PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË SË REFORMËS NË SEKTORIN E GJYQËSORIT 2017 - 2022

Sektori në strategji

Qëllimi strategjik

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHE
TË REFORMËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHA
TË REFORMAVËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHA
TË REFORMAVE NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHE
TË REFORMAVE NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

Numri i
drejtimit
Drejtimi strategjik
strategjik
2.1.1.
Përcaktimi i kritereve ligjore,
për (mos) zgjedhjen e të të
diplomuarve nga AGJPP nga
ana e KGJRM dhe KPPRM

2.1.1.

2.1.1.

2.1.2.

Numri i
masës
2.1.1.-1

Përcaktimi i kritereve ligjore, 2.1.1.-2
për (mos) zgjedhjen e të të
diplomuarve nga AGJPP, nga
ana e KGJRM dhe KPPRM

Përcaktimi i kritereve ligjore, 2.1.1.-3
për (mos) zgjedhjen e të të
diplomuarve nga AGJPP, nga
ana e KGJRM dhe KPPRM

Anëtarët e Këshillit Gyjaqësor 2.1.2.-1
dhe Këshilllit të Prokurorëve
Publikë duhet të zgjedhen nga
radha e gjyqtarëve dhe
prokurorëve publikë më me
përvojë

Organi/trupi
kompetent

Organe/trupa të tjerë
kompetentë

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore (LKGJRM dhe LKPPRM)
me inkuadrimin e publikut profesional dhe
akademik dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3. Përgatitja e Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debat
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

KGJRM, GJSRM,
KPPRM, PPRM, Shoqata
e Gjykatësve, Shoqata e
Prokurorëve

Përcaktimi i detyrimit ligjor për KGJRM dhe
KPPRM për respektimin konsekuent të radhitjes
kohore të listave të dorëzara nga Akademia
gjatë zgjedhjes së gjyqtarëve/prokurorëve
publikë.

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore (LKGJRM dhe LKPPRM)
me inkuadrimin e qarqeve profesionale dhe
akademike dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

Arsyetim dhe shpallje publike e detyrueshme e
vendimit për zgjedhjen/mos zgjedhjen e
kandidatit në listë nga Këshilli Gjyqësor dhe
Këshilli i Prokurorëve Publikë.

Përpilimi i akteve nënligjore të KGJRM dhe
KPPRM, në të cilat do të përcaktohet formë
rigoroze e vendimmarrjes gjatë zgjedhjes që
detyrimisht do të përmbajë arsyetim të
argumentuar mbi arsyet (psh. dokumentet e
falsifikuara, falsifikim i provimit përfundimtar,
kushte të paplotësuara ligjore për të qenë në
listën e të diplomuarve etj.)

KGJRM
KPPRM

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore (LKGJRM dhe LKPPRM)
me inkuadrimin e qarqeve profesionale dhe
akademike dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

Masa

Përcaktimi i kritereve të sakta dhe precize për
(mos) zgjedhjen e të diplomuarve nga AGJPP
nga ana e KGJRM dhe KPPRM.

Precizim ligjor për zgjedhjen e anëtërave të
KGJRM dhe KPPRM nga radha e gjyqtarëve
dhe prokurorëve publikë më me përvojë të cilët
më së paku plotësojnë kushtin për ushtrimin e
funksionit të gjyqtarit dhe prokuror publik në
gjykatat e apelit dhe prokuroritë e larta.

Aktiviteti

Afati i veprimit

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

KGJRM, GJSRM,
KPPRM, PPRM, Shoqata
e Gjykatësve, Shoqata e
Prokurorëve
1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

/

Mjetet e
nevojshme
financiare

Indikatori i
suksesshmërisë

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Gjyqtarët dhe
prokurorët e zgjedhur në
bazë të kritereve të reja
zgjedhore

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Gjyqtarët dhe
prokurorët e zgjedhur në
bazë të radhitjes kohore
të rang - listave të
Akademisë.

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

100% Vendime të
arsyetuara dhe të
publikuar mbi zgjedhjen
e gjyqtarëve dhe
prokurorëve publikë.

Gjashtë muaj pas miratimit të ligjit

KGJRM, GJSRM,
KPPRM, PPRM, Shoqata
e Gjykatësve, Shoqata e
Prokurorëve

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Anëtarë të rinj të
zgjedhur në KGJRM
dhe KPPRM nga radh[t
e gjyqtarëve dhe
prokurorëve publlikë më
me përvojë në bazë të
kritereve të reja lligjore.

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHA
TË REFORMAVE NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.1.3.

Precizimi ligjor i kushtit
2.1.3.-1
„jurist i shquar“ për zgjedhjen
e anëtarëve të Këshillit
Gjyqësor dhe të Këshillit të
Prokurorëve Publikë me
propozim të Kuvendit të RM së dhe Kryetarit të RM -së, të
cilët nuk duhet të jenë nga
radha e gjyqtarëve,
përkatësisht prokurorëve
publikë

Precizimi ligjor i kushtit „jurist i shquar“ me
kriteret e kohëzgjatjes së përvojës, materien të
cilën e kanë punuar në mënyrë profesionale,
sertifikatet, shpërblimet që kanë marrë, punimet
profesionale dhe shkencore të publikuara e tj.

1.1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin
e zgjidhjeve ligjore (LKGJRM dhe LKPPRM)
me inkuadrimin e qarqeve profesionale dhe
akademike dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debat
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHA
TË REFORMËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.1.4.

Vendosja e kornizës ligjore për 2.1.4.-1
zhvleftësimin e masave dhe
pasojave juridike nga procesi i
lustrimit.

Baza juridike për zhvleftësimin e masave dhe
pasojave juridike nga procesi i lustrimit.

Dorëzimi i tekstit final tek Qeveria e RM -së.

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHE
TË REFORMËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.1.5.

Funksionimi i drejtë i sistemit 2.1.5.-1
për shpërndarjen e lëndëve
gjyqësore (AKMIS) me
zbatimin e kontrollit dhe
revizionit të rregullt mbi
funksionimin e tij, me qëllim të
pengimit të çfarëdo
keqpërdorimi në sistem.

Tejkalimimin e munëdsive për keqpërdorim të
sistemit për shpërndarje elektronike të lëndëve
nëpërmjet formimit të një trupi për vlerësimin e
përdorimit të AKMIS, zbatimi i veprimive të
ekzaminimit të mënyrave të përdorimit të tij,
nëpërmjet ndryshimit të Ligjit për udhëheqjen e
bartjes së lëndëve në gjykata.

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHE
TË REFORMËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.1.5.

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHE
TË REFORMËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.1.6.

2.
2.1.
QËLLIMET STRATEGJIKE PAVARËSIA DHE
TË REFORMËS NË
PAANSHMËRIA
GJYQËSI

2.1.6.

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.1.

MD

KGJRM, GJSRM,
KPPRM, PPRM, Shoqata
e Gjykatësve, Shoqata e
Prokurorëve

Këshilli për reforma në
sektorin gjyqësor
Dhjetor 2017

MD

Funksionimi i drejtë i sistemit 2.1.5. -2
për shpërndarjen e lëndëve
gjyqësore (AKMIS) me
zbatimin e kontrollit dhe
revizionit të rregullt mbi
funksionimin e tij, me qëllim të
pengimit të çfarëdo
keqpërdorimi në sistem.

Revizione të rregullta vjetore mbi funksionimin
e AKMIS nga revizorë të pavarur.

Buxhet gjyqësor i pavarur dhe i 2.1.6.-1
qëndrueshëm, konsistent me
përcaktimin ligjor të të
ardhurave bruto nacionale

Përmirësimi i gjendjes me zbatimin e Ligjit për
buxhetin gjyqësor.

Buxhet gjyqësor i pavarur dhe i 2.1.6-2
qëndrueshëm, konsistent me
përcaktimin ligjor të të
ardhurave bruto nacionale

Avansimi i mënyrës dhe procedurës për
shpërndarjen e mjeteve të Buxhetit Gjyqësor.

1.Formimi i grupit të punës prë Ligjin për
udhëheq me barjtjen e lëndëve në gjykata
(LUBLGJ)
2. Përpilimi i projekt ligjit.
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
6. Nxjerrja e ligjit nga Kuvendi i RM -së.
7. Propozim Rregullorja për ndryshimin dhe
plotësimin e Rregullores gjyqësore dhe 8.Sjellja
e procedurave të brendshme në gjykata

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

MD

KGJRM, KPPRM
gjyqtarë, shoqata e
gjyqtarëve, përfaqësues
nga SHAGJ, SC

LUBLGJ
1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3 dhe 4.Мај 2018
5.Qershor 2018
6. Kurrik 2018
7.Shtator 2018
Rregullorja Gjyqësore
8. Dhjetor 2018

Angazhimi i revizprëve të pavarur

MD

Analiza e mundësive për zbatim konsekuent të
Ligjit për buxhetin gjyqësor, si dhe
përmirësimin e zbatimit të tij në nivel vjetor

Përcaktimi (avansimi) i metodologjisë me
kritere objektive për hartimin dhe shpërndarjen
e Buxhetit Gjyqësor.

Barazimi i praktikës gjyqësore 2.2.1.-1

Këshilli
Gjyqësor
Buxhetor
MF
Këshilli
Gjyqësor
Buxhetor
MF
AGJPP

1. Publikimi me radhë i vendimeve të sjella
gjyqësore në ueb - portalin gjyqësor.
Rritja e vëlllimit të trajnimeve të gjyqtarëve në 2. trajnime në AGJPP për analizë të vendimeve
kuadër të AGJPP për analizë të vendimeve të
të sjella gjyqësore
publikuara gjyqësore në përputhje me standardet 3. Përpilimi i përmbledhjeve të vendimeve
evropiane
gjyqësore

KGjB, ente të pavarura të
jashtme revizioni

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Anëtarë të rinj të
zgjedhur në KGJRM
dhe KPPRM, juristë të
shquar, të cilët nuk janë
nga radha e gjyqtarëve
dhe prokurorëve
publlikë në bazë të
kritereve të reja lligjore.

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1
Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Sistem funsional
AKMIS, në pajtim me
pretendimet e
evaluimeve dhe
revizioneve

360.000,00 denarë Sistem funsional
AKMIS, në pajtim me të
dhënat e evaluimeve dhe
revizioneve
Në kontinuitet nga viti 2018

/
Maj 2018

/
Korrik 2018

Në kontinuitet për Buxheti për vitin 2019
prje 0,6 nga BPV, kurse
secilin vit
për vitin 2021 prej
0,8%.
Në kontinuitet për Buxheti për vitin 2019
prje 0,6 nga BPV, kurse
secilin vit
për vitin 2021 prej
0,8%.
IPA/ Ndihmë nga
jashtë

AGJPP

Në kontinuitet, nga tetori i vitit 2017
deri në vitin 2022

Numër i zvogëluar i
aplikimeve në GjEDNJ,
në bazë të praktikës
gjyqësore të pabarazuar,
deri në vitin 2021

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.1.

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.2.

Njësimi i praktikës gjyqësore

2.2.1.-2
Përpilim i rregullt i sentencave dhe
konkluzioneve nga Gjykatat e Apelit.

Revidimi i kritereve për
notimin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve publikë.

Takime të rregullta të gjyqtërëve të rajoneve të
ndryshme të apelit, ndërmjet gjyqtarëve të
rajoneve të apelit dhe Gjykatës Supreme me
qëllim të sjelljes së përfundimeve mbi çështjet
juridike dhe publikimin e tyre në ueb portalin
gjyqësor.

2.2.2.-1

GjSRM

Gjykatat e Apelit

2.2.3.

Ridefinimi i kritereve për
avansimin e gjyqtarit dhe
prokurorit publik

1.-5. MD
KGJRM, GJSRM
8. KGJRM, KPPRM, PPRM Shoqatae
KPPRM
gjyqtarëve, Shoqata e
prokurorëve pulikë

2.2.3.-1

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.3.

Ridefinimi i kritereve për
avansimin e gjyqtarit dhe
prokurorit publik

2.2.3.-2

Ndryshime për LKGJRM:
1. Tetor 2017
2.- 5. Nëntor 2017
6. Dhjetor 2017
7. Janar 2018
8. tre muaj pas nxjerrejs së ligjeve
Ligji për KPPRM:
1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Maj 2018
4. dhe 5. Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
8. tre muaj pas nxjerrjes së ligjeve

MD

Nxjerrja e :
Ligjit për prokurorët publik
Ligjit për Këshillin e PP
Ligjit për gjykatat
Ligjit për Këshillin Gjyqësor të RM, drejtë
implementimit të kritereve për avanskimin që do
të jenë në korelacion me me stazhin
gjyqësor/prokuror, peshën, lloji dhe
ndërlikueshmërinë e lëndëve, notimin
profesional

Arsyetim dhe shpallje publike e detyrueshme e
vendimeve të KGJRM dhe KPPRM mbi
avansimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve
publikë.

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore me inkuadrimin e qarqeve
profesionale dhe akademik dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3. Përpilimi i projekt ligjeve
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi në RVEN dhe debat
publik)
5. Dorëzimi i Propozim Ligjit në Qeverinë së
RM-së.
6. Propozim ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së.
7.Ligje të nxjerra nga Kuvendi i RM -së.
8.Formimi i një formulari të vetëm për notim

Përpilimi i akteve nënligjore të KGJRM dhe
KPPRM në të cilat do të përcaktohet forma e
vendimit për zgjedhje që detyrimisht do të
përmbajë arsyetimin e argumentuar mbi arsyet
e avansimit

Numër i zvogëluar i
aplikimeve në GjEDNJ,
në bazë të praktikës
gjyqësore të pabarazuar,
deri në vitin 2021

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Gjyqtarë dhe prokurorë
publikë të vlerësuar në
pajtim me kriteret
kuantitative dhe
kualitative për vitin
2019

IPA / Ndihmë nga
jashtë

100% Gjyqtarë dhe
prokurorë publikë të
avnasuar në bazë të
kritereve të reja ligjore
të vitit 2019.

nuk shkakton
implikime fiskale

100% Vendime të
publikuara me arsyetim
mbi avansimin
gjyqtarëve dhe
prokurorëve publikë

Në kontinuitet, nga tetori i vitit 2017
deri në vitin 2022

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore (LKGJRM dhe LKPPRM)
Ndryshime në ligjet e KGJRM dhe KPPRM me me inkuadrimin e qarqeve profesionale dhe
qëllim të vënies së dispozitave ligjore për kritere akademike dhe SC.
objektive dhe për përkufizim të dispozitave të
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
përpikta mbi kompetencën dhe procedurën e
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeit.
notimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të 4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
gjyqtarëve, kryetarëve të gjykatave dhe
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
prokurorëve publikë, që do të bazohen në
publik)
balancimin e kritereve kuantitative dhe
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
kualitative, si dhe në afësitë profesionale,
RM - së.
efikasitetin, integritetin dhe përvojën.
6. Miratimi i Propzim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

IPA / Ndihmë nga
jashtë

KGJRM GJSRM
KPPRM PPRM Shoqata e
gjyqtarëve, Shoqata e
prokurorëve publikë

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

KGJRM
KPPRM

/
Gjashtë muaj pas miratimit të ligjit

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.4.

Ndërpreja e dhënies së
2.2.4.-1
provimit profesional në formë
elektronike dhe zbatimi i
dhënies së provimit me gojë
dhe me shkrim nga kandidatët
para komisioneve profesionale,
në bazë të kritereve matëse dhe
objektive për vlerësimin e
diturive të tyre.
Sjellja e zgjidhjeve ligjore me të cilat dhënia
elektronike e provimit do të zëvendësohet me
provimin me shkrim dhe ushtrimin me shkrim
"studim rasti" para Komisionit.

