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Perceptimi publik mund të luajë rol të rëndësishëm në procesin e vendit në rrugën për 
anëtarësim në BE. Ai poashtu ndikon në proceset politike duke e përfshirë edhe procesin e 
negociatave me BE-në. Qytetari i thjeshtë ka njohuri dhe informata deri diku të kufizuara 
rreth asaj se çfarë saktësisht do të thotë procesi i anëtarësimit në BE dhe se cilat janë 
obligimet të cilat një vend duhet t’i plotësojë që të anëtarësohet në BE.  Ashtu si edhe në 
shumë vende të tjera, procesi i integrimit evropian i Republikës të Maqedonisë së  Veriut në 
masë më të madhe ishte i udhëhequr nga përfaqësues të lartë politik. Mungesa e debatit 
autentik, inkluziv solli informata sipërfaqësore dhe objektive për BE-në. Duket  se qytetarët 
e thjeshtë, jetesa e të cilëve do të jetë më e ndikuar nga anëtarësimi në BE, janë lënë pas 
dore. Deri më sot nuk janë bërë analiza të cilat e pasqyrojnë perceptimin publik dhe 
informimin e qytetarëve në komunat më të mëdha të rajonit jugperëndimor Strugë, Ohër, 
Dibër dhe Kërçovë.  Hulumtimet dhe aktivitetet e realizuara deri më tash kanë të bëjnë me 
hapat e mëparshme në të cilat kaloi vendi në rrugën drejt BE-së. 

HYRJE
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Pas miratimit të konkluzioneve të Këshillit Evropian nga qershori i 
vitit 2018, Republikën e Maqedonisë së Veriut e priste fillimi i nego-
ciatave për anëtarësim nga fundi i vitit 2019.  
Për atë qëllim, Qeveria e Republikës të Maqedonisë së Veriut e pre-
gatiti kornizën institucionale për negociatat për anëtarësim me 
BE-në. Pas fillimit të „procesit të skrinigut shpjegues“  në gusht të 
vitit 2018, dhe pas përgjigjes negative nga Samiti në tetor të vitit 
2019, vendi përfundimisht mori vendim për fillim të negociatave 
me BE-në në fillim të muajit mars të vitit 2020.  
Edhepse kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore, është 
më i rëndësishëm për anëtarësim në BE dhe përfaqëson kataliza-
tor të procesit për anëtarësim, gjithsesi i njejti pamjaftueshëm apo 
minimalisht është prezantuar para publikut me çka qytetarët nuk 
janë të informuar rreth asaj se çfarë përmban ky kapitull. 
Kjo analizë përfaqëson dokumentin final të pregatitur në bazë të 
informatave të nxjerra nga hulumtimi i realizuar me qëllim që të 
sigurohen informata të rëndësishme lidhur me kapitullin 23 të 
cilat do t’u ndihmojnë qytetarëve të ndërtojnë qëndrimin e tyre 
për perspektivën evropiane të vendit. 
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METODOLOGJIA E ANALIZËS 

Qëllimi i hulumtimit është të përcaktohet dhe analizohet perceptimi publik në katër 
komuna të rajonit jugperëndimor (Strugë, Ohër, Kërçovë dhe Dibër) për pikëpamjet dhe 
qëndrimet e qytetarëve për procesin e anëtarësimit në BE. Me çfarë informatash disponojnë 
për procesin e anëtarësimit të vendit në BE, sa janë të informuar për kapitullin 23 që është 
pjesë e raportit të progresit për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe si i vlerësojnë refor-
mat të cilat i ndërmerr qeveria gjatë këtij procesi. 

Qëllimi përfundimtar i hulumtimit është të publikohet analizë përmes së cilës 
në mënyrë të sistematizuar do të shpallen rezultatet të cilat janë reflektim i 
perceptimit qytetar në procesin e anëtarësimit të RMV-së drejt BE-së, qën-
drimet për përmbajtjen e kapitullit 23, qëndrimet e qytetarëve për përfitimet 
nga anëtarësimi i RMV-së në BE, si dhe mendimi i tyre për të gjithë procesin e 
anëtarësimit përfshirë atë çka është realizuar nga ana e qeverisë dhe insti-
tucioneve kompetente. Hulumtimi përfshiu disa teknika të kombinuara të 
mbledhjes së të dhënave me qëllim që të fitohen të dhëna reale të kuantifi-
kuara për atë se si është mendimi publik në temat lidhur me kapitullin 23 dhe 
procesin e anëtarësimit të vendit në BE.
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Target grupi i hulumtimit :
Qytetarë dhe pëfaqësues nga organizata qytetare të cilët jetojnë në rajonin Jug-

perëndimor në komunat Strugë, Ohër, Dibër dhe Kërçovë.  

Metoda të cilat u përdorën gjatë hulumtimit :

Desk research – Nëpërmjet Desk research-it u mblodhën të dhëna nga rregullativa ligjore 
nga momenti i nënshkrimit të Marrëveshjes për stabilizim dhe asociim dhe deri tek raporti 
i fundit për progresin e RMV-së në plotësimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian.  

Pyetësor anketues - Anketa mundësoi mbledhje të shpejtë të të dhënave të rëndësishme me 
qëllim  që të shihen qëndrimet dhe mendimet e qytetarëve në këtë temë. U plotësuan 419 
pyetësor anketues në komunat Strugë ( 133 аnketa), Оhër ( 101 аnketa), Кërçovë ( 104 anketa)  
dhe Dibër (81 аnketa). Pyetësor anketues  kanë plotësuar 220 femra dhe 199 meshkuj, sipas 
moshës në 51 anketa janë përgjigjur persona në moshë prej 18 deri në 25 vjet, 129 anketa 
kanë plotësuar persona në moshë prej 26 deri në 35 vjet, 99 pyetësor anketues kanë plotësuar 
persona prej 36 deri në 45 vjet, 62 pyetësor kanë plotësuar persona në moshë prej 46 deri në 
55 vjet, 56 pyetësor  kanë plotësuar persona prej 56 deri në 65 vjet , përderisa 22 pyetësor 
kanë plotësuar persona mbi 66 vjet. Sipas shkallës së arsimit 34 pyetësor kanë plotësuar per-
sona me arsim fillor, 127 pyetësor kanë plotësuar persona me arsim të mesëm dhe 206 pyetë-
sor kanë plotësuar persona me arsim të lartë dhe 52 pyetësor nga persona me studime post-
diplomike. 

