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Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe Ligji për të 
punësuarit në sektorin publik:  
midis shkeljeve kushtetuese dhe vazhdimit të logjikës 
përjashtuese 
        

 
Hyrje 
 
Në Maqedoninë e Veriut që e njohim sot, parimet e mos 
diskriminimit dhe trajtimit të barabartë të të gjithë 
qytetarëve para ligjit ishin injoruar tërësisht nga shteti 
gjatë kohës së komunizmit dhe përgjatë dekadës së parë 
pas pavarësisë.  
 
Margjinalizimi total i komunitetit shqiptar, veçanërisht 
përsa i përket punësimit në institucionet shtetërore, ku 
shqiptarët përfaqësonin vetëm 10% të fuqisë punëtore 
deri në vitin 2000i, krijoi antagonizëm dhe mosbesim të 
qytetarëve shqiptarë ndaj sistemit, duke çuar në një 
konflikt të armatosur që zgjati 10 muaj, nga janari deri 
në nëntorin 2001. 
 
Më 13 gusht 2001, nën ndërmjetësimin e Përfaqësuesit 
Special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James W. 
Pardew, dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit 
Evropian, François Leotard, u nënshkrua një 
marrëveshje paqeje e njohur si Marrëveshja Kornizë e 
Ohrit (MKO në tekstin e mëtejmë) nga Presidenti Boris 
Trajkovski dhe përfaqesuesit e katër partive kryesore në 
vend: Arbën Xhaferi (PDSH), Imer Imeri (PPD), Ljupço 
Georgievski (VMRO-DPMNE) dhe Branko Cërvenkovski 
(SDSM).   
   
MKO, e cila ishte paraparë që të zbatohej brenda një 
periudhe katërvjeçare, ka tre shtylla kryesore: përdorimi 
i gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare e vendit, 
decentralizimi i pushtetit dhe përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat i të gjitha bashkësive në administratën 
shtetërore. 
 
Seksioni 4.1. i MKO-së parasheh se “Tërësisht do të respektohet 
parimi i mos diskriminimit dhe trajtimit të barabartë të të gjithë 
personave para ligjit. Ky parim do të aplikohet sidomos në 
raport me punësimet në administratën publike dhe në 
ndërmarrje publike, si dhe te qasja deri te financimi publik për 
zhvillimin e aktiviteteve afariste.”ii 

 

 
Për të zbatuar këtë parim,  seksioni 4.2. i MKO-së 
tutje parasheh se “Në ligjet me të cilët 
rregullohen punësimet në administratën 
publike do të përmbahen masat me të cilat do të 
sigurohet përfaqësimi i drejtë i bashkësive në të 
gjitha organet qendrore dhe lokale publike dhe 
në të gjitha nivelet e punësimit në këto organe, 
duke respektuar njëkohësisht rregullat e 
kompetencës dhe integritetit, me të cilët 
udhëhiqet administrata publike. Autoritetet do 
të ndërmarrin aktivitet për ta korrigjuar mos 
ekuilibrin ekzistues në përbërjen e administratës 
publike, sidomos përmes punësimit të 
pjesëtarëve të bashkësive me përfaqësim të 
pamjaftueshëm.” 
 

 
 
Këto dy pika jetike të MKO-së, që janë jetike për 
stabilitetin e Maqedonisë së Veriut dhe zhvillimin e saj 
paqësor dhe harmonik si demokraci multi-etnike, gjetën 
zbatim në rendin kushtetues dhe juridik të vendit 
përmes anekseve A dhe B të MKO-së, të cilat ishin pjesë 
integrale e marrëveshjes.   
 
Aneksi A që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese 
parasheh një nen, i sanksionuar më vonë në  nenin 8, 
paragrafi 2, i Kushtetutës iii  i cili përcakton se 
“Përfaqësimi adekuat dhe i drejtë i qytetarëve, të cilët u 
takojnë të gjitha bashkësive, në organet e pushtetit 
shtetërorë dhe institucionet e tjera publike në të gjitha 
nivelet”, si vlerë themelore kushtetuese duhet të 
reflektohet në tërësinë e legjislacionit përkatës vendor, 
edhe pse pa një mekanizëm të dedikuar zbatues. 
 
Tutje, Aneksi B i MKO-së i cili rregullon legjislacionin për 
zbatimin e marrëveshjes përcakton në pikën 5 se 
“Kuvendi para se të përfundojë mandatin e tanishëm 
parlamentar do të miratojë ndryshimet në ligjet për 
nëpunësit shtetëror dhe administratën publike në 
mënyrë që të sigurohet përfaqësim i barabartë i 
bashkësive në përputhje me pjesën 4. 2 të marrëveshjes 
kornizë.” 
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Zbatimi selektiv dhe 
antikushtetues i parimit 
të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat: Ligji për të 
punësuarit në sektorin 
publik  

 
Përveç ndryshimeve kushtetuese dhe legjislative, Aneksi 
C i MKO-së parasheh masat zbatuese të dispozitave të 
marrëveshjes kornizë dhe të anekseve të saj, që duhet 
të ndërmerren për ndërtimin e mirëbesimit, ndër tjera 
për rritjen e përfaqësimit të pjesëtarëve të 
komuniteteve jo-maqedonase në të gjitha organet 
publike.  
   
