
 
 

I nderuar ministër Mariçiq, 
 
Në zgjedhjet parlamentare që janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020, qytetarët e              
Republikës së Maqedonisë së Veriut zgjedhën që të vazhdojmë ta dërgojmë shtetin            
përpara. Vota e qytetarëve për koalicionin që ka formuar Qeverinë e re me mandat              
prej vitit 2020 deri në vitin 2024 është investimi i tyre vetanak në kërkim të jetës më                 
të mirë për vete, për familjet dhe bashkësinë e tyre. Vota e secilit qytetar është votë                
për mbrojtje nga KOVID-19 dhe për menaxhim të suksesshëm me krizën           
ekonomike-shëndetësore, votë për ekonominë e re vendore, për vende të reja të            
punës të paguara mirë, për shtet të së drejtës, për mjedis jetësor të pastër dhe të                
shëndetshëm, për infrastrukturë funksionale, për lidhje efektive brenda vendit dhe          
me botën, për kulturë të fuqishme nacionale sipas modelit evropian dhe arsim që i              
përgatit gjeneratat e reja për të tashmen dhe një të ardhme më të mirë. 
 
Në kuptimin burimor të fjalës “ministër“ gjendet shërbimi, kujdesi dhe ndihma për            
qytetarët. Ju, si ministër, duhet ta kuptoni votën e qytetarit si drejtim i precizuar që               
vjen nga niveli më i lartë nga i cili nuk ka asnjë devijim. Duhet t’u shërbeni të gjithë                  
qytetarëve, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, partiake, orientimit të tyre            
seksual, identitetit gjinor, racor, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë në grupe           
të margjinalizuara, gjuhës, statusit social, shkollimit, religjionit, bindjet politike, bindjet          
tjera, aftësive të kufizuara, moshës, statusit familjar apo martesor, statusit pronësor,           
gjendjes shëndetësore, statusit personal dhe statusit shoqëror. Pres që për kryerjen           
e detyrave tuaja dhe në realizimin e Programit për punë të Qeverisë për vitet              
2020-2024, do të angazhoheni pa hezitim dhe me profesionalizëm. Kemi detyrim të            
shenjtë dhe thelbësor që agjendën për të cilën obligohemi para qytetarëve ta            
realizojmë duke investuar përpjekjet tona maksimale, përmes realizimit efektiv për          
arritje të rezultateve më të mira të mundshme. Kjo mënyrë nuk njeh kompromise,             
justifikime dhe përfshin ekspozim të vazhdueshëm para opinionit publik ku do t’i            
vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat për të ndjekur punën tonë.  
 
Ju jeni pjesë e Qeverisë e cila hapur e prezanton punën e saj dhe është e hapur për                  
secilin qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë, si Kryetar i Qeverisë do              
ta avancoj strukturën e kabinetit tim me qëllim që të jem Kryeministër më i hapur dhe                
të siguroj komunikim të dyanshëm me të gjithë qytetarët dhe bashkësitë të cilëve ju              
duhet ndihmë nga unë dhe shërbimet e mia, por edhe të kem mundësi që t’i pranoj                
dhe t’i kuptoj të gjitha idetë dhe iniciativat që vijnë nga opinioni publik.  
Ju obligoj edhe juve për komunikim të rregullt dhe të hapur me të gjithë qytetarët dhe                
palët e interesit në shoqëri duke avancuar kanalet për përgjegjshmëri,          
gjithëpërfshirje dhe pjesëmarrje. 
 
Puna e juaj çdo ditë do të ndiqet dhe matet. Nëse jeni të përkushtuar, të ndershëm                
dhe të përgjegjshëm do të keni rezultate të shkëlqyeshme dhe do të vazhdoni të              
punoni edhe më mirë për më shumë rezultate. Në të kundërtën, do të             
zëvendësoheni me kuadër tjetër i cili është i gatshëm të jep angazhim më të mirë               
dhe më të sinqertë se sa Ju. Vetëm kështu është e drejtë dhe e ndershme para                
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fjalës që ua kemi dhënë qytetarëve. Për atë, konkluzionet e para nga puna juaj do t’i                
sjell pas përfundimit të 100 ditëve të para të mandatit, gjegjësisht në përfundim të              
vitit 2020, pas të cilit janë të mundshme ndryshime të kuadrove. Analizën            
metodologjike të realizimit të detyrave dhe punës suaj të përgjithshme do ta bëjmë             
çdo fundvit. 
 
Duke ju nominuar juve për ministër në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së             
Veriut, isha i bindur se mund të llogaris në përgjegjësinë dhe përkushtimin tuaj të              
plotë në kryerjen e detyrave. Pikërisht për këtë, pres rezultate të menjëhershme.            
Qytetarët kanë pritje, ndërsa Ju jeni në pozicion që të bëni gjithçka që është e               
nevojshme që Qeveria të realizojë pritjet e qytetarëve. 
 
