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Përmbledhje ekzekutive 

 
Ky dokument për politika publike trajton rolin e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik në 

kontekst të politikave për luftë kundër korrupsionit, si pikë të vetme përmes të cilës realizohet 

“hyrja” e kuadrove në gjyqësor dhe në prokurorinë publike. Përmes analizës të pozicionit të 

Akademisë në kontekstin juridik-institucional, por edhe realizimit të rolit të dhënë, jepen 

rekomandime konkrete për përforcimin dhe avancimin e punës të saj. 

 

Hyrje 

 
Sundimi i ligjit është një vlerë themelore e konstitucionalizmit modern dhe supozim 

themelor për funksionimin e drejtë të sistemit demokratik dhe mbrojtjes dhe të të drejtave dhe 

lirive të njeriut. Rëndësia e tij është shprehur sidomos në procesin e anëtarësimit në Bashkimin 

Europian (BE), me çrast përcaktuesit kryesor përmes të cilëve trasohet përparimi i shtetit nga 

aspekti i përmbushjes të kushteve për anëtarësim janë të lidhura me fushat nga kapitujt 23 dhe 24 

të cilat përmbajnë elementet më të rëndësishme të demokracisë dhe sundimit të ligjit, sidomos në 

kuadër të “metodologjisë të re” për negociatat për anëtarësim.1 Komisioni Europian në raportin e 

fundit të publikuar për Republikën e Maqedonisë së Veriut sërish theksoi se “vlerat themelore të 

BE-së përfshijnë sundimin e ligjit dhe respektimiin e të drejtave të njeriut “e rrjedhimisht” 

jashtëzakonisht i rëndësishëm është funksionimi i drejtë i sistemit gjyqësorë dhe lufta efikase 

kundër korrupsionit, si dhe respektimi i të drejtave të njeriut në ligje dhe në praktikë“.2 Sistemi 

gjyqësor i pavarur dhe efikas, si dhe paanshmëria dhe integriteti i gjykatësve dhe prokurorëve 

publik janë tregues kryesorë për nivelin e arritur të sundimit të ligjit në procesin e anëtarësimit, 

e për më tepër kuptimi i tyre është gjithnjë e më i shprehur edhe pas anëtarësimit në Bashkimin 

Europian përmes prizmës të dimenzionit intern të sundimit të ligjit, duke marrë parasysh se 

gjykatat nacionale të shteteve-anëtare janë njëkohësisht gjykata edhe të Bashkimit Europian.3 

 
Sipas rregullimit kushtetues të Republikës të Maqedonisë së Veriut, pushteti gjyqësor 

është garantuesi themelor i sundimit të ligjit dhe mbrojtjes të lirive dhe të drejtave themelore të 

njeriut dhe qytetarit si vlera themelore të rregullimit kushtetues, dhe rrjedhimisht shtylla kryesore 

në luftën kundër korrupsionit, që është një akt kolektiv i shoqërisë. Kështu, zbatimi i reformave 

të nevojshme në gjyqësor nuk është vetëm kusht dhe përfitim i domosdoshëm në kontekst të 

procesit të europeizimit, por të njëjtat kanë rol të rëndësishëm për jetën e qytetarëve. Problemet 

sistemore në gjyqësor në kontekst të sundimit të ligjit, të identifikuara në më shumë raporte 

 

1 Shihni më shumë te V.Naumovski, M.Apostollovska-Stepanoska, L.Ognjanoska,  Владеењето на правото во контекстот на 
политиката на проширување на Европската Унија кон државите од Западен Балкан, Mendimi politik nr.59, 2020, fq.5-28. 
2 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 2020 Report, Brussels, 6.10.2020 SWD(2020) 351 final, e 
disponueshme në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf. 
3 Shihni më shumë te D. Kochenov, L. Pech and K. L. Scheppele , ‘The European Commission’s Activation of Article 7: Better Late than 
Never?’, Verfassungsblog, 23 dhjetor 2017, e disponueshme në https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-
better-late- than-never. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-better-late-than-never
https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-better-late-than-never
https://verfassungsblog.de/the-european-commissions-activation-of-article-7-better-late-than-never
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ndërkombëtare dhe kombëtare, trajtohen në procesin aktual të zbatimit të reformave të politikave 

publike, të theksuara si priorete kryesore sipas Strategjisë për reforma në sektorin e gjyqësorit për 

periudhën 2017-2022.4 Megjithatë, siç tregon edhe hulumtimi i fundit i mendimit publik i 

realizuar nga “Eurobarometër” për vitin 2019, besimi i qytetarëve në gjyqësor është në nivel të 

ulët (22%), respektivisht 78% e qytetarëve të anketuar janë përgjigjur negativisht në pyetjen nëse 

besojnë në institucionet gjyqësore.5  Kështu, edhe rezultatet nga hulumtimi i mendimit publik të 

votuesve në shtetin tonë për vendosjen e prioriteteve i realizuar në shkurt-mars të vitit 2020 para 

mbajtjes të zgjedhjes parlamentare6, tregojnë se shqetësimi më serioz nacional i votuesve është në 

lidhje me uljen e korrupsionit dhe krimit të organizuar në pajtim me përmirësimin e gjyqësorit. 

Kjo gjendje është shoqëruar me një përqindje shumë të lartë të qytetarëve të cilët aspak nuk kanë 

besim në gjyqësor7 dhe këto gjendje i theksojnë si problem dhe arsye kryesore për përkeqësimin e 

gjendjes të shtetit. 

 
Proceset reformuese nuk mund të bazohen vetëm në ndryshimin e kornizës ligjore, e 

kështu i rëndësisë parësore për avancimin e gjendjeve në gjyqësor, si një nga aktorët kryesor në 

luftën kundër korrupsionit është përforcimi i faktorit kryesor në të njëjtën. Në konteksin maqedonas 

juridik-institucional, pikërisht Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik (AGJPP) është filteri i kuadrove në 

gjyqësor dhe prokurori, të cilat do të kenë njohuri përkatëse profesionale si supozim të domosdoshëm për 

sigurimin e pavarësisë të tyre, por edhe integritet të mjaftueshëm për t’u përballuar me sfidat dhe për t’iu 

kundërvënë përpjekjeve për ndikim dhe forma tjera të korrupsionit.8 Kompleksiteti i rolit të saj kërkon që 

të trajtohet jo vetëm si një lloj institucioni edukues por si aktor i rëndësishëm në sistemin e 

drejtësisë në vend.9 Rrjedhimisht, gjatë trajtimit të gjendjeve në gjyqësor dhe përforcimit të luftës 

kundër korrupsionit në mënyrë të pashmangshme duhet të përkushtohet vëmendje pikërisht në 

rolin e AGJPP, prandaj qëllimi i këtij dokumenti për politika publike është të studiohet roli i 

AGJPP në sistemin e drejtësisë në kontekst të luftës kundër korrupsionit, dhe njëkohësisht edhe 

të jepen propozime për avancimin e punës të saj për realizimin e misionit të saj. 