Fokus grupe - U realizuan katër fokus grupe me qytetarë dhe organizata qytetare nga 
komunat e Strugës, Dibrës, Kërçovës dhe Ohrit. Qëllimi i fokus grupeve ishte të përcakto-
het perceptimi publik për rrugën e anëtarësimit të Republikës të Maqedonisë së Veriut në 
BE dhe fushat nga kapitulli 23. Në fokus grupe morën pjesë 28 qytetarë nga të katër komu-
nat. Fokus grupet u realizuan në periudhën Shkurt-Mars të vitit 2020. 
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 Procesi filloi me qëllim që t’u mundesojë vendeve të Ballkanit Perëndimor 
perspektivë më të qartë e cila do t’i udhëzojë në proces të zbatimit të reformave të 
cilat BE-ja i pret prej tyre. Perspektiva për integrim të plotë të të gjitha vendeve nga 
Procesi i stabilizim asocimit u konkretizua në samitin e Selanikut në vitin 2003. Mar-
rëveshja për stabilizim asocim (MSA) midis Repuplikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
BE-së hyri në fuqi në prill të vitit 2004. Repuplika e Maqedonis së Veriut ishte vendi i 
parë i cili e nënshkroi Marrëveshjen për stabilizim asocim. 

 MSA-ja përfaqëson kornizë e cila i rregullon mardhëniet midis Bashkimit 
Evropian dhe R. së Maqedonisë së Veriut për realizim të procesit të stabilizim aso-
cimit. Ajo është e përbërë nga dhjetë kapituj, edhe atë parime të përgjithshme, dia-
logu politik, bashkëpunimi rajonal, lëvizja e lirë e mallrave, lëvizja e punëtorëve, 
themelimi i sipërmarrjeve, shërbimeve dhe kapitalit, afrimi i legjislacionit dhe 
zbatimi i ligjeve, drejtësia dhe punët e brendshme, politikat e bashkëpunimit, bash-
këpunimi financiar dhe institucional, dispozitat e përgjithshme dhe të përbashkëta.

Procesi i stabilizim asocimit ishte vendosur nga ana e 
Bashkimit Evropian në vitin 1999 si kontribut për Paktin 

për stabilitet për Evropen Juglindore. 

RISHIKIMI KRONOLOGJIK I PROCESIT 
TË ANËTARËSIMIT TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
NË BASHKIMIN EVROPIAN
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Maqedonia e Veriut vazhdoi ta thellojë dinamikën e reformave, duke shënuar rezull-
tate të dukshme në fushat kryesore të përcaktuara në Konkluzionet e Këshillit nga 
qershori i vitit 2018.    Hyrja në fuqi e marrëveshjes historike me Greqinë (e ashtuqua-
jtur si "Marrëveshja e Prespës") në shkurt të vitit 2019, me të cilën u zgjodh kontesti 
shumëvjeçar me Greqinë dhe u ndryshua emri kushtetues i shtetit, ishte hap i madh 
i cili krijoi atmosferë në mars të vitit 2020 RMV të marr datën për fillim të negociat-
ave.

Raporti për Maqedoninë e Veriut për vitin 2019 në kuadër të komunikimit të Komisionionit deri te Parlamenti Evropian, Këshilli, Komiteti Socio-ekonomik 
dhe Komiteti i rajoneve

Duke marrë parasysh progresin e arritur 
në vitet e mëparshme, në prill të vitit 
2018, Komisioni e përsëriti rekomandi-
min e pakusht për hapje të negociatave 
për anëtarsim, por i njëjti nuk ishte kon-
firmuar siç duhet nga Këshilli i BE-së. Në 
qershor të vitit 2018 Këshilli e dha 
udhëzimin për hapje të negociatave për 
anëtarësim në qershor të vitit 2019. 
Komisioni propozoi që rrënjësisht t’i 
ndjek reformat e përcaktuara në Konk-
luzionet e Këshillit dhe reformat që janë 
të lidhura me BE-në në të gjitha sek-
torët. 

Kalimi në fazën e dytë të MSA-së, që e 
propozoi Komisioni në vitin 2009, 
ndodhi gjatë kohës të periudhës 
raportuese. Nga viti 2009, Komisioni i 
rekomandoi Këshillit që t’i hap nego-
ciatat për anëtarësim me Maqedoninë 
e Veriut, vend kandidat nga viti 2005. 
Në vitin 2009 poashtu u soll vendim 
për liberalizimin e vizave.

1

1

8



METODOLOGJIA E RE PËR ZGJERIM
PARA ORGANEVE TË BE-së
Fillimi i negociatave përsëri ishte me kusht 
për shkak se vendet anëtare të BE me inicia-
tivë të Francës vendosën metodologji të re 
për negociata me të cilën parashikohet: 

•   Vendeve anëtare të BE-së do t’u mundësohet të vendosin që negociatat për 
ndonjë fushë të mos realizohen apo në rastet më serioze tërësisht të ndërpriten.

•     Kapitujt e mbyllur mund të hapen përsëri apo të rinisin nëse është e nevojshme 
të rishqyrtohen problemet.

•     Masa dhe intenziteti i financimit nga BE-ja mund të përshtatet për më ulet, me 
përjashtim të përkrahjes së shoqërisë civile.

•     Përparësi për integrim më të afërt, për shembull qasje deri tek programet e BE, 
kocensionet e njëanëshme për qasje deri tek tregjet mund të ndërpriten ose të 
tërhiqen.

