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Ky publikim është hartuar në kuadër të Projektit: “Monitorimi i shtuar 
publik mbi punën e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë”, 
i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, me mbështetjen 
e Ambasadës Britanike në Shkup. Opinionet dhe qëndrimet e 
prezantuara në këtë përmbajtje nuk i pasqyrojnë çdoherë opinionet 
dhe qëndrimet e Qeverisë britanike.

Projekti:
Monitorimi i shtuar publik mbi punën e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë

Implementues:
Instituti për të Drejtat e Njeriut
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Raporti i monitorimit për punën e Këshillit Gjyqësor të RMV 
Hyrje 
Raporti i monitorimit për punën e Këshillit Gjyqësor për periudhën kohore shtator – dhjetor të vitit 2019, 
u hartua në kuadër të Projektit “Veprim për transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet më të madh të 
Këshillit Gjyqësor”1, ndërsa intencë e tij është matja e transparencës, llogaridhënies dhe efikasitetit të 
Këshillit Gjyqësor.   

Instituti për të Drejtat e Njeriut ka për qëllim në mënyrë më të lehtë dhe më efikase ta vlerësoj transpar-
encën, llogaridhënien dhe efektivitetin e punës së Këshillit Gjyqësor përmes prezencës në mbledhjet 
publike, monitorimit të ueb faqes të Këshillit Gjyqësor dhe përmes qasjes së lirë deri te informacionet 
me karakter publik.

Ky Raport monitorimi përmban informacione: 

Për nevojat e monitorimit u shfrytëzuan këto burime të informacioneve: prezenca në të gjitha mbledhjet e 
hapura të Këshillit Gjyqësor, përgjigjet ndaj kërkesave të paraqitura për qasje të lirë deri te informacionet me 
karakter publik, ueb faqja e Këshillit Gjyqësor të RM, publikime të mediave etj. 
 

 

TRANSPARENCA NË PUNËN E KËSHILLIT GJYQËSOR
 
Transparenca përmes mbledhjeve të hapura të Këshillit Gjyqësor

 Shtator   Tetor Nëntor

Mbledhje të mbajtura 3 3 3

 
Përmbajtja e ueb faqes

Biografitë e anëtarëve të KGJRM 
Aksesi i informacioneve për mbledhjet e mbajtura 
Publikimi i shpalljeve për zgjedhjen e gjyqtarëve, kryetarëve të gjykatave dhe anëtarëve të Këshil-
lit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve 

Publikimi i emrave të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve 
Publikimi i biografive të kandidatëve për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Gjyqësor 
Reagime dhe komunikata për publikun lidhur me sigurimin e pavarësisë së gjyqësorit 
Raporte tremujore dhe vjetore për punën e gjykatave 

1 http://www.ihr.org.mk/project.php?pid=357 
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Analiza e përmbajtjeve të publikimeve të Këshillit Gjyqësor dhe deklaratave për media:
• Këshilli Gjyqësor, në periudhën kohore të raportimit, e rriti aktivitetin e tij përmes publikimit të rreg-

ullt të reagimeve dhe komunikatave për publikun lidhur me ngjarjet aktuale të cilat ndikojnë mbi pa-
varësinë e gjyqësorit.2 Megjithatë, sa u përket informacioneve më të rëndësishme, për publikun e gjerë 
Këshilli Gjyqësor në mënyrë të drejtpërdrejtë duhet tu dërgojë reagime/komunikata edhe gazetarëve.

• Komunikatat për mbajtjen e mbledhjeve janë publikuar rregullisht dhe në kohë në ueb faqen e Këshil-
lit. Komunikatat e publikuara pas çdo mbledhje lidhur me vendimet e miratuara janë bërë në kohë dhe 
përmbajnë informacione të detajuara në krahasim me periudhën paraprake. 

• Para çdo mbledhjeje më të rëndësishme, kryetari i Këshillit u është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. 
Në këtë drejtim ka përmirësime në aspekt të dhënies së përgjigjeve më të detajuara nga ana e kryetarit 
dhe mos refuzimit të përgjigjeve edhe për pyetje më delikate.