Pika 5 e Aneksit C, rreth mos diskriminimit dhe 
përfaqësimit proporcional, parasheh se “palët do të 
ndërmarrin aktivitete konkrete për shtimin e 
përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë 
shumicë në Maqedoni në administratën shtetërore, në 
ushtri dhe në ndërmarrjet publike si dhe në përmirësimin 
e pjesëmarrjes së tyre në financimin publik për zhvillimin 
e aktiviteteve afariste.”, dhe liston tutje masa konkrete 
për përfaqësim proporcional në shërbimet policore, 
përfshirë fushat më të ndjeshme dhe në sistemin 
gjyqësor. 
 
Ligji i ri për të punësuarit në sektorin publikiv që u soll 
pas nënshkrimit të MKO-së dhe futjes në Kushtetutë të 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, është 
mekanizmi kryesor për zbatimin e këtij parimi në 
organet publike, në të gjitha nivelet dhe në të gjitha 
sferat tjera të jetës publike. 
 
Megjithatë, si në shumicën e masave për zbatimin e 
MKO-së, edhe parimi i përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat u devijua në Ligjin për të punësuarit në sektorin 
publik, përmes pazareve politike përbrenda shumicës 
parlamentare dhe ato që Arbën Xhaferi, si nënshkrues i 
MKO-së, i quante projekte mashtruese nga partitë 
maqedonase.   

   
Xhaferi më 2004 denonconte “anashkalime flagrante 
nga ajo që jemi marrë vesh në Ohër” dhe krijimin e të 
“drejtave të pashfrytëzueshme”, pasi që “shumë shpejt 
pasi përfunduam bisedimet e Ohrit, maqedonasit shkuan 
në variantin e ofrimit të surrogateve”v, apo zëvendësim 
i asaj që është e dakorduar me një ujdi të re, në këtë rast 
antikushtetuese.  

 
 

Ceremonia e nënshkrimit të MKO 

 
Rëndësia e Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik 
 
Ligji për të punësuarit në sektorin publik është ligj i 
përgjithshëm dhe si i tillë përcakton parimet themelore, 
klasifikimin e vendeve të punës, evidencën, llojet e 
punësimit, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e 
përgjithshme, lëvizshmërinë, si dhe çështje të tjera të 
përgjithshme për të punësuarit në sektorin publik. 
 
Ky ligj për nga përmbajtja paraqet ligj gjeneral (lat. Lex 
generalis), që do të thotë se të gjitha ligjet që kanë të 
bëjnë me punësimet në sektorin publik, për shembull 
Ligji për punë të brendshme, Ligji për Agjencinë për 
Siguri Nacionale, etj., duhet të burojnë dhe të jenë në 
harmoni me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik.  
   
Ligji për të punësuarit në sektorin publik ofron 
mekanizëm për zbatimin e parimit kushtetues të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të 
komuniteteve në institucionet publike, bazuar në 
nevojat e institucioneve të shprehura në planet e tyre 
vjetore të punësimit.   
 
Ligji parasheh që procedurat e rekrutimit dhe punësimit 
të kryhen në bazë të parimit të meritokracisë, por se 
përkatësia kombëtare është një nga parametrat që 
duhet të merret parasysh. Që nga viti 2017, çdo 
institucion publik duhet të përgatisë një plan vjetor për 
përfaqësim të drejtë dhe të zbatojë procedurat e 
punësimit në përputhje me të. Shpërndarja e 
punësimeve të reja të planifikuara sipas parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat bëhet në mënyrë 
elektronike përmes softuerit Balancer 
(http://balancer.mioa.gov.mk/), i cili është kritikuar 
rregullisht për manipulime, ndër tjera përmes 
deklarimeve të rreme të përkatësisë kombëtare. 
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Në nenin 5 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik 
parashihet “Parimi i kushteve të barabarta, qasja e 
barabartë në vendin e punës dhe përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat”, në përputhje me Kushtetutën.   
   