 

 

 

 

 
 

4 Strategjia është e disponueshme në: 
http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf. 
5 Rezultatet janë të disponueshme në: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/18/groupKy/100 . 
6 Raport për hulumtimin sociopolitik të mendimit publik të realizuar nga Instituti Demokratik Kombëtar (NDI) dhe Tim Institut në shkurt-mars të vitit 
2020, i disponueshëm në https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20North%20Macedonia%20March%202020%20mkd.pdf. 
7 Sipas rezultateve, 48% nga të anketuarit aspak nuk kanë besim në gjyqësor, 70% kanë pak apo aspak besim, kundrejt 12% të cilët shprehin 
besim, ndërsa në lidhje me prokurorinë publike 41% aspak nuk kanë besim,  62% pak apo aspak besim dhe 16% kanë besim. 
8 „Gjenerata e re e gjykatësve dhe prokurorëve publik duhet të fus energji të re në gjyqësor “, deklaratë e ministrit të drejtësisë të RMV, Bojan 
Mariçiq, në ceremoninë e solemne për të shënuar fillimin e trajnimit për dëgjues të gjeneratës të VII në AGJPP, të publikuar në 
https://mia.mk/marichi-novata-generaci-a-na-sudii-i-obviniteli-treba-da-vnese-nova-energi-a-vo-pravosudstvoto/. 
9 М. Najçevsk,a N. Gaber-Damjanovska, B.Naumovska, L.Imeri, Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev”: анализа на 
актуелното системско позиционирање на институцијата и нејзината улога во обуката на правосудниот кадар, Shkup, OSBE, 
2020, fq.9

http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/18/groupKy/100
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20North%20Macedonia%20March%202020%20mkd.pdf
https://mia.mk/marichi-novata-generaci-a-na-sudii-i-obviniteli-treba-da-vnese-nova-energi-a-vo-pravosudstvoto/
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Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në kontekstin juridik-institucional të 

sistemit të drejtësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

 

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik është formuar si Akademi për trajnimin e 

gjykatësve dhe prokurorëve publik në vitin 200610, me status të entit publik me cilësi të personit 

juridik duhet të sigurojë ushtrim kompetent, profesional, të pavarur, të paanshëm dhe efikas të 

funksionit gjyqësor dhe prokurorial përmes kryerjes të trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme 

të gjykatësve dhe prokurorëve, si dhe trajnime të vazhdueshme të nëpunësve të gjykatës dhe 

prokurorisë. Futja e këtij institucioni në sistemin e drejtësisë në shtetin tonë është nxitur nga 

procesi i anëtarësimit drejtë Bashkimit Europian dhe kushtet të cilat duhet të përmbushen në 

pajtim me rekomandimet dhe udhëzimet për krijimin e trajnimeve sipas standardeve europiane, 

për shkak të inkorporimit të zgjidhjeve të avancuara bashkëkohore sidomos nën ndikim të 

akademisë franceze të drejtësisë. 

 
Në këtë kontekst, është e nevojshme që të përmendet se Bashkimi Europian nuk ka 

kompetencë të drejtëpërdrejtë në lidhje me organizimin e sistemit të drejtësisë, pastaj standardet 

europiane të cilat përmbahen në Kapitullin 23 si kërkesa të cilat duhet të përmbushen në procesin 

e europeizimit, nuk janë akte nga e drejta (acquis) e Bashkimit Europian por janë të vendosura në 

aktet e Këshillit të Europës dhe organizatave ndërkombëtare, në formë dhe veprim të së drejtës të 

butë. Rrjedhimisht, nuk është përcaktuar një zgjidhje e vetme apo model europian për mënyrën e 

rekrutimit të kuadrove për gjykatës dhe prokurorë publik të cilin të gjithë shtetet anëtare 

respektivisht kandidatet për anëtarësim në BE do të duhet që ta vendosin, por janë të formuluara 

rekomandime të caktuara në bazë të praktikave më të mira. Gjatë formimit të Akademisë janë 

marrë parasysh parimet e afirmuara në Mendimet këshillëdhënëse nr.4 dhe nr.9 të Këshillit 

konsulltativ të studimeve europiane11, të cilat promovojnë pranimin në trajnimin fillestar si 

koncept për rekrutim dhe formësim të kandidatëve për gjykatës dhe prokuror publik, të cilët janë 

të qëndrimit se kryerja e detyrimit gjyqësor kërkon një qasje të veçantë në sferat e caktuaraduke 

theksuar rëndësinë e përfitimit të etikës profesionale. Ndërkohë, ky model rekomandohet edhe 

për kandidatët me më shumë përvojë sepse të praktikuarit e ardhshëm të këtij profesioni do të 

jetë profesion i ri edhe për to, me atë që trajnimi duhet të përshtatet me shkallën e njohurive, e 

sidomos potencohet nevoja për njohjen e të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës të Bashkimit 

Europian.12 Raporti i katërt për vlerësimin e parandalimit të korrupsionit të GREKO  (Grupa e 

shteteve kundër korrupsionit) në raport me anëtarët e parlamentit, gjykatësit dhe prokurorët në 

shtet, gjithashtu, i përkushton vëmendje kritereve për përzgjedhje të gjykatësve dhe prokurorëve 

 

________________________ 

10 Ligji për Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publik (Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë nr.13/2006). 
11 Mendimet këshillëdhënëse janë të disponueshme në: https://rm.coe.int/1680747b52 dhe https://rm.coe.int/16807474d9. 
12 Mbi punën e Akademisë janë zbatuar edhe standardet e përmbajtura në aktet e rrjetit të Lisbonës për bashkëpunim të institucioneve për 
trajnim në Këshillin e Europës, si dhe rrjetit Europian gjyqësor për trajnim (EJTN) të themeluar me bashkëpunim me Bashkimin Europian. 

https://www.coe.int/en/web/greco
https://www.coe.int/en/web/greco
https://rm.coe.int/1680747b52
https://rm.coe.int/16807474d9
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publik në kontekst të luftës kundër korrupsionit, dhe rrjedhimisht përfshin edhe rolin e 

Akademisë, me çrast rekomandohet se duhet të sigurohet zbatim efikas në praktikë të kritereve 

ligjore dhe rregullave për përzgjedhjes të gjykatësve në gjykatat e instancës të parë, sidomos në 

lidhje me detyrimin që të gjithë gjykatësit të kenë kaluar trajnimin në Akademinë për gjykatës 

dhe prokurorë publik13.    Duke u nisur nga rekomandimet e theksuara, Bashkimi Europian insiston 

fuqishëm në respektimin e këtij modeli për organizimin e drejtësisë në të cilin rol kryesor ka 

institucioni i llojit të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, edhepse në dokumente të 

caktuara të organizatave me ndikim ndërkombëtar, si, për shembull, Rekomandimet e Kievit t[ 

Organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë (OSBE) – Zyra për institucione demokratike 

dhe të drejta të njeriut (ODIHR) dhe Instituti për të drejtën ndërkombëtare dhe krahasuese “Maks 

Plank“14     rеkomandohet model i kombinuar sipas të cilit qasje në profesionin gjyqësor duhet të 

kenë jo vetëm juristët e rinj me trajnim special por edhe të rinjtë me përvojë të konsideruar në 

profesionion e drejtësisë, me vlerësim të kujdesshëm të shkallës të përvojës të përfituar. 