Demokracia bazohet mbi sundimin e së drejtësisë dhe pavarësisë së gjykatave. Të            
gjithëve na duhet një sistem I drejtësisë I cili do ti mbroj lirit dhe të drejtat tona dhe                  
sistemin e përbashkët të vlerave. Qytetarët nga nesh kërkojnë drejtësi dhe barazi            
para ligjit. Së bashku me ekonomin, drejtësia është në fokusin kryesor të mandatit             
tim të dytë, si Kryetar i Qeverisë. Në këto resore, qytetarët presin më shumë nga               
jush. 
Duhet patjetër të zbatojmë reformat ë thella dhe thelbësore në gjyqësor. Vetëm në             
këtë mënyrë do të mundësojmë sundimin e së drejtës. Qytetarët e humbin besimin             
në sistemin kur vazhdimisht dëgjojnë padi penale dhe hetime për veprime të            
caktuara kriminale, dhe më pas nuk shohin asnjë aksion dhe asnjë rezultat. Kanë             
ndjesi se labirinti në prokurorin-publike më së lehti humb besimi. Në Qeveri ka             
konsensus të tërësishëm se është e domosdoshme dhe objektive “pastrim” në           
gjyqësor.  
 
 
 
 
 
 
Në këtë mandat, nga Ju si ministër i drejtësisë pres këto gjëra: 
 

● Të zbatoni reforma të shpejta dhe efektive në atë fushë të cilat duhet të              
sigurojnë funksionimin e shtetit të së drejtës dhe zgjidhjen e problemeve           
sistematike që kanë pllakosur prej kohësh gjyqësorin vendas; 

● Të siguroni një fillim të suksesshëm dhe zbatim të qetë të negociatave për              
anëtarësim në Bashkimin Evropian në Kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat           
themelore; 

● Të vëzhgoni nga afër proceset gjyqësore dhe të mbështesni institucionet e           
pavarura në reformë. Hapi i parë tashmë është ndërmarrë duke i dhënë            
kompetenca Komisionit Shtetëror kundër luftës së korrupsionit për të         
shqyrtuar pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë. Këshilli Gjyqësor,         
nga ana e tij, në përputhje me ligjet e reja, duhet të bëjë një rishikim të                
hollësishëm të punës së gjyqtarëve, veçanërisht në lidhje me procedime të           
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caktuara në çështje që janë sjellë në vjetërsim nga vonesa, seanca të rralla             
dhe të ngjashme; 

● Në bashkëpunim me Qeverinë, të përkushtoheni në sigurimin e monitorimit          
nga Bashkimi Evropian të lëndëve gjyqësore për korrupsionin e lartë sa           
është e mundur më shpejt. Ne jemi shtet i së drejtës në rajon e cila nga                
Bashkimi Evropian kërkoi që menjëherë të nisin iniciativën për monitorim të           
lëndëve gjyqësore të ndërlidhura më korrupsionin e lartë. Pikërisht ky hap do            
ta rrit përgjegjësin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe njëherit do ta përforcoj            
luftën kundër korrupsionit, por edhe do ta rrit përgjegjësin e qytetarëve në            
shtetin e tyre dhe institucioneve të saja; 

● Të përgatitni dhe deri te Qeveria të propozoni ndryshime të rregullativës me            
të cilën do të vendoset detyrimi për publikim dhe qasje publike deri te             
regjistrimet audio nga të gjitha gjykimet për korrupsion të lart dhe kriminalitet            
të organizuar. Publiku është aleati i yni më i fuqishëm në luftën kundër             
kriminalitetit dhe korrupsionit. 

● Të përgatitni dhe deri te Qeveria të propozoni ndryshime të rregullativës në            
bazë të së cilës Prokuroria Publike do të mund që në mënyrë të rregullt dhe               
në vazhdimësi të informoi publikun për punën e saj dhe përparimin në lëndët             
të cilët i ndjekin qytetarët. Vetëm me punë transparente do të ballafaqohemi            
me kriminalitetin dhe korrupsionin, por edhe për mos besimin drejt shtetit           
ligjor të cilën e kanë qytetarët; 
 
 

● Të ndërmerrni masa për centralizimin e AKMIS sistemit, dhe gjykatat të jen            
të lidhura në mënyrë horizontale dhe vertikale. Komunikimi në mes tyre           
duhet të bëhet në mënyrë elektronike dhe pa pengesa, ndërkaq qendra           
informatike në Gjykatën Supreme patjetër duhet të përforcohet në aspektin          
teknik dhe atë të kuadrove për të siguruar, sigurimin e të dhënave. Kështu             
do të vendoset komunikim elektronik me prokurorët publik, komunikim         
elektronik i obliguar me avokat, përmbarues, noter, mediator, Agjencionin         
për Kadastër për patundshmëri, Regjistrin qendror, Avokatura Shtetërore        
dhe subjekteve tjera; 