• Këshilli Gjyqësor i ka publikuar shpalljet dhe vendimet e zgjedhjes. Vendimet për shkarkimin e gjyqtarit 
dhe kryetarit të gjykatës nuk janë publikuar, me arsyetimin se afatet e ankesës nuk kanë skaduar. Meg-
jithatë, për ta kënaqur interesimin e publikut, veçanërisht në periudhën e mosbesimit të rritur ndaj 
gjyqësorit, me rëndësi të jashtëzakonshme është që këto vendime të publikohen në mënyrë anonime.

 

Llogaridhënia në punën e Këshillit Gjyqësor të RMV
Këshilli Gjyqësor e miratoi në kohë Raportin vjetor për vitin 2018 dhe ia dërgoi Kuvendit për shqyrtim dhe 
miratim. Kuvendi këtë Raport akoma nuk e ka shqyrtuar.

EFEKTIVITETI I KËSHILLIT GJYQËSOR
Vlerësimi i punës së gjyqtarëve në Republikën e Maqedonisë, në lidhje me kualitetin dhe 
azhurnitetin (pjesa narative);

Këshilli Gjyqësor i shqyrton dhe vlerëson raportet tremujore dhe vjetore për punën e gjykatave dhe të njëjtat 
i publikon në ueb faqen e vet.

Në këtë periudhë u shqyrtuan edhe raportet për punën e gjykatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut për 
tremujorin e dytë (prill, maj dhe qershor) si dhe për muajin gusht, shtator dhe tetor të vitit 2019. Si rezultat i 
shqyrtimit të të njëjtave, u konstatua joazhurnitet më i madh i gjykatave.

Për tremujorin e tretë (për periudhën kohore gusht-tetor, të vitit 2019) u konstatua se pjesa më e madhe e 
gjykatave janë joazhurne. Gjykata azhurne janë vetëm këto si vijon: GJA Gostivar, GJTH Shtip dhe GJTH Sveti 
Nikollë.

 Gjatë diskutimit për këtë pikë u theksua nevoja e zgjidhjes së problemit me joazhurnitetin e gjykatave, me 
ç’rast si problem kryesor u theksua numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore. Meg-
jithatë, u theksua se në këtë periudhë nuk ka tendencë të rritjes së lëndëve. Nga ana tjetër, u konstatua se në 
këtë tremujor në rrjedhë e sipër janë pushimet e gjykatave dhe pushimet vjetore, dhe për këtë shkak çdo vit 
paraqitet joazhurnitet tek pjesa më e madhe e gjykatave.

Mes tjerash, kryetari theksoi se çdo anëtar i Këshillit në mënyrë të veçantë duhet ta shqyrtoj Raportin për 
gjykatën për të cilën është koordinator, me qëllimin e vetëm që të gjenden zgjidhje konkrete për problemin e 
joazhurnitetit të gjykatave.

2 http://www.sud.mk/wps/portal/ssrm
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Theksimi i problemit me azhurnitetin përmendet vetëm gjatë shqyrtimit të raporteve të gjykatave. Në mbled-
hjet e ardhshme Këshilli nuk e vë në rend dite këtë problem. Po ashtu, deri në periudhën e raportimit nuk është 
shqyrtuar ndonjë strategji ose zgjidhje konkrete për problemin në mbledhjet në të cilat shqyrtohen raportet.

Zgjedhja e anëtarëve të ri të Këshillit Gjyqësor 
Më datë 5.10.2019 dy anëtarëve të Këshillit u pushoi mandati. Përveç kësaj, një anëtari të Këshillit, i zgjedhur 
me propozim të Presidentit të RMV, mandati i pushon në dhjetor, ndërsa një anëtari, i zgjedhur nga radhët e gjy-
qtarëve, mandati i pushon në janar të vitit 2020.

Për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit nga radhët e gjyqtarëve, pjesëtarë të bashkësive të cilat nuk janë shumicë 
në shtet, shpallja është publikuar në kohë nga Këshilli Gjyqësor. Anëtari do të zgjidhet nga të gjithë gjyqtarët e 
territorit të shtetit.3   

Sipas Ligjit të ri të Këshillit Gjyqësor, Komisioni për realizimin e zgjedhjeve për anëtar të Këshillit Gjyqësor për-
bëhet nga anëtari dhe zëvendësi i tij, të cilët zgjidhen nga radhët e përfaqësuesve të shoqatave dhe fondacioneve 
të cilat punojnë më shumë se pesë vjet në fushën e të drejtave të njeriut dhe sundimit të  së drejtës. Këshilli, në 
ueb faqen e vet, e publikoi në kohë thirrjen deri te shoqatat dhe fondacionet për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit 
nga radhët e gjyqtarëve të cilët nuk i përkasin shumicës.