 
Duke pranuar modelin e promovuar nga ana e Bashkimit Europian në procesin e 

anëtarësimit, organizimi dhe realizimi i trajnimit fillestar të kandidatëve për gjykatës dhe 

prokurorë publik është paraparë si një nga veprimtaritë kryesore të Akademisë, me çrast kriteret 

për pranim kanë kërkuar që krahas kushteve të përgjithshme për punësim, kandidatët të jenë 

jurist të diplomuar, me njohje të një gjuhe botërore, të kenë dhënë provimin e jurisprudencës dhe 

përvojë pune të paktën një vit në punë juridike në të njëjtin. Pranimi ishte paraparë që të jetë i 

disponueshëm për secilin që përmbush kushtet në bazë të rezultateve nga provimi pranues, me 

respektimin e parimit të përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të qytetarëve të cilët i takojnë 

komuniteteve në shtetin tonë. Trajnimi fillestar është përcaktuar që të zgjasë 15 muaj dhe atë 

ligjerata teorike prej pesë muajsh dhe trajnim praktik në gjykatë respektivisht prokurori nën 

mentorim të gjykatësve dhe prokurorëve prej 10 muajsh, kurse pas përfundimit të suksesshëm të 

trajnimit fillestar dhe dhënies të provimit përfundimtar, personi përfiton statusin e kandidatit për 

gjykatës, respektivisht kandidat për prokuror. 

 
Në vitin 2010 është miratuar një zgjidhje e re ligjore15 me të cilën statusi dhe synimi i 

Akademisë kanë mbetur të pandryshuara edhepse institucioni riemërtohet në Akademinë për 

gjykatës dhe prokurorë publik, por është kryer një përkufizim më i qartë i kushteve për pranim të 

dëgjuesve të trajnimit fillestar, zbatimi i provimit pranues për trajnimin fillestare me të cilat pritet 

paraqitja dhe përzgjedhja e kuadrove më të mira në gjyqësor dhe rritja e kohëzgjatjes të trajnimit 

fillestar. Në fakt, kushtet e përcaktuara fillimisht për pranim ishin plotësuar me mesataren prej të 

paktën 8,5 në studimet universitare, përvojë pune prej të paktën dy vitesh në punët juridike pas 

dhënies të provimit të jurisprudences, njohje aktive të një prej 
 

13 GREKO, Raport për vlerësim të rrethit të tretë të vlerësimit. Raport për vlerësim të Maqedonisë. Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 
2), 2012. I disponueshëm në: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/d-mk/dv/09/09en.pdf. 
14 Të disponueshme në: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/OSCE-Kyiv-Recommendation.pdf. 
15 Ligji për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik (“Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr. 88/2010), Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik („Gazeta zyrtare e Republikën e Maqedonisë “ nr.166/2012 dhe 
26/2013). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/d-mk/dv/09/09en.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/OSCE-Kyiv-Recommendation.pdf
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gjuhëve zyrtare të BE-së, prej të cilave e detyrueshme është gjuha angleze, që dëshmohet me 

certifikatë të pranuar ndërkombëtare dhe njohje aktive të programeve kompjuterike. Me 

inkuadrimin respektivisht futjen e kushteve më kufizuese për pranim pritej rritja e cilësisë dhe 

efikasitetit të sistemit të ri për përzgjedhje të gjykatësve dhe prokurorëve publik duke u bazuar në 

rezultatet dhe suksesin e arritur për përzgjedhje të gjykatësve dhe prokurorëve publik të bazuar 

në rezultatet dhe suksesin e arritur në kuadër të trajnimit fillestar, si dhe hyrje në sistemin e 

meritës) dhe sitemin e karrierës në zhvillimin profesional të gjykatësve dhe prokurorëve publik. 

Me këtë zgjidhje ligjore, në provimin pranues është përfshirë edhe testimi i integritetit të 

kandidatëve, respektivisht komponenta e etikës gjyqësore dhe prokuroriale është përfshirë në 

programin dyvjeçar për trajnimin fillestar. 

 
Me arsyetimin se reformat në drejtësi në kontekst të procesit të eurointegrimit imponojnë 

nevojë të vazhdueshme për zbatimin e zgjidhjeve ligjore në pajtim me të drejtën e BE-së, në 

shkurt të vitit 2015 është miratuar Ligji 16 i tretë me rradhë që po zbatohet edhe në momentin e 

përgatitjes të këtij teksti, edhepse gjatë vitit 2019 është formuar grupi i punës dhe është 

përgatitur propozim-tekst i ri i Ligjit për AGJPP, i cili është ende në fazë të përfundimit për 

miratim përfundimtar. Si rezultat i nevojës të theksuar për avancim të mëtutjeshëm dhe 

përforcim të kapaciteteve të Akademisë, me ligjin aktual nga viti 2015, mes të tjerash, është 

qasur në ndryshimet në organizimin e brendshëm të këtij institucioni. Megjithatë, për shkak të 

plotësimit të pozitave deficitare në sistemin e prokurorisë publike, në dhjetor të vitit 201517 me 

ndryshimet ligjore është bërë përjashtim nga kriteret tashmë të vendosura për pranim si dhe në 

kohëzgjatjen e trajnimit fillestar, dhe është mundësuar pranimi në trajnimin fillestar në një fazë – 

ligjerata teorike në kohëzgjatje prej nëntë muajsh të bashkëpunëtorëve profesional me përvojë 

prej të paktën pesë vitesh pas dhënies të provimit të jurisprudencës të bërë në gjykatë, prokurori 

apo zyrë avokatie. 

