
Gjykata Kushtetuese në presionin 
midis interesave politike dhe të 
drejtave të njeriut
2016





“Kjo analizë është mundësuar me përkrahjen e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim 
Ndërkombëtar të ShBA-së (USAID) në kuadër të Projektit të USAID-it për shoqëri civile. Përmbajtja e analizës 
është në përgjegjësi të Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë dhe nuk i 
paraqet qëndrimet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës”. 



rr. Naum Naumovski Borçe nr. 83
1000, Shkup, R. Maqedonia

Tel: +389 (0)2 3119 073  
Faks: +389 (0)2 3290 469

 
Web: www.mhc.org.mk 

helkom@mhc.org.mkЕ-mail: 

Botues:
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në 
Republikën e Maqedonisë
i përfaqësuar nga prof. dr. Gordan Kallajxhiev

Redaktor:
Urania Pirovska                                        
                
Autorë:
dr. Voisllav Stojanovski
dr. Ljubica Karamandi Popçevski
mr. Hristina Shulevska
Margarita Caca-Nikollovska

Përpunimi teknik i shtypjes:
Gaja Dizajn

Gjykata Kushtetuese në presionin 
midis interesave politike 
dhe të drejtave të njeriut

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", 
Скопје

 342.565.4(497.7)"2016"

    УСТАВНИОТ суд во стегата меѓу политичките интереси и човековите  
права / [автори Воислав Стојановски ... [и др.] ; уредник Уранија   
Пировска]. - Скопје : Хелсиншки комитет за човекови права на        
Република Македонија, 2016. - 120 стр. : илустр. ; 21 см

 Автори: Воислав Стојановски, Љубица Караманди Попчевски, 
Христина  
Шулевска, Маргарита Цаца Николовска

ISBN 978-608-4790-10-5
1. Стојановски, Воислав [автор]
а) Уставен суд - Независност - Македонија - 2016 - Извештаи
COBISS.MK-ID 101474826

http://www.mhc.org.mk
http://www.mhc.org.mk
mailto:helkom@mhc.org.mk


P RMBAJTJEË

I. HYRJA
II. PËR PROJEKTIN
III. METODOLOGJIA
IV. HISTORI E SHKURTËR E GJYKATËS KUSHTETUESE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
V. KOMPETENCA E GJYKATËS KUSHTETUESE
VI. VEPRIMI JURIDIK I VENDIMEVE
VII. PROCEDURA PARA GJYKATËS KUSHTETUESE
VIII. CILI DHE SI NDIKON MBI GJYKATËN?

IX. TË DHËNA THEMELORE PËR GJYKATËN KUSHTETUESE
1. Biografi e shkurtër e gjykatësve
2. Shërbimi profesional
3. Buxheti

X. GJETJE TË EKIPIT HULUMTUES
1. Indikatorë kuantitativë
2. Indikatorë kualitativë
2.1 Pavarësia
2.2 Profesionalizmi
2.3 Paanshmëria
2.4 Transparenca
2.5 Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të qytetarëve

XI. ANKESA KUSHTETUESE
1. Standarde evropiane
2. Ankesa Kushtetuese në Ballkanin Perëndimor
3. Nevoja e ankesës kushtetuese në Republikën e Maqedonisë

XII. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
1. Pavarësia
2. Profesionalizmi
3. Paanësia
4. Transparenca
5. Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të qytetarëve

6
7
8
9

10
12
13
16

17
17
21
21

22
22
24
24
26
28
30
31

34
34
35
36

38
38
38
39
40
40



I. HYRJA

Në pesë vitet e kaluara, sidomos prej vitit 2013 deri më sot, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë 
shënon një numër të zvogëluar të lëndëve të marra dhe të përfunduara, numër të zvogëluar të dispozitave të 
shfuqizuara dhe të anuluara nga ligjet dhe aktet nënligjore, zvogëlim të numrit të të punësuarve dhe mjete të 

1pandryshueshme në buxhetin vjetor. Sipas raporteve vjetore të Gjykatës,   numri i lëndëve është në rënie të 
vazhdueshme dhe në krahasim me vitin 2011 kur janë pranuar 236, në vitin 2015 janë pranuar 128 lëndë (-
46%). Krahasimi për të njëjtat vite në raport të lëndëve të përfunduara është 231/150 (-35%); vendime të 
shfuqizuara/anuluara 32/11 (-66%); dhe kërkesa për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit 23/13 (-
43%). Këta indikatorë negativë dëshmojnë një pasivitet të pazakontë në punën e Gjykatës, zvogëlim të besimit 
te qytetarët, prirje ndaj politikave të pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv dhe pakujdesi të shtetit për zhvillimin e 
bastionit të të drejtave të njeriut dhe përparimin e profesionalizmit të gjykatësve kushtetues dhe shërbimit 
profesional. 
  
Gjykata Kushtetuese gjatë vitit 2015 dhe 2016 është kritikuar shpesh nga opinioni profesional dhe i 
përgjithshëm, kurse për punën e saj edhe mediat kanë folur shpesh. Në kushte kur është kontestues se a është 
përbërja e tanishme e Gjykatës Kushtetuese nga radhët e juristëve të shquar, zgjedhja e tyre politike, 
mosrespektimi i praktikës së mëparshme personale, mbyllja e seancave për opinionin dhe mospranimi i 
mendimeve të Komisionit të Venecias, u hapën dyshime me bazë se Gjykata në vend që të jetë organ i cili e 
mbron kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë u shndërrua në institucion i cili është i nënshtruar ndaj pushtetit 
ligjvënës dhe ekzekutiv dhe partive politike. Kështu është shkelur pavarësia, paanësia, kompetenca dhe 
legjitimiteti i Gjykatës Kushtetuese. Problemet në funksionimin e Gjykatës janë përmendur edhe në raportet e 
Komisionit Evropian për përparim të Republikës së Maqedonisë, i cili ka vërejtje për përbërjen e Gjykatës, 

2 anësinë e saj dhe prolongimin në marrjen e vendimeve.

Komiteti i Helsinkit është një prej organizatave të rralla në Republikën e Maqedonisë që ka përvojë 
shumëvjeçare dhe të vazhdueshme në mbikëqyrjen e procedurave gjyqësore dhe seancave. Përveç kësaj, 
nëpërmjet programit të vet për ndihmë juridike pa pagesë, Komiteti kishte mundësi të shqyrtojë listat të cilat 
janë pjesë përbërëse e lëndëve të shqyrtuara para Gjykatës Kushtetuese. Në këtë mënyrë, mbikëqyrësit e 
Komitetit të Helsinkit kishin mundësi që procedurat gjatë seancave të Gjykatës t'i mbikëqyrin edhe nga aspekti 
shkencor-juridik edhe nga aspekti praktik. Kjo analizë ka dalë nga 30 seancat e mbikëqyrura të Gjykatës 
Kushtetuese në periudhën mars 2015 deri më 18 maj 2016. 

1 http://goo.gl/6pVzKt
2 http://www.sep.gov.mk/data/file/Progres%20report%202013/2013- Raportet për përparimin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2013 dhe 2014: 
mk/mk_rapport_2013_MK4_21_10_2013.doc http://www.sep.gov.mk/data/file/Progres%20Report%202014/Izvestaj%20MK_PROV_10_10_2014.pdf   

6

http://goo.gl/6pVzKt
http://goo.gl/6pVzKt
http://www.sep.gov.mk/data/file/Progres%20report%202013/2013-mk/mk_rapport_2013_MK4_21_10_2013.doc
http://www.sep.gov.mk/data/file/Progres%20report%202013/2013-mk/mk_rapport_2013_MK4_21_10_2013.doc
http://www.sep.gov.mk/data/file/Progres%20report%202013/2013-mk/mk_rapport_2013_MK4_21_10_2013.doc
http://www.sep.gov.mk/data/file/Progres%20Report%202014/Izvestaj%20MK_PROV_10_10_2014.pdf


II. PËR PROJEKTIN

Kjo analizë është rezultat i projektit “Mbikëqyrja e punës së Gjykatës Kushtetuese dhe vlerësimi i kapacitetit të 
saj që të veprojë për ankesat kushtetuese” i cili është mbështetur financiarisht nga USAID – Agjencia për 
Zhvillim Ndërkombëtar e SHBA-së dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedonia dhe u zbatua në periudhën 
nga 21 janari 2015 deri më 20 korrik 2016.

Qëllimi themelor i projektit ishte përforcimi i pavarësisë, paanësisë dhe legjitimitetit të Gjykatës Kushtetuese 
nëpërmjet mbikëqyrjes së punës së saj dhe kërkimit shkencor për gjetjen sistemit më përkatës për vendosjen e 
ankesës kushtetuese si një institut i ri në sistemin gjyqësor maqedonas. 

Qëllimet afatshkurtra të projektit ishin:

1.Gjykata Kushtetuese u kushton vëmendjen e duhur dispozitave të rregullave përkatëse që lidhen me seancat, 
diskutimet dhe vendimmarrjen;
2.Mundësim i sigurisë më të madhe juridike për qytetarët procedurat e të cilëve janë lëndë mbikëqyrjeje;
3.Transparencë e zmadhuar, dukshmëri dhe llogaridhënie për punën e Gjykatës Kushtetuese; dhe 
Sigurim i hulumtimit të pavarur, shkencor dhe krahasues për praktikat më të mira për zbatim të ankesës 
kushtetuese.  

Aktivitetet kryesore të projektit përfshinë:

1.Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e seancave të Gjykatës Kushtetuese
- përgatitje dhe plotësim të pyetësorëve për mbikëqyrësit
- analiza e gjetjeve prej pyetësorëve dhe përgatitja e raporteve.
2.Ndihmë juridike pa pagesë për qytetarët
- takime me qytetarët dhe veprimi me kërkesë për mbikëqyrje të debateve dhe seancave të Gjykatës 
Kushtetues
- ndihmë juridike pa pagesë dhe këshilla gjatë formulimit të kërkesave/iniciativave kushtetues për 
mbrojtje të lirive dhe të drejtave/ankesa.  
3.Shpalosja e rezultateve në opinion dhe për palët e prekura
- shpallja e artikujve për çdo seancë më vetë në ueb-faqen e Komitetit të Helsinki
- informime nëpërmjet lajmërimeve, raporteve mujore dhe shpalljeve në rrjetet sociale;
- punëtori konsultuese dhe një konferencë për shtyp.
4.Përgatitja e analizës shkencore dhe krahasuese mbi praktikat më të mira gjatë zbatimit të institucionit të 
ankesës kushtetuese. 
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III. METODOLOGJIA

Komiteti i Helsinkit është shoqatë qytetarësh që ka dorëzuar numrin më të madh të iniciativave te Gjykata 
Kushtetuese. Ky aktivitet, ndjekja e vazhdueshme e punës së Gjykatës dhe alarmimi i opinionit mbi vendimet 
kontestuese, nëpërmjet këtij kërkimi shkencor dhe praktik mundësoi gjetjen e zgjidhjeve për problemet 
ekzistuese edhe ato që mund të jenë në të ardhmen lidhur me punë e Gjykatës Kushtetuese. Për nevojat e kësaj 
analize është përpiluar metodologjia në vijim e cila lidhet me mbikëqyrjen e seancave të Gjykatës.  

Ekipi mbikëqyrës  
Ekipi mbikëqyrësh ishte i përbërë nga katër mbikëqyrës-juristë prej të cilëve dy janë të përhershëm dhe dy të 
përkohshëm. Ekipi mbikëqyrës udhëhiqej nga parimet e profesionalizmit, objektivitetit, paanësisë, dhe 
neutralitetit. Para se të futeshin në sallën e gjyqit, mbikëqyrësit legjitimoheshin para sigurimit të objektit ku 
është vendosur Gjykata Kushtetuese. Në fillim të seancave të Gjykatës Kushtetuese, kryetarja e Gjykatës në 
procesverbalin e seancës e ka shënuar praninë e mbikëqyrësve nga Komiteti i Helsinkit.

Hulumtimi juridik
Para fillimit të pjesës së projektit i cili lidhej me mbikëqyrjen e seancave të Gjykatës Kushtetuese, ekipi 
mbikëqyrës nisi kërkimin juridik të dispozitave relevante të drejtësisë ndërkombëtare dhe vendase që lidhen me 
punën e Gjykatës Kushtetues. Kualifikimet që u përdorën që të formohet metodologjia shkencore-juridike për 
vlerësim të seancave të Gjykatës Kushtetuese janë nxjerrë nga Kushtetuta e RM-së, Konventa Evropa për të 
Drejtat e Njeriut, praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Rregullorja e Punës e Gjykatës 
Kushtetuese. Pas shpalljes së rendit ditor të seancave në ueb-faqen e Gjykatës Kushtetuese, mbikëqyrësit i 
kanë gjetur dhe analizuar dispozitat e kontestuara dhe përgatisnin analizë të shkurtër lidhur me mundësinë për 
shkelje të Kushtetutës dhe paligjshmërinë. Metoda e hulumtimit juridik është përdorur edhe gjatë përgatitjes së 
pjesës së parë teorike të kësaj analize, si dhe gjatë përpunimit të modelit të ankesës kushtetuese. 

Pyetësorë për mbikëqyrje të seancave gjyqësore
Për nevojat e hulumtimit të seancave të Gjykatës Kushtetuese është përgatitur pyetësor që përmban çështje e 
përgjithshme dhe specifike që lidhen me rrjedhën e seancës dhe mënyrën e udhëheqjes së saj nga kryetarja e 
Gjykatës. Pyetjet e përgjithshme lidheshin me dispozitat që e rregullojnë mbajtjen e seancave dhe debateve, 
kurse ato specifiket l idhen me dispozitat e l igjeve apo akteve nënligjore apo vendimeve 
administrative/gjyqësore që janë kontestuar para Gjykatës Kushtetuese. Me rëndësi të veçantë gjatë 
mbikëqyrjes ishte analiza e pjesëmarrjes së gjykatësve, kohës mesatare të nevojshme për zgjidhjen e 
iniciativave/ankesave, shfrytëzimit të standardeve ndërkombëtare dhe e praktikës personale paraprake 
gjyqësore gjatë marrjes së vendimeve etj. Çdo pyetësor i plotësuar analizohej më vete dhe në korrelacion me 
pyetësorët e tjerë me çka është mundësuar qasja kuantitative dhe kualitative gjatë përgatitjes së raporteve të 
seancave dhe nga seancat dhe të kësaj analize.

Komunikimi me dorëzuesit e iniciativave dhe kërkesave 
Ky aktivitet përbëhej nga dy nënaktivitete të cilat përfshinin takime me qytetarët dhe veprim me kërkesë të tyre 
për mbikëqyrje të debateve në seancat e Gjykatës Kushtetuese dhe mundësim të ndihmës juridike pa pagesë 
dhe këshilla për formulimin e iniciativave kushtetuese apo kërkesave për mbrojtje të lirive dhe të drejtave. Gjatë 
mundësimit të ndihmës juridike, ekipi i projektit fokusin e ka drejtuar te të drejtat themelore, qytetare, politike, 
ekonomike, sociale dhe kulturore. Para se ekipit juridik të fillojë me mbikëqyrjen, nga pala që ka dorëzuar 
kërkesën është kërkuar të dorëzojë dokumentacionin e tërësishëm që lidhet me lëndën konkrete. 
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Përgatitja dhe shpërndarja e raporteve
Ky aktivitet përbëhej nga tre nënaktivitete të cilat përfshinin shpalljen e artikullit për çdo seancë/debat publik 
më vete në ueb-faqen e Komitetit të Helsinkit, përgatitje dhe shpërndarje të raporteve të rregullta mujore dhe 
dhënien në opinion të shpalljeve dhe rezultateve më të rëndësishme me opinionin më të gjerë. Pas përfundimit 
të çdo seance, mbikëqyrësi që e ka ndjekur seancën shkruante një raport të shkurtër për rrjedhën dhe rezultatet 

3e analizës së pyetësorëve, pas kësaj raporti shpallej në si artikull i veçantë në ueb-faqen e Komitetit të Helsinkit.  
Artikujt për çdo seancë më vete siguronin qasje më të mirë te të dhënat, kurse mediat dhe opinioni mund të 
përdorin një burim të ri për informacione neutrale dhe relevante për seancat e mbikëqyrura.  

IV. HISTORI E SHKURTËR E GJYKATËS KUSHTETUESE NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Gjyqësori kushtetues në Maqedoni u vendos me Kushtetutën e RSM-së të vitit 1963. Pozita dhe kompetenca e 
4Gjykatës Kushtetuese janë përcaktuar me Kushtetutë,  kurse procedura dhe veprimi juridik i vendimeve të saj 

janë përcaktuar me ligj. Në këtë periudhë, Gjykata Kushtetuese ka kryer kontroll kushtimisht represiv a posteriori 
të kushtetutshmërisë së ligjeve, kurse organi ligjvënës e ka pasur të drejtën e anulimit, përkatësisht shfuqizimin 

5e dispozitave antikushtetuese dhe të paligjshme.  Me Kushtetutën e vitit 1974 të RSM-së dhe Ligjin e vitit 
6 71976  janë bërë ndryshime të vogla mbi kompetencën e Gjykatës dhe veprimit juridik të vendimeve të saj,  por 

pozita e saj në raport me pushtetin ligjvënës dhe ekzekutiv mbetën të pandryshueshme. Kështu, Gjykata 
8Kushtetuese vetëm mund të konstatonte mospërputhjen e ligjeve me Kushtetutën.

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë e vitit 1991 e ka përcaktuar Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
9 Maqedonisë si “Organ i Republikës i cili e mbron kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë”. Pozita, përbërja, 

kompetenca dhe veprimi juridik i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese janë përcaktuar restriktivisht me 
10Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë,  kurse mënyrën e punës dhe procedurën para Gjykatës Kushtetuese 

e përcakton Gjykata me aktin e vet, përkatësisht me Rregulloren e Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës 
11së Maqedonisë.  Parë nëpërmjet prizmit të marrëdhënieve të mbartësve të ndryshëm të pushtetit në 

organizimin e pushtetit shtetëror, Gjykata Kushtetuese sipas pozitës së vet kushtetuese nuk futet në sistemin 
e organizmit të pushtetit shtetëror, por është organ i veçantë kushtetues me status, përbërje, organizatë dhe 
kompetenca të përcaktuara konkretisht me vetë Kushtetutën – organ sui generis. Pozita e tillë e Gjykatës 
Kushtetuese konsiderohej si supozim për kryerje të funksionit të pavarur kushtetues-gjyqësor e mbrojtur nga 
ndikimet politike. 

Opinioni ekspert është i njëzëshëm në qëndrimin se mënyra e punës dhe procedura e Gjykatës Kushtetuese në 
12vend që të rregullohej me rregullore duhej të rregullohej me ligj kushtetues.  Thjeshtësia dhe përgjithshmëria e 

dispozitave kushtetuese e kanë rrezikuar parimin e “frenave dhe baraspeshës”, kështu që në një numër të madh 
13situatash Gjykata ishte “pasive dhe e vetëkufizuar”,  që në rrethana të caktuara të ndjehen aspektet negative të 

veprimtarisë gjyqësore. 

4Sipas Kushtetutës së vitit 1963 gjykata ka qenë e përbërë nga një kryetar dhe gjashtë gjykatës me mandat prej tetë vjetësh dhe me mundësi për rizgjedhje edhe për tetë vjet. 
Gjykata Kushtetuese ka vendosur mbi kushtetutshmërinë e ligjeve të Republikës, në përputhje me aktet nënligjore, statutin e bashkësive lokale dhe statutin e ndërmarrjeve me 
Kushtetutë dhe ligje, ka vendosur mbi konteste për kompetencat midis Republikës dhe bashkësive lokale dhe mbi kontestet për kompetencat midis organeve shtetërore dhe 
organeve të bashkësive lokale. Gjithashtu, Gjykata ka qenë kompetente të vendosë për mbrojtjen e të drejtës për vetadministrim dhe mbi të drejta të tjera themelore të njeriut të 
përcaktuara me Kushtetutën e Jugosllavisë. Kështu, Gjykata Kushtetuese ka pasur kompetencë supsidiere, e cila për fat të keq, në praktikë nuk është zbatuar. Shih: Treneska-
Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 266   
5Nëse Gjykata Kushtetuese vlerësonte se ligji nuk është në përputhje me Kushtetutën, Kuvendi ishte i obliguar në afat prej gjashtë muajsh nga dita e shpalljes së vendimit ta 
harmonizojë ligjin me Kushtetutën. Në të kundërt, ligji nuk vlente, kurse Gjykata Kushtetuese nuk kishte të drejtë ta suspendojë zbatimin e një ligji të tillë jokushtetues. 
6 Ligji për Bazat e Procedurës dhe Veprimit të Gjykatës Kushtetuese
7 Është anashkaluar kompetenca për mbrojtje të të drejtës së vetadministrimit dhe të drejtave të tjera themelore të njeriut, është vendosur mundësia afati për harmonizim të ligjit 
jokushtetues të vazhdohet edhe për gjashtë muaj. Është hequr mundësi për rizgjedhje të gjykatësve, kurse është vendosur dispozita që vendimet e Gjykatës të jenë të 
obligueshme i ekzekutive. 
8 Gjykata Kushtetuese, http://ustavensud.mk
9 Neni 108 i Kushtetutës
10 Shkariq Svetomir, Sporedbeno i makedonsko ustavno pravo, Matica Makedonska, Shkup, 2004, f.684
11 Rregullorja e punës është miratuar më 7 tetor 1992 dhe prej atëherë nuk ka ndryshuar. Kështu, rregullimi i deriatëhershëm kushtetues dhe ligjor i gjyqësorit kushtetues është 
ndryshuar me rregullim më të gjerë të rregullores së punës që sipas Shkariq, e zvogëlon në një masë të theksuar autoritetin dhe legjitimitetin e Gjykatës Kushtetues në zbatimin e 
funksionit të vet. Shih: Shkariq Svetomir, Sporedbeno i makedonsko ustavno pravo, Matica Makedonska, Shkup, 2004, f.685
12 Savo Klimovski, Ustaven i politiçki sistem, Prosvetno dello, Shkup, 1998, f..397; Preshova Denis, Reformi na Ustavniotsudili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i 
nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, Shkup, 2009, f.175
13 Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 270
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Për fat të keq, thirrjet e opinionit ekspert nëpër vite për reformë në Gjykatën Kushtetuese, mbetën pa propozim 
dhe iniciativa konkrete për ndryshim, jo vetëm nga jashtë (nëpërmjet ndryshimit të Kushtetutës) por edhe nga 

14brenda (ndryshim i Rregullores dhe praktikës së Gjykatës).  Duket sikur një Gjykatë Kushtetuese inerte u 
konvenonte elitave politike, por edhe gjykatësit kushtetues nuk dëshironin të heqin dorë nga pozita e 

15margjinalizuar ku u “akomoduan”.  Reformat në pjesën e gjyqësorit kushtetues duket se janë të 
patjetërsueshme, duke pasur parasysh se Gjykata Kushtetuese nuk duhet të jetë vetëm mbrojtës i rendit 

16kushtetues,  por edhe “motor i reformës së kulturës juridike dhe udhëzues e gjykatës së rregullt në interpretimin 
17 e vlerave kushtetuese.