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.5.

Përcaktimi i detyrimit ligjor
2.2.5.-1
për trajnim të vazhdueshëm të
avokatëve

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.5.

Vënia e detyrimit ligjor për
trajnim të vazhdueshëm të
avokatëve

2.
2.2. KUALITETI
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.6.

2.2.5.-2

Përpilim i analizës për krijimin 2.2.6-1
eventual të programit të ri për
trajnim të veçantë fillestar për
praktikuesit me përvojë
shumëvjeçare, si dhe trajnime
të vazhdueshme për të gjithë
gjyqtarët dhe prokurorët
publikë

MD

OARM

OARM

/

MD

AGJPP

LN dhe LP
1. Shtator 2017
2. Tetor 2017
3. Nëntor 2017
4. Nëntor 2017
5. Dhjetor 2017
6. Shkurt 2018
7. dy muaj pas nxjerrjes së ligjeve
Ligjet për: provimin e jursprudencës,
vlerësimit, ekspertimit dhe
ndërmjetësimit
1. dhjetor 2017
2. Shkurt 2018
3. Mars 2018
4. Maj 2018
5. Korrik 2018
6. Shtator 2018
7. dy muaj pas nxjerrjes së ligjeve

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Provime të realizuara në
pajtim me mënyrën e re
të dhënies së provimit
prej vitit 2019.

Prill 2018
2. Maj 2018
3.dhe 4. Maj 2018
5. Korrik 2018
6. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

10 orë në nivel vjetor realizimi i trajnimeve të
vazhdueshme për të
gjithë avokatët në vitin
2019

Tre muaj pas miratimit të ligjit

nuk shkakton
implikime fiskale

10 orë në nivel vjetor realizimi i trajnimeve të
vazhdueshme për të
gjithë avokatët në vitin
2019
Analizë e përpiluar, e
prezantuar para opinioit
vendor dhe
ndërkombëtar.

Krijimi i Programit dhe metodologjisë për
realizimin e trajnimit të vazhduesmë dhe të
detyrueshëm për avokatët nga OARM
Analiza e programit të përgjithshëm mësimor
dhe planeve të AGJPP të përpiluar nga ekspertë
ndërkombëtarë dhe të vendit

Përpilimi i një analize të themeltë dhe
gjithëpërfshirëse të rrethanave në RM dhe i
përvojave komparative dhe praktikave më të
mira.

DHPRM, DHNRM
DHNRM Dhoma e
vlerësuesve, Dhoma e
ekspertëve

1.Formimi i grupeve të punës për Ligjin për
notariatin, Ligjin për përmbarim, Ligjin për
provimin e jurisprudencës, Ligjin për
ndërmjetësim, Ligjin për ekspertime, Ligjin për
vlerësim
2. Përpilimi i Projekt - Ligjit
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
5. Propozim Ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së.
6.Ligje
të nxjerra nga Kuvendi i RM - së.
7.Përpilimi i akteve nënligjore dhe Programit të
ri për realizimin e provimeve.

1. Formimi i grupit të punës për përpilimin e
ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit të
avokatisë
2.Përpilimi i Projekt - Ligjit
Ndrshimi i Ligjit për avokatinë me qëllim të
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
implementimit të trajnimit të vazhdueshëm të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
avokatëve, i organizuar nga Dhoma e Avokatëve
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
me fond të përcaktuar ligjor orësh në nivel
RM - së.
vjetor.
5. Propozim Ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së.
6.Ligje
të nxjerra nga Kuvendi i RM - së.

Krijimi i Programit dhe metodologjisë për
realizimin e trajnimit të vazhduesmë dhe të
detyrueshëm për avokatët nga OARM

MD

IPA / Ndihmë nga
jashtë

prill 2018

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.7.

Kritere të reja ligjore për stafin 2.2.7.-1
e organve të drejtimit dhe
udhëheqjes së AGJPP

MD

Ndryshime ligjore të Ligjit për AGJPP me
qëllim të largimit të kritereve formale që
paraqesin pengesë për funksionimin efikas të
Akademisë

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.8.

Riekipimi i kadrovik dhe teknik 2.2.8.-1
i përcjellë me sigurimin e
kushteve hapësinore adekuate.

Shtimi i kuadrove i përcjellë
me sigurimin e kushteve
hapësinore adekuate.

2.2.8.

Sigurimi i mjeteve financiare

Qeveria e
RM

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.9.

Sistem funksional për
2.2.9.-1
probacion dhe masa alternative

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.10.

Ridefinimi i kritereve për
zgjedhjen e gjyqtarit - porotë
dhe rritjene kompensimit të
paraparë për punën e tyre.

AGJPP, MF

Vendim i Qeverisë

2.2.8.-2

Qeveria e
RM

Ndërtimi i kushteve të reja hapësinore

Trajnime për gjyqtarët që punojnë në materien
penale në fushën e masave alternative dhe
probacionit, trajnime për punonjësit e ri të
probacionit, Strategjia për probacion për
periudhën 2018-2023

1. Nëntor 2017
2.- 5. Dhjetor 2017
6. Janar 2018

1. Formimi i grupit të punës për përpilimin e
ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për
AGJPP me pjesëmarrjen e gjyqtarëve,
prokurorëve, përfaqësuesve të bashkësisë
akademike dhe të sektorit civil
2
Përpilimi i Projekt - Ligjit
Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
5. Propozim Ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së.
6.Ligje
të nxjerra nga Kuvendi i RM - së.

Punësimi i kuadrit profesional, fromimi i njësive
organizative të reja adekuate, sigurimi i
kushteve teknike dhe hapësinore adekuate.

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

AGJPP

MF, Qeveria e RM

1.Programe dhe plane trajnimesh,
2. Grup të punës për përpilimin e Strategjisë

2.2.10.-1

MD- DES

MD

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademike dhe të SC
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
Vënia e kritereve të qarta për zgjedhjen e
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
gjyqtarëve porotë, si dhe rritja e kompensimit të propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
paraparë për punën e tyre
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Organe të zgjedhura
funksionale për
drejtimin dhe
udhëheqjen e AGJPP

23.300.000,00
denarë

5 punësime të reja dhe
funksionimi i AGJPP në
kushte adekuate teknike
dhe hapësinore, nga viti
2022.

2021

në kontinuitet, nga fillimi i vitit 2019
deri në vitin 2022

146.000.000,00
denarë
Objekte të reja

AGJPP, Shoqata
1.qershor 2018
Penologjike e Maqedonisë 2. shtator 2018

IPA /Ndihmë nga
jashtë

Gjyqtarë dhe punonjë
probacioni të trajnuar
nga viti 2019
Strategji e miratuar.

MF,KGJRM, GJSRM,
gjyqtarë, shoqata e
gjyqtarëve, përfaqësues i
SHNGJ, SC

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Zgjedhja e gjyqtarëve të
ri porotë dhe rritja e
kompensimit për punën
e tyre në shumë prej
50%, prej vitit 2019

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

2.
2.2.
QËLLIMET STRATEGJIKE KUALITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.2.11.

2.2.11.-1

Zhvillimi i menaxhimit me
resurset njerëzore në sektorin e
gjyqësor
Kritere ligjore dhe procedura 2.3.1.-1
për përcaktimin e përgjegjësisë
individuale të anëtarëve të
KGJRM dhe KPPRM

Përpilimi i planit dhe programit për vlerësim të
gjendjes aktuale të resurseve njerëzore në
sektorin gjyqësor dhe drejtime në mexhimin e
kësja fushe për një afat të gjatë.

Analizimi i gjendjes me pjesëmarrjen e
opinionit vendas dhe ndërkombëtar.

MD

KGJRM, KGJB,
KPPRM, MSHIA

Vënia e dispozitave ligjore për bazat dhe
procedurën për përgjegjësi individuale të
anëtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe të Këshillit
të Prokurorëve Publikë

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademik dhe të SC
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

KGJRM GJSRM
KPPRM PPRM Shoqata e
gjyqtarëve, Shoqata e
prokurorëve publikë

duke filluar nga janari 2018 dhe
përfundimisht deri në qershor 2018

Shqyrtim i tërësishëm i
gjendjes dhe nevojave të
ardhme për resurset
njerëzore në sektorin
gjyqësor

Procedura të iniciuara
mbi përgjegjësinë e
anëtarëve të KGJRM
dhe KPPRM, në
mbështetje të ligjit.

2.
2.3.
QËLLIMET STRATEGJIKE PËRGJEGJËSIA
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.3.1.

2.
2.3.
QËLLIMET STRATEGJIKE PËRGJEGJËSIA
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.3.2.

Mekanizma funksionalë dhe
2.3.2.-1
transparentë për përgjegjësinë
e gjyqtarëve

Nxjerrja e Ligjit për gjykatat, LKGJRM në
aspekt të:
1.Përforcimit të përgjegjësisë disiplinore të
gjyqtarit nëpërmjet të bazave të precizuara qartë
për shkarkimin e gjyqtarit me përcaktim vetëm
të shkeljeve disiplinore më të rënda si bazë e
shkarkimit;
2. Të dhënat kuantitative, siç janë përqindja e
lëndëve të abroguara apo të ndryshuara, të
paraqesin bazë për përgjegjësinë e gjyqtarit, por
jo edhe bazë për shkarkimit të gjyqtarit.

1.Formimi i grupeve të punës. 2.Shfrytëzimi i
analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve

1. Tetor 2017
2-5. Nëntor 2017
6. Dhjetor 2017
7. Janar 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Zero procedura
disiplinore mbi
përgjegjësinë e
gjyqtarëve pa praninë e
qarqeve profesionale
dhe pa publikimin e
vendimit të arsyetuar në
ueb faqen e KGJRM
dhe numri i zvogëluar i
ankimeve të
parashtruara dhe të
miratuara nga gjyqtarët
kundër vendimit të
KGJRM, prej vitit 2019

2.
2.3.
QËLLIMET STRATEGJIKE PËRGJEGJËSIA
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.3.2.

Mekanizma funksionalë dhe
2.3.2.-2
transparentë për përgjegjësinë
e gjyqtarëve

Abrogimi i Ligjit mbi Këshillin për verifikimin e
fakteve dhe inicimi i procedurës për konfirmimin
e përgjegjësisë së gjyqtarit dhe ndryshimin dhe
plotësimin e LKGJRM në drejtim të kthimit të
kompetencës dhe udhëheqjes së procedurave
disiplinore

1.Formimi i grupeve të punës. 2.Shfrytëzimi i
analizave komparative.
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve

gusht dhe nëntor viti 2017

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Shfuqizimi i Këshillit
për verifikimin e fakteve
dhe inicimi i procdurës
për konfirmimin e
përgjegjësisë për
gjyqtarin, në dhjetor të
vitit 2017

2. QËLLIMET
STRATEGJIKE TË
REFORMËS NË GJYQËSI

2.3.3.

Mekanizma funksionalë dhe
2.3.3.-1
transparentë për përgjegjësinë
e prokurorëve publikë

Nxjerrja e LPP dhe LKPPRM në aspekt të:
1.Përforcimit të përgjegjësisë disiplinore të
prokurorit publik nëpërmjet të bazave të
precizuara qartë për shkarkimin e prokurorit me
përcaktim vetëm të shkeljeve disiplinore më të
rënda si bazë e shkarkimit;
2. Përcaktimi preciz i kritereve kuantitative dhe
kualitative për përgjegjësinë e prokurorëve
publikë

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore me inkuadrimin e
prokurorëve publikë, (përfaqësues i KPPRM
për LKPPRM), opinioni akademik dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative.
3.Përpilimi i Projekt - Ligjeve
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

MD

Këshilli i PP,PPRM

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Zero procedura
disiplinore për
përgjegjësi të
prokurorëve publikë pa
praninë e
profesionistëve dhe pa
publikim të vendimit të
arsyetuar në ueb faqen e
KPPRM dhe numër i
zvogëluar i ankimeve të
parashtruara dhe të
miratuara nga gjykatësit
kudër vendimit të
KPPRM, nga viti 2019

2.3.
PËRGJEGJËSIA

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

IPA /ndihmë nga
jashtë/ Mjetet
financiare janë
paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

2. QËLLIMET
STRATEGJIKE TË
REFORMËS NË GJYQËSI

2.3.
PËRGJEGJËSIA

2.3.4.

Seksion në PP dhe Zyrën e
2.3.4-1
Avokatit të Popullit për
kontrollë të jashtme për
ndjekjen dhe zbulimin e
tejkalimeve dhe keqpërdorimit
të autorizimeve zyrtare të
policisë

1.Vënia e dispozitave ligjore për sektorë të rinj
në PP dhe tek Avokati i Popullit dhe 2.
Punësimi dhe ekipimi i sektorëve
3. Organizimii trajnimeve speciale për
prokurorët dhe të punësuarit nëpër sektorë

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
zgjidhjeve ligjore me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademike dhe SC.
2. Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
4.Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
5. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
6. Nxjerrja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.
7.Caktimi i tre prokurorëve për krim të
organizar në sektorin e ri dhe punësimi i 6
përmbaruesve në sektor, si dhe 3 punësime të
reja në sektorin pranë Avokatit të Popullit
8. Trajnim i prokurorëve dhe të punësuarve në
sektor

2.
2.3.
QËLLIMET STRATEGJIKE PËRGJEGJËSIA
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.3.5.

Ndërtimit i kulturës dhe
vetëdijes mbi përgjegësinë
personale dhe institucionale
gjatë punës në gjyqësi dhe
prokurori

2.3.5-1

1.Inkuadrimi i Shoqatës së Gjyqtarëve dhe
Shoqatës së Prokurorëve Publikë në
monitorimin e procedurave të vendimmarrjes
mbi përgjegjësinë disiplinore nëpërmjet të
ndryshimeve ligjore të KGJRM dhe KPPRM
2. Përforcimi i kapaciteteve të trupave për etikë
gjyqësore pranë Shoqatës së Gjyqtarëve dhe
Shoqatës së Prokurorëve Publikë
3.Trajnie të vazhdueshme mbi sjelljen etike në
kuadër të AGJPP

1. Prania e rregullt e shoqatave gjatë
procedurave para KGJRM dhe KPPRM
2. Zgjedhja e profesionistëve në trupat e
shoqatave
3.Hartimi i një programi bashkëkohor për
trajnim në temën Sjellje etike

2.
2.3.
QËLLIMET STRATEGJIKE PËRGJEGJËSIA
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.3.6.

Kodeksi i etikës gjyqësore si
kategori ligjore

2.3.6-1

1. Vënia e bazës ligjore për sjelljen e Kodeksit
për etikë gjyqësore

1.Formimi i grupeve të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademik dhe të SC
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së.

2.
2.3.
QËLLIMET STRATEGJIKE PËRGJEGJËSIA
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.3.6.

Kodeksi i etikës gjyqësore si
kategori ligjore

2.3.6.-2

Formimi i trupit këshillimor për etikë
gjyqësore, në bazë të Kodeksit

Zgjedhja e anëtarëve të trupit këshillimor

2.
2.4
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.1.