 

Kushtet për pranim në Akademi ishin reviduar edhe me ndryshimet e mëvonshme dhe plotësimet 

në vitin 201818 në mënyrë që të njëjtat janë të vendosura në mënyrë më pak kufizuese, dhe kështu 

mesatarja e studimeve tashmë nuk është kusht, kurse njohja e gjuhës angleze kontrollohet në kuadër të 

provimit pranues, që përbëhet prej disa fazash. Rregullat për kohëzgjatjen, statusin, të drejtat dhe 

detyrimet e dëgjuesve të trajnimit fillestar në tërësi rregullohen në Rregulloren për trajnimin fillestar, 

respektivisht rregullohen në mënyrë plotësuese me Rregulloren për trajnimin fillestar. Trajnimi 

fillestar për dëgjuesit është në kohëzgjatje prej 24 muajsh, në dy faza – ligjeratat teorike dhe 

praktike. Gjatë kohës të trajnimit fillestar, dëgjuesit krijojnë marrëdhënie të punës në kohë të 

caktuar me Akademinë për periudhën e kohëzgjatjes të trajnimit fillestar deri në përzgjedhjen e 

kandidatit për gjykatës apo prokuror publik me të gjithë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia 

e punës. 
 

16 Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë nr.20/2015. 
17 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik (“Gazeta zyrtare e Republikës të 
Maqedonisë”nr. 231/15). 
18 Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik. (“Gazeta zyrtare e Republikës të 
Maqedonisë” nr. 163/2018).
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Futja e Akademisë në kuadër të sistemit të drejtësisë në shtetin tonë si filtër kryesor të 

kuadrove të ardhshme në drejtësi, ka imponuar harmonizimin edhe të kritereve për përzgjedhje të 

gjykatësve dhe prokurorëve publik, e kështu parakusht kryesor që një person të zgjidhet për 

gjykatës në gjykatën themelore apo prokuror publik në prokurorinë themelore publike është që të 

ketë përfunduar trajnimin në Akademi.19 Përjashtim nga kjo rregull është paraparë në lidhje me 

Gjykatën administrative, si gjykatë e shkallës të parë në fushën administrative, dhe kështu për 

gjykatës në këtë gjykatë mund të përzgjidhen edhe personat të cilat nuk kanë kaluar trajnimin 

fillestar në Akademi, por me ndryshimet e fundita ligjore është hequr edhe kjo mundësi. Në këtë 

mënyrë, tashmë nuk shmanget Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik edhe gjatë përzgjedhjes të 

gjykatësve në gjykatën administrative 

Mënyra e vetme për përzgjedhje të funksionit të gjykatës pa kalim të trajnimit në 

Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik dhe pa stazh paraprak gjyqësor është për personin 

i cili të paktën një madndat ka qënë gjykatës në gjykatën ndërkombëtare. Rrjedhimisht, edhepse 

përzgjedhja e gjykatësve dhe prokurorëve publik bëhet nga ana e Këshillit gjyqësor, Akademia 

për gjykatës dhe prokuror publik përmes procesit të përzgjedhjes të kandidatëve për pranim në 

trajnimin fillestar në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë vendos për bartësit e ardhshëm të këtyre 

funksioneve në drejtësi, e sidomos që gjykatësit në gjykatat themelore dhe prokuroritë publike në 

prokuroritë themelore publike zgjidhen sipas listës të rradhitjes të Akademisë. Përveç kësaj, 

Akademia ka rol të rëndësishëm edhe në zhvillimin e mëtutjeshëm profesional të gjykatësve dhe 

prokurorëve publik sepse veprimtaria e saj kryesore përfshin edhe organizimin dhe realizimin e 

trajnimit të vazhdueshëm për avancimin e profesionalizimit të gjykatëve dhe prokurorëve publik. 

 

Sipas rolit të tillë të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, që kërkon edhe pavarësi të 

fuqishme sistematike, organi drejtues në këtë institucion është bordi drejtues, ndërsa organi 

udhëheqës dhe ekzekutiv është drejtori që është zgjedhur nga ana e organit drejtues. Kuvendi dhe 

Qeveria nuk kanë ndikim në përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit drejtues që përbëhet prej nëntë 

anëtarëve, prej të cilëve katër janë nga rradhët e gjykatësve dhe katër nga rradhët e prokurorëve 

publik të zgjedhur nga trupat përkatës të gjyqësorit, kurse një anëtarë zgjidhet nga ana e ministrit të 

drejtësisë, por për të njëjtin janë paraparë kritere përkatëse dhe atë të jetë nga nëpunësit udhëheqës 

administrative në Ministrinë e drejtësisë me të paktën tetë vite përvojë respektivisht stazh pune 

dhe me rezultate pozitive në punë. Bordi drejtues i zgjedh anëtarët e Këshillit programues si 

organ profesional, si dhe të komisioneve për provimin pranues dhe përfundues, pas emërimeve 

nga Gjykata supreme, Prokuroria publike, Këshilli gjyqësor dhe Këshilli për prokurorë publik 

dhe ministri i drejtësisë 

 

 

 
19 Ligji për gjykatat („Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr. 58/2006) me ndryshime dhe plotësime (“Gazeta zyrtare e Republikës të 
Maqedonisë” nr.62/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018, 198/2018 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19); Ligji 
për prokurorinë publike nga viti 2007 (“Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr 150/2007) me ndryshime dhe plotësime (“Gazeta 
zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr 111/2008 dhe 198/2018) respektivisht Ligji aktual për prokurorinë publike (“Gazeta zyrtare e 
Republikës të Maqedonisë” nr. 42/19.
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Realizimi i rolit të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik në sistemin e 

drejtësisë 

 

Qëllimet për shkak të të cilave është formuar Akademia për (trajnim të) gjykatësve dhe 

prokurorëve publik i referoheshin përforcimit të pavarësisë dhe mëvetësisë të gjyqësorit dhe 

prokurorisë sidomos përmes futjes të trajnimit fillestar për kandidatë për gjykatës dhe prokurorë 

publik dhe rritjen e profesionalizmit, kryerjes profesionale dhe cilësore të funksionit të gjykatësit 

dhe prokurorit, si para trajnimit fillestar ashtu edhe përmes përsosjes të vazhdueshme 

profesionale të gjykatësve dhe prokurorëve gjatë kryerjes të funksioneve. 

 
Roli i Akademisë ishte potencuar edhe në dy raportet e grupit të ekspertëve të udhëhequr 

nga Rajnhard Pribe20, drejtori i mëparshëm në drejtorinë pranë Komisionit europian dhe ekspert 

për sundimin e ligjit, me çrast në kontekst të depolitizimit të gjyqësorit theksohet se Akademia 

për gjykatës dhe prokurorë publik duhet të mbesë pika e vetme për hyrje në gjyqësor dhe në 

prokurorinë publike. Me rekomandimet theksohet se është e nevojshme që të avancohet cilësia e 

trajnimit, buxheti dhe autonomia e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë dhe të nxitet dërgimi 

i gjykatësve nacional në përvojë respektivisht stazh në Gjykatën europiane për të drejtat e 

njeriut (GJEDNJ). Në raportin e dytë të përgatitur në vitin 2017, konstatohet se rekomandimi 

për mbajtjen e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik si pikë e vetme për hyrje në 

gjyqësor është realizuar dhe kjo është në fakt rekomandimi i vetëm i përmbushur nga gjithsej 

dymbëdhjetë rekomandime për avancimin e gjyqësorit të përmbajtura në raportin e vitit 2015. 