Për shkak të hapësirës së vogël, por edhe për qëllimet e këtij punimi, kjo pjesë do të fokusohet në dy pyetje: 
kushtetutshmëria dhe ligjshmëria dhe mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit për të cilat është 
kompetente Gjykata Kushtetuese. 

V. KOMPETENCA E GJYKATËS KUSHTETUESE

14 Iniciativa e vetme për ndryshim të punës së Gjykatës Kushtetuese ka qenë në vitin 2006 kur në suazat e ndryshimeve kushtetuese së gjyqësorit u propozua miratimi i 
ligjit kushtetues. Edhe përkrah vlerësimeve pozitive nga Komisioni i Venecias, propozimi nuk kaloi. Shih: Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: 
në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, Shkup, 2009, f.176
15 Gjykata Kushtetuese e RM-së në periudhën 1992 – 2008 ja vepruar sipas 4264 lëndëve për vlerësim të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së 114 lëndëve për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive. Gjykata Kushtetuese në Kroaci për të njëjtën periudhë ka marrë 44546 lëndë, kurse vetëm në vitin 2007 3871 lëndë. Numri më i madh i 
lëndëve janë iniciuar me padi kushtetuese: Në: Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za 
razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, Shkup, 2009, f.189
16 Duhet të përmendet se liderë në transformimin e ideologjisë juridike në Evropën Lindore postkomuniste ishin pikërisht gjykatat kushtetuese, kurse midis tyre edhe 
gjykata çeke dhe sllovene u shquan si më me ndikim. Midis të tjerash, ato shpallën kompetencë kushtetuese mbi akte konkrete me qëllim që t'i mbrojnë të drejtat 
individuale dhe fondamentale jo vetëm nga vendimet arbritare por edhe nga interpretimi “që është në konflikt ekstrem me parimet e drejtësisë, si formalizëm i tepruar”: 
Shiko: Karamandi Ljubica:, Nezavisnoto sudstvo od perspektivana EU në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. 
AShAM, Shkup, 2009, f.219
17 Karamandi Ljubica, Ustavot na Republika Makedonija i evrointegraciite, Instituti për Politikë Evropiane, Shkup 2013, f. 249
18 Gjykata Kushtetuese e RM-së, http://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsf
19 Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, 
Shkup, 2009, f.199
20 Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 270
21 Neni 16 zëri 3 i Rregullores parashikon; “Nëse me iniciativë kërkohet mendim, shpjegim apo intervenim para organeve të tjera, sekretari i Gjykatës Kushtetuese, do ta 
informojë dorëzuesin se Gjykata Kushtetuese është kompetente të vendosë për çështje të tilla.”
22 Ose më saktë kontrolli i harmonizimit të ligjeve me Kushtetutën, harmonizimi i marrëveshjeve kolektive dhe dispozitave të tjera me Kushtetutën dhe ligjet, si dhe për 
kushtetutshmërinë e programeve dhe dispozitave të tjera me Kushtetutën dhe ligjet, si dhe për kushtetutshmërinë e programeve dhe statuteve të partive politike dhe 
shoqatave të qytetarëve. Para Gjykatës mund të kontestohen lloje të ndryshme të të akteve normative të cilat në mënyrë të përgjithshme rregullojnë çështje të caktuara 
(rregullore,dispozita, vendime etj. të  organeve shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale apo të organizatave të cilat kryejnë autorizime publike). Gjatë kësaj, Gjykata e pranon 
kompetencën edhe kur bëhet fjalë për akt i cili nuk e përmbush formën e dispozitës, por është e dukshme se rregullon çështje të caktuara në mënyrë të përgjithshme. Në 
suazat e kësaj kompetence, Gjykata mund të vendosë për kushtetutshmërinë apo ligjshmërinë e aktit në tërësi apo në pjesë dhe nene të veçanta, në varësi nga gjetjet në 
iniciativat dhe me vlerësim personal. Shih: Gjykata Kushtetuese, kompetenca,  http://www.ustavensud.mk/
23 УGjykata Kushtetuese u shpall si jokompetente që të vendosë për kushtetutshmërinë e Përfundimit të Kuvendit me arsyetim se ai nuk është akt i përgjithshëm i cili 
përcakton normativisht marrëdhënie, por akt nga puna e Kuvendit me të cilin ai vendos për çështje konkrete. Në Vendimin e Gjykatës Kushtetuese të RM-së, nr. 1290, 
“Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 70/96”; Shiko: Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 267

18Sipas Gjykatës Kushtetuese, kompetenca e saj e është përcaktuar vetëm me Kushtetutë.  Në realitet, Gjykata 
Kushtetuese dhe Rregullorja në praktikë jo vetëm që faktikisht e përcaktojnë kompetencën e saj, por shkon edhe 

19më tej që në raste të caktuara dhe praktikisht kryen revizion të tekstit kushtetues.  Kjo, për fat të keq ka ndikuar 
20 që në disa raste konkrete të kualifikohet si “manipuluese e Kushtetutës”. 

Kushtetuta kryen numërim taksativ të kompetencave të Gjykatës Kushtetuese, kështu Gjykata është 
kompetente të marrë vendim për pesë grupe pyetjesh. Një pyetje që bie në sy është neni 16 zëri 3 i Rregullores 
me të cilin Gjykata Kushtetuese u distancua qartë nga interpretimi më i gjerë i Kushtetutës që të ndërmarrë 
veprime të caktuara (“mendime, shpjegim apo interpretim nëpërmjet organeve të tjera” që do të ishte në drejtim 

21të realizimit të funksionit të vet – mbrojtje e Kushtetutës dhe vlerave kushtetuese.

Kompetenca parimore e Gjykatës Kushtetuese është të sigurojë hierarki të normave juridike nëpërmjet 
22 kontrollit normativ të akteve të përgjithshme  e cila realizohet si abstrakte dhe a posteriori, përkatësisht 

është e mundshme vetëm në bazë të akteve të vlefshme.  Kritikat në lidhje me punën e Gjykatës Kushtetuese 
për këtë çështje lidhen me më tepër aspekte. Së pari, që në vitin 1996 është vënë re “manovrimi” në lidhje me 
pyetjen se a ka karakter të dispozitës së përgjithshme apo jo një akt i caktuar. Kështu, Gjykata u shpall si 
jokompetente të vendosë për kushtetutshmërinë e Përfundimit të Kuvendit të RM-së sipas të cilit nuk ekziston 
bazë themelore për shpallje të referendumit për zgjedhje të parakohshme që është kritikuar fuqishëm nga 

23opinioni ekspert.
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Në lidhje me marrëveshjet ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese mban qëndrimin se statusi i tyre në sistemin 
juridik, nga aspekti i kompetencës së saj, nuk është i qartë sa duhet, kurse në praktikën e Gjykatës mbizotëron  

24kuptimi se ato nuk mund të jenë lëndë e vlerësimit kushtetues-gjyqësor.  Dhe në raport me këtë kompetencë 
janë vënë re ndryshime të qëndrimeve të Gjykatës Kushtetuese. Domethënë, me Vendimet e vitit 1996 dhe 
2000 Gjykata Kushtetuese u shpall si jokompetente të vendosë për vlerësim të përputhshmërisë të 

25marrëveshjes ndërkombëtare me Kushtetutën.  ТQëndrimi i tillë është lëshuar nga Gjykata, dhe kjo nga e njëjta 
26përbërje e vitit 2002,  që në vitin 2005, Gjykata Kushtetuese të reterojë nga qëndrimi i vet dhe përsëri t'i 

27 kthehet qëndrimit të parë. Të pohohet se një qëndrim “mbizotëron” dëshmon të paktën jo seriozitet për një 
organ si Gjykata Kushtetuese e cila duhet të dëshmojë konsistencë në qëndrimet e veta dhe të japë argumentim 
të fortë për lëshim dhe marrje të një drejtimi të ri. Me ndryshimin e qëndrimeve për çështje të tilla të rëndësishme 
pa arsyetim të fortë, vihet në pikëpyetje pozita dhe autoriteti i lartë që (duhet) t'i ketë Gjykata Kushtetuese në 

28rendin juridik në shtet.  

Mandej është vënë re lëshim i Gjykatës Kushtetuese që ta shpjegojë kualifikimin e ligjeve të caktuara si 
“sistematike” duke pasur parasysh praktikën e Gjykatës ato të jenë shembull për përcaktim të 
jokushtetutshmërisë së ligjeve të kontestuara, duke pasur parasysh se Kushtetuta i dallon ligjet vetëm sipas 

29shumicës së nevojshme për miratimin e tyre.

Një moment pozitiv i theksuar i cili duhet të përmendet është qasja evolutive e Gjykatës në lidhje me praktikën e 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Domethënë, në vitin 2006 Gjykata më në fund e 

30vendos në “lojë” praktikën e Strasburgut,   kështu që në vendimet e mëpasshme e zgjeron rrethin e burimeve të 
31të drejtës në Republikën e Maqedonisë.  Ky është një shembull për dalje pozitive të Gjykatës nga pozita e vet 

pasive dhe veprim i saj si ligjvënës subsidier. Për fat të keq, në sistemin tonë juridik nuk kemi as mekanizëm, as 
praktikë të ndjekjes së vendimeve të Gjykatës Kushtetuese sepse në të kundërt do të prapambetet nevoja që të 

32zgjerohet rrethi i burimeve të së drejtës me dispozita ligjore.  

Gjykata Kushtetuese është kompetente të mbrojë në mënyrë të drejtpërdrejtë liritë dhe të drejtat 
33kushtetuese të njeriut dhe qytetarit.  Lëndë e vlerësimit në suazat e kësaj kompetence janë aktet dhe 

veprimet e veçanta të organeve të pushtetit publik për të cilat qytetari mendon se ia shkelin ndonjë prej të 
34drejtave të dhëna kushtetuese.  Kufizimi i kësaj kompetence vetëm në liritë dhe të drejtat e dhëna dëshmohet si 

një pengesë serioze për një hyrje më të theksuar të Gjykatës në mbrojtjen e drejtpërdrejtë edhe të lirive edhe të 
drejtave të tjera kushtetuese të njeriut dhe qytetarit. Së pari, kriteri sipas të cilit është kryer përzgjedhja e këtyre 
të drejtave mbetet enigmë për opinionin ekspert, i cili, njëkohësisht thotë se pranimi i legjitimacionit aktiv me 
Rregullore vetëm për “qytetarët” dhe jo për “njeriun” Gjykata vendosi një dispozitë jokushtetuese në aktin e 

35punës  .Kështu, parashtrohet pyetja „quis custodiet ipsos custodes?“ (kush i ruan rojet?). Përgjigja mbetet në 
profesionalizmin, vetëdijen, ndërgjegjen, ndjenjën për gjegjësi të tyren personale, por jo edhe te mekanizmat 
konkretë për mbrojtje nga veprimi i vetëdijshëm. 

24 Gjykata Kushtetuese, kompetencahttp://www.ustavensud.mk/
25 Arsyetimi ishte se vlerësimin e tillë e kryen Kuvendi në procesin e ratifikimit. Shiko: Vendime Ubr. 230/1996 dhe Ubr.178/2000  
26 Gjykata “vlerësoi se Kushtetuta i jep mundësi ta kontrollojë edhe anën formale dhe materiale të ligjeve për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare” në: Vendime Ubr. 
140/2001
27 Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 268 
28 Opinioni ekspert thotë se Gjykata Kushtetuese nuk arriti t'i përgjigjet çështjes për statusin e marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat nuk ratifikohen, si edhe të kushteve për 
zbatim direkt të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara. Në: Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto 
znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, Shkup, 2009, f.196
29 Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, 
Shkup, 2009, f.193
30 Për fakt të keq, duhet të theksohet se kjo që po kryhet pothuajse 10 vjet pas hyrjes së Konventës Evropiane për Mbrojtje të të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut është 
një tregues negativ për kulturën tonë juridike dhe ngadalshmërinë e transformimit të saj. Shiko Vendime Ubr.31/2006, Ubr.28/2008, Ubr.104/2009  
31 Vend të veçantë në shqyrtimin e praktikës së Gjykatës Kushtetuese meriton dhe Vendimi i vitit 2008 Ubr. 104/2008 për mos ngritje të procedurës për vlerësim të 
kushtetutshmërisë. Dorëzuesi i iniciativës i kontestoi dispozitat e Ligjit për Gjykatat të cilat futën një mjet të ri juridik – përcaktimin e shkeljes së të drejtës për gjykim në afat të 
arsyeshëm, kurse është kontestuar edhe e drejta precedente e Strasburgut si burim i të drejtës në Republikën e Maqedonisë. Më e rëndësishmja është theksimi i Gjykatës 
Kushtetuese se “teksti i Konventës lidhet në mënyrë të pandashme me interpretimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Gjykata Supreme në zbatimin e Konventës 
gjithsesi nuk do ta arrijë zbatimin e saj real nëse i përmbahet kontekstit tekstual dhe interpretimit të tij jashtë jurisprudencës së Gjykatës në Strasburg. Praktikisht, kjo do të 
thotë se nëse gjykata vendase e interpreton dispozitën e Strasburgut dhe qëndrimet e tij parimore interpretuese, nuk do të sigurojë mbrojtje të të drejtës.” Në: Karamandi 
Ljubica, Ustavot na Republika Makedionija i evrointegraciite, Instituti për Politikë Evropiane, Shkup 2013, f. 221
32 Për shembull neni 2 i Ligjit për Përgjegjësi Qytetare për Ofendim dhe Shpi
33 Kushtetuta i veçon të drejtën e besimit, vetëdijes, mendimit dhe shprehjes publike, shoqërimit politik dhe veprimit dhe ndalimin e diskriminimit të qytetarëve në bazë të 
gjinisë, racës, fesë, përkatësisë nacionale, sociale dhe politike.
34 Lëndë e kontestimit mund të jetë jo vetëm akti administrativ por edhe vendimi gjyqësor në cilëndo instancë.
35 Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 271  
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VI. VEPRIMI JURIDIK I VENDIMEVE

36 Sipas nenit 112 të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese do të anulojë apo shfuqizojë ligj nëse nuk është në  përputhje me Kushtetutën, ose do të anulojë apo shfuqizojë 
dispozitë tjetër nëse nuk është në përputhje me Kushtetutën apo me ligjin. Vendimet e Gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe ekzekutive. Përndryshe, Gjykata 
Kushtetuese merr vendim kur vendos për thelbin e punës për cilëndo çështje në kompetencë të vet. Për çështje të caktuara me natyrë procesi Gjykata nxjerr vendime dhe 
përfundime.
37 Veprimi i tillë retroaktiv i vendimit të shfuqizuar është kushtëzuar me prezantimin e interesit juridik të subjekteve për ndryshim të akteve të veçanta në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e shpalljes së vendimit të Gjykatës, kurse miratuesi i aktit të veçantë është i obliguar ta ndryshojë.
38 Gjykata Kushtetuese, Veprimi juridik i vendimeve,  http://www.ustavensud.mk/

36Llojet dhe veprimi juridik i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese në bazë janë të përcaktuar në Kushtetutë,  por 
në disa aspekte të rëndësishme të veprimit juridik janë përcaktuar edhe në Rregulloren e Punës.  
Vendimet e Gjykatës janë përfundimtare dhe ekzekutive, kanë veprim erga omnes dhe kundër tyre nuk lejohen 
mjete juridike. Vendimet e Gjykatës kanë veprim juridik me shpalljen në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”. Veprimi juridik i vendimit të shfuqizuar është ex pips, që do të thotë se akti normativ i shfuqizuar 
eliminohet vetëm nga rendi juridik, kurse veprimi i vendimit të shfuqizuar është ex tunc dhe ka për qëllim jo 
vetëm eliminimin e aktit normativ jokushtetues apo të paligjshëm  nga rendi juridik por edhe hapjen e mundësisë 

37për ndryshim të aktit të veçantë të miratuar në bazë të tij në cilëndo kohë të hyrjes së tij në fuqi.

Me vendimet për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të shkelura me një akt apo veprim të veçantë vërtetohet se a 
ekziston shkelje e lirive dhe të drejtave dhe në varësi nga ky fakt Gjykata ose do të anulojë aktin e veçantë 
përkatësisht do ta ndalojë veprimin ose do ta refuzojë kërkesën. Veprimi i vendimit është inter partes. Në 
vendim, Gjykata do ta përcaktojë mënyrën e largimit të pasojave nga zbatimi i aktit të veçantë

Sipas Rregullores, Gjykata Kushtetuese e ndjek zbatimin e vendimeve të veta dhe, sipas nevojës, mund të 
kërkojë nga Qeveria që të sigurojë zbatimin e tyre. Përndryshe, obligimin për zbatimin e vendimit së pari e mban 
miratuesi i aktit të anuluar apo shfuqizuar. Kur bëhet fjalë për anulim apo shfuqizim të akteve normative, 
vendimi i Gjykatës sipas natyrës së punës është, të themi, vetekzekutiv – akti normativ nuk është më në rendin 
juridik dhe mbështetja në të gjatë marrjes së vendimeve në raste konkrete përbën një paligjshmëri e zakonshme. 
Probleme më të mëdha mund të ndodhin, ndërsa edhe kanë ndodhur në praktikë, kur miratuesi i aktit, 
miraton përsëri akt me të njëjtën përmbajtje,  ose kur organet nuk i pranojnë pasojat e vendimit të anuluar apo 
të shfuqizuar mbi akte të veçanta të cilat duhet të ndryshojnë apo zbatimi i të cilave duhet të ndalojë. Në rastin e 
fundit, Qeveria mund të sigurojë efikasitet në zbatimin e vendimeve të Gjykatës, por  problemet nuk janë kaq të 
thjeshta kur pikërisht Qeveria do të anashkalojë zbatimin e vendimit me miratimin e një akti të ri me 
përmbajtje të njëjtë si dhe akti i shfuqizuar apo anuluar.  Gjykata Kushtetuese pohon se ka pasur probleme në 

38zbatimin e vendimeve të Gjykatës të cilat kanë qenë përjashtim.  

Gjithsesi duhet të përmendet një instrument i fuqishëm për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese janë 
dispozitat e Kodit Penal i cili parashikon dënime të mëdha (pesë, përkatësisht pesë vjet burg) për moszbatimin e 
vendimit të Gjykatës. Për fat të keq, nuk kemi të dhëna se a ka pasur rastet të ngritjes së procedurës për 
përgjegjësi penale dhe për rezultatin e saj, por gjithsesi në kushte të zbatimit konsekuent të ligjeve, ajo do të 
kishte veprim paralajmërues të fuqishëm.  

Opinioni ekspert kritikon se vendimet e Gjykatës Kushtetuese në shumicën e rasteve nuk janë të elaboruara, të 
39argumentuara dhe të bindshme sa duhet.  Ky është një moment mjaft i rëndësishëm sepse mungesa e besimit 

publik dhe mbështetjes publike është një tregues për nevojën për reforma në mënyrën e punës.  
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VII. PROCEDURA PARA GJYKATËS KUSHTETUESE 

40Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 269
41 Lënda shpërndahet te bashkëpunëtori profesional, kurse njëkohësisht edhe te gjykatësi në rastet kur iniciativa konteston kushtetutshmërinë e një ligji, programi apo 
statuti të partisë politike.
42 Neni 23 paragrafi 3 i Rregullores parashikon se “Referati për seancën përmban, veçanërisht: kur është dorëzuar iniciativa dhe çfarë kërkese është vendosur, cilat 
përgatitje janë kryer, cilat çështje kontestuese juridike dhe faktike janë shfaqur gjatë punimit të lëndës, pasqyrë e praktikës kushtetuese-gjyqësore, sipas rregullit, mendim 
dhe propozim për mënyrën e zgjidhjes  së kërkesës së bërë.”  

Procedura para Gjykatës Kushtetuese rregullohet tërësisht me Rregulloren e Gjykatës, ku është përcaktuar se 
Gjykata punën nga kompetenca e vet i kryen në seancë me përbërje të plotë, kurse vendimet i merr me shumicë 
votash nga numri  përgjithshëm.

Procedura për vlerësim të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë ngrihet me vendim të Gjykatës pasi është 
dorëzuar iniciativë nga cilido person, kurse Rregullorja nuk kërkon dëshmim të interesit juridik të dorëzuesit. 
Rregullorja parashikon mundësi që dhe vetë Gjykata Kushtetuese të ngrejë procedurë me iniciativën e cilitdo 
gjykatësi, përkatësisht ta vlerësojë kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e dispozitave të rregullës që nuk janë 

40kontestuar në iniciativë, kurse është vënë re se kjo mundësi është shfrytëzuar disa herë,  edhe pse nuk ka të 
dhëna më të detajuara mbi cilësinë e shfrytëzimit të kësaj mundësie. Iniciativa hidhet poshtë nëse Gjykata nuk 
është kompetente, ka marrë vendim për të njëjtën punë juridike dhe nëse ekzistojnë pengesa të tjera në proces 
(Rregullorja nuk saktëson cilat mund të jenë këto pengesa).

