof.mk/mtsp-najavuva-merki-za-decata-i-licata-so-poprechenost/.

562 ,,KPMD: Katër rekomandime të përgjithshme për institucionet për eliminimin e diskriminimit sistematik ndaj personave me aftësi të kufizuar”, (,,КСЗД: Четири 
општи препораки до институциите за отстранување на системска дискриминација кон лицата со попреченост“), Faqja zyrtare e Komisionit për Paran-
dalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 3 dhjetor 2021, https://bit.ly/3USbZzp.
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të personave të dënuar me aftësi të kufizuara dhe respektimin e integritetit të tyre 
fizik dhe mendor gjatë vuajtjes së dënimit në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
shtëpitë ndëshkuese-korrektuese.563

Qeveria miratoi një dekret për të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për t’u për-
jashtuar nga pagesa e tarifës së pjesëmarrjes për studime.564 Në veçanti, Qeveria lejoi 
që të përjashtohen nga pjesëmarrja të gjithë personat me aftësi të kufizuar që reg-
jistrohen në ciklin e parë, të dytë ose të tretë të studimeve në institucionet e arsimit 
të lartë publik. Gjithashtu, nga pagesa e pjesëmarrjes përjashtohen edhe personat me 
statusin e fëmijëve pa prindër dhe kujdes prindëror, prindër të papunë të fëmijëve dhe 
persona me statusin e invalidit të luftës.565 

Klubi për çështjet dhe politikat rinore pranë Kuvendit zhvilloi një takim me të rinjtë 
me aftësi të kufizuara, ku morën pjesë aktivistë të rinj, përfaqësues të disa organi-
zatave qytetare dhe nxënës të shkollave të mesme, ku u diskutua për sigurimin e një 
infrastrukture më të disponueshme, qasje në shërbimet publike dhe arsim, njohja e 
gjuhës së shenjave, literatura e disponueshme për nxënësit me shikim të dëmtuar, 
disponueshmëria e mjeteve ndihmëse ortopedike dhe shërbimeve shëndetësore.566

Më 12 maj, zyra përfaqësuese e UNICEF-it dhe organizata “Hapni dritaret” në Maqe-
doninë e Veriut promovuan zbatimin e aplikacionit dixhital dhe mjetit të teknologjisë 
ndihmëse, “Cboard”,567e krijuar për të ndihmuar fëmijët me vështirësi në komunikim dhe 
çrregullime në të folurit për të qenë të aftë të komunikojnë dhe të shprehin nevojat, 
ndjenjat dhe mendimet e tyre.568

Në qershor, OKB-ja nisi programin e përbashkët “Nga njohuria dhe përfshirja - te 
fuqizimi dhe pjesëmarrja» për të përmirësuar kapacitetin e organizatave të personave 
me aftësi të kufizuara, qeverisë, ofruesve të shërbimeve dhe agjencive të OKB-së, 

563   Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Rekomandim i përgjithshëm për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe dinjitetit 
të personave të dënuar me aftësi të kufizuara dhe respektimin e integritetit të tyre fizik dhe mendor gjatë vuajtjes së dënimit në institucionet ndëshkuese-kor-
rektuese dhe në shtëpitë ndëshkuese-korrektuese”, (‘Општa препорака за унапредување и заштита на човековите права и достоинство на осудените лица 
со попреченост и почитување на нивниот физички и ментален интегритет за време на издржувањето на казните во казнено-поправни установи и 
казнено поправните домови“), Uebfaqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 3 dhjetor 2021, https://bit.ly/3WXzOYC.

564 Dekret për të drejtën e personave me aftësi të kufizuara dhe personave të tjerë që të lirohen nga pjesëmarrja në studime, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut”, nr. 61/2022.

565  Ibid.
566 “Takim i të rinjve me aftësi të kufizuara me Klubin e Çështjeve Rinore,” („Средба на млади лица со попреченост со Клубот за младински прашања“),  Janaki 

znae, 20 prill 2022, https://bit.ly/3hG02Pa.
567 Një aplikacion falas, me burim të hapur që mund të përdoret online ose nëpërmjet një pajisjeje celulare Android ose tabletë për të ndihmuar fëmijët dhe të 

rriturit me një sërë çrregullimesh të të folurit dhe gjuhës dhe për të lehtësuar komunikimin e tyre duke përdorur simbole, imazhe dhe tekst në të folur. Me këtë 
rast, Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale konfirmoi angazhimin e vazhdueshëm të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për avancimin e sistemit të mbrojtjes së 
fëmijëve, në mënyrë që të gjithë fëmijëve, pavarësisht aftësive, mjedisi nga i cili vijnë, si dhe arsimin dhe familjen e tyre, për të marrë mbështetje të gjithanshme 
për zhvillimin e potencialit të tyre të plotë.

568 “U promovua aplikacioni Sibord për promovimin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara”, („Промовирана апликацијата Сиборд за унапредување на 
инклузивноста на децата со попреченост“), Meta.Mk, 12 maj 2022, https://meta.mk/promovirana-apliakcijata-sibord-za-unapreduvanje-na-inkluzivnos-
ta-na-decata-so-poprechenost/.
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duke kontribuar kështu së bashku në zbatimin e suksesshëm të Konventës të OKB-
së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.569 Qëllimi i programit është 
të ndërmjetësojë një përfshirje më të madhe të personave me aftësi të kufizuara në 
planet kombëtare zhvillimore dhe humanitare, buxhetet, politikat publike dhe proceset 
e monitorimit.

Koalicioni “Ndryshojmë” njoftoi se planifikon t’i paraqesë kërkesa Delegacionit të BE-së, 
UNICEF-it, OSBE-së, OKB-së dhe trupit diplomatik në vend për mbështetje dhe ndërm-
jetësim në realizimin e të drejtave për barazi, jetë dinjitoze dhe përfshirje të personave 
me aftësi të kufizuara në jetën publike. Ata po e ndërmarrin këtë hap për të njohur BE-në 
me mosrespektimin e të drejtave elementare të personave me aftësi të kufizuara, pasi 
negociatat me Qeverinë për kërkesat e tyre nuk dhanë rezultat. Koalicioni kërkon rritjen 
e shtesës së aftësisë së kufizuar nga 7.100 denarë dhe shtesës për fëmijë nga 5.100 
denarë për 35 përqind, sipas pagës mesatare neto në vend, pastaj kërkojnë uljen e kufirit 
të moshës nga 26 në 18 vjet, kërkojnë të krijohet një regjistër i personave me aftësi të 
kufizuara, si dhe pajisje ndihmëse për fëmijë dhe persona me shikim të dëmtuar, matësat 
e sheqerit dhe tensionit dhe termometrat të vihen në përgjegjësinë e Fondit.570 Në 
përgjigje të këtyre deklaratave, MPPS-ja njofton opinionin se është planifikuar rritje prej 
15% e së drejtës për ndihmë të veçantë për të tri kategoritë e shfrytëzuesve të kësaj të 
drejte, ndërsa ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve janë në pro-
cedurë parlamentare dhe për këtë rritje janë siguruar mjete me ribalancimin e buxhetit. 
Gjithashtu, është dorëzuar një ndryshim dhe plotësim në Ligjin për Mbrojtjen Sociale, me 
të cilin plotësohen kriteret për përdorimin e asistencës personale, gjegjësisht plotësimi 
me aftësinë e kufizuar të kombinuar, si dhe zvogëlimi i kufirit të moshës për të drejtën e 
kompensimit të përhershëm për prindërit të cilët deri në moshën 26 vjeçare janë kujdesur 
për fëmijë me aftësi të kufizuara pa e vendosur në institucion, pra ulja është nga 62 në 
60 vjeç për gratë dhe nga 64 në 62 vjeç për burrat. Gjithashtu, ka filluar përgatitja e 
Strategjisë së re Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara 2022-2027 dhe MPPS 
mbetet në komunikim të vazhdueshëm me shoqatat e qytetarëve për mbrojtjen e të 
drejtave të personave me aftësi të kufizuara, me organizatat kombëtare të aftësisë së 
kufizuar, me organizatat prindërore, me synim, në kuadër të mundësive të Buxhetit, për 
t’iu përgjigjur nevojave dhe kërkesave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara.571

569  “OKB nis programin e përbashkët për të kapërcyer pabarazinë dhe përjashtimin e personave me aftësi të kufizuara”, („ОН почнаа заедничка програма за 
надминување на нееднаквоста и исклучувањето на лицата со попреченост“), Radio MOF, 22 qershor 2022, https://bit.ly/3EuSLur.

570 “Shteti ka një vit që gënjen personat me aftësi të kufizuar dhe nuk po realizon të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, thonë Koalicioni “Ndryshojmë” dhe 
kërkojnë ndihmë nga BE-ja”, (,,Државата една година ги лаже и не ги остварува правата на лицата со попреченост, велат од Коалицијата „Менуваме“ и 
бараат помош од ЕУ“),  Sakam da kazam, 27 korrik 2022, https://bit.ly/3tuO65i.

571 ,,MPPS: Po ndërtojmë një sistem që është i drejtë dhe i përshtatur për personat me aftësi të kufizuara”, (,,МТСП: Градиме систем кој е праведен и прилагоден 
на лицата со попреченост“), Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 28 korrik 2022, https://vlada.mk/node/29717.
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Në fund të korrikut, kryeministri njoftoi se pas rritjes së ndihmës sociale, mesatar-
isht për 300% dhe futjes së shtesave të reja për personat me aftësi të kufizuara, në 
ribalancimin e Buxhetit parashikohen fonde për avancimin e të drejtave të personave 
me aftësi të kufizuara. Ai theksoi se kjo qeveri ka bërë reforma si asnjë tjetër dhe ka 
rritur buxhetet në sferën sociale, kemi inkuadruar programe dhe aktivitete që ofrojnë 
mbështetje për personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit dhe të gjithë ata që kanë 
nevojë për më shumë mbështetje nga shteti.572

Peticionin e prindërve ndaj një fëmije 11-vjeçare me sindromë Down për t’u ndarë nga 
klasa ku ajo mësonte deri atëherë, me arsyetim se ishte “agresive” dhe për të cilin rast 
u raportua fillimisht në rrjetet sociale, fillimisht nga babai i vajzës, është pritur nga 
publiku me reagime të forta. KPMD-ja ka reaguar menjëherë për rastin, duke hapur një 
rast për segregacion sipas detyrës zyrtare dhe ka theksuar se do ta mbikëqyrë shkollën, 
si dhe se tashmë është në kontakt me kryetarin e komunës së Gostivarit dhe drejtorin 
e shkollës.573 Rasti është duke u hetuar edhe nga Avokati i Popullit, i cili ka hapur rast 
me iniciativën e tij.574 Pas disa reagimeve të ashpra, ministri i Punës dhe Politikës 
Sociale dhe ai i Arsimit dhe Shkencës patën një takim me prindërit, në të cilin ishin 
të pranishëm drejtori i Qendrës për Punë Sociale – Gostivar dhe drejtori i shkollës. 
Pas takimit, ministri theksoi se problemet janë tejkaluar dhe se vajza është kthyer në 
shkollë.575 Të njëjtën ditë, Inspektorati Shtetëror Arsimor, pas inspektimit të shkollës, 
njoftoi se të gjithë personat e përfshirë në procesin arsimor janë udhëzuar që të mar-
rin masa përkatëse dhe të ndërmarrin aktivitete përkatëse, përkatësisht të miratojnë 
programe të përgatitura posaçërisht për përfshirje në procesin arsimor.576 

Diskriminimi i drejtpërdrejtë ndaj personave me aftësi të kufizuara në ushtrimin e të 
drejtës së tyre të votës, i kryer nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, është konstatuar me gjykim të Gjykatës Themelore 
Civile në Shkup në fillim të shtatorit. Gjykata vendosi se të dy institucionet, duke 
mos ndërmarrë veprime për përshtatjen e infrastrukturës dhe hapësirës në disa prej 
qendrave të votimit dhe rrugës deri te ato, si dhe duke shkelur parimin e përshtatjes 

572 ,,Kovaçevski: Sigurojmë mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara dhe ata në rrezik social, me më shumë burime, kujdes dhe shërbime cilësore”, 
(,,Ковачевски: Обезбедуваме еднакви можности за лицата со попреченост и во социјален ризик, со повеќе средства, грижа и квалитетни услуги”),  
Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 28 korrik 2022, https://vlada.mk/node/29725.

573 “Është hapur procedurë ex-officio për segregacion të nxënëses të klasës së katërt Embla nga Gostivari”, („Отворена постапка по службена должност за 
сегрегација на четвртоодделенката Ембла од Гостивар“), Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, 3 shkurt 2022, https://bit.
ly/3E5XtgP.

574 “Rasti i studentes Ëmbla nga Gostivari do të hetohet nga Avokati i Popullit”, („Случајот за ученичката Ембла од Гостивар ќе го испитува Народниот 
правобранител “), 360 stepeni, 3 shkurt 2022, https://bit.ly/3KhLKO0.

575  “Trençevska: Përfshirja u jep fëmijëve me aftësi të kufizuara një shans për të kontribuar në shoqëri në të ardhmen”, („Тренчевска: Инклузијата им дава шанса 
на децата со попреченост во иднина да придонесуваат во општеството“), Faqja zyrtare e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale,  3 shkurt 2022, https://
bit.ly/38DvIAl.

576  “Lëshime të konstatuara në rastin e Ëmblës nga Gostivari”, („Утврдени пропусти во случајот со Ембла од Гостивар“), Fokus, 7 shkurt 2022, https://bit.
ly/3v4btD4.
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adekuate, kanë penguar personat me aftësi të kufizuar të ushtrojnë të drejtën e tyre 
të votimit, dhe duke penguar kështu dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën politike të 
shtetit. Prandaj, Gjykata i obligoi këto institucione që deri në shpalljen e zgjedhjeve të 
ardhshme të ofrojnë këto kushte:

 » qasje, rrugë të sheshta, hapësira parkimi të shënuara siç duhet me ngjyra me 
kontrast të lartë, vendosje e tabelave dhe numrave në një vend të dukshëm në 
një format më të madh me kontrast të lartë ose sinjalizim zanor në qendrat e 
votimit;

 » qasje deri në hapësirën e votimit duke vendosur parmakë përgjatë shkallëve 
dhe mureve, duke instaluar rampa hyrëse, hyrje më të gjera, një ashensor të 
qasshëm ose platforma të niveluara dhe me shkallë;

 » qasje në ambientin e votimit, ndriçim adekuat, rishpërndarja e mobiljeve për të 
mundësuar lëvizje më të madhe brenda saj; vendosja e paravnëve të votimit të 
përshtatura dhe vendosja e kutisë së votimit në një lartësi të përshtatshme për 
personat me aftësi të kufizuara fizike.577

Në fillim të vitit të ri shkollor, KHDNJ konstatoi se përfshirja e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara në sistemin arsimor është një proces i neglizhuar, i cili u shkaktoi dëme të 
mëdha fëmijëve dhe prindërve të tyre. Edhe pse arsimi i mesëm është i detyrueshëm, 
edhe ky vit shkollor filloi pa asistentë arsimor në shkollat e mesme. Ndryshimet ligjore 
përkatëse nuk janë miratuar dhe MASH nuk ka informacion për numrin e gjimnazistëve 
që do të kishin nevojë për asistentë arsimorë, gjë që e dukshëm e pengon përfshirjen 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara.578

Avokati i Popullit përmendi mungesën e asistentëve arsimorë për fëmijët me aftësi të 
kufizuara si një nga arsyet e reagimeve që prindërit dhe nxënësit i paraqitën atij në 
fillim të vitit shkollor 2022-2023, gjë që e çoi në përfundimin se Ministria e Arsimit 
është bërë një nga ministritë më jofunksionale në vend.579

Pas një deklarate të drejtorit të Qendrës së Menaxhimit të Krizave, KPMD-ja përcak-
toi shqetësimet me bazë aftësinë së kufizuar ndaj personave me aftësi të kufizuara. 
Duke pasur parasysh se deklarata është dhënë nga një person i emëruar nga Qeveria 

577 “Qeveria dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë kryer diskriminim të drejtpërdrejtë ndaj personave me aftësi të kufizuara gjatë ushtrimit të së drejtës së tyre të 
votës”, (,,Владата и Државната изборна комисија сториле директна дискриминација врз лицата со попреченост при остварување на нивното право на 
глас”), Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 1 shtator 2022, https://bit.ly/3hHEqSk.

578 “Papërgjegjësia e autoriteteve minon përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara”, (,Неодговорноста на надлежните ја минира инклузијата на децата со 
попреченост”),  Uebfaqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 6 shtator 2022, https://mhc.org.mk/news 
/neodgovornosta-na-nadlezhnite-ja-minira-inkluzijata-na-decata-so-poprechenost/.

579 “Ministria e Arsimit po bëhet departamenti më problematik dhe jofunksional, Avokati i Popullit Ziberi ka shpallur të gjitha ankesat e prindërve dhe nxënësve”, 
(,,Министерството за образование станува најпроблематичен и најнефункционален ресор, омбудсманот Зибери и ги објави сите поплаки на родители 
и ученици”),  Sakam da kazam, 30 shtator 2022, https://bit.ly/3NstqUK.
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e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në televizionin që transmetohet në të gjithë 
territorin e Republikës, mbulon një numër të madh njerëzish, dhe emisioni është ende 
i disponueshëm dhe mund të vazhdon të shkakton shqetësime të vazhdueshme në 
bazë të aftësisë së kufizuar te personat me aftësi të kufizuara, KPMD ka iniciuar një 
procedurë për mbrojtje nga diskriminimi për shqetësime të mundshme të kryera në 
bazë të aftësisë së kufizuar ndaj personave me aftësi të kufizuara në fushën e medias. 
Drejtorit i është dërguar rekomandim që për deklaratën e dhënë, jo më vonë se 30 ditë 
nga dita e marrjes së mendimit t’u kërkojë falje publike personave me aftësi të kufizuar 
dhe për këtë ta informojë KPMD-në, për të cilën drejtori është përgjigjur se ka vepruar 
sipas rekomandimit brenda afatit të caktuar dhe u ka dërguar falje publike personave 
me aftësi të kufizuar.580

580 “Shqetësim i identifikuar i personave me aftësi të kufizuar nga drejtori i Qendrës së Menaxhimit të Krizave”, (,,Утврдено вознемирување врз лицата со 
попреченост од страна на директорот на Центарот за управување со кризи”),  Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
14 shtator 2022, https://bit.ly/3E4yXwI.
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G J I N I A 
Më 20 shtator është publikuar në ENER propozim ligji për barazinë gjinore. Qëllimi 
i ligjit, sipas MPPS-së, është të sigurojë realizimin e barazisë së plotë gjinore në të 
gjitha sferat e jetës publike dhe private duke forcuar pozitën dhe statusin e gruas në 
shoqëri dhe duke mundësuar mundësi të barabarta për realizimin e të gjitha të drejtave 
përmes promovimit të barazisë gjinore.581

Me miratimin e Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës 
në familje, u përcaktuan kompetencat e vetëqeverisjes lokale në këtë fushë.582 Në 
këtë kuadër u paralajmërua hapja e Qendrës Rajonale Këshillimore për ndihmë dhe 
mbështetje për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës me bazë gjinore dhe në familje në 
rajonin e Pellagonisë.583 

Buxhetimi gjinor ndikon drejtpërdrejt në avancimin e barazisë gjinore në vend, por edhe 
pse buxhetimi gjinor në Maqedoninë e Veriut është paraparë në Ligjin për mundësi të 
barabarta për gratë dhe burrat dhe Strategjia për buxhetim të përgjegjshëm gjinor 
ekziston si dokument kombëtar nga viti 2012, ai ende nuk është rregulluar në Ligjin 
për Buxhetet. Raporti përfundimtar i revizionit të suksesit mbi temën “Efektshmëria 
e masave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për barazi gjinore dhe 
iniciativat përkatëse buxhetore gjinore”, i përgatitur nga Enti Shtetëror i Revizionit, 
tregoi se falë mosdefinimit të termeve “deklaratë/iniciativë buxhetore gjinore”, “treg-
ues gjinorë” dhe “qëllime gjinore” në Ligjin për Buxhetet, është e pamundur të bëhet 
një analizë gjinore e programeve dhe nënprogrameve buxhetore. Masat dhe aktivitetet 
e ndërmarra nga institucionet kompetente nuk janë të mjaftueshme për të siguruar 
vendosjen efektive të konceptit të mundësive të barabarta për gratë dhe burrat në 
procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave, monitorimit të përmbushjes së qëllimeve 
të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në të gjitha fazat në ciklin e krijimit të politikave: 
zbulimi dhe vlerësimi i problemeve, buxhetimi, zbatimi, monitorimi dhe vlerësimi dhe 
përmbushja e objektivave të Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2020-2030.584 

581 ,,,Barazia dhe eliminimi i stereotipeve - po përgatitet ligji i ri për barazi gjinore”, (,,Еднаквост и елиминирање на стереотипите – во подготовка нов Закон 
за родова еднаквост”), Akademik, 20 shtator 2022, https://akademik.mk/ednakvost-i-eliminirane-na-stereotipite-vo-podgotovka-nov-zakon-za-rodova-ed-
nakvost/.