Shqyrtimi i ardhshëm i numrit të kandidatëve të paraqitur dhe pranuar për dëgjues në trajnimin 

fillestar pranë Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik respektivisht numri i gjykatësve 

dhe prokurorëve publik të zgjedhur nga ana e Këshillit gjyqësor dhe Këshillit të prokurorëve 

publik jep pasqyrë të rolit të Akademisë në sistemin e drejtësisë të shtetit. Numri i pozitave të 

lira për gjykatës dhe prokurorë publik për të cilët shpallet konkurs për pranim si dëgjues në 

trajnimin fillestar përcaktohet me vendim të Këshillit gjyqësor dhe Këshillit të prokurorëve 

publik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Senior Experts’ Group, ‘The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Recommendations of the Senior Experts’ Group on Systemic Rule of 
Law Issues Relating to the Communications Interception Revealed in Spring 2015’, https://ec.europa.eu/neighbourhood- 
enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf; 
Senior Experts’ Group, ‘The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and Recommendations of the Senior Experts’ Group on 
Systemic Rule of Law Issues 2017’ https://ec.europa.eu/neighbourhood- 
enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
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Tabela 1. Pasqyra e numrit të kandidatëve të paraqitur dhe të pranuar për dëgjues në trajnimin fillestar në AGJPP21 
 

Viti  Nr. i pozitave të lira Nr. i kandidatëve të 

paraqitur 

Nr. i kandidatëve të 

pranuar 

Kandidatët 

për 

gjykatës 

dhe 

prokuror22 

Gjykatës Prokurorë Rang-lista Përfaqësimi i 

drejtë 

 

2007 15 10 77 25 2 27 

2008 15 12 56 27 27 

2009 10 7 43 17 17 

2010 9 62 9 9 

2011 / / / / 

2012 / / / / 

2013 29 / 13 13 

2014 / / /  

2015 30 84 30 7 37 

2016 60 121 60 anullohet23 

2017 / / / / 

2018 / / / / 

2019 60 673 60 Në vijim e 
sipër 

2020 97 Konkurs aktiv Konkurs aktiv  

 130 

Tabela 2. Pasqyra e numrit të gjykatësve dhe prokurorëve publik të zgjedhur në shkallë të parë nga formimi i AGJPP24 
 

Viti Numri i gjykatësve 

të zgjedhur 

Numri i 

kandidatëve nga 

AGJPP 

 

Numri i 

prokurorëve publik 

të zgjedhur 

Numri i 

kandidatëve nga 

AGJPP 
 Gjykata 

administrative 
 Transformimi i 

mandatit
 

25
 

2008 79 4 / 19 / 

2009 24 3 13  141 11 

2010 46 3 12 30 4 4 

2011 35 14 7 23 1 5 

2012 40 1 3 44 2 6 

2013 14 2 1 32 9 

2014 3 0 3 13 4 

2015 0 0 0 17 prej të cilëve 13 në 
PSP 

0 

2016 9 1 7 18 8 

2017 0 0 0 4 0 

 

21 Të dhënat janë marrë përmes analizës të raporteve vjetore të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik në periudhën 2006-2019 . 
22 Të dhënat janë paraqitur sipas gjeneratës të dëgjuesve të pranuar, që të krahasohet numri, por duhet të kemi parasysh se dëgjuesit 
nga çdo gjeneratë nuk fitojnë statusin e gjykatësit dhe prokurorit publik në vitin rrjedhës të fillimit të trajnimit por pas përfundimit të trajnimit 
fillestar dhe dhënies të provimit përfundimtar. Kështu, gjenerata e parë ka përfunduar me trajnimin gjatë vitit 2008, ndërsa e gjashta në 
vitin 2019 
23 Bordi drejtues i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik në seancën e mbajtur në datë 18.12.2017 ka marrë vendim për anullimin 
e konkursit për pranim të 60 dëgjuesve në trajnimin fillestar për shkak të bazave për dyshim të kryerjes të veprës penale “Dokument i 
falsifikuar”. 
24 Të dhënat janë grumbulluar me kërkesa për qasje në informata të karakterit publik, të parashtruara te Këshilli gjyqësor dhe Këshilli i 
prokurorëve publik. Në numrin e përgjithshëm janë numëruar edhe gjykatësit e zgjedhur në Gjykatën administrative. 
25 Bëhet fjalë për transformim të mandatit të prokurorëve publik në të përhershëm. 
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2018 2 2 0 25 0 

2019 2 2 1 18 15 

2020 13 0 11 4 3 

 267 58 23026 65 

 

Nga formimi i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik deri sot, përmes të njëjtës 

janë “prodhuar” gjithsej 130 kandidatë për gjykatës dhe prokuror publik, prej të cilëve 124 

kandidatë kanë plotësuar vendet e nevojshme në sistemin e gjyqësorit të shtetit respektivisht 6 

kandidatë nga gjenerata e gjashtë ende presin të zgjidhen.27 Nga ana tjetër, që të sigurohet 

funksionimi efikas i sistemit të drejtësisë në shtetin tonë ka patur nevojë për një numër më të 

madh të kuadrove. Rrjedhimisht, Akademia ishte futur si “portë” për hyrje në gjyqësor nga 

përfundimi i gjeneratës të parë vetëm 21.7% nga pozitat e gjykatësve janë plotësuar me 

kandidatë që kanë përfunduar trajnimin fillestar në Akademi.28 Situata e njëjtë është e dukshme 

edhe në raport me plotësimin e pozitave të prokurorëve, respektivisht vetëm ¼ nga pozitat e lira 

ishin plotësuar me kandidatë nga Akademia. Kështu, është parashikuar se në periudhë prej tre 

vitesh pas ditës të fitimit të parë të statusit të kandidatëve për gjykatës dhe prokurorë publik në 

pajtim me Ligjin për Akademi për trajnim të gjykatësve dhe prokurorëve publik, Këshilli 

gjyqësor dhe Këshilli për prokurorë publik, 50 përqind nga vendet e përcaktuara të lira për 

gjykatës dhe prokurorë publik për gjykatat themelore dhe prokuroritë publike do i plotësojnë me 

persona të cilat nuk e kanë kaluar trajnimin në Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe 

prokurorëve publik29. Gjenerata e parë e dëgjuesve të trajnimit fillestar në Akademi ka fituar 

statusin e kandidatit për gjykatës respektivisht prokurorë publik në vitin 2008, por pasqyra e 

paraqitur më sipër tregon se dispozitat ligjore nuk ishin respektuar në tërësi edhe pas kalimit të 

tri viteve nga përfundimi i gjeneratës të parë.30 Numri i pozitave të hapura për pranim në 

trajnimin fillestar në Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik nuk përputhet me nevojën për 

plotësimin e pozitave të lira në gjyqësor e të njëjtat ishin plotësuar me kandidatë jashtë nga 