Është e nevojshme që iniciativë të jetë e formuluar në formën përkatëse, përkatësisht të përcaktohet saktë akti i 
caktuar i cili kontestohet, shkaqet pse kontestohet, cilat dispozita ligjore apo kushtetuese shkelen me aktin e 
kontestuar dhe cili është iniciuesi. 

Kjo procedurë ka dy faza: procedura paraprake dhe seanca. Procedura paraprake e përfshin shpërndarjen e 
41lëndës te bashkëpunëtori profesional dhe te gjykatësi,  obligim i tyre është të ndërmarrin veprime të ndryshme 

në afate relativisht të shkurtra (10 ditë, përkatësisht 3 ditë nëse me këtë iniciativë qytetarët bëjnë thirrje për 
mbrojtje të lirive dhe të drejtave të përcaktuara me Kushtetutë), afat i shkurtër i organeve (30 ditë) për përgjigje 
të kërkesës dhe obligimit që secili t'i japë të dhëna Gjykatës Kushtetuese që të japë të dhëna dhe lajmërime. 
Është pyetje, a është përpjekur dikush t'i japë të dhëna Gjykatës Kushtetuese dhe çfarë ndodh nëse ka një rast 
të tillë, si është praktika nga përgjigjet e marra, d.m.th. në çfarë afati jepen ato, a e përmbajnë të gjithë atë ku 
mbështeten propozuesit e iniciativës etj.  

Rregullorja parashikon mundësi të thirren pjesëmarrësit dhe personat e interesuar për procedurën në biseda 
konsultuese me qëllim që të mblidhen informacione dhe shpjegime. Rregullorja parashikon afat prej tre muajsh 
për zbatim të procedurës së mëparshme kur lënda është dhënë në punim, përkatësisht 30 ditë për mbrojtje të 
lirive dhe të drejtave të përcaktuara me Kushtetutë. Kështu, parashtrohet pyetja cili vendos  kur jepet lënda 
për punim, sipas cilit parim u jepet përparësi lëndëve të caktuara dhe a respektohen afatet e përcaktuara 

42me Rregulloren e Punës. Procedura paraprake përfundon me dorëzim të referatit për seancën  ose me 
informimin e Gjykatës për rrjedhën e procedurës. 

Rregullorja parashikon caktimin e seancave ta kryejë kryetari i Gjykatës maksimum 7 ditë para mbajtjes së tyre 
(në raste urgjente afati është edhe më i shkurtër), me informim me shkrim dhe me dorëzim të referateve dhe 
materialeve të tjera. Seanca fillon me fjalim nga gjykatësi, informuesi, përkatësisht gjykatësi i procedurës 
paraprake, kryhet diskutim për të gjitha çështjet kontestuese juridike dhe faktike, kurse vendimet merren me 
shumicë votash nga numri i përgjithshëm i gjykatësve, përveç se kur është përcaktuar ndryshe. Gjykatësi i cili ka 
votuar kundër apo ka qëndrim të ndryshëm për bazën juridike, mund të japë mendimin e vet dhe ta arsyetojë me 
shkrim si mendim të veçantë. Gjatë seancës mbahet procesverbal, kurse për çështje të veçanta kushtetuese-
juridike sigurohet stenografi, përkatësisht xhirim. Kush vendos se a do të xhirohet seanca? Cila është praktika, 
d.m.th. sa shpesh xhirohen seancat? Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij organi dhe duke marrë parasysh 
zhvillimin teknik në ditët e sotme, rekomandohet që të gjitha seancat të xhirohen.  
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regullorja në nenin 28 parashikon që Gjykata Kushtetuese të marrë vendim për ndalim të zbatimit të akteve apo 
veprimeve që janë marrë në bazë të rregullit kushtetutshmëria e të cilës vlerësohet,  sepse mund të ndodhin 
pasoja që nuk mund të hiqen lehtë. 

Fazat opsion në këtë procedurë janë seanca përgatitore dhe debati publik. Rregullorja parashikon se seanca 
përgatitore mbahet me vendim të Gjykatës Kushtetuese që do të thotë se në emër të gjykatës mund ta thërrasë 
kryetari i Gjykatës dhe në të thirren të marrin pjesë organe dhe organizata profesionale dhe bashkëpunëtorë 
shkencorë dhe profesionalë për shkak të qartësimit të gjendjes faktike dhe juridike për lëndë të caktuara, kurse 
gjykatësit mund të bëjnë pyetje, të japin mendime dhe komente. 

Për seancën përgatitore nuk ka rregulla më të rrepta për mbajtjen e saj si për debatin publik për të cilin 
informohen dhe mediat për informim publik. Gjëja e parë që vihet re është fakti se për mbajtjen e debatit publik 
Gjykata Kushtetuese vendos në seancë që do të se ajo ka të bëjë për çështje me rëndësi të jashtëzakonshme. 
Rregullorja parashikon çfarë duhet të përmbajë referati i gjykatësit, informuesit, kurse janë parashikuar edhe 

43afate kur duhet t'u dorëzohet ftesa gjykatësve dhe pjesëmarrësve në procedurë  që do të thotë se merret 
parasysh koha e nevojshme për përgatitje të pjesëmarrësve në debatin publik. Ajo që është e rëndësishme 
gjithashtu është fakti se Rregullorja parashikon praninë e minimum pesë gjykatësve në debatin publik, të 
mbahet edhe jashtë selisë së Gjykatës, mundësi për nxjerrje të të dhënave, shtyrje të seancës në kohë të 
caktuar apo të pacaktuar për të mbledhur të dhënat e nevojshme. Një moment i rëndësishëm është mbajtja e 
procesverbalit për të cilin mund të merren shënime stenografike ose të xhirohet. 

Rregullorja nuk përcakton llojin se për cilat lloje lëndësh thirret seancë përgatitore apo debat publik, 
përkatësisht kjo është lënë që të vlerësohet nga vetë Gjykata Kushtetuese. Sa shpesh mbahen seanca 
përgatitore dhe debate publike gjithsesi është një tregues për hapjen e Gjykatës Kushtetuese për opinionin 
ekspert dhe më të gjerë, për dëshirën për analizim gjithëpërfshirës të lëndës dhe marrjen e vendimit të drejtë, 
kurse njëkohësisht edhe të synimit për marrje të mbështetjes publike si mbrojtës i vërtetë i kushtetutshmërisë 
dhe ligjshmërisë. Me zhvillimin e sotshëm të teknologjisë, xhirimi i debatit publik duhet të jetë i obligueshëm 
duke pasur parasysh se debati publik parashikohet për çështje të rëndësishme. Gjithsesi, rekomandohet për 
çështje të caktuara që edhe ajo të jetë fazë e obligueshme për vlerësim të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.    

Këshillimi dhe votimi është pjesa përfundimtare e procedurës për këtë procedurë kur nuk merr pjesë opinioni, 
marrin pjesë edhe gjykatësit të cilët nuk kanë marrë pjesë në debatin publik, përkatësisht seancë, shkruhet 

44procesverbal i veçantë  i cili ruhet i vulosur dhe mund të hapet vetëm me përfundim të Gjykatës. Rregullorja, për 
fat të keq, nuk përcakton në cilat raste mund të hapet procesverbali dhe kush vendos për këtë veprim (kryetari 
apo në seancë), kurse është interesante të dihet se a janë hapur deri më tani procesverbale dhe me çfarë 
qëllimi.   

Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit
45Procedura për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit,  ngrihet me kërkesë (ankesë 

kushtetuese) nga secili që konsideron se disa prej lirive dhe të drejtave të përcaktuara në nenin 110 alineja 3 e 
Kushtetutës janë shkelur me një akt përfundimtar apo të plotfuqishëm apo me një veprim. Ky lloj kompetence 
lejon të kontestohen jo vetëm vendimet dhe aktet administrative por edhe ato gjyqësore të mbartësve të 
pushteti publik, kurse njëkohësisht, dorëzimi i një kërkese të tillë jep detyrë të mbledhjes paraprake të të gjitha 
mjeteve juridike kundër aktit përfundimtar të plotfuqishëm.

43 Maksimum 10 ditë para mbajtjes së diskutimit, përkatësisht në afat më të shkurtër në raste urgjente
44 Procesverbali për këshillim dhe votim përmban: datën e këshillimit dhe votimit, emrat e gjykatësve të Gjykatës Kushtetuese të cilët kanë marrë pjesë në këshillim dhe 
votim, përmbajtjen kryesore të këshillimit, rezultatin e votimit, vendimin e miratuar dhe emrat e gjykatësve që kanë votuar pro dhe kontra vendimit. Me këtë procesverbal 
jepen dhe mendimet e veçanta të argumentuara me shkrim.
45 Sipas Vendimi u.nr.29/97 qytetarët mund të kërkojnë mbrojtje të të drejtave të veta, por jo edhe të drejtat e personave të tjerë. Shih: Treneska-Deskoska Renata, 
Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 271 
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46Kërkesa duhet të dorëzohet në formën përkatëse  dhe në afatin subjektiv dhe objektiv të përcaktuar (në afat 
prej dy muajsh nga dita e dorëzimit të aktit të veçantë përfundimtar apo të plotfuqishëm, përkatësisht nga dita 
kur mësohet se është ndërmarrë veprim me të cilin është kryer shkelje, por jo më vonë se 5 vjet nga marrja e tij). 
Nga dispozita e formuluar në këtë mënyrë Gjykata Kushtetuese vihet në mbrojtje të lirive dhe të drejtave të 

47shkelura nga një akt përfundimtar apo i plotfuqishëm.   

Procedura konsiderohet si e ngritur që me dorëzimin kërkesës, kështu që mbetet që Gjykata të prononcohet 
materialisht në lidhje me kërkesën. Kërkesa dorëzohet te miratuesi i aktit të veçantë për përgjigje dhe kjo jepet 
në afat prej 15 ditësh, kurse maksimum në afat prej 30 ditësh nga dita kur lënda është dhënë për punim 
dorëzohet referat për seancën apo për informim të Gjykatës për rrjedhën e procedurës. 

Sipas rregullit, për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave Gjykata Kushtetuese vendos në bazë të  debatit të mbajtur 
publik ku ftohen pjesëmarrës në procedurë dhe është e obligueshme të ftohet edhe avokati i popullit, kurse 
sipas nevojës mund të thirren edhe persona, organe apo organizata të tjera. Për shkak të mbrojtjes së lirive dhe 
të drejtave Gjykata mund të hedhë poshtë aktin e veçantë, ta ndalojë veprimin me të cilin është kryer shkelja ose 
ta refuzojë kërkesën. Nëse Gjykata përcakton shkelje të të drejtës, në vendim mund ta përcaktojë mënyrën për 
heqjen e pasojave nga zbatimi i aktit të veçantë apo nga veprimi me të cilat janë shkelur ato liri dhe të drejta. 

Kjo procedurë bazohet në parimet e prioritetit dhe urgjencës. Në praktikë, janë vënë se relativisht pak kërkesa 
për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave nga të cilat pjesa më e madhe janë hedhur poshtë për arsye nga më të 

48ndryshmet.
 

46 Në të duhet të jetë i përcaktuar akti apo veprimi me të cilin shkelen liritë dhe të drejtat, faktet dhe dëshmitë për këtë gjë, arsyet pse kërkohet mbrojtja dhe të dhëna të 
tjera relevante.  
47 Në vendimin u.nr. 168/97 Gjykata Kushtetuese thotë se “vendos për mbrojtje të lirive dhe të drejtave kur ato janë shkelur nga një akti i veçantë përfundimtar apo i 
plotfuqishëm, kurse aktet e prokurorit publik nuk janë akt i cili përbën akt përfundimtar apo të plotfuqishëm individual me të cilin vendoset për liritë dhe të drejtat, d.m.th. i 
cili merr apo kufizon liri dhe të drejta të  caktuara.”
48 Pakometencë për disa të drejta, përfundim të afatit subjektiv dhe objektiv, sepse është marrë vendim për atë kërkesë etj.  
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VIII. CILI DHE SI NDIKON MBI GJYKATËN?  

50 Gjykata e zgjedh kryetarin nga radhët e gjykatësve në afat prej 3 vjetësh pa të drejtë rizgjedhjeje.
51 Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, 
Shkup, 2009, f.174
52 Tre gjykatës zgjidhen me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve,  por duhet të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u përkasin 
bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë
53 Përbërja momentale e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime është 12 anëtarë dhe zëvendësit e tij, kryetari dhe zëvendësi i tij. Nga ata 26 persona vetëm 2 janë juristë, kurse 
të tjerët janë elektroinxhinierë, menaxherë, aktorë etj.  
54 Preshova propozon që zgjedhja të kryhet sipas modelit hungarez, përkatësisht me shumicë dy të tretat e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve dhe kjo me propozim 
të komisionit parlamentar të krijuar nga numër i njëjtë i përfaqësuesve edhe të shumicës edhe të opozitës që do të çojë me patjetër në bashkëpunim dhe konsensus. Shih: 
Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, Shkup, 
2009, f. 181
55 Neni 109 i Kushtetutës
56Preshova Denis, Reformi na Ustavniot sud ili reforma na svesta: në: Reformata na instituciite i nejzinoto znaçenje za razvojot na Republika Makedonija, Libri 5. AShAM, 
Shkup, 2009, f.182-184
57 Shih: Treneska-Deskoska Renata, Konstitucionalizmot i çovekovite prava, Fakulteti Juridik Justiniani i Parë, Shkup, 2006, f. 270

Zgjedhja e gjykatësve dhe financimi i Gjykatës Kushtetuese janë dy çështjet e rëndësishme nëpërmjet të cilave 
kryhet ndikim mbi Gjykatën Kushtetuese. Kushtetuta parashikon Gjykata të përbëhet nga 9 gjykatës me 

49  mandat të gjatë prej 9 vjetësh që duhet të jetë garanci për pavarësi – mandat më i gjatë se organi përfaqësues,
papajtueshmëria me ushtrimin e ndonjë funksioni dhe profesioni tjetër publik apo anëtarësimin në ndonjë parti 

50 politike, si dhe imuniteti për të cilin vendos vetë Gjykata Kushtetuese. Mungesa e përgjegjësisë politike për 
51gjykatësit kushtetues (duhet të) jetë garancia kryesore për pavarësinë e tyre,  por siç duket nuk mjafton e gjithë 

kjo për mbështetje publike dhe për pranim të Gjykatës Kushtetuese si mbrojtës i vërtetë i pavarur i Kushtetutës.    

СKuvendi është organi kompetent i cili i zgjedh gjykatësit e Gjykatës Kushtetuese dhe gjashtë me shumicë 
52votash kurse për tre nevojitet, e a.q. shumica e Badenterit.  Gjatë kësaj, Kushtetuta i përcakton qartë kryetarin 

(dy gjykatës) dhe Këshillin Gjyqësor (dy gjykatës) si propozues të autorizuar për katër gjykatës. Për pesë 
gjykatësit e tjerë, Kushtetuta nuk përcakton propozuesin, kështu që Kuvendi nëpërmjet Komisionit për Zgjedhje 

53dhe Emërime i përcakton gjykatësit e tjerë.  Ова секако е еден начин на влијание врз судиите затоа што едно 
тело - Собранието ги предлага и ги избира, а притоа мора да се забележи дека најчесто владејачката 
партија/коалиција го имаше апсолутното мнозинство гласови. Од тие причини, стручната јавност одамна 

54повикува на реформи во постапката за избор на судии.  Kjo është gjithsesi një mënyrë e ndikimit mbi 
gjykatësit sepse një trup – Kuvendi i propozon dhe i përzgjedh, kurse duhet të shënohet se më shpesh 
koalicioni/partia qeveritare e ka pasur shumicën absolute të votave. Për këto arsye, opinioni ekspert prej 
kohësh kërkon reforma në procedurën për zgjedhje të gjykatësve.

55Kriteri i vetëm për zgjedhje, sipas Kushtetutës, është që gjykatësi të jetë nga rendi i juristëve të shquar.  
Për fat të keq, Kushtetuta nuk është plotësuar në këtë pjesë dhe as nuk është kristalizuar ndonjë praktikë në 
zgjedhjen e gjykatësve, ku mund të nxirret përfundimi se çfarë nënkupton standardi “jurist i shquar” (p.sh. vitet e 
eksperiencës, titulli akademik, veprimtaria shkencore, përvoja ndërkombëtare etj.). Shkruesi i Kushtetutës ka 
lënë hapësirë për manipulim me kushtet për zgjedhje të gjykatësve në Gjykatën Kushtetuese, kurse Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë nuk ka arritur ta kristalizojë standardin “jurist i shquar”. Intervenimet edhe në këtë 
çështje janë të domosdoshme, kështu që, propozohet “gjykatësit kushtetues të zgjidhen nga rendi i juristëve të 
cilët janë bërë të shquar me veprimtarinë e vet shkencore, hulumtuese dhe profesionale, nga rendi i gjykatësve 
nga gjykata më e lartë, Gjykata Supreme, nga rendi i avokatëve, prokurorëve publikë nga Prokuroria Publike e 
RM-së dhe nga rendi i profesorëve universitarë të cilët kanë minimum 15 vjet përvojë pune në profesionin 

56juridik, kurse në katër vitet e kaluara nuk kanë kryer funksion të emëruar apo të zgjedhur.”

Aspekti i dytë nëpërmjet të cilit ndikohet mbi punën e Gjykatës Kushtetuese është financimi, përkatësisht 
varësia nga buxheti i shtetit për çka Gjykata Kushtetuese vazhdimisht në raportet e veta vjetore thekson se nuk 
ka ndikim të madh në pjesën e cila përcaktohet për të. Nga analizimi i raporteve vjetore që janë shpallur në ueb-
faqen e Gjykatës Kushtetuese vërtetohet se Gjykata nuk ka mjete financiare për investime përkatëse 
(personale dhe materiale) të cilat do ta ngrinin cilësinë e punës në një nivel më të lartë. Duke e njohur procedurën 
e miratimit të Buxhetit vjetor të shtetit, duket qartë se puna e Gjykatës Kushtetuese në kuptimin material të 
fjalës varet më tepër nga vullneti i Qeverisë, si propozues dhe nga Kuvendi si organ i cili e miraton buxhetin. 
Varësia financiare e Gjykatës Kushtetuese është vënë re në vitin 2001 kur kishte restrikcione nga Ministria e 

57 Financave, kurse është vlerësuar si mënyrë për “disiplinim” të anëtarëve.     
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IX. TË DHËNA THEMELORE PËR GJYKATËN KUSHTETUESE

1. Biografi e shkurtër e gjykatësve

Elena Gosheva – kryetare

Ka lindur në vitin 1948 në fsh. Orizare, Koçan. Në vitin 1975 ka 
diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit “Shën. Kirili dhe 
Metodij”. Pas diplomimit në vitin 1975 punësohet si stazhier në 
Prokurorinë Publike të Qarkut Shkup në pozitë për punë me 
fletëparaqitje penale dhe lëndë të shkallës së parë dhe të dytë, 
deri në vitin 1977 kur pas marrjes së provimit të jurisprudencës 
punon si bashkëpunëtor profesional. 

Në vitin 1984 është zgjedhur si zëvendëse e Prokurorit publik të rrethit në Shkup ku deri në vitin 1997 ka 
punuar mbi lëndë penale. Të njëjtat punë i kryen edhe në suazat e Prokurorisë Themelore Publike si zëvendëse e 
prokurorit deri në vitin 2002 kur është zgjedhur si zëvendëse e Prokurorit të Lartë Publik në Shkup. Në vitin 
2008 nga prokurorët publikë të rajonit të Prokurorisë së Lartë Publike Shkup është zgjedhur si anëtare në 
Këshillin e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe është zgjedhur si kryetarja e parë në këtë 
institucion, funksion të cilin e ka zbatuar deri në vitin 2010.   