● Në bashkëpunim me Qeverinë të propozoni model të ri për parandalimin e            
keqpërdorimit të sistemit gjyqtarët- porot me anë të zëvendësimit të          
mënyrës së zgjedhjes, rregullore për konflikt të interesave, përforcim të          
përgjegjësive të gjyqtarëve porot dhe procedura të veçanta për votim gjatë           
miratimit të vendimeve; 

● Ti ulim tarifat gjyqësore, pasi tarifat e larta gjyqësore e bëjnë drejtësinë të             
paarritshme për qytetarët. Në procedurat gjyqësore në të cilat shteti paditet           
për shkelje të të drejtave të qytetarëve, tarifat gjyqësore duhet të paguhen            
vetëm pas përfundimit të procesit, nëse gjykata konstaton se nuk ka pasur            
shkelje; 

● Të mbështetni forcimin e kapaciteteve të personelit në gjyqësor dhe në            
bashkëpunim me institucionet kompetente të inkurajoni mbështetjen       
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financiare për rritjen e numrit të bashkëpunëtorëve profesionalë të         
gjyqtarëve dhe prokurorëve publik; 

● Të përgatitni dhe deri te Qeveria të propozoni për ndryshimet në Kodin             
Zgjedhor, në të cilën do të vendosen principet e listave të hapura në             
zgjedhjet e ardhshme lokale. Zgjedhja e drejtpërdrejtë do të nënkuptojë një           
lidhje më të madhe të të zgjedhurve me bashkëqytetarët e tyre, në vend të              
një lidhje të fortë dhe varësie vetëm nga partitë politike; 

● Të zbatoni aktivitete të tjera në përputhje me zotimet dhe Programin e             
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë  së Veriut 2020 - 2024. 

Njëkohësisht si ministër i drejtësisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së            
Veriut, nga Ju pres: 
 

● Të jeni gardiani i parë i Kushtetutës dhe ligjeve dhe të siguroni që Ministria e               
Drejtësisë të përmbush të gjitha detyrimet ligjore, që të gjithë bartësit e            
funksioneve publike dhe zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj të jenë           
njësoj të përgjegjshëm ndaj ligjit dhe Kushtetutës dhe se Kushtetuta dhe           
ligjet do të zbatohen njëjtë për të gjithë; 

● Të jeni shembull i qeverisjes së mirë dhe të siguroni që zyrtarët publik dhe              
zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj t'u përmbahen standardeve më të           
larta të qeverisjes së përgjegjshme dhe etike; 

● Të siguroni që Drejtësisë të përgjigjet në kohë, në mënyrë të drejtë, efikase             
dhe efektive të zgjidh çështjet dhe procedurat e qytetarëve dhe personave           
juridik, duke justifikuar dhe fituar besimin e qytetarëve dhe të opinionit publik; 

● Të vazhdoni zbatimin dhe përmirësimin e politikave të transparencës dhe          
llogaridhënies; 

● Të jeni të hapur dhe gjithëpërfshirës ndaj qytetarëve, publikut profesional,          
shoqërisë civile dhe opozitës në krijimin dhe zbatimin e politikave publike në            
mënyrë që të siguroni politika cilësore të bazuara në prova dhe konsensus të             
shoqërisë; 

● Të siguroni që burimet shtetërore të mos përdoren për qëllime partiake dhe            
zgjedhore dhe që zyrtarët administrativ dhe punonjësit e sektorit publik të           
mos jenë subjekt i ndikimit partiak; 

● Të promovoni barazinë gjinore dhe përfaqësimin e drejtë dhe të keni           
parasysh karakterin multietnik të vendit. 

Bashkëpunoni me të gjithë punonjësit dhe përdorni të gjitha potencialet e           
administratës publike. Në të gjitha veprimet tuaja, të jeni shembull për ata me të cilët               
punoni dhe për qytetarët për të cilët punoni. Respektoni Kodin etik për anëtarët e              
Qeverisë dhe mbajtësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria dhe           
promovoni vlerat etike. Në fund të mandatit tonë në vitin 2024, si rezultat i              
ndryshimeve pozitive që ne do të bëjmë, Maqedonia e Veriut të jetë vend ku              
qytetarët duan të jetojnë dhe të kontribuojnë në përmirësimin e saj të vazhdueshëm.             
Qytetarët e presin këtë nga ne. 
 
Ju uroj fat, shëndet dhe mandat të suksesshëm. 
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Sinqerisht i juaji, 

Zoran ZAEV 
 
 
 

 
 

Ministër i drejtësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 
Bojan MARIÇIQ 
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