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Projekti “Gjykata Kushtetuese – Mbrojtëse e Sundimit të së Drejtës”
është mbështetur nga Mbretëria e Holandës. Opinionet e prezantuara
në këtë dokument janë opinione të autorit dhe jo çdoherë i pasqyrojnë
opinionet e donatorit.

I.
ANALIZA E PROCEDURAVE DHE
VENDIMEVE TË MIRATUARA TË
GJYKATËS KUSHTETUESE
SEANCA
Në periudhën kohore nga 1 maji deri më 31 korrik të vitit 2021, Gjykata Kushtetuese e
RMV-së mbajti gjithsej 7 seanca publike, 2 seanca përgatitore dhe 1 diskutim publik.

LËNDË
Gjatë shqyrtimit të lëndëve të trajtuara të Gjykatës Kushtetuese, në periudhën e
raportimit, mund të shihet se në punë ka pasur gjithsej 41 lëndë, prej të cilave 37 iniciativa1 për ngritje të procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë të ligjit ose të
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të akteve të tjera normative, dhe 4 kërkesa për
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit. Në 3 lëndë, gjatë vendimmarrjes, diskutimi është prolonguar, ndërsa në 4 lëndë Gjykata nuk ka miratuar vendim, meqë propozimet për vendimmarrje nuk e kanë pasur shumicën e nevojshme.2
Të gjitha iniciativat janë paraqitur nga parashtrues të tjerë, ndërsa asnjë procedurë
për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë nuk ka filluar me iniciativë të
Gjykatës. Në mënyrë plotësuese, Gjykata nuk ka shqyrtuar asnjë propozim për zgjidhjen e konfliktit të kompetencave.
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Propozim

Tri lëndë, nga 37 iniciativat e theksuara, të shqyrtuara në seanca, kanë të bëjnë me draft-vendimet për vendimmarrje.

2 Pas përfundimit të mandatit të tre gjyqtarëve kushtetues, në maj të vitit 2021, Gjykata punonte me përbërje jo të plotë
prej 6 gjyqtarëve, ndërsa për miratimin e vendimeve nevojitet shumicë e votave nga numri i përgjithshëm i gjyqtarëve,
përkatësisht minimum 5 vota.
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AKTVENDIME
Gjykata, kur vendos për iniciativa që kanë të bëjnë me vlerësimin e kushtetutshmërisë
dhe ligjshmërisë dhe me kërkesa për liritë dhe të drejtat, përmes miratimit të aktvendimeve, mund të ngre ose të mos ngre procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë
dhe ligjshmërisë, përkatësisht me aktvendim mund ta hedhë poshtë iniciativën ose
kërkesën. Numri i përgjithshëm i aktvendimeve të miratuara është 38, prej të cilave 3
janë aktvendime për ngritje të procedurës dhe 21 aktvendime për mosngritje të procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Në 13 lëndë janë miratuar aktvendime për hedhjen poshtë të iniciativave, ndërsa në një lëndë është hedhur
poshtë kërkesa për liritë dhe të drejtat.3
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Analiza e shkaqeve për hedhjen poshtë të iniciativave,
propozimeve dhe kërkesave
Gjykata Kushtetuese, me aktvendime, hodhi poshtë gjithsej 14 lëndë, prej të cilave 13
janë iniciativa për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë dhe një kërkesë për
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave. Në përputhje me nenin 28 të Rregullores së Gjykatës
Kushtetuese, iniciativat hidhen poshtë mbi tre baza (Gjykata nuk është kompetente të
vendos nëse tanimë për çështjen e njëjtë ka vendosur, ndërsa nuk ka baza për vendimmarrje të modifikuar, si dhe nëse ekzistojnë pengesa të tjera procesuale). Kërkesat hidhen poshtë në bazë të kritereve të lejueshmërisë (admissibility criteria) të specifikuara
në nenin 51 dhe 52 të Rregullores së Gjykatës.

Iniciativa
Në përputhje me nenin e theksuar 28, Gjykata hodhi poshtë 7 iniciativa në bazë të asaj
që ka qenë e mendimit se nuk është kompetente t’i procedojë të njëjtat, 4 iniciativa i
hodhi poshtë në bazë të asaj se për çështjen e njëjtë tanimë ka vendosur, ndërsa nuk
ka pasur baza për vendimmarrje të modifikuar (Res judicata) dhe 2 iniciativa janë hedhur poshtë për shkaqe të tjera procesuale.4
3 Shënim – një lëndë në vetvete mund të përmbajë deri në 3 aktvendime, përkatësisht aktvendim për mosngritje, për
hedhjen poshtë dhe për ngritje të procedurës.
4 Shënim – Një lëndë mund të hidhet poshtë në bazë të më shumë se një baze, të përcaktuara në nenin 28 të Rregullores
së Gjykatës.
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Kërkesa
Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë 1 kërkesë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të
njeriut dhe qytetarit. Hedhja poshtë mbështetet në supozimet e plotësuara procesuale
nga neni 51 të Rregullores, përkatësisht nuk është respektuar afati subjektiv prej 2
muajsh për paraqitjen e kërkesës, në mënyrë plotësuese, akti me të cilin pretendohet
se është bërë shkelja, nuk është përfundimtar, dhe as akt i plotfuqishëm individual,
madje as pretendimet e Kërkesës nuk iniciojnë çështje që kanë të bëjnë me liritë dhe
të drejtat e përcaktuara në nenin 110, alinenë 3 të Kushtetutës.

