
KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

 

       Numer 08-4642/1                                                                           KRYETAR 

        17 nentor 1991                                            I KUVENDIT TE R. SE MAQEDONISE, 

    Shkup                                                                                      Stojan Andov 

  

Duke u nisur nga trashegimia historike, kulturore, shpirterore dhe shteterore e popullit maqedonas 

dhe nga lufta e tij shekullore per liri nacionale dhe sociale dhe per krijimin e shtetit te vet, e 

vecanerisht nga traditat shteterore juridike te Republikes se Krusheves dhe vendimeve historike 

te KACKM-se dhe kontinuitetit kushtetues  juridik te shtetit maqedonas si Republike sovrane ne 

Federaten Jugosllave, nga  vullneti lirisht i shprehur i qytetareve te Republikes se Maqedonise ne 

Referendumin  e 8 shtatorit 1991, si dhe nga fakti historik se Maqedonia eshte konstituuar si shtet 

nacional i popullit maqedonas ne te cilin sigurohet barazia e plote qytetare dhe bashkejetesa e 

perhershme e popullit maqedonas me shqiptaret, turqit, vllahet, romet dhe kombesite e tjera qe 

jetojne ne Republiken e Maqedonise, e me qellim qe: 

  

- Republika e Maqedonise te konstituohet si shtet sovran dhe i pavarur dhe si 

shtet qytetar dhe demokratik; 

-  te vendoset dhe ndertohet sundimi i se drejtes si sistem themelor i pushtetit; 

-  te garantohen te drejtat e njeriut, lirite qytetare dhe barazia nacionale; 

-  te sigurohet paqja dhe bashkejetesa e popullit maqedonas, me kombesite qe jetojne 

ne Republiken e Maqedonise; dhe 

-  te sigurohet drejtesia sociale, mireqenia ekonomike dhe perparimi i 

jetes personale dhe te perbashket. 

Kuvendi i Republikes s Maqedonise, miraton KUSHTETUTEN 

E REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

K U SH T E T U T A 

E REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

I.  DISPOZITA THEMELORE 

 

Neni 1 

Republika e Maqedonise eshte shtet sovran, i pavarur, demokratik dhe social. 

Sovraniteti i Republikes se Maqedonise eshte i pandashem, i patjetersueshem dhe i 

pambartshem. 



Neni 2 

Ne Republiken e Maqedonise sovraniteti buron nga qytetaret dhe u takon qytetareve. 

Qytetaret e Republikes se Maqedonise pushtetin e realizojne nepermjet perfaqesuesve te 

zgjedhur ne menyre demokratike, nepermjet referendumit dhe formave te tjera te deklarimit te 

drejtperdrejte. 

  

Neni 3 

Territori  i Republikes se Maqedonise eshte i pandashem dhe i patjetersueshem. 

Kufiri ekzistues i Republikes se Maqedonise eshte i pacenueshem. 

Kufiri i Republikes se Maqedonise mund te ndryshohet vetem ne perputhje me Kushtetuten. 

  

Neni 4 

Qytetaret  e  Republikes  se  Maqedonise  kane  shtetesi  te  Republikes  se Maqedonise. 

Shtetasit te Republikes se Maqedonise nuk mund t’i hiqet shtetesia, as te debohet ose t’i 

dorezohet shtetit tjeter. 

Shtetesia e Republikes se Maqedonise rregullohet me ligj. 

  

 Neni 5 

Simbolet shteterore te Republikes se Maqedonise jane: stema, flamuri dhe himni. 

Stema, flamuri dhe himni i Republikes se Maqedonise percaktohen me ligj,  i cili nxirret me 

shumice prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

 

Neni 6 

       Kryeqyteti i Republikes se Maqedonise eshte Shkupi. 

  

Neni 7 

Ne Republiken e Maqedonise gjuhe zyrtare eshte gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. 

Ne njesite e vetadministrimit lokal, ne te cilat si shumice jetojne pjesetaret e kombesive, ne 

perdorim zyrtar krahas gjuhes maqedonase dhe alfabetit cirilik, jane edhe gjuha dhe alfabeti i 

kombesive ne menyre te percaktuar me ligj. 

Ne njesite e vetadministrimit lokal, ne te cilat ne numer te konsiderueshem jetojne pjesetaret e 

kombesive, ne perdorim zyrtar krahas gjuhes maqedonase dhe alfabetit cirilik, jane edhe gjuha dhe 

alfabeti i kombesive, ne kushte dhe ne menyre te percaktuara me ligj. 

 

Neni 8 



Vlerat themelore te rendit kushtetues te Republikes se Maqedonise jane: 

-       lirite dhe te drejtat themelore te njeriut dhe