Këshilli Gjyqësor filloi t’i publikoj emrat e kandidatëve për anëtar të Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve në 
pjesën që ka të bëjë me mbledhjen e mbajtur dhe me miratimin e rank listës. Për herë të parë Këshilli Gjyqësor 
publikoi edhe një komunikatë të veçantë me emrat e kandidatëve.

Me rëndësi të veçantë është publikimi i biografive të kandidatëve, në mënyrë që gjyqtarët të njoftohen më mirë 
me kandidatët të cilët duhet t’i votojnë.

Sa i përket zgjedhjes së anëtarëve nga Kuvendi (prej të cilëve njëri është me propozim të Presidentit të shtetit, 
e gjithë procedura e zgjedhjes u zvarrit, megjithatë në dhjetor Kuvendi (pas presionit nga organizatat qytetare 
dhe pas reagimeve nga Këshilli Gjyqësor), përfundimisht zgjodhi dy anëtarë.

Nga Kuvendi u zgjodh Selim Ademi (i cili tanimë ishte anëtar i Këshillit Gjyqësor).

Sipas propozimit të Presidentit, Kuvendi e zgjodhi Vesna Dameva (bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën 
Penale Shkup).

Në këto momente, kur besimi i qytetarëve ndaj gjyqësorit dhe ndaj Këshillit Gjyqësor, si organ më i lartë i gjy-
qësorit është në nivel tejet të ulët, me rëndësi të jashtëzakonshme për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor 
është të zgjidhen persona për të cilët nuk ka dyshime lidhur me integritetin e tyre dhe punën profesionale, të cilët 
gëzojnë reputacion në shkencën juridike dhe të cilët në mënyrë aktive do të kontribuojnë në ushtrimin e kompe-
tencës themelore të Këshillit Gjyqësor - dhe kjo është siguria e pavarësisë së gjyqësorit. 

Në Ligjin e ri për KGJRMV [5] i miratuar në muajin maj të vitit 2019, janë specifikuar kushtet se kush mund të 
bëhet anëtar i Këshillit, me propozim të Presidentit të RMV të cilin e zgjedh Kuvendi i RMV. Me fjalë të tjera, për 
anëtar të Këshillit, me propozim të Presidentit të RMV, Kuvendi mund ta zgjedh personin i cili përveç faktit se 
duhet të jetë shtetas i RMV nuk duhet të jetë i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për veprën penale 
shpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit gjatë ushtrimit të funksionit ose vepër tjetër penale me dënim të 
pakushtëzuar me burgim prej më së paku gjashtë muajsh, që e bën jo dinjitoz ta ushtroj funksionin e anëtarit të 
Këshillit. Personi duhet të ketë më së paku 15 vjet përvojë pune në profesionin juridik, ta ketë dhënë provimin 
e jurisprudencës dhe gjatë ushtrimit të profesionit juridik të jetë spikatur me punë shkencore ose profesionale 
ose me veprim publik, të gëzoj reputacion dhe të posedoj integritet për ushtrimin e funksionit – anëtar i Këshillit. 
Përveç kësaj, Ligji e specifikon se kush mund të zgjidhet për anëtarë të KGJRMV kështu që i thekson profesorët 
universitarë të së drejtës, avokatët, ish-gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
gjyqtarët ndërkombëtarë dhe juristë të tjerë të spikatur.  

3  Neni 14, Ligji për Këshillin Gjyqësor, “Gazeta Zyrtare” nr. 102/2019
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Kjo, në mënyrë të qartë, e vë në dukje intencën e ligjvënësit për profilin e preferuar të anëtarëve të Këshillit Gjy-
qësor.