Metodologjia e re do të zbatohet me R. e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërinë, kurse në metod-
ologjinë e njejtë mund të përfshihen edhe Serbia dhe Mali i Zi nëse ata vetë japin pëlqim për 
këtë. 
Me metodologjinë e re të Komisionit Evropian mundësohet ndërprerje ose kthim të negociat-
ave anëtarësuese në rastet kur vendet kandidate nuk përparojnë në cilëndo fushë që është 
përfshirë në procesin e anëtarësimit. Shtetet anëtare të BE-së do të kenë fuqi më të madhe të 
inicojnë suspendim të negociatave anëtarësuese.

 

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E RAPORTIT
TË VITIT 2019
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SKRININGU

Skriningu është operacion formal dhe teknik të cilin e kryen Komisioni Evropian, me 
qëllim që të përgatiten negociatat për anëtarësim dhe paraqet prezantim analitik të të 
drejtës së BE-së dhe gjendjes së vendin kandidat në raport me të. Në mënyrë më 
specifike, si proces, ai ka për qëllim, nga njëra anë – t’i njoftojë vendet kandidate me 
trashëgiminë ligjore të Bashkimit Evropian dhe në atë mënyrë t’i pregatisë për negocia-
ta. Nga ana tjetër, qëllimi është të mundësohet që Komisioni dhe vendet-anëtare ta 
vlerësojnë shkallën e gadishmërisë të vendeve kandidate, të jenë të informuar për 
planet e ardhshme dhe të marrin udhëzime preliminare për çështjet që do të jenë më 
aktuale në negociata. 

Skriningu realizohet për kapituj, përveç për kapitujt: 34 „Institucione" dhe 35 „Çështje 
të tjera",të cilat janë lëndë e negociatave në fazën e fundit të procesit të anëtarësimit.  
Fillimisht mbahen takime shpjeguese në të cilat përfaqësues të Komisionit në mënyrë 
të detajuar e prezantojnë të drejtën e BE-së, dhe më pas takime bilaterale me çdo vend. 
Pas përfundimit të këtyre dy fazave, Komisioni pregatit raport për skriningun dhe ia 
prezanton Këshillit. Pasi kryhet skriningu në kapitullin përkatës, Këshilli vendos për 
fillim të negociatave, sipas rekomandimit të Komisionit. 

Pas vendimit të Këshillit të Evropës në qershor të vitit 2018 dhe sigurimit të prespek-
tivës të qartë për fillim të negociatave për anëtarësim në qershir të vitit 2019, Republika 
e Maqedonisë së Veriut më 27 shtator të vitit 2018 filloi me fazën e takimeve shpjeguese 
(skrining). 
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PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E RAPORTIT
TË VITIT 2019

Ky raport e përfshin periudhën prej muajit mars të vitit 2018 deri në mars të vitit 
2019. I njëtji bazohet në kontributin e burimeve të ndryshme duke përfshirë edhe 
kontributet e Qeverisë të Maqedonisë së Veriut, vendeve anëtare të BE-së, 
raporteve të Parlamentit Evropian dhe informatave nga organizata të ndryshme 
joqeveritare, ndërkombëtare dhe të vendit.

Sipas raportit të fundit, në lidhje me kriteret politike, Republika e Maqedonisë së Veriut vazh-
doi të mbajë tempo stabile të realizimit të reformave të BE-së gjatë periudhës raportuese. 
Qeveria ndërmori hapa për kthim të sërishëm të kontrolleve dhe barazpeshave dhe përforcim 
të demokracisë dhe sundim të së drejtës.  Vendi vazhdoi me ndryshimet themelore në atmos-
ferë inkluzive dhe të hapur. Vendi vazhdoi të shënojë rezultate konkrete në fushat kryesore siç 
janë sistemi gjyqësor, lufta kundër  korrupsionit dhe krimit të organizuar, reforma në shërbi-
met e inteligjencës dhe administratën publike. 
 Në lidhje me zgjedhjet presidenciale, KE-ja vlerësonte se ato ishin të organizuara mirë, dhe 
ishin respektuar të drejtat themelore, duke iu mundësuar qytetarëve që të bëjnë zgjedhje të 
informauar midis kandidatëve. 

Qeveria tregoi përkushtim që ta rrisë besimin midis bashkësive. Marrëveshja kornizë e Ohrit, 
me të cilën përfundoi konflikti në vitin 2001, siguron edhe kornizë për ruajtjen e karakterit mul-
tietnik të shoqërisë, përmendet edhe në preambulën e Kushtetutës dhe vazhdoi të realizohet. 
Komisioni Evropian vlerësoi në këtë raport se klima në të cilën funksionojnë organizatat e sho-
qërisë qytetare vazhdoi të përmirësohet.
Shoqëria qytetare vazhdoi të ketë rol konstruktiv në përkrahjen e proceseve demokratike.   

Raport për Maqedoninë e Veriut për vitin 2019 në shtesë të Komunikimit të Komisionit deri te Parlamenti evropian, Komiteti ekonomik dhe socila 
evropian dhe deri te Komiteti i rajoneve 

2

2
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REFERENDUMI 2018

Pas nënshkrimit të marrëveshjes historike të 
arritur me Greqinë në qershor të vitit 2018 (e 
njohur si "Marrëveshja e Prespes"), në shtator 
të vitit 2018 ishte organizuar referendum kon-
sutues, me çka shumica më e madhe e 
votuesve e përkrahën anëtarësimin në BE dhe 
NATO me pranimin e Marrëveshjes të Prespës. 

Rezultatet e këtij hulumtimi 
poashtu tregojnë qëndrimin pozi-

tiv të qytetarëve për Bashkimin 
Evropian, edhe krahas apatisë për 

shkak të tejzgjatjes të proceseve 
reformatore dhe sfidave ekono-

mike me të cilat përballen qytet-
arët e Repuplikës të Maqedonisë 
së Veriut, përkatësisht nga rajoni 

planor jugperëndimor.