MD

5.418.000,00
denarë

Procedura të zbatuara
në kuadër të sektorëve
të rinj, prej viti 2019

Në kontinuitet, prej nëntorit të vitit
2017

IPA / Ndihmë nga
jashtë

Denoncime për sjellje
joetike nga gjyqtarët dhe
prokurorët publikë dhe
100% mendime të
publikuara nga trupat
këshillimorë për etikë,
prej viti 2018

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare Përcaktimi i bazës
janë paraparë në ligjore, në vitin 2019
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

MPB, PPRM, Avokati i 1. Tetor 2017
Popullit, AGJPP
2, 3 dhe 4. Nëntor 2017
5. Dhjetor 2017
6. Janar 2018
7. 2018-2019
8. në kontinuitet 2018-2019

Shoqatat e
gjyqtarëve
dhe
prokurorëve
publikë

AGJPP

1-5. MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM
SHNGJ

Shoqata e
gjyqtarëve
Nëntor 2017

Ndjekja e efikasitetit të
2.4.1.-1.
gjyqësisë nëpërmjet
indikatorëve të përcaktuar nga
EU Justice Scoreboard (lista e
rezultateve), CEPEJ dhe
standardeve të tjera
ndërkombëtare

Zbatimi i Metodologjisë së statistikës gjyqësore 1. Analiza e nevojës për përmirësimin dhe
sipas SEREJ standardeve dhe avansimi i
mbindërtimin e softuerit të statistikës gjyqësore
sistemit të statistikës gjyqësore.
2.Implementimi i sistemit
3. Përpilimi i analizave dhe gjRVENimi i
raproteve në pajjtim me indikatorët e
Metodologjisë së statistikës gjyqësore

MD

KGJRM

nuk shkakton
implikacione
fiskale

1. Shkurt 2018
IPA / Ndihmë nga
2. në kontinuitet, prej shkurtit të vitit jashtë
2018
3. në kontinuitet prej muajit shkturt
të vitit 2018

Sistem i vendosur
funksioal statistikor me
raporte të gjRVENuara,
nga dhjetori i vitit 2018

2.
2.4
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.2.

Zbatimi konsekuent i Planit të 2.4.2.-1
veprimit për kryerjen e lëndëve
të vjetra dhe ndjekja e gjendjes
me lëndët e pakryera

Formimi i trupave funksionalë të punës në
gjykata, të cilët ndjekin gjendjen me lëndët e
vjetra dhe të pakryera dhe përpilojnë propozim planin për tejkalimin e ngecjes së lëndëve

1. Dorëzimi i raproteve të rregullta mujore në KGJRM, MD
KGJRM nga kryetarët e të gjitha gjykatave mbi
lëndët e vjetra dhe lëndët e pakryera
2.Hartimi i plait vjetor nga kryetarët e
gjykatave për kryerjen e lëndëve
3. Ndjekje aktive të gjendjes me kryerjen e
lëndëve nga kryetari i gjykatës, gjykatës më të
lartë, KGJRM dhe MD

2.
2.4.
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.2.

Zbatimi konsekuent i Planit të 2.4.2.-2
veprimit për zgjidhjen e
lëndëve të vjetra dhe ndjekja e
gjendjes me lëndët e pakryera

Implementimi i veglave të veçanta për
identifikimin dhe dhënien e prioritetit disa
lëndëve,që mund të sjellin deri te shkelja e
principit të gjykimit brenda afatit racional

Ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve nga
kryetari i gjykatës dhe nga trupi të punës i
gjykatës.

2.
2.4.
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.3.

Harmonizimi i numrit të
gjykatësve në Republikën e
Maqedonisë me mesataren
evropiane për kokë banori

2.4.3.-1

Optimizimi i numrit të gjyqtarëve me numrin e
lëndëve në gjykata në pajtim me standardet
evropiane nëpërmjet të zvogëlimit natyral të
numrit të gjykatësve (me pensionim)

1. Analiza e gjendjes me qëllim të harmonizimit
me standardet evropiane
2.Sjellja e vendimeve për numrin e duhur të
gjyqtarëve nëpër gjykata, në pajtim me numrin
e lëndëve në secilën gjykatë dhe në pajtim me
kriteret evropiane

2.
2.4.
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.4.

2.4.4.-1.

1.Formimi i grupeve të punës për ndryshimin
dhe plotësimin e Ligit për administratë
Harmonizimi i Ligjit për administratë gjyqësore gjyqësore dhe Ligjit për adminstratë të
dhe të prokurorisë publikeme Ligjin pë të
prokurorisë publike me pjesëmarrjen e
punësuarit në sektorin publik dhe Ligjin për
përfaqësuesve nga adnistrata
nëpunës adminstrativ
gjyqësore/prokuroria publike
2.
Përpilimi i Projekt - Ligjit
Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
5. Propozim Ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së.
6.Ligje
të nxjerra nga Kuvendi i RM - së.

2.
2.4.
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.5.

Funkionalitet i plotë i ueb
portalit www.sud.mk

2.4.5.-1.

Azhurnim i rregullt i bazës gjyqësore të të
dhënave (www.sud.mk)

1. Njoftimi i publikut me funksionalitetin e
KGJRM dhe
portalit
GJSRM
2. Zbatimi i hulumtimit të opiniont publik lidhur
me shfrytëzimin e portalit

2.
2.4.
QËLLIMET STRATEGJIKE EFIKASITETI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.4.6.

Revidimi i sistemit të
2.4.6.-1.
ekspertimeve gjyqësore
nëpërmjet ndryshimeve ligjore

Bazë lligjore për deetatizimin e sistemit të
ekspertimeve ligjore në drejtim të rritjes së
efikasitetit

1. Formimi i grupeve të punës për ndryshimin
dhe plotësimin e Ligit për ekspertime dhe
LOPOASH me inkuadrimin e qarqeve
profesionale.
2. Analizë e përpiluar mbi gjendjen
3. Përpilimi i Projekt - Ligjeve
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen e propozuar
ligjore (publikkem në RVEN dhe debat publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM -së.
6. Propozim - ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së
7. Ligje të nxjerra nga Kuvendi i RM -së.

MD dhe
MSHIA

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

2.5.1.

Përforcimi i transparencës së
Këshillit Gjyqësor dhe
Këshillit të Prokurorëve
Publikë

Vënia e kritereve, rregullave dhe procedurave të 1. Ndryshim në rregulloret e punës të KGJRM
qarta për publikun në seancat e Këshillit
dhe KPPRM
Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë 2. Shpallja e rregullt e seancave të caktuara,
rendit të ditës dhe vendimeve të sjella
3. Seanca të hapura për mediat dhe SC

KGJRM
KPPRM

TRANSPARENCA

Përmirësimi i kapacitetve të
adminstratëse gjyësor dhe të
prokurorisë publike

2.5.1.-1

Të gjitha gjykatat

KGJRM
Kryetarët e
gjykatave

KGJRM

MD

Këshilli i administratës
gjyqësore,MSHIA,
Shoqata për Adminstratë
Gjyqësore

Dhoma e ekspertëve

në kontinuitet

IPA / Ndihmë nga
jashtë

Numër i zvogëluar i
lëndve të vjetra dhe të
pakryera për 10% në
nivel vjetor, nga viti
2019.

në kontinuitet

nuk shkakton
implikime fiskale

1.Shtator viti 2018
2. në kontinuitet nga tetori i vitit
2018

IPA/Ndihmë nga
jashtë

Numër i zvogëluar i
lëndve të vjetra dhe të
pakryera për 10% në
nivel vjetor, prej viti
2019.
Numër i zvogëluar i
gjyqtarëve për 5% deri
në përfundim të vitit
2022

1. Shtator 2018
2 dhe 3. Nëntor 2018
4. Dhjetor 2018
5. Janar 2019
6. Prill 2019

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

në kontinuitet

nuk shkakton
implikime fiskale

Vizitimi në rritje i
protalit www.sud.mk

1. Shtator 2018
2. Tetor 2018
3 dhe 4. Dhjetor 2018
5. Janar 2019
6.Shkurt 2019
7. Prill 2019

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Heqja e Byrosë për
ekspertime gjyqësore, si
organ në kuadër të MD,
prej dhjetorit të vitit
2019 dhe implementimi i
një sistemit funksional
për ekspertime
gjyqësore

1 Shtator 2018
2 dhe 3. Në kontinuitet

IPA/ Ndihmë nga
jashtë

100% vendime të
shpallura në mbështetje
të dispozitave ligjore për
konfidencialitetin e të
dhënave të sjella nga
KGJRM dhe KPPRM

Sistem i uniformuar i
admistratës gjyqësore
dhe prokuroisë publike
me sistemin e të
punësuarve në
administratën publike.

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

TRANSPARENCA

2.5.1.

Përforcimi i transparencës së
Këshillit Gjyqësor dhe
Këshillit të Prokurorëve
Publikë

2.5.1.-2

Shpallja publike e të gjitha e vednimeve për
zgjedhje, avansim dhe shkarkim të gjyqtarëve
dhe prokurorëve publikë, si dhe vendimeve për
konfirmimin e përgjegjësisë disiplinore duke
respektuar dispozitat ligjore për
konfidencialitetin e të dhënave nga KGJRM
dhe KPPRM

1.Vënia e veglave të kërkimit në vendimet e
Këshillit Gjyqësor dhe të Këshilllit të
Prokurorëve Publikë
2. Organizimi i brifingut për mediat, qarqet
shkencore dhe profesionale.
3. Përmirësimi i ueb faqeve.

KGJRM
KPPRM

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

TRANSPARENCA

2.5.2.

Mbledhja, përpunimi dhe
analiza e të dhënave
statistikore për punën e
gjykatave dhe prokurorive
publike në KGJRM dhe
KPPRM

2.5.2.-1

Formimi i njësive të specializuara organizative
për menaxhimin e sistemit për mbledhje,
përpunim dhe analizë të të dhënave statistikore
për punën e gjykatave dhe prokurorive publike
në KGJRM dhe KPPRM

1.Ndryshimi dhe plotësimi i akteve për
sistemtizim të organeve kompetente
2. Përforcim i kapaciteteve të nëpunsve në
njësitë e specializuara organizative

KGJRM
KPPRM

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

TRANSPARENCA

2.5.3.

Përforcimi i kapaciteteve për
marrëdhënie me publikun

2.5.3.-1

Hartimi i planeve dhe programeve mësimore dhe Realizimi i trajnimeve për personat për
përforcimi i aftësive komunikative dhe
marrëdhënie me publikun
organizimi i trajnimeve për personat për
marrëdhënie me publikun

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

TRANSPARENCA

2.5.3.

Përforcimi i kapaciteteve për
marrëdhënie me publikun

2.5.3.-2

Përpilimi i Metodologjive për formularë të
njëshëm për raportet vjetore

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

TRANSPARENCA

2.5.4.

Njësimi i formës së raporteve
vjetore për punën e gjykatave,
prokurorive publike, KGJRM
dhe KPPRM

2.5.4.-1

2.
2.5.
QËLLIMET STRATEGJIKE
TË REFORMËS NË
GJYQËSI

TRANSPARENCA

2.5.5.

Publikimi i raporteve nga
kontrollet e rregullta të kryera
mbi funksionimin e sistemit
AKMIS dhe sistemit për
shpërndarjen dhe menaxhimin
e lëndëve në PP

2.5.5.-1

1.Fromimi i grupeve të punës me përfaqësues të
MD, gjykatave, prokurorive publike, KGJRM
dhe KPPRM për përpilimin e Metodologjive
për formularë të njëshëm raportesh vjetore
2. Metodologji të përpiluara për formularë të
njëshëm raportesh vjetore
3. Metodologji miratuara për formularë të
njëshëm raportesh vjetore

MSHIA

AGJPP

Në kontinuitet

IPA/ Ndihmë nga
jashtë

100%vendime të
shpallura të sjella nga
KGJRM dhe KPPRM

Shtator 2018.

3.172.000,00
denarë

Të dhëna statistikore me
qasje publike, prej vitit
2019

Korrik 2018.

IPA/ Ndihmë nga
jashtë

Persona të aftësuar për
marrëdhënie me
publikun

MD

KGJRM KPPRM

1. Noemvri 2017
2.Shkurt 2018
3. Mars 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Raporte vjetore të
pëpiluara sipas
formularit të përcaktuar,
prej vitit 2019

Revizion i Metodologjisë për statistikë
Përpilimi i një formulari të vetëm për formën e
gjyqësore sa i përket formës së raporteve vjetore raporteve vjetore për punën e gjykatave
për punë.

MD

KGJRM KPPRM

në kontinuitet prej janarit të vitit
2018

nuk shkakton
implikime fiskale

Raporte të njësuara, të
publikuara nga Ministria
e Drejtësisë

Qasje në raportet e Ministrisë së Drejtësisë nga
kontrollet e kryera në funksionimin e AKMIS it dhe sistemit për shpërndarjen dhe menaxhimin
e lëndëve në PP dhe raportet e mbikëqyrjes së
kryer mbi Rregulloren gjyqësore

MD

në kontinuitet prej janarit të vitit
2018

nuk shkakton
implikime fiskale

Raporte të publikuara
nga Ministria e
Drejtësisë për konrollin
e zbatuar

1. Kryerja e kontrolleve të rregullta mbi
funksionimin e AKMIS dhe sistemin e
prokuroisë publike
2. Përpilimi i raporteve për kontrollet e kryera
3.Publikimi i raporteve për kontrollet e rregullta
të kryera në funksionimin e AKMIS dhe
sistemit për shpërndarjen dhe menaxhimin e
lëndëve në PP

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJE NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.1.
NDIHMA JURIDIKE FALAS

2.6.1.1

Sistem efektiv, efikas dhe i
2.6.1.1-1
qëndrueshëm i NJF, nëpërmjet
nxjerrjes së Ligjit të ri për
ndihmë jurdike falas

Nxjerrja e ligjit të ri për NJF në pajtim me
standardet e UE, me të cilin do të përforcohet
sistemi i ndihmës paraprake juridike nëpërmjet::
zgjerimit të përfshirjes së shfrytëzuesve të NJF,
përforcimit të kapaciteteve të sektorëve rajonalë
të MD, zgjerimit të fushave për mundësimin e
NJF me përjashtim sferës penale, optimizimit të
shpenzimeve të avokatëve për NJF dhe
mbikëqyrjes së kualitetit të avokatëve të
shoqatave që mundësojnë NJF.

1. Formimi i grupit të punës pë rpërpilimin e
Ligjit për ndihmë juridike falas, me
pjesëmarrjen e të gjitha palëve të interesuara
2.Përpilimi i Projekt - Ligjit
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
5. Propozim Ligje të miratuara nga Qeveria e
RM - së.
6.Ligje
të nxjerra nga Kuvendi i RM - së.
7.Përpilimi dhe nxjerrja e akteve nënlligjore

MD

1. E kryer
2. E kryer
3. Nëntor
4. Dhjetor 2017
5. Shkurt 2018
6. Prill 2018
7. Tre muaj pas nxjerrjes së ligjit

2.
QËLLIMET
STRATEGJIKE TË
REFORMËS NË GJYQËSI

2.6.1.1

Sistem efektiv, efikas dhe i
2.6.1.1-2
qëndrueshëm i NJF, nëpërmjet
nxjerrjes së Ligjit të ri për
ndihmë jurdike falas

Trajnime pë të punësuarit në sektorët rajonalë 1. Hartimi i programeve për trajnim në sektorët
të MD për sigurimin e NJF dhe zbatimi i LPPA rajonalë
2. Mbajtja e trajnimeve të vazhdueshme

MD

1.Tre muaj pas nxjerrjes së ligjit
ndihmë nga jashtë Trajnime të realizuara 2
2.Në kontinuitet prej janarit të vitit
herë në vit për të gjithë
2018 pas përpilimit të trajnimeve për
të punësuarit në sektorët
të punësuarit në sektorët rajonalë.
rajonalë.