Ismail Darlishta 

Ka lindur në vitin 1964 në Shkup, me kombësi është shqiptar. 
Arsimin fillor dhe të mesëm e ka mbaruar në Shkup, kurse 
mandej në vitin 1984/1985 regjistrohet në Fakultetin Juridik të 
Universitetit në Prishtinë. Ka diplomuar në vitin 1989, kurse 
provimin e jurisprudencës e ka dhënë në Shkup në vitin 2001. 
Pas diplomimit, në periudhën nga viti 1990-1996 punon si 
këshilltar në Kuvendin e Qytetit të Shkupit. Njëkohësisht në
 periudhën 1996-2000 është zëvendësanëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe punon si referent i 

pavarur në Komunën “Qendër” në Shkup. Mandej punësohet si zëvendësdrejtor i Agjencisë për Nëpunësit 
Shtetërorë në periudhën 2000-2002. Në periudhën tetor 2002 deri në tetor 2003 është emëruar ministër i 
drejtësisë në Republikën e Maqedonisë. Nga 20 korriku 2015 deri në 31 dhjetor 206 punon si anëtar i Këshillit 
Republikan Gjyqësor. Në funksionin – gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë është 
zgjedhur më 31 korrik 2008. 
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dr. Natasha Gaber-Damjanovska
Ka lindur në Shkup në vitin 1962. Ka diplomuar në Fakultetin 
Juridik të Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, në 
vitin 1984/1985 me mesatare, 9,14. Ka magjistruar në 
Fakultetin Juridik të Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodij” – 
Shkup, në degën Shkenca politike dhe politike-juridike, duke 
marrë shkallën akademike Magjistër i i shkencave politike-
juridike. Ka doktoruar në Institutin për Hulumtime Sociologjike 

dhe Politike-Juridike në Shkup në vitin 1995. Nga viti 1985 deri në vitin 2008 ka punuar në Institutin e 
Hulumtimeve Sociologjike dhe Politike-Juridike në Shkup. Si gjykatëse në Gjykatën Kushtetuese është zgjedhur 
në vitin 2008. Ka marrë titullin shkencor këshilltar shkencor në vitin 1997, është rizgjedhur me të njëjtin titull në 
vitin 2006. Ka marrë titullin profesorë e rregullt në vitin 2006. Ka ligjëruar në Institutin për Hulumtime 
Sociologjike dhe Politike-Juridike dhe në Amerikan Kolexh – Shkup. Flet aktivisht greqisht dhe anglisht dhe 
pjesërisht frëngjisht dhe italisht. Ka qenë anëtare e Këshillit Drejtues të Qendrës Maqedonase për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar nga viti 1991 deri në vitin 2009. Është përfshirë në shumë projekte shkencore 
dhe është autore në një numri të madh punimesh shkencore dhe profesionale, dokumente strategjike, evalvime, 
hulumtime dhe analiza.   

dr. Gëzme Starova 

Ka lindur në vitin 1946 në Shkup. Me kombësi është shqiptare. 
Ka diplomuar në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Shkup. 
Në fakultetin Juridik në Shkup është punësuar në vitin 1971, së 
pari si stazhiere në Katedrën e Shkencave Administrative-
Juridike, kurse nga viti 1973 si asistente në lëndën e të drejtës 
së punës dhe sigurimit social. Studimet pasuniversitare i ka 
përfunduar në Shkup në vitin 1978. Ka doktoruar në Fakultetin 

Juridik në Lubjanë, Republika e Sllovenisë në vitin 1991. Në vitin 1992 është zgjedhur docente në Fakultetin 
Juridik në Shkup. Në vitin 1997 është zgjedhur si profesoreshë inordinare, kurse në vitin 2002 është zgjedhur si 
profesoreshë ordinare. Në vitin 2001  është angazhuar si profesor ordinar i të drejtës së punës dhe sigurimit 
social në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, ligjëron në shqip dhe në 
maqedonisht. Gjatë dy viteve akademike (2001/2002 dhe 2002/2003) është angazhuar si profesoreshë e 
studimeve femërore të organizuara nga gratë në Republikën e Maqedonisë në fushën e të drejtave njerëzore-
juridike të grave. Gjatë vitit 2004, dr. Gëzime Starove si viziting-profesor ligjëron në Fakultetin Juridik në 
Universitetin “Rene Dekart” në Paris, Francë, kurse gjatë vitit 1999, me ligjërimet e saj në fushën e të drejtës së 
punës është angazhuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Kaljarit, Itali. Në suazat e Programit Tempus, 
gjatë vitit 2001, ka realizuar qëndrim studimi në Fakultetin Juridik në Firence, Itali. Dr. Gëzime Starova merr 
pjesë në shumë këshillime, tubime, konferenca dhe debate nga fusha e të drejtave të njeriut, sidomos të të 
drejtave dhe pozitës së tij gjatë punës në organizimin e institucioneve qeveritare, organizatave joqeveritare, 
Sindikatës dhe Këshillit të Evropës. Në vitin 1992 deri në 1994 është anëtare e Këshillit Drejtues të Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invaliditor në Republikën e Maqedonisë. Në vitin 1998 dhe 1999 si përfaqësuese e 
Republikës së Maqedonisë, është anëtare e Komitetit të Ekspertëve për Shërbime Sociale Lokale në Këshillin 
Evropian. Në periudhën nga viti 2004 deri në vitin 2008 e ushtron funksionin e zëvendëskryetarit të Senatit të 
Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodij” në Shkup. Është anëtare e Bordit të Universitetit të Evropës Juglindore në 
Tetovë. Dr. Gëzime Starova, në vitin 2004, për kontributet e saj të jashtëzakonshme në fushën e veprimtarisë 
universitare dhe shkencore me njohuri të gjera ndërkombëtare, është fituese e medaljes së lartë të Qeverisë së 
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Francës, Palma Akademike. Në të njëjtin vit nga Stejt Departmenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është 
shpallur si një prej gjashtë grave më të suksesshme në Republikën e Maqedonisë, mirënjohje e cila i është dhënë 
për arritjet e saj në fushën e arsimit dhe shkencës. Në vitin 2005, dr. Gëzime Starova, është fituese e çmimit 
prestigjioz shtetëror për arritje në fushën e arsimit në Republikën e Maqedonisë, “Shën Klementi i Ohrit”. Dr. 
Gëzime Starova është autore e një numri të madh punimesh shkencore dhe profesionale nga fusha e të drejtës 
së punës dhe sigurimit social, si dhe të punimeve me pasqyrime krahasuese në lidhje me çështje lidhur me këto 
fusha, në plan ndërkombëtar, dhe sidomos në kontekstin evropian.

Vlladimir Stojanovski
Ka lindur në vitin 1962 në Manastir. Ka diplomuar në Fakultetin 
Juridik në Manastir në vitin 1988. Provimin e jurisprudencës e 
ka marrë në Shkup në vitin 1991. Si gjykatës në Gjykatën 
Supreme të Republikës së Maqedonisë është zgjedhur në më 
13.09.2010. Së pari ka punuar si bahskëpunëtor profesional, 
pastaj si këshilltar dhe këshilltar shtetëror në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë në periudhën 1992-2002, në vitin 

2002 ka kaluar në Fondin për Bujqësi si ndihmësdrejtor për financa dhe punë juridike, në vitin 2004 në 
Ministrinë e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujërave si ndihmësudhëheqës në Sektorin Mbështetje Financiare të 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe në vitin 2006 si Drejtor në Byronë për Ekspertizë Gjyqësore. Si gjykatës në 
Gjykatën Administrative është zgjedhur në vitin 2007. Më 13.09.2010, është zgjedhur si gjykatës në Gjykatën 
Supreme të Republikës së Maqedonisë. Në funksionin – gjykatës i Gjykatës Kushtetuese së Republikës së 
Maqedonisë është zgjedhur më 14 prill 2011. Përvojë tjetër pune: Anëtar i Komisionit për Provimin 
Përfundimtar në Akademinë për Trajnim të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë (nëntor 2008); Anëtar i Këshillit 
Juridik të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (qershor 2001); Certifikatë internacionale për administratën 
publike – Programi për organizim të Qeverisë dhe zyrës së Presidentit të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar 
(nëntor 2001); Qendra  për të Drejtë Kushtetuese Evropiane (tetor 1999). Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë – anëtar i Komisionit për Sistem Politik (1998-2002). Anëtar i komisioneve për ërpunimin e 
propozim-ligjeve nga fusha e sistemit juridik, ndërtimtarisë, urbanizmit dhe planifikimit hapësinor, bujqësisë 
dhe zhvillimit rural dhe nga fusha të tjera. 

Sali Murati
Ka lindur në vitin 1966 në fsh. Vrapçisht, Gostivar. Përfaqësues 
i bashkësisë turke. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në 
Universitetin e Beogradit në Beograd në vitin 1991, kurse 
provimin e jurisprudencës e ka dhënë në vitin 2005. Nga viti 
1993 deri në vitin 2005 ka punuar në Byronë për Shërbime 
Juridike dhe Ekonomike – Gostivar si jurist i diplomuar. Nga viti 
2005-2012 ka punuar si avokat në Gostivar. Pas diplomimit 

është marrë aktivisht me problematikën në fushën e të drejtës kushtetuese, e të drejtat e bashkësive, e lirisë së 
mendimit dhe besimit dhe të drejtësisë private ndërkombëtare. Ka botuar shumë artikuj nga problematika 
juridike në gazeta të ndryshme në shtet dhe jashtë saj. Ka punuar sidomos mbi problemet e bashkësive  
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joshumicë në R. Maqedonisë. Në këtë kontekst në vitin 2006 ka qenë fitues i çmimit prestigjioz të mediave, 
personaliteti i vitit “KUTLUK VELI” dhe në vitin 2007 nga Shoqëria ADEKSAM Gostivar, për punë dhe kontributit 
të deritanishëm në fushën juridike në RM ishte fitues i çmimit për kontribut të veçantë në integrimin dhe 
zhvillimin e të drejtave të turqve në R. Maqedoninë. 

Nikolla Ivanovski
Ka lindur në vitin 1960 në Shkup. Ka diplomuar në Fakultetin 
Juridik në Manastir në vitin 1983, kurse provimin e 
jurisprudencës e ka marrë në vitin 1985. Së pari ka punuar si 
stazhier, kurse mandej si bashkëpunëtor profesional në 
Gjykatën Ekonomike të Qarkut – Shkup (1984-1988): gjykatë 
ekzekutiv dhe hetues në Gjykatën themelore Shkup 1, Shkup
(1988-1999); gjykatës penal në Gjykatën Themelore (1999- 
 2008) dhe në gusht të vitit 2008 është zgjedhur si anëtar i Këshillit të Prokurorëve Publikë në Republikën e 

Maqedonisë. Ishte anëtar i Këshillit drejtues të Projektit “Përforcimi i mëtejshëm i kapaciteteve institucionale të 
Akademisë për Trajnim të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë” i financuar nga Bashkimi Evropian. Si gjykatës 
në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë është zgjedhur më 1 qershor 2012.

Jovan Josifovski
Ka lindur në vitin 1948 në Tetovë. Ka diplomuar në Fakultetin 
Juridik të Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodij” në Shkup në 
vitin 1974. Në vitin 1975 ka krijuar marrëdhënie pune si 
stazhier në Sekretariatin Republikan për Legjislacion dhe 
Organizim, kurse në vitin 1979 është vendosur në vendin e 
punës referent i pavarur në Sekretariatin Republikan për 
Legjislacion dhe Organizim. Në vitin 1983 është vendosur në

Sekretariatin Republikan për Legjislacion dhe Organizim. Nga viti 1983 deri në vitin 1985 është emëruar si 
udhëheqës në Komitetin e Qytetit për Punë Komunal dhe Qarkullim ku ka punuar në veprimtarinë normative nga 
kompetenca e Qytetit të Shkupit. Nga viti 1985 deri në vitin 1990 është emëruar këshilltar në Komisionin 
Juridiko-Ligjvënës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Në vitin 1990 është emëruar këshilltar në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, kurse i ka kryer obligimet e punës së këshilltarit në Komisionin Juridik-
Ligjvënës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Në vitin 1992 është emëruar si sekretar i Komisionit 
Juridik-Ligjvënës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Në vitin 1997 është emëruar si këshilltar i pavarur 
në Sektorin për Trupat Punues të Shërbimit Profesional të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Në vitin 
1999 është emëruar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë si zëvendës sekretar i Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë të cilin e ka ushtruar deri në 4 dhjetor të vitit 2002. Në vitin 2003 e ka marrë statutin e nëpunësit 
shtetëror dhe është emëruar në vendin e punës me titullin këshilltar në Komisionin për Sistem Politika dhe 
Marrëdhënie midis Bashkësive në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Në vitin 2006 nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë është zgjedhur si President i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ka qenë 
pjesëmarrës në shumë cikle si person i angazhuar në trupin punues ndihmues të Komitetit Shtetëror të 
Zgjedhjeve gjatë zbatimit të zgjedhjeve parlamentare në vitin 2002, referendumi në vitin 2004, zgjedhjet 
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presidenciale në vitin 2004 dhe zgjedhjet lokale në vitin 2000 dhe 2005. Në vitin 2012, Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë me vendim ka konstatuar se i ka përfunduar funksioni – anëtar i Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve, para përfundimit të mandatit për shkak të plotësimit të kushteve për pension. Në funksionin – 
gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë është zgjedhur më 24 dhjetor të vitit 2012. 

Vangelina Markudova
Ka lindur në vitin 1956 në Gjevgjeli. Ka mbaruar Fakultetin 
Juridik në Shkup – dega jurisprudencë, kurse provimin e 
jurisprudencës e ka marrë në Ministrinë e Drejtësisë së 
Republikës së Maqedonisë. Ka punuar në Këshillin Ekzekutiv  të 
Kuvendit të Komunës Vallandovë (1981-1984); stazhier dhe 
bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Themelore në Gjevgjeli 
(1986-1996).  Si  g jykatës  në Gjykatën Themelore

Shkup 1 Shkup është zgjedhur në vitin 1996 ku ka vepruar vetëm për lëndët penale. Me formimin e Njësisë për 
Luftë kundër Krimit dhe Korrupsionit të Organizuar, nga viti 2007 ka vepruar për lëndë nga kjo fushë deri në vitin 
2013. Si gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë është zgjedhur në nëntor të viti 
2013. Flet pjesërisht frëngjisht.  

2. Shërbimi profesional

Punët profesionale dhe të tjera të nevojshme për Gjykatën i kryen shërbimi profesional i Gjykatës. Shërbimin 
58profesional e udhëheq sekretari i përgjithshëm. Sipas ueb-faqes së Gjykatës Kushtetuese,  Shërbimin e 

përbëjnë 20 nëpunës profesionalë, prej të cilëve 9 kanë status të këshilltarit shtetëror. Shërbimi profesional 
siguron punë profesionale-analitike, informatike-dokumentuese dhe administrative-teknike. Punët 
profesionale-analitike janë përqendruar si hulumtime teorike, krahasuese dhe empirike për çështje të caktuara 
(qasje problematike), punët informative-dokumentuese janë fokusuar në mbledhjen, klasifikimin dhe 
sistematizimin e lëndës profesionale (qasje sistematike), kurse punët administrative-teknike u përkushtohen 
përpunimit, evidentimit, shpërndarjes dhe punët e tjera në lidhje me materialet e Gjykatës (qasja formale). Deri 
në vitin 2014 Gjykata Kushtetuese ka pasur zëdhënësin e vet për marrëdhënie me publikun, por kjo pozitë 
është ndërprerë nga shumica e re e gjykatësve. Kompetencat i kanë kaluar sekretarit të përgjithshëm. 

3. Buxheti
59Buxheti i Gjykatës Kushtuese për vitin 2016 ishte rreth 585,000 euro,  kurse me rebalancin e buxhetit në 

korrik të vitit 2016 ai është zmadhuar me rreth 600,000 euro. Edhe pse kjo është shuma më e lartë për këto 5 
vitet e fundit, kjo shumë është e pamjaftueshme duke pasur parasysh rëndësinë e këtij institucioni në rendin 
juridik në shtet. Sipas raporteve vjetore të Gjykatës, mbi 75% e buxhetit të saj shpenzohet për rrogat e të 
punësuarve.

58 http://goo.gl/Lp90MM 
59 Ligji për Zbatimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë  për vitin 2016, “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 209/2015.
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X. GJETJE TË EKIPIT HULUMTUES
Gjatë muajit mars 2015, drejtpërdrejt para fillimit të ndjekjes së seancave të Gjykatës Kushtetuese, Komiteti i 
Helsinkit dërgoi shkresë me shkrim kryetares së Gjykatës Kushtetuese Elena Gjosheva,  nëpërmjet të cilës e 
informonte për fillimin e projektit, qëllimin e tij dhe aktivitetet e parapara. Kryetarja ishte informuar se 
mbikëqyrja e punës së Gjykatës Kushtetuese do të zhvillohej në përputhje me Kapitullin XI (Publiku në punën e 
Gjykatës Kushtetuese) të Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese dhe se gjatë seancave të pranishëm do 
të jenë minimum një, kurse maksimum tre mbikëqyrës. Kryetarja është lutur në shkresë t'i njohë kolegët e saj 
gjykatësit kushtetues dhe shërbimin profesional të Gjykatës. Është thënë se projekti është me interes së 
përbashkët dhe do të vlerësonim nëse ekziston mundësia të përcaktohet një person për kontakt midis Gjykatës 
dhe Komitetit të Helsinkit.    

Ekipi i projektit shpresonte se nëpërmjet veprimit të tillë do të ndërtohet besimi midis Komitetit të Helsinkit dhe 
Gjykatës Kushtetuese. Megjithatë, gjatë muajit prill 2015, kryetarja Gosheva dërgoi te komiteti lajmërim ku 
thuhet “Duke pasur parasysh statusin dhe integritetin e institucionit,  gjykatësit dhe shërbimin profesional, 
është e palejueshme ata të jenë lëndë e observimit si mbikëqyrje dhe vlerësim nga subjekte të ndryshme në 
suazat e obligimeve të veta të projektit me qëllim që të marrë vendime subjektive.” Pas përgjigjes së tillë, 
nëpërmjet një shkrese të re me shkrim presidenti i Komitetit të Helsinkit kërkoi takim pune me kryetaren e 
Gjykatës me qëllim që ajo personalisht të njihet me qëllimet dhe aktivitetet e projektit. Në shkresën me shkrim 
thuhet se projekti nuk është orientuar kah mbikëqyrjes së gjykatësve kushtetues, por është kah përcaktimit të 
anëve të fuqishme dhe të dobëta të Gjykatës, me qëllim të përforcimit të paanësisë dhe pavarësisë së tij. Për 
këtë shkresë nuk është marrë përgjigje. 

1. Indikatorë kuantitativë 

Me qëllim që të merret një pasqyrim histori i kronologjisë së punës së Gjykatës Kushtetuese, ekipi mbikëqyrës 
përgatiti një pasqyrë të indikatorëve kuantitativë më të rëndësishëm të punës së Gjykatës. Grafiku më poshtë e 
tregon aktivitetin kuantitativ të Gjykatës Kushtetuese sipas pjesëmarrjes në lëndë. 

[ Pjesëmarrja sipas lëndëve ]

[ Lëndë të pranuara ] [ Lëndë të zgjidhura ] [ Mbrojtja e lirive dhe të drejtave ]

[ Është përcaktuar shkelje e të drejtave ] [ Janë anuluar dhe shfuqizuar dispozita ]
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Siç mund të vihet re, në pesë vitet e kaluara, sidomos nga viti 2013 deri më sot, Gjykata Kushtetuese e 
Republikës së Maqedonisë shënon një numër të zvogëluar të lëndëve të marra dhe të përfunduar, numër të 
zvogëluar të dispozitave të anuluara dhe të shfuqizuara të ligjeve dhe akteve nënligjore. Sipas raporteve të 
Gjykatës, numri i lëndëve të pranuara është në rënie të vazhdueshme dhe në krahasim me vitin 2011 kur janë 
marrë 236, në vitin 2015 janë mare 128 lëndë (-46%). Krahasimi për të njëjtat vite në raport me lëndët e 
përfunduara është 231/150 (-35%); vendime të anuluara/hedhura poshtë 32/11 (-66%). Këta indikatorë 
negativë flasin për një pasivitet  të pazakonshëm në punën e Gjykatës, zvogëlim të besimit te qytetarët dhe 
mbështetje kah politikave të pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv.    

[ Pjesëmarrja sipas lëndëve ]
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Siç mund të vihet re, ekziston dallim i madh midis aktiviteteve të gjykatësve në kuptimin e pjesëmarrjes së tyre 
sipas lëndëve që u janë përcaktuar. Edhe pse shpërndarja bëhet sipas renditjes së emrave të gjykatësve, vihet re 
se dy gjykatësit më aktivë janë dyfish më ahzurnë se  gjykatësit më pak aktivë.

[ Paraqitja për fjalë ]
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Një diskrepancë edhe më e madhe ekziston te numri i marrjes së fjalës nga gjykatësit gjatë diskutimeve të 
lëndëve. Gjykatësit në përgjithësi marrin pjesë në numrin më të seancave të vendosura. Gjatë mbikëqyrjes së 30 
seancave, asnjë gjykatës nuk ka munduar më tepër se 10 procentë (3) të seancave. Edhe përkrah kësaj të habit 
fakti se disa gjykatës janë paraqitur për të marrë fjalën  mbi 60 herë (Gëzime Starova dhe Jovan Josifovski) 
kurse shumica e gjykatësve (5) janë paraqitur për të marrë fjalën 30 herë. Pasivitet të pazakonshëm dëshmuan 
gjykatësi Ismail Darlishta (6 herë) dhe sidomos gjykatësja Vangelina Markudova e cila e ka marrë fjalën vetëm 
njëherë. Megjithatë, duhet të kihet parasysh se numri i paraqitjes për të marrë fjalën është më tepër indikator 
kuantitativ sesa kualitativ. Kjo vlen sidomos për gjykatësin Jovan Josifovski i cili edhe pse me 62 paraqitje  
është i dyti në listën e diskutuesve, fjalimet e tij më shpesh kanë qenë të shkurtra, kurse shumë më shpesh kanë 
të bëjnë me korrigjime teknike dhe gjuhësore të referateve të gjykatësve raportues.

Seancat e Gjykatës kushtetuese zakonisht vendosen të mërkurë në orën 9.00. Gjykatësit janë në përgjithësi në 
kohë dhe fillimi i seancave në praktikë është midis orës 9.00 dhe 9.15.  Megjithatë, seancat kanë kohëzgjatje të 
shkurtër të pazakonshme. Edhe pse në rend të ditës ndonjëherë gjenden edhe 10 pika (lëndë) për diskutim, 
kohëzgjatja mesatare e seancave të hapura për publikun ishte 1 orë. Seanca më e gjatë  Seanca e 4  u mbajt më 
24 shkurt 2016 (shiko më poshtë pjesën “Pavarësia”) dhe ka zgjatur 4 orë e 30 minuta. Seanca më e shkurtës 
Seanca e 22 u mbajt më 30 shtator 2015  dhe ka zgjatur vetëm 10 minuta. Edhe përkrah faktit se gjatë vitit 
2015 ka pasur 106 lëndë të pazgjidhura që janë transferuar prej vitit 2014, gjatë vitit 2015 janë mbajtur vetëm 
31 seanca. Sidomos shqetëson pasivitetit i Gjykatës Kushtetuese gjatë periudhës së verës, kështu Seanca e 20 
u mbajt më 10 korrik 2015, kurse më pas Gjykata shkoi në pushim vjetor kolektiv, kurse Seanca e 21  u mbajt 
më 23 shtator 2015 përkatësisht pa 75 ditësh pushim, përkatësisht mosbajtje e seancave publike.  