Pyetja e parashtruar për qytetarët në këtë referen-
dum ishte "A jeni për anëtarësim në BE dhe NATO 
me pranim të Marrëveshjes midis Maqedonisë dhe 
Greqisë?”

Dalja në këtë referendum ishte 36,89 % e votuesve, 
prej të cilëve 91,46% votuan PËR, kurse 5,66% ishin 
kundër.  Kjo përqindje e daljes ishte edhe rezultat i 
thirrjes të opozitës për bojkotim të të njëjtit nga ana e 
votuesve.  

Rezultatet zyrtare të Referendumit : https://referendum.sec.mk/Referendum/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1Raport për Maqedoninë e Veriut për vitin 2019 në shtesë të Komunikimit të Komisionit deri te Parlamenti evropian, Komiteti ekonomik dhe socila 
evropian dhe deri te Komiteti i rajoneve 

3
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DATA PËR FILLIM TË NEGOCIATAVE

Në mars të vitit 2020, vendi përfundimisht mori dritë jeshile për 
fillim të negociatave me BE-në, pas një periudhë të gjatë që nga viti 
2005 prej kur u bë vend kandidat për anëtarësim në BE. Gjithsesi 
hapja e kapitujve do të fillojë pasi RMV-ja do të marrë kornizë nego-
ciuese në qershor të vitit 2020.
  

Nga bisedat në fokus grupe të cilat u realizuan gjatë këtyre hulumtimeve, qytetarët 
ishin optimist se pas refuzimit të rekomandimit për fillim të negociatave midis RMV-së 
dhe BE-së në samitin i cili u mbajt në tetor të vitit 2018 për shkak të obstruksionit të 
vendosur veçanërisht nga ana e Francës, se vendi do ti fillojë negociatat në rastin e 
ardhshëm të mundshëm.  

13



REZULTATET E HULUMTIMIT
TË REALIZUAR PËR PERCEPTIMIN PUBLIK
MBI PROCESIN E ANËTARËSIMIT NË BE 
                                  me fokus në kapitullin 23
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Raportet e progresit janë midis hallkave më të rëndësishme të 
cilat i shfrytëzon Bashkimi Evropian në procesin e monitorimit 
të vendeve kandidate, dhe të njejtët i prezantohen edhe publi-
kut si informata për proceset reformuese dhe gadishmërinë e 
vendit në procesin e anëtarësimit në BE. 
Sipas rezultateve të cilat i morëm nga anketa e realizuar, 20.5% 
e qytetarëve në të katër komunat Strugë, Ohër, Dibër dhe 
Kërçovë janë plotësisht të njoftuar me Raportin e progresit të 
Repuplikës të Maqedonisë së Veriut. 52.8% e qytetarëve kanë 
dëgjuar për atë por nuk kanë informata më të detajuara, kurse 
27% e qytetarëve nuk kanë dëgjuar aspak për këtë raport.

A jeni të njoftuar me raportin për progresin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut të cilin çdo vit e publikon Komisioni Evropian?

600

Po, plotësisht Jo, është hera e parë që dëgjojPo, kam dëgjuar, por nuk kam 
informacione të detajuara

20% 27%53%
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A e keni lexuar raportin për vitin 2019?

Akoma më pak qytetarët e lexojnë të 
njejtin, edhe pse në shembullin i cili mori 
pjesë në këtë hulumtim, pjesë e madhe 
apo rreth 50% e të anketuarve janë me 
arsim të lartë. 
Nga të dhënat e fituara mund të konk-
ludojmë se Raportin në tërësi e kanë 
lexuar 9% nga numri i përgjithshëm i të 
anketuarve, përderisa 26% kanë lexuar 
vetëm pjesë të caktuara. Gjithsesi 65% 
nga numri i përgjithshëm i të anketuarve 
nuk e kanë lexuar raportin për vitin 2019.

Ne pyetjen se a e dini cilët kapituj janë 
përfshirë në raport, vetëm 9% apo ata që 
e kanë lexuar, janë përgjigjur se në tërësi 
janë të njoftuar me përmbajtjen e Rapor-
tit, 29% e të anketuarve janë përgjigjur 
se janë të njoftuar vetëm me disa kapituj 
nga Raporti, përderisa numër i madh i të 
anketuarve 62% nuk e dinë cilët kapituj 
janë përfshirë ne Raport.

65%9% 26%

261

120

38

A e dini cilët kapituj janë përfshirë në Raport

Jo, është hera e parë që dëgjoj

Po, plotësisht,37 Jo, 272 Po,kanë lexuar vetëm pjesë 
të caktuara, 109

Jo

Po, plotësisht

janë përgjigjur se janë të 
njoftuar vetëm me disa 

kapituj nga Raporti 16



A jeni të njoftuar me raportin për progresin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut të cilin çdo vit e publikon Komisioni Evropian?

Cila prej fushave në vijim, sipas jush është e përfshirë në Kapitullin 23

SA JANË QYTETARËT TË INFORMUAR
 ME PËRMBAJTJEN E KAPITULLIT 23?

Përmbajtja e Kapitullit 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore bazohet në Nenin 2 nga 
Marrëveshja për Bashkimin Evropian e cila bazohet në parimet e dinjitetit njerëzor, lirisë, 
demokracisë, barazisë, sundimin e së drejtës dhe mbrojte të të drejtave të njeriut. Këto 
parime janë të përbashkëta për të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe 
njëherësh janë të obligueshme edhe për vendet kandidate për anëtarësim Neni 3 (2) nga 
Marrëveshja për Bashkimin Evropian dhe neni 67 (1) nga Marrëveshja për funksionimin e 
Bashkimit Evropian formojnë fushë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Politikat e BE-së në 
fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore kanë për qëllim që ta mirëmbajnë dhe 
avancojnë Bashkimin në ato fusha. 
Kapitulli 23 është strukturuar në katër fusha të mëdha:
−Sistemi gjyqësor; 
−Pengimi dhe lufta kundër korrupsionit;
−Të drejtat themelore;
−Të drejtat e qytetarëve të BE-së.