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJE NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.1.
NDIHMA JURIDIKE FALAS

2.6.1.1

Sistem efektiv, efikas dhe i
2.6.1.1-3
qëndrueshëm i NJF, nëpërmjet
nxjerrjes së Ligjit të ri për
ndihmë jurdike falas

Formimi dhe përforcimi i klinikave juridike
pranë fakulteteve juridike

1. Hartimi i Momerandumit për bashkëpunim
ndërmjet MD dhe fakulteteve juridike
2. Nënshkrimi i momerandumeve për
bashkëpunim në mes MD dhe fakulteteve
juridike

MD

Janar 2018

nuk shkakton
implikime fiskale

Momerandume të
implementuara për
bashkëpunim

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJE NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.1.
NDIHMA JURIDIKE FALAS

2.6.1.2.

Avansimi i financimit të
sistemit për ndihmë juridike
duke e afruar me vlerën
mesatare të shpenzimeve të
CEPESH (CEPEJ) në
proporcion me BDP e shtetit

2.6.1.2.-1

Buxhe i rritur shtetëror që do të përputhet me
sistemin e ri të NJF

Propozim buxheti për vitin 2019

MD

Korrik/Gusht 2018

5.000.000,00
denarë

50% Buxhet i rritur për
NJF në vitin 2019
krahas vitit 2016

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJE NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.1.
NDIHMA JURIDIKE FALAS

2.6.1.3.

Bashkëpunim ndërmjet të
gjithë faktorëve në sistemin e
NJF

2.6.1.3.-1

Lidhja e momerandumeve ndërmjet të gjithë
faktorëve në sistemin e NJF

1. Hartimi i Projekt - Momerandumit për
bashkëpunim
2. Takime koordinative për harmonizimin e
Momerandumit
3.Nënshkrimi i momerandumeve për
bashkëpunim

MD

60 ditë pas miratimit të ligjit

nuk shkakton
implikime fiskale

Numri i
momerandumeve të
lidhura për bashkëpunim

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJE NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.1.
NDIHMA JURIDIKE FALAS

2.6.1.4.

Rritja e shkallës së infromimit 2.6.1.4.-1
lidhur me NJF

Zbatimi i fushatave mediatike, përpilimi i
broshurave dhe doracakëve për njoftimin e
shfrytëzuesve të NJF, shfrytëzimi i rrjeteve
sociale dhe veglave të tjera promovuese

Angazhimi i mediave, redaksive, shtëpive
botuese, profesionistëve për përpunimin e ueb
aplikacioneve etj.

MD

Në kontinuitet

800.000,00 denarë 1. Video klip i
përpunuar dhe i emetuar
/ donacion
për NJF
2. 1000 ekzemplarë të
shtypur dhe të
shpërndarë të
broshurave/ doracakëve

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.2
AVOKATURA

2.6.2.1

Hapja e zyrave të avokatisë
2.6.2.1-1
për dhënie të ndihmës juridike
falas në rajonin e secilës
gjykatë në RM nga Oda e
Avokatëve

Miratimi i vendimit të OARM për
hapjen/përcaktimin e zyrave për NJF

1. Analiza e gjendjes me së përfshirjes së
zyrave të avokatisë në venddhe detektimin e
avokatëve të regjistruar për dhënie të NJF
2.Caktimi i zvrave të avokatisë për NJF në çdo
rajon të shtetëror në bazë të analizës së
realizuar
3. Vendim i KD të OARM për hapjen e zyrave
të avokatisë për NJF

OARM

2.6.
QASJE NË DREJTËSI
2.6.1.
NDIHMA JURIDIKE FALAS

OARM, fakultetet
juridike, SC

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Tre muaj pas hurjes në fuqi të LNJF nuk shkakton
implikime fiskale

100% rritje e numrit të
lëndëve me NJF në vitin
2019 në krahasim me
vitin 2016 dhe realizimi
i buxhetit të paraparë
për NJF të rritur për
50%

Më së paku një zyrë e
hapur për NJF në
rajonet e gjykatave
themelore

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.2
AVOKATURA

2.6.2.2

Avansimi i bashkëpunimit
2.6.2.2-1
ndërmjet MD dhe OARM
lidhur me përmbajtjen e
zbatimit praktik të tarifës së
avokatisë me qëllim të
përmirësimit të qasjes në
drejtësi në pajtim me qëllimet e
kësaj Strategjie

Rishqyrtimi i metodologjisë së përcaktimit të
taritfës së avokatëve, me qëllim të zvogëlimit
tarifës së avokatëve për mundësimin e qasjes së
qytetarëve në shërbimet kualitative juridike

1.Formimi i grupit të punës për Analizimin e
1. OARM
gjendjes së zbatimit të tarifës së avokatëve të
MD
vitit 2016, të përbërë nga avokatë, MD, noterë, 2.OARM, SC
përmbarues, SC, përfaqësues të Odës
3. OARM
Ekonomike dhe detektimi i problemeve
4. OARM
2. Kërkimi i mendimit lidhur me kënaqësinë e
shfrytëzesvе nga kualiteti dhe shpenzimet për
shërbimet e avokatisë
3. Krijimi i metodologjisë për përcaktimin e
çmimeve të shërbimeve të avokatisë
4. Përcaktimi i dispozitave të veçanta në
tarifën e mbrojtësve me detyrë zyrtare

1. Mars 2018
2. në kontinuitet prej muajit mars
2018
3. mars - shtator 2018
4. Shtator 2018

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.2
AVOKATURA

2.6.2.2

Avansimi i bashkëpunimit
2.6.2.2-2
ndërmjet MD dhe OARM
lidhur me përmbajtjen e
zbatimit praktik të tarifës së
avokatisë me qëllim të
përmirësimit të qasjes në
drejtësi në pajtim me qëllimet e
kësaj Strategjie

Përcaktim i tarifës së veçantë të avokatisë në
pajtim me LNJD

Vendim i KD të OARM për futjen e dispozitave
udhëzuese në Tarifën e avokatisë për zbatimin
e dispozitave të LNJF

Tre muaj pas hurjes në fuqi të LNJF nuk shkakton
implikime fiskale

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.2
AVOKATURA

2.6.2.3

Analizë gjithëpërfshirëse e
2.6.2.3. -1
konstituimit ligjor aktual dhe
puna e profesionit të avokatisë
dhe qasja drejt reformimit të
saj në përputhje me reformat
në segmetet tjera të sektorit
gjyqësor

Hartimi i ndryshimeve në Ligji e avokatisë

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
MD, OARM
analizës me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të
MD dhe OARM
2. Formimi i grupit të punës për ndryshimin e
Ligjit të avokatisë
3. Përpilimi i Projekt - Ligjit
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjt në Qeverinë e
RM - së
6. Miratimi i Propzim - Ligjit nga Qeveria e
RM -së.
7. Nxjerrja e Ligjit nga Kuvendi i RM -së.

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
PËRMBARIMI

2.6.3.1

Përforcimi i kapaciteteve
profesionale të përmbaruesve,
thjeshtësimi i përmbarimit,
zvogëlimi i shpenzimeve të
përmbarimit, koncipimi
adekuat i provimit për
përmbarues dhe mënyrës së
dhënies së provimit.

2.6.3.1-1

Ndryshimi i ligjit për përmbarim, për
përforcimin e kapaciteteve profesionale të
përmbaruesve, përmbarim i thjeshtësuar,
zvogëlimi i shpenzimeve të përmbarimit,
koncipimi adekuat i provimit për përmbarues
dhe mënyra e dhënies së provimit.

1. Formimi i grupi të punës për përpilimin e
Ligjit për përmbarim, me inkuadrimin e
përfaqësuesve të OARM ONRM, AP, Odat
Ekonomike dhe qarqet shkencore
2. Përpilimi i projekt - ligjeve
3. Vënia e opinioneve dhe rekomandimeve
relevante mbi kualitetin dhe shpenzimet për
përmbarim, të dorëzuara nga shoqëria e
biznesit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjit nga Qeveria e
RM -së.
7. Nxjerrja e Ligjit nga Kuvendi i RM -së.

MD

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
PËRMBARIMI

2.6.3.1

Përforcimi i kapaciteteve
profesionale të përmbaruesve,
thjeshtësimi i përmbarimit,
zvogëlimi i shpenzimeve të
përmbarimit, koncipimi
adekuat i provimit për
përmbarues dhe mënyrës së
dhënies së provimit.

2.6.3.1-2

Përpilimi i akteve nënligjore që dalin nga
ndryshimet ligjore me qëllim të
operacionalizimit të zgjidhjeve ligjore

1.Formim i një grupi të përzier(MD dhe
DHPRM) për përpilimin e akteve nënligjore
2. Përpilimi i propozim akteve nënligjore
3. Sjellja e akteve nënligjore

MD

OARM

OARM

1. janar 2019
2. tetor 2019
3. dhe 4. janar 2020
5. dhe 6. mars 2020
7. maj 2020

OARM ONRM OPRM 1. E kryer
AP, Odat ekonomike 2. dhe 3 Tetor 2017
4. Nëntor 2017
5. Nëntor 2017
6. Dhjetor 2017
7. Shkurt 2018

Tre muaj pas nxjerrjes së Ligjit për
përmbarim

Mjetet financiare Gradim i ri i tarifës së
janë paraparë në avokatisë
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Gradim i ri i tarifës së
avokatisë

Mjetet financiare Reformë e zbatuar në
janë paraparë në sistemin e avokatisë,
kuadër të shumës janar 2021
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Shpenzime të
zvogëluara
përmbarimore, zbatimit
i mënyrës së re të
dhënies së provimit për
përmbarues

nuk shkakton
implikime fiskale

Shpenzime të
zvogëluara
përmbarimore, zbatimi i
mënyrës së re të dhënies
së provimit për
përmbarues

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
PËRMBARIMI

2.6.3.2

Ndjekja në kontinuitet e
efekteve të përmbarimit dhe
kualitetit të punës së
përmbaruesve

2.6.3.2-1

Implementimi i një softueri të vetëm për
evidencs dhe procedim të lëndëve tek
përmbaruesit dhe DHPRM

1. Formimi i grupit të punës për përpilimin e
aktev në OPRM për implementimin e një
sistemi të vetëm softuerik
2. Përpilimi i akteve dhe dhënia e mendimit në
MD
3.Miratimi i
akteve

MD dhe
OPRM

Korrik-Dhjetor 2018

nuk shkakton
implikime fiskale

Sistem i implementuar
softuerik

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
PËRMBARIMI

2.6.3.2

Ndjekja në kontinuitet e
efekteve të përmbarimit dhe
kualitetit të punës së
përmbaruesve

2.6.3.2-2

Lidhja e sistemit të OPRM me MD, AKMIS dhe 1. Formimi i grupit punes në mes resorëve për
institucionet tjera shtetërore
përpilimin e akteve për lidhje të sistemeve të
OPRM me institucionet tjera
2. Përpilimi i akteve dhe dhënia e mendimit në
MD dhe në institucionet tjera
3. Miratimi i akteve

MD dhe
OPRM

Shtator - Dhjetor 2019

nuk shkakton
implikime fiskale

Sistem i implementuar
softuerik

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
PËRMBARIMI

2.6.3.2

Ndjekja në kontinuitet e
efekteve të përmbarimit dhe
kualitetit të punës së
përmbaruesve

2.6.3.2-3

Hulumtimi i opinionit publik

1. Zbatimi i anketës për opinioni publik lidhur
me kualitetin dhe shpenzimet përmbarimore
2. Sumimi i rezultateve të anketës dhe krijimi i
politikave për zhvillim të mëtejshëm
profesional

MD

Në kontinuitet, prej vitit 2018

180.000,00 denarë / Rezultate të publikuara
nga anketat e realizuara
donacion
mbi kënaqësinë e
shfrytëzuesve të
shërbimeve dhe të
publikut të përgjithshëm

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NOTERIA

2.6.4.1

Përforcimi i kapaciteteve
2.6.4.1-1
profesionale të noterisë dhe
rritja e efikasitetit të punës tyre

Ndryshimi i Ligjit për noterinë, për ridefinimin e
aktit noterial, procedim më i thjeshtësuar, rritja
e efikasitetit, zvogëlimi i shpenzimeve,
procedurë e thjeshtësuar e ndryshimit dhe
koncipimit të provimit noterial

"1. Formimi i grupi të punës për përpilimin e
Ligjit për noterinë me inkuadrimin e
përfaqësuesve të OARM, ONRM, AP, Odat
Ekonomike dhe qarqet shkencore
2. Përpilimi i projekt - ligjeve
3. Dhënia e opinioneve dhe rekomandimeve
relevante mbi kualitetin dhe shpenzimet për
përmbarim, të dorëzuara nga shoqëria e
biznesit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjit nga Qeveria e
RM -së.
7. Nxjerrja e Ligjit nga Kuvendi i RM -së.

MD

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NOTERIA
2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NOTERIA

2.6.4.1

Përforcimi i kapaciteteve
2.6.4.1-2
profesionale të noterisë dhe
rritja e efikasitetit të punës tyre

Përpilimi i akteve nënligjore që dalin nga
ndryshimet ligjore me qëlllim të
operacionalizimit të zgjidhjeve ligjore

1. Formimi i grupit të punës të përzier (MD dhe
ONRM) për përpilimin e akteve nënligjore
2. Përpilimi i propozim akteve nënligjore
3. Nxjerrja e akteve nënligjore

MD

2.6.4.2

Kthimi i aktiti noterial në
pajtim me principet e noterisë
latine

2.6.4.2.-1

Ndryshim i Ligjit për noterinë për rikthimin e
aktit noterialИзмена на Закон за нотаријат

"1. Formimi i grupi të punës për përpilimin e
Ligjit për noterinë me inkuadrimin e
përfaqësuesve të DHARM, DHNRM, AP,
Dhomat Ekonomike dhe qarqet shkencore
2. Përpilimi i projekt - ligjeve
3. Dhënia e opinioneve dhe rekomandimeve
relevante mbi kualitetin dhe shpenzimet për
përmbarim, të dorëzuara nga shoqëria e
biznesit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (shpallje në RVEN dhe debat publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjit nga Qeveria e
RM -së.
7. Nxjerrja e Ligjit nga Kuvendi i RM -së.