Megjithatë, vazhdohet me praktikën që për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të RMV të propozuar nga Presidenti 
i RMV, ndërsa të zgjedhur nga Kuvendi i RMV të zgjidhen kandidatë të cilët kanë përvojë pune në pushtetin 
ekzekutiv dhe gjyqësor, ndërsa nga biografia e dorëzuar nuk mund të shihet përmbushja e kushteve ligjore në 
drejtim të përcaktimit të elementeve - jurist i spikatur. 4ST 

Zgjedhja e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave
Këshilli gjyqësor i publikon në kohë shpalljet për zgjedhjen e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave. Meg-
jithatë, në shpallje nuk theksohet specializim i nevojshëm për vendin vakant të gjyqtarit, konform kërkesës së 
parashtruar paraprake të gjykatës deri te Këshilli, me të cilën kërkohet të plotësohet vendi vakant i gjyqtarit.5 
Specializimi i nevojshëm, në këtë periudhë raportimi, është specifikuar vetëm në shpalljen për zgjedhjen e 
gjyqtarëve të Gjykatës  Supreme. 

Zgjedhja e gjyqtarëve në gjykatat themelore

Gjyqtar në Gjykatën Themelore në radhë të parë zgjidhet nga kandidatët e Akademisë për Gjyqtarë dhe 
Prokurorë Publikë. Vetëm në rastin kur nuk ka kandidatë të paraqitur nga Akademia, Këshilli mund të zgjedh 
edhe gjyqtar nga ndonjë gjykatë tjetër themelore i cili është paraqitur në shpallje.6

Në periudhën e raportimit, Këshilli ka zgjedhur vetëm dy gjyqtarë të Gjykatës Administrative – Eleonora Ham-
uliq Ajro, kandidate nga Akademia për Gjyqtar dhe Prokurorë Publikë dhe Aleksandar Çiçakovski, ish-kryetari i 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.  

Kjo është zgjedhja e fundit e gjyqtarit të Gjykatës Administrative në të cilën mund të zgjidhet person i cili nuk 
është gjyqtar. Me ndryshimet e reja, për gjyqtar të Gjykatës Administrative mund të zgjidhet vetëm personi i 
cili ka përvojë pune prej më së paku katër vjet pa ndërprerje të stazhit si gjyqtar në Gjykatën Themelore deri 
në momentin e paraqitjes për zgjedhje, i cili është zgjedhur nga Këshillit Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë7

Në periudhën e raportimit Këshilli Gjyqësor publikoi shpallje për zgjedhjen e 19 gjyqtarëve në gjykatat 
themelore të shtetit. Për momentin ka vetëm 18 kandidatë të cilët e kanë kryer Akademinë. Me publikimin e 
shpalljes për numër më të madh të gjyqtarëve nga kandidatët e Akademisë krijohet mundësia në ndonjërën 
nga gjykatat të zgjidhet edhe gjyqtar i cili vjen nga ndonjë gjykatë tjetër themelore të shtetit. 

Shpallje për zgjedhjen e 19 gjyqtarëve u publikua për këto vende:
- nga 1 (një) gjyqtar për GJTH Berovë, GJTH Manastir, GJTH Vinicë, Gostivar, Dellçevë, Kërçovë, Krushevë, Ohër, 
Sveti Nikollë, GJTH Shkup dhe GJTH Shtip;
- 2 (dy) gjyqtarë në GJTH Kumanovë;
- 3 (tre) gjyqtarë në Gjykatën Themelore Penale Shkup dhe në Gjykatën Themelore Civile Shkup.
Pas miratimit të vendimit për shpallje për gjyqtar në gjykatat themelore, u zhvillua një debat i shkurtër në 
të cilin nga disa anëtarë të Këshillit Gjyqësor u theksua se ka nevojë më të madhe për gjyqtarë në Gjykatën 
Themelore Penale Shkup dhe në Gjykatën Themelore Civile Shkup për shkak të madhësisë së gjykatave dhe 
vëllimit të punës, në llogari të gjykatave më të vogla në të cilat ka vëllim më të vogël të punës.

4 Reagim në lidhje me zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Gjyqësor të RMV, http://www.ihr.org.mk/p.
php?pid=556&fbclid=IwAR2cqSS-3it3JwJUqfDhiGO1CUbzAlEn1g3IjL9faZY4vqdUgTJ9t_3oKLo

5 Neni 46, Ligji për Këshillin Gjyqësor, viti 2019 http://www.ihr.org.mk/p.php?pid=556&fbclid=IwAR2cqSS-
3it3JwJUqfDhiGO1CUbzAlEn1g3IjL9faZY4vqdUgTJ9t_3oKLo

6 Чл.47,Закон за Судски совет;
7 Чл. 46, Закон за судови.
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Zgjedhja e gjyqtarëve në gjykatë më të lartë