Kur i pyetëm qytetarët se a e dinë 
cilat fusha i përfshin ky kapitull, 

pjesa më e madhe e të anketuarve e 
dinë cilat janë fushat të cilat janë 

pjesë e Kapitullit 23, kur janë dhënë 
si opsione ashtu si është shënuar në 

Tabelën majtas 4. Por gjithsesi i 
madh është numri i të anketuarve të 

cilët nuk e dinë cfarë përmban 
Kapitulli 23.

МR. ALEKSANDAR JOVANOSKI / D.R SIMONIDA KACARSKA Тemа:  Gjyqësor i pavarur dhe i paanshëm: dielma sistemore dhe morale Analiza të 
ekspertëve, viti 2018, faq.5  
Shif në: https://nkeu.mk/mk/2018/06/18/ekspertska-analiza-mr-aleksandar-jov/

4

4

Gjyqësori
po

235

21 163
jo nuk e di

po

po

po

jo

jo

jonuk e di

nuk e di

nuk e di

Parandalimi dhe
lufta kundrër
korrupcionit

Të drejtat themelore
të njeriut

Të drejtat e
qytetarëve të BE

226

22171

151

62 206

100

104215

Gjyqësori në RMV është i paanshëm

4
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SISTEMI GJYQËSOR

Sundimi i së drejtës dhe e drejta në gjykim të drejtë të cilat janë përfshirë në nenin 6 të 
Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe neni 47 i kartës të BE-së  për të drejtat 
themelore theksojnë atë se sistemi gjyqësor duhet të jetë i pavarur dhe i paanshëm. 
Shtetet duhet t'i largojnë ndikimet e jashtme mbi organet gjyqësore.
Shteti i cili synon anëtarësimin në BE duhet të mundësojë kushte për gjyqësor të 
pavarur, paanshëm, përgjegjës, profesional, kompetent dhe efikas.

Numri më i madh nga numri i 
përgjithshëm i të anketuarve nuk 
pajtohen me deklaratat se Sistemi 
gjyqësor në RMV është i pavarur 
dhe i paanshëm. Duke analizuar 
këto rezultate fituam pasqyrë se 
publiku në pjesë të madhe mendon 
se organet gjyqësore nuk janë të 
pavarura dhe i vlerësuan 
negativisht opsionet e 
lartëpërmendura, me pjesën më të 
madhe të përgjigjeve me notë 1 
ose 2.  
Lidhur me këte çështje, rezultate të 
ngjajshme fituam edhe në pyetjen 
se a mendojnë se ka ndikim politik 
në punën e gjykatave dhe nëse 
ekzistojnë raste të montuara 
politike. 

Sa i përket gjyqësorit në RMV, sa pajtoheni me 
deklaratat në vazhdim? 

Gjyqësori në RMV është i pavarur

Gjyqësori në RMV është i paanshëm

Gjyqësori në RMV është imun ndaj korrupcionit

38%
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

nuk e di

nuk e di

nuk e di

37%

30% 17% 23% 12% 8% 9%

26% 22% 4% 2% 7%

27% 20% 6% 2% 7%

Përgjigjet jepen në shkallë prej 1-5 ku 1 do të thotë nuk pajtohem, kurse 5 
plotësisht pajtohem. 18



Sa i përket ndikimit politik mbi gjykatat në RMV, sa pajtoheni me 
deklaratat në vazhdim? 

Përgjigjet jepen në shkallë prej 1-5 ku 1 do të thotë nuk pajtohem, kurse 5 plotësisht 
pajtohem.

Rreth 60% e të anketuarve mendojnë se politika përzihet në gjyqësor, dhe se fatkeqësisht në 
RMV akoma ka raste të montuara. Rezultatet e këtyre pyetjeve e vërtetojnë ekzistimin e mos-
besimit të qytetarëve nga komunat Strugë, Dibër, Ohër në sistemin gjyqësor të RMV.  

Shkak për këtë perceptim publik janë skandalet e vazhueshme lidhur me gjyqësorin, si gjy-
kime të rregulluara dhe mënyra e emërimit të gjykatësve, në fund rasti “Zhvatja” në të cilin 
ishte përfshirë edhe prokurori special, edhe njëherë e vërtetuan kualifikimin se egzistojnë 
elemente të “shtetit të robëruar“, term i përdorur nga Komisioni evropian në raportet për 
progres.   

Analizë krahasuese e raporteve të Komisionit evropian 2014-2018, faq.3, 
Shif në : https://www.fosm.mk/CMS/Files/Documents/komparativna_analiza_izvestaj_EK.pdf

5

5

Ka raste të montuara

30% 10% 18% 22% 36%

Ka ndikim politik në  raste të  caktuara gjyqësorë 

30% 10% 18% 18% 39% 10%

6%

6%

7%
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

19

nuk e di
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,,Në RMV respektohet e drejta në gjykim të drejtë”

Raporti i fundit për proges tregon se vendi tregoi një angazhim të vazhueshëm për përmirë-
sim të sistemit gjyqësor, si dhe zbatimit të kornizës të re ligjore që është bazë e fortë për për-
parimin  e vazhdueshëm. Është pregatitur Ligj i ri për prokurorinë publike për integrim të 
prokurorit publik special në sistemin e prokurorisë. Gjykatat sollën aktgjykime për disa raste 
me rëndësi të lartë të parashtruara nga Prokuroria speciale. 
Në fund, theksohet se të gjitha insitucionet gjyqësore duhet të kontribuojnë, përmes përp-
jekjeve plotësuese, ta kthejnë besimin e publikut në sistemin gjyqësor. Në atë drejtim, është 
sjellë Strategjia për reformë të sistemit gjyqësor 2018-2021 në të cilën janë paraparë ndry-
shime ligjore dhe hapa që do të mundësojnë kthimin e pavarësisë të gjyqësorit dhe kthim 
gradual të besimit.
 