PEZULLIMI I PROCEDURËS DHE
EKZEKUTIMIT
Në periudhën e raportimit Gjykata Kushtetuese miratoi një aktvendim për pezullimin e
ekzekutimit të akteve të veçanta ose veprimit, të miratuara në bazë të ligjit. Në seancën e
17-të, sa i përket lëndës U.nr. 34/2021, Gjykata Kushtetuese miratoi aktvendim me të cilin
pezullohen nga ekzekutimi aktet e veçanta ose veprimet e miratuara, ose të transponuara në bazë të Vendimit për miratimin e Planit të detajuar urbanistik për kuartin urban
“3 09” (hapësira midis bul. Aradhat Partizane, rr. Franklin Ruzvelt, bul. Mitropolit Teodosij
Gologanov dhe bul. 8 Shtatori) Komuna Karposh - Shkup.

VENDIME
Në periudhën kohore të raportimit Gjykata miratoi gjithsej 2 vendime dhe që të dyja janë
shfuqizuese, në procedurën për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.

Procedura e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë
Në seancën e 14-të, lidhur me lëndën U.nr.247/2020 Gjykata miratoi vendim me të cilin shfuqizohet neni 163 paragrafi 3 të Ligjit për bankat (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” nr. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/201, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019
dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 101/2019). Kjo lëndë nxiti
interesim të veçantë në publik, për të cilën më në detaje mund të lexoni në Raportin e
Monitorimit nr. 2. Sa i përket kësaj lënde Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Sali Murati dhe
gjyqtarët Dobrila Kacarska, Vangelina Markudova dhe Naser Ajdari veçuan mendime.5
Në seancën e 16-të, lidhur me lëndën U.nr. 263/2020, Gjykata miratoi vendim me të cilin
shfuqizohet neni 5, paragrafi 3 dhe 4 të Rregullores për përbërjen e komisionit të provimeve, mënyrën e nënshtrimit të provimit profesional, mënyrën e kontrollit të njohurive
dhe aftësive profesionale dhe formularët e certifikatës për provimin e dhënë profesional të punonjësve shëndetësorë me arsim të lartë nga fusha e stomatologjisë, numër 02438/3 nga data 2 maj të vitit 2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr.148/2020), të miratuar nga Asambleja e Dhomës së Stomatologëve të Maqedonisë. Sa i
përket kësaj lënde gjyqtari Dr. Osman Kadriu veçoi mendim.6

Procedura e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave
Në periudhën e raportimit Gjykata nuk ka miratuar vendim me të cilin merret në konsideratë ose refuzohet kërkesa për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave. Në lidhje me lëndën U.nr.
5 Linku deri te mendimi i veçuar http://ustavensud.mk/?p=20828
6

Linku deri te mendimi i veçuar http://ustavensud.mk/?p=21066

283/2020, për të cilën në mënyrë meritore është vendosur në këtë gjykatë, u miratua vendimi që të mbahet diskutim publik. Në lidhje me lëndën U.nr. 30/2021 Gjykata nuk miratoi
vendim, meqë propozimi për vendimmarrje nuk e kishte shumicën e nevojshme, ndërsa
diskutimi për lëndën U.nr. 41/2021 u prolongua për njërën nga seancat e ardhshme.