Nga seancat publike të mbikëqyrura të Gjykatës Kushtetuese u vërtetua se mungon debat për iniciativat e 
dorëzuara, ndërsa kur ka debat ai është i pamjaftueshëm, pa argumentim të mjaftueshëm për apo kundër 
iniciativës kushtetuese të dorëzuar. Ekipi mbikëqyrës u kushtoi vëmendje të veçantë  katër komponentëve 
kryesorë për punën e Gjykatës Kushtetuese që lidhen me pavarësinë, paanësinë, kompetencën dhe 
transparencën e gjykatësve dhe Gjyqit si institucion. Mandej, vëmendje u është kushtuar lëndëve ku qytetarët i 
drejtohen Gjykatës kushtetuese me kërkesa për mbrojtje të lirive dhe të drejtave. 

2. Indikatorë kualitativë  

2.1 Pavarësia 

Në Seancën e 26 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 4 nëntor 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e Ligjit 
për Këshillin për Përcaktimin e Fakteve dhe Ngritjen e Procedurës për Përgjegjësi të Gjykatësit (“Gazeta Zyrtare 
e RM-së” nr. 20/2015). Pasi gjykatësi-raportues Vlladimir Stojanovski e ekspozoi shkurtimisht referatin e vet 
dhe propozoi që iniciativa të refuzohet, fjalën e mori gjykatësja Natasha Gaber-Damjanovska  e cila reagoi ndaj 
përgjigjeve në lidhje me këtë iniciativë, të kërkuara nga Gjykata Kushtetuese, ndërsa të dërguara nga Kuvendi i 
RM-së dhe Qeverisë së RM-së. Gjykatësja tha se përgjigja e Kuvendit është në thelb e njëjtë me përgjigjen të 
cilën e ka dërguar Qeveria, përkatësisht bëhet fjalë për përgjigje “copy-paste”. Sipas gjykatëses Natasha 
Gaber-Damjanovska, nëpërmjet procedurës së tillë shihet raporti ndaj pushteteve të tjera, sidomos e Kuvendit 
të RM-së ndaj Gjykatës Kushtetuese. Për të marrë fjalën u paraqit gjykatësja Gëzime Starova e cila u lidh me 
diskutimin për përgjigjen e Qeverisë së RM-së dhe Kuvendit të RM-së dhe theksoi se raporti joprofesional i 
këtyre dy institucioneve ndaj Gjykatës Kushtetuese shihet në disa seancat e fundit. Ajo foli se përgjigja me 
shkrim e Kuvendit nuk ka vulë dhe shprehu dyshimin se Gjykata Kushtetuese as nuk do të reagojë për veprimin e 
tillë. Gjykatësja dëshmoi se ka dilemë për shpërndarjen e lëndëve që sipas praktikës së gjykatës duhet të 
shkojnë sipas rendit të alfabetit. Sipas kësaj, është shprehur dyshim se kjo lëndë duhet të shpërndahet te një 
gjykatës tjetër, kurse në fund gjykatësi Vlladimir Stojanovski. Si rrjedhojë e këtij diskutimi, përforcohen 
dyshimet se pushteti ekzekutiv përzihet në fushat të cilat janë në kompetencë të pushteteve të tjera dhe në 
pavarësinë e Gjykatës Kushtetuese. Nga aspekti i punës së Gjykatës Kushtetuese, është shqetësues fakti se 
edhe përkrah veprimit të tillë të pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv, mungon reagimi i Gjykatës Kushtetuese si 
institucion i pavarur duhet ta mbrojë kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë. Edhe përkrah faktit se një pakicë 
gjykatësish reagojnë rregullisht ndaj kësaj praktike dhe propozojnë reagim zyrtar, duket se për shumicën e 
gjykatësve raportin e tillë të pushteteve ndaj Gjykatës Kushtetuese nuk është problematik.    
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Në Seancën e 3 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 18 shkurt 2016, vlerësohej kushtetutshmëria e 
Vendimit për Lëshimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 9/2016). 
Iniciativa ishte dorëzuar nga një deputet i partisë së opozitës dhe lidhej me kushtetutshmërinë e lëshimit të 
shtyrë të Kuvendit para zgjedhjeve të parakohshme. Gjykatësja-raportuese Natasha Gaber-Damjanovska e 
ekspozoi referatin e vet, dhe midis të tjerash, theksoi se Kushtetuta nuk parashikon që vendimet e Kuvendit të 
kenë veprimtari të shtyrë siç është në rastin konkret. Gjykatësja tha se Kushtetuta nuk parashikon deputetët të 
mund të vazhdojnë me funksionimin pas lëshimit të Kuvendit dhe konsideron se vendimi i kontestuar ka veprim 
erga omnes (ndaj të gjithëve), sepse qytetarët e transmetojnë sovranitetin e vet në Kuvend, vendimi është i 
përshtatshëm për të marrë vendim në Gjykatën Kushtetuese sepse nuk ekziston një mekanizëm tjetër për 
kontroll juridik-gjyqësor të punës së Kuvendit. Me qëndrimin e tillë nuk ranë dakord shumica e gjykatësve 
kushtetues, më pas ishte marrë vendimi për refuzim të iniciativës. Argumenti kryesor për këtë refuzim ishte fakti 
se Vendimi i Kuvendit nuk është akt i përgjithshëm administrues siç ka përcaktuar gjykatësja-raportuese 
Natasha Gaber-Damjanovska dhe se Gjykata Kushtetuese nuk ka kompetencë të veprojë. Në Seancën e 14 të 
Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 25 maj 2016, Gjykata Kushtetuese e vlerësuar përsëri ta vlerësojë 
kushtetutshmërinë e Vendimit të njëjtë për lëshim të Kuvendit. Iniciativa kësaj radhe është dorëzuar nga një 
deputet i partisë në pushtet. Sipas praktikës së Gjykatës Kushtetuese nga Seanca e 3 e mbajtur para tre muajve 
jo të plotë prej Seancës së 14, kjo iniciativë duhet të anulohej, duke pasur parasysh se Gjykata Kushtetuese 
tashmë ka marrë vendim për të njëjtin material. Por në vend të kësaj, Gjykata Kushtetuese, njëzëri mori vendim 
për anulim të Vendimit të Gjykatës. Këto dy seanca janë shembull klasik për varësinë e Gjykatës Kushtetuese, 
përkatësisht për shumicën e gjykatësve, të pushtetit ligjvënës, përkatësisht prej partive politike në pushtet.   

Në Seancën e 4 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 24 shkurt 2016 Gjykata ka marrë vendim për ngritje të 
procedurës për vlerësim të kushtetutshmërisë së Ligjit për Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit për Falje (“Gazeta 
Zyrtare e RM-së” nr. 12/2009). Në Seancën e 7  të gjykatës kushtetuese të mbajtur më 16 shkurt 2016 ka 
vijuar shfuqizimi i dispozitave të ligjit dhe të gjitha dispozitave të tij, duke përfshirë edhe dispozitën me të cilën 
përcaktohet se falja nuk mund t'u jepet personave të dënuar për vepra penale kundër zgjedhjeve janë 
shfuqizuar. Para marrjes së vendimit, Komiteti i Helsinkit i bëri thirrje Gjykatës Kushtetuese të ngrihet mbi 
interesat partiake dhe individuale dhe të marrë vendim me të cilin nuk do të përcaktohet pakushtetutshmëria e 
ndërtimit të sigurisë juridike dhe mbizotërimin e të drejtës, si vlera themelore të rendit kushtetues në Republikën 
e Maqedonisë. Është simptomatike që Gjykata Kushtetuese ka vendosur se është i nevojshëm vlerësimi i 
kushtetutshmërisë të këtij ligji, sidomos nëse merret parasysh fakti se iniciativa për shkarkimin e tij është marrë 
në fillim të muajit 2016, menjëherë pas hapjes së rastit “Titanik” nga Prokuroria Speciale Publike, ku në cilësinë 
e të dyshuarve për mashtrime zgjedhore janë ish ministrat Mile Janakievski dhe Gordana Jankullovska dhe 
personat e tjerë të afërt me koalicionin në pushtet. Shpejtësia në veprimtari të cilën e tregoi Gjykata 
Kushtetuese në këtë rast (40 ditë nga iniciativa e dorëzuar deri në vendimin përfundimtar) është i vetmi 
shembull për veprim të shpejtë pas iniciativës së caktuar, kështu që në mënyrë shumë transparente u zbulua roli 
i tij si instrument për mbrojtje të interesave partiake të partisë politike nga koalicioni në pushtet.  

Në Seancën e 8 e Kuvendit të Gjykatës Kushtetuese e mbajtur më 23 mars 2016, vlerësohej kushtetutshmëria 
e dispozitës së Ligjit për Partitë Politike (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 76/2004, 5/2007, 8/2007, 5/2008 dhe 
23/2013). Dispozita e kontestuar lidhet me mbingarkimin financiar të qytetarëve të cilët duan të themelojnë 
parti, përkatësisht nevoja e dorëzimit të certifikatës origjinale për shtetësinë e cila kushton 150 denarë. Sipas 
dorëzuesve të iniciativës dhe gjykatësit-raportues Sali Murati shpenzimi i tillë është i paarsyetuar dhe 
jokushtetues sepse letërnjoftimi apo pasaporta e qytetarëve janë dëshmi e mjaftueshme se ata janë shtetas. 
Gjatë diskutimit me iniciativë për të marrë fjalën u paraqit gjykatësi Jovan Josifovski i cili theksoi se “nëse 
pretenduesit të cilët planifikojnë të formojnë parti e cila do të luftonte për pushtet kanë problem të veçojnë 150 
denarë për certifikatë shtetësie, atëherë nuk janë kandidatë seriozë të skenës politike.” Mandej ai tha se kur 
duhej të dorëzohej dokumentacioni i tërësishëm në lidhje me kandidaturën e tij për kryetar të Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve atij i të shtunë i është dashur të nxjerrë certifikatë shtetësie edhe pse kjo do të thoshte 
ardhje në punë jashtë orarit të zëvendësministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kurse ai ka paguar edhe 
taksë. Kjo deklaratë e gjykatësit Jovan Josifovski flet për dyshime në integritetin e tij si gjykatës. Domethënë 
gjykatësit duhet të jenë shembull për barazi në shoqëri dhe neutralë dhe të pavarur politikisht. Sigurimi i 
certifikatës së shtetësisë të shtunë, kur nuk është e mundur për qytetarët e tjerë dhe prania e zëvendësministrit 
si funksionar politik hap çështje serioze për paanësinë dhe pavarësinë e gjykatësit Josifovski gjatë marrjes së 
vendimeve prej tij në Gjykatën Kushtetuese. 
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2.2 Profesionalizmi 

Nga aspekti i procesit, seancat në përgjithësi mbahen në përputhje me Rregulloren e Gjykatës Kushtetuese. 
Kryetarja, Elena Gosheva, seancat në përgjithësi i udhëheq konkretisht, duke u dhënë fjalën të gjithë 
gjykatësve të pranishëm në diskutim. Vërejtja më serioze lidhet me mënyrën si gjykatësit raportues e 
prezantojnë referatin e tyre. Domethënë, edhe pse referati është dorëzuar në formë me shkrim te të gjithë 
gjykatësit, është e domosdoshme gjykatësit raportues ta arsyetojnë në mënyrë më të detajuar, sidomos kur në 
sallën e gjykatës ka edhe përfaqësues të publikut. Pa vendosjen treguar dorëzuesin e iniciativës kushtetuese 
apo kërkesës për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të qytetarit dhe rezyme të gjetjeve, publiku nuk ka mundësi të 
kuptojë se për se bëhet fjalë saktësisht gjatë diskutimeve dhe marrjes së vendimeve nga gjykatësit.  

Në Seancën e 10 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 1 prill 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e dispozitës 
së Ligjit për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 113/2014). Sipas ndryshimeve në ligj është 
paraparë burrat marrëdhëniet e veta të punës t'i vazhdojnë deri në moshë 67-vjeçare, kurse  për gratë kufizimi 
ishte në moshë 65 vjeçare me çka u hap çështja juridike-kushtetuese për diskriminimin e mundshëm në bazë të 
gjinisë së qytetarëve. Gjatë seancave është marrë vendim të zbatohet procedurë sipas këtij ligji dhe vendim për 
ndalim të zbatimit të akteve të veçanta dhe veprimeve të ndërmarra në bazë të dispozitave të kontestuara deri 
në miratimin e vendimit përfundimtar. Gjykatës Kushtetuese i nevojiteshin 14 muaj të tërë për vendimin 
përfundimtar i cili është marrë në Seancën e 18 të mbajtur më 29 qershor 2016. Me vendimin e marrë është 
anuluar vendimi i cili është vlerësuar si diskriminues. Përkrah vonesës së pazakonshme gjatë marrjes së 
vendimit përfundimtar, është kontestuese edhe veprimi i saj anulues (vlen pas marrjes së vendimit) dhe jo 
shfuqizues (supozon se dispozita e kontestuar nuk mund të shkaktojë pasoja juridike). Vendimi shfuqizues do 
të ishte në dobi të grave që në vakumin 14 mujor kanë dalë në pension sipas ligjit në fuqi dhe në atë periudhë nuk 
kanë pasur mundësi ta vazhdojnë marrëdhënien e punës.   

Në Senacën e 14 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 27 maj 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
Rregullores për Formën edhe Përmbajtjen e Urdhër-Shërbimit të Udhëtimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 
46/2007). Gjykatësja Gëzime Starova e cila ishte raportuese tha se rregullorja e kontestuar është miratuar nga 
ministri i transportit dhe lidhjeve, por në vitin 2015 është miratuar rregullore e re dhe për këtë arsye propozoi 
iniciativa kushtetuese të shfuqizohet. Për të marrë fjalën u paraqit gjykatësi Sali Murati i cili tha se gjykatësit 
duhet të kontrollojë në raste të tilla a janë ndryshimet në përmbajtje apo simbolike. Sipas tij, në ndryshimet janë 
vetëm teknike, Gjykata Kushtetuese duhet t'i shqyrtojë dispozitat me iniciativë të vet. Ky qëndrim i gjykatësit 
Murati duhet të përshëndetet, përkatësisht është e nevojshme edhe kur ndonjë akt kontestues është anuluar, 
përkatësisht nuk vlen më, Gjykata Kushtetuese me obligim zyrtar ka detyrë të kontrollojë a janë dispozitat e 
dhëna në ndonjë akt më të ri i cili ka fuqi juridike. Gjatë veprimit të tillë do të përparohej azhurnimi i Gjykatës 
Kushtetuese, por edhe roli i saj i mbikëqyrjes së kushtetutshmërisë së akteve juridike.

Në të njëjtën seancë u diskutua a duhet të kërkohet qëndrim për aktet ligjore të cilat tashmë nuk gjenden në 
rendin juridik (si Rregullorja e kontestuar) nga miratuesi i aktit, në rastin konkret ministri i transportit dhe 
lidhjeve. Sipas gjykatësit Jovan Josifovski i cili ka kërkuar fjalën, kjo gjë qenka e nevojshme. Komiteti i Helsinkit 
është dakord me shumicën e gjykatësve se nëse një akt është jashtë rendit juridik sepse është shfuqizuar nuk 
mund dhe nuk duhet të kërkohet mendim nga miratuesi i tij. Prandaj habit insistimi i gjykatësit Jovan Josifovski 
që qëndrim të kërkohet me çdo kusht. Megjithatë duhet të kihet parasysh a shfaqen aktet e kontestuar të aktit 
të vjetër edhe në aktin e ri. Nëse ekziston një rast i tillë, ekipi mbikëqyrës konsideron se është e domosdoshme të 
kërkohet qëndrim përkatësisht shpjegim nga miratuesi në lidhje me dispozitat demek jokushtetuese të aktit. 

Në Seancën e 16 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 18 korrik 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitave të Ligjit për Nëpunës Administrativë (“Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 27/2014). Në nene të caktuara të 
ligjit janë përdorur terme ndërkombëtare dhe shkurtesa që lidhen me emrat e organizatave dhe certifikatave 
ndërkombëtare, kurse janë përkthyer në mënyrë jo të saktë në raport me përdorimin në gjuhën maqedonase dhe 
janë shkruar me alfabet latin. Sipas gjykatësit raportues Nikolla Ivanovski përkthimi i tillë i emërtimeve të 
certifikatave të njohura ndërkombëtare është përjashtim dhe është në përputhje me Ligjin për Përdorimin e 
Gjuhëve të Huaja dhe për këtë arsye përdorimi i alfabetit latin nuk mund të vihet nën dyshim kushtetues dhe 
janë në përputhje me dispozitat kushtetuese për përdorim të gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik. 
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Gjykatësja Gëzime Starova shprehu dyshimin se a zbatohet me të vërtetë në mënyrë konsistencë gjuha 
maqedonase dhe konsideron se mënyra e tillë e dhënies dhe përkthimi fjalë për fjalë të termeve do të thotë 
jokonsistencë në përdorimin e alfabetit cirilik sepse disa terme janë dhënë vetëm me alfabet latin, kurse disa të 
tjerë edhe me alfabet latin edhe me cirilik në kllapa ndërsa, terme të tjera janë përkthyer fjalë për fjalë si shkronja 
të alfabetit, kurse nuk janë përshtatur me termet maqedonase dhe kështu vendoset në pikëpyetje edhe zbatimi 
praktik i tyre. Me qëndrimin e tillë nuk u pajtua gjykatësi Jovan Josifovski i cili theksonte se alfabeti latin për 
organizatat është përdorur edhe në  ligje të tjera, prandaj dispozitat e ligjit të kontestuar nuk janë në 
kundërshtim. Sipas nenit 7 të Kushtetutës së RM-së “në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në 
marrëdhëniet e saj ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.”

Për këtë arsye konsiderojmë se qëndrimi i gjykatëses Gëzime Starova në lidhje me nenet e kontestuara të Ligjit 
për Nëpunës Administrativë është i bazuar. Qëndrimi i gjykatësit Jovan Josifovski është i pabazë duke pasur 
parasysh se Gjykata Kushtetuese vlerëson a janë ligjet në përputhje me Kushtetutën e RM-së, ndërsa jo me ligje 
të tjera (në lëndën konkrete ligjet për nëpunësit administrativë dhe përdorim i gjuhës së huaj apo ligje të tjera). 
Unifikimi dhe përdorimi konsistent i terminologjisë në legjislacion është me rëndësi vendimtare, sepse përkthimi 
i saktë i termeve ndikon direkt mbi efikasitetin e zbatimit të tyre. Përdorimi vetëm i alfabetit latin konsiderojmë 
se është shkelje e dispozitave të Kushtetutës në raport me rregullin e përdorimit të gjuhës maqedonase dhe 
alfabetit të saj cirilik. 

Në Seancën e 4 të Gjykatës kushtetuese të mbajtur më 24 shkurt 2016 Gjykata e vlerësoi kushtetutshmërinë e 
Ligjit për Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit për Falje (“Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 12/2009”). Pasi gjykatësi 
raportues Nikolla Ivanovski e shpjegoi në referatin e vet dhe theksoi se ligji është krejtësisht jokushtetues, se i 
kufizon të drejtat e Presidentit të RM-së. Pasi gjykatëset Natasha Gaber-Damjanovska, Gëzime Starova dhe 
Sali Murati  reaguan ndaj argumentimit dhe qëndrimet paraprake të gjykatësit raportues Nikolla Ivanovski, 
duke thënë se ai në të kaluarën e ka mbrojtur kushtetutshmërinë e Regjistrit Publik të Pedofilëve, kurse tani 
konsideron se Presidenti i RM-së të mund t'i falë ata. Gjykatësi raportues u përgjigj se nëse varej nga ai, ai për 
disa vepra penale do të parashikonte dënimin me vdekje. Qëndrimi i tillë i gjykatësit Nikolla Ivanovski shkaktoi 
shqetësim të madh, për arsye se dënimi me vdekje në Republikën e Maqedonisë është i ndaluar si nga 
Kushtetuta ashtu edhe nëpërmjet marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka ratifikuar shteti, duke përfshirë 
edhe Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. 

Në Seancën e 5 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 2 mars 2016, para fillimit të seancës  gjykatësit kanë 
diskutuar më gjatë për rendin e ditës së Seancës së 4. Për këtë ka reaguar kryetarja Elena Gosheva e cila 
theksoi se mbi këtë temë nuk duhet të flitet në seancë, por gjatë kolegjiumit. Ekipi mbikëqyrës pajtohet me 
argumentimin e kryetares, kurse diskutimi i tillë flet për mungesën e komunikimit të brendshëm midis disa prej 
gjykatësve në Gjykatën Kushtetuese. 

Në Seancën e 9 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 30 mars 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitës së Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e 
RM-së” nr. 70/1992) e kontestuar nga personi juridik. Pasi gjykatësi raportues Jovan Josifovski propozoi që 
iniciativa të hidhet poshtë sepse Gjykata Kushtetuese nuk mund të vlerësojë kushtetutshmërinë e aktit që e ka 
miratuar vetë (shih më poshtë në pjesën e “Paanësisë”). Pas gjykatësit raportues për të mare fjalën u paraqit 
gjykatësi Sali Murati i cili e hapi dilemën a mund të paraqitet personi juridik në rolin e iniciatorit. Ekipi 
mbikëqyrës thotë se neni 110, paragrafi 1, aline 3 e Kushtetutës së RM-së përcakton se Gjykata Kushtetuesi i 
mbron liritë dhe të drejtat e “njeriut dhe qytetarit”. Në nenin 51 të Rregullores së Punës së Gjykatës 
Kushtetuese thuhet se “çdo qytetar” që konsideron se me një akt të veçantë apo me një veprimtari i është 
shkelur e drejta apo liria e përcaktuar në nenin 110, alineja 3 e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, mund 
të kërkojë mbrojtje nga Gjykata Kushtetuese. Në fund, në lëndën U.nr. 61/2012 të Gjykatës Kushtetuese ku 
dorëzues i kërkesës ka qenë person juridik, Gjykata Kushtetuese thotë se kërkesat për mbrojtje të lirive dhe të 
drejtave të dorëzuara nga personat juridikë nuk lejohen. Megjithatë, në rastin konkret nuk bëhej fjalë për 
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, por për një iniciativë nëpërmjet të cilët kontestohet 
kushtetutshmëria e një akti nënligjor. Sipas kësaj, pengesa e cila për personat juridikë ekziston te kërkesat për 
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, nuk ekziston në kuptimin e dorëzimit të iniciativës. Gjendja e tillë 
juridike është përcaktuar edhe në nenin 12 të Rregullores së Gjykatës Kushtetuese ku thuhet se “secili” mund të 
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dorëzojë iniciativë për ngritje të procedurës për vlerësim të kushtetutshmërisë së  një ligji dhe 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së një dispozite apo akti tjetër të përgjithshëm.