MD

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NOTERIA

2.6.4.3

Ndjekja e rezultateve dhe
kualitetit të noterisë

2.6.4.3-1

Implementimi i një softueri të vetëm për
evidencs dhe procedim të lëndëve tek noterët
dhe DHNRM

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
akteve nënligjore në Dhomën e noterisë
2. Përpilimi i akteve nënligjore dhe sigurimi i
mendimit pozitiv nga MD
3. Miratimi i akteve nënligjore

MD dhe
DHNRM

SC

OARM, ONRM OPRM, 1. E kryer
AP, Odat ekonomike 2. dhe 3 Tetor 2017
4. Nëntor 2017
5. Nëntor 2017
6. Dhjetor 2017
7. Shkurt 2018

Tre muaj pas nxjerrjes së Ligjit për
noterinë

OARM, ONRM OPRM, 1. E kryer
AP, Odat ekonomike 2. dhe 3 Tetor 2017
4. Nëntor 2017
5. Nëntor 2017
6. Dhjetor 2017
7. Shkurt 2018

Qershor-Dhjetor 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Rraporti i Unionit
Ndërkombëtar për
noterinë latine me
gjendje të konstatuar sa i
përket harmonizimit të
noterisë në RM, në
krahasim me vitin 2016

nuk shkakton
implikime fiskale

Rregullorja e publikuar
në Gazetën Zyrtare të
RM -së

Mjetet financiare Kthim i aktit noterial në
janë paraparë në qarkullimin juridik, nga
kuadër të shumës shkurti i vitit 2018
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

nuk shkakton
implikime fiskale

Sistemi i implementuar
softuerik

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NOTERIA

2.6.4.3

Ndjekja e rezultateve dhe
kualitetit të noterisë

2.6.4.3-2

Lidhja e sistemit të DHNRM me MD, AKMIS
dhe institucionet tjera shtetërore

1. Formimi i grupit punes në mes resorëve për
përpilimin e akteve për lidhje të sistemeve të
DHNRM me institucionet tjera
2. Përpilimi i akteve dhe dhënia e mendimit në
MD dhe në institucionet tjera
3. Miratimi i akteve

MD dhe
DHNRM

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NOTERIA

2.6.4.3

Ndjekja e rezultateve dhe
kualitetit të noterisë

2.6.4.3-3

Hulumtimi i opinionit publik

1. Zbatimi i anketës për opinioni publik lidhur
me kualitetin dhe shpenzimet noteriale
2. Sumimi i rezultateve të anketës dhe krijimi i
politikave për zhvillim të mëtejshëm
profesional

MD dhe SC

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NDËRMJETËSIMI

2.6.5.1

Avansimi i konceptit të
ndërmjetësimit

2.6.5.1-1

Revizioni i provimit për
ndërmjetës;Implementimi i dërgimit
elektronik;Harmonizimi i udhëheqjes së
regjistrave;

1. Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligit për ndërmjetësim
2. Pëpilimi i Projekt - Ligjeve
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikim në RVEN dhe debati
puplik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së
5. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
6. Nxjerrja e ligjit nga Kuvendi i RM -së.

MD

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NDËRMJETËSIMI

2.6.5.2

Shfrytëzimi sa më i shpeshtë i
ndërmjetësimit nga organet
publike

2.6.5.2-1

Mundësimi i i supozimeve dhe nxitja e organeve 1. QRM miraton Konkluzion me rekomandim
publike për zgjidhjen e situatave të ndërsjella
për Avokatinë e Shtetit dhe Ndërmarrjet
kontestuese nëpërmjet ndërmjetësimit
publike në kontstet juridiko - pronësore që kanë
plan për t'i iniciuar (përderisa këto të fundit
janë të qëlluara për ndërmjetësim) paraprakisht
të tentojnë t'i zgjidhin me anë të ndërmjetësimit.
2. QRM miraton Konkluzion me rekomandim
për Avokatinë e Shtetit dhe Ndërmarrjet
publike në kontstet juridiko - pronësore kur
paditen të propozojnë që kontestin ta zgjidhin
me anë të ndërmjetësimit

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NDËRMJETËSIMI

2.6.5.3

Stimulimi i zbatimit të
ndërmjetësimit në procedurat
gjyqësore

2.6.5.3-1

Rritja e shfrytëzimit të ndërmjetësimit në:
1. procedurat lidhur me drejtësinë e fëmijëve;
2.procedurat kundër gazetarëve për shpifje dhe
ofendim;
3. Kontestet konsumatore,
4.Kontestet e sigurimeve.

1Analiza e mjeteve të nevojshme financiare,
Vendimi i Qeverisë për përcaktimin e mjeteve
financiare për PP dheVendimi i Këshillit
Gjyqësor Buxhetor për përcaktimin e mjeteve
financiare në shfrytëzimin e ndërmjetësimit në
lëndë mediabile në sferën e Ligjit për drejtësinë
e fëmijëve.
2. Analiza e numrit real të lëndëve dhe miratimi
i qëndrimit në seancë të përgjithshe të Gjykatës
Supreme.

2.
2.6.
QËLLIMET STRATEGJIKE QASJA NË DREJTËSI
TË REFORMËS NË
GJYQËSI
2.6.3
NDËRMJETËSIMI

2.6.5.4

Promovimi i përfitimeve nga
ndërmjetësimi me qëllim të
përforcimit të vetëdijes

2.6.5.4-1

1.Lidhja e Momerandumit ndërmjet DHNRM
dhe aGJPP, Dhomat ekonomike dhe MD.
2. Informimi dhe komunikimi me publikun mbi
përparësitë e ndërmjetësimit.

1.Trajnimi i gjyqtarëve për zbatimin e
MD,
Direktivës së Komisionit Evropian për
DHNRM,
ndërmjetësim në konteste civile dhe tregtare nga
Dhomat
viti 2008 dhe Direktivës për ndërmjetësim në
ekonomike,
konteste konsumatore.
AGJPP
2. Përpilimi i broshurave, organizimimi i
fushatës mediatike dhe materiale të tjera
promovuese.

Qeveria e
RM

MD

DHNRM

Shtator - Dhjetor 2019

nuk shkakton
implikime fiskale

Interoperabilitet
funksional

Në kontinuitet, prej vitit 2018

nuk shkakton
implikime fiskale

Rezultate të publikuara
nga anketat e realizuara
mbi kënaqësinë e
shfrytëzuesve të
shërbimeve dhe të
publikut të përgjithshëm

1.Janar 2018
2.dhe 3 Mars 2018
4. Maj 2018
5. Korrik 2018
6. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

zbatimi i provimeve;
implementimi i dërgesës
elektronike;
regjistra të harmonizuar,
prej vitit 2019

Мај 2018.

nuk shkakton
implikime fiskale

Rritja e numrit të
lëndëve të ASH të
kryera me anë të
ndërmjetësimit për 10%
në nivel vjetor, duke
filluar nga viti 2019

nuk shkakton
implikime fiskale

10% e lëndëve të
kryera me anë të
ndërmjetësimit në nivel
vjetor, prej viti 2019

1.400.000,00
denarë

Hulumtimi i opinionit
publik

Qeveria e RM, PPRM, 1. Mars 2018
KGJRM,
2. Maj 2018
KGJBGJSRM,DHNRM,
Shoqata për mbrojtjen e
konsumatorëve

Мај 2018.

3.
3.1.
3.1.1.
PLANIFIKIMI STRATEGJIK PLANIFIKIMI STRATEGJIK
DHE KRIJIMI I
DHE KRIJIMI I POLITIKAVE
POLITIKAVE

Koordinimi i reformës në
sektorin gjyqësor

3.1.1.-1

Formimi i njësisë së veçantë organizative në
kuadër të Ministrisë së Drejtësisë me qëllim të
koordinimit, ndjekjes dhe harmonizimit të
aktiviteteve reformuese:
1.mbledhja e të dhënave nga njësitë organizative
tjera për përpilimin e raporteve dhe dhënien e
motivit dhe ndihmës profesionale në zbatimin e
qëllimeve të përcaktuara;
2.promovimi dhe mbështetja e vazhdueshme e
tërë procesit dhe njësisë organizative, si dhe
ofrimi i ndihmës teknike dhe profesionale të
Këshillit për reforma në sektorin gjyqësor.
3. Shabllon indikatorësh për ndjekjen e
reformave gjyqësore

1.Ndryshimi i Rregullores për sistematizim dhe
organizimin e vendeve të punës në MD.
2.Krijimi i shabllonit në bashkëpunim me SC
dhe institucionet shkencore.

3.
3.1.
3.1.1.
PLANIFIKIMI STRATEGJIK PLANIFIKIMI STRATEGJIK
DHE KRIJIMI I
DHE KRIJIMI I POLITIKAVE
POLITIKAVE

Koordinimi i reformës në
sektorin gjyqësor

3.1.1-2

Formimi i njësive të veçanta organizative,
kompetente për mbështetjen e refomës
institucionale dhe të sektorëve në institucionin
gjegjës: KGJRM, KPPRM.

Ndryshimi i Rregulloreve për sistematizimin
dhe organizimin e vendeve të punës.

3.
3.1.
3.1.2.
PLANIFIKIMI STRATEGJIK PLANIFIKIMI STRATEGJIK
DHE KRIJIMI I
DHE KRIJIMI I POLITIKAVE
POLITIKAVE

Rol aktiv i Këshillit për
reforma në sektorin gjyqësor.

3.1.2.-1

Mbledhje të rregullta të Këshillit me propozime, Anëtarë të inkuadruar të Këshillit për reforma
ide dhe udhëzime konkrete për aktet juridike në në sektorin gjyqësor në grupet të punës në
përpilim e sipër, të cilat janë nën kompetencë të përpilimin e akteve juridike.
Ministrisë së Drejtësisë.

MD

3.1.3.-1

Formimi i grupeve të punës për reforma në:
- fushën juridike - ndëshkimore;
- sektorin gjyqësor;
- fushën juridkike - civile
fushën juridike - administrative dhe
kundërvajtëse

MD

3.
3.1.
3.1.3.
PLANIFIKIMI STRATEGJIK PLANIFIKIMI STRATEGJIK
DHE KRIJIMI I
DHE KRIJIMI I POLITIKAVE
POLITIKAVE

3.
3.1.
3.1.4.
PLANIFIKIMI STRATEGJIK PLANIFIKIMI STRATEGJIK
DHE KRIJIMI I
DHE KRIJIMI I POLITIKAVE
POLITIKAVE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE
4.1.1.
GJYQËSIA

4.1.1.1.

Formimi, koordinimi dhe
financimi i grupeve të punës
për përpilimin e analizave dhe
projekteve ligjore për
implementimin e Strategjisë.
Ndjekja e implementimit të
3.1.4.-1
Strategjisë

Optimizimi i rrjetit gjyqësor

4.1.1.1.-1

Vendim i Ministrit të drejtësisë për formimin e
grupeve të punës në fushat e ndara për
përpilimin e analizave dhe ligjeve për
implementimin e Strategjisë.

Formimi i trupit të kryesuar nga Kryetari i
Koordinimi dhe ndjekja e rregullt e të dhënave
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ku do të të fituara në MD, ndjekja e indikatorëve të PV
inkuadrohen Ministri i drejtësisë, Ministri i
të strategjisë.
financave dhe përfaqësues të tjerë të Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë si dhe përfaqësues
të tjerë të organeve relevante.
Analiza e rrjetit gjyqësor dhe numrit të
gjykatave në Republikën e Maqedonisë me
qëllim të optimizimit të numrit të gjykatave
nëpërmjet ndryshimeve të Ligjit për gjykatat

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademike dhe SC
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së

MD

Në kontinuitet nga maji i vitit 2018
deri në vitin 20122

nuk shkakton
implikacione
fiskale

Njësia e formuar
funksionale organizative
në MD

Мај 2018.

nuk shkakton
implikacione
fiskale

Njësi të formuara
funksionale organizative
në KGJRM dhe
KPPRM

Në kontinuitet nga tetori i vitit 2017 nuk shkakton
implikacione
fiskale

Njoftime të publikuara
në ueb faqen e MD dhe
ligje të miratuara me
pjesëmarrjen e Këshillit
në grupet të punës për
përpilimin e ligjeve.

Përfaqësues të
Në kontinuitet, prej muajit Korrik të 3.000.000, 00
institucioneve nga sektori vitit 2017 deri në vitin 2020
denarë
gjyqësor

Shpallja e ligjeve në
Gazetën Zyrtare të RM,
të përpiluar në bazë të
analizave të zbatuara
dhe të publikuara.

MSHIA, MF

KGJRM,
KPPRM

Këshilli për reformë,
Qeveria e RM - së dhe
Kuvendi i RM - së

QRM

MD, SÇP

MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM,
SHAGJ

Konkluzione të Qeverisë
mbi realizimin e
qëllimeve dhe
drejtimeve strategjike

Janar 2018.

nuk shkakton
implikacione
fiskale

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare 20% numër më i vogël i
janë paraparë në gjykatave në vitin 2019
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.1.1.2.

Specializimi i gjyqtarëve

4.1.1.2.-1

Rregullimi ligjor i kritereve për përpilimin e
Orarit vjetor të punës së gjykatësve në pajtim
me korelacionin e peshës së lëndës me stazhin
dhe përvojën gjyqësore

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademike dhe SC
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së
8. Mendim për Propozim - Rregulloren për
ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores
gjyqësore i dorëzuar për Seancë të përgjithshme
të GJSRM
9. Rregullore e sjellë nga Ministri i drejtësisë
pas mendimit paraprak nga Seanca e
përgjithshme e GJSRM

MD

1. -7. KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM
SHAGJ
8. Seanca e përgjithshme
e GJSRM
9. Ministri i drejtësisë

4.1.1.3.

Specializimi i gjyqtarëve

4.1.1.3.-1

Baza ligjore dhe kufizime për ndryshimin e
jashtëzakonshëm të Oratarit vjetor për punë të
gjyqtarëve gjatë vitit

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjeve nga Kuvendi i RM -së
8. Propozim - Rregullore për ndryshimin dhe
plotësimin e Rregullores gjyqësore i dorëzuar
për Seancë të përgjithshme të GJSRM
9. Rregullore e sjellë nga Ministri i drejtësisë
pas mendimit paraprak nga Seanca e
përgjithshme e GJSRM

MD

1. -7. KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM,
SHAGJ
8. Seancë e përgjithshme
e GJSRM
9. Ministri i drejtësisë

Kushte ligjore për gjyqtarë të specializuar për
procedimin e lëndëve të PSP dhe në fushën e
bashkëpunimit ndërkombëtar

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së
8. Propozim - Rregullore për ndryshimin dhe
plotësimin e Rregullores gjyqësore i dorëzuar
për Seancë të përgjithshme të GJSRM
9. Rregullore e sjellë nga Ministri i drejtësisë
pas mendimit paraprak nga Seanca e
përgjithshme e GJSRM

MD

4.1.1.
GJYQËSIA

4.1.1.
GJYQËSIA

4.1.1.
GJYQËSIA

4.1.1.3.

Specializimi i gjyqtarëve

4.1.1.3.-2

1. -7. KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM,
SHAGJ
8. Seancë e përgjithshme
e GJSRM
9. Ministri i drejtësisë

Ligji për gjykata
1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3 Maj 2018
4. dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
Rregullorja gjyqësore
8. Nëntor 2018
9. Dhjetor 2018

Ligji për gjykatat
1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Maj 2018
4. dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
Rregullorja gjyqësore
8. Nëntor 2018
9. Dhjetor 2018

Ligji për gjykatat
1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Maj 2018
4. dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
Rregullorja gjyqësore
8. Nëntor 2018
9. Dhjetor 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

100% gjyqtarë të
caktuar me Orarin vjetor
për punë (i sjellur me
procedurë ligjore), në
pajtim me specializimin
e tyre dhe me
korelacionin e
ndërlikueshmërisë së
lëndës me stazhin dhe
përvojën gjyqësore

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Zero ndryshime të
jashtëzakonshme të
Orarit vjetor të pnës pa
bazë ligjore

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

100% shpërndarje e
lëndëve të PSP dhe të
fushës së bashkëpunimit
ndërkombëtar tek
gjyqtarët e specializuar
për procedim lëndësh,
prej viti 2019

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.1.2.1.

Sigurimi dhe garantimi i
pavarësis, profesionizmit dhe
përgjegjësisë së anëtarëve të
Këshillit Gjyfqësor

4.1.2.1.-1

Avansimi i kritereve për zgjedhjen e anëtarëve
të KGJRM nga radha e gjyqtarëve më me
përvojë që më së paku plotësojnë kushtin për
ushtrimin e funksionit stë gjyqtarit në gjykatat e
apelit

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat dhe LKGJRM, me
inkuadrimin e qarqeve profesionale akademike
dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM,
SHAGJ

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Maj 2018
4. dhe 5. Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare Zgjedhja e anëtarëve të
janë paraparë në rinj në KGJRM
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

4.1.2.1.