DISKUTIMI PUBLIK DHE SEANCA
PËRGATITORE
Krahas seancave të rregullta, Gjykata ka mundësi, në përputhje me nenin 29 të Rregullores, për shkak të sqarimeve të gjendjes faktike dhe juridike, për lëndë të caktuara,
në çdo fazë të procedurës, të vendos a të mbajë seancë përgatitore. Megjithatë, nga ana
tjetër, në përputhje me nenin 55, kur vendos për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave, sipas
rregullit këtë duhet ta bëjë në bazë të diskutimit të mbajtur publik.
Në bazë të kësaj që u tha më lartë, Gjykata, më datë 20 maj të vitit 2021, mbajti diskutim publik për lëndën U.nr. 171/2020 që ka të bëjë me ndalimin e diskriminimit në bazë
të përkatësisë politike. Duke diskutuar për lëndën U.nr. 283/2020, Gjykata Kushtetuese
vendosi të mbajë diskutim publik. Vendimi për mbajtjen e diskutimit publik është vendim i dytë i kësaj natyre për një periudhë të shkurtër kohore, ndërsa kjo nënkupton
ndryshime pozitive në punën e Gjykatës kur vendos për kërkesat dhe përmbushjen e
detyrimeve të cilat burojnë nga Rregullorja.
Po ashtu, u mbajtën dy seanca përgatitore, më 20 maj dhe 8 korrik të vitit 2021 ndërsa
në të njëjtat janë shqyrtuar lëndët si vijon:
1. U.nr.14/2020, U.nr.36/2020 dhe U.nr.192/2020 në të cilat është kontestuar
kushtetutshmëria e Dekretit për shpalljen e Ligjit për prokurorinë publike nr.081411/1, nga data 16 shkurt të vitit 2020 dhe Ligjit për prokurorinë publike; dhe
2. U.nr.14/2021 në të cilën është kontestuar kushtetutshmëria e Ligjit për regjistrimin
e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së
veriut, 2021.

KOHËZGJATJA MESATARE E
PROCEDURAVE
Kohëzgjatja mesatare e procedurave (nga paraqitja e iniciativave, kërkesave, propozimeve
e deri në përfundimin e procedurës), për lëndët për të cilat janë miratuar akte përfundimtare nga Gjykata Kushtetuese, në periudhën e raportimit, ndërsa llogaritur nga dita
e paraqitjes së tyre, (pavarësisht fillimit të këtij projekti), mesatarisht është 11 muaj. Koha
më e shkurtër e përfundimit të lëndës është 2 muaj, ndërsa koha më e gjatë - 98 muaj.
Shuma e muajve të lëndëve të përfunduara

356 /

Numri i përgjithshëm i lëndëve të përfunduara

337 =

Vlera mesatare, e shprehur në muaj

10,7 muaj

7 Lëndët në të cilat do të përcaktohet se më shumë pjesëmarrës/paraqitës, me iniciativa të veçanta, kanë kërkuar të
vlerësohet kushtetutshmëria dhe ligjshmëria e dispozitave të njëjta nga ligji i njëjtë, ndonjë akt tjetër normativ ose akt
i përgjithshëm, bashkohen me iniciativën e paraqitur të parë, ndërsa për të gjitha zhvillohet procedurë e vetme dhe
miratohet një vendim. Për këto shkaqe numri i lëndëve të vendosura nuk korrespondon me numrin e lëndëve të paraqitura.

II.
ANALIZA E TRANSPARENCËS DHE
LLOGARIDHËNIES SË GJYKATËS
KUSHTETUESE
Në ueb faqen e Gjykatës Kushtetuese janë postuar gjithsej 28 publikime, prej të cilave
16 janë komunikata për punën e saj në seanca, 6 janë njoftime për mbledhjet e mbajtura dhe për takimet e punës, 2 janë njoftime për pjesëmarrje në konferenca dhe vizita
zyrtare, 2 kanë të bëjnë me njoftimin për zgjedhjen e kryetarit të ri të Gjykatës Kushtetuese dhe 2 publikime kanë të bëjnë me shpalljen për punësim dhe vendimin për
zgjedhjen e kandidatëve.
Gjykata Kushtetuese, në periudhën e raportimit, për shkak të gjendjes me pandeminë në RMV, nuk mbajti asnjë pres konferencë, megjithatë ka mbajtur komunikime të
vazhdueshme me mediat, duke i informuar për punën rrjedhëse.
Në periudhën e raportimit në Gjykatë është adresuar 1 kërkesë për qasje në informacionet me karakter publik dhe për të njëjtën përgjigjja është pozitive.
Gjykata ka ueb faqe të internetit të rregulluar mirë dhe e njëjta rregullisht azhurnohet.

III.
ANALIZA E MËNYRËS SË NOMINIMIT DHE
PROCEDURA E ZGJEDHJES SË GJYQTARËVE
TË GJK (KLAUOZOLA E PËRGJITHSHME
“JURIST I SPIKATUR” NË PRAKTIKË)
DHE KUALIFIKIMET DHE ARRITJET
PROFESIONALE TË GJYQTARËVE
AKTUALË TË KGJ
ZGJEDHJA E GJYQTARËVE TË RINJ
Në periudhën e raportimit Gjykata, me përbërje të plotë, ka punuar përfundimisht deri
në muajin maj të vitit 2021, megjithatë për shkak të skadimit të mandatit të kryetarit të
Gjykatës Sali Murati dhe të gjyqtarëve Elena Gosheva dhe Nikolla Ivanovski tre vende
janë vakante, megjithatë akoma nuk është bërë zgjedhja e gjyqtarëve të rinj. Për kryetar të ri u zgjodh gjyqtarja Dobrilla Kacarska.