582  Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 24/2021, neni 21.
583 “Manastiri pranon Qendër Rajonale Këshillëdhënëse për ndihmë dhe përkrahje të grave dhe fëmijëve viktima të dhunës gjinore dhe familjare”, („Битола добива 

Регионален советодавен центар за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство“),  Faqja zyrtare e Komunës së 
Manastirit, 7 mars 2022, https://bit.ly/3DQgun5 .

584  Enti Shtetëror i Revizionit, “Raporti përfundimtar për revizionin e kryer, “Efektshmëria e masave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për barazi 
gjinore dhe iniciativa të përshtatshme buxhetore gjinore”, (,,Конечен извештај за извршена ревизија на успешност ,,Ефективност на мерките на Владата 
на Република Северна Македонија за родова еднакост и соодветни родови буџетски иницијативи“),  qershor 2022, https://dzr.mk/sites/default /
files/2022-07/RU_Efektivnost_merki_Vlada_rodova_ednakvost_11_07_2022_F.pdf.
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Megjithatë, një hap në drejtimin e duhur u ndërmor në fund të korrikut, kur u miratua 
Strategjia për Barazi Gjinore 2022-2027, duke vendosur një kornizë gjithëpërfshirëse 
për veprime të mëtejshme për avancimin e barazisë gjinore dhe mbështetjen e grave. 
Me miratimin e kësaj strategjie, Republika e Maqedonisë së Veriut drejtohet drejt 
avancimit të gjendjes të barazisë gjinore në përputhje me standardet, rekomandimet 
dhe obligimet ndërkombëtare, duke pranuar se barazia gjinore është një nga aspektet 
kyçe për prosperitetin e gjithë shoqërisë. Gjithashtu, me pranimin e ndryshimeve në 
propozim ligjin për buxhetet, do të mundësohet përfshirja e perspektivës gjinore në 
buxhetet e organeve të administratës shtetërore, e cila do t’i përgjigjet nevojave të të 
gjithë qytetarëve.585 

Barometri ballkanik për opinionin publik për vitin 2022 tregoi se dhuna ndaj grave 
mbetet një shkak kryesor shqetësues në vendet e Ballkanit, e ndjekur nga paragjykimi 
ndaj roleve gjinore në shoqëri dhe pabarazia në paga midis burrave dhe grave. Meg-
jithatë, vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, më pak se gjysma e të anketuarve 
(39%) janë përgjigjur se dhuna ndaj grave është një çështje urgjente. Nga ana tjetër, të 
anketuarit nga Shqipëria (36%) dhe Maqedonia e Veriut (31%) theksuan më së shumti 
paragjykimet ndaj rolit të gruas në shoqëri.586

Edhe pse në dhjetor të vitit të kaluar në rajonin e Pollogut në kuadër të Rrjetit Kom-
bëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje u hap një qendër e specializuar 
për këshillimin psikologjik të grave viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë 
gjinore, ky rajon mbetet i vetmi në Maqedoninë e Veriut që nuk ka një qendër të vetme 
për përkujdesje ose të paktën një qendër intervenimi për gratë viktima të dhunës në 
familje.587

Organizata “Hera” në fillim të korrikut njoftoi se në katër qytete të Maqedonisë janë 
hapur katër ordinanca gjinekologjike të reja në institucionet shëndetësore: Makedon-
ski Brod, Resnjë, Radovish dhe Dellçevë. Ordinancat janë rezultat i bashkëpunimit të 
“Hera” dhe Qendrës për Mjekësi Familjare me mbështetjen e shëndetit publik dhe ofro-
jnë shërbime të shëndetit riprodhues falas për gratë nga këto rajone, veçanërisht për 
gratë me aftësi të kufizuara, gratë rome dhe gratë nga zonat rurale.588

585 ,,MPPS: U votua Strategjia për Barazi Gjinore 2022-2027”, (,,МТСП: Изгласана Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027 година“), Faqja zyrtare e Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale, 27 korrik 2022, https://bit.ly/3hvxlnQ.

586  Qendra ACIT dhe Instituti EPIK, “BAROMETËR BALLKANIK - Raport analitik për opinionin publik 2022”, (BALKAN BAROMETER – 2022 Public Opinion Analytical 
report) qershor 2022, https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications.

587 “Nuk ka asnjë qendër strehimi në rajonin e Pollogut, gratë - viktima të dhunës kujdesen në qytete të tjera», („Во полошкиот регион нема ниту еден шелтер-
центар, жените – жртви на насилство се згрижуваат во другите градови“),  Radio MOF, 25 prill 2022, https://bit.ly/3trwIhN.

588 ,,HERA: Janë hapur katër ordinanca të reja gjinekologjike në Makedonski Brod, Resnjë, Radovish dhe Dellçevë”, (,,ХЕРА: Отворени четири нови гинеколошки 
ординации во Македонски Брод, Ресен, Радовиш и Делчево“), Radio MOF, 4 korrik 2022, https://bit.ly/3UySWu9.
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Më 28 maj, ditën e higjienës menstruale, aktivistët e Rrjetit Rajonal për Buxhetim të 
Përgjegjshëm Gjinor, Platforma për Barazi Gjinore dhe “Lëvizja për Cikël Menstrual nga 
Shkupi” protestuan para Ministrisë së Financave dhe parashtruan kërkesa për uljen 
e TVSH-së nga 18 deri në 5% për produktet menstruale me qëllim uljen e çmimit të 
shitjes dhe nxitjen e përdorimit të gotave menstruale duke subvencionuar çmimin.589

Në mesin e qershorit, Avokati i Popullit mbështeti fushatën e organizatës “Diversium” 
për të luftuar dhunën në internet ndaj grave, qëllimi i së cilës është të mbështesë gratë 
viktima të kësaj lloj dhune dhe të ndërgjegjësojë viktimat se ato nuk janë të detyruara 
të vuajnë dhunën dhe se duhet ta raportojnë atë. Qëllimi përfundimtar i fushatës është 
të paraqesë një iniciativë në Kuvend, në të cilën propozohet që në Kodin Penal të tra-
jtohet dhuna online si një lloj i veçantë dhune dhe të parashikohet përgjegjësi penale 
për autorët.590

Në një panel diskutimi të organizuar nga KHDNJ në mes të korrikut, u theksua se 
gjatë vitit 2021, nga 33 raste të dhunës me bazë gjinore, 26 ishin viktima të dhunës 
në familje, dy të dhunës seksuale, tre të përdhunimit dhe dy të ngacmimeve seksuale. 
. Nga analiza e këtyre rasteve rezultoi joprofesionalizëm, kontradiktë dhe pabarazi në 
veprimet e disa qendrave të punës sociale, si dhe mosveprimi institucional në rastet e 
dhunës së kryer nga ish-partneri, mosveprimi nga prokuroria publike pas padisë penal 
për kryerjen dhunë me bazë gjinore dhe mosveprimi nga Ministria e Brendshme pas 
raporteve të marra për dhunën në familje.591

Statistikë të ngjashme tregon edhe Raporti vjetor për efikasitetin e mbrojtjes ligjore të 
të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, i publikuar 
nga Shoqata e Juristëve të Rinj Maqedonas: buletinet ditore të MPB-së treguan se 
gjatë vitit paraprak, janë regjistruar gjithsej 29 krime kundër lirisë seksuale dhe moralit 
seksual, dhe nga numri i përgjithshëm, 11 raporte i referohen viktimave femra.592 

Në bazë të ankesës së paraqitur ndaj autorëve dhe redaktuesve të tekstit të Sociologjisë 
për vitin e tretë të arsimit të mesëm të reformuar dhe ndaj Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (MASH), KSZD konstatoi ngacmime të vazhduara dhe të shumëfishta në bazë 

589 “Higjiena menstruale nuk është privilegj!” - Protesta para Ministrisë së Financave”, („Менструалната хигиена не е привилегија!– Протест пред Министерството 
за финансии“), Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 30 maj 2022, https://mhc.org.mk/news/
rodova-ednakvost/menstrualnata-higiena-ne-e-privilegija-protest-pred-ministerstvoto-za-finansii/.

590 “Avokati i Popullit mbështeti fushatën për të luftuar dhunën në internet ndaj grave”, („Народниот правобранител ја поддржа кампањата за борба против 
онлајн-насилството врз жените“), Faqja zyrtare e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 13 qershor 2022, https://bit.ly/3TAxeok.

591 ,,Komiteti i Helsinkit: Trajtimi joprofesional i 33 rasteve të dhunës me bazë gjinore në vitin 2021”, (,,Хелсиншки: Непрофесионално постапување по 33 
случаи на родово-базирано насилство во 2021“), Radio MOF, 13 korrik 2022, https://www.radiomof.mk/helsinshki-neprofesionalno-postapuvan-
je-po-33-sluchai-na-rod bazirano-nasilstvo-vo-2021/.

592  Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, “Raport vjetor për efikasitetin e mbrojtjes ligjore të të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut - 2021”, 
(,,Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија - 2021 година“),  dhjetor 2021, https://
bit.ly/3TXsOsU.
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të gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, origjinës sociale dhe përkatësisë së një 
grupi të margjinalizuar dhe i rekomandoi MASH-it maksimumi brenda gjashtë muajve 
të tërheqë nga përdorimi tekstin e diskutueshëm dhe në të ardhmen të mos miratojë 
përdorimin e teksteve, përmbajtja e të cilave shkakton ngacmime mbi çdo bazë diskrim-
inuese nga Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara.593 Ministria e Arsimit dhe Shkencës ngriti një komision 
për tërheqjen e librit të kontestuar.594

Në mars të vitit 2022, çështja “Dhoma Publike”595 u zgjidh në shkallë të parë, ku au-
torët u dënuan me katër vite burg.596 Organizatat civile shprehën pakënaqësi të thellë 
për mënyrën e zgjidhjes së çështjes nga gjykata, e cila caktoi një dënim me burg dy 
herë më pak se sa minimumi i përcaktuar ligjor.597 Në qershor, në lidhje me çështjen 
“Dhoma Publike”, u soll një vendim i ri që sanksiononte një person që shpërndante 
foto eksplicite të viktimës. Edhe pse ky vendim është një sinjal pozitiv nga gjykatat, 
ndryshimet në KP që u shpallën zgjidhje për këtë lloj çështjesh ende kanë ngecur në 
Kuvend.598 

Pas raportimit të rrahjes dhe përdhunimit të një gruaje nga Velesi dhe ndërprerjes së 
procedurës nga Prokuroria Publike e Velesit, për shkak se nuk kishte dëshmi se i akuzuari 
e ka kryer dhunimin, KHDNJ-ja dhe SHMJR kanë reaguar për mënyrën e trajtimit të ras-
tit nga autoritetet kompetente.599 Të dyja organizatat theksuan se e gjithë procedura 
hetimore dhe para-hetimore është shoqëruar me shumë mospërputhje: viktima nuk 
është trajtuar me vëmendje dhe kujdes të veçantë nga autoritetet pjesëmarrëse në pro-
cedurë, ajo është dashur të ritregojë situatën në të cilën është sulmuar disa herë dhe 
kur është bërë testimi me poligraf ajo ka qenë nën ndikimin e ilaçeve. E gjithë kjo në 
përgjithësi shkakton viktimizimin e dyfishtë për viktimën sipas këtyre organizatave.600 
Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje pati një reagim në 

593 “KPMD konstatoi ngacmime të vazhdueshme dhe të përsëritura në librin e Sociologjisë për vitin e tretë”, (,,КСЗД утврди продолжено и повеќекратно 
вознемирување во учебникот по Социологија за трета година“),  Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 28 dhjetor 
2021, https://bit.ly/3E7C9r7>.

594 “MASH tërheq librin kontrovers të sociologjisë për vitin e dytë”, (,,МОН го повлекува спорниот учебник по социологија за втора година“), TV Sitel, 9 gusht 
2022, https://sitel.com.mk/mon-go-povlekuva-sporniot-uchebnik-po-sociologija-za-vtora-godina.

595  Grupi privat i aplikacionit “Telegram”, në të cilin publikoheshin foto dhe të dhëna personale të grave me konotacione pornografike, u zbulua në fillim të vitit 2021. 
Publikisht, rasti u bë i njohur si “Dhoma Publike”, kur viktimat e abuzimit në rrjetet sociale ngritën alarmin për abuzimin nga ndjekësit e rrjeteve sociale, përvojën 
poshtëruese për ta dhe mosveprimin e policisë.

596 “Të pandehurit për “Dhomën publike” morën nga katër vjet burg”, („Обвинетите за „Јавна соба“ добија по четири години затвор“),  Radio MOF, 11 mars 2022, 
https://www.radiomof.mk/obvinetite-za-javna-soba-dobija-po-chetiri-godini-zatvor/.

597  Kodi Penal, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 37/1996, neni 193.
598  “Rruga e ashpër drejt drejtësisë për viktimat e Dhomës Publike”, („Трнлив пат до правда за жртвите од Јавна соба“),  Radio Sllobodna Evropa, 9 qershor 2022, 

https://bit.ly/3WZmVx0.
599 “Rikonstruksioni i veprimeve të organeve të zbatimit të ligjit në raste të përdhunimit”, („Реконструкција на постапувањето на органите на прогонот во случај 

со силување“),  360 stepeni, 5 prill 2022, https://bit.ly/3hIaA0h.
600  Ibid.
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gusht, për rastet e dhunës në familje në  Gostivar, 601, 602 Negotinë603, 604 dhe Stru-
micë605 606,e cila hapi çështjen se si shteti mbron gratë që vuajnë çdo ditë dhunë në 
familje dhe dhunë me bazë gjinore. Përkatësisht, organizatat e shoqërisë civile që janë 
pjesë e Rrjetit reaguan ndaj mosveprimit të institucioneve kompetente në lidhje me 
viktimat, përkundër faktit se Republika e Maqedonisë së Veriut ka ratifikuar Konventën 
e Stambollit dhe ka miratuar Ligjin e ri për Parandalim dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj 
Grave dhe Dhuna në Familje në fillim të vitit 2021. Femicidi i 46-vjeçares nga Negotina 
plotëson statistikat humbëse sipas të cilave më shumë se 80% e viktimave në vend 
nuk kanë raportuar më parë dhunë në institucionet kompetente. 607  Mosraportimi i 
dhunës dhe trajtimi jo adekuat nga institucionet në rastet e dhunës në familje dhe 
në bazë gjinore rrit drejtpërdrejt gjasat që dhuna të kulmojë me vrasje, dhe nga ana 
tjetër, shkalla e lartë e mosbesimit në veprimet e institucioneve kompetente, përfshirë 
policinë, qendrat e punës sociale dhe gjyqësorin, ndikon ndjeshëm që qytetarët të 
demotivohen për të raportuar dhunën. Sipas Rrjetit, sistemi i përgjithshëm për paran-
dalimin e dhunës nuk funksionon dhe vë në pikëpyetje seriozisht qëllimin e Konventës 
së Stambollit dhe Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe 
Dhuna në Familje. Ky reagim ka ardhur nga një rast tjetër i mosveprimit institucional, 
kësaj radhe nga Qendra Ndërkomunale për Çështje Sociale të Qytetit të Shkupit në 
një rast konkret, ku edhe pas katër muajsh nga raportimi i viktimës, nuk janë marrë 
masa të mbrojtjes ndaj dhunës psikologjike në familje të ushtruar nga bashkëshorti i 
saj, në formën e kërcënimit me jetë, mesazheve shqetësuese, përndjekjes, stresit dhe 
presioneve të përditshme.608

601  Gruaja 27-vjeçare nga Gostivari, nënë e një fëmije të mitur, prej pesë vitesh ka pësuar dhunë në familje nga ish-partneri i saj, përkundër faktit se e ka raportuar 
në mënyrë të rregullt në institucionet kompetente. Ndaj autorit, i cili është punonjës policie, ka 6 procedime penale aktive, por rruga drejt drejtësisë për viktimën 
rezultoi e pasuksesshme, për shkak të vendimit të vetëdijshëm të gjykatës për të mbrojtur autorin. Edhe pse Gjykata Themelore e Gostivarit shqiptoi dënime të 
ulëta, të papërshtatshme për veprën e kryer, problem tjetër është se ato vendime janë shfuqizuar në mënyrë të përsëritur nga Gjykata e Apelit të Gostivarit, kështu 
që autori mbetet i pandëshkuar, gjë që kontribuon në viktimizimin dytësor për personat që raportojnë dhunën në familje.

602 “Gjykata e Apelit të Gostivarit duhet urgjentisht të nxjerrë vendim gjyqësor me të cilin do të mbrohet Elena Jovicoska dhe do të dënohet autori i dhunës në familje”, 
(,,Апелациониот суд Гостивар итно да донесе судска пресуда со која ќе ја заштити Елена Јовицоска и ќе го осуди сторителот на семејно насилство“),-
Faqja zyrtare e Rrjetit Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, 5 gusht 2022, https://bit.ly/3GnCubU.

603  Pas një grindjeje, burri që jetonte në bashkësi jashtëmartesore me një grua nga Negotina, ka ushtruar dhunë në familje ndaj saj, duke e goditur disa herë në kokë 
dhe më pas e ka shtyrë drejt banjës, pas së cilës viktima ka rënë dhe ka pësuar lëndime të rënda, nga të cilën ajo ra në koma dhe më vonë, ka vdekur.

604 “Gruaja vdiq pasi u rrah nga Negotinasi me të cilin ishte në bashkim jashtëmartesor, ai do të ndiqet penalisht për një krim më të rëndë”, (,,Почина жената 
претепана од неготинецот со кој била во вонбрачна заедница, тој ќе се гони за потешко кривично дело“), Sloboden Peçat, 7 gusht 2022, https://bit.ly 
/3hDyeLe.

605  Një 35 vjeçar nga Strumica është arrestuar për dhunë në familje pasi ka sulmuar me lëndë të mprehtë gruan e tij dhe ka plagosur djalin e tyre të mitur. “Edhe 
një rast i dhunës në familje në Strumicë”, (,,Уште еден случај на семејно насилство во Струмица“), MKD, 7 gusht 2022, https://www.mkd.mk/crna-hronika/
ushte-eden-sluchaj-na-semejno-nasilstvo-vo-strumica.

606  “Njeriu nga Strumica sulmoi gruan e tij me lëndë të mprehtë, plagosi edhe fëmijën e mitur”, ( ,,Струмичанец ја нападнал сопругата со остар предмет, го 
повредил и малолетното дете“), Faktor, 7 gusht 2022, https://faktor.mk/strumichanec-ja-napadnal-soprugata-so-ostar-predmet-go-povredil-i-maloletno-
to-dete.

607 “Femicidet janë produkt i heshtjes së shoqërisë dhe mosbesimit në institucionet”, (,,Фемицидите се производ на молкот на општеството и недовербата во 
институциите“),  Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, 8 gusht 2022, https://bit.ly/3hCdTWG.