Mirëpo në nenin 3, paragrafin 3, Ligji për të punësuarit 
në sektorin publik, bëhet një shkelje flagrante e nenin 8, 
paragrafi 2, i Kushtetutës, dhe jo vetëm. Ky nen i Ligjit, 
në mënyre eksplicite e përjashton veprimin juridik të 
nenit 5 të vetë Ligjit, duke përjashtuar zbatimin e parimit 
të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në institucionet 
më të rëndësishme të sigurisë dhe mbrojtjes, siç janë:  
 

• Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut;  
• Ministria e Mbrojtjes;  
• Ministria e Punëve të Brendshme (dhe organet 

e administratës shtetërore në kuadër të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, përfshirë 
Byronë për Siguri Publike);  

• Agjencia për Siguri Nacionale;  
• Agjencia e Inteligjencës;  
• Drejtoria e Policisë Financiare. 

 

Implikimet kushtetuese dhe 
politike 
 
Si pasojë e nenit 3, paragrafi 3, të Ligjit për të punësuarit 
në sektorin publik, krijohet mundësia që të gjitha ligjet 
të cilat rregullojnë kompetencat, fushëveprimin, 
punësimin dhe aspektet tjera rreth organeve të 
lartpërmendura, të përjashtojnë zbatimin e parimit 
kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatvi gjatë 
procesit të rekrutimit dhe punësimit, dhe krejt kjo të 
bëhet në kundërshtim me aktin më të lartë juridik në 
vend, Kushtetutën, por edhe Marrëveshjen Kornizë të 
Ohrit.  
 
Politikisht, mesazhi është i qartë: pjesëtaret e 
komuniteteve jo-maqedonase nuk janë mjaftueshëm të 
besueshëm dhe lojal ndaj shtetit sa për të ushtruar 
funksione në institucionet kryesore dhe më të ndjeshme 
të sigurisë nacionale. Pra, komunitetet jo-maqedonase 
dhe veçanërisht shqiptarët që përbëjnë 31,5% të 
popullsisë totale të vendit sipas regjistrimit të popullsisë 
së vitit 2021 trajtohen si qytetarë të dorës së dytë, të 
padenjë për institucionet kryesore të sovranitetit 
nacionale. 
 
Numerikisht, implikimet janë të mëdha po ashtu. Sipas 
raportit të fundit vjetor për përfaqësimit të drejtë të 
Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratëvii, 
132.088 nëpunës civilë ishin të punësuar në sektorin 
publik, nga të cilët 19.311 në institucionet të cilat janë 

përjashtuara nga fushëveprimi i parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat.   
   
Pra, për 15% të fuqisë aktuale punëtore publike, shkelet 
parimi kushtetues i parimit të drejtë dhe adekuat, edhe 
atë, në institucionet më të ndjeshme të sigurisë 
nacionale që burojnë drejtpërdrejtë nga sovraniteti 
nacional dhe kanë monopolin e dhunës legjitime.   
   
Kjo natyrisht, shkakton antagonizma të reja dhe thellon 
mosbesimin e qytetarëve shqiptarë ndaj sistemit, duke 
ndikuar edhe në lojalitetin e tyre ndaj institucioneve në 
fjalë dhe ndaj vetë shtetit, të cilin partitë maqedonase 
vazhdojnë ta konceptojnë si shtet-komb i komunitetit 
maqedonas, në kundërshtim me frymën e MKO-së e cila 
ka i ka dhënë fund konfliktit të armatosur dhe ka 
projektuar Maqedoninë e Veriut si demokraci multi-
etnike e komuniteteve që jetojnë në të. 
 

Tejkalimi i domosdoshëm 
i shkeljes kushtetuese në 
kuadër të reformave 
evropiane 
 
Një ndër leksionet e para që u jepet studentëve të vitit 
të parë në fakultetet e drejtësisë në çdo vend 
demokratik të botës është hierarkia e akteve ligjore në 
rendin juridik shtetëror. Kushtetuta, si akti më i lartë 
juridik, jo vetëm që garanton sigurinë juridike, por ajo 
është edhe bazamenti i lirive dhe të drejtave elementare 
të njeriut dhe i vetë shtetit të së drejtës. Logjikisht, nga 
kushtetuta duhet të burojnë të gjitha normat tjera 
juridike dhe vetë institucionet e shtetit.  
   
Ne Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, në mënyrë 
eksplicite, neni 8, paragrafi 2, përcakton se “Përfaqësimi 
adekuat dhe i drejtë i qytetarëve, të cilët u takojnë të 
gjitha bashkësive, në organet e pushtetit shtetërorë dhe 
institucionet e tjera publike në të gjitha nivelet” është 
parim themelor kushtetues. 
 