Nga përgjigjet e marra mund të konkludojmë se shumica e të anketuarve besojnë se RMV 
nuk respekton të drejtën për gjykim të drejtë dhe gjykim brenda kohës së arsyeshme. Rezul-
tatet e paraqitura në grafikun më poshtë lidhen ngushtë me rezultatet e fituara në pyetjet 
paraprake mbi perceptimin publik për gjyqësorin dhe organet e drejtësisë. 

Ka ndikim politik në  raste të  caktuara gjyqësorë 

10%

46%

18% 19%26%

Përgjigjet jepen në shkallë prej 1-5 ku 1 do të thotë nuk pajtohem, kurse 5 plotësisht pajtohem.
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PARANDLAIMI DHE LUFTA KUNDËR KORRUPCIONIT

Sa i përket luftës kundër korrupcionit, sipas Raporftit të progresit të Komisionit Evropian, 
Republika e Maqedonisë së Veriut ka arritur një nivel të caktuar të përgatitjes. Përparim 
është shënuar në konsolidimin e dhënat e hetimeve, ndjekjeve penale dhe përpjekjeve për 
të zgjidhur rastet e nivelit të lartë të korrupsionit, si dhe përmes ndryshimeve në kornizën 
legjislative. Në atë drejtim, korniza e re ligjore për parandalimin e korrupcionit është 
përmirësuar dhe procesi i emërimit të anëtarëve të rinj të Komisionit shtetëror për paran-
dalimin e korrupcionit është shumë më transparent krahasuar me vitet e kaluara.    
Komisioni ndërmori hapa të rëndësishëm për luftë më proaktive kundër korrupcionit, përf-
shirë këtu edhe funksionarë të lartë në të gjithë spektrin politik.

Në Raportin e progresit për RMV për vitin 2019 vlerësim 
pozitiv iu bë edhe prokurorit special, që më pas u përfshi 
në skandal shumë të madh korrupcioni, gjë e cila duke u 
bazuar në përgjigjet që i morëm nga grupet e fokusit pati 
një ndikim shumë të madh në perceptimin negativ dhe 
mungesën e besimit te qytetarët.
 
Ndër të tjera KE rekomandon që organet shtetërore do të 
duhet t’i intensifikojnë përpjekjet për të dëshmuar se lufta 
kundër korrupcionit është interes nacional në të gjitha 
nivelet e pushtetit dhe thekson qartë se korrupcioni ëhtë 
shumë i pranishëm dhe i shpërndarë në shumë sfera dhe 
mbetet një çështje shqetësuese për vendin. 

73%

Jo

Po

Refuzuan të 
përgjigjen

13%

14%

A keni qënë ju, ose ndonjë person i juaji i afërt të 
ekspozuar ndaj korrupcionit?

21



,,Në RMV respektohet e drejta në gjykim të drejtë”

TË DREJTAT TEMELORE 
Në bazë të  nenit 6 të Traktatit për Bashkimin Evropian dhe praktikës gjyqësore të Gjykatës së Evropiane 

të Drejtësisë, Unioni respekton të drejtat themelore të garantuara nga Karta e BE për të Drejtat 
Themelore.   Garantimi dhe promovimi i të drejtave themelore është një parim themelor i të Drejtës së 

Unionit Evropian dhe është gjithashtu rezultat i zakoneve kushtetuese të shteteve anëtare.  Këto parime 
janë të detyrueshme për institucionet gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre dhe Shteteve Anëtare në 

ushtrimin e ligjit të BE-së (neni 51 i Kartës së BE për të Drejtat Themelore). Mbrojtja e të drejtave 
themelore mbulon të gjitha të drejtat e përfshira në Kartë .  

Vendi i cili anëtarësohet në BE  duhet të sigurojë masa mbrojtëse procedurale: liri 
dhe siguri, si dhe të drejtën për gjykim të drejtë. Jashtëzakonisht e rëndësishme 
në këtë drejtim është praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, veçanërisht në lidhje me kufizimin e paraburgimit. Me Traktatin e 
Lisbonës, për herë të parë në historinë e vet, Bashkimit Evropian i është dhënë 
autoriteti të miratojë rregulla minimale në formën e direktivave në lidhje me "të 
drejtat e personave në procedurë penale", si dhe "pranueshmërinë e ndërsjellë të 
provave", dhe për këtë janë miratuar disa direktiva. Kapitulli 23 gjithashtu trajton 
respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve dhe të drejtave kulturore, bazuar në 
dokumente ndërkombëtare, si dhe dispozitat kushtetuese të vendeve kandidate. 
Vëmendje e veçantë i kushtohet integrimit të romëve.

Për më tepër, Bashkimi Evropian ka krijuar një Agjenci për të Drejtat Themelore, 
në të cilën vendet kandidate mund të kenë statusin e vëzhguesit.
Në hulumtimin tonë, ne gjithashtu bëmë pyetje në lidhje me këtë fushë, në 
mënyrë që të shqyrtojmë perceptimin e publikut për situatën e të drejtave të nje-
riut, d.m.th. sa ndjehen qytetarët të sigurtë dhe sa mendojnë se të dhënat e tyre 
personale mbrohen nga shteti, si e vlerësojnë ata lirinë e mediave, duke pasur 
parasysh që liria e shprehjes është një nga të drejtat më të komentuara në 
Raportet e Progresit.
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Sipas rezultateve që morëm, 115 prej të anketuarve besojnë se shteti nuk i mbron të 
dhënat e tyre personale, 78 pajtohen pjesërisht, dhe 107 dhanë notën 3, që do të thotë 
se ata nuk janë saktësisht të përcaktuara në pozicionin e tyre për këtë çështje.
Këto përgjigje tregojnë gjithashtu një trend negativ dhe pasiguri te qytetarët kur bëhet 
fjalë për mbrojtjen e të dhënave personale, siç tregohet në tabelë.