608 ,,Rrjeti Kombëtar Kundër Dhunës: A i mbron vërtet shteti gratë viktima të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinore”, (,,Национална мрежа против 
насилство: Дали државата навистина ги штити жените жртви на семејно и родово базирано насилство”), 24 Vesti, 15 gusht 2022, https://bit.ly/3UGaFjx.
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KHDNJ, në emër të një vajze që ka kërkuar ndihmë juridike, ka paraqitur një ankesë në 
KPMD ndaj një prezantuesi televiziv për ngacmim seksual në bazë të seksit dhe gjinisë 
në fushën e informimit publik dhe medias. Duke vepruar në bazë të kësaj parashtrese, 
KPMD-ja në një episod të emisionit të tij ka prurë një mendim me të cilin ka vërtetuar 
ngacmimin seksual, nëpërmjet objektivizimit seksual të pamjes së vajzës, duke cenuar 
dinjitetin e saj dhe duke krijuar një mjedis kërcënues, armiqësor dhe poshtërues. Më 
pas, KPMD ka dhënë rekomandim që brenda 30 ditëve nga marrja e mendimit dhe re-
komandimit të hiqet episodi konkret me përmbajtjen e mësipërme dhe të kërkohet falje 
publike në emisionin e tij, si dhe të përmbahet nga shfaqja e përmbajtjeve shqetësuese 
në të ardhmen.609

609 ,,Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në qershor 2022, në emër të një vajze që ka kërkuar ndihmë juridike, ka paraqitur ankesë në Komisionin për Paran-
dalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ndaj Sergej Varoshlia për ngacmim seksual në bazë të seksit dhe gjinisë në fushën e informimit publik dhe medias”, 
(,,Хелсиншкиот комитет за човекови права во јуни 2022 година, во име на девојка која побара правна помош, поднесе претставка до Комисија за 
спречување и заштита од дискриминација против Сергеј Варошлија за сторено сексуално вознемирување врз основа на пол и род во областа на јавно 
информирање и медиуми”),  Faqja zyrtare në Facebook e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, , 22 shtator 2022, 
https://bit.ly/3GcX7aV.
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G J U H A  E  U R R E J T J E S   
Ndryshimet e pritshme të Kodit Penal për krimet e urrejtjes parashikojnë edhe krimin 
e urrejtjes “në bazë të një ligji ose një marrëveshjeje ndërkombëtare të ratifikuar”, për 
shkak të luftës kundër gjuhës së urrejtjes, e cila është ndër segmentet kryesore të 
protokollit dypalësh të nënshkruar së fundmi nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. 
Me këto ndryshime gjuha e urrejtjes nuk do të hyjë në kompetencën e diplomacisë, por 
vetëm institucionet kompetente do të vlerësojnë se çfarë është gjuhë e urrejtjes dhe 
në një rast të tillë do të veprojnë sipas ligjit dhe ky akt nuk duhet të lidhet vetëm me 
Bullgarinë siç shpjeguan Ministri i Punëve të Jashtme dhe Ministri i Drejtësisë.610

KHDNJ në 2021 ka vërejtur një numër të madh të rasteve të gjuhës së urrejtjes në 
mediat sociale – 877 raportime në portalin   www.govornaomraza.mk  , nga të cilat 34% 
janë raste të gjuhës së urrejtjes sipas përkatësisë etnike, 33% janë raportuar në bazë 
të orientimi seksual dhe identiteti gjinor, dhe një e pesta e raporteve i referoheshin 
gjuhës së urrejtjes lidhur me përkatësinë politike.611

Një raport nga monitorimi i gjuhës së urrejtjes në internet kundër romëve, i kryer nga 
Instituti për Hulumtime dhe Analiza Politike “Romalitiko” dhe Shoqata Rajonale e Rin-
isë për Arsimin e Romëve,612 përcaktoi se gjuha e urrejtjes në internet kundër romëve 
ndodh kryesisht në “Facebook”. Rekomandohet që institucionet të familjarizohen me 
termin “anticiganizëm”, si një formë specifike e racizmit ndaj romëve. Ky term është 
pranuar zyrtarisht nga Qeveria në Strategjinë e re për Romët.613

Vendbanimi i përkohshëm i anëtarëve të grupit fetar hebre “Lev Tahor”, të cilët mbër-
ritën në Maqedoninë e Veriut nga Bosnja dhe Hercegovina në shkurt 2022 shkaktoi 
një sërë incidentesh dhe shtoi gjuhën e urrejtjes. Ndonëse Ministria e Punëve të 
Brendshme, pra Agjencia e Sigurisë Kombëtare, sqaroi se ky grup ka prezencë të për-
kohshme të rregulluar në vend614 dhe se nuk përbën asnjë rrezik për sigurinë e qytet-
arëve në vend, kjo nuk ka penguar shpërthimin e urrejtjes, e cila kërcënonte sigurinë 
e anëtarëve të këtij grupi. Presioni me të cilin ballafaqoheshin anëtarët e këtij grupi 

610 “Gjuha e urrejtjes do të gjykohet vetëm në format më të rënda”, (,,Говорот на омраза ќе се суди само при најтешките форми”), Sloboden peçat, 26 korrik 2022, 
https://www.slobodenpecat.mk/govorot-na-omraza-kje-se-sudi-samo-pri-najteshkite-formi/.

611  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raporti vjetor për gjendjen me të drejtat e njeriut në vitin 2021”, (,,Годишен 
извештај за состојбата со човековите права во 2021 година“), 20 qershor 2022,  https://bit.ly/3O0Sy5s. 

612  Shoqata Rinore Rajonale për Arsimin e Romëve - RROMA dhe Instituti për Hulumtime dhe Analiza Politike “Romalitiko”, “Raporti maqedonas nga monitorimi i 
gjuhës së urrejtjes online kundër romëve”, (,,Македонски извештај од мониторинг на онлајн-говорот на омраза кон Ромите”), dhjetor 2021, https://bit.ly/ 
3DMSMb4.

613  “U mbajt konferenca “Gjuha e urrejtjes kundër komunitetit rom në sferën online si pjesë e anti-ciganizmit”, („Одржана конференцијата “Говор на омраза кон 
ромската заедница во онлајн-сферата како дел од антициганизмот”), Faqja zyrtare e Institutit për Hulumtime dhe Analiza Politike “Romalitiko”, 18 shkurt 
2022, https:// romalitico.org /index.php/en/vesti/93-news/press-releases/471-konferencija-govor-omraza-kon-romi-mediumi.

614 “Anëtarët e Lev Tahorit kanë qëndrim të përkohshëm - qeveria bëri thirrje për tolerancë”, (,,Членовите на „Лев Тахор“ имаат привремен престој – власта 
повика на толеранција“), Radio Sllobodna Evropa, 16 shkurt 2022, https://bit.ly/3U13i5m.

http://www.govornaomraza.mk
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fetar në Kumanovë vazhdoi në Shkup,615 ku disa hotele refuzuan të strehonin grupin,616 
dhe anëtarët e grupit u ankuan publikisht se policia ishte më shumë pengesë sesa 
ndihmë.617 

Në fillim të muajit prill, u mbajt një takim dyditor i ekspertëve të organeve të barazisë 
të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në lidhje me luftën kundër gjuhës 
së urrejtjes. Anëtarët e KPMD-së përfaqësuan Maqedoninë e Veriut, diskutuan sfidat 
me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor në luftën kundër gjuhës së urre-
jtjes dhe shkëmbyen praktika pozitive me vendet e tjera për zbatimin e standardeve 
evropiane. Kështu, u theksua rëndësia e formimit të aleancave të gjera në luftën kundër 
gjuhës së urrejtjes dhe ndërgjegjësimit të popullatës në nivel kombëtar, si dhe nevoja 
e forcimit të bashkëpunimit me gjykatat në temën e diskriminimit me theks në gjuhën 
e urrejtjes si problem global dhe kërcënim për të drejtat e njeriut.618

Në mesin e korrikut, një stol shumëngjyrësh në oborrin e shkollës, i lyer me ngjyra që 
ngjasojnë me ngjyrat e ylberit, nxiti gjuhën e urrejtjes në internet dhe kërkesa që ajo 
të rilyhet menjëherë, duke bërë që personi i quajtur «kryetari i komunitetit LGBT nga 
Stojakova» të akuzohet për lyerjen e stolit, duke e bërë atë synim të gjuhës së urrejtjes 
në internet dhe thirrjeve për sulm fizik. Drejtoresha e shkollës konfirmoi se ky person 
nuk është i lidhur në asnjë mënyrë me stolin e shkollës dhe ajo është lyer si pjesë 
e rinovimit të shkollës në dhjetor 2021 dhe ngjyrat nuk synonin aspak të provokonin 
publikun e gjerë.619

615 “Grupi hebre nga Kumanova është transferuar në Shkup, MPB apelon për tolerancë”, („Еврејската група од Куманово е префрлена во Скопје, МВР апелира на 
толеранција“), TV Telma, 15 shkurt 2022, https://bit.ly/3zrCCD3.

616 “Disa hotele në Shkup refuzuan të pranonin grupin hebre, („Неколку хотели во Скопје одбиле да ја примат еврејската група,),  Faktor, 15 shkurt 2022, https://
bit.ly/3LHkwk4.

617 “Ksenofobia nuk është dukuri e rastësishme në shoqërinë tonë”, („Ксенофобијата не е инцидентна појава во нашето општество“), Faqja zyrtare e Komitetit të 
Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, 16 shkurt 2022, https://bit.ly/35MN38C.

618 “Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Shqipëria bashkë kundër gjuhës së urrejtjes”, („С. Македонија, Ц. Гора и Албанија заеднички против говорот на омраза“), 
Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 7 prill 2022, https://bit.ly/3Ecpbse.

619 ,, Stoli shumëngjyrësh shkollor në Stojakovë shkaktoi ofendime për aktivist LGBTI+”, (,,Училишна шарена клупа во Стојаково предизвика навреди кон ЛГБТИ 
+ активист“),  Radio MOF, 13 korrik 2022, https://www.radiomof.mk/uchilishna-sharena-klupa-vo-stojakovo-predizvika-navredi-kon-lgbti-aktivist/.
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Veprat  e  ur re j t jes 
Gjatë vitit 2021 Rreth 80 ngjarje të lidhura me krimin e urrejtjes janë regjistruar nga 
KHDNJ, që është 20% më pak në krahasim me një vit më parë. Numri më i madh i tyre 
ka të bëjë me veprën penale të shkatërrimit të pronës dhe gjërave të të tjerëve dhe 
shkaktimin e urrejtjes, përçarjes dhe intolerancës, si dhe janë vërejtur edhe akte dhune, 
rrezikimi të sigurisë, grabitje dhe lëndime trupore, kanosje të rënda dhe shkatërrim të 
simboleve. Shumica e krimeve janë të motivuara nga përkatësia politike dhe etnike e 
viktimës, dhe motive të tjera përfshijnë përkatësinë fetare, statusin e migrantit dhe 
orientimin seksual.620

Më 7 maj, kryetari i “LGBTI United”621është sulmuar fizikisht në varrezat e qytetit në 
Tetovë. Rrjeti Kombëtar Kundër Homofobisë dhe Transfobisë këmbënguli për veprime 
të menjëhershme dhe të plota të organeve të zbatimit të ligjit dhe një zgjidhje të 
plotë të këtij rasti.622 Sulmet ndaj presidentit të LGBTI United vazhduan gjatë gjithë 
vitit, me sulmin e radhës në fillim të gushtit në Strumicë, ku ai ishte me vullnetarët e 
LGBTI United në një ngjarje publike për të promovuar organizatën e tyre. Gjegjësisht, 
një burrë i rritur ka filluar ta kërcënojë dhe ofendojë drejtpërdrejt, e më pas i ka shka-
ktuar lëndime fizike, ndërsa vullnetarët janë larguar nga frika. Rrjeti Kombëtar Kundër 
Homofobisë dhe Transfobisë e dënoi sulmin dhe kërkoi nga institucionet kompetente 
që urgjentisht të konfirmojnë identitetin dhe të sanksionojnë autorin e këtij, sipas 
tyre, akti të urrejtjes.623 Pas sulmeve të përsëritura ndaj tij, presidenti i “LGBTI United” 
mbajti një konferencë para Qeverisë, ku u bëri thirrje institucioneve që urgjentisht 
të identifikojnë personat përgjegjës për sulmet fizike ndaj tij dhe nëse kjo nuk do të 
ndodhte, deklaroi se do të kamponte në ndërtesën e Qeverisë sepse nuk ndihet i sigurt 
sa herë që del nga shtëpia.624

620  Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raporti vjetor për gjendjen me të drejtat e njeriut në vitin 2021”, (,,Годишен 
извештај за состојбата со човековите права во 2021 година“), 20 qershor 2022,  https://bit.ly/3O0Sy5s. 

621  “Aktivisti Bekim Asani u sulmua verbalisht dhe fizikisht para nënës së tij”, („Вербално и физички нападнат активистот Беким Асани пред очите на неговата 
мајка“), Faqja zyrtare e Shoqatës LGBTI UNITED Tetovë, 8 maj 2022, https://bit.ly/3ExJX7b.

622  “RKHT: Urgjentisht të gjenden sulmuesit e Asanit, institucionet të mos i injorojnë aktet e urrejtjes”, („НМХТ: Итно да се пронајдат напаѓачите на Асани, 
институциите да не ги игнорираат делата од омраза“), Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, 9 maj 2022, 
https://mhc.org. mk/news /nmht-itno-da-se-pronajdat-napagachite-na-asani-instituciite-da-ne-gignorira-delata-od-omraza/.

623 ,,Aktivistët kërkojnë reagim të menjëhershëm për sulmin ndaj Asanit nga “LGBTI United”, (,,Активистите бараат итна реакција за нападот на Асани од „ЛГБТИ 
Јунајтед“), Radio MOF, 10 gusht 2022, https://www.radiomof.mk/aktivistite-baraat-itna-reakcija-za-napadot-na-asani-od-lgbti-junajted/.

624 “Nëse nuk dënohen personat që më sulmuan, do të ngre një tendë në Qeveri për të qenë i sigurt”, thotë aktivisti LGBTI Asani”, (,,Ако не се казнат луѓето кои ме 
нападнаа ќе поставам шатор во Владата за да бидам безбеден, вели ЛГБТИ активистот Асани“),  Radio MOF, 12 shtator 2022, https://bit.ly/3AiwMUZ .
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L G B T I +
Propozimi për ndryshime dhe plotësime në Ligjin për Gjendjen Civile, i cili parasheh 
një proces për njohjen ligjore të gjinisë, renditet si ngjarje kyçe nga viti 2021 në 
Raportin e të Drejtave Themelore të Agjencisë Evropiane për të Drejtat Themelore 
për vitin 2022.625 Mirëpo, Qeveria e tërhoqi propozim ligjin për ndryshimin e Ligjit për 
Gjendjen Civile,626një ditë para shqyrtimit të tij nga Komisioni për Sistemin Politik dhe 
Marrëdhëniet Ndërmjet Bashkësive. Prej një viti, deputetët, si të pozitës ashtu edhe të 
opozitës e mbajnë të bllokuar propozim ligjin në procedurë parlamentare. Arsyeja që 
dha Qeveria për tërheqjen e ligjit ishtë se ai duhej të finalizohet.627 Rrjeti Kombëtar për 
Luftimin e Homofobisë dhe Transfobisë dënoi ashpër vendimin e Qeverisë për tërheqjen 
e ligjit. Sipas Rrjetit, Qeveria nuk e përmbush obligimin e saj, i cili rrjedh nga gjykimi 
i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin X kundër Maqedonisë së Veriut 
lidhur me ndryshimin e shënuesve gjinorë në Gjendjen civile.628

Më 20 prill, deputetët evropian iu drejtuan Qeverisë së Maqedonisë së Veriut me një 
letër në lidhje me nevojën për të mbrojtur të drejtën e personave trans dhe jobinarë për 
njohjen ligjore të gjinisë në Ligjin për Gjendjen Civile. Ata shprehën shqetësimin e tyre 
në lidhje me tërheqjen e propozim ligjit të Gjendjes Civile dhe i kërkuan Qeverisë që 
të vazhdojë përpjekjet për të trajtuar çështjet e theksuara nga organizatat e shoqërisë 
civile që mbrojnë të drejtat e personave LGBTIQ, si dhe të zbatojë detyrimet e saj sipas 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.629 

Në nëntor 2021 grupi ndërpartiak i personave LGBTI në Kuvend organizoi një tryezë të 
rrumbullakët për njohjen ligjore të gjinisë, me persona trans që folën për herë të parë 
në Kuvend, duke treguar historitë e tyre të jetës.630  Në diskutim morën pjesë deputetë, 
përfaqësues të institucioneve, organizatave civile dhe komuniteteve dhe njëzëri kon-
statuan se është i nevojshëm miratimi i propozim ligjit për ndryshimin dhe plotësimin 

625  Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore, “Kontributi kombëtar në Raportin e të Drejtave Themelore për të Drejtat Themelore për 2022 - MAQEDO-
NIA E VERIUT”(Franet National contribution to the Fundamental Rights Report 2022 NORTH MACEDONIА),  8 qershor 2022, https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/fundamental_rights_report_2022_north_pdf.

626  Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER, “Propozimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjendjen 
civile”, („Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за матична евиденција”),  19 nëntor 2021, https://ener.gov.mk/default.aspx?item=-
pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=71555. 

627  “Tërhiqet propozim ligji i Qeverisë për ndryshimin e gjinisë me deklaratë të noterizuar”, („Повлечен владиниот Предлог-закон за промена на полот со 
нотарска изјава“),  TV 24, 22 mars 2022, https://bit.ly/3ra8FTQ.

628  “Rrjeti për Luftimin e Homofobisë dhe Transfobisë dënon vendimin për tërheqjen e propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Gjendjen Civile”, 
(„Мрежата за борба против хомофобија и трансфобија ја осудува Одлуката за повлекување на предлогот за изменување и дополнување на Законот за 
матична евиденција“), 22 mars 2022, https://bit.ly/3TPa5Pq.

629  “Letër: Deputetët evropian iu drejtuan Qeverisë së Maqedonisë së Veriut në lidhje me njohjen juridike të gjinisë dhe Ligjin për Gjendjen Civile”, („Писмо: 
Европратениците се обратија до владата на Северна Македонија во врска со правното признавање на родот и Законот за матична евиденција“), 
Uebfaqja zyrtare e Koalicionit “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara” MARGINI Shkup, 21 prill 2022, http://koalicioni.org.mk/
archives/12152.