Sigurimi dhe garantimi i
pavarësis, profesionizmit dhe
përgjegjësisë së anëtarëve të
Këshillit Gjyfqësor

4.1.2.1.-2

Heqja e të drejtës së votës nga kryetari i
Gjykatës Supreme në punën e Këshillit
Gjyqësor

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për Këshillin Gjyqësor të RM, me
inkuadrimin e qarqeve profesionale akademike
dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM,
SHAGJ

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Kryetari i Gjykatës
Supreme të RM merr
pjesë në seancat e
KGJRM pa të drejtë
vote

4.1.2.1

Sigurimi dhe garantimi i
4.1.2.1-3
pavarësisë, profesionizmit dhe
përgjegjësisë së anëtarëve të
Këshillit Gjyqësor

Deprofesionalizimi i anëtarëve të Këshillit
Gjyqësor nga radha e gjyqtarëve dhe anëtarëve
të tjerë me përjashtim të Kryetarit të Këshillit
Gjyqësor

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për gjykatat, me inkuadrimin e qarqeve
profesionale, akademike dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përpilimi i Projekt - Ligjeve.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve, GJSRM,
SHAGJ

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Zgjedhja e anëtarëve të
rinj në KGJRM në
pajtim me kriteret e reja
ligjore

4.1.2.2.

Përforcimi i transparencës së
punës së Këshillit Gjyqësor

4.1.2.2.-1

Shpallja publike e konkluzioneve, analizave
statistikore dhe raporteve të KGJRM

1. Vënia e veglave të reja për kërkim në
vendimet e Këshillit Gjyqësor
2. Organizimi i brifingut për mediat, qarqet
profesionale dhe shkencore
3. Avansimi i ueb faqeve

KGJRM

MEDIAT, SC

Në kontinuetet, deri në vitin 2022

IPA/ Ndihmë nga
jashtë

Vendime, konkluzione,
analiza dhe raporte të
publikuara në ueb faqen
e KGJRM

4.1.2.3

Kthimi i kompetencës së
KGJRM për inicimin dhe
procedimin disiplinor

4.1.2.3-1

Abrogimi i Ligjit për Këshillin për verifikimin e 1.Formimi i grupit të punës
fakteve për inicim të procedurës së konfirmimit 2. Përpilimi i Projekt - Ligjit
të përgjegjësisë së gjyqtarit
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
5. iratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
6. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

KGJRM

1-2. Gusht 2017
3. Tetor 2017
4. Nëntor 2017
5. Dhjetor 2017
6. Shkurt 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

100 % procedura të
kthyera për
vendimmarrje me
kompetecë para
KGJRM

4.1.1.
KËSHILLI GJYQËSOR I
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
KËSHILLI GJYQËSOR I
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
KËSHILLI GJYQËSOR I
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
KËSHILLI GJYQËSOR I
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
KËSHILLI GJYQËSOR I
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.1.2.3

Kthimi i kompetencës së
KGJRM për inicimin dhe
procedimin disiplinor

Ndryshimi dhe plotësimi i LKGJRM në drejtim
të asaj, që anëtarët të cilët kanë iniciuar
procedurë disiplinore dhe "hetuesit", nuk do të
marrin pjesë gjatë vendimmarrjes në lëndën
disiplinore si "gjyqtarë"

1.Formimi i grupit të punës për përpilimin e
Ligjit për Këshillin Gjyqësor të RM, me
inkuadrimin e qarqeve profesionale akademike
dhe SC.
2.Shfrytëzimi i analizave komparative
3.
Përgatitja e projekt - ligjit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeit nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

4.1.3.1

Harmonizimi i Ligjit për
4.1.3.1 -1
prokurinë publike me Ligjin e
procedurës penale

Sjellja e ligjit të ri për prokurinë publike

1.Formimi i grupit të punës me pjesëmarrjen e
prokurorëve publikë, përfaqësuesve të KPPRM,
Shoqatës së prokurorëve publikë, qarqet
akademike, SC, AP, gjyqtarë dhe avokatë.
2. Analizat komparative dhe shqyrtimi i
zgjidhjeve të mudnshme ligjore
3.
Përgatitja e projekt - ligjit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

4.1.3.2

Formimi i qendrave hetimore

4.1.3.2-1

Operacionalizimi i zgjidhjes ligjore në praktikë

1. Marrja e vedimit për formimin e numrit të
nevojshëm të qendrave hetimore
2. Sigurimi i kushteve hapësinore dhe materiale teknike
3. Ekipimi i kuadrove në qendrat hetimore

PPRM

MD, MF, MPB

4.1.3.3

Instalimi i sistemit për
shpërndarjen elektronike të
lëndëve dhe zbatimi
konsekuent i sistemit për
menaxhimin e lëndëve.

4.1.3.3 -1

Zbatimi i principit të pavarësisë gjatë
shpërndarjes së lëndëve

1. Përditësimi i sistemit
2. Pajisja teknike
3. Përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit

PPRM

MD

4.1.3.4

Menaxhimi buxhetor dhe
financiar

4.1.3.4 -1

Përforcimi i kapaciteteve për planifikim
buxhetor dhe menaxhim financiar

1. Përpilimi i analizës me masa të propozara
për tejkalimin e dobësive të lokalizuara
2. Miratimi i dispozitave nënligjore
3. Shtimi i kuadrove të nevojshëm
4.Ripajisje teknike
5. Trajnime të vazhdueshme

PPRM

4.1.3.5

Ndarja hapësinore e pokurorive 4.1.3.5 -1
publike nga gjykatat

PPRM

4.1.2.3-2

4.1.1.
KËSHILLI GJYQËSOR I
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

Sigurimi i hapësirave të veçanta për prokuroritë 1. Sigurimi i mjeteve financiare
publike që janë të vendosura në hapësirate
2.Gjetja/Ndërtimi i objekteve
gjykatave
3. Pajisje teknike - materiale

KGJRM, Shoqata e
gjyqtarëve

Numri i zvogëluar i
ankimeve të
parashtruara dhe të
pranuara kundër
vendimit të KGJRM

1-2. Gusht 2017
3. Tetor 2017
4. Nëntor 2017
5. Dhjetor 2017
6. Shkurt 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare Ligji i ri për prokurorinë
janë paraparë në publike
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

1. Mars 2018.
2 dhe 3 септември 2018.

Hapje e së paku 2 QH
26.052.000,00
funksionale në dhjetor të
denarë - Mjetet
vitit 2018
financiare janë
paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
4.1.3.5-1,

Në kontinuitet, nga janari i viti 2018 nuk shkakton
implikacione
fiskale

Sistem funksional i
shpërndarjes së lëndëve
i cili zbatohet në punën
e përditshme të
prokuroive publike

AGJPP dhe MF

1. Maj 2018
2. Dhjetor 2018
3 dhe 4 nga janari i vitit 2019
5. nga marsi i vitit 2019

8.300.000,00
denarë

Kuadro të trajnuara dhe
të punësuara prej vitit
2019
Pajisje teknike
funksionale prej vitit
2019

MD dhe MF

në kontinuetet, prej vitit 2018

Puna e prokurorive
117.000.000,00
publike në objekte të
denrë Buxheti i
RM/1.900.00 ЕУР reja
ИПА

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.1.3.6

Shtimi i kuadrit në
administratën e prokurorisë
publike

Punësimi i kuadrit profesional, në pajtim me
kriteret e reja ligjore.

1. Sigurimi i mjeteve financiare
2.Zbatimi i procedurës së punësimit
3. Trajnimi i të punësuarve në adminstratën e
prokurorisë publike

PPRM

MD

4.1.3.7

Vendosja e interoperatibilitetit 4.1.3.7 -1
të prokurorisë publike me
MPB, DPF, DKF, DDRM,
DAP, AMPS, gjykatat, entet
penitenciare dhe dhomën e
avokatisë.

Lidhja elektronike e sistemeve, përforcimi dhe
përforcimi i bashkëpunimit

1. Furnizimi i pajisjeve për llidhje elektronike
2. Sigurimi i mjeteve materiale për
mirëmbajtjen e sistemeve
3. Trajnime për shfrytëzimine e sistemit për
interoperabiletet

PPRM

MD, AMPS, AGJPP

4.1.3.8

Optimizimi i strukturës së
prokurorisë publike

1. Analizë gjithëpërfshirëse për strukturën e PP
në territorin e RM - së në korelacion me
analizën e organizimit të rrjetit gjyqësor
2.Sjellja e ligjit të ri për prokurorinë publike me
qëllim që struktura e prokurorisë publike ta
ndjekë rregullimin organizativ gjyqësor

1. Formimi i grupit të punës me pjesëmarrje të
prokurorëve publikë, gjyqtarëve, komunitetit
akademik, sektorit civil dhe ekspertëve të UE së.
2. Pëpilimi i Projekt - Ligjeve
3. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikim në RVEN dhe debati
puplik)
4. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së
5. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
6. Nxjerrja e ligjit nga Kuvendi i RM -së.

MD

PPRM

4.1.3.9

Ridefinimi i statusit juridik të 4.1.3.9- 1
PSP në një prokurori të
veçantë publike me
kompetencë autonome, në
kuadër të PP, për tërë territorin
e RM, me seli në Shkup dhe
zgjerimi i kompetencave për
ndjekjen e veprave penale të
një profili të lartë korrupsioni

Sjellja e ligjit të ri për prokurinë publike

1.Formimi i grupit të punës me pjesëmarrjen e
prokurorëve publikë, përfaqësuesve të KPPRM,
Shoqatës së prokurorëve publikë, qarqet
akademike, SC, AP, gjyqtarë dhe avokatë.
2. Analizat komparative dhe shqyrtimi i
zgjidhjeve të mudnshme ligjore
3.
Përgatitja e projekt - ligjit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

1.Formimi i grupit të punës me pjesëmarrjen e
prokurorëve publikë, përfaqësuesve të KPPRM,
Shoqatës së prokurorëve publikë, qarqet
akademike, SC, AP, gjyqtarë dhe avokatë.
2. Analizat komparative dhe shqyrtimi i
2. Revidimi i kornizës rregullatore për
zgjidhjeve të mudnshme ligjore
3.
mbikëqyrje dhe vartësi hierarkie, për dhënien e Përgatitja e projekt - ligjit.
kompetencave operative në njësitë e ndryshme 4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
dhe për sistemin e ndarjes së lëndëve në kuadër propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
të PP.
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

MD

4.1.3.6 -1

në kontinuitet, prej muajit korrik të
vitt 2018

7.596.000,00 denrë
për resurse
njerëzore dhe
pajisje

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.3.8 -1

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.3.10 Racionalizimi i detyrimeve dhe 4.1.3.10 - 1
kompetencave në kuadër të
sistemit udhëheqës për
prokurorinë dhe kompetencat
kyçe të PP

1. Revidimi i kornizës rregullatore për sistemin
udhëheqës të prokurorisë, si dhe i Prokurorit
Publik të RM dhe i Këshillit të Prokurorëve
Publikë të RM

KPPRM

1. Janar 2019
IPA/ Ndihmë nga
2 dhe 3 në kontinuitet, prej vitit 2019 jashtë

Rritja për 30% e të
punësuarve në
administratën e
prokurorisë publike deri
në vitin 2022

Interoperabilitet i
vendosur në mes
prokurorisë publike dhe
institucioneve tjera
kompetente

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare Numër proporcional i
janë paraparë në prokurorëve publik me
kuadër të shumës numrin e gjykatave
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare Inkorporimi i PS në
janë paraparë në sistemin e PP, prej vitit
kuadër të shumës 2018
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare Kufizimi i
janë paraparë në kompetencave në mes
kuadër të shumës PP së RM dhe KPPRM
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE,
INSTITUCIONE TË TJERA
NË FUNKSION TË
SEKTORIT GJYQËSOR

4.1.
INSTITUCIONET
GJYQËSORE

4.1.4.1

Sigurimi dhe garantimi i
pavarësisë, profesionalitetit
dhe përgjegjëisë së anëtarëve
të Këshillit të Prokurorëve
Publikë të RM

4.1.4.1 -1

Deprofesionalizimi i anëtarëve të Këshillit të
Prokurorëve Publikë të RM

4.1.4.2

Rritja e transparencës së
KGJRM

4.1.4.2 - 1

Lijgi për ndryshimin dhe plotësimin e LKPPRM, Procedura të qarta, të rregulluara në pjesën e
MD, KPPRM
ndryshimi i akteve nënligjore
punës së hapur, nëpërmjet shpalljes publike të
të gjitha vendimeve që merr Këshili,
veçanërisht mbi zgjedhjen, avansimin, notimin,
procedurën disiplinore, shkarkimin, analizat,
konkluzionet, raportet dhe njoftimet lidhur me
të gjitha aktivitetet e Këshillit në ueb portal.

5.1.1.

Kodifikimi i dispozitave jo
5.1.1 -1
penale në Kodin Penal dhe
harmonizimi i tij me standardet
evropiane dhe ndërkombëtare

4.1.1.
PROKURORIA PUBLIKE E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

4.1.1.
KËSHILLI I PROKURORËVE
PUBLIKË TË RM

5. REFORMA NË SFERA TË 5.1
VEÇANTA
SFERA JURIDIKE
NDËSHKIMORE

Përpilimi i kodit të ri penal me qëllim të:
1.Harmonizimit me direktivat e UE në fushën
ndëshkimore
2. Përfshirjes së të gjitha veprave penae të
parapara në dispozita të tjera jo penale në Kodin
Penal
3. Ridefinimit të dispozitave për caktimin e
masës së dënimeve në pajtim me udhëzimet për
ndërprerjen e vlefshmërisë së Ligjit për caktimin
e llojit dhe zgjedhjen e masës së dënimt
4. Vendosjes së principit të mos dënimt të
viktimave, në pajtim me standardet
ndërkombëtare
5. Revidimit të veprave penale lidhur me
terrorizmin, në pajtim me standardet
ndërkombëtare
6. Vendosjes së ndalesës për ushtrimin e çfarëdo
profesioni juridik, për gjyqtarët e dënuar me
aktgjykim të formës së prerë për vepër penale
që ka të bëjë me keqpërdorimin e funksionit të
gjyqtarit

1.Formimi i grupit të punës përKPPRM me
inkuadrimin e prokurorëve publikë, gjyqtarëve,
bashkësia akademike, sektori civil dhe
ekspertëve të UE.
2. Analizat komparative dhe shqyrtimi i
zgjidhjeve të mudnshme ligjore
3. Përgatitja e projekt - ligjit.
4. Njoftimi i publikut me zgjidhjen ligjore të
propozuar (publikimi i RVEN dhe debati
publik)
5. Dorëzimi i Propozim - Ligjit në Qeverinë e
RM - së.
6. Miratimi i Propzim - Ligjeve nga Qeveria e
RM - së.
7. Sjellja e ligjit nga Kuvendi i RM -së

1. Formimi i grupit të punës në përbërje të
gjyqtarëve, prokurorëve publikë, avokatëve,
komunitetit akademik, SC
2. Analiza e ligjvënies evropiane në këtë fushë
3. Mbajtja e shqyrtimeve dhe debateve publike
4. Përpilimi i Projekt - Ligjit dhe dorëzimi i tij
në Qeverinë e RM -së.
5. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
6. Sjellja e Ligjt nga Kuvendi i RM -së
7. Trajnime të rregullta me qëllim të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të ligjit

MD

MD

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Prokurorë publikë të
zgjedhur si anëtarë të
KPPRM në pajtim me
kriteret e reja ligjore

PPRM

Në kontinuitet drei në vitin 2022

IPA/ Ndihmë nga
jashtë

Vendime, konkluzione,
analiza dhe raporte të
publikuara në ueb faqen
e KPPRMО

PPRM, gjykatat dhe
organet tjera

1. Janar 2018
2. Janar - Prill 2018
3. Prill-Maj 2018
4. Qershor 2018
5. Korrik 2018
6. Tetor 2018
7. në kontinuitet, prej vitit 2019

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Ligj i ri i kodifikuar dhe
harmonizuar penal, i
shpallur në gazetën
zyrtare

KPPRM, Shoqata e
prokurorëve publlikë

5. REFORMA NË SFERA TË 5.1
VEÇANTA
SFERA JURIDIKE
NDËSHKIMORE

5.1.2.