Masat për të parandaluar dhe luftuar racizmin dhe ksenofobinë gjithashtu janë objekt 
shqyrtimi në procesin e anëtarësimit. Duke u nisur nga kjo, në hulumtimin tonë ne 
shtruam pyetje mbi atë çfarë mendojnë qytetarët lidhur me deklaratën: "Shteti po 
zbaton masa për të parandaluar dhe luftuar racizmin dhe ksenofobinë". 70 qytetarë nuk 
pajtohen aspak me këtë deklaratë, 65 pajtohen pjesërisht, 56 dakordohen plotësisht, 
dhe shumica ose 94 persona u përgjigjën me një përgjigje neutrale ose me notën 3 se 
ata as pajtohen dhe as nuk pajtohen me deklaratën e dhënë.

           Të dhënat tuaja personale janë të sigurta dhe të mbrojtura nga shteti

            Shteti zbaton masa për të luftuar dhe parandaluar racizmin dhe ksenofobinë

27%
1

1

2

3

4

5
nuk e di

2

3

4
5 nuk e di

19% 14%
10%

10%
13%22%

22%16%
17%

4%
26%

Përgjigjet jepen në shkallë prej 1-5 ku 1 do të thotë nuk pajtohem, kurse 5 plotësisht pajtohem.
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Liria e shprehjes është një temë që ka qenë shumë e rëndësishme për Republikën e Maqedo-
nisë së Veriut vitet e fundit. Një seri ngjarjesh që shkelën drejtpërdrejtë këtë të drejtë patën 
ndikim të madh në lirinë e mediave në vend. Jo vetëm raporti i progresit i Komisionit Evropian 
për RMV, por edhe organizatat e tjera ndërkombëtare kanë komentuar vazhimisht në lidhje me 
ngjarjet që cenuan lirinë e mediave dhe bënë që Republika e Maqedonisë së Veriut të ketë pozi-
cionin më të dobët krahasuar me vendet fqinje në Indeksin e Lirisë së shprehjes dhe mediave. 
Reporterët pa Kufij thanë që në RMV ekziston një rrezik i lartë për gazetarët , ndërsa sipas Free-
dom House në vitin 2016 ajo hyri në kategorinë e vendeve jo të lira. Qytetarët i pyetëm nëse 
mendojnë se liria e shprehjes është e mbrojtur dhe e garantuar në RSM, dhe 158 prej të anketu-
arve nuk pajtohen ose nuk pajtohen fare me këtë deklaratë, 125 pajtohen ose pjesërisht bien 
dakord, dhe 136 paraqiten si të pavendosur për të dhënë vlerësim mbi këtë çështje.

Shumë pak nga ata që pyetëm mendojnë se media është e lirë dhe e pavarur, gjë që tregon se 
besimi në media është akoma i ulët dhe se liria e mediave mbetet një çështje e ndjeshme dhe 
kërkon analiza dhe diskutime më të hollësishme. Për këtë qëllim, ne i pyetëm qytetarët nëse ka 
pasur ndonjë përmirësim në tre vitet e fundit, ku kemi vërejtur një qasje pak më pozitive te 
përgjigjet që morëm dhe atë: se kryesisht është përmirësuar (20% e të anketuarve) ka disa 
përmirësime (39% e të anketuarve), krahasuar me përgjigjet e marra se situata është e njëjtë 
(30% e të anketuarve) dhe se ka prakakthim në këtë fushë (10% e të anketuarve).

Shih më shumë te Reporterët pa kufij: European Union and Balkans, Balkan powder keg for journalists   https://rsf.org/en/2014-european-union-and-balkans
Shoqata e gazetarëve, Freedom House: Macedonia a “not free” country concerning the media:
https://znm.org.mk/%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0
%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5/?lang=en
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5%27%
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23%

                Mediat në RMV janë të lira dhe të pavaruara në zbatimin e punës së tyre
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Përmirësim i situatës është vërejtur edhe në raportet e Reporterëve pa Kufij dhe Freedom 
House për tre vitet e fundit, por prapëseprapë kërkohen reforma në industrinë e 
transmetimit, dhe megjithë situatën e përmirësuar RMV renditet ndër vendet e fundit në 
rajon sa i përket lirisë së fjalës.

Më tej analizuam mendimin e publikut nëse RMV 
është e gatshme të bëhet pjesë e Bashkimit 
Evropian, cilat do të ishin përfitimet nëse do të 
bëheshim një shtet anëtar, sa vite duhen për të 
përfunduar procesin e anëtarësimit në BE dhe 
cilat janë arsyet e integrimit të ngadaltë të RMV në 
BE.

39%
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A mendoni se lira e shprehjes ne media 
është përmirësuar në tre vitet e fundit?162
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Ka njëfatë përmirësimi

Situata është e njejtë

është përmirësuar në masë 
të madhe
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Pothuajse 50% e të anketuarve mendojnë se vendi nuk është i gatshëm të anëtarësohet në 
BE, dhe pak më shumë se 50% nuk janë të sigurt për këtë ose mendojnë se është gati. Një 
numër i konsiderueshëm i të anketuarve (171 qytetarë) plotësisht pajtohen që vendi duhet 
të bëhet pjesë e BE-së, megjithatë 31% u përgjigjën se nuk pajtohenqë RMV të anëtarësohet 
në BE. Arsyet më të zakonshme për ata që kanë pasur qëndrim negativ ndaj kësaj çështje 
janë ekonomia e dobët, prania e lartë e korrupsionit në vend, çështjet e  pazgjidhura gjy-
qësore dhe mosbesimi në organet e drejtësisë, papunësia e lartë dhe të ngjashme.

82% ose 343 qytetarë janë optimistë se do të kenë përfitime më të mëdha nëse RMV bëhet 
anëtare e BE-së dhe në ato përfitime ato zakonisht rendisin: lëvizjen e lirë, mundësi më të 
mëdha dhe rritjen e punësimit, vendosjen më të shpejtë të standardeve evropiane, zhvillim-
in ekonomik dhe një pjesë e konsiderueshme mendojnë se anëtarësimi do të ndikojë që të 
kemi një gjyqësor të pavarur dhe dukshëm më pak korrupsion. 