Në Seancën e 10 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 13 prill 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitave të Ligjit për Siguri në Qarkullimin Rrugor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 
169/2015). Thelbi i iniciativës ishte te obligimi i autoshkollave të sigurojnë video dhe audioregjistrim në 
hapësirat për trajnim dhe në automjetet për trajnim me mundësi për arkivim dhe dokumentim të të dhënave të 
xhiruara. Sipas dorëzuesve, autoshkollat, midis të tjerash, kjo është në kundërshtim me të drejtën e privatësisë 
së kandidatëve. Pas një debati të gjatë, shumica e gjykatësve konsideruan se këto dispozita janë me interes 
publik, kurse pakica konsideronte se bëhet fjalë për shkelje të privatësisë së qytetarëve. Debati mbi privatësinë 
dhe mbrojtjen e të dhënave personale përkundrejt interesit publik, përkatësisht gjetjet se me dispozitat e 
kontestuara kontribuohet në mbrojtjen e njerëzve dhe të mirave të përgjithshme në qarkullim kontribuoi në 
qëndrimet diametralisht të kundërta të gjykatësve. Ekipi mbikëqyrës konsideron se për tema të tilla të 
rëndësishme është e domosdoshme të organizohet debate publike nga Gjykata Kushtetuese (neni 33-50 i 
Rregullore së Gjykatës Kushtetuese). Do të ishte e dobishme që gjatë debatit të tillë të marrin pjesë pjesëmarrës 
në procedurë (autoshkollat që i kanë kontestuar dispozitat), si dhe organet, organizatat, punëtorët shkencorë 
dhe profesionalë në këtë fushë. Pa një analizë krahasuese në referat dhe pa pjesëmarrje të më tepër palësh të 
prekura, gjykatësit kushtetues rrezikojnë të marrin vendime që do të ishin në dëm të qytetarëve dhe të drejtave 
të tyre.   

2.3 Paanshmëria

Në Seancën e 19 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 8 korrik 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitave të Ligjit për Veprimtarinë e Filmit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 82/2013, 18/2014 dhe 14/2014). 
Sipas gjykatësit raportues Vlladimir Stojanovski, me këtë ligj nuk do të ketë përparim të madh në realizimin e 
veprimtarisë së filmi. Për të marrë fjalën u paraqit gjykatësja Gëzime Starova, sipas së cilës në seancë duhej të 
vendosej a janë dispozitat kushtetuese apo jokushtetuese, ndërsa jo për rezultatet e pritura nga ligji i 
kontestuar. Ekipi mbikëqyrës pajtohet me qëndrimin e gjykatëses Gëzime Starova dhe konsideron se roli i 
gjykatësve është të mos japin qëndrime personale mbi përfitimet e mundshme nga ligjet, por për përputhjen apo 
mospërputhjen e tyre me Kushtetutën e RM-së.

Në Seancën e 31 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 23 dhjetor 2015 diskutohej në lidhje me Kërkesën e 
një Qytetari për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave sipas lëndës U.nr.84/2015. Pasi gjykatësi Jovan Josifovski 
shkurtimisht e ka prezantuar referatin e vet për të marrë fjalën u paraqit gjykatësi Sali Murati i cili theksoi se nuk 
është dakord me referatin sepse në referat mungon praktika gjyqësore. Ndaj kësaj reagoi gjykatësi raportues 
Jovan Josifovski i cili theksoi se ai në referatin e vet nuk ka vendosur praktikë gjyqësore sepse konsideron se 
nëse praktika gjyqësore nuk është në kontribut të referatit atëherë nuk ka për ta vendosur. Mandej reagoi 
gjykatësi Sali Murati dhe tha se nuk është dakord me qëndrimin e gjykatësit Jovan Josifovski se në përgatitjen e 
referateve duhet të zbatohet vetëm praktika kushtetuese-gjyqësore që është në dobi të referateve. Ekipi 
mbikëqyrës është tërësisht dakord me qëndrimin e gjykatësit Sali Murati dhe është i habitur si është e mundur 
që një gjykatës i Gjykatës Kushtetuese të mos jetë i vetëdijshëm për anësinë e vet dhe të vendosë me qëndrim 
paraprak të marrë, përkatësisht të mos përdorë praktikën e mëparshme të Gjykatës, pa dallim se a përputhet ajo 
me bindjet e tij që duhet të jenë të lira nga çfarëdo paragjykimesh. 

Në Seancën e 1 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 3 shkurt 2016 vlerësohej kushtetutshmëria dhe 
ligjshmëria e Marrëveshjes Kolektive të Telekomit të Maqedonisë ShA Shkup nr. 02-76267/1 të 26 marsit 
2014. Pasi gjykatësi raportues Nikolla Ivanovski ka propozuar që iniciativa të hidhet poshtë për shkak të 
moskompetencës së Gjykatës Kushtetuese, për të marrë fjalën u paraqit gjykatësja Gëzime Starova e cila tha se 
në referat thuhet se ka pasur përgjigje nga Telekomi i Maqedonisë. Telekomi i Maqedonisë, gjithashtu ka 
dorëzuar edhe akte të brendshme. Gjykatësja tha se gjykatësit e tjerë nuk kishin qasje te këto dokumente. Sipas 
gjykatëses ajo ka nevojë t'i shohë ato dokumente që të mund të vendosë si të votojë. Ekipi mbikëqyrës pajtohet 
me gjykatësen Gëzime Starova se të gjitha përgjigjet që i merr gjykatësi raportues duhet të jenë në shtojcën e 
referatit të tij kështu që të gjithë gjykatësit do të hetonin materialet e dorëzuara prej të cilave mund të varet 
edhe votimi i tyre. Në të njëjtën seancë vlerësohej edhe ligjshmëria e Marrëveshjes të Përgjithshme Kolektive 
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për sektorin privat në fushën e ekonomisë – teksti i spastruar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
115/2015). Gjykatësi raportues Nikolla Ivanovski tha se ka kërkuar plotësim të iniciativës së dorëzuar nga 
Stamen Filipov (dorëzues i mbi 200 iniciativave të suksesshme në Gjykatën Kushtetuese), por në vend të 
plotësimit, i është dërguar një iniciativë krejtësisht e re. Sipas gjykatësit, dorëzuesi “tallet” me Gjykatën 
Kushtetuese edhe pse e njeh mirë procedurën para gjykatës, Ekipi mbikëqyrës konsideron se nuk është shumë 
profesionale të përdoren terme siç ishte në rastin konkret “tallet”, sepse procedura para Gjykatës Kushtetuese 
shpesh mbahet vetëm nëpërmjet dokumenteve me shkrim, prandaj nuk është e qartë si dhe në cilën mënyrë 
dorëzuesi i iniciativës mund të bënte tallej me Gjykatën Kushtetuese. 

Në Seancën e 8 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 23 mars 2016 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitës së Ligjit për Partitë Politike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 76/2004, 5/2007, 
8/2007, 5/2008 dhe 23/2013). Pasi gjykatësi raportues Sali Murati e ka eksponuar në mënyrë të detajuar 
referatin e vet dhe u zhvillua diskutim, gjykatësi raportues propozoi që referatin ta plotësojë këshilltari shtetëror 
i cili e ka punuar dokumentin. Menjëherë pas propozimit të tillë për të marrë fjalën u paraqit kryetarja Elena 
Gosheva e cila theksoi se nuk është e nevojshme referimi nga këshilltari shtetëror i cili e ka punuar referatin, 
sepse diskutimi është tërësisht i përfunduar. I njëjti këshilltar shtetëror është një prej të punësuarve më me 
përvojë në Gjykatën Kushtetuese dhe deri në vitin 2014 ishte zëdhënës i gjykatësit. Ajo pozitë është hequr nga 
shumica e re dhe kryetarja e Gjykatës Kushtetuese. Ndaj procedurës së kryetares reagoi gjykatësi raportues Sali 
Murati i cili theksoi se në të kaluarën është lejuar përfshirja e këshilltarëve shtetërorë. Menjëherë reagoi edhe 
gjykatësja Gëzime Starova e cila theksoi se ky është precedent që nuk ka ndodhur deri më atëherë, Fjalën e mori 
këshilltari shtetëror i cili e pyeti kryetaren pse nuk i jep mundësi të shpjegohet. Kryetarja Elena Gosheva 
përsëriti shkurtimisht se nuk ka nevojë për përfshirje të këshilltarit shtetëror dhe kaloi në pikën në vijim të rendit 
ditor. 

Në Seancën e 9 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 30 mars 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitës së Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e 
RM-së” nr. 70/1992) e kontestuar nga personi juridik. Gjykatësi raportues Jovan Josifovski tha se ekzistojnë 
pengesa procesuale që të vendoset për këtë iniciativë sepse Gjykata Kushtetuese nuk mund të jetë edhe 
pjesëmarrës edhe vlerësues në procedurë. për këto arsye ai propozoi që iniciativa të refuzohet tërësisht. Në 
lidhje me faktin se a mund të vlerësojë një akt juridik të vetin Gjykata Kushtetuese (Rregulloren) ekipi 
mbikëqyrës konsideron se pyetja e tillë flet për nevojën e miratimit të një ligji i cili do ta rregullonte punën e 
Gjykatës Kushtetuese. Edhe pse Rregullorja e Gjykatës Kushtetuese është miratuar në vitin 1992 nga një 
përbërje e ndryshme nga e sotshmja, do të ishte në kundërshtim me ligjin që përbërja e tanishme të anulojë dhe 
shfuqizojë dispozita të tij. Megjithatë, pamundësia që të veprohet sipas iniciativë së tillë nuk do të thotë se 
Gjykata Kushtetuese me bindjen e vet nuk mund të ndryshojë dispozita në rregulloren e vet nëse konsideron se 
ato nuk janë në përputhje me Kushtetutën. 

29



2.4 Transparenca

Deri në 11 qershor 2014, Gjykata Kushtetuese ishte një nga institucionet më transparente në shtet. Kjo në 
masë të madhe ishte kështu për shkak të lejes për gazetarët dhe shtëpitë e mediave të kryejnë xhirime audio dhe 
vizuale gjatë seancave publike të Gjykatës. Mandej, deri në vitin 2014, Gjykata Kushtetuese nga Shërbimi 
Profesional kishte emëruar person i cili ishte përgjegjës për mediat dhe palët e tjera të interesuara në lidhje me 
punën dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Praktika e tillë pozitive është lëshuar pas ndryshimit të shumicës 
së gjykatësve (5) dhe nga kryetarja Elena Gosheva me arsyetim të shkurtës se xhiruesit e pengojnë punën e 

60 gjykatësve. Ndaj vendimit të tillë reaguan mediat, Komiteti i Helsinki dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë 
të cilët kërkuan shpjegim të vendimit dhe mënyrën se si është marrë ky vendim. Përgjigje nuk është marrë 
asnjëherë. Shkurtimisht pas ndalimit për xhirim, Gjykata e ka hequr edhe pozitën e zëdhënësit të Gjykatës, 
kurse marrëdhëniet me publikun zhvillohen me intensitet të zvogëluar, nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm të 
Gjykatës Kushtetues.   

Qytetarët në Republikën e Maqedonisë kanë një interes shumë të vogël që të marrin pjesë në seanca në rolin e 
publikut. Publiku nuk është i informuar për mënyrën se si mund ta realizojë të drejtën e vet që të marrë pjesë në 
sallën e gjykatës gjatë seancave. Për t'u përshëndetur është azhurnimi i rregullt dhe në kohë i ueb-faqes së 
Gjykatës Kushtetuese, por aty nuk mund të gjenden informacione për qasje në Gjykatë për qytetarët që do të 
ishin të interesuar të ndjekin seancë.. 

Në Seancën e 15 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 3 qershor 2015 publiku ishte përjashtuar në fillim të 
seancës kur gjykatësit vendosnin për çështje procedurale, përkatësisht kur në votim ishte rendi i ditës. Kjo është 
në kundërshtim me Rregulloren e Gjykatës Kushtetuese e cila parashikon përjashtim të publikut vetën gjatë 
votimit për marrjen e zgjidhjeve, përkatësisht vendimeve. 

Në Seancën e 21 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 23 shtator 2015 vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitave të ligjeve për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të Kontributeve të Sigurimit Social të Obliguar (“Gazeta 
Zyrtare e RM-së” nr. 113/2014 dhe 20/2015). Gjykatësi raportues Nikolla Ivanovski e referoi shkurtimisht 
referatin dhe kërkoi që iniciativa të refuzohet, për çka ka reaguar gjykatësja Natasha Gaber-Damjanovska e cila 
tha se iniciativa është dorëzuar nga 6.000 persona dhe prandaj duhet t'i kushtohet vëmendja e duhur, si dhe se 
duhet të bëhet një analizë më e madhe propozimit. Ekipi mbikëqyrës pajtohet me qëndrimin e gjykatëses 
Natasha Gaber-Damjanovska se iniciativa që janë dorëzuar nga mijëra qytetarë meritojnë analizë më të 
detajuar dhe përkushtim të një kohe më të gjatë për të dhënë argumentet në iniciativë. Një numër i madh 
dorëzuesish flet për një çështje me interes publik që si e tillë meriton përgjigjen përkatëse nga institucionet 
shtetërore të cilave u është drejtuar. Me pro-formë refuzim të këtyre temave, Gjykata Kushtetuese nuk 
kontribuon në transparencën dhe raportimin mbi punën e vet dhe kështu rrezikon të humbasë besimin te 
qytetarët.

Më 15 mars 2016  në ueb-faqen e Gjykatë Kushtetuese ishte plotësuar lajmërimi për mbajtjen e seancës së 7 
të Gjykatës të vendosur më 16 mars 2016. Sipas lajmërimit, Gjykata kushtetuese ka vendosur që seanca të jetë 
e mbyllur për publikun. Sipas nenit 83 të Rregullores së Gjykatës Kushtetuese puna e Gjykatës është publike. 
Neni 85 përcakton se publiku mund të përfshihet nëse këtë e kërkojnë interesat e sigurimit dhe mbrojtjes së 
shtetit, ruajtjen e shtetit, sekreti zyrtar apo afarist, mbrojtja e moralit publik dhe në raste të tjera të arsyetuara 
të cilat i përcakton Gjykata. Komiteti i Helsinkit i bëri thirrje publike kryetares së Gjykatës Kushtetuese Elena 
Goshevës që të japë arsyetim për çfarë arsye dhe në cilën mënyrë është marrë vendimi për përjashtimin e 
publikut gjatë seancës së 7 të Gjykatës. Duke marrë parasysh se për përjashtim të publikut, vendos Gjykata 
Kushtetuese, përkatësisht shumica e gjykatësve kushtetues, pyetëm publikisht se a është mbajtur dhe kur 
është mbajtur takimi i punës së gjykatësve kushtetues për mbylljen e seancës dhe marrjen e një vendimi të tillë 
jodemokratik apo ky vendim është marrë pa justifikim nga kryetarja, ndonjë prej gjykatësve të tjerë apo të 
punësuarve në Gjykatë? Konsiderojmë se Gjykata Kushtetuese nuk duhet ta vazhdojë tendencën e mungesës 
së transparencës së institucioneve dhe të lejojë tjetër përkufizim të ndjekjes dhe informimit publik për punën e 
saj. Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese edhe në qershor të vitit 2014 ka marrë vendim me të cilin mediave dhe ua      

60 http://www.mhc.org.mk/announcements/218 
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ka ndaluar xhirimin audio-vizual të seancave të Gjykatës Kushtetuese. Me vendimin e 15 marsit 2016, Gjykata 
Kushtetuese është mbyllur tërësisht për publikun që është në kundërshtim me parimet e transparencës dhe 
raportimit, demokracisë dhe sundimit të të drejtës.

Në seancën e 12 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 11 maj 2016, vlerësohej kushtetutshmëria e 
dispozitës së Ligjit për Arsimin e Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/2015 dhe 
154/2015). Gjykatësi-raportues Jovan Josifovski referoi se dispozita e kontestuar lidhet me provimin 
shtetëror (testimi ekstrën) që do të nisë të zbatohet në vitin shkollor 2017-2018. Sipas gjykatësit raportues, 
iniciatori më pak i është përmbajtur dispozitës së kontestuar, kurse më tepër ka shkruar për tema të tjera dhe ka 
dhënë fotografi të rektorëve, ka shkruar për tubime, ka dorëzuar materiale historike etj. Sipas kësaj, gjykatësi 
Jovan Josifovski ka propozuar që iniciativa të refuzohet. Për të marrë fjalën u paraqit gjykatësja Gëzime 
Starova e cila theksoi se nuk është e rëndësishme se kush e ka dorëzuar iniciativën. Dorëzuesi ka të drejtë të 
argumentojë siç mendon se është më përkatëse. Mandej ajo theksoi se dispozita është ngarkesë shtesë 
financiare për studentët dhe se ekziston mundësi Gjykata Kushtetuese të vendosë me iniciativë personale. 
Sipas gjykatëses, është e nevojshme që gjykatësit ta shqyrtojnë mirë iniciativën për temën e cila e prek 
shoqërinë. Ekipi mbikëqyrës mendon se për këtë dispozitë, e cila ishte arsye për protestat masive të studentëve 
në vitin 2015, Gjykata Kushtetuese duhej të organizonte diskutim publik (nenet 33-50 të Rregullore së 
Gjykatës Kushtetuese). Do të ishte e dobishme gjatë diskutimit të tillë të marrin pjese pjesëmarrësit në 
procedurë, si dhe organe, organizata, punëtorë shkencorë dhe profesionalë në këtë fushë. Kështu publiku, 
kurse sidomos me mijëra studentët të prekur, do të kishin pasqyrim për kushtetutshmërinë apo 
jokushtetutshmërinë e Provimit Shtetëror (testimi i jashtëm i studentëve). 

2.5 Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të qytetarëve

Gjatë vitit 2015, Gjykata Kushtetuese ka marrë vetëm 13 kërkesa për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
dorëzuara nga qytetarët dhe ka vepruar sipas 11 kërkesave. Trendi i tillë negativ ka vijuar edhe në periudhën 
janar-qershor 2016 kur Gjykata Kushtetuese ka vepruar vetëm për 4 kërkesa të tilla. Për krahasim, gjatë vitit 
2012, para se të ndryshohet përbërja shumicë e gjykatësve kushtetues, Gjykata Kushtetuese ka vepruar për 25 
kërkesa për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Kjo flet për humbjen drastike të besimit të 
qytetarëve në Gjykatën Kushtetuese. Përndryshe, gjatë ekzistencës së vet prej 24 vjetësh Gjykata Kushtetuese 
ka marrë gjithsej 300 kërkesa për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të qytetarëve, kurse ka marrë vetëm një 
vendim (U.nr.84.09 më 10 shkurt 2010) ku ka përcaktuar se ka shkelje të të drejtës së veprimit politik të 
qytetarit. Sipas kësaj, ky institut juridik në sistemin juridik të Maqedonisë nuk mund të konsiderohet si një mjet 
juridik efektiv në kuptimin e nenit 14 të Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. Edhe pse sipas 
nenit 55 të Rregullores së Gjykatës Kushtetuese për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të Gjykata Kushtetuese 
vendos, sipas rregullit, bë bazë të debatit të mbajtur publik, në vitin 2015 kjo ka ndodhur vetëm njëherë, kurse 
në gjysmën e parë të vitit 2016 nuk ka ndodhur asnjëherë.

Prej seancave të mbikëqyrura të Gjykatës Kushtetuese del se për kërkesat për mbrojtje të lirive dhe të drejtave 
të qytetarëve pothuajse nuk është diskutuar fare. Më shpesh gjykatësi raportues për këto lëndë thotë se nuk ka 
se çfarë të shtojë nga ajo që është vendosur në referatin e tij ose të saj (i cili nuk referohet para publikut), pastaj 
propozon që kërkesa të refuzohet. Në seancën e 24 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 14 tetor 2015 
është diskutuar mbi një kërkesë të dorëzuar për mbrojtje të lirisë së shprehjes publike të mendimit të dorëzuar 
nga dy gazetarë për të cilët gjyqësori i rregullt ka përcaktuar se kanë ofenduar dhe kanë shpifur për një mbartës 
së funksionit publik. Pasi gjykatësi raportues Jovan Josifovski e ka referuar referatin e vet theksoi se gjetjet në 
iniciativën e dorëzuar ishin të pabazuara dhe propozoi që kërkesa të refuzohet. Ai theksoi se gjykata e shkallës 
së parë dhe të dytë e ka përcaktuar drejt gjendjen faktive dhe e ka përdorur drejt të drejtën materiale. Ndaj kësaj 
ka reaguar gjykatësja Natasha Gaber-Damjanovska e cila theksoi se mbartësi i funksionit publik duhet të jetë i 
qëndrueshëm ndaj komenteve dhe kritikave publike. Për të marrë fjalën u paraqit edhe gjykatësja Gëzime 
Starova e cila theksoi se ka vërejtje në pjesë e matjes së gjobës, se Gjykata Kushtetuese nuk ka kompetencë të 
matë gjobën, por konsideron se madhësia e sanksionit duhet të marrë parasysh kur të vendoset në lidhje me 
kërkesën. Shumica e gjykatësve vendosi ta refuzojë kërkesën. 
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Shembull klasik për dështim të Gjykatës Kushtetuese që t'i mbrojë kërkesat për mbrojtje të lirisë dhe të drejtave 
të qytetarëve është edhe Kërkesa për mbrojtje të lirive dhe të drejtave U.nr. 165/2014 që është shqyrtuar gjatë 
Seancës së 9 të gjykatës Kushtetuese e mbajtur më 25 mars 2015. Kërkesa lidhet me mbrojtjen e lirive dhe të 
drejtave në rastin e diskriminimit në bazë të përkatësisë politike. Bëhet fjalë për të punësuar në NP “Komunalec” 
– Gostivar, të cilët janë anëtarë të një partie politike (a.q. Rilindja Demokratike Kombëtare). Pas përfundimit të 
zgjedhjeve lokale në vitin 2013 një pjesë e dorëzuesve të kërkesës kanë marrë vendime për pushim nga puna, 
kurse një pjesë janë shpërndarë në vende më të ulëta pune të cilat nuk përputhen me përgatitjen e tyre 
profesionale. Në  referimin e referatit, gjykatësja raportuese Vangelina Markudova theksoi se të punësuarit 
kanë dorëzuar padi për diskriminim në bazë të përkatësisë partiake në Gjykatën Themelore Gostivar e cila ka 
mare vendim të plotfuqishëm se  nuk ekziston diskriminim. Gjykatësja ka theksuar se dorëzuesit e kërkesës nuk 
kanë dorëzuar paraprakisht ankesë në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi. Në fund ajo e përfundoi 
referimin  e vet duke argumentuar se Gjykata Kushtetuese nuk ka kompetencë të vendosë për 
kushtetutshmërinë e kësaj çështjeje. 