Të proceduarit e drejtë me
5.1.2 -1
përforcimine të drejtave për
mbrojtjen dhe sigurimin e të
drejtave të njeriut në produrën
penale.

Përpilimi i Ligjit për ndryshimin dhe
plotësimin e LPP -së me qëllim të:
1.Harmonizimit të direktivave të reja të UE
lidhur me të drejtën e interpretimit dhe
përkthimit në procedurën penale, të drejtën e
informimit në procedurë penale, mbrojtjen e të
dhënave personale në kuadër të bashkëpunimit
në lëndët penale, për standartet e të drejtave,
mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave nga
veprat penale.
2. Shqyrtimi dhe plotësimi i ndryshimeve më
veç të përpiluara të LPP - së me qëlllim të
tejkalimit të interpretimit panjësuar dhe zbatimit
praktik të panjësuar të disa dispozitave
3. Precizimi i dispozitave sa i përket
përcaktimit, vazhdimit dhe ndërprerjes së masës
së paraburgimit
4. Precizimi i dispozitave për marrëveshje mbi
sanksionin penal

1. Formimi i grupit të punës në përbërje të
gjyqtarëve, prokurorëve publikë, avokatëve,
komunitetit akademik, SC
2. Analiza e ligjvënies evropiane në këtë fushë
3. Majtja e shqyrtimeve dhe debateve publike
4. Përpilimi i Projekt - Ligjit dhe dorëzimi i tij
në Qeverinë e RM -së.
5. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
6. Sjellja e Ligjt nga Kuvendi i RM -së
7. Trajnime të rregullta me qëllim të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të ligjit

MD

MPB, PSP, avokatë

1. Nëntor 2017
2. Dhjetor 2017
3. dhe 4. Shkurt 2018
5. Prill 2018
6. Мај 2018
7. Korrik 2018

Mjetet financiare
janë paraparë në
kuadër të shumës
së caktuar të
paraparë në pikën
3.1.3.-1

Nryshime dhe plotësime
të LPP - së, të
publikuara në Gazetën
Zyrtare

5. REFORMA NË SFERA TË 5.1
VEÇANTA
SFERA JURIDIKE
NDËSHKIMORE

5.1.3.

Kompensimi i viktimave të
veprave penale

Përpilimi i Ligjit për fondin shtetëror për
kompensimin e viktimave

1. Formimi i grupit të punës në përbërje të
gjyqtarëve, prokurorëve publikë, avokatëve,
AP, përfaqësesve të MTSP, përfaqësuesve të
MPB, Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve,
institucionet penitenciare, komunitetit
akademik, SC
3. Mbajtja e shqyrtimeve dhe debateve publike
4. Përpilimi i Projekt - Ligjit dhe dorëzimi i tij
në Qeverinë e RM -së.
5. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
6. Sjellja e Ligjt nga Kuvendi i RM -së
7. Trajnime të rregullta me qëllim të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të
ligjitот

MD

MPB MPPS

1. Nëntor 2017
2. Dhjetor 2017
3. dhe 4. Shkurt 2018
5. Prill 2018
6. Мај 2018
7. Korrik 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Fond shtetëror
funksional

5. REFORMA NË SFERA TË 5.1
VEÇANTA
SFERA JURIDIKE
NDËSHKIMORE

5.1.4.

Përmirësimi dhe përforcimi i
5.1.4. -1
mbrojtjes së dëshmitarëve dhe
bashkëpunëtorëve në drejtësi

Përpilimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin
e Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve:
1. Precizimi i dispozitave të LMD
2.Harmonizimi i dispozitave të LMD në
kontekst të lëndëve për përgjimit kundërligjor të
komunikimeve, në kompetencë të PSP:
3. Harmonizimi me ligjvënien e UE

1. Formimi i grupit të punës në përbërje të
gjyqtarëve, prokurorëve publikë, avokatëve,
AP, përfaqësesve të MTSP, përfaqësuesve të
MPB, Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve,
institucionet penitenciare, komunitetit
akademik, SC
3. Përpilimi i Projekt - Ligjit dhe dorëzimi i tij
në Qeverinë e RM -së.
4. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
5. Sjellja e Ligjt nga Kuvendi i RM -së
6. Trajnime të rregullta me qëllim të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të
ligjitот

MD

MPB, MPPS, Drejtoria
për Ekzekutimin e
Sanksioneve dhe organe
të tjera kompetente

1. Tetor 2017
2. dhe 3.Shkurt 2018
4 .Prill 2018
5. Мај 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Sistem funksional për
mbrojtjen e
dëshmitarëve në pajtim
me ligjin e ri, Maj 2018

5.1.3. -1

5. REFORMA NË SFERA TË 5.1
VEÇANTA
SFERA JURIDIKE
NDËSHKIMORE

5.1.5.

Përmirësimi i sistemit për
drejtësi të fëmijëve

5.1.5 -1

Ndryshim dhe plotësim i Ligjit për drejtësi të
fëmijëve:
1. Respektimi konsekuent i principit në interesin
më të mirë të fëmijës
2. Harmonizimi me direktivat më të reja të UE,
që kanë të bëjnë me kufijtë procedural për
mbrojtjen e fëmijëve që dyshohen apo akuzohen
në procdurë penale
3. Përforcimi i mbrojtjes së fëmijëve viktimatë
veprave penale, duke përfshirë masat për
rehabilitim dhe edukim intenziv të fëmijëve
4. Vënia e dispozitave procedurale sa i përket
rrjedhës së shqyrtimit kryesor
5. Të lehtësohet qasja e fëmijëve - viktima në
konsultë dhe përfaqësim juridik
6. Fondi për dëmshpërblimin e fëmijëve viktima
7. Përforcimi i mekanizmave për parandalimin e
delikuencës së fëmijëve në nivel lokal dhe
qendror, si dhe përforcimi institucional, material
dhe funksional i Këshillit Shtetëror për
Parandalimin e Delikuencës Fëmijërore.

1. Formimi i grupit të punës në përpërje të
gjyqtarëve, prokurorëve publikë, avokatëve,
AP, përfaqësuesve të MPB, përfaqësuesve të
QPS, komunitetit akademik, SC
2. Përpilimi i Projekt - Ligjit dhe dorëzimi i tij
në Qeverinë e RM -së.
3. Miratimi i Propozim - Ligjit nga Qeveria e
RM - së.
4. Sjellja e Ligjt nga Kuvendi i RM -së
5. Trajnime të rregullta me qëllim të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të
ligjitот

MD

prokuroritë publike,
gjykatat, MPB, QPS

1. Nëntor 2018
2. Dhjetor 2018
3. Janar 2019
4. Mars 2019
Shtator 2019

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
5. shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

5.REFORMA NË SFERA TË 5.1
POSAÇME
SFERA JURIDIKO
NDËSHKUESE

5.1.6.

Përmirësimi i bashkëpunimit
ndërkombëtar në materien
penale

5.1.6 - 1

Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për
bashkëpunim ndërkombëtar në materien penale:
1. Tejkalimi i interpretimeve dhe praktikave të
hasura të ndryshme në zbatimin e tij për shkak
të kufizimit më preciz të kompetencave të
gjyqtarit dhe prokurorit publik
2. Riprecizimi i procedurës së shkurtuar për
ekstradim
3. Dispozita për përcaktimin e arrestit ndaj
personit për të cilin është duke vijuar procedura
për ekstradim

1. Formimi i grupit punues nga gjyqtarë,
prokurorë publik, avokatë, AP, përfaqësues
nga MPB, komuniteti akademik, SC
2. Mbajtja e seancave dhe diskutimeve publike
3. Përgatitja e Propozim ligjit dhe dërgimi në
Qeverinë e RM
4. Propozim ligj i miratuar nga ana e Qeverisë
së RM
5. Ligj i sjellur nga Kuvendi i RM
6. Trajnime të rregullta për shkak të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të
ligjit

MD

MPB, prokuroritë
publike, gjykatat

1. Nëntor 2018
2. Dhjetor 2018
3. Shkurt 2019
4. Prill 2019
5. Maj 2019
7. Shtator 2019

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Bashkëpunim
funksional dhe i
intensifikuar
ndërkombëtar në
materien penale

5.REFORMA NË SFERA TË 5.1
POSAÇME
SFERA JURIDIKO
NDËSHKUESE

5.1.7.

Efektuimi i sistemit për
ekzekutimin e sanksioneve

5.1.7 -1

Evaluimi i implementimit të Strategjisë
Formimi i grupit punues ekspertësh për
Kombëtare për zhvillimin e sistemit peniterciar përgatitjen e analizës me masa konkrete
2015-2019

MD

DES shoqatat
profesionale

Në vazhdimësi nga janari 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Nota të përmirësuara
për gjendjen në sistemin
peniterciar nga
organizatat vendore dhe
ndërkombëtare

5. REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.1.

Rritja e efikasitetit të kontestit 5.2.1.-1
administrativ dhe zvogëlimi i
kohëzgjatjes së procedurës
admninistrative - gjyqësore me
shmangien e mbingarkimit të
buxhetit të RM

Kufizimi kontestit administrativ në dy instanca.
Përgatitja e analizës gjithëpërfshirëse për
përmirësimin e efikasitetit të kontestit
administrativ me theks të veçantë në realizimin
e dyshkallshmërisë në procedurën
administrative - gjyqësore, me kyçjen e publikut
profesional ndërkombëtar.

MD

TAIEX

Analizë e publilkuar në
ueb faqen e Ministrisë
së Drejtësisë

Analiza
e efikasitetit të sistemit ekzistues të kontestit
administrative me propozime për përmirësim,
duke i shfrytëzuar përvojat komparative dhe
praktikave më të mira

GJA, GJLA, PSH dhe
përfaqësues të komunitetit
akademik dhe ekspertët janar - maj viti 2018
ndërkombëtar

Sistem i përmirësuar
funksional për drejtësi të
fëmijëve

5.REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.2.

Shmangia e mbingarkimit të
Prokurorit të Shtetit nga
pjesëmarrja në konteste
admninistrative

5.2.2.-1.

Ligj i ri KA dhe ndryshime të Ligjit për
prokurorinë shtetërore për shkak të heqjes së
mundësisë së PSH të shfrytëzon mjet juridik
në kontest administrativ në emër të organit
administrativ

1. Formimi i grupit punues për ligjitn e ri KA,
me përfshirjen e gjyqtarëve të Gjykatës
Administrative, Gjykatës së Lartë
Administrative, Gjykatës Supreme,
përfaqësues të komunitetit akademik
2.Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj.
3. Përgatitja e draft ligjit
4. Njohja e publikut me zgjedhjen e propozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe diskutim
publik)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Është miratuar Propozim ligj nga ana e
Qeverisë së RM
7. Është
sjellë ligj nga Kuvendi i RM-së

5. REFORMA NË SFERA TË 5.2 SFREA JURIDIKO _
POSAÇME
ADMINISTRATIVE

5.2.2

Shmangia e mbingarkimit të
Prokurorit të Shtetit nga
pjesëmarrja në konteste
admninistrative

5.2.2.-2

Përforcimi i kapaciteteve për planifikim
buxhetor dhe menaxhim financiar

Trajnime për personat zyrtarë për pjesëmarrje
në kontestet administrative

MSHIA

5. REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.3.

Vendimarrje e shpeshtuar
meritore e Gjykatës
Administrative, gjegjësisht,
vendimarrje në kontest me
jurisdiksion të plotë

5.2.3.-1

Ligj i ri i KA për shkak të precizimit të termit
"vendimarrje meritore" të Gjykatës
Administrative. Do të përcaktohen kritere të
sakta dhe kushte për vendimarrje të
domosdoshme të Gjykatës me jurisdiksion të
plotë

1. Formimi i grupit punues për ligjitn e ri KA,
me përfshirjen e gjyqtarëve të Gjykatës
Administrative, Gjykatës së Lartë
Administrative, Gjykatës Supreme,
përfaqësues të komunitetit akademik
2.Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj.
3. Përgatitja e draft ligjit
4. Njohja e publikut me zgjedhjen e propozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe diskutim
publik)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Është miratuar Propozim ligj nga ana e
Qeverisë së RM
7. Është
sjellë ligj nga Kuvendi i RM-së
8. Trajnime të rregullta për shkak të
interpretimit dhe implementimit të drejtë të
ligjit

MD

5REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.4.

Sigurimi i ekzekutueshmërisë
së aktgjykimeve në konteste
administrative

5.2.4.-1

Ligj i ri për KA me të cilin do të parashikohen
sanksione për personat zyrtarë në organet
publike të cilat gjatë vendosjes së sërishme të
lëndës së kthyer nga Gjykata Administrative
nuk e kanë ekzekutuar aktgjykimin e gjykatës
dhe nuk kanë vendosur në përputhje me
udhëzimet e gjykatës

1. Formimi i grupit punues për ligjitn e ri KA,
me përfshirjen e gjyqtarëve të Gjykatës
Administrative, Gjykatës së Lartë
Administrative, Gjykatës Supreme,
përfaqësues të komunitetit akademik
2.Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj.
3. Përgatitja e draft ligjit
4. Njohja e publikut me zgjedhjen e propozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe diskutim
publik)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Është miratuar Propozim ligj nga ana e
Qeverisë së RM
7. Është
sjellë ligj nga Kuvendi i RM-së

MD

MD

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Shkurtimi i kohëzgjatjes
së procedurës
administrative gjyqësore dhe rritje e
efikasitetit duke filluar
nga janari 2019

nuk shkakton
implikime fiskale

Shkurtimi i kohëzgjatjes
së procedurës
administrative gjyqësore dhe rritje e
efikasitetit duke filluar
nga janari 2019

GJA, GJLA dhe
1. Shkurt 2018
përfaqësues të komunitetit 2. Prill 2018
akademik
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
8. Tetor 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Numri i rritur i
vendimeve meritore në
GJA për 10% në nivel
vjetor duke filluar nga
2019

GJA, GJLA dhe
1. Shkurt 2018
përfaqësues të komunitetit 2. Prill 2018
akademik
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Numri i rritur i
vendimeve të kryera në
GJA për 10% në nivel
vjetor duke filluar nga
2019

GJA, GJLA, PSH dhe 1. Shkurt 2018
përfaqësues të komunitetit 2. Prill 2018
akademik
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

AGJPP

në kontinuitet pas nxjerrjes së
zgjidhjeve të reja ligjore

5REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.5.

Mundësimi i seancave publike 5.2.5.-1
në kontestet admnistrative

Ligj i ri KA në të i cilin do të përcaktohet
obligimi për udhëheqjen e seancave publike kur
kontesti administrativ vendoset në mëynrë
meritore (kontest i jurisdikcionit të plotë)

1. Formimi i grupit punues për ligjitn e ri KA,
me përfshirjen e gjyqtarëve të Gjykatës
Administrative, Gjykatës së Lartë
Administrative, Gjykatës Supreme,
përfaqësues të komunitetit akademik
2.Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj.
3. Përgatitja e draft ligjit
4. Njohja e publikut me zgjedhjen e propozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe diskutim
publik)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Është miratuar Propozim ligj nga ana e
Qeverisë së RM
7. Është
sjellë ligj nga Kuvendi i RM-së

MD

GJA, GJLA dhe
1. Shkurt 2018
përfaqësues të komunitetit 2. Prill 2018
akademik
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Numër i ritur i
seanacave të zbatuara
publike për 5% në nivel
vjetor duke filluar nga
viti 2013

5.REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.6.