Këshilli Gjyqësor, në këtë periudhë raportimi, e bëri përzgjedhjen e gjyqtarëve në gjykatë më të lartë në këto 
vende të gjykatave:

Gjykata Supreme – u zgjodh Cvetanka Periq, ish-gjyqtare në Gjykatën e Apelit.
Këshilli Gjyqësor nuk zgjodhi 6 (gjashtë) gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Shkup sipas Shpalljes së publikuar më 
datë 7.2.2019.
Zgjedhja e gjyqtarëve për Gjykatën e Apelit Shkup u vu në rend dite, u konstatua se ka mbi 60 kandidatë të 
paraqitur, por anëtarët nuk kaluan në aktin e votimit. Këshilli Gjyqësor nuk dha ndonjë arsyetim se pse nuk ka-
loi në aktin e votimit dhe zgjedhjes së kandidatëve. Këshilli Gjyqësor përfundimisht më datë 25 dhjetor të vitit 
2019 e vuri në rend dite zgjedhjen e gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit. 

Në këtë periudhë të raportimit u publikua shpallja për zgjedhjen e 3 (tre) gjyqtarëve në Gjykatën Supreme 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe atë për 1 (një) gjyqtar në fushën civile dhe për 2 (dy) gjyqtarë në 
fushën penale.

Këshilli mori vendim me të cilin e rriti numrin e gjyqtarëve në Gjykatën Supreme në 28 gjyqtarë, duke e përf-
shirë edhe kryetarin e gjykatës.

Zgjedhja e kryetarëve të gjykatave

ЗPër kryetar të gjykatës zgjidhet gjyqtari i cili nga rank-lista e kandidatëve do të fitoj numër më të madh të 
votave nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor (më së paku tetë anëtarë të Këshillit me të drejtë vote). Çdo anëtar i 
Këshillit, me të drejtë vote, e ka për detyrë verbalisht në mbledhjen e Këshillit, ta arsyetoj vendimin e tij për 
zgjedhjen e kryetarit të gjykatës. Vendimi për zgjedhjen e kryetarit publikohet në ueb faqe.

Kandidati për kryetar të Gjykatës ua bashkëngjit aplikimit dhe dokumenteve të tjera programin e punës gjatë 
mandatit, i cili detyrimisht duhet të përmbaj parametra të matshëm dhe korniza kohore për realizimin e qëlli-
meve të programit sipas viteve kalendarik.8

8 Neni 47, Ligji për gjykata;
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Zgjedhja e kryetarëve të gjykatave

Shpallje të publikuara në periudhën 
kohore të raportimit

Shpallje për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës së Apelit Manastir, Gjykatës 
Themelore Gostivar, Gjykatës Themelore Koçan dhe Gjykatës Themelore Ohër.

Shpallje për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Themelore Radovish, Gjykatës 
Themelore Strugë dhe Gjykatës Themelore Strumicë

Kryetarë të zgjedhur në periudhën 
kohore të raportimit9

• Gjykata Themelore Manastir, me seksion në Demir Hisar.

•    Gjykata Themelore Veles – Lidija Dimova, gjyqtare në Gjykatën Themelore 
Veles.

•    Kryetar i Gjykatës Themelore Dellçevë-Mile Gjorgjiev, gjyqtar i Gjykatës 
Themelore Dellçevë.

•    Kryetari i Gjykatës Themelore Kavadar nuk e fitoi shumicën e nevojshme të 
votave nga anëtarët e Këshillit me të drejtë vote;

•    Kryetare e Gjykatës Themelore Kërçovë-Amdije Zenku, gjyqtare e Gjykatës 
Themelore Kërçovë, me Seksion në Makedonski Brod.

•    Kryetare e Gjykatës Themelore Kriva Pallankë – Lubica Cvetkovska Sto-
janovska, gjyqtare e Gjykatës Themelore Kriva Pallankë.

•    Vendim për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Themelore Prilep – Zoran 
Stevanoski, gjyqtar i Gjykatës Themelore  Prilep.

•    Vendim për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Themelore Civile Shkup – Ilir 
Sulejmani, gjyqtar i Gjykatës Themelore Civile Shkup. 

•    Vendim për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Themelore  Shtip – Gjorgji 
Andonov, gjyqtar i Gjykatës Themelore Shtip. 

• Vendim për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Themelore  Negotino - 
Biljana Tollova, gjyqtare e Gjykatës Themelore  Negotino.