630  Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore, “Kontributi kombëtar në Raportin e të Drejtave Themelore për të Drejtat Themelore për 2022 - MAQEDO-
NIA E VERIUT”(Franet National contribution to the Fundamental Rights Report 2022 NORTH MACEDONIА), 8 qershor 2022, https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/fundamental_rights_report_2022_north_pdf.
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e Ligjit për Gjendjen Civile në formën në të cilën është propozuar dhe më pas për të 
punuar në zbatimin e qëndrueshëm të tij.631

Platforma për Gazetari Hulumtuese dhe Analizë (PINA) kreu një anketë joformale, 
anonime me 45 persona, shumica e të cilëve ishin transgjinorë, si dhe mbështetës të 
këtij komuniteti, dhe arriti në përfundimin se shumica (78%) e njerëzve trans besojnë se 
Propozim ligji për njohjen ligjore të gjinisë do të përmirësojë ndjeshëm jetën e tyre.632

Harta dhe Indeksi vjetor Rainbow i ILGA-Europe, i cili rendit situatën ligjore dhe poli-
tike të personave LGBTI në 49 vende evropiane, zbulon se në 12 muajt e fundit janë 
parë zhvillime të reja në adresimin e boshllëqeve në të drejtat LGBTI, si dhe ndryshimin 
e standardeve, duke u dhënë vendeve një themel mbi të cilin mund të përparojnë. Kra-
hasuar me raportin dhe hartën e vitit të kaluar, Maqedonia e Veriut mbetet në vendin 
shumë të ulët të 31-të (nga gjithsej 49), për shkak të mospranimit të ndryshimeve në 
Ligjin për gjendjen civile, si dhe të Planit Kombëtar të Veprimit për Avancimin e të 
Drejtave të Personave LGBTI+.633

Sivjet “Parada e Krenarisë së Shkupit”, organizuar nga Rrjeti Kombëtar Kundër Homo-
fobisë dhe Transfobisë, u mbajt më 25 qershor, nën moton “Dil për dashuri!”. Dinjitet. 
Barazi. Drejtësi”.634 Pjesa e dytë e Fundjavës së Krenarisë në Shkup u mbajt nga 15 
deri më 17 shtator, me qëllim të krijimit të një hapësire për prezantimin dhe promov-
imin e formave jonormative të edukimit botëror, dhe nën temën e trupave ekstazë, që 
trajton marrëdhëniet, afektet, pozicionet e identitetit, stilet e trupit dhe ndjeshmëritë 
e shënuara nga kontekste heteronormative, nacionaliste dhe neoliberale kapitaliste, të 
tilla si queer, ekscentrike dhe të dështuar.635

631 “Tryezë e rrumbullakët për njohjen juridike të gjinisë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, (,,Тркалезна маса за правно признавање на родот 
во Собранието на Република Северна Македонија“), Uebfaqja zyrtare e Koalicionit “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara” 
MARGINI Shkup, 18 nëntor 2021, http://coalition.org.mk/archives/11963.

632 “Ligji për Gjendjen Civile do të përmirësonte jetën e njerëzve transgjinorë”, („Законот за матична евиденција би ги подобрил животите на трансродовите 
луѓе“),  PINA, 11 maj 2022, https://bit.ly/3GiOI5Y.

633 “Një dinamikë e re është shfaqur në të drejtat e LGBTI në të gjithë Evropën, zbulon harta e ylberit”, („Се појави нова динамика во ЛГБТИ-правата низ Европа, 
открива виножитната мапа“),Faqja zyrtare e Koalicionit “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara” MARGINI Shkup, 12 maj 
2022, http://coalition.org.mk/archives/12162.

634 “Parada e Krenarisë në Shkup 2022: Më 25 qershor, dilni për dashuri! Shkupi Prajd 2022: Më 25 Qershor Dil Për Dashurinë!”, Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit 
për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 11 qershor 2022, https://bit.ly/3E8qmcc.

635 ,,,Pjesa e dytë e fundjavës së krenarisë në Shkup në disa lokacione nga 15 deri më 17 shtator”, (,,Вториот дел од викендот на гордоста Скопје на неколку 
локации од 15 до 17 септември“),  Radio MOF, 11 shtator 2022, https://www.radiomof.mk/vtoriot-del-od-vikendot-na-gordosta-skopje-na-nekolku-lokacii-
od-15-do-17-septemvri/>.
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R O M Ë T   
Në seancën e katërmbëdhjetë të mbajtur më  15 shkurt 2022,636 Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë për përfshirjen e romëve 
2022-2030.637 Strategjia e re udhëhiqet nga angazhimet e Deklaratës së Poznanit për 
vendet e Ballkanit Perëndimor për integrimin e romëve në procesin e zgjerimit të BE-
së,638 dhe ndjek drejtimet e parashikuara në Kornizën Strategjike të BE-së për Romët.639 
Raporti i të Drejtave Themelore të FRA 2022 thekson se drafti i parë i Strategjisë për 
Romët 2022-2030 u bë publik në dhjetor 2021, pas së cilës Qeveria hapi një proces 
të gjerë konsultimi në maj, përmes të cilit përfaqësuesit e interesuar të organizatave 
të shoqërisë civile u ftuan të përfshinin propozimet e tyre për masat dhe aktivitetet. 
KPMD mori pjesë në takimin përgatitor për konceptin e strategjisë, ndërsa të gjitha 
institucionet e tjera shtetërore mund të jipnin komente dhe propozime për draftin e 
parë të Strategjisë sipas thirrjes publike për konsultime.640

Qeveria rishikoi dhe pranoi Planin Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen, Promovimin 
dhe Përmbushjen e të Drejtave të Njeriut të Grave dhe Vajzave Rome 2022-2024.641 
Qëllimi i planit strategjik është promovimi i drejtësisë ndërsektoriale, domethënë qasja 
e barabartë dhe e drejtë në të drejta, mundësi, burime dhe pushtet në shoqëri, për 
gratë dhe vajzat rome. Rezultatet e pritshme janë: 1. Rritja e pavarësisë ekonomike të 
grave rome; 2. Sigurimi i kushteve për marrjen dhe përfundimin e arsimit formal për 
gratë dhe vajzat rome; 3. Përmirësimi efektiv i mbrojtjes së grave rome nga çdo formë 
e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje; 4. Forcimi i qasjes në drejtësi për 
gratë rome; 5. Forcimi i qasjes në kujdes shëndetësor për gratë rome dhe 6. Rritja e 
pjesëmarrjes në jetën publike dhe politike dhe kultivimi i udhëheqjes tek gratë rome.642

636  https://vlada.mk/node/27774.
637  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Strategjia për përfshirjen e Romëve 2022-2030”, ( „Стратегија за инклузија на Ромите 2022-2030“), https://

www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/Strategija%20za%20inkluzija%20na%20Romite%202022-2030%2003-02-2022%20finalna%20verzija.pdf
638  Këshilli Rajonal për Bashkëpunim, “Deklarata e Partnerëve nga Ballkani Perëndimor për integrimin e romëve në procesin e zgjerimit të BE-së”, („Декларација на 

Партнерите од Западниот Балкан за интеграцијата на Ромите во рамките на процесот на проширување на ЕУ“),  5 korrik 2019, https://bit.ly/3hz3iM4.
639  Komisioni Evropian, “Udhëzime për përgatitjen e një Kornize Strategjike Kombëtare për Romët për periudhën pas vitit 2020 në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 

Turqisë, („Насоки за подготовка на Национална Стратешка Рамка за Ромите за периодот по 2020 во земјите од Западен Балкан и Турција,),  https://bit.
ly/3VW5o7e.

640  Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore, “Kontributi kombëtar në Raportin e të Drejtave Themelore për të Drejtat Themelore për 2022 - MAQEDO-
NIA E VERIUT”(Franet National contribution to the Fundamental Rights Report 2022 NORTH MACEDONIА),  8 qershor 2022, https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/fundamental_rights_report_2022_north_pdf.

641  Ministria e Punës dhe Politikës Sociale “Plani Kombëtar i Veprimit për Mbrojtjen, Promovimin dhe Përmbushjen e të Drejtave të Njeriut të Grave dhe Vajzave Rome 
2022-2024”, (Министерство за труд и социјална политика „Национален акциски план за заштита, унапредување и исполнување на човековите права 
на жените и девојките Ромки 2022-2024“),  nëntor 2021, https://bit.ly/3hujr5p. 

642  Ibid.
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Në prill të vitit 2022, KPMD publikoi një rekomandim të përgjithshëm për autoritetet 
kompetente të vetëqeverisjes lokale që të ndërmarrin aktivitete për monitorimin e 
vazhdueshëm të akteve të reonizimit, me qëllim të desegregimit të fëmijëve romë643 
dhe një rekomandim të përgjithshëm për komunat dhe ndërmarrjet publike rajonale të 
tyre që kryejnë aktivitete komunale, për të siguruar qasje në ujë të pastër në të gjithë 
territorin ku ata janë kompetentë lokalisht.644

Në përputhje me të lartëpërmendurën, u mbajt një takim dyditor, ku morën pjesë për-
faqësues të Qeverisë, Kuvendit, organizatave ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile.645 
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale prezantoi projekte dhe zgjidhje ligjore që synojnë 
arritjen e qëllimeve specifike, veçanërisht në fushat si arsimi, punësimi, strehimi dhe 
sigurimi i dokumenteve personale për personat që nuk kanë dokumente personale.646 
Në takim u theksuan edhe përgatitjet për zbatimin e agjendës së gjelbër dhe dixhitale 
dhe mënyrat e përfshirjes së romëve në to.647

Megjithatë, strehimi për romët mbetet një çështje shqetësuese. KHDNJ raporton se 
disa familje rome përballen me një rikthim në rrezik social. Përkatësisht, ata kanë mar-
rë vendim nga MPPS që të largohen nga vendbanimi i përkohshëm në Qendrën e pritjes 
në Vizbegovë, pa bërë plane për integrimin e tyre të mëtejmë në shoqëri.648 Qëllimi i 
akomodimit të përkohshëm të romëve nga zona nën Kalanë në Qendrën e pritjes në 
Vizbeg ishte që t›u ndihmohej në përfshirjen e tyre në tregun e punës, t›u sigurohej 
mbrojtje sociale dhe kujdes shëndetësor, dokumente identifikimi, pastaj fëmijët të përf-
shihen në sistemin arsimor dhe të gjendet një zgjidhje të përhershme për strehimin e 
tyre, me qëllimin përfundimtar nxjerrjen e tyre nga varfëria. Dëbimi i tyre gjatë kësaj 
periudhe, pa një plan ndihmeje për strehim, të paktën në periudhën menjëherë pas dë-
bimit nga qendra e pritjes, do t’i kthejë menjëherë në varfëri. Gjithashtu, duke paraqitur 
raportin vjetor për vitin 2021, Avokati i Popullit vuri në dukje se familjet rome, banesat 
e improvizuara të të cilat u dogjën në nëntor 2021 në Gostivar ende janë pa akomodim 

643  Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Rekomandimi i Përgjithshëm”, (,,Општа Препорака”), 27 prill 2022, https://bit.ly/3AkjB62.
644  Ibid. 
645  “Trençevska: Përfshirja e plotë e romëve në shoqëri është një detyrim për të cilin ne punojmë së bashku”, („Тренчевска: Целосна инклузија на Ромите во 

општеството е обврска на која заедно работиме“), Faqja zyrtare e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 24 shkurt 2022, https://bit.ly/3r8AMmv.
646  Përfshirja e 400 fëmijëve romë në procesin e arsimit parashkollor me qëndrim falas në kopshte, 700 bursa për gjimnazistët romë çdo vit, shkallë të lartë të 

punësimit të romëve në administratën shtetërore dhe publike, mbështetje për strehim, në drejtim të legalizimit të banesave të tyre - të gjitha të listuara si qëllime 
të përmbushura, për të cilat Ministria ka punuar në periudhën e kaluar së bashku me partnerët e saj.

647  Përfshirja e romëve në axhendën dixhitale duke përmirësuar qasjen në pajisjet dixhitale, edukimin dixhital, mbështetjen e fëmijëve romë në fushën e arsimit, 
tregun e punës në drejtim të përvetësimit dhe aplikimit të aftësive të duhura, si dhe mbështetje për sipërmarrësit romë në dixhitalizimin e aktiviteteve të tyre. Në 
kuadër të agjendës së gjelbër, përfshirja e romëve në ekonominë cirkulare, me transformimin e sistemeve të menaxhimit të llojeve të ndryshme të mbetjeve dhe 
burimeve të tjera dhe përfshirjen e tyre në modelet inovative për energjinë e rinovueshme.

648  “Familjet rome përballen me dëbim me forcë nga qendra e pritjes në Vizbegovë”, („Ромски семејства се соочуваат со присилно иселување од прифатниот 
центар во Визбегово“),  Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 30 mars 2022, https://bit.ly/3r45dKD.
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adekuat.649 KPMD veproi sipas një peticioni të dorëzuar nga Qendra Evropiane për të 
Drejtat e Romëve në Bruksel kundër segregacionit në bazë të përkatësisë etnike650 dhe 
lëshoi një rekomandim të përgjithshëm651 për autoritetet lokale, drejtorët e shkollave, 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Inspektoratin Shtetëror të Arsimit. 

KPMD dhe Instituti për Hulumtime dhe Analiza Politike “Romalitiko” nënshkruan një 
memorandum bashkëpunimi me qëllim të promovimit, zhvillimit dhe vazhdimit të bash-
këpunimit për barazi, promovimit të të drejtave të njeriut dhe eliminimit të të gjitha 
llojeve të diskriminimit sipas interesave dhe qëllimeve të përbashkëta të të dyja or-
ganizatave. Përveç kësaj, të dy organizatat ranë dakord të shkëmbejnë periodikisht 
informacion në lidhje me rastet që lidhen me diskriminimin e drejtuar ndaj komunitetit 
rom.652

Anketa e fundit e Barometrit Ballkanik regjistroi perceptime kontradiktore të të anket-
uarve maqedonas në lidhje me komunitetin rom. Gjegjësisht, nga vendet e Ballkanit, 
Republika e Maqedonisë së Veriut ka përqindjen më të lartë të papranueshmërisë së të 
anketuarve ose fëmijëve të tyre për t›u martuar me Romë (76%), dhe nga ana tjetër, në 
Maqedoninë e Veriut është më e pranueshme të ftohet një person nga Komuniteti rom 
në shtëpinë e të anketuarve (68%).653

Avokati i Popullit pati një reagim për moszbatimin e Ligjit për personat e paregjistru-
ar në Librin Amë, duke theksuar se shteti nuk e ka zgjidhur problemin e personave 
të padukshëm, madje as nuk i lëshon çertifikatë lindjeje apo numër amë për foshnjat 
e tyre. Ky problem prek veçanërisht popullsinë rome. Përveç kësaj, asnjë nga ligjet 
specifike që rregullojnë të drejtën në arsim, shëndetësi, të drejtat e punës, etj. nuk janë 
në përputhje me këtë ligj, kështu që në praktikë personat e paregjistruar nuk i kanë 
këto të drejta. Është hera e parë që Qeveria i ka pranuar të gjitha kërkesat e Avokatit 
të Popullit dhe ai ka paralajmëruar se do të monitorojë se si do të kryejnë detyrat 
ministritë.654

649  Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Raport vjetor për shkallën e sigurimit të respektit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 
njeriut 2021”, (,,Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2021“),  mars 
2022, https://ombudsman.mk/CMS/Upload/NarodenPravobranitel/upload/Godisni % 20izvestai/GI-2021/GI%20-2021.pdf.

650  “U miratua një rekomandim i përgjithshëm për desegregimin e fëmijëve romë gjatë regjistrimit në shkolla”, („Донесена општа препорака за десегрегација на 
децата Роми при упис во училиштата“),)Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 11 shkurt 2022, https://bit.ly/3V0MOL0.

651  Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, “Mendim”, („Мислење“), 8 shkurt 2022, https://bit.ly/3NR2hL3.
652 “KPMD nënshkroi memorandum bashkëpunimi me ‘Romalitiko’”, („Потпишан меморандум за соработка помеѓу КСЗД и ’Ромалитико‘“),  Faqja zyrtare e 

Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, 14 prill 2022, https://bit.ly/3twf7FD.
653  Qendra ACIT dhe Instituti EPIK, “BAROMETËR BALLKANIK - Raport analitik për opinionin publik 2022”, (BALKAN BAROMETER – 2022 Public Opinion Analytical 

report) qershor 2022, https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications.
654 “Shteti i privon më tej foshnjat nga prindërit pa identitet dhe shton numrin e fantazmave të reja”, (,Државата дополнително ги обесправува бебињата од 

родителите без идентитет и ја зголемува бројката на нови фантоми”), Sakam da kazam, 26 korrik 2022, https://bit.ly/3TZFBLk.
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KPMD publikoi një mendim kundër një shkolle fillore në Manastir për shkak të seg-
regimit të fëmijëve romë përmes praktikave të regjistrimit të nxënësve në shkollë, me 
çka autoritetet kishin një afat gjashtëmujor për të zbatuar masat për të hequr diskri-
minimin indirekt ndaj fëmijëve romë në shkollë. Përkatësisht, prindërit e nxënësve jo-
romë kanë mundur t’i regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla jashtë mjedisit ku ata jetojnë 
për shkak të zbatimit selektiv të ligjit nga shkolla. Kjo rezultoi në ndarjen e nxënësve 
romë, pasi një numër i madh i fëmijëve jo-rom u lejuan të transferoheshin në shkolla të 
zonave të tjera, prandaj KPMD u rekomandoi drejtorëve të shkollave të asaj zone që të 
regjistronin vetëm ata fëmijë që administrativisht i përkasin asaj shkolle dhe Ministria 
e Arsimit u urdhërua të vendosë kritere më të rrepta për regjistrimin e fëmijëve në një 
shkollë jashtë rajonit të tyre.655

Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (ERRC) njofton se autoritetet lokale në ko-
munat Prilep, Kërçovë, Manastir dhe Kavadar kanë marrë urdhër për të siguruar qasje 
në ujë të pastër në vendbanimet rome në komunat, pas një peticioni të dorëzuar nga 
ERRC dhe një vendim nga KPMD për diskriminim të drejtpërdrejtë në bazë të racës, 
ngjyrës së lëkurës, përkatësisë etnike, prejardhjes sociale dhe gjendjes pronësore në 
fushën e qasjes në mallra dhe shërbime, sepse këto vendbanime nuk ishin të lidhura 
me rrjetin e ujit, pavarësisht faktit se komunitetet rome kanë jetuar atje për një kohë 
të gjatë.656

Nevojitet zbatimi i plotë i masave të parashikuara në Strategjinë Kombëtare për Barazi 
dhe Mosdiskriminim 2022-2026.

Nevojitet funksionalitet i plotë i KPMD-së: të zgjidhet problemi për infrastrukturën dhe 
mirëmbajtjen e hapësirave, të sigurohen burime dhe fonde për punë, të futet një zë në 
buxhet për punësime të reja.

Çelësi është bashkëpunimi mes KPMD-së, AGJPP-së dhe Këshillit Gjyqësor, me qëllim 
sensibilizimin e gjyqësorit ndaj parimit të mosdiskriminimit.

Është i nevojshëm miratimi i Strategjisë së re Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara të Maqedonisë së Veriut dhe përmbushja e vazhdueshme e masave të para-
para në të, për të përmbushur plotësisht kërkesat e personave me aftësi të kufizuara.

655 ,,ERRC: KPMD urdhëroi shkollën fillore “Gjorgji Sugarev” të ndalojë segregacionin e fëmijëve romë”, (,,ЕЦПР: КСЗД му нареди на основното училиште „Ѓорѓи 
Сугарев“ да ја прекине сегрегацијата на ромските деца”), Radio MOF, 17 gusht 2022, https://bit.ly/3EyVanV.

656 ,, Pas diskriminimit të përcaktuar nga KPMD, pushteti lokal në Prilep ka marrë urdhër për sigurimin e ujit të pijshëm për vendbanimet rome”, (,,По утврдена 
дискриминација од КСЗД, локалната власт во Прилеп доби наредба да обезбеди питка вода за ромските населби”),  Radio MOF, 25 gusht 2022, https://
bit.ly/3Gi9wdt.
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Është e nevojshme të përmbushen detyrat e dhëna institucioneve kompetente me ven-
dimin e Gjykatës Themelore Civile në Shkup, me të cilin është vërtetuar diskriminimi 
i drejtpërdrejtë ndaj personave me aftësi të kufizuara gjatë ushtrimit të së drejtës së 
tyre të votës.

Një problem tjetër që duhet zgjidhur është mungesa e asistentëve edukativë për fëmi-
jët me aftësi të kufizuara, sepse kjo prish procesin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në sistemin arsimor dhe dëmton ata dhe prindërit e tyre. 

Është e nevojshme që Kuvendi të miratojë pa vonesë Ligjin për pagesën e dëmshpër-
blimit monetar për viktimat e krimeve të dhunshme, i cili ndër të tjera do të mbrojë 
viktimat e dhunës me bazë gjinore.

Buxhetimi gjinor është paraparë në Ligjin për mundësi të barabarta për gratë dhe 
burrat, por duhet të rregullohet edhe në Ligjin për buxhetin.

Është e nevojshme të zbatohen plotësisht masat e parashikuara në Strategjinë e Barazisë 
Gjinore 2022-2027, me qëllim promovimin e barazisë gjinore dhe mbështetjen e grave. 