Harmonizimi i LKA me LPPA 5.2.6.-1
nga viti 2015

Ligj i ri i KA i harmonizuar me LPPA

1. Formimi i grupit punues për ligjitn e ri KA,
me përfshirjen e gjyqtarëve të Gjykatës
Administrative, Gjykatës së Lartë
Administrative, Gjykatës Supreme,
përfaqësues të komunitetit akademik
2.Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj.
3. Përgatitja e draft ligjit
4. Njohja e publikut me zgjedhjen e propozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe diskutim
publik)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Është miratuar Propozim ligj nga ana e
Qeverisë së RM
7. Është
sjellë ligj nga Kuvendi i RM-së

MD

GJA, GJLA, MSHIA dhe 1. Shkurt 2018
përfaqësues të komunitetit 2. Prill 2018
akademik
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Ligj i harmonizuar

5. REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.7.

Rritja e trasnparencës së
punës së Gjykatës
Administrative

5.2.7.-1

Precizimi dhe plotësimi i të dhënave të
pëmbajtura në Raportet vjetore për punë të
Gjykatës Administrative në përputhje me
AKMIS

Vendosja e Raporteve vjetore për punën e
Gjykatës Administrative numrin e vendimeve
të sjellura në kontest të jurisdiskionit të plotë,
numrin e vendimeve të sjellura sipas seancave
të mbajtura paraprakisht me gojë, numri i
vendimeve të sjellura nga gjyqtari individual
dhe të ngjashme.

GJA

teteor viti 2018

nuk shkakton
implikime fiskale

Raporte gjenerale nga
AKMIS sistemi duke
filluar nga janari 2019

5. REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO ADMINISTRATIVE

5.2.8.

Përmirësimi i kushteve për
punë hapësinore materiale teknike të Gjykatës
Administrative

5.2.8.-1

1.Sigurimi i hapësirave për gjykatore dhe zyre
për Gjykatës Administrative
2. Sigurimi i kompjuterëve, serverëve,
printerëve, lidhjes rrjetore

1.Sigurimi i hapësirës për gjykatore zyre për
MD/KGJB
Gjykatës Administrative
2. Mundësimi i hapësirave të ndërtesës së vjetër
të GJTH Shkupi 1
3. Furnizimi me kompjuterë, serverë, printerë,
lidhjes rrjetore

në vazhdimësi nga fillimi i vitit
2018

18.000.000,00
denar

Janë sigururar kushte
hapësinore dhe
materiale - teknike për
punë

5. REFORMA NË SFERA TË 5.2.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.2.9.

Barazimi i praktikës gjyqësore 5.2.9.-1
gjatë zgjidhjes së kontesteve
nga kontratat administrative

Marrja reale e kompetencës së Gjykatës
Administrative që të vendosë kontestet që
burojnë nga kontratat administrative

Trajnime specifike të këshillave në Gjykatën
Administrative që zgjidhin konteste të
kontratave administrative nga ekspertë vendas
dhe ndërkombëtar për lloje të ndryshme të
kontratave administrative dhe nga gjyqtarë me
përvojë administrative të cilët në vende tjera
gjykojnë konteste të këtilla

AGJPP

GJK

në vazhdimësi tre muaj pas hyrjes nuk shkakton
në fuqi të LKA
implikime fiskale

Janë miratuar vendime
të unifikuara për
kontrata administrative
duke filluar nga janari i
vitit 2019 Донесени
воедначенени одлуки
за управни договори
почнувајќи од јануари
2019

5.REFORMA NË SFERA TË 5.3.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.3.1.

Zvogëlimi i gjobave për
kundërvajtje

5.3.1.-1

Përcaktimi i largësisë së saktë të lartësisë së
gjobave për kundërvajtje në LK me mundësë të
kufizuar me ligjet materiale të përcaktohet
gjobë më e lartë për kundërvajtje

11 Formimi i grupit punues për ligj të ri për
kundërvajtje i pëprbërë nga gjyqtarë në
kundërvajtje, përfaqësues nga të gjitha organet
publike që kanë komisione për kundërvajtje,
inspektorë, publiku akademik, dhe SC.
2. Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj
3.
Përgatitja e draft ligjit
4.Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe debatë
publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. I miratuar propozim ligji nga ana e Qeverisë
së RM-së
7. Është sjellë
ligj nga Kuvendi i RM-së 8. Trajnime të
rregullta për interpretim të drejtë të
impelemntimit të ligjit

5. REFORMA NË SFERA TË 5.3.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.3.1.

Zvogëlimi i gjobave për
kundërvajtje

5.3.1.-2

Harmonizimi i të gjitha rregulloreve materiale
me dispozitat e LK në drejtim të zvogëlimit të
gjobave të cilat janë vërtetuar me të njëjtat

Formimi i grupeve punuese në të gjitha
organet publike për përgatitjen e ndryshimeve
të ligjeve të veta materiale për shkak të
harmonizimit të tij me LK.

5. REFORMA NË SFERA TË 5.3.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.3.2.

Përkufizimi ndërmjet
shkeljeve administrative dhe
kundërvajtjes gjyqësore

5.3.2.-1

1. Përcaktimi i përkufizimit ligjor për shkelje
administrative në kompetencë të komisioneve
kundërvajtëse
2. Vërtetimi i dënimit maksimal gjobës për
kundërvajtje gjyqësore

1 Formimi i grupit punues për ligj të ri për
kundërvajtje i pëprbërë nga gjyqtarë në
kundërvajtje, përfaqësues nga të gjitha organet
publike që kanë komisione për kundërvajtje,
inspektorë, publiku akademik, dhe SC.
2. Përdorimi i analizave komparative dhe
konsultime me ekspertë të huaj
3.
Përgatitja e draft ligjit
4.Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi në ENER dhe debatë
publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. I miratuar propozim ligji nga ana e Qeverisë
së RM-së
7. Është sjellë
ligj nga Kuvendi i RM-së 8. Trajnime të
rregullta për interpretim të drejtë të
impelemntimit të ligjit

5. REFORMA NË SFERA TË 5.3.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.3.3.

Përmirësimi i efikasitetit të
procedurës kundërvajtëse

5.3.3.-1

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Shumë e zvogëluar e
gjobave për disa
kundërvajtje të caktuara
duke filluar nga viti
2019

të gjitha
orane tjera në përbërje të tre muaj pas nxjerrjes së ligjit të ri nuk shkakton
ministritë
ministrive
për kundërvajtje
implikime fiskale
kompetente
për
përgatitjen e
ligjeve
materiale që
përmbajnë
dispozita për
kundërvajtje

Shumë e zvogëluar e
gjobave për disa
kundërvajtje të caktuara
duke filluar nga viti
2019

MD

MD

AGJPP

AGJPP

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
8. në vazhdimësi pas nxjerrjes së
ligjit

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
8. në vazhdimësi pas nxjerrjes së
ligjit

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Shumë e zvogëluar e
gjobave për disa
kundërvajtje të caktuara
duke filluar nga viti
2019

Janar - Maj 2018

TAIEX

Analizë e publikuar në
ueb faqen e Ministrisë
së Drejtësisë

MD

Analiza e gjendjes së lidhur me
dyshkallshmërinë e procedurës kundërvajtëse,
me vështrim të posaçëm në Ligjin për
themelimin e Komisionit shtetëror për vendosje
në shkallë të dytë sipas kundërvajtjeve dhe
mbikëqyrsjes inspektuese

Përgatitja e analizës me zgjidhje konkrete të
Ligjit për kundërvajtje nga ana e ekspertëve
vendas dhe ndërkombëtarë

5.REFORMA NË SFERA TË 5.3.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.3.4.

Parandalimi përkundër
represionit si qëllim kryesor i
procedurës kundërvajtëse

5.3.4.-1

Shqiptimi i paralajmërimit para se të shqiptohet 1. Formimi i grupit të punës për ligj të ri për
gjobë për të gjitha shkeljet administrative kur kundërvajtje i pëprbërë nga gjyqtarë në
është e mundur
kundërvajtje, përfaqësues nga të gjitha organet
publike që kanë komisione për kundërvajtje,
inspektorë, publiku akademik, dhe SC.
3. Përgatitja e draft ligjit
4
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Ligj i miratura nga Kuvendi i RM
8. Trajnime të rregullta për interpretim të
drejtë të impelemntimit të ligjit

5. REFORMA NË SFERA TË 5.3.
POSAÇME
SFERA JURIDIKO KUNDËRVAJTËSE

5.3.4.

Parandalimi përkundër
represionit si qëllim kryesor i
procedurës kundërvajtëse

5.3.4.-2

Shqiptimi i paralajmërimit para se të shqiptohet Trajnimi i inspektorëve dhe anëtarëve të
gjobë për të gjitha shkeljet administrative kur komisioneve për kundërvajtje
është e mundur

5.REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-1
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

5. РREFORMA NË SFERA
TË POSAÇME

Koordinimi i refromave në sektorin civilo juridik

MD

MD /MSHIA

1. Formimi i trupit të përhershëm të punës për
vëzhgimin e reformave në sistemin civilo
juridik i përbërë nga komuniteti akademik,
odave ekonomike, organeve tjera shtetërore
administrative
2. Përgatitja e raporteve të rregullta me
propozime për ndryshimin e zgjidhjeve ligjore
dhe rekomandime për zbatimin e ligjit
3.Ndryshimi i aktit nënligjor në drejtim të
njësisë së posaçëme organizative për të drejtën
civile

MD

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë, të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Numër i ritur i
vendimeve me
paralajmërime të
shqiptuara

në vazhdimësi pas nxerrjes së
zgjidhjeve të reja ligjore

nuk shkakton
implikime fiskale

Numër i ritur i
vendimeve me
paralajmërime të
shqiptuara
1. Është formuar trup
2. Raporte të dërguara
në MD
3. E formuar njësi e
posaçme organizative
në MD

nuk shkakton
implikime fiskale

Në vazhdimësi nga nëntori i vitit
2017

5.4
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-2
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

Sjellja e ligjit të ri për marrëdhëniet obligative i 1.Formimi i grupit të punës me pjesë marrje të
harmonizuar me direktivat evropiane
gjyqtarëve, komunitetit akademik, sektorit civil
për përgatitjen e Ligjit
2. Përgatitja e draft ligjit
3. Debatë publike
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Miratimi i ligjit në Kuvend

MD

5. REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-3
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

Përgatitja e Ligjit përpronësi dhe të drejta tjera
reale

MD

1. Formimi i grupit të punës me pjesë marrje të
gjyqtarëve, komunitetit akademik, sektorit civil
për përgatitjen e Ligjit
2. Përgatitja e draft ligjit
3. Debatë publike
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Miratimi i ligjit në Kuvend

1. Shkurt 2018
2. Prill 2018
3. Мај 2018
4 dhe 5 Qershor 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018
8. në vazhdimësi pas nxjerrjes së
ligjit

AGJPP

1. Shtator 2018
2 dhe 3. Dhjetor 2018
4. Janar 2019
5. Mars 2019
6. Prill 2019
7. Qershor 2019

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Ligj i ri MO në
përputhje me Direktivat
e BE

1. Shtator 2018
2 dhe 3. Dhjetor 2018
4. Janar 2019
5. Mars 2019
6. Prill 2019
7. Qershor 2019

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Ligj i ri për trashëgimi i
publikuar në Gazetën
Zyrtare

5. REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-4
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

Përgatitja e Ligjit për trashëgimi për shkak të
1. Formimi i grupit të punës me pjesë marrje të
harmonizimit me legjislacionin evropian në
gjyqtarëve, komunitetit akademik, sektorit civil
sferë dhe praktikat më bashkëkohore evropiane për përgatitjen e Ligjit
2. Përgatitja e draft ligjit
3. Debatë publike
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Miratimi i ligjit në Kuvend

MD

1. Shtator 2018
2 dhe 3. Dhjetor 2018
4. Janar 2019
5. Mars 2019
6. Prill 2019
7. Qershor 2019

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Ligj i ri për trashëgimi i
publikuar në Gazetën
Zyrtare

5. REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-5
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

Ndryshimi dhe plotisimi i LPJ për hskak të
tejkalimit të promblemeve gjatë zbatimit të tij

1. Formimi i grupit të punës me pjesë marrje të
gjyqtarëve, komunitetit akademik, sektorit civil
për përgatitjen e Ligjit
2. Përgatitja e draft ligjit
3. Debatë publike
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Miratimi i ligjit në Kuvend

MD

1. Shtator 2018
2 dhe 3. Dhjetor 2018
4. Janar 2019
5. Mars 2019
6. Prill 2019
7. Qershor 2019

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Ndryshime dhe
plotësime të LPJ

5. REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-6
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

Revidimi i sistemit për përgjegjësi civile për
shpifje dhe ofendim

1. Formimi i grupit të punës me pjesë marrje të
gjyqtarëve, komunitetit akademik, sektorit civil
për përgatitjen e Ligjit
2. Përgatitja e draft ligjit
3. Debatë publike
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Miratimi i ligjit në Kuvend

MD

1. Maj 2018
2 dhe 3. Qershor 2018
4.Qershor 2018
5. Korrik 2018
6. Korrik 2018
7. Shtator 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Aktgjykime të
shqiptuara për shpifje
dhe ofendim me shumë
simbolike të dëmit

5. REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.1.

Vendosja e sistemit stabil
5.4.1-7
civilo juridik përmes plotësimit
të zbrazëtirave ekzistuese
juridike dhe harmonizimi i tij
me standardet evropiane dhe
me rrjedhojat bashkëkohore
shoqërore

Trajnime për sferën civilo juridike

Realizimi në vazhdimësi i trajnimeve të
specijalizuara për zbatimin e ligjeve në sferën
civilo juridike

AGJPP

Në kontinuitet

nuk shkakton
implikime fiskale

10 trajnime të zbatuara
deri në vitin 2021

5. REFORMA NË SFERA TË 5.4
POSAÇME
SFERA CIVILO - JURIDIKE

5.4.2.

Ekspertimi

Ndryshimi i Ligjit për ekspertizë në drejtim të
precizimit të normave për hyrje në profesionin e
ekspertit, ushtrimi i veprimtarisë dhe vazhdimi i
licencave

1. Formimi i grupit të punës me pjesë marrje të
gjyqtarëve, komunitetit akademik, sektorit civil
për përgatitjen e Ligjit
2. Përgatitja e draft ligjit
3. Debatë publike
4. Njohja e publikut me zgjidhjen e porpozuar
ligjore (publikimi i RVEN dhe debatë publike)
5. Dërgimi i propozim ligjit në Qeverinë e RM
6. Propozim Ligj i miratuar nga QRM
7. Sjellja e ligjit në Kuvend

MD

Nëntor 2017
2 dhe 3. Dhjetor 2017
4. Dhjetor 2017
5. Janar 2018
6. Janar 2018
7. Mars 2018

Mjetet financiare
janë parashikuar
në kuadër të
shumës së
paraparë të
caktuar në pikën
3.1.3.-1

Ndërprerja e dhënis së
provimeve në mënyrë
elektronike dhe zbatimi i
mënyrës së re të
dhënaies së provimeve

5.4.2-1