Akademia. Në të njëjtën kohë, me ndryshimet ligjore të vitit 2010 me të cilat ishin futur kushte 

më restriktive për pranim në trajnimin fillesatar, kurse në kushte kur pozitat e lira janë plotësuar 

edhe me kuadro jashtë nga dëgjuesit në Akademi, është paraqitur mungesa e kandidatëve të cilët 

përmbushin këto kushte repsektivisiht mungesë të kandidatëve të interesuar. Ndryshimet në 

mënyrën e dhënies të provimit pranues dhe realizimi i trajnimit fillestar kanë imponuar nevojën 

për kohë më të gjatë për ndërmarrjen e të gjithë përgatitjeve të 
 

26 Për shkak të qëndrueshmërisë metodologjike, nuk janë numëruar prokurorët publik të cilëve u është transformuar mandati, as prokurorët 
publik të zgjedhur në PSP, sepse të njëjtët nuk janë të zgjedhur për herë të parë në funksionin e prokurorit publik respektivisht ato pozita nuk 
mund të plotësohen me kandidatë nga rradhët e dëgjuesve me trajnim të përfunduar në PSP. 
27 Deklaratë e drejtores të AGJPP, prof. d-r Natasha Gaber Damjanovska, e diponueshme në: https://mia.mk/gaber-dam-anovska-za-mia- 
akademi-ata-za-sudii-i-obviniteli-ima-kruci-alna-uloga-za-regrutaci-a-na-struchni-i-profesionalni-kadri/. 
28 Në numër hyjnë edhe gjykatësit e zgjedhur në Gjykatën administrative për të cilët në pajtim me dispozitat ligjore në vitin 2019 nuk ishte kusht i 
domosdoshëm që të kenë përfunduar trajnimin fillestar në Akademi. 
29 Ligji për gjykatat (“Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë “ nr. 58/2006; Ligji për prokurorinë publike (“Gazeta zyrtare e Republikës të 
Maqedonisë” nr.150/07). 
30 Me ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për gjykata në vitin 2010 (“Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr.150/10) parashihet se në 
periudhën nga 1 janari i vitit 2012 deri në 1 janar të vitit 2013, Këshilli Gjyqësor në Republikën e Maqedonisë 50 përqind nga vendet e lira të 
përcaktuara për gjykatës për gjykatat themelore do i plotësojë me persona të cilët i përmbushin kushtet në pajtim me nenin 45 nga Ligji për 
gjykatat („Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” numër 58/2006 dhe 35/2008), të cilët nuk kanë kaluar trajnimin fillestar në Akademinë 
për gjykatës dhe prokurorë publik dhe të cilët kanë përvojë pune me rezultate të vërtetuara të punëve juridike mbi tre vite pas dhënies të 
provimit të jurisprudencës. 

https://mia.mk/gaber-dam-anovska-za-mia-akademi-ata-za-sudii-i-obviniteli-ima-kruci-alna-uloga-za-regrutaci-a-na-struchni-i-profesionalni-kadri/
https://mia.mk/gaber-dam-anovska-za-mia-akademi-ata-za-sudii-i-obviniteli-ima-kruci-alna-uloga-za-regrutaci-a-na-struchni-i-profesionalni-kadri/
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nevojshme për pranim të gjeneratës të pestë të dëgjuesve të trajnimit fillestar në pajtim me kushtet 

e parapara në Ligjin për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik të viti 2010. 

Me ndryshimet ligjore nga dhjetori i vitit 2015 është paraqitur një diskrepancë në kushtet 

për përzgjedhje të trajnimit fillestar për gjykatës dhe prokurorë publik, sepse kriteret e veçanta 

për përzgjedhje të prokurorëve publik ishin dedikuar vetëm për plotësimin e vendeve të 

përkufizuara. Komisioni Europian ka treguar se zgjidhja e tillë kontribuon për të mos patur 

ekuilibër ndërmjet përzgjedhjes të gjykatësve dhe prokurorëve publik31. Ky konkurs më pas ishte 

anulluar, por për arsye që lidhen me besueshmërinë e dokumentacionit të cilin kandidatët për 

pranim në trajnimin fillestar e kanë paraqitur në konkurs. Largimi i notës mesatare si kusht, në 

pajtim me ndryshimet ligjore nga viti 2018, është bërë me rekomandim të analizës që është 

përgatitur në mënyrë të posaçme për Akademinë nga ekipi i ekspertëve të misionit të TAIEKS 

në vitin 201832, të formuluar për arsye se në shtetin tonë nuk është në mënyrë uniforme në lidhje 

me shkallën e njohurive të fituara, kurse në lidhje me këtë edhe vlerësimi i fakulteteve të 

ndryshme juridike. Sipas kësaj, shkalla e lartë një një institucion të arsimit të lartë nuk është 

realisht e krahasueshme përballë tjetrës, që e bën këtë kusht absurd. Në fund, qëllimi i këtyre 

ndryshimeve ishte pranimi në punëtorinë fillestare në Akademi të bëhet më i disponueshëm për 

numër më të madh të kandidatëve që të tejkalohen problemet në lidhje me numrin jo të 

mjaftueshëm të kandidatëve të paraqitur për pranim në trajnimin fillestar. Me ndryshimet e tilla 

në kushtet për pranim në trajnimin fillestar, mënyra e vetme që të krahasohet njohuria e 

kandidatëve është provimi pranues. 

Pas përfundimit të trajnimit fillestar, zgjidhja aktuale ligjore u mundëson kandidatëve që 

janë më lartë të ranguar që të kenë mundësinë të zgjedhin se në cilën pozitë do të ushtrojnë 

profesionin e tyre ndërsa ata që janë të ranguar më poshtë shpërndahen sipas nevojave për 

gjykatës apo prokurorë. Me këtë paraqiten probleme gjatë plotësimit të vendeve për gjykatës dhe 

prokurorë në shtet sepse të njëjtat janë jashtë vendbanimit të kandidatëve. Kështu pozitat e lira 

për gjykatës në Gjykatën themelore në Shën Nikollë (Sveti Nikole) dhe Gjykatën Themelore në 

Ohër në vitin 2018 ishin plotësuar me kandidatë të cilët në mënyrë aktive e kanë ushtruar 

funksionin e gjykatësit në gjykata tjera. Vërehet mungesa e strategjisë përkatëse për drejtimin e 

burimeve njerëzore në sektorin e gjyqësorit, që do të bazohej në të dhëna dhe analiza të 

besueshme si bazë për vërtetimin e nevojave dhe planifikimit përkatës të burimeve të nevojshme 

financiare dhe materiale. Në këtë drejtim, është i domosdoshëm planifikimi strategjik për 

punësim të gjykatësve dhe prokurorëve publik të cilët rekrutohen nga dëgjuesit e Akademisë, por 

edhe bashkëpunëtorë juridik dhe personel tjetër profesional dhe ndihmës që ndihmon punën e 

tyre sepse gjyqësorin nuk e përbëjnë vetëm gjykatësit dhe prokurorët publik, por edhe shërbimi i 

tërësishëm që punon në këto institucione. 
 