Është i nevojshëm miratimi i Ligjit për Barazinë Gjinore, për të arritur barazinë e plotë 
gjinore në të gjitha sferat e jetës publike dhe private.

Është thelbësore të zgjidhen problemet e regjistruara të joprofesionalizmit, kontradiktës 
dhe pabarazisë në veprimet e qendrave të punës sociale, mosveprimi institucional në 
rastet e dhunës së kryer nga një ish-partner, mosveprimi i prokurorisë publike ndaj një 
raporti penal për dhunën e kryer në bazë gjinore dhe dështimin e Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për të vepruar sipas raporteve të pranuara për dhunën në familje.

Është e nevojshme që urgjentisht të miratohen ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për 
Gjendjen Civile, i cili parasheh një proces për njohjen ligjore të gjinisë dhe zbatimin e 
vazhdueshëm të tyre.

Është e nevojshme të zbatohen plotësisht masat e parashikuara në Strategjinë e Përfshirjes 
së Romëve 2022-2030 dhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen, Promovimin dhe 
Përmbushjen e të Drejtave të Njeriut të Grave dhe Vajzave Rome 2022-2024. 

Ende ekziston problemi i “personave të padukshëm”, i cili veçanërisht i prek romët, 
prandaj institucionet kompetente duhet të respektojnë kërkesat e Avokatit të Popullit 
dhe të zbatojnë siç duhet Ligjin për personat e paregjistruar në Librin amë.
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MKD. “6 vjet burg për Gruevskin për ndërtimin e selisë së VMRO-DPMNE, dënim me kusht për Bozhinovskin”, (,,6 години затвор за 
Груевски за изградбата на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, условна за Божиновски”), MKD , 8 qershor 2022, https://
www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/presuda-za-talir-2.

 ,,59 prokurorë dhe gjyqtarë të rinj – Gaber: Do të ketë thirrje të re deri në fund të vitit”, ( ,,59 нови обвинители и судии – Габер: 
До крајот на годинава ќе има нов повик”), 22 shtator 2022, https://mk.tv21.tv/59-novi-obviniteli-i-sudii-gaber-
do-krajot-na-godinava-ke-ima-nov-povik/.

Radio MOF. “Një stol shkollor shumëngjyrësh në Stojakovë shkaktoi fyerje ndaj një aktivisti LGBTI +, (Училишна Шарена Клупа 
Во Стојаково Предизвика Навреди Кон ЛГБТИ + Активист),” korrik 13, 2022. https://www.radiomof.mk/uchilish-
na-sharena-klupa-vo-stojakovo-predizvika-navredi-kon-lgbti-aktivist/.

Faqja Zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. “NJË SHOQËRI DHE INSTITUCIONE PA KORRUPSION 
ME INTEGRITET TË FORTË KËRKON EDUKIM TË VAZHDUESHËM DHE ANGAZHIM TË PLOTË NGA SECILI PREJ NESH 
(ЗА ОПШТЕСТВО БЕЗ КОРУПЦИЈА И ИНСТИТУЦИИ СО СИЛЕН ИНТЕГРИТЕТ ПОТРЕБНА Е КОНТИНУИРАНА 
ЕДУКАЦИЈА И ЦЕЛОСНА ПОСВЕТЕНОСТ НА СЕКОЈ ОД НАС),” gusht 22, 2022. https://dksk.mk/%d0%b7%d0%b0-
%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-
%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%b-
d%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86-2/.

faktor.mk. “Një burrë nga Strumica ka sulmuar gruan e tij me një objekt të mprehtë dhe ka plagosur edhe fëmijën e tyre të mi-
tur (Струмичанец Ја Нападнал Сопругата Со Остар Предмет, Го Повредил и Малолетното Дете),” gusht 7, 2022. 
https://faktor.mk/strumichanec-ja-napadnal-soprugata-so-ostar-predmet-go-povredil-i-maloletnoto-dete.

Alsat M. “Një prokuror qëllimisht ka vjetruar 14 lëndë gjyqësore (Обвинител Намерно Застарил 14 Судски Предмети),” shtator 
19, 2022. https://alsat.mk/mk/obvinitel-namerno-zastaril-14-sudski-predmeti/.

Radio MOF. “Aktivistët kërkojnë përgjigje të menjëhershme ndaj sulmit të LGBTI United në Asani (Активистите Бараат Итна Реакција 
За Нападот На Асани Од „ЛГБТИ Јунајтед“),” gusht 10, 2022. https://www.radiomof.mk/aktivistite-baraat-itna-reak-
cija-za-napadot-na-asani-od-lgbti-junajted/.

Radio MOF. “SHGM: Ekipi gazetaresk i Alsat pengohet nga xhirimet në Saraj (ЗНМ: Новинарска Екипа На Алсат Спречена Да Снима 
Во Сарај),” gusht 4, 2022. https://www.radiomof.mk/znm-novinarska-ekipa-na-alsat-sprechena-da-snima-vo-saraj/.

Radio MOF. “SHGM dhe KEMM: Ne dënojmë qasjen stigmatizuese dhe nënçmuese të Apasievit ndaj gazetarëve (ЗНМ и СЕММ: 
Го Осудуваме Стигматизирачкиот и Омаловажувачки Пристап На Апасиев Кон Новинарите),” korrik 20, 2022. 
https://www.radiomof.mk/znm-i-semm-go-osuduvame-stigmatizirachkiot-i-omalovazhuvachki-pristap-na-apa-
siev-kon-novinarite/.

znm.org.mk. “SHGM: Kamera e thyer – Siguria e gazetarëve dhe kameramanëve duhet të garantohet gjatë protestave (ЗНМ: 
Скршена Камера – Безбедноста На Новинарите и Снимателите Мора Да Биде Гарантирана За Време На 
Протестите),” korrik 6, 2022. https://www.radiomof.mk/znm-skrshena-kamera-bezbednosta-na-novinarite-i-
snimatelite-mora-da-bide-garantirana-za-vreme-na-protestite/.

Radio MOF. “SHGM: Dënim për kërcënimet dhe fyerjet ndaj gazetares Ilinka Iljoska nga Meta (ЗНМ: Осуда За Заканите и Навредите 
Кон Новинарката Илинка Иљоска Од Мета),” gusht 16, 2022. https://www.radiomof.mk/znm-osuda-za-zakanite-i-
navredite-kon-novinarkata-ilinka-iljoska-od-meta/.

Radio MOF. “SHGM kërkon reagim të menjëhershëm ndaj kërcënimit me vdekje drejtuar gazetarit Furkan Saliu (ЗНМ Бара Итна 
Реакција За Смртната Закана Упатена Кон Новинарот Фуркан Салиу),” korrik 9, 2022. https://www.radiomof.mk/
znm-bara-itna-reakcija-za-smrtnata-zakana-upatena-kon-novinarot-furkan-saliu/.

Radio MOF. “SHGM kërkon përgjegjësi për policët që ngacmuan gazetaren Viki Klinçarova (ЗНМ Бара Одговорност За Полицајците 
Кои Ја Вознемирувале Новинарката Вики Клинчарова),” gusht 12, 2022. https://www.radiomof.mk/znm-ba-
ra-odgovornost-za-policajcite-koi-ja-voznemiruvale-novinarkata-viki-klincharova/.
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MakPress.mk. “SHGM: Gazetarët e ngacmuar nga zyrtarët në ndërmarrjen publike të higjienës komunale- MPB duhet të reagojë 
menjëherë  (ЗНМ: Малтретирани Новинари Од Страна На Службеници Во Комунална Хигиена – МВР Итно Да 
Реагира),” gusht 8, 2022. https://m.makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=494897.

Radio MOF. “SHGM: Gabimi me fushatat e paguara në mediat private nuk duhet të përsëritet (ЗНМ: Не Смее Да Се Повтори 
Грешката Со Платените Кампањи Во Приватни Медиуми),” korrik 13, 2022. https://www.radiomof.mk/znm-ne-
smee-da-se-povtori-greshkata-so-platenite-kampanji-vo-privatni-mediumi/.

Akademik. “Njoftim nga PTHP: Duke vepruar sipas ankesës nga Drejtoria e Policisë Financiare (Соопштение Од ЈО: Постапување 
По Претставка Од Управата За Финансиска Полиција),” gusht 1, 2022. https://akademik.mk/soopshtenie-od-jo-
postapuvane-po-pretstavka-od-upravata-za-finansiska-politsija/.

Pravdiko. “Shoqata e prokurorëve publikë për Ruskovskën: Asnjë prokuror publik nuk duhet të konsiderohet i plotfuqishëm 
(Здружение На Јавни Обвинители До Русковска: Ниту Еден Јавен Обвинител Не Смее Да Се Смета За Семоќен),” 
gusht 4, 2022. https://www.pravdiko.mk/zdruzhenie-na-javni-obviniteli-do-ruskovska-nitu-eden-javen-obvini-
tel-ne-smee-da-se-smeta-za-semoken/?fbclid=IwAR2wpbxNmh6sY6CofGuXivob_dYtmvVESseeAcb_yBjmnPrh5S-
7dyqgRwdA&fs=e&s=cl.

agjencia e lajmeve makfax. “ASHMAA për incidentin në “Higjienën Komunale”: Institucionet duhet të jenë të hapura dhe transpar-
ente (АВМУ За Инцидентoт Во „Комунална Хигиена“: Институциите Треба Да Бидат Отворени и Транспарентни),” 
gusht 9, 2022. https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82o%D1%82-%D0%B2%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%B
3%D0%B8/.

Faqja Zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. “KMDP dhe Kabineti i Presidentit të Republikës së 
Maqedonisë nënshkruan Memorandum për Bashkëpunim  (КСЗД и Кабинетот На Претседателот На РС Македонија 
Потпишаа Меморандум За Соработка),” korrik 25, 2022. https://kszd.mk/%d0%ba%d1%81%d0%b7%d0%b4-
% d 0 % b 8 - % d 0 % b a % d 0 % b 0 % d 0 % b 1 % d 0 % b 8 % d 0 % b d % d 0 % b 5 % d 1 % 8 2 % d 0 % b e % d 1 % 8 2 -
%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5
%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80/.

Radio MOF. “ERRC: KPMD urdhëroi shkollën fillore ‘Giorgji Sugarev’ të ndalojë ndarjen e fëmijëve romë (ЕЦПР: КСЗД Му Нареди На 
Основното Училиште „Ѓорѓи Сугарев“ Да Ја Прекине Сегрегацијата На Ромските Деца),” gusht 17, 2022. https://
www.radiomof.mk/ecpr-kszd-mu-naredi-na-osnovnoto-uchilishte-gjorgji-sugarev-da-ja-prekine-segregacijata-
na-romskite-deca/.

Akademik. “Barazia dhe eliminimi i stereotipeve - po përgatitet një ligj i ri për barazi gjinore (Еднаквост и Елиминирање На 
Стереотипите – Во Подготовка Нов Закон За Родова Еднаквост),” shtator 20, 2022. https://akademik.mk/
ednakvost-i-eliminirane-na-stereotipite-vo-podgotovka-nov-zakon-za-rodova-ednakvost/.

Komisioni Evropian për efikasitetin e drejtësisë (CEPEJ). “Mjete për zhvillimin e ndërmjetësimit - Sigurimi i zbatimit të udhëzimeve 
të CEPEJ mbi ndërmjetësimin”, (Mediation Development Toolkit – Ensuring Implementation of the CEPEJ Guidelines 
on Mediation)”, CEPEJ( )7REV 2018, https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-o
f-the-cepej-gui/16808c3f52.

Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë. “Femicidet janë produkt i heshtjes së 
shoqërisë dhe mosbesimit në institucione (Фемицидите Се Производ На Молкот На Општеството и Недовербата 
Во Институциите),” gusht 8, 2022. https://mhc.org.mk/news/femicidite-se-proizvod-na-molkot-na-opshtestvoto-
i-nedoverbata-vo-instituciite/?fbclid=IwAR2WJSU2o_0vyioiblmCcZLNSltlA36j2SQuoybVTeargG8LCmihWiSg-
piQ&fs=e&s=cl.
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Faqja Zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë. “Raporti i GRECO: Nga 19 rekomandime, 9 janë zbatuar në masë të kënaqshme, 9 janë 
zbatuar pjesërisht, dhe vetëm 1 nuk është zbatuar  (Извештај На ГРЕКО: Од 19 Препораки, 9 Се Имплементирани 
Во Задоволителна Мера, 9 Се Делумно, а Само 1 Не е Имплементирана),” korrik 4, 2022. https://pravda.gov.mk/
vest/6381.

mkd.mk. “Gruevski përballet me 12 vite e gjysmë burg dhe një tjetër kërkesë për ekstradim (Груевски Го Чекаат 12 и Пол Години 
Затвор и Уште Едно Барање За Екстрадиција),” shtator 12, 2022. https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/
gruevski-go-chekaat-12-i-pol-godini-zatvor-i-ushte-edno-baranje-za-ekstradicija.

Sloboden peçat. “Gjuha e urrejtjes do të gjykohet vetëm në format më të rënda (Говорот На Омраза Ќе Се Суди Само При 
Најтешките Форми),” korrik 26, 2022. https://www.slobodenpecat.mk/govorot-na-omraza-kje-se-sudi-samo-pri-
najteshkite-formi/.

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë. “Në qershor 2022, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat 
e Njeriut, në emër të një vajze që ka kërkuar ndihmë juridike, ka paraqitur ankesë në Komisionin për Parandalim-
in dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ndaj Sergej Varoshlia për ngacmime seksuale në bazë të seksit dhe gjinisë në 
fushën e informacionit publik dhe medias. (Хелсиншкиот Комитет За Човекови Права Во Јуни 2022 Година, Во 
Име На Девојка Која Побара Правна Помош, Поднесе Претставка До Комисија За Спречување и Заштита Од 
Дискриминација Против Сергеј Варошлија За Сторено Сексуално Вознемирување Врз Основа На Пол и Род Во 
Областа На Јавно Информирање и Медиуми.).” 22 shtator 2022. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=p
fbid02HcUCu1tfkfpaRrQi9G5WbmEaGyWQUhN9L8m6WqmSzAbrxmmNJtzwSyUpFeV5603296

Radio MOF. “Komiteti i Helsinkit: Trajtimi joprofesional i 33 rasteve të dhunës me bazë gjinore në vitin 2021 (Хелсиншки: 
Непрофесионално Постапување По 33 Случаи На Родово-Базирано Насилство Во 2021),” korrik 13, 2022. 
https://www.radiomof.mk/helsinshki-neprofesionalno-postapuvanje-po-33-sluchai-na-rodovo-bazirano-nasilst-
vo-vo-2021/.

Radio MOF. “HERA: Janë hapur katër ordinanca të reja gjinekologjike në Makedonski Brod, Resnjë, Radovish dhe Dellçevë (ХЕРА: 
Отворени Четири Нови Гинеколошки Ординации Во Македонски Брод, Ресен, Радовиш и Делчево),” korrik 4, 
2022. https://www.radiomof.mk/hera-otvoreni-chetiri-novi-ginekoloshki-ordinacii-vo-makedonski-brod-resen-ra-
dovish-i-delchevo/.

Faqja Zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. “Ngacmimi i identifikuar i personave me aftësi të 
kufizuar nga Drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave (Утврдено Вознемирување Врз Лицата Со Попреченост 
Од Страна На Директорот На Центарот За Управување Со Кризи),” shtator 14, 2022. https://kszd.mk/%d0%b-
f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be -%d0%bf%d0%be -%d0%b-
f%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bd%-
d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be/.

Radio MOF. “Nëse personat që më sulmuan nuk dënohen, do të ngre një tendë në qeveri për të qenë i sigurt, thotë aktivisti i LGBTI+ 
Asani (Ако Не Се Казнат Луѓето Кои Ме Нападнаа Ќе Поставам Шатор Во Владата За Да Бидам Безбеден, Вели 
ЛГБТИ Активистот Асани),” shtator 12, 2022. https://www.radiomof.mk/ako-ne-se-kaznat-lugjeto-koi-me-napad-
naa-kje-postavam-shator-vo-vladata-za-da-bidam-bezbeden-veli-lgbti-aktivistot-asani/.

Sloboden peçat. “Joveski pezulloi Villma Ruskovskën, procedurë disiplinore kundër dy prokurorëve të tjerë (Јовески Ја Суспендира 
Вилма Русковска, Дисциплинска Постапка Против Уште Две Обвинителки),” gusht 16, 2022. https://www.
slobodenpecat.mk/joveski-ja-suspendira-vilma-ruskovska-povede-disciplinska-postapka-protiv-ushte-dve-
obvinitelki/.

Radio MOF. “HKS: Procedurë disiplinore ndaj punonjësve për sulm verbal ndaj gazetares Iljoska (КХС: Дисциплинска Постапка 
Против Вработените За Вербалниот Напад Врз Новинарката Иљоска),” gusht 18, 2022. https://www.radiomof.
mk/khs-disciplinska-postapka-protiv-vrabotenite-za-verbalniot-napad-vrz-novinarkata-iljoska/.
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Kovaçevski: Ne ofrojmë mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara dhe në rrezik social, me më shumë burime, kujdes 
dhe shërbime cilësore (Ковачевски: Обезбедуваме Еднакви Можности За Лицата Со Попреченост и Во Социјален 
Ризик, Со Повеќе Средства, Грижа и Квалитетни Услуги).” Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, 28 korrik 2022. https://vlada.mk/node/29725.

Faqja Zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. “Memorandum për bashkëpunim ndërm-
jet Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Bankës Popullore të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut (Склучен Меморандум За Соработка Помеѓу Државната Комисија За Спречување На 
Корупцијата и Народната Банка На Република Северна Македонија),” korrik 18, 2022. https://dksk.
mk/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1
%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%-
d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5/.

Faqja Zyrtare e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. “MPPS: Miratuar Strategjia për Barazi Gjinore 2022-2027 (МТСП: 
Изгласана Стратегијата За Родова Еднаквост 2022-2027 Година),” korrik 27, 2022. https://www.mtsp.gov.mk/po-
cetna-ns_article-mtsp-izglasana-strategijata-za-rodova-ednakvost-2022-2027-godina.nspx.

“MPPS: Ne po ndërtojmë një sistem që është i drejtë dhe i përshtatur për njerëzit me aftësi të kufizuara (МТСП: Градиме Систем 
Кој е Праведен и Прилагоден На Лицата Со Попреченост).” Uebfaqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, 28 korrik 2022. https://vlada.mk/node/29717.

Fokus. “Muaremi largohet nga pozita e ushtruesit të detyrës së drejtorit të Drejtorisë të Policisë Financiare (Муареми Се Повлекува 
Од Позицијата в.д. Директор На Управата За Финансиска Полиција),” gusht 16, 2022. https://fokus.mk/
muaremi-se-povlekuva-od-pozitsijata-v-d-direktor-na-upravata-za-finansiska-politsija/.

Deutsche Welle. “Muaremi për Ruskovskën: Krimi vërtetohet në institucione (Муареми До Русковска: Криминал Се Докажува 
Во Институциите),” gusht 4, 2022. https://www.dw.com/mk/muaremi-do-ruskovska-kriminal-se-dokazuva-vo-in-
stituciite/a-62704465.

Radio MOF. “Maqedonia e Veriut ka bërë përparim të rëndësishëm në mbrojtjen juridike të pakicave (С. Македонија Постигна 
Значителен Напредок Во Правната Заштита На Малцинствата),” shtator 21, 2022. https://www.radiomof.mk/s-
makedonija-postigna-znachitelen-napredok-vo-pravnata-zashtita-na-malcinstvata/.