GJYQTARËT AKTUAL
Gjatë shqyrtimit të punës së gjyqtarëve aktualë, me qëllim që të përcaktohen arritjet
e tyre, objekt observimi ishin dy segmente nga puna e tyre: numri i lëndëve në të cilat
kanë qenë gjyqtarë-raportues dhe numri i mendimeve të veçuara të cilat u janë
ndarë si gjyqtarit-raportues.
Numri i lëndëve në të cilat çdo gjyqtar, në periudhën e raportimit, në mënyrë individuale ka qenë gjyqtar-raportues, varion nga 2 deri në 8. Këtu duhet të theksohet se
kryetari i Gjykatës-Sali Murati nuk paraqitet në rolin e gjyqtarit raportues, ndërsa nga
ana tjetër të njëjtit, bashkë me gjyqtarët Elena Gosheva dhe Nikolla Ivanovski, mandati
u përfundoi më datë 31.5.2021.

GJYQTAR - RAPORTUES I LËNDËVE
0 Sali Murati
3 Elena Gosheva

Osman Kadriu 6

8 Naser Ajdari
Darko Kostadinovski 5

2 Nikola Ivanovski
Vangelia Markudova 8

6 Jovan Josifovski
3 Dobrila Kacarska

Numri i mendimeve të veçuara është dy, prej të cilave njëri është mendim i veçuar individual i gjyqtarit Osman Kadriu për lëndën U.nr.263/2020,8 ndërsa mendimi i veçuar
i dytë është i përbashkët i kryetarit të Gjykatës Kushtetuese Sali Murati dhe gjyqtarëve
Dobrilla Kacarska, Vangelina Markudova dhe Naser Ajdari për lëndën U.nr. 247/2020.9

8 Neni 5, paragrafët 3 dhe 4 të Rregullores për përbërjen e komisionit të provimeve, mënyrën e nënshtrimit të provimit
profesional, mënyrën e kontrollit të njohurive dhe aftësive profesionale dhe formularët e certifikatës për provimin e dhënë
profesional të punonjësve shëndetësorë me arsim të lartë nga fusha e stomatologjisë, numër 02-438/3 nga data 2 maj
2020. http://ustavensud.mk/?p=21066
9 Vlerësimi i kushtetutshmërisë së nenit 163, paragrafit 3 të Ligjit për bankat. http://ustavensud.mk/?p=20828

IV.
KONKLUZION
Nëse i marrim parasysh të gjitha rrethanat në të cilat punon Gjykata Kushtetuese lidhur
me procedurat nga paraqitja e iniciativave, kërkesave, propozimeve, e deri në përfundimin e të njëjtave, për lëndët për të cilat janë miratuar akte përfundimtare nga Gjykata,
në periudhën e raportimit, ndërsa llogaritur nga dita e paraqitjes së tyre, konsiderojmë se kohëzgjatja mesatare e procedurave prej 11 muaj marrë në përgjithësi është
periudhë e gjatë e procedimit, përkatësisht se ka efikasitet të reduktuar të Gjykatës
në punën e saj, në krahasim me tremujorët paraprak. Për më tepër, duke i analizuar
rastet e veçanta, mund të shihet se kohëzgjatja më e madhe për një lëndë është plotë
98 muaj, ndërsa afati më i shkurtër në të cilin ka përfunduar një lëndë është 2 muaj.
Kohëzgjatja e madhe e procedurave të caktuara është indicie për efikasitetin e reduktuar të Gjykatës në punën e saj.
Nga ana tjetër, numri prej gjithsej 41 lëndë në punë, për periudhën kohore nga muaji maj deri në muajin korrik të vitit 2021, nuk flet për ekzistimin e mbingarkimit të
Gjykatës me punë. Tendencë pozitive në punën e Gjykatës është storja për mbajtjen e
seancave përgatitore, ndërsa në mënyrë plotësuese gëzon fakti se pas një periudhe të
gjatë Gjykata e përmbush detyrimin e saj konform Rregullores neni 55 sipas rregullit të
mbajë diskutim publik kur vendos lidhur me kërkesën për të drejtat dhe liritë, për çka
diskutimi publik u mbajt në muajin maj të vitit 2021.

INSTITUTI PËR TË DREJTAT E NJERIUT
Kiro Krstevski Pllatnik 11-2/17
1000 Shkup, Maqedoni
(+389) 2 3243 331
ihr@ihr.org.mk