Interpretimi logjik, teologjik dhe historik thotë se çdo akt 
juridik qoftë ai ligj, çdo akt nënligjor, çdo akt 
administrativ, apo edhe jurisprudenca, etj. duhet me 
patjetër të jetë në harmoni me Kushtetutën. Në rastin 
konkret, çdo lloj kufizimi apo kushtëzimi legjislativ i nenit 
8, paragrafi 2, të Kushtetutës është antikushtetues dhe, 
si i tillë, duhet të anulohet. Andaj, neni 3, paragrafi 3, 
antikushtetues i Ligjit për të punësuarit në sektorin 
publik duhet të anulohet një ditë e më parë.  
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Janë dy mënyra përmes së cilave mund 
të bëhet ky anulim : 
 
Mënyra e parë dhe më e lehta është në 
formë të një nisme legjislative në 
Kuvend. Ligji për të punësuarit në 
sektorin publik mund të 
amendamentohet me procedure të 
thjeshtë përmes një propozim ligji për 
fshirjen e nenit 3, paragrafi 3, që ndalon 
aplikimin e parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të komuniteteve. 
Me këtë do anulohej shkelja 
kushtetuese dhe do hapej rrugë për 
aplikim të këtij parimi në të gjitha 
organet publike pa dallim. Për këtë, 
mjafton të ketë vullnet politik nga 
shumica e deputetëve brenda 
Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. 
 
Mënyra e dytë, ose rezervë, është ajo e 
inicimit të një procedure pranë 
Gjykatës Kushtetuese, për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së nenit 3, paragrafi 
3, të Ligjit për të punësuarit në sektorin 
publik. Kjo mënyrë duhet shfrytëzuar 
në qoftë se nuk ka vullnet politik në 
Kuvend për tu votuar ndryshimet e 
nevojshme të përshkruara më lartë. 
Inicimi i procedurës për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë pranë Gjykatës 
Kushtetuese është edhe më i gjatë në 
aspektin kohor por edhe më i 
rrezikshëm politikisht, marrë parasysh 
politizimin e kësaj institucioni.  
  
 
Andaj, marrë parasysh politizimin e Gjykatës 
Kushtetuese por edhe faktin se Komisioni Evropian në 
raportet e fundit të progresit, përfshirë atë të vitit 
2022, në vazhdimësi kërkon amendamentimin e Ligjit 
për të punësuarit në sektorin publikviii, Kuvendi i 
Maqedonisë së Veriut e ka një mundësi të artë që 
brenda viti 2023 të anulojë shkeljen që paraqet neni 3, 
paragrafi 3, i këtij ligji dhe ta sjell atë në përputhje me 
Kushtetutën e vendit. 
 
 
 

 

Konkluzion   
 
Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat është një e 
drejtë kolektive e komuniteteve dhe një e drejtë 
individuale e qytetarëve të vendit që buron nga akti më 
i rëndësishëm politik i vendit, Marrëveshja Kornizë e 
Ohrit dhe garantohet me aktin me të lartë juridik të 
vendit, Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, neni 8, paragrafi 2. 
 
Ligji për të punësuarit në sektorin publik në nenin 3, 
paragrafi 3, në mënyrë flagrante shkel parimin 
kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, duke 
përjashtuar zbatimin e tij gjatë procesit të rekrutimit dhe 
punësimit në organet më të rëndësishme të sovranitetit 
shtetëror siç janë Armata, Ministria e Mbrojtjes, 
Ministria e Punëve të Brendshme (dhe organet e 
administratës shtetërore në kuadër të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, përfshirë Byronë për Siguri 
Publike), Agjencia për Siguri Nacionale, Agjencia 
e Inteligjencës dhe Drejtoria e Policisë Financiare.  
   
Përveç minimit të shtetit të së drejtës që shkakton 
rrëzimi i tillë i hierarkisë së normave juridike, politikisht, 
kjo shkelje kushtetuese mirëmban logjikën 
diskriminuese dhe përjashtuese të periudhës së para 
Marrëveshjes Kornizë së Ohrit, duke shkaktuar 
antagonizëm dhe mosbesim ndërmjet komuniteteve. 
Kjo ndikon në lojalitetin ndaj shtetit të një pjesë të 
madhe të qytetarëve që përfaqësojnë mbi 40% të 
popullatës së vendit, dhe dëmton zhvillimin e 
Maqedonisë e Veriut si demokraci multi-etnike 
evropiane. 
 
Në kuadër të rrugëtimit evropian të Maqedonisë së 
Veriut dhe të reformave evropiane të kërkuara nga 
Komisioni Evropian, Kuvendi duhet të ndërtojë 
konsensus politik gjatë vitit 2023 për të amendamentuar 
Ligjin për të punësuarit në sektorin publik duke anuluar 
nenin 3, paragrafi 3, dhe për ta sjell këtë ligj në 
përputhje me Kushtetutën dhe me frymën e 
Marrëveshjes Kornizë së Ohrit.   
   
Në të kundërtën, partitë politike shqiptare dhe të 
bashkësive tjera të diskriminuara, shoqëria civile apo 
qytetaret të cilëve po u shkelet një e drejte kushtetuese 
duhet të ndërmarrin nismë pranë Gjykatës Kushtetuese, 
për rrëzimin e nenit 3, paragrafi 3, të Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik. 
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