Pas referimit të referatit u hap diskutimi. Gjykatësja Natasha Gaber-Damjanovska kishte vërejtje sepse në 
referat qëndron se dorëzuesit e kërkesës nuk i janë drejtuar Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi, duke 
thënë se kjo nuk e pengon veprimin e Gjykatës Kushtetuese. Mandej gjykatësja shtoi se madje edhe sikur 
dorëzuesit t'i jenë drejtuar Komisionit, ai nuk mund të veprojë duke pasur parasysh se dorëzuesit e kërkesës 
tashmë kanë pasur procedurë gjyqësore. Me këto argumente u dakordua edhe gjykatësi Jovan Josifovski. 
Gjykatësi Sali Murati tha se gjithnjë edhe më qytetarë i drejtohen Gjykatës Kushtetuese për mbrojtje nga 
diskriminimi në bazë të përkatësisë partiake. Ai theksoi se pesha e dëshmimit në procedurat për diskriminim, 
sipas Ligjit për Ndalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi është barë e palës së paditur. Gjykatësja Gëzime Starova 
theksoi se është më e lehtë që Gjykata të konstatojë se nuk ka kompetencë, por në shtet në përgjithësi ekziston 
politizim gjatë qasjes te vendi i punës. Sipas saj, Gjykata Kushtetuese e ka për detyrë dhe duhet të veprojë me 
vëmendje të veçantë, sepse vendimet e Gjykatës mund të kontribuojnë për depolitizim. Gjykatësja konstatoi se 
të gjitha format e diskriminimit futen në kategorinë e vështirë të vërtetimit. Gjykatësi Sali Murati në fjalën e tij 
përsëri tha se me zgjidhjen e kërkesave të tilla të qytetarëve në Gjykatën Kushtetuese, përforcohet edhe rendi 
politik i Republikës së Maqedonisë dhe prandaj propozoi debat publik për këtë lëndë. Kryetarja Elena Gosheva, 
e vuri propozimin për thirrje të seancës publike për këtë lëndë në votim për të cilin gjashtë gjykatës ishin PËR, 
kurse tre gjykatës ishin KUNDËR. 

Debati publik ishte përcaktuar dhe u mbajt më 26 nëntor 2015 përkatësisht 8 muaj pas vendimit për mbajtjen e 
tij. Gjatë diskutimit me cilësi të publikut ishin gazetarë, dorëzuesit e kërkesës për mbrojtje të lirive dhe të 
drejtave, përfaqësuesi i tyre avokat, përfaqësues i Avokatit të Popullit, si dhe ekipe televizive të 4 televizioneve 
nacionale. Gjykatësi raportues Vangelina Markudova theksoi se debati publik organizohet me kërkesë të 
dorëzuar nga disa të punësuar në NP “Komunalec” – Gostivar për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave. Ajo referoi se 
dorëzuesit e kërkesës janë anëtarë të partisë politike – Rilindja Demokratike Kombëtare (RDK). Drejtori i 
Ndërmarrjes publike është anëtar i partisë Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI). Vendimet e tij pushim nga 
puna, transferim janë kontestuar dhe anuluar nga gjyqet e rregullta, por disa vendime në momentin e debatit 
publik nuk ishin të plotfuqishme.  

Dorëzuesit e iniciativave treguan për raportin e udhëheqjes së re të ndërmarrjes publike ndaj tyre. Për ta kjo ka 
qenë një periudhë shumë e vështirë ku kanë qenë të pasqyruar vazhdimisht ndaj diskriminimit. Dorëzuesit janë 
thirrur nëpër korridoret e ndërmarrjes dhe u janë bërë pyeti dhe ofendime të llojit si “Ju nga Rufiu ende jeni këtu: 
Ç'prisni, shkoni në shtëpi! Mbi të punësuarit është ushtruar presion që ta ndryshojnë partinë. Sipas 
përfaqësuesve të ndërmarrjes publike të gjitha vendimet e kontestuara për transferim në vendin e punës janë 
marrë në bazë të Aktit për Sistematizim të ndërmarrjes. Pas deklaratave të këtyre palëve, i është dhëna fjala 
drejtorit të NP “Komunalec” – Gostiva, i cili theksoi se dëshiron të flasë në gjuhë amtarë shqip. Kryetarja Elena 
Gosheva u përgjigj se Gjykata Kushtetuese nuk ka përkthyes dhe nëse ai ka dashur të flasë në gjuhën amtare 
duhej të paraqitej para fillimit të debatit publik. Drejtori theksoi se në këtë mënyrë i shkelet e drejta të drejtohet 
në gjuhë amtare. Për të marrë fjalën u paraqitën gjykatësit Nikolla Ivanovski dhe Sali Murati të cilët propozuan 
shtyrjen e debatit publik. Meqenëse askush nuk ishte kundër, kryetarja Elena Gosheva e ka shtyrë debatin dhe 
theksoi se Gjykata Kushtetuese do të vendosë për termin e vazhdimit mandej.   
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Në vend që të thërrasë vazhdim të debatit publik, Gjykata Kushtetuese  gjatë Seancës së 15 të mbajtur më 31 
maj 2016, përkatësisht 14 juaj pas Seancës së 19 të Gjykatës Kushtetuese të mbajtur më 25 mars 2015 dhe 6 
muaj pas ndërprerjes së debatit publik mori Vendim U.nr. 165/2014 me të cilën e rrëzoi kërkesën e dorëzuesve 
për përcaktim të diskriminimit.

Наместо да закаже продолжение на јавната расправа, Уставниот суд за време на 15-та Седница одржана 
на 31 мај 2016 година, односно 14 месеци по 9-та Седница на Уставниот суд одржана на 25 март 2015 
година и 6 месеци по прекинатата јавна расправа, донесе Решение У.бр.165/2014 со кое го отфрли 
барањето за утврдување на дискриминација од страна на подносителите. 

Veprimtari e tillë e zgjatur e Gjykatës Kushtetuese është shqetësuese. Gjykata Kushtetuese dhe përkrah 
obligimeve procesuale që ta vazhdojë debatin publik, në mënyrë joprofesionale dhe të fshehtë mori vendim pa i 
dëgjuar të gjitha palët dhe pjesëmarrësit në debat. Veprimi i tillë është në kundërshtim edhe me nenin 55 të 
Rregullores së Gjykatës Kushtetuese i cili përcakton se debat publik ftohet të marrë pjesë edhe Avokati i Popullit 
referimi i të cilit është i obligueshëm, vetëm nëse nuk merr pjesë, kurse ka qenë i ftuar  rregullisht. Gjithashtu 
shqetëson edhe fakti që Gjykata Kushtetuese nuk shfrytëzon shërbime prej përkthyesit në gjuhën shqipe. Edhe 
pse debatet e tilla publike në praktikë janë shumë të rralla, Gjykata Kushtetuese, në shpirtin e Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit të vendosur në Kushtetutën e RM-së nëpërmjet Amendamenteve të vitit 2001, duhet të ketë 
parasysh se kur palët që marrin pjesë në procedurë janë përfaqësues të ndonjë prej bashkësive në Republikën e 
Maqedonisë është e domosdoshme t'u mundësohet përdorimi i gjuhës së tyre në Gjykatë. Veprimi i tërësishëm 
flet për faktin se në Republikën e Maqedonisë është e domosdoshme vendosja e institutit “ankesë kushtetuese”, 
por pa u përforcuar kapaciteti i gjykatësve dhe i vetë Gjykatës Kushtetuese për të cilin duket sikur nuk realizon 
një prej roleve më të rëndësishme për të cilat është themeluar – mbrojtja e lirive dhe të drejtave të qytetarëve.  
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XI. ANKESA KUSHTETUESE
Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut është një prej parakushteve themelore për funksionim e 
demokracisë nëpërmjet parimit të mbizotërimi të drejtësisë. Parë historikisht nga momenti i miratimit të 
Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB), aktivitetet në 
këtë fushë janë të shumta. Përveç miratimit dhe aprovimit të Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut (në tekstin e mëtejshëm KEDNj)  dhe protokollet e saj shoqëruese, edhe shumë 
dokumente të tjera ndërkombëtare në këtë fushë i trajtojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Janë vendosur përpjekje 
të panumërta që të kuptohet rëndësia e mundësimit të realizimit të të drejtave dhe lirive të njeriut.  

1. Standarde evropiane

Preambula e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Njeriut dëshmon për qëllimin që 
dëshiron të arrijë Deklarata Universale për të Drejtat e njeriut, kurse ai është të sigurojë njohje dhe përmbushje 
të përgjithshme dhe efektive të të drejtave të përcaktuara në të. këshilli i Evropës përsëri si organizatë 
ndërkombëtare ka për qëllim të arrijë bashkim më të madh midis anëtarëve të vet dhe për të arritur këtë qëllim 
është e nevojshme mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Në këtë dokument 
përcaktohet lidhja e thellë e Këshillit të Evropës me të gjitha liritë themelore të njeriut të cilat i japin themelet e 
drejtësisë dhe paqes në botë dhe mbrojtja e të cilave bazohet në demokracinë e vërtetë politike dhe mbi kuptimin 
dhe respektimin e përbashkët të të drejtave të njeriut nga të cilat varen ato liri. Njëkohësisht janë theksuar 
synimet e përbashkëta për shtetet evropiane dhe mbi trashëgiminë e tillë të idealeve dhe traditave politike, 
respektimit lirisë dhe mbizotërimit të të drejtës t'i bëjnë hapat e parë për garantim kolektiv të të drejtave të 

 61caktuara të përcaktuara në deklaratën e përgjithshme.  

Duke e ndjekur përmbajtjen e KEDNj-së është e rëndësishme të kryhet obligimi i pranuar nga çdo shtet që të 
mundësojë dhe mbrojë të drejtat dhe liritë e njeriut jo vetëm nëpërmjet qasjes teorike, që nënkupton ekzistimin e 
legjislacionit, por kjo të realizohet në praktikë, të ketë veprim juridik nga legjislacioni ekzistues. Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e njeriut (në tekstin e mëtejshëm: GjEDNj) thekson se mundësimi duhet të realizohet 
nëpërmjet mjeteve juridike të cilat i mundëson çdo shtet dhe të cilat duhet të jenë efektive dhe efikase si në 

62drejtësi ashtu edhe në praktikë.    Sipas jurisprudencës së gjykatës që këto mjete juridike të jenë efikase, duhet 
të jenë “reale dhe efektive dhe jo teorike dhe iluzore”. Janë të shumta kriteret e përcaktuara nga GjEDNj-ja për 
efikasitetin e këtyre mjeteve juridike dhe me rëndësi vendimtare është mundësimi dhe sigurimi i dëmshpërblimit 
përkatës, kompensimit për lëndimin e duruar, por njëkohësisht të sigurohet edhe zgjidhje e thelbit të të drejtës së 
prekur. Në këtë drejtim gjithsesi është edhe realizimi i parimit ekzistues së subsidiaritetit dhe obligimi për 
zbatimin e tij. Parimi i subsidiaritetit është prezantuar dhe zbatuar nëpërmjet KEDNj-së si një prej parimeve të 
interpretimit të të njëjtës. Në përforcimin e mëtejshëm të këtij parimi është edhe Protokolli 15 i KEDNj-së me të 
cilin prezantohet në mënyrë më eksplicite obligimi i shtetit anëtar që nëpërmjet legjislacionit nacional të kryejë 
mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut në organet nacionale. Obligimin e tillë të prezantuar disa shtete të 
caktuara në rajon edhe më gjerë e kanë realizuar më parë, para miratimit të këtij Protokolli dhe ratifikimit të tij, në 
mënyrë që midis mjeteve të tjera juridike të parapara në nivel nacional, ta parashikojnë edhe mundësinë për 
ngritjen e procedurës për realizimin e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut para gjykatave kushtetuese si 
organet më të larta në vend të cilat janë kompetente për mbrojtjen e Kushtetutës të vendit – shtetit të caktuar. 
Qasja e tillë është krejtësisht e pranueshme kur kihet parasysh se bëhet fjalë për të drejta dhe liritë 
fondamentale të cilat faktikisht janë kategori juridike-kushtetues. Disa shtete këtë mundësi e realizojnë më 
vonë, kurse disa janë ende në fazën e reflektimit çfarë qasje të realizojnë në lidhje me këtë pyetje.        

61  Preambula e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore.  
62  Shih Vendimin Rotaru kundër Rumanisë. Ankesa nr. 28341/95.

34



2. Ankesa Kushtetuese në Ballkanin Perëndimor 

Duke i analizuar gjendjet në rajon në ish RSFJ është e lehtë të nxirret përfundimi se mjeti i tillë juridik që e kanë 
siguruar në sistemin e tyre juridik, e emërtojë  si: apelacion – në Bosnjë dhe Hercegovinë; padi kushtetuese  - në 
Republikën e Kroacisë; ankesë kushtetuese  - në Republikën e Serbisë dhe në Malin e Zi. Në shtojcë të këtij teksti 
janë dhënë ekzemplarë të fletëparaqitjeve për realizim praktik të këtyre mjeteve juridike. Emërtimi i mjetit juridik 
është irelevant nëse kihet parasysh cili është qëllimi i vendosjes së tij. Siç është thënë tashmë qëllimi parësor i 
vendosjes së mjeteve të tilla juridike është që organi më i lartë në shtet i cili faktikisht është organ i veçantë dhe i 
pavarur nga gjyqësori i rregullt, i ndarë nga pushteti ligjvënës dhe ekzekutiv, ta trajtojë përfundimisht çështje e 
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut në shtet. Njëkohësisht ai është instanca e fundit në shtet në 
realizimin e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut para realizimit të mundësisë që të aplikohet para 
Gjykatës Evropiane për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut – GjEDNj. Republika e Maqedonisë edhe pse e ka ratifikuar 
Konventën Evropiane dhe Protokollin numër 15, parimin subsidiar, nëpërmjet zbatimit të mjetit juridik para 
Gjykatës Kushtetues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të caktuara, e ka parë restriktivisht. 

Është e nevojshme të theksohet se gjykata kushtetuese si organe nacionale janë kompetente edhe për 
mbrojtjen e Kushtetutës të shtetit përkatës. Zbatimi i këtyre mjeteve juridike para gjykatave kushtetuese lidhet 
ngushtë me shfrytëzimin paraprak të mjeteve juridike si mundësi e dhënë ligjore për mbrojtje juridike. Në varësi 
nga karakteri i aktit juridik të veçantë i cili kontestohet para Gjykatës Kushtetuese dhe përmbajtjes së vetë 
kërkesës varet edhe karakteri i vendimit të Gjykatës Kushtetuese konkrete. Gjithsesi se në këtë segment me 
rëndësi janë edhe parimet dhe arsyetimi i dhënë për kërkesën e dorëzuar.  Për shkak të thjeshtëzimit të 
obligimeve të personit të interesuar qasja më e thjeshtë te gjykatat kushtetuese është plotësimi i formularit të 
caktuar i cili është akt iniciues për veprim para Gjykatës Kushtetuese. Në rajon, shtetet e ndjekin shembullin e 
GjEDNj-së e cila formularin e ka vendosur në faqen e internetit të gjykatës. Duke pasur parasysh përmbajtjen e 
këtyre formularëve, personat e interesuar japin të dhëna relevante dhe të njëjtat duhet të prezantohen qartë 
dhe konkretisht që t'u  mundësojnë gjykatave kushtetuese të veprojnë me efikasitet dhe efektivitet ndaj 
kërkesave.   

Gjatë punës së vet sipas mjetit juridik të dorëzuar para gjykatave kushtetuese në shtetet e dhëna, e njëjta së pari 
e përcakton dhe konstaton intervenimin i cili është kryer në të drejtën apo lirinë e dhënë në lëndë, vërteton 
përcaktimin e pranimit të kërkesës, në vetë përmbajtjen e saj dhe merr vendim parësor duke pasur parasysh 
kërkesën e dorëzuar nga personi i interesuar. Midis të tjerash, vendimet e gjykatave kushtetuese lëvizin në 
drejtim të anulimit dhe shfuqizimit të aktit të veçantë, kthimit të lëndës për veprim para organit i cili e ka kryer 
shkeljen, ndalimit eventual për kryerje të mëtejshme të aktiviteteve, përcakton largimin e pasojave dëmtuese në 
një afat të caktuar, urdhëron kryerjen e veprimeve të caktuara, kthimin në gjendjen e mëparshme, kompensimin 
e dëmit material dhe jomaterial, si dhe shpalljen e vendimit të vet. 

Efikasiteti dhe efektiviteti në veprimin e gjykatave kushtetuese më së miri mund të vlerësohet nëpërmjet 
kontrollit të zbatimit të vendimeve të gjykatave kushtetuese. Zbatimi i vetë vendimeve është çështje e 
komplikuar dhe përgjigjja mund të gjendet në çdo rast të veçantë. Është e nevojshme të përmendet se ekzistojnë 
një numër i madh problemesh në zbatimin e vendimeve të gjykatave kushtetuese që e vë në pyetje sigurimin 
efikas dhe mbrojtjen e të drejtës apo lirisë konkrete. Problemet e tilla gjithsesi që mandej janë lëndë shqyrtimi 
para GjEDNj-së jo vetëm në aspektin e efikasitetit të mjetit juridik si të tillë por edhe të realizimit të të drejtave 
dhe lirive të njeriut parë në aspektin procedural dhe të përmbajtjes.    
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3. Nevoja e ankesës kushtetuese në Republikën e Maqedonisë 

Gjendja në Republikën e Maqedonisë në lidhje me çështjen e ekzistimit të mundësisë për zbatim të mjetit juridik 
para Gjykatës Kushtetuese, kurse në lidhje me çështjen për realizimin e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 
njeriut është më e ndryshme se në të gjitha shtetet në rajon, por edhe më gjerë. Për fat të keq në lidhje me këto 
çështje nuk mund të vlerësohet si pozitive edhe përkrah faktit që teorikisht ekziston mundësia në një fushë të 
caktuar Gjykata Kushtetuese e RM-së të veprojë në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të caktuara në 
praktikë edhe në atë pjesë të vogël rezultatet nuk janë në nivelin e dëshiruar. Në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë, Gjykata Kushtetuese e RM-së është organ i Republikës i cili e mbron 
kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë. Përshkrimi i tillë i përgjithshëm i kompetencës së Gjykatës Kushtetuese 
është shpjeguar dhe zgjeruar me nene të tjera të Kushtetutës të cilat e trajtojnë çështjen e kompetencës së 
Gjykatës Kushtetuese. Kështu, në përputhje me nenin 110 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, 
Gjykata Kushtetuese e RM-së i mbron liritë dhe të drejtat e njeriut që lidhen me lirinë e besimit, vetëdijes, 
mendimit dhe shprehjes publike të mendimit, shoqërimit politike dhe veprimit dhe ndalimit të diskriminimit të 
qytetarëve në bazë të gjinisë, racës, përkatësisë  fetare, nacionale, sociale dhe politike. Vendosja e tillë e 
Gjykatës Kushtetuese çon në përfundimin se para Gjykatës Kushtetuese, në pjesën e të drejtave dhe lirive të 
njeriut, me dorëzimin eventual të ndonjë kërkese mund të mbrohen vetëm të drejta të caktuara. Nuk ka përgjigje 
për qasjen e tillë. Mund të supozohet vetëm se krijuesi i kushtetutës ka vendosur për një qasje të tillë, por në çdo 
rast mund të konstatohet se kjo qasje është restriktive. Nuk është kontestuese rrethana se në procedurat para 
gjykatave të rregullta ekziston mundësi që të mundësohet një mbrojte e caktuar gjyqësore megjithatë ideja që t'i 
jepet karakter juridiko-kushtetues të njëjtës nëpërmjet procedurës juridiko-kushtetuese nuk është realizuar. 
Nuk është relevante vetëm kjo çështje. Tjetër është pyetja që nëpërmjet vendosjes kushtetuese të tillë mbrohen 
një pjesë e caktuar të drejtat dhe liritë e njeriut dhe qytetarit, kurse në një pjesë të caktuar, përkatësisht në 
pjesën e ndalimit të diskriminimit, e njëjta mbrohet vetëm ndaj qytetarit. Nuk kemi përgjigje për qasjen e tillë pse 
ekziston dallim midis njeriut dhe qytetarit kur obligimi i marrë nga KEDNj është se gjithkujt nën juridiksionin e 
shtetit të dhënë, në rastin konkret RM-ja, është t'i sigurohen dhe mbrohen të drejtat dhe liritë e përcaktuara në 
KEDNj dhe protokollet e saj (neni një i KEDNj-së). Në dobi të të gjithë kësaj janë gjithsesi vlerat dhe parimet 
tashmë të elaboruara në vetë preambulën e KEDNj-së.     