24info.mk. “Rrjeti Kombëtar Kundër Dhunës: A i mbron vërtet shteti gratë viktima të dhunës familjare dhe dhunës në bazë gjinore?! 
(Национална Мрежа Против Насилство: Дали Државата Навистина Ги Штити Жените Жртви На Семејно и Родово 
Базирано Насилство?!),” gusht 15, 2022. https://24info.mk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE-%D0%94%D0%B0/.

vesti.mk. “Hetim i ri për Zeqirin për një krim të ngjashëm (Нова Истрага За Зеќири За Слично Кривично Дело),” korrik 8, 2022. 
https://www.vesti.mk/article/62c85602075b2192cacefb36.

press24.mk. “NP “Higjiena Komunale” – Shkup: Ndaj punonjësit që ka shkaktuar incident sot është iniciuar procedurë disiplinore 
(ЈП „Комунална Хигиена“ – Скопје: Отпочната е Дисциплинска Постапка За Вработената Која Денес Предизвика 
Инцидент),” gusht 8, 2022. https://press24.mk/jp-komunalna-higiena-skopje-otpochnata-e-disciplinska-postapka-
za-vrabotenata-koja-denes-predizvika.

A1 on. “Ruskovska pas pezullimit të konfirmuar: Unë nuk kam ndikuar në asnjë rast, mund të pyesni cilindo prokuror (Русковска 
По Потврдената Суспензија: Ни На Еден Предмет Не Сум Влијаела, Може Да Прашате Било Кој Обвинител),” 
gusht 24, 2022. https://a1on.mk/macedonia/ruskovska-po-potvrdenata-supspenzija-na-ni-eden-predmet-ne-sum-
vlijaela-mozhete-da-prashate-bilo-koj-obvinitel/.
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Kanali 5. “Ruskovska e apeloi vendimin për suspendimin e saj në Këshillin e prokurorëve publikë (Русковска Поднесе Жалба За 
Одлуката За Нејзината Суспензија До Советот На Јавни Обвинители),” gusht 19, 2022. https://kanal5.com.mk/
ruskovska-podnese-zhalba-za-odlukata-za-nejzinata-suspenzija-do-sovetot-na-javni-obviniteli/a543256.

Deutsche Welle. “Apeli i Ruskovskës u refuzua, pezullimi mbetet (Отфрлена Жалбата На Русковска, Суспензијата Останува),” 
gusht 24, 2022. https://www.dw.com/mk/ruskovska-nema-da-se-vrati-na-rabota-sovetot-na-javni-obviniteli-ja-
potvrdi-suspenzijata/a-62909739?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss.

24info.mk. “ESHR: Departamenti për Risocializim në INK ‘Burgu Shkup’ nuk ka personel të mjaftueshëm dhe nuk ka person që të 
kontrollojë cilësinë e ushqimit (ДЗР: Секторот За Ресоцијализација При КПУ „Затвор Скопје” Не е Доволно Екипиран 
и Нема Лице За Проверка На Квалитетот На Храната),” korrik 7, 2022. https://24info.mk/%D0%B4%D0%B7%D-
1%80-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80
%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8/.

Pravdiko. “Kërkimet në INK Prilep: Tek të dënuarit janë gjetur thika dhe sende të tjera të ndaluara (Претреси Во КПД Прилеп: Кај 
Осудените Лица Пронајдени Ножеви и Други Забранети Предмети),” korrik 21, 2022. https://www.pravdiko.mk/
pretresi-vo-kpd-prilep-kaj-osudenite-litsa-pronajdeni-nozhevi-i-drugi-zabraneti-predmeti/.

SPGM “SPGM: Kemi të drejtë të raportojmë, por edhe të kemi një mendim (ССНМ: Имаме Право Да Известуваме, Но и Да Имаме 
Став),” korrik 6, 2022. https://ssnm.org.mk/slider-en/%d1%81%d1%81%d0%bd%d0%bc-%d0%b8%d0%b-
c%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d
0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%be-
%d0%b8-%d0%b4.

Enti Shtetëror i Revizionit. “RAPORTI FINAL PËR NJË AUDIT TË KRYER TË SUKSESIT ‘EFEKTIVITETI I MASAVE TË QEVERISË SË RE-
PUBLIKËS SË MAQEDONISË TË VERIUT PËR BARAZI GJINORE DHE INICIATIVA TË PËRSHTATSHME TË BUXHETIT GJINOR’ 
(КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  „ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ И СООДВЕТНИ РОДОВИ БУЏЕТСКИ ИНИЦИЈАТИВИ“),” 
korrik 1, 2022. https://dzr.mk/sites/default/files/2022-07/RU_Efektivnost_merki_Vlada_rodova_ednakvost_0.pdf.

Radio MOF. “Pas konstatimit të diskriminimit nga KPMD, pushteti lokal në Prilep mori urdhër për sigurimin e ujit të pijshëm për vend-
banimet rome (По Утврдена Дискриминација Од КСЗД, Локалната Власт Во Прилеп Доби Наредба Да Обезбеди 
Питка Вода За Ромските Населби),” gusht 25, 2022. https://www.radiomof.mk/po-utvrdena-diskriminacija-od-
kszd-lokalnata-vlast-vo-prilep-dobi-naredba-da-obezbedi-pitka-voda-za-romskite-naselbi/.

Fokus. “Këshilli i prokurorëve publikë do të vendos për suspendimin e Ruskovskës, por jo për shkarkimin e saj (Советот На Јавни 
Обвинители Ќе Решава За Суспензијата На Русковска, Но Не и За Разрешување),” gusht 18, 2022. https://fokus.
mk/sovetot-na-javni-obviniteli-ke-reshava-za-suspenzijata-na-ruskovska-no-ne-i-za-razreshuvane/.

sdk.mk. “POLICIA FINANCIARE DORËZOI ANKESA PENALE PËR RUSKOVSKËN DHE PROKURORËT, DREJTORI MUAREMI NUK TREGON PER 
CILËN VEPËR (ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА СО КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА РУСКОВСКА И ОБВИНИТЕЛКИТЕ, ДИРЕКТОРОТ 
МУАРЕМИ НЕ ОТКРИВА ЗА КОЕ ДЕЛО),” gusht 8, 2022. https://sdk.mk/index.php/makedonija/finansiskata-politsija-
so-krivichni-prijavi-na-ruskovska-i-obvinitelkite-direktorot-muaremi-ne-otkriva-za-koe-delo/.

Faqja zyrtare e Rrjetit Kombëtar Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje. “Gjykata e Apelit të Gostivarit urgjentisht do të 
nxjerrë gjykim me të cilin do të mbrohet Elena Jovicoska dhe do të dënohet autori i dhunës në familje (Апелациониот 
Суд Гостивар Итно Да Донесе Судска Пресуда Со Која Ќе Ја Заштити Елена Јовицоска и Ќе Го Осуди Сторителот 
На Семејно Насилство),” gusht 5, 2022. https://glasprotivnasilstvo.org.mk/apelatsioniot-sud-gostivar-itno-da-
donese-sudska-presuda-so-koja-ke-ja-zashtiti-elena-jovitsoska-i-ke-go-osudi-storitelot-na-semejno-nasilstvo/.
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Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë. “Qeveria dhe Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve kanë kryer diskriminim të drejtpërdrejtë ndaj personave me aftësi të kufizuara gjatë ushtrimit të së drejtës 
së tyre për të votuar (Владата и Државната Изборна Комисија Сториле Директна Дискриминација Врз Лицата 
Со Попреченост При Остварување На Нивното Право На Глас),” shtator 1, 2022. https://mhc.org.mk/news/vla-
data-i-drzhavnata-izborna-komisija-storile-direktna-diskriminacija-vrz-licata-so-poprechenost-pri-ostvaruvan-
je-na-nivnoto-pravo-na-glas/?fbclid=IwAR3qrzFpDz7DN6KMtkv63BCe5R9jU14z3LpLif7p2CTH9njMBH2xJmwdK0U.

Kurir. “U miratua informacioni për përcaktimin e sjelljes etike për anëtarët e qeverisë dhe bartësit e funksioneve të emëruara 
publike (Усвоена Информацијата За Утврдување На Етичко Однесување За Членовите На Владата и Носителите 
На Именувани Јавни Функции),” korrik 5, 2022. https://kurir.mk/makedonija/vesti/usvoena-informacijata-za-utvr-
duvanje-na-etichko-odnesuvanje-za-chlenovite-na-vladata-i-nositelite-na-imenuvani-javni-funkcii/.

Shkup 24. “Është zgjeruar hetimi kundër ish-sekretarit të përgjithshëm të qeverisë, Muhamed Zekiri (Проширена Истрагата 
Против Поранешниот Генерален Секретар На Владата Мухамед Зекири),” gusht 8, 2022. https://skopje24.com.
mk/proshirena-istragata-protiv-poraneshniot-generalen-sekretar/?fbclid=IwAR17aDK7xZMsRhGcOf8SfD9mvYxyHq
TWelX1DYPGCSxo4s3QgxyRRosxcPo&fs=e&s=cl.

Faqja zyrtare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë. “Papërgjegjësia e autoriteteve minon 
përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara (Неодговорноста На Надлежните Ја Минира Инклузијата На Децата 
Со Попреченост),” shtator 6, 2022. https://mhc.org.mk/news/neodgovornosta-na-nadlezhnite-ja-minira-inkluzija-
ta-na-decata-so-poprechenost/.

sdk.mk. “MINISTRIA E ARSIMIT ËSHTË BËRË DEPARTAMENTI MË PROBLEMATIK DHE MË FUNKSIONAL, AVOKATI I POPULLIT ZI-
BERI PUBLIKOI TË GJITHA ANKESAT E PRINDËRVE DHE NXËNËSVE (МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ СТАНУВА 
НАЈПРОБЛЕМАТИЧЕН И НАЈНЕФУНКЦИОНАЛЕН РЕСОР, ОМБУДСМАНОТ ЗИБЕРИ ГИ ОБЈАВИ СИТЕ ПОПЛАКИ НА 
РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ),” shtator 30, 2022. https://sdk.mk/index.php/makedonija/ministerstvoto-za-obrazovanie-
stanuva-najproblematichen-i-najnefunktsionalen-resor-ombudsmanot-ziberi-gi-objavi-site-poplaki-na-roditeli-i-
uchenitsi/.

Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Raporti vjetor 2021 mbi nivelin e sigurimit të përputhshmërisë, promovim-
it dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut (Годишен Извештај За Степенот На Обезбедувањето Почитување, 
Унапредување и Заштита На Човековите Слободи и Права 2021),” mars 2022. http://ombudsman.mk/CMS/Up-
load/NarodenPravobranitel/upload/Godisni%20izvestai/GI-2021/GI-2021.pdf.

Radio MOF. “Pjesa e dytë e Fundjavës së Krenarisë në Shkup në disa lokacione nga 15 deri më 17 shtator (Вториот Дел Од Викендот 
На Гордоста Скопје На Неколку Локации Од 15 До 17 Септември),” shtator 11, 2022. https://www.radiomof.mk/
vtoriot-del-od-vikendot-na-gordosta-skopje-na-nekolku-lokacii-od-15-do-17-septemvri/.

sdk.mk. “Shteti heq më tej të drejtën e foshnjave nga prindërit pa identitet dhe rrit numrin e fantazmave të reja (Државата 
Дополнително Ги Обесправува Бебињата Од Родителите Без Идентитет и Ја Зголемува Бројката На Нови 
Фантоми),” korrik 26, 2022. https://sdk.mk/index.php/makedonija/drzhavata-dopolnitelno-gi-obespravuva-
bebinata-od-roditelite-bez-identitet-i-ja-zgolemuva-brojkata-na-novi-fantomi/.

sdk.mk. “Shteti ka gënjyer personat me aftësi të kufizuara prej një viti dhe nuk po realizon të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara, thotë koalicioni “Ndryshojmë” dhe kërkojnë ndihmë nga BE-ja  (Државата Една Година Ги Лаже и Не Ги 
Остварува Правата На Лицата Со Попреченост, Велат Од Коалицијата „Менуваме“ и Бараат Помош Од ЕУ),” 
korrik 27, 2022. https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/drzhavata-edna-godina-gi-lazhe-i-ne-gi-ostvaruva-
pravata-na-litsata-so-poprechenost-velat-od-koalitsijata-menuvame-i-baraat-pomosh-od-eu/.

TV Telma. “Gjyqtari kushtetues i pagjykuar Voisllav Dimovski u akuzua për lëndë të vjetruara (Несудениот Уставен Судија Воислав 
Димовски Доби Обвинение За Застарени Предмети),” shtator 19, 2022. https://telma.com.mk/2022/09/19/ne-
sudeniot-ustaven-sudija-voislav-dimovski-dobi-obvinenie-za-zastareni-predmeti/.
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“Ka vdekur gruaja që u rrah nga burri nga Negotina me të cilin ishte në bashkësi jashtëmartesore, do të ndiqet për krim të rëndë 
(Почина Жената Претепана Од Неготинецот Со Кој Била Во Вонбрачна Заедница, Тој Ќе Се Гони За Потешко 
Кривично Дело),” gusht 7, 2022. https://www.slobodenpecat.mk/pochina-zhenata-pretepana-od-negotinecot-so-
koj-bila-vo-vonbrachna-zaednica-toj-kje-se-goni-za-poteshko-krivichno-delo/.

360 stepeni. “Trajçe Pelivanov emërohet shef i përkohshëm në vend të Ruskovskës së suspenduar (Трајче Пеливанов Назначен За 
Привремен Шеф На Местото На Суспендираната Русковска),” gusht 29, 2022. https://360stepeni.mk/trajche-pe-
livanov-naznachen-za-privremen-shef-na-mestoto-na-suspendiranata-ruskovska/.

Transparency International. “Raporti i dytë tremujor për zbatimin e rekomandimeve nga vlerësimi i cenueshmërisë ndaj korrup-
sionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet lokale në fushën e planifikimit hapësinor, urbanistikës dhe ndërtimit 
(Втор Квартален Извештај За Имплементацијата На Препораките Од Проценката На Ранливост Од Корупција 
Во Државните Институции и Локална Власт Во Областа Просторно Планирање, Урбанизам и Градежништво),” 
gusht 18, 2022. https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/08/vtor-kvartalen-izveshta%D1%98-za-implen-
taczi%D1%98a-na-preporakite-od-proczenka-na-ranlivost-od-korupczi%D1%98a-vo-oblasta-prostorno-plan-
ira%D1%9Ae-urbanizam-i-gradezhnishtvo.pdf.

24info.mk. “Sulmohet ekipi televiziv i TV Klanit në ndërmarrjen publike të higjienës komunale (Нападната Екипата На ТВ 
Клан Во Комунална Хигиена),” gusht 8, 2022. https://24info.mk/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%B
A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%92-%D0%9A%D0%B-
B%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BE/.

Nova Makedonija. “Voisllav Dimovski nuk mori mbështetje për gjyqtar kushtetues nga Komisioni për Zgjedhje dhe Emërime (Воислав 
Димовски Не Доби Поддршка За Уставен Судија Од Комисијата За Прашања На Изборите и Именувањата),” 
shtator 9, 2022. https://novamakedonija.com.mk/makedonija/voislav-dimovski-ne-dobi-poddrshka-za-ustaven-
sudija-od-komisijata-za-prashanja-na-izborite-i-imenuvanjata/.

Faqja zyrtare e Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Seanca e 11-të e Bordit Administrativ të Shoqatës 
së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, (“XI– Тата Седница На Управниот Одбор На Здружението На 
Судиите На Република Северна Македонија,”), 10 shkurt 2022. https://bit.ly/3zQ3NaV.

Abazi Imeri, Ardita. “Përfitimet e ndërmjetësimit - Ndërgjegjësimi në sektorin e administratës publike dhe biznesit në Maqedoninë 
e Veriut.” (Benefits of Mediation- Awareness in the Public Administration and Business Sector in North Macedonia).” 
Vjetari për Ligjin, Politikat dhe Institucionet Evropiane (Yearbook on European Law, Policies, and Institutions), 1:9–19. 
Shkup: Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 2022.

Abazi Imeri, Ardita, Darko Avramovski, Beba Zhagar, Goce Kocevski, Jelena Kadriq, Tona Kareva, Urania Pirovska dhe Zharko 
Haxhi-Zafirov. “Analizë - Vlerësim gjithëpërfshirës të zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor (2017-
2022)”, (“Анализа - Сеопфатна Оценка На Спроведувањето На Стратегијата За Реформа На Правосудниот Сектор 
2017-2022.”) Instituti për Politika Evropiane - Shkup, 10 nëntor 2022. http://blueprint.org.mk/wp-content/uploads/
2022/11/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90_mk1-1.pdf.

Agjencioni Rejting: “Perceptimi i administratës publike dhe sektorit privat për ndërmjetësimin si mënyrë për zgjidhjen e mosmar-
rëveshjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, (“Перцепција На Јавната Администрација и Приватниот Сектор 
За Медијацијата Како Начин За Решавање На Спорови Во Република Северна Македонија.”) Instituti për Politikë 
Evropiane - Shkup, 25 tetor 2021. https://epi.org.mk/post/18108.

Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 26 gusht 2022.
———. “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 1 nëntor 2022.
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Faqja zyrtare e Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”. “Akademia e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë 
pjesë e Rrjetit Rajonal të Gjyqtarëve për Barazi Gjinore”, (“Академијата За Судии и Јавни Обвинители Дел Од 
Регионалната Мрежа На Судии/Судијки За Родова Еднаквост,”), 13 korrik 2022. https://bit.ly/3WkMt7o.

 “Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë nuk zgjodhi drejtoreshë mes Gaber Damjanovskës dhe Ristovës”, (,,Академијата за судии 
и обвинители не избра директорка меѓу Габер Дамјановска и Ристова”), 30 gusht 2022, https://fokus.mk/
akademijata-za-sudii-i-obviniteli-ne-izbra-direktorka-megu-gaber-damjanovska-i-ristova/.

Qendra ACIT dhe Instituti EPIK, “BAROMETËR BALLKANIK - Raport analitik për opinionin publik 2022”, (BALKAN BAROMETER – 
2022 Public Opinion Analytical report) qershor 2022 , https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications.

Biljana Bejkova Josheska dhe Sead Xhigal. “Me veprim të përbashkët drejt respektimit më të madh të të drejtave të gazetarëve dhe 
punonjësve të medias.”, (“Со Заедничко Дејствување До Поголемо Почитување На Правата На Новинарите и На 
Медиумските Работници.”) Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve mediatik, 1 janar 2022. https://znm.org.
mk/wp-content/uploads/2022/03/Bezbedni-Mediumski-Rabotnici-Analiza-Book-WEB-MKD.pdf.

Bluprint grupi për Reformën në Gjyqësor. “PËRMBLEDHJE E DYTË MBIKËQYRËSE E GJYSËMVITIT: Monitorimi i Zbatimit të Strate-
gjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 - Periudha e Monitorimit: janar 2022- qershor 2022.”, (“ВТОР 
ПОЛУГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ: Следење На Спроведувањето На Стратегијата За Реформа На Правосудниот 
Сектор 2017-2022 Година- Период На Следење: Јануари 2022- Јуни 2022.”) Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, 
19 shtator 2022. https://bit.ly/3NnEySR.

Bluprint grupi për Reformën në Gjyqësor. “Përgjigje në Kërkesën për Mendim mbi Propozimin për Tekstin e Ligjit për Menaxhimin 
e Pronës së Konfiskuar, dorëzuar më 22 korrik 2022”, (“Одговор На Барање За Мислење По Предлог Текстот На 
Законот За Управување Со Одземен Имот, Доставен На 22.07.2022 Година,”),  3 gusht 2022.

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Numërimi i votave për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit 
Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve”, (“Броење На Гласови За Изборот На Членови На Судски Совет Од Редот На 
Судиите,”), 16 shtator 2022. https://bit.ly/3gZ1bB6.

“Villma Ruskovska suspendohet, disiplinore edhe për dy prokurore.”, (“Вилма Русковска е Суспендирана, Дисциплинска За 
Уште Две Обвинителки.”) 16 gusht 2022. https://netpress.com.mk/vilma-ruskovska-suspendirana-disciplinska-za-
ushte-dve-obvinitelki/.

Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Qeveria miratoi paketën e ndryshimeve ligjore për paga më të 
larta në sistemin gjyqësor dhe prokurorial”, (“Владата Го Усвои Пакетот Законски Измени За Повисоки Плати Во 
Правосудниот и Обвинителскиот Систем,”),  25 maj 2022. https://vlada.mk/node/28948.

A1 on. “Gjykata Supreme ia konfirmoi dënimin me burg Katica Janevës dhe Bojan Jovanovskit për “Reket”, (,,Врховен им ги 
потврди затворските казни на Катица Јанева и Бојан Јовановски за „Рекет“ ”),  A1 On , 1 qershor 2022, https://
a1on.mk/macedonia/i-vrhoven-im-gi-potvrdi-zabojanite-kazni-na-katica-janeva-i-bojan-jovanovski-za-reket/.

Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 7 nëntor 
2022.

———. “Përgjigje ndaj kërkesës për qasje të lirë në informacionin publik”, 7 nëntor 2022.
eMagazin. “Gjykata Supreme ka lidhur marrëveshje me Neokomin në vlerë prej 705,1 mijë euro”, ( ,,Врховен суд склучи договор 

со Неоком вреден 705,1 илјади евра”), EMagazin , 20 maj 2022, https://emagazin.mk/vrhoven-sud-skluchi-
dogovor-so-neokom-vreden-705-1-il-adi-evra/.

Akademik. “Gjykata Supreme miratoi Rregulloren e re të Punës”, (,,Врховниот суд го усвои новиот Деловник за работа”), Akade-
mik , 29 dhjetor 2021, https://akademik.mk/vrhovniot-sud-go-usvoi-noviot-delovnik-za-rabota/.

Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane (EPI) - Shkup. “Grupi i dytë i trajnerëve të ndërmjetësimit aktual dhe të ardhshëm morën 
trajnime për metoda dhe aftësi nga ekspertë holandezë”, (“Втора Група На Сегашни и Идни Обучувачи За Медијација 
Поминаа Обука За Методи и Вештини Од Холандски Експерти,”), 9 maj 2022. https://epi.org.mk/post/20820.
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“Raporti vjetor për punën e Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë për vitin 2021”, (,,Годишен извештај за работата на 
Академијата за судии и јавни обвинители за 2021 година”),  https://jpacademy.gov.mk/reports/.

Akademik. “Qytetarët do të mund të përdorin shërbimet dixhitale të gjykatave për lëshimin e certifikatave”, (,,Граѓаните ќе можат 
да користат дигитални услуги на судовите за издавање на уверенија”),  Akademik , 7 tetor 2021, https://akade-
mik.mk/graganite-ke-mozhat-da-koristat-digitalni-uslugi-na-sudovite-za-izdavane-na-uverenija/.

Fokus.  ,,Grkovska: Ligji për origjinën e pronës do të miratohet me kujdes”, (,,Грковска: Законот за потекло на имот ќе се 
донесува внимателно”), Fokus, 20 maj 2022, https://fokus.mk/grkovska-zakonot-za-poteklo-na-imot-ke-se-do-
nesuva-vnimatelno/.

Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane (EPI) - Shkup.  “Debat: Numri i rasteve të zgjidhura me ndërmjetësim është në rritje, 
por ende mungon vetëdija për këtë”, (“Дебата: Расте Бројот На Предмети Решени Со Медијација, Но Сè Уште 
Постои Слаба Информираност За Истата,”), 16 shtator 2022. https://epi.org.mk/post/22207.

Rregullorja e punës për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores gjyqësore, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. § 
114/2014 (n.d).

Rregullorja e punës së Gjykatës së Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
nr. § 14/2022 (n.d).

Faqja zyrtare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Detaje në material - propozim Ligj për procedurën civile,”, (“Детали 
На Материјал- Предлог На Закон За Парничната Постапка,”) n.d. https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.
nspx?param=d1d44644-0f3a-4f12-b3da-bea6154d4f87.

Faqja zyrtare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Detajet e seancës të 140-të të Komisionit Ligjvënës-juridik”, 
(“Детали На Седница 140 На Законодавно-Правната Комисија,”),  28 korrik 2022. https://www.sobranie.mk/deta-
li-na-komisiska-sednica.nspx?sittingId=c871b7d3-efa9-47c8-a0b3-95c850.

360 stepeni.  ,AMDP i dërgoi Rashkovskit një udhëzim përpara se të prokuronte softuerin e identifikimit biometrik,” (,,ДЗЛП Му Пратила 
Укажување На Рашковски Пред Да Го Набави Софтверот За Биометриска Идентификација,”),  360 gradë , 28 shtator 2022, 
https://360stepeni.mk/dzlp-mu-pratila-ukazhuvane-na-dashkovski-pred -nabavi-softverot-za-biometrika-identifikatsija/.

Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane (EPI) - Shkup. “Diskutim mbi Raportin në hije për Kapitullin 23 për periudhën 
tetor 2021 - shtator 2022”, (“Дискусија За Извештајот Во Сенка За Поглавје 23 За Периодот Октомври 2021 – 
Септември 2022 Година,”),  25 nëntor 2022. https://epi.org.mk/post/22609.

Nezavisen. ,,U miratuan ligjet për shërbimin gjyqësor, prokurorial publik dhe ekzekutimin e sanksioneve,” (,,Донесени законите за 
судска, јавнообвинителска служба и за извршување санкции,”), Nezavisen , 3 nëntor 2022, https://nezavisen.mk/
doneseni-zakonite-za-sudska-javnoobvinitelska-sluzhba-i-za-izvrshuvanje-sankcii/.

Enti Shtetëror i Revizionit. “Raporti përfundimtar për revizionin e përputhshmërisë së buxhetit bazë të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut për vitin 2021”, (,,Конечен извештај за извршената ревизија на усогласеност на основен буџет на 
Република Северна Македонија за 2021 година”), 2022, https://dzr.mk/sites/default/files/2022-09/01_Osnoven_
budzet_RSM_KOMPLET_2021_0.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit “Raporti vjetor për punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrup-
sionit për vitin 2021”, (,,Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 
2021 година”), 1 mars 2022, https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/% D0% 93%D0%98-2021-final.pdf.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit “Strategjia kombëtare për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të inter-
esit 2021-2025”, (,,Националната стратегија за спречувањето на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 
година”)  2020, https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna- strategija-DKSK-KONECNA.pdf.

Komisioni Evropian. “Raport për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, (“Извештај За Прогрес На 
Република Северна Македонија За 2021 г.,”), 19 tetor 2021. https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/
system/files/2021-10/North-Macedonia-Report-2021. pdf .
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 “DOKUMENTI I PUNËS I KOMISIONIT - Raporti i Maqedonisë së Veriut 2022”, (“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT – North 
Macedonia 2022 Report”), 12 tetor 2022, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/north-macedonia -re-
port-2022_en.

“Udhëzimet evropiane për etikën dhe sjelljen për prokurorët publikë, “Udhëzimet e Budapestit” (European Guidelines on Ethics 
and Conduct for Public Prosecutors ,,The Budapest Guidelines”).” Këshilli i Evropës, 2005. https://rm.coe.int/confer-
ence-of-prosecutors-general-of-europe-6th-session-organized-by-t/16807204b5.

Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. “KE-JA PËRSHËNDETI ZGJEDHJEN E KPMD-SË, POR 
VURI NË DUKJE VËSHTIRËSITË E SHUMTA LOGJISTIKE DHE FINANCIARE ME TË CILAT PËRBALLET KOMISIONI,”, (“ЕК ГО 
ПОЗДРАВИ ИЗБОРОТ НА КСЗД, НО УКАЖА НА БРОЈНИТЕ ЛОГИСТИЧКИ И ФИНАНСИСКИ ПОТЕШКОТИИ СО КОИ СЕ 
СООЧУВА КОМИСИЈАТА,”),  22 tetor 2021. https://kszd.mk/%d0%b5%d0%b3%d d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7
%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1% d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-
%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%81%d0%b7%d0%b4-%d0%bd%d0%be -%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b
6%d0%b0/.

Faqja zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit. “KE konstaton progres në luftën kundër 
korrupsionit, KSHPK - Me bashkëpunim më të madh ndërinstitucional mund të arrijmë rezultate më të mëdha,”, (“ЕК 
Констатира Напредок Во Борбата Против Корупцијата, ДКСК – Со Поголема Меѓуинституционална Соработка 
Можеме До Поголеми Резултати,”), 25 tetor 2021. https://dksk.mk/%d0%b5%d0%ba-%d0% ba%d0% be%d
0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf %d1%80 
%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0 %d1%82 
%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be/.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin e Prokurorëve Publikë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut nr. § 42/2020 (nd).

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykata, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. § 96/2019 (n.d.).
Ligji për Ndërmjetësim, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 294/2021 (n.d.).
Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 

102/2019 (n.d).
Ligji për kontestimet administrative, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 96/2019 (n.d.).
Faqja zyrtare e Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Ligjet dhe aktet nënligjore,” (“Закони и 

Подзаконски Акти,”), n.d. https://bit.ly/3v8rfgH.
Ligji për dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe shërbime konfidenciale, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut nr. 101/2019; § 275/2019 (n.d.).
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 

151/2021 (n.d.).
Ligji për Prokurorinë Publike, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. § 42/2020 (n.d.).
TV Telma.  “Ligji për marrëdhëniet e punës pa ndryshimet e miratuara pensionon 42 gjyqtarë dhe 11 prokurorë”, ( ,,Законот 

за работни односи без донесените измени пензионира 42 судии и 11 обвинители”), TV Telma , 1 korrik 2022, 
https://telma.com.mk/2022/07/01/zakonot-za-rabotni-odnosi-bez-donesenite-izmeni-penzionira-42-sudii-i-11-
obviniteli/.

Ligji për qasje të lirë në informata publike, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 101/2019 (n.d.).
Ligji për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 42/2020 (n.d.).
Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Procesverbali nga seanca e 54-të e Qeverisë”, (“Запинсик Од 54-Та 

Седница На Владата,”), 21 qershor 2022. https://vlada.mk/2022-54.
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Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Procesverbali i seancës së 92-të të qeverisë”, (“Записник Од 92-Та 
Седница На Владата,”), 27 korrik 2022. https://vlada.mk/vladani-sednici?page=2.

Faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë. “Procesverbale nga këqyrja në gjykata,», (“Записници Од Увид Во Судови,”), n.d. https://
www.pravda.gov.mk/resursi/22.

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë “Maqedonia e Veriut: Treguesit e shkallës së lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve 2021”, 
(,,Северна Македонија: Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 
2021“), 1 maj, 2022, <https: znm.org.mk/wp-content/uploads/2022/05/mk-mk-2021-finalen-izvestaj.
pdf=»»>).</https:>

360 stepeni. “Zgjedhja e gjyqtarëve kushtetues sot është në rendin e ditës së Komisionit Zgjedhor dhe Emërimeve – gati një vit pasi 
gjykata ka numër të reduktuar të gjyqtarëve”, (,,Изборот на уставни судии денеска е на дневен ред на Комисијата 
за изборите и именувањата – речиси една година откако судот е со намален број судии”), 360 stepeni , 2 qershor 
2022, https://360stepeni.mk /izborot- na-ustavni-sudii-deneska-e-na-dneven-red-na-komisijata-za-izbori-i-
imenuvana-rechisi-edna-godina-otkako-sudot-e-so-namalen-broj-na -sudii/ .

znm.org.mk. “Raporti i Departamentit të Shtetit me fokus të veçantë në sigurinë e gazetarëve”, (“Извештајот На Стејт 
Департментот Со Посебен Фокус На Безбедноста На Новинарите,”), 14 prill 2022. https://znm.org.mk/%d0%
b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88 % d1%82%d0%b0%d1%98%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%98%d1%82 - %d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b-
c%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%82- % d1%81%d0%be-%d0%bf/.

Akademik. ,,Lëshimi i vërtetimit nga regjistri penal për persona fizik përmes Portalit Kombëtar për shërbime elektronike”, 
(,,Издавање потврда од казнена евиденција за физички лица преку Националниот портал за е-услуги”),  
Akademik , 15 nëntor 2021, https://akademik.mk/izdavane-potvrda-od-kaznena-evidentsija-za-fizichki-litsa-
preku-natsionalniot-portal-za-e-uslugi/.

Instituti për Politikë Evropiane - Shkup “Analizë e shkurtër e Raportit të KE-së për Maqedoninë e Veriut 2022 - Një tjetër raport i KE-
së: Prizmë e re, dhimbje të vjetra,”, (“Куса Анализа На Извештајот На ЕК За Северна Македонија 2022 Година- Уште 
Еден Извештај На ЕК: Нова Призма, Стари Болки,”), 13 tetor 2022. https://epi.org.mk/post/22317.

Instituti për të Drejtat e Njeriut Shkup. “Raporti nga monitorimi i punës së Këshillit Gjyqësor: janar-qershor 2022,”, (“Извештај Од 
Следењето На Работата На Судскиот Совет: Јануари-Јуни 2022 Година,”), 2022. https://bit.ly/3zSBDwb.

———. “Raporti tremujor i monitorimit të seancave të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut: 
periudha maj-korrik 2022”, (“Тримесечен Извештај Од Следење На Седниците На Советот На Јавни Обвинители На 
Република Северна Македонија: Период Мај-Јули 2022 Година,”) n.d. https://bit.ly/3zt5o6c.

Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Njoftim Publik për Shprehje të Interesimit për Pjesëmarrje në 
Këshillin Kombëtar për Ndërmjetësim”, (“Јавен Оглас За Искажување На Интерес За Учество Во Националниот 
Совет За Медијација,”), 5 gusht 2022. https://vlada.mk/node/29660.

Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Raport për punën e Prokurorive Publike të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në vitin 2021,”, (“Извештај За Работата На Јавните Обвинителства На Република Северна Македонија Во 
2021 Година,”),  2022. https://bit.ly/3E0kkM7.

TV Telma.  ,,Jolevski: Nëse ka kushte për përzgjedhje, Këshilli të mërkurën do të mbajë seancë për përzgjedhjen e prokurorëve 
publikë”, (,,Јолевски: Ако има услови за избор, Советот ќе одржи седница за избор на јавни обвинители во 
среда”),  TV Telma , 24 shkurt 2022, https://bit.ly/3sLwTUS.

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Listat e Kandidatëve për Zgjedhje të Anëtarëve të Këshillit 
nga radhët e gjyqtarëve”, (“Кандидатски Листи За Избор На Членови На Советот Од Редот На Судиите,”), 11 gusht 
2022. https://bit.ly/3TPKwOJ.
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360 stepeni.   ,,Kacarska: Situata në Gjykatën Kushtetuese është e rëndë, derisa të plotësohet numri i gjyqtarëve nuk do të shqyrtohen 
lëndë të rëndësishme”, (,,Кацарска: Состојбата во Уставен е сериозна, додека не се пополни бројот на судии нема 
да се разгледуваат важни предмети”), 360 stepeni , 30 maj 2022, https://360stepeni.mk/katsarska-sostojbata-vo-
ustaven-e -seriozna- dodeka-ne-se-popolni-brojot-na-sudii-nema-da-se-razgleduvaat-vazhni-predmeti/.

Akademik.  ,,Do të vendoset vepër e re penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të pakujdesshme”, (,,Ќе се воведе ново кривично 
дело „Безобзирно управување со моторно возило“),  Akademik , 16 nëntor 2021, https://akademik.mk/kje-se-
vovede-novo-krivichno-delo-bezobzirno- upravuvane-so -motorno-vozilo/.

Koalicioni Margini. “TRYEZA E RRUMBULLAKËT PËR NJOHJE LIGJORE TË GJINISË NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
SË VERIUT”, (“ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА ПРАВНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РОДОТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА,”), 18 nëntor 2021. http://coalition.org.mk/archives/11963.

 Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi  “Raporti Vjetor i Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskri-
minimi (KPMD) për vitin 2021”, (“Годишен Извештај На Комисијата За Спречување и Заштита Од Дискриминација 
(КСЗД) За 2021 Година,”),  1 mars 2022. https://kszd.mk/wp-content/uploads/2022/03/Godisen-izvestaj-2021.pdf.

———. “Rekomandim i përgjithshëm për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe dinjitetit të personave të dënuar 
me aftësi të kufizuara dhe respektimin e integritetit të tyre fizik dhe mendor gjatë vuajtjes së dënimit në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe shtëpitë ndëshkuese-korrektuese”. (“Општa Препорака За Унапредување и Заштита 
На Човековите Права и Достоинство На Осудените Лица Со Попреченост и Почитување На Нивниот Физички 
и Ментален Интегритет За Време На Издржувањето На Казните Во Казнено-Поправни Установи и Казнено 
Поправните Домови.”), Uebfaqja zyrtare e Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi (blog), 3 dhjetor 
2021. https://kszd.mk/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%BF%D1 %88%D1%82%D0%B0-%D0%B-
F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0 %B7%D0%B0%D1%82%D0%
B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf.

———. “Rekomandim i Përgjithshëm”, (“Општа Препорака,”),  27 prill 2022. https://bit.ly/3AkjB62.
———. “Rekomandim i Përgjithshëm”, (“Општа Препорака,”),  27 prill 2022. https://bit.ly/3AkjB62.
“Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi fitoi besimin e publikut”, (“Комисијата За Спречување и Заштита 

Од Дискриминација Ја Освои Довербата Од Јавноста.”),  23 qershor 2022. https://vistinomer.mk/komisijata-za-
sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija-ja-osvoi-doverbata-od-javnosta/.

Faqja zyrtare e Shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Konferenca “Funksionalizimi dhe operacionalizimi 
i Trupit Këshillëdhënës për Etikën Gjyqësore në Maqedoninë e Veriut”, (“Конференцијата „Функционализација и 
Операционализација На Советодавното Тело За Судиска Етика Во Северна Македонија”,”),  14 korrik 2022. https://
bit.ly/3UB6LrG.

Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. “KPMD konstatoi ngacmim të vazhdueshëm dhe të 
shumëfishtë në librin e Sociologjisë në vitin e tretë,”, (“КСЗД Утврди Продолжено и Повеќекратно Вознемирување 
Во Учебникот По Социологија За Трета Година,”), n.d. https://kszd.mk/%d0%ba%d1%81%d0%b7%d0%b4-
%d1%83%d1%82 % d0%b2%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb
%d0%b6%d0%b5% d0 %bd%d0%be-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%9c%d0%b5%d0%b
a%d1%80%d0%b0% d1 %82%d0%bd/.

Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. ,,KPMD: Katër rekomandime të përgjithshme për insti-
tucionet për të eliminuar diskriminimin sistemik ndaj personave me aftësi të kufizuara,”, (“КСЗД: Четири Општи Препораки 
До Институциите За Отстранување На Системска Дискриминација Кон Лицата Со Попреченост,”),  3 dhjetor 2021. 
https://kszd.mk/%d0%ba%d1%81%d0%b7%d0%b4-%d1%87 % d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-
%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80 % d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d
0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%81 % d1%82%d0%b8%d1%82/.
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Lazetiq, Gordana, Ollga Koshevaliska dhe Llazar Nanev. “Analiza e aplikimit të ndërmjetësimit në Maqedoninë e Veriut.”, (“Анализа 
За Примена На Медијацијата Во Северна Македонија.”), Instituti për Politika Evropiane - Shkup, 13 qershor 2022. 
https://epi.org.mk/post/21393.

Magleshov, Vasko. “Si e huqi vitin kontrolla e Këshillit Gjyqësor”, (“Како Контролата На Судскиот Совет Ја Утна Годината.”), PRIZ-
MA (blog), 9 qershor 2022. https://prizma.mk/kako-kontrolata-na-sudskiot-sovet-ja-utna-godinata/.

———. “Me mandat të skaduar kanë ndarë drejtësinë për një vitë -  dhjetë vendime të Apelit të Shkupit vihen në pikëpyet-
je, njofton BIRN.”, (“Со Истечен Мандат Година Дена Делеле Правда- Десетина Пресуди На Скопска Апелација 
Доведени Во Прашање, Дознава БИРН.”), PRIZMA (blog), 5 prill 2022. https://prizma.mk/so-istechen-mandat-go-
dina-dena-delele-pravda/.