Qytetarët do të kenë më shumë përfitme pas
 anëtarësimit të Bashkimit Evropian?

18%

82%

POJO

Për shumicën e të anketuarve, këto 
përfitime do të vijnë më ngadalë, duke 
marrë parasysh që se ata mendojnë se 
RMV do të bëhet pjesë e BE-së në 7-9 vjet 
(21% nga të anketuarit),  se procesi i 
anëtarësimit do të zgjasë më shumë se 10 
vjet të tjera(23% nga të anketuarit) ose se 
RMV nuk do të bëhet anëtare e BE-së ( 11% 
nga të 
anketuarit). 40% i mbetur janë më opti-
mistë dhe presin që RMV të bëhet pjesë e 
BE pas gjashtë vitesh.
Arsyet e integrimit të ngadaltë përfshijnë 
paligjshmërinë, problemet në gjyqësor, 
korrupsionin dhe administratën e 
partizuar.

Sipas mendimit tuaj, sa vite do të duhet që RMV 
të anëtarësohet në BE ?

1-3 vite 16 %

28 %

21 %

23 %

12 %

4-6 vite

7-9 vite

mbi10 vite

RMV nuk do të bëhet pjesë
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Në pjesën e fundit të sondazhit, kemi pyetur qytetarët nëse ata ishin të njohur me Komis-
ionin e Venecias dhe Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Komisioni i Venecias është një organ këshilldhënës i Këshillit të Evropës, i përbërë nga 
ekspertë të pavarur në fushën e të drejtës kushtetuese. Emri zyrtar i komisionit është Komi-
sioni Evropian për Demokraci nëpërmjet Ligjit, por për shkak se mbledhjet mbahen në 
Venecia, Itali, zakonisht quhet Komisioni i Venecias. Shumica e të anketuarve nuk janë të 
njoftuar me punën e këtij organi ose vetëm kanë dëgjuar për të. Rreth 20% e të anketuarve 
thanë se kanë njohuri për kompetencat dhe funksionin e Komisionit të Venecias.

Nga ana tjetër, rezultatet e fituara treguan se qytetarët 
janë më të njoftuar me Gjykatën Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut, ku 37% e të anketuarve thanë se janë plotësisht 
të njoftuar me punën e Gjykatës, ndërsa 55% kanë 
dëgjuar për GJEDNJ por nuk dinë më konkretisht për 
punën e saj.

A keni dëgjuar për Komisionin e Venecias?

A keni dëgjuar për Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut?

Po,në tërësi jam i njohtuar për punën
e saj
Asnjëherë nuk kam dëgjuar

Po, por nuk e di cfarë kompetencash
ka konkretisht.

55%25%20%

55%37%8%
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Po, por nuk e di cfarë kompetencash
ka konkretisht.

PËRFUNDIME
DHE
REKOMANDIME
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PËRFUNDIME  

 Qytetarët e komunave Strugë, Ohër, Dibër dhe Kërçovë 
nuk kanë mjaftueshëm informata mbi procesin e anëtarësimit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. 

 Qytetarët konsiderojnë se institucionet nuk iu mundëso-
jnë mjaftueshëm informata lidht me këtë proces. Përdoret gjuhë 
diplomatike e cila nuk është shumë e qartë për publikun e gjërë.  

 Perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve në rajonin të cilin e 
hulumtuam është se organet e drejtësisë nuk janë të pavarura 
dhe se korrupcioni është shumë i pranishëm në gjyqësor. 
 Në publik është e pranishme ideja se të drejtat themelore 
të njeriut nuk respektohen tërësisht në RMV. Si të drejta që 
shkilen më së shumti sipas qytetarëve janë: lira e shprehjes, e 
drejta e pronës, të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 
(veçanërisht e drejta e tyre në arsim), e drejta e gjykimit në kohë 
të arsyeshme. 
 Sipas perceptimit publik të qytetarëve, vërehet një farë 
avansimi në sferën e lirisë së medias, megjithatë ata vazhdojnë të 
mos u besojnë mediave dhe kanë përshtypjen se ushtrohet 
ndikim politik mbi mediat. 
 Numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët ishin pjesë e 
hulumtimit mendojnë se RMV është ende larg plotësimit të kriter-
eve dhe standardeve të BE, megjithatë një pjesë e madhe e tyre 
shprehen optimistë dhe besojnë se vendi do të bëhet shtet anëtar 
i BE pas jo më shumë se 10 vitesh. 
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REKOMANDIME

 Institucionet shtetërore duhet të sigurojnë raporte të 
rregullta mbi procesin me informacion të qartë dhe të kuptue-
shëm përmes rrjeteve sociale dhe mediave.
 Të organizohen më shpesh debate publike ku do të ofro-
hen informacion për qytetarët lidhur me procesin e anëtarësim-
it dhe në të njëjtën kohë do të ofrojnë mundësi për qytetarët të 
shprehin qëndrimin e tyre për procesin. 
 Të merret parasysh ekzistenca e apatisë së madhe dhe 
mosbesimit në institucione nga publiku i gjerë. Të kushtohet 
vëmendje edukimit të qytetarëve mbi të drejtat e njeriut të 
garantuara nga Karta e Bashkimit Evropian për të Drejtat 
Themelore.
 Të decentralizohet procesi i sigurimit të informacionit 
dhe organizimit të ngjarjeve informative në lidhje me procesin e 
anëtarësimit në BE dhe konkretisht për Kapitullin 23, edhe në 
qytetet tjera, jo vetëm në Shkup.
 Të ndërmerren masa më serioze dhe më të dukshme për 
të respektuar dhe mbrojtur të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara.
 Kërkohet ndryshimi i rregulloreve dhe ligjeve që garan-
tojnë lirinë e mediave. Është e nevojshme të sanksionohet gjuha 
e urrejtjes sidomos në media, qoftë me shkrim apo elektronike. 
Media duhet të punojë në interes të informimit të qytetarëve me 
informacion të saktë, relevant dhe të verifikuar.
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