Qasja restriktive dhe e limituar kishte mundësi të korrigjohej dhe të ndryshonte nëpërmjet mundësisë së 
vendosjes së mjetit juridik – ankesa kushtetuese në kohën kur u bënë përpjekje që të miratohen amendamente të 
caktuara në Kushtetutë gjatë vitit 2014. Këto drift-amendamente të cilat në atë periudhë ishin propozuar, 
shkaktuan reagime të mëdha ku të njëjtat u vlerësuan negativisht. Përmbajtja e këtyre amendamenteve 
parashikonte vendosjen e institutit të ankesës kushtetuese megjithatë argumentet e dhëna nuk ishin të qarta 
dhe koncize, por përkundrazi u propozuan me arsyetim shumë të shkurtër, jopërkatës dhe të pabazë dhe 
prezantuan një gjendje të konfuzionit sidomos nëse merret parasysh vendosja e sistemit të paralelizmit dhe të 
nevojës për mjete juridike efektive dhe efikase. Është mirë që Kuvendi nuk i vendosi këto drift-amendamente në 
rend të ditës sepse ekzistonin shumë elementë për veprim jopërkatës, midis të cilëve: ndalimi i procedurës së 
Kuvendit në mungesë të opozitës dhe të mos kihet debat publik dhe debate profesionale në lidhje me 

63 përmbajtjen e këtyre amendamenteve.  

Në lidhje me paralelizmin në fushën e mjeteve juridike ekzistuese për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
parashtrohet pyetja a është e nevojshme ekzistenca e mjetit juridik për mbrojtjen e dhënë më sipër si para 
gjyqësorit të rregullt në procedurën qytetare, penale, kundërvajtje dhe administrative, ashtu edhe para Gjykatës 
Kushtetuese. Nëse analizohet praktika e KEDNj-së dhe praktika e disa sistemeve juridike të caktuara si dhe 
qasja teorike shkencore-akademike nuk është e panjohur se jepet mundësia për kërkesë për mbrojtje të të 
drejtave dhe lirive në drejtimet e prezantuara, madje ajo mbrojtje të mund të realizohet nëpërmjet më tepër 
mjeteve juridike. Personi i interesuar e përzgjedh mjetin juridik të cilin do ta përdorë në një situatë kur nuk ka 
hierarki të caktuar të paraparë me ligj në atë procedurë nëpërmjet të cilës merret vendimi me të cilin është kryer 
intervenime final, përfundimtar. Kjo kuptohet se pranohet vetëm në kushte kur nuk ka lidhje me shfrytëzimin e 
mjeteve juridike të parapara. 

63  Shiko reagimin e Institutit për të Drejtat e Njeriut (IDNj)në lidhje me drift-amendamentet e Kushtetutës së RM të shpallura në ueb-faqen e IDNj-së www.ihr.org.mk. 
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Në këtë moment ankesa kushtetuese apo akti iniciues para Gjykatës Kushtetuese për fillimin e procedurës për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut duhet të vlerësohet si mjet juridik i domosdoshëm për realizimin e saj. 
Kjo më tepër në aspektin, siç u përmend edhe tashmë, se bëhet fjalë për të drejta dhe liri fondamentale të cilat 
janë kategori kushtetuese. 

Në lidhje me mundësi në RM për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive që të realizohet drejtpërdrejt në procedurë 
para gjyqësorit të rregullt, mund të konstatohet se ajo ekziston. Ajo realizohet nëpërmjet zgjidhjeve të dhëna 
ligjore në fusha të ndryshme të drejtësisë kështu që mbrojtja e drejtpërdrejtë realizohet edhe nëpërmjet Ligjit 
për Marrëdhënie Obligative LMO) në pjesën e të drejtave personale. Në Ligjin për Ndryshim dhe Plotësim të 
LMO-së në nenin  9-a përveç mbrojtjes së të drejtave pronësore, është rregulluar edhe mbrojtja e të drejtave 
individuale, domethënë, çdo person fizik dhe juridik ka të drejtë të mbrojtjes së të drejtave të veta individuale në 
përputhje me këtë ligj. Në paragrafin 2 të këtij neni nuk janë numëruar të gjitha të drejtat individuale, por 
mbrojtja juridiko-materiale mundësohet nëse merret parasysh ndryshmi i nenit 142 i LMO-së me të cilin është 
kryer harmonizim dhe plotësim i termit se çfarë është dëmi, kështu që përkrah dëmit të zakonshëm dhe dobisë 
së lëshuar si dëm material, është përfshirë edhe dëmi i ndodhur nga shkelja e të drejtave personale. Me 
vendosjen e tillë ligjore, faktikisht është dhënë mundësia të rehabilitohet gjendja ku është kryer shkelja për të 
cilën praktika e GjEDNj-së është decide. Në këtë procedurë, si dhe në të gjitha procedurat e tjera gjyqësore 
gjykatësit kanë obligim të zbatojnë drejt praktikën relevante të GjEDNj-së. Për fat të keq në këtë fushë nuk 
mund të detektohen rezultate të suksesshme duke pasur parasysh mundësi e dhënë më sipër.  

A do të thotë kjo se mundësitë e dhëna për realizimin e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut në procedurat 
e rregullta gjyqësore dhe mundësia e limituar para Gjykatës Kushtetuese janë kundërproduktive apo diçka tjetër 
është në pyetje!? Duhet të përmendet se sidomos Gjykata Kushtetuese e RM-së duke mos e trajtuar 
përkatësisht intervenimin përfundimtar në të drejtën apo lirinë e dhënë dhe duke marrë vendim i cili nuk e 
rehabiliton gjendjen, i dekurajon tërësisht personat e interesuar për të shfrytëzuar mundësinë kushtetuese të 
dhënë. Gjithsesi duhet të shtohet edhe mosekzistimi i besimit në pavarësinë dhe paanësinë e punës së 
gjykatësve që është detektuar si nga faktori vendas ashtu edhe ai ndërkombëtar.

Përvoja dhe praktika e gjykatave kushtetuese në rajon janë në drejtim që ato të mund të kryejnë intervenime në 
vendimet e plotfuqishme dhe përfundimtare të gjykatave nacionale. Kjo nënkupton shfuqizim, anulim apo 
ndryshim të tyre me përcaktim të kompensimit për shkeljen e kryer të një të drejte dhe lirie të caktuar. Në 
vendimet e gjykatave kushtetuese hasen argumente dhe arsye relevante për vendimin e marrë, si edhe 
udhëzime për veprimin e mëtejshëm pa u shkelur parimi i pavarësisë në kompetencat e gjyqësorit të rregullt. 
Gjykatat kushtetuese në vendimet e veta theksojnë se nuk janë gjykata në instancës së katër, se nuk futen në 
përcaktimin e gjendjes faktike dhe se e lënë mundësinë gjykatat e rregullta të vendosin në pjesën për zbatim të 
të drejtës materiale vetëm në qoftë se veprimi i tyre është arbitrar. Nëse bëhet fjalë për arbitrim, ai është lëndë e 
vlerësimit nga gjykatat kushtetuese.   

Në çdo rast është e nevojshme të bëhen përpjekje serioze që të mundësohet mbrojtja efektive dhe efikase e të 
drejtave dhe lirive të njeriut në procedurën përkatëse juridiko-kushtetuese para Gjykatës Kushtetuese e cila 
është garanci e kushtetutshmërisë në shtet. Me vendosjen e mjetit juridik, ankesë kushtetuese, kryhet edhe një 
kontroll i caktuar dhe i veçantë i zbatimit të drejtë të Kushtetutës mbi veprimin edhe të gjyqësorit të rregullt në 
këtë domen.   

Në vendosjen e këtij mjeti juridik nevojitet punë afatgjatë nga ekspertë si në aspektin shkencor-teorik dhe nga 
përvoja në praktikë si në fushën nacionale ashtu edhe në atë ndërkombëtare me zbatim edhe të parimit 
krahasues. Gjithsesi se për transparencën nevojitet një numër i madh debatesh publike, kurse ato të jenë të 
organizuara me qëllim që të jepet mundësia të gjithë personat e interesuar të njihen dhe eventualisht të 
kontribuojnë në zgjidhjen e kësaj çështjeje të rëndësishme. 
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XII. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Shumica e gjykatësve ka besim të madh në përgjigjet të cilat i dërgojnë organet të cilat e kanë miratuar 
dispozitën e kontestuar apo ndonjë akt tjetër të përgjithshëm. Kjo sidomos lidhet me përgjigjet e marra nga 
Kuvendi dhe Qeveria të cilët jo rrallë dërgojnë shkresa identike ku është përgjigja për Gjykatën Kushtetuese. 
Edhe përkrah praktikës së tillë, prapambetet reagimi oficial nga Gjykata. Nga një pjesë e diskutimeve të 
gjykatësve lind dyshimi se lëndët nuk janë shpërndarë sipas rendit të alfabetit, kurse shpërndarjen e kryen 
sekretari i përgjithshëm i Gjykatës. Kjo hap mundësi për manipulim gjatë shpërndarjes së lëndëve. Gjykata 
Kushtetuese ndonjëherë merr vendime diametralisht të kundërta me praktikën e mëparshme të Gjykatës, madje 
edhe nga praktika personale. Shembull klasik është refuzimi i Vendimit për lëshimin e Kuvendit kur dorëzues 
ishte deputet nga partia në opozitë dhe pastaj shfuqizimi i të njëjtit Vendim kur dorëzues ishte deputet i partisë 
në pushtet. Veprimi për iniciativa të cilat janë në dobi të shumicës në pushtet është shumë më i shpejtë sesa për 
ato të cilat do të ishin në dëm të saj. Iniciativa për anulimin e Ligjit për Falje ishte procesuar për 40 ditë nga 
dorëzimi deri në miratimin e vendimit përfundimtar.   

Rekomandime:

1. Gjykatësit pas marrjes së përgjigjeve të cilat ua dërgojnë organet që e kanë miratuar dispozitën apo ndonjë akt 
tjetër të kontestuar të marrin qëndrim kritik dhe të mos i konsiderojnë si fakt të përcaktuar para se t'i kryejnë 
kontrollet e domosdoshme.   
2. Gjykata Kushtetuese të reagojë përkatësisht nëse përgjigjet që i ka marrë nga dy apo më tepër institucione të 
ndryshme janë identike. 
3. Gjykata Kushtetuese të sigurojë softuer për shpërndarje automatike të lëndëve me zgjedhje të rastësishme 
kështu do të zvogëlohet mundësia për manipulime gjatë shpërndarjes së lëndëve senzitive. 
4. Gjykatësit kushtetues gëzojnë pavarësi të tërësishme, të mbrojtur me Kushtetutë dhe Rregulloren e tyre të 
punës. Kjo duhet të jetë për ta motivim i mjaftueshëm që të ngrihen mbi presionet politike apo cilat do presion të 
tjera mbi punën e tyre.
5. Gjykata Kushtetuese duhet të ketë qasje të barabartë ndaj të gjitha iniciativave dhe kërkesave të marra nga 
qytetarët, lëndët t'i punojë sipas parimit të efikasitetit dhe efektivitetit dhe të mos u japë prioritet lëndëve që 
nuk janë urgjente, pa dallim se kush është propozues, përkatësisht kërkuesi. 

1.  Pavarësia

2. Profesionalizmi

Një pjesë e theksuar e gjykatësve nuk e plotësojnë kushtin të jenë “juristë të shquar”. Edhe pse referati në formë 
të shkruar është dorëzuar te të gjithë gjykatësit, gjykatësit raportues nuk e arsyetojnë më detajisht madje edhe 
kur në sallën e gjyqit ka përfaqësues të publikut. Pa treguar kush është dorëzues i iniciativës kushtetuese apo 
kërkesës për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe rezymesë së gjetjeve, publiku nuk ka mundësi të 
kuptojë për se bëhet fjalë konkretisht gjatë diskutimeve dhe marrjes së vendimit nga gjykatësit. Një pjesë e mirë 
e gjykatësve ndaj lëndëve nuk veprojnë sipas parimit të urgjencës, efektivitetit dhe efikasitetit. Raporti i tillë 
shqetëson sidomos kur raportojnë mbi lëndë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave me kërkesë të qytetarëve. 
Gjykata Kushtetuese shpesh anulon iniciativa sepse nuk janë të tërësishme ose dispozitat e kontestuara nuk 
shkaktojnë më veprim juridik. Ndonjëherë gjykatësit kushtetues nuk kërkojnë përgjigje nga organet që e kanë 
miratuar dispozitën apo ndonjë akt tjetër të kontestuar. Një pjesë e gjykatësve ndonjëherë vendosin 
diametralisht në kundërshtim me mënyrën me të cilën kanë vendosur vetë për lëndë të tjera për çështje juridiko-
kushtetuese të njëjta apo të ngjashme.  Ekziston ndarje e madhe dhe padurim midis disa prej gjykatësve të 
zgjedhur para dhe pas vitit 2011. Gjykata Kushtetuese gjatë vitit 2015 dhe 2016 ka mbajtur vetëm një debat 
publik edhe pse gjykatësit nuk kanë profesionalizëm të diskutojnë dhe vendosin për çështje shoqërore që jo 
gjithmonë lidhem me të drejtën. 
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Rekomandime:

6. Është e domosdoshme gjykatësit raportues referatet e veta t'i arsyetojnë në mënyrë më të detajuar, sidomos 
kur në sallën e gjyqit gjenden përfaqësues të publikut. Pa treguar kush është dorëzues i iniciativës kushtetuese 
apo kërkesës për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe rezymesë së gjetjeve, publiku nuk ka mundësi të 
kuptojë për se bëhet fjalë konkretisht gjatë diskutimeve dhe marrjes së vendimit nga gjykatësit.  
7. Gjykatësit t'u përmbahen më tepër parimeve të urgjencës, efektivitetit dhe efikasitetit, sidomos kur 
raportojnë raportojnë mbi lëndë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave me kërkesë të qytetarëve.
8. Iniciativat e paplota si dhe ato që përmbajnë dispozita që tashmë nuk janë në rendin juridik nuk duhet të 
anulohen me lehtësi. Gjykata Kushtetuese ka mundësi të punojë mbi lëndë me bindje të vet dhe me obligim 
zyrtar, kurse gjykatësit duhet të përqendrohen te thelbi, jo te detajet teknike të dispozitave të kontestuara dhe a 
kanë kaluar ato në ndonjë akt tjetër pasi janë anuluar dhe shfuqizuar. 
9. Gjykatësit duhet të jenë konsistentë me praktikën e mëparshme të Gjykatës Kushtetuese dhe mënyrën e 
marrjes së vendimeve të mëparshme. Ndryshimi i qëndrimeve në praktikën gjyqësore apo personale duhet të 
argumentohet detajisht dhe të mbështetet në fakte dhe të dhëna për ndryshim të qëndrimit. 
10. Padurimi personal dhe mungesa e komunikimit dhe kuptimit gjatë mbledhjeve të punës nuk duhet të kalojë 
edhe në sallën e gjyqit dhe të ndikojë mbi vendimmarrjen për lëndët.  
11. Është i domosdoshëm organizimi më i shpeshtë i debateve publike ku do të ftohen ekspertë nga shumë 
fusha që do të kontribuonin në qasjen multidisiplinore të Gjykatës Kushtetuese gjatë vendimmarrjes së saj. 

3. Paanësia

Një pjesë e gjykatësve vendimin e ve ndonjëherë e bazojnë në qëndrimet dhe mendimet personale që mund të 
ndikojë mbi paanësinë gjatë punës dhe vendimmarrjes. Një gjykatës konsideronte se referati i tij nuk duhet të 
përdoret si praktikë gjyqësore e cila nuk do të shkonte në të mirë të qëndrimeve të tij. Një gjykatës tjetër nuk i ka 
dorëzuar të gjitha shkresat që kanë dalë nga ajo që ka dërguar organi që e miratuar dispozitën e kontestuar. 
Zakonisht kryetarja e Gjykatës Kushtetuese ka lejuar marrjen e fjalës nga bashkëpunëtorët profesionalë që 
kanë punuar referatin, por kjo nuk i është lejuar njërit prej bashkëpunëtorëve më me përvojë.   

Rekomandime:

12. Gjykatësit duhet të anashkalojnë bazimin në qëndrimet e veta për fitime të mundshme prej dispozitave të 
kontestuara, por ato t'i shqyrtojë në prizmin e harmonizimit apo jo harmonizimit me Kushtetutën dhe/ose ligjet.  
13. Gjykatësit duhet të ngrihen mbi bindjet e veta personale dhe të jenë të lirë prej paragjykimeve si dhe të 
distancohen nga lidhjet e tyre apo mendimet mbi dorëzuesit e iniciativave apo kërkesave.
14. Të gjitha përgjigjet dhe materialet që i merr gjykatësi raportues duhet të jenë në shtojcë të referatit mbi 
lëndën kështu që të gjithë gjykatësit do t'i shihnin materialet prej të cilave mund të varej edhe votimi i tyre.   
15. Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese duhet të mundësojë të marrin fjalën të gjithë bashkëpunëtorët 
profesionalë që kanë punuar referatet, por edhe ata që konsiderojnë se kanë njohuri paraprake në lidhje me 
dispozitën apo aktin e përgjithshëm të kontestuar.  
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 4. Transparenca 

Deri në vitin 2014 Gjykata Kushtetuese ishte një prej institucioneve më transparente në shtet, duke lejuar 
xhirime audio dhe vizuale të seancave nga mediat dhe duke emëruar person për marrëdhënie me publikun. Kjo 
nuk është më kështu sepse Gjykata po mbyllet për publikun. Gjykata Kushtetuese nuk siguron informacione për 
mundësinë qytetarët ta ndjekin punën gjatë seancave. Gjykatësit në fjalimet e veta janë pakta madje edhe kur 
punojnë në lëndë që kanë shkaktuar interes të madh apo zemërim te publiku. Ndonjëherë Gjykata Kushtetuese 
mban seanca të cilat janë të mbyllura për publikun pa shpjeguar se në cilën mënyrë dhe për cilat arsye është 
marrë një vendim i tillë. 

Rekomandime:

16. Gjykata Kushtetuese duhet të mendojë për kthimin e praktikës së mëparshme për xhirim audio dhe vizual të 
seancave nga mediat. Nëse numri i madh i kameramanëve ua tërheqin vëmendjen nga puna gjykatësve, të 
mendohet për një sistem për dhënien e miratimit për xhirim nga një kamerë apo disa kamera, me sistem rotacioni, 
në përputhje me kërkesat e dorëzuara nga mediat. Si alternativë, Gjykata Kushtetuese të sigurojë transmetim 
video (drejtpërdrejt apo menjëherë pas mbajtjes së seancës) nëpërmjet internetit.  
17. Gjykata Kushtetuese duhet të emërojë person për marrëdhëniet me publikun i cili si në të kaluarën do të 
komunikojë me gazetarët dhe personat e tjerë të interesuar dhe do të mbajë brifingje të rregullta ku do ta 
prezantojë punën në vijim të Gjykatës dhe do t'u përgjigjet pyetjeve në lidhje me fushëveprimin e Gjykatës 
Kushtetuese.  
18. Gjykata Kushtetuese në ueb-faqen e saj, nëpërmjet broshurave dhe materialeve të tjera promovuese duhet 
t'i informojë rregullisht qytetarët mbi mundësinë që seancat e Gjykatës t'i ndjekin në sallën e gjyqit. 
19. Gjykatësit kushtetues duhet t'i argumentojnë më detajisht referatet dhe t'i kushtojnë vëmendje debatit më 
të gjerë mbi iniciativat që janë dorëzuar nga një grup i madh qytetarësh ose janë mbi tema që kanë shkaktuar 
interes apo zemërim të madh në publik. 
20. Vendimet për mbylljen e seancave për publikun duhet të miratohen nga shumica e gjykatësve dhe në formë 
me shkrim ku detajisht do të përmbahen shkaqet për shkak të mbylljes së seancave.

5. Mbrojtja e lirive dhe të drejtave të qytetarëve

Numri i kërkesave të dorëzuara nga qytetarët për mbrojtje të lirive dhe të drejtave nga viti në vit është në ulje 
konstante. Në funksionimin e vet prej 24 vjetësh Gjykata Kushtetuese ka marrë rreth 300 kërkesa, kurse ka 
pranuar vetëm një. E dhëna e tillë flet se ky institucion juridik nuk është mjet juridik efektiv në rendin juridik të 
shtet. Edhe pse Rregullorja e Gjykatës Kushtetuese  lejon mbajtjen e diskutimeve publike kur merret vendim për 
kërkesa për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave, kjo nuk ndodh në praktikë.  

Rekomandime:

21. Gjykata Kushtetuese duhet ta kthejë besimin te qytetarët që konsiderojnë se u janë shkelur disa të drejta 
dhe liri kushtetuese.  
22. Gjykata Kushtetuese ta respektojë nenin 55 të Rregullores së tij i cili përcakton, se, si rregull, për mbrojtjen e 
lirive dhe të drejtave Gjykata Kushtetuese vendos në bazë të debatit publik të mbajtur.  
23. Mënyra e veprimit sipas kërkesave për mbrojtje të lirive dhe të drejtave duhet të jetë e orientuar kah bindjes 
së publikut se Gjykata Kushtetuese është e përgatitur ta zbatojë “ankesën kushtetuese” të propozuar.
24. Të organizohet debat publik dhe profesional, i gjerë dhe gjithëpërfshirës për vendosjen e institutit “ankesë 
kushtetuese” në rendin juridik në shtet.  
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