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj (SHMJR). “Raporti vjetor për efektivitetin e mbrojtjes juridike të të drejtave të njeriut në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021”, (“Годишен Извештај За Ефикасноста На Правната Заштите 
На Човековите Права Во Република Северна Македонија За 2021 г.,”), 1 dhjetor 2021. https://myla.org.mk/wp-
content/uploads/pdf/%D0%9C% D0 %97%D0%9C%D0%9F-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0
%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7% D0 %B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-2021-%D0%95%D0
%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A1 % D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90-
%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9D % D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%A8%D
0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90 - %D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%
9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9F%D0%A0 % D0%90%D0%92%D0%90-%D0%92%D0%9E-
%D0%A0%D0%A1%D0%9C.pdf.

360 stepeni.  ,,Mariçiq për dënimin me kusht për aksidentin në Ohër: Nuk mund të jem indiferent, pres një vendim të drejtë”, 
(,,Маричиќ за условната казна за сообраќајката во Охрид: Не можам да бидам рамнодушен, очекувам 
праведна одлука”),   360 gradë , 15 nëntor 15 2022, https://360stepeni.mk/marichik-za-uslovnata-kazna-za-soo-
brakajkata-vo-ohrid-ne-mozham-da-bidam-ramnodushen-ochekuvam-pravedna-odluka/.

Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.  ,,Mariçiq shpalli fushatën “Ka zgjidhje”: Ndërmjetësimi është një 
procedurë më e shpejtë dhe më ekonomike”, (“Маричиќ Ја Најави Кампањата „Има Решение“: Медијацијата е 
Побрза и Поекономична Постапка,”),  14 janar 2022. https://vlada.mk/node/27370.

Faqja zyrtare e Sekretariatit për Çështje Evropiane.  “Mariçiq: Reformat në Gjyqësor janë kyç për përshpejtimin e integrimit evropi-
an”, (“Маричиќ: Судските Реформи Се Клучни За Забрзување На Евроинтеграциите,”), 27 shtator 2022.

Faqja zyrtare e Institutit për Politika Evropiane (EPI) - Shkup. “Ndërmjetësuesit dhe trajnerët nga AGJPP përmirësojnë aftësitë e tyre 
me ndihmën e partnerëve holandezë”, (“Медијаторите и Обучувачите Од АСЈО Ги Унапредуваат Своите Вештини Со 
Помош Од Холандски Партнери,”),  28 shkurt 2022. https://epi.org.mk/post/20461.

Ministria e Punëve të Brendshme. “Raport për punën e Departamentit për Kontroll të Brendshëm, Hetime Kriminale dhe Standarde 
Profesionale në nëntë muajt e parë të vitit 2022”, (,,Извештај за работата на Одделот за внатрешна контрола, 
криминалистички истраги и професионални стандарди во првите девет месеци од 2022 година“), 12 tetor 2022, 
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload /Izvestaj -9 muaj.pdf.

———. “Raport për punën e Departamentit për kontroll të brendshëm, hetime kriminale dhe standarde profesionale për 
gjithë vitin 2021”, (“Извештај За Работата На Одделот За Внатрешна Контрола, Криминалистички Истраги 
и Професионални Стандарди За Цела 2021 Година,”), 20 janar 2022. https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_
Upload/%D0%93%D0% BE%D0 %B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%B5%D1%88%D1%82%D0% B0%D1 %98%202021.pdf.

Ministria e Drejtësisë. “Raporti vjetor i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022,” 2021, (,,Годишен 
извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022,”), https://bit.
ly/3Wil0mX.
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“Raporti vjetor i zbatimit të Strategjisë për Reformën e Sektorit Gjyqësor 2017-2022 për vitin 2021”, (,,Годишен извештај за 
имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 за 2021 година”), 2022, https://
bit.ly/3h0YezG.

———. “E-Regjistri për Regjistrimin e Lëndëve të Ndërmjetësimit”, (“Е-Регистар За Евидентирање Предмети На 
Медијација,”),  17 gusht 2020. http://mediation.pravda.gov.mk/login.

———. “PROCESVERBAL nga Mbledhja e Parë Konstituive e Grupit të Punës për Strategjinë për Sektorin Gjyqësor me Plan Vep-
rimi 2023-2027”, ( “ЗАПИСНИК Од Прва Конститутивна Средба На Работната Група За Стратегијата За Правосуден 
Сектор Со Акциски План За 2023-2027,”), 12 shtator 2022.

“Strategjia për Reformën e Sektorit Gjyqësor për periudhën 2017-2022 me Plan veprimi”, (,,Стратегија за реформа на 
правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година со акциски план”), https://www.pravda.gov.mk/Upload/
Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf.

Ministria e Drejtësisë, Sektori Gjyqësor. “Vendim për Formimin e Grupit Punues për Përgatitjen e Strategjisë për Sektorin Gjyqë-
sor me Plan Veprimi 2023-2027”, (“Решение За Формирање На Работна Група За Подготовка На Стратегија За 
Правосудниот Сектор Со Акциски План За 2023-2027 Година,”), 25 korrik 2022.

Ministria e Financave. “Propozim buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022”, ( ,,Предлог-буџет на Република 
Северна Македонија за 2022 Година”), https://bit.ly/3WATG3l.

“MASH tërheq librin kontrovers të Sociologjisë për vitet e dyta”. (“МОН Го Повлекува Спорниот Учебник По Социологија За 
Втора Година.”), 9 gusht 2022. https://sitel.com.mk/mon-go-povlekuva-sporniot-uchebnik-po-sociologija-za-
vtora-godina.

Avokati i Popullit. “Raporti vjetor 2021 mbi nivelin e sigurimit të përputhshmërisë, promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe 
lirive të njeriut (Годишен Извештај За Степенот На Обезбедувањето Почитување, Унапредување и Заштита На 
Човековите Слободи и Права 2021),” 1 mars 2022. https://ombudsman.mk/CMS/Upload/NarodenPravobranitel/
upload/Godisni%20izvestai/GI-2021/GI%20-2021.pdf.

360 stepeni.  ,,Një përpjekje e re për përzgjedhje të prokurorëve në ekipin e Ruskovskës: Dhjetë kandidatë në garë për pesë vende 
pune”, (,,Нов обид за избор на обвинители во тимот на Русковска: Десет кандидати во трка за пет места”), 
17 mars 2022, https://360stepeni.mk/nov-obid-za-izbor-na-obviniteli-vo-timot-na-ruskovska-deset-kandidati-vo-
trka-za-pet-mesta/.

Akademik.  “Ligji i ri për procedurën civile - reformë që është ende në procedurë parlamentare”, (,,Новиот Закон за парничната 
постапка – реформа која сé уште е во собраниска процедура”), 3 maj 2022, https://akademik.mk/noviot-zakon-
za-parnichnata-postapka-reforma-koja-se-ushte-e-vo-sobraniska-protsedura/.

Faqja zyrtare e Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”. “Shpallja e Rënditjes së Pjesëmarrësve të Gjeneratës 
së VIII-të të Trajnimit Fillestar në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë”, (“Објавување На Ранг Листа На 
Слушатели Во VIII-Та Генерација Слушатели На Почетна Обука Во Академијата За Судии и Јавни Обвинители,”),  
n.d. https://bit.ly/3WcFIVv.

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Trajnimi i Komisioneve të Këqyrjes dhe Vlerësimit të 
Gjyqtarëve”, (“Обука На Комисиите За Увид и Оцена На Судиите,”), 19 prill 2022. https://bit.ly/3Nmy5Yf.

Faqja zyrtare e Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Shpallje për Zgjedhjen e 5 PP në PTHPNKOK 
nga seanca e 38-të,”, (“Оглас За Избор На 5 ЈО Во ОЈОГОКК Од 38 Седница,”), 15 nëntor 2021. http://sjorm.gov.
mk/%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1% 81- 5/.

Shpallje për zgjedhjen e drejtorit të ASJO, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 160/2022 § (n.d.).
Shpallje për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga radhët e 

prokurorëve publikë të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut me vendvotim nr.5, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 18/2022 (n.d.).
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Shpallje për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut të zgjedhur nga Ku-
vendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 154/2022 (n.d.).

Shpallje për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga radhët e gjyqtarëve, Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 163/2022 (n.d.).

Faqja zyrtare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. ,,Nga seanca e 48-të e Qeverisë: Është përcaktuar teksti i Ligjit të 
ri për shërbimin në ushtri me lehtësime shtesë; Janë përcaktuar ndryshimet për paga më të larta në sektorin gjyqësor 
dhe prokurorial”, (,,Од 48-та седница на Владата: Утврден текстот на новиот Закон за служба во Армијата со 
дополнителни погодности; Утврдени измените за повисоки плати во правосудниот и обвинителскиот сектор”), 
25 maj 2022, http://vlada.mk/node/28946.

Pavllovska-Daneva, Ana. “Rezultatet dhe mospërputhjet në zbatimin e Strategjisë për Reformën në Sektorin Gjyqësor 2017-2022”. 
(“Резултати и Недоследности Во Имплементацијата На Стратегијата За Реформа Во Правосудниот Сектор 2017-
2022 Година.”),  Instituti për Politika Evropiane - Shkup, 20 shtator 2021. https://epi.org.mk/post/19961.

“Rruga e ndërmjetësimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. (“Патот На Медијацијата Во Република Северна Македонија.”),  
Instituti për Politika Evropiane - Shkup, 17 gusht 2022. https://epi.org.mk/post/22023.

Sakam da kazam.  “Pesë anëtarë të Bordit Drejtues të Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë shtynë zgjedhjen e drejtorit, 
nuk thanë pse nuk votuan”, (,,Петмина членови на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители 
го бутнаа изборот на директор, не кажаа зошто не гласале”), 30 gusht 2022, https:/ /bit.ly/3gKZHtQ.

A1 on.  “Pas procedurës së shkurtuar do të miratohen ligjet për rritjen e pagave në gjyqësor, prokurori dhe polici të burgjeve”, 
(,,По скратена постапка ќе се донесат законите за зголемување на платите во судството, обвинителствата и 
на затворската полиција”), 27 korrik 2022, https://a1on.mk/macedonia/po-skratena-postapka-kje-se-donesat-
zakonite-za-zgolemuvanje-na-platite-vo-sudstvoto-obvinitelstvata-i-na-zatvorskata-policija/.

TV Telma.  “Për herë të tretë shtyhet seanca për përzgjedhjen e 4 prokurorëve të rinj në prokurorinë për ndjekjen e krimit të 
organizuar”, (,,По третпат одложена седницата за избор на 4 нови обвинители во обвинителството за гонење 
организиран криминал”) , 20 shtator 2022, https://telma.com.mk/2022/09 /20/po-tret-pat-odlozhena-sednica-
ta-za-izbor-na-4-novi-obviniteli-vo-obvnitelstvoto-za-gonenje-organiziran-kriminal/.

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Aktet nënligjore,”, (“Подзаконски Акти,”) n.d. https://
bit.ly/3sMy7iE.

Faqja zyrtare e Trupit Këshillues të Etikës Gjyqësore. “Pyetje dhe përgjigje,”, (“Поставени Прашања и Одговори,”), n.d. https://
sudiskaetika.mk/#sudija.

Akademik.  “Ka filluar procedura për përgatitjen e Propozimit të Kodit Penal”, (,,Постапката за подготовка на Предлог на 
Кривичниот законик е започната”), 4 maj 2022, https://akademik.mk/postapkata-za-podgotovka-na-predlog-na-
krivichniot-zakonik- e-zapochnata /.

Akademik.  “Memorandum i nënshkruar për rritjen e transparencës së gjykatave”, (,,Потпишан меморандум за зголемување на 
транспарентноста на судовите”), 18 maj 2022, https://akademik.mk/potpishan-memorandum-za-zgolemuvane-
na-transparentnosta-na-sudovite/.

Faqja zyrtare e Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”. “Memorandum Bashkëpunimi i nënshkruar ndërmjet 
Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë dhe Akademisë Gjyqësore të Republikës së Turqisë”, (“Потпишан 
Меморандум За Соработка Помеѓу Академијата За Судии и Јавни Обвинители и Правосудната Академија На 
Република Турција,”), 24 nëntor 2021. https://bit.ly/3SXvvJn.

Faqja zyrtare e Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”.  “Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërm-
jet Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publikë dhe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjyqësore (SSR) të Mbretërisë 
së Holandës», (,,Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Центарот 
за обука и правосудни студии (SSR) на Кралството Холандија”), 10 maj 2022, https://bit.ly/3SOdc9z.
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Faqja zyrtare e Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. “Memorandum i Bashkëpunimit i nënshkruar ndërm-
jet KPMD-së dhe Këshillit për Etikën në Media”, (“Потпишан Меморандум За Соработка Помеѓу КСЗД и Советот 
За Етика Во Медиумите,”),  22 mars 2022. https://kszd.mk/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b8 %d1 
%88%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83% 
d0% bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0- 
%d0 %bf%d0%be%d0%bc/.

Rregullore për mënyrën e mbikëqyrjes së punës së Odës së Ndërmjetësuesve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 100/2022 (n.d.).

Rregullore për kriteret më të afërta, mënyrën e subvencionimit, pagesën, formularin për shpërblimin e dhënë, shpenzimet e 
ndërmjetësuesit, formularin e kërkesës për subvencionim dhe dokumentacionin e nevojshëm që dorëzohet krahas 
kërkesës për subvencionimin e një pjese për shpenzimet e ndërmjetësimit, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut nr. § 91/2022 (n.d.).

Rregullore për programin për dhënien e provimit për ndërmjetësues, mënyrën e organizimit dhe dhënies së provimit, mënyrën e 
zhvillimit të provimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e certifikatës për dhënien e provimit, Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut nr. § 101/2022 (n.d.).

Rregullorja për përmbajtjen e Regjistrit të kërkesave të pranuara për ndërmjetësim dhe mënyrën e regjistrimit të kërkesave të 
pranuara për ndërmjetësim, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. § 100/2022 (n.d.).

Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER. “Ligji i propozuar për ndryshime dhe 
plotësime të Kodit Penal”, (“Предлог Закон За Изменување и Дополнување На Кривичниот Законик,”), 2 mars 
2021. https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=61439.

Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER. “Ligji i propozuar për pronën e konfi-
skuar, shfrytëzimin pronësor dhe mjetet e konfiskuara në procedurë penale dhe kundërvajtëse,”, (“Предлог Закон За 
Конфискуван Имот, Имотна Корист и Одземени Предмети Во Кривична и Прекршочна Постапка,”), 15 korrik 
2022. https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=747

Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER. “Propozim Ligji për Procedurën Penale”, 
(“Предлог Закон За Кривичната Постапка,”), 20 nëntor 2018. https://bit.ly/3UaJ2ih.

Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER. “Propozimi i Ligjit për Ekspertizë”, 
(“Предлог На Закон За Вештачење,”), 17 shkurt 2022. https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&-
subitem=view_reg_detail&itemid=70466.

Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER. “Propozimi i Kodit Penal”, (“Предлог На 
Кривичниот Законик,”), 7 korrik 2022. https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_
reg_detail&itemid=74071.

24 Vesti. “Propozimet për gjyqtarë të rinj kushtetues”, (,,Предлози за нови уставни судии”), 13 maj 2022, https://24.mk/details/
predlozi-za-novi-ustavni-sudii.

Agjencia informative mediatike - MIA. “Seanca për vazhdimin e punësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërpritet”, (“Прекината 
Седницата За Продолжување На Работниот Ангажман На Судии и Обвинители,”),29 qershor 2022. https://bit.
ly/3NYBqgE.

Regjistri Kombëtar Elektronik i Rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - ENER. “Ligji i propozuar për Proce-
durën Civile,”, (“Прелог Закон За Парничната Постапка,”), n.d. https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_
regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=58350.

Radio Sllobodna Evropa. ,,Bastisje në Policinë Financiare, Ruskovska nuk zbulon detaje”, ( ,,Претрес во Финансиска полиција, 
Русковска не открива детали”), 18 korrik 2022, https://www.slobodnaevropa.mk/a/31948748.html.
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Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Programi i Punës së Këshillit Buxhetor Gjyqësor për vitin 
2022”, (“Програма За Работа На Судски Буџетски Совет За 2022 Година,”), n.d. https://bit.ly/3haukJA.

Nova TV.  ,,Vazhdon debati nlë komision në Kuvend për zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues, deri më tani është pranuar vetëm Fatmir 
Skender”, (,,Продолжува комисиската расправа во Собранието за избор на уставни судии, досега прифатен само 
Фатмир Скендер”), 9 qershor 2022, https://novatv.mk/prodolzhuva-komisiska-rasprava -vo-sobranieto-za- izbor-
na-ustavni-sudii-dosega-prifaten-samo-fatmir-skender/.

CivilMedia. “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Sistemit Penitenciar”, (,,Промоција на Националната стратегија 
за развој на пенитенцијарниот систем“), 21 nëntor 2021, https://civilmedia.mk/promotsija-na-natsionalna-
ta-strategija-za-razvoj-na-penitentsijarniot- sistem/.

TV Sitel. “Dështoi përzgjedhja e prokurorëve për krim të organizuar”, (,Пропадна изборот на обвинители за организиран 
криминал”),  27 tetor 2022, https://sitel.com.mk/propadna-izborot-na-obviniteli-za-organiziran-kriminal.

Rajshteder Peter, Igor Crvenov, Filip Manevski dhe Nadica Josifovski. “Korniza Kombëtare për Interoperabilititet në Maqedoni 
(KKIM) për shërbimet publike maqedonase”, (,,Македонска рамка за интероперабилност (МРИ) за македонските 
јавни услуги”),  2016. https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Macedonian_Interoperabili-
ty_Framework%20MIF_v2.0_mk.pdf.

Faqja zyrtare e Zyrës së Programit të Këshillit të Evropës në Shkup. “Rishikimi i Kodit të Etikës për Prokurorët Publik”, (“Ревизија На 
Етичкиот Кодекс На Јавните Обвинители,”), 21 dhjetor 2021. https://www.coe.int/mk/web/skopje/-/revision-of-
the-code-of-ethics-for-public -prokurorët.

Vendim për emërimin e anëtarëve dhe sekretarit të Këshillit Kombëtar për Ndërmjetësim, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut nr. § 201/2022 (n.d.).

A1 on. “Ruskovska qëndron me të njëjtin ekip, nuk ka prokurorë të rinj”, (,,Русковска си останува со истиот тим, нема нови обвинители”), 
17 mars 2022, https://a1on.mk/macedonia/ruskovska-si-ostanuva-so-istiot-tim-ne-se-izbrani-novi-obviniteli/.

24 Vesti. “Seanca e Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane”, (,,Седница на собраниската Комисија за европски прашања”), 
26 shtator 2022, https://24.mk/details/sednica-na-sobraniskata-komisija-za-evropski-prashanja-2.

Nova Makedonija. ,,Seanca për zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues vazhdoi me argumentim për rregulloren e punës”, (,,Седницата 
за избор на уставни судии продолжи со расправија околу деловникот”), 19 shtator 2022, https://novamakedoni-
ja.com.mk/makedonija/sednicata-za-izbor -na-ustavni-sudii-prodolzhi -so-raspravija-okolu-delovnikot/.

Akademik. “Me ndryshimet në Kodin Penal, sulmi ndaj një gazetari do të ndëshkohet si sulmi ndaj një zyrtari”, (,,Со измените 
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Faqja zyrtare e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Njoftim”, (“Соопштение,”), 1 gusht 2022. https://jorm.
gov.mk/soopshtenie-108/.
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Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Njoftim nga Seanca e 413-të e Këshillit Gjyqësor të RMV 
- 24.08.2022», (“Соопштение Од 413-Та Седница На Судскиот Совет На РСМ - 24.08.2022 Година,”), n.d. https://
bit.ly/3U8Chx9.

Faqja zyrtare e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Njoftim nga Seanca e 414-të e Këshillit Gjyqësor të RMV 
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