 

 

 
 

31 Raporti i Komisionit Europian për vitin 2015 është i disponueshëm në: https://ec.europa.eu/neighbourhood- 
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf 
32 TAIEX Peer Review on Judicial Training for Judges and Prosecutors in the former Yugoslav Republic of Macedonia, Mission timeframe: from 
23/04/2018 to 26/04/2018, изработен од Judge Lennart Johansson и Judge Dragomir Yordanov. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
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Kur bëhet fjalë për rolin e Akademisë në luftën kundër korrupsionit, jo më pak i 

rëndësishëm është trajnimi i vazhdueshëm i gjykatësve dhe prokurorëve publik i cili ka për 

qëllim që të kontribuojë drejtë përforcimit të njohurive dhe aftësive të tyre me qëllim të ushtrimit 

profesional të funksionit të tyre. Në ndërkohë, në pajtim me parimet sipas të cilave është 

organizuar Akademia dhe rekomandimet për avancimin e rolit të saj, i kushtohet vëmendje e 

madhe trajnimit në kontekst të realizimit të vazhdueshëm të reformave në gjyqësor, 

harmonizimit të legjislacionit vendas me të drejtën e BE-së, e sidomos marrjes të vendimeve të 

tyre dhe të vepruarit në pajtim me rregullat dhe parimet e përcaktuara me Konventën Europiane 

për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore dhe të zhvilluara në praktikën gjyqësore të Gjykatës 

Europiane për të drejtat e njeriut.   

Në vitin 2019 është rritur përqindja e dëgjuesve të trajnimit të vazhdueshëm (gjykatës, 

prokurorë) të cilët kanë kaluar trajnimin për praktikën gjyqësore të GJEDNJ në 46%, për 

dallimet nga viti 2018, kur ka qënë 30%, kurse në mënyrë shtesë është rritur edhe numri i 

gjykatësve të cilët kanë marrë pjesë në trajnim të vazhdueshëm për të drejtën e BE-së – 45% nga 

gjykatësit për dallim nga vitit 2018, kur vetëm 5% nga numri i përgjithshëm i gjykatësve kanë 

kaluar këtë trajnim. Ky trend është përfaqësuar edhe në raport me trajnimet me të cilat është 

përfshirë analiza e vendimeve gjyqësore të publikuara të fokusuara në raste të lidhura me të 

drejtat e njeriut.33 

Roli i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik në sistemin e drejtësisë si dhe nevoja 

për përforcimin e saj është njohur edhe në kontekst të procesit aktual të reformave aktuale në 

drejtësi  respektivisht gjyqësor  në pajtim me Strategjinë për reforma në sektorin e drejtësisë të 

viteve 2017-2022.34 Në kontekst të të dhënave të shprehura më sipër, sipas Strategjisë numri i 

gjykatësve për kokë banori në vend është më i lartë se në shtetet europiane, e megjithatë është i 

pamjaftueshëm nëse merret parasysh vëllimi i punës i gjykatave. Sidomos theksohet problemi 

me numrin e pamjaftueshëm të prokurorëve publik. Kështu, me Strategjinë theksohet rëndësia e 

rregullimit të “hyrjes” në drejtësi dhe roli i Akademisë në atë kontekst, dhe realizimi i qëllimi 

strategjik i përcaktuar si arritje e cilësisë më të lartë në drejtësi. Rrjedhimisht, Akademia është 

përfaqësuar në reformat që i referohen drejtimeve strategjike për rishikimin e kritereve për 

vlerësim të gjykatësve dhe prokurorëve publik, harmonizimi praktikës gjyqësore dhe 

përmirësimi i sistemit të drejtësisë të fëmijëve, por në lidhje me aktorët tjerë në sektorin e 

drejtësisë në bazë të planifikimit përkatës të burimeve dhe nevojave. Me ndryshimin e Ligjit për 

gjykatat në vitin 2019 përforcohet roli i Akademisë si pikë e vetme për rekrutim të kuadrove të 

gjykatësve dhe prokurorëve publik në istancë të parë me çrast është arritur përparim në 

përmbushjen drejtimit të theksuar strategjik. Megjithatë, ky drejtim strategjik nuk ësht realizuar 

deri në fund për shkak se nuk është miratuar propozim-ligji për Akademinë për gjykatës 
 

33 Të dhënat janë sipas Raportit për vitin 2019 për rezultatet e zbatimit të Strategjisë për reforma në sektorin e drejtësisë të periudhës 2017-
2022, Instituti për politikë europiane, korrik i vitit 2020, i disponueshëm në https://epi.org.mk/wp- 
content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4- 
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0- 
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82- 
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf. 
34 Strategjia është e disponueshme në: https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf. 

https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2017-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20i%20akciski%20plan_MK-web.pdf
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dhe prokurorë publik35 – si zgjidhje ligjore e katërta me rradhë, me të cilën përkufizohet mënyra 

për të dhënë provimin pranues dhe përfundimtar në bazë të matjeve dhe kritereve objektive për 

vlerësim të njohurive të kandidatëve. Përndryshe, gjatë vitit të kaluar është përgatitur teksti ligjor 

në formë të propozim-ligjit nga ana e grupit të punës të formuar, dhe është propozuar në 

Kuvendin e Republikës të Maqedonisë së Veriut, por për shkak të numrit të madh të 

amendamenteve të parashtruara, i njëjti është tërhequr dhe kthyer në përpunim dhe përshtatje 

para parashtrimit të sërishëm në procedurën parlamentare. Përmbushja e dy drejtimeve tjera 

strategjike realizohet edhe përmes avancimit të materies në trajnimin fillestar dhe të 

vazhdueshëm në Akademi. 