• Vendim për zgjedhjen kryetarit të Gjykatës së Lartë Administrative – 
Ismeta Amet, gjyqtare e Gjykatës Administrative.

• U mor vendimi për zgjedhjen e ushtruesve të detyrës deri në zg-
jedhjen e kryetarëve për kryetar të Gjykatës Themelore Radovish dhe 
kryetar të Gjykatës Themelore Strumicë. Vendimi u miratua njëzëri dhe 
u caktuan kryetarë UD në Gjykatën Themelore Radovish dhe Gjykatën 
Themelore Strumicë, deri në rregullimin e zgjedhjes së Kryetarit.

Vendim për zgjedhje Të gjitha vendimet për zgjedhje të kryetarit u shpallën publikisht. Vendimet përm-
bajnë të dhëna për të gjithë kandidatët, për numrin e pikëve të fituara, përvojën 
e punës dhe nacionalitetin. Vendimi për numrin e votave të cilat i ka fituar çdo 
kandidat (me kandidatin i cili është zgjedhur) nuk përmban arsyetim të detajuar 
për kandidatin i cili ka fituar numër më të madh të votave.

Programet e punës së kandidatëve për kryetarë nuk janë diskutuar. Nga ana tjetër, 
Programi i punës së kryetarit të gjykatës dhe realizimi i saj është elementi më i 
rëndësishëm gjatë vlerësimit të punës së kryetarëve të gjykatave. 

9 Shpalljet për kryetarë të gjykatave, të cilët u zgjodhën në këtë periudhë kohore, u publikuan në 
maj të vitit 2019.  



Shkarkimi i gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave

Një (1) kryetar i gjykatës u shkarkua nga funksioni kryetar i gjykatës dhe gjyqtar, 
Një (1) gjyqtar u shkarkua nga ushtrimi i funksionit të gjyqtarit, ndërsa për dy gjyqtarë procedura është pezul-
luar. U miratuan vendime për suspendim të përkohshëm nga ushtrimi i funksionit të gjyqtarit dhe kryetarit të 
gjykatës.
 
 Pikat e rendit të ditës të mbledhjeve, në të cilat diskutohet për përgjegjësinë e gjyqtarit dhe kryetarit 
të gjykatës, janë të mbyllura për publikun.
 Vendimet për shkarkim, brenda kësaj periudhe të raportimit, nuk janë shpallur publikisht. Këshilli 
Gjyqësor thekson se shkak për mospublikimin është mos skadimi i periudhës së ankesës.

Përsëritja e procedurave për përcaktimin e përgjegjësisë së gjyqtarit 
lidhur me aktgjykimet përfundimtare të GJEDNJ

Në këtë periudhë raportimi, Këshilli Gjyqësor përsëriti një procedurë për shkarkimin e gjyqtarit në lidhje me 
aktgjykimin përfundimtar të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. U miratua Vendimi me të 
cilin u konstatua se gjyqtari i Gjykatës Themelore Tetovë, tani në pension, ka vepruar në mënyrë joprofesionale 
dhe të pandërgjegjshme ndaj një lënde të caktuar, me çka e ka shkelur nenin 75 paragrafi 1 alineja 2 dhe 8 të 
Ligjit për gjykata.

Vendimet lidhur me procedurat e përsëritura nuk janë shpallur publikisht.

Aktivitete të tjera të Këshillit Gjyqësor  
Këshilli Gjyqësor akoma nuk i ka miratuar aktet nënligjore konform Ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor dhe nuk 
e ka miratuar Metodologjinë për vlerësim/notim. Metodologjia për zgjedhjen e gjyqtarëve dhe përcaktimi i 
metodologjisë për realizimin e intervistës me kandidatët për gjyqtarë të Gjykatës Themelore (që pikëzohet 
me më së shumti 10%), po ashtu nuk është miratuar, edhe pse shpallja për zgjedhjen e disa kandidatëve 
tanimë është publikuar. 

Институтот за човекови права изготви мобилна апли-
кација за следење на работата на Судскиот совет. 
Апликацијата може да ја преземете БЕСПЛАТНО на 
Google Play Store и на Apple Store под името „Институ-
ции под лупа“. Тука ќе ги најдете сите тековни инфор-
мации и квартални извештаи изработени во рамките 
на проектот „Акција за поголема транспарентност, 
отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ“.