 
 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik është një pjesë thelbësore në procesin 

integral të përzgjedhjes të gjykatësve dhe prokurorëve të ardhshëm publik dhe ka rol të 

rëndësishëm në rekrutimin dhe sigurimin e kuadrove profesionale, dhe me integritet për nevojat e 

gjykatave dhe prokurorive publike. Puna e saj realizohet në kontekstin juridik-institucional të 

sistemit maqedonas të drejtësisë qëllimi i të cilit është futja e sistemit të përzgjedhjes dhe 

avancimit të gjykatësve dhe prokurorëve publik në bazë të parimit të meritave dhe cilësisë, pjesë 

e të cilit janë edhe trupat e pavarur si Këshilli gjyqësorë dhe Këshilli i prokurorëve publik. 

Reformat në sistemin e drejtësisë nuk do të ishin të qëndrueshme pa kuadro të profesional të 

përgatitur në mënyrë përkatëse. Vendosja ligjvënëse e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë 

publik garanton pavarësinë e saj nga pushteti ekzekutiv, por nga ana tjetër në përbërjen e 

organeve të saj është i dukshëm ndikimi i aktorëve kryesorë në sistemin e drejtësisë. 

Rrjedhimisht, gjatë analizës të realizimit të rolit të saj duhet të kemi parasysh se e njëjta 

është një segment i sistemit të tërësishëm të drejtësisë dhe ndikimi i saj mund të realizohet vetëm 

bashkarisht me aktorët tjerë. Kështu, është i nevojshëm planifikimi përkatës i nevojave kadrovike 

të drejtësisë respektivisht pozitat e lira për gykatës dhe prokurorë publik nga ana e Këshillit 

gjyqërorë dhe Këshilli i prokurorëve publik, të cilat pozita duhet të plotësohen ekskluzivisht me 

kandidatë nga Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik. Përgatitja e këtij plani duhet të 

realizohet në koordinim me Ministrinë e financave që të sigurohen mjete të mjaftueshme 

buxhetore, duke patur parasyh se dëgjuesit janë në marrëdhënie të punës me Akademinë për 

gjykatës dhe prokurorë publik. Njëkohësisht, gjatë përzgjedhjes të gjykatësve dhe prokurorëve 

publik është e nevojshme që të respektohet rradhitja kohore e listave të parashtruara nga 

Akademia dhe të anulohet e drejta diskrecionale e Këshillit gjyqësor dhe Këshillit të prokurorëve 

publik të mos bëjë përzgjedhjen e kandidatëve nga listat e “akademikëve”. Edhepse situata e tillë 

deri tani nuk ka ndodhur në praktikë, megjithatë duhet të largohet rreziku i tillë që rrjedh nga 

paqartësitë ligjore. 

 
35 Propozim – ligji I Akademisë për gjykatës dhe prokuror publik është i disponueshëm në: 
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=c904f559-5ef8-4328-9120-7205a0621309. 

https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=c904f559-5ef8-4328-9120-7205a0621309
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Procesi i përzgjedhjes të kandidatëve për dëgjues në trajnimin fillestar dhe cilësia e këtij 

trajnimi janë garantuesi kryesor për sigurimin e kuadrove profesionale dhe me integritet në 

gjyqësor. Për këtë arsye, Akademia ka një përgjegjësi të veçantë për rezultatin e përzgjedhje dhe 

trajnimeve që realizon. Ndryshimet e shpesha në kornizën ligjore me të cilat rregullohet statusi, 

veprimtaria, dhe udhëheqësia e Akademisë, por edhe kriteret për pranim në trajnimin fillestar 

udhëzojnë në ekzistimin e pasigurisë dhe jostabilitetit në rregullimin juridik dhe e dobësojnë 

rolin e Akademisë në sistemin e drejtësisë. 

Nevojitet veprim urgjent me qëllim të finalizimit të propozim-ligjin për AGJPP të inicuar 

në vitin 2019 dhe miratimi i zgjidhjes përfundimtare ligjore që duhet t’u shërbejë qëllimeve 

strategjike për reformë në gjyqësor. Në të njëjtën kohë pritet që të ripërkufizohet mënyra e 

dhënies  të provimit përfundimtar dhe të vendoset metodologjia përkatëse për përcaktimin e 

mënyrës të pikëzimit të kandidatëve, respektivisht modeli për rekrutim duhet të afirmojë 

kandidatët më të përshtatshëm për ushtrimin e funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik me 

respektimin e parimit të përfaqësimit të drejtë, por në kurriz të parimeve themelore të meritave  

dhe cilësisë. Me heqjen të kushteve kufizuese për pranim mundësohet paraqitja e një numri të 

madh të kandidatëve dhe tejkalimi i problemit me deficitin e kuadrove, por prandaj krahas 

vendosjes të kritereve të larta për përzgjedhje përmes provimit të pranimit, edhe më shumë 

duhet të përforcohet edhe kontrollimi i njohurive të përfituara në provimin përfundimtar me 

vlerësimin e më shumë aspekteve të ndryshme nga profili i gjykatësve dhe prokurorëve publik 

të ardhshëm. Në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm që realizohet në kuadër të Akademisë, 

duhet të zbatohen praktikat më të mira europiane gjatë hartimit të programit dhe realizimit të 

përmbajtjeve, dhe një vëmendje e veçantë duhet t’i përkushtohet përforcimit të integritetit dhe 

trajnimit të temave në lidhje me parandalimin e luftës kundër korrupsionit.36 

Gjithashtu, duhet të rregullohet mënyra e përzgjedhjes të kandidatëve në rajonet e apelit 

me një metodologji të saktë dhe të drejtë për shpërndarjen e kandidatëve në pozitat e lira për 

gjykatës dhe prokurorë publik. E njëjta është e domosdoshme për të vendosur një ekuilibër në 

përzgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve publik në institucionet e drejtësisë në shtetin tonë dhe 

të tejkalohet përqëndrimi i tashëm i kandidatëve në gjykatat më të mëdha dhe prokuroritë më të 

mëdha kundrejt mungesës të kandidatëve në gjykatat dhe prokuroritë më të vogla me 

kompetenca më të kufizuara. 

Në fund, parakushti kryesor për përforcimin e rolit të Akademisë për gjykatës dhe 

prokurorë publik në sistemin e drejtësisë të shtetit tonë, e sidomos në kontekst të politikave për 

luftë kundër korrupisonit, është sigurimi i mjeteve të mjaftueshme financiare për punën e saj dhe 

realizimi i misionit thelbësorë në rekrutimin e kandidatëve të ardhshëm për gjykatës dhe 

prokurorë publik gjatë trajnimit të vazhdueshëm. Ky trajnim duhet të përfshijë jo vetëm gjykatësit 

dhe prokurorët publik, por edhe kuadrin profesional nga shërbimi i gjykatës dhe prokurorisë 

publike. 
 

 

36 Shihni Katalogun për vitin 2019 nga Akademia shtetërore e drejtësisë në Francë, të disponueshëm në: 
https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/publications/Catalogue_DI_EN_2019.pdf. 

https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/publications/Catalogue_DI_EN_2019.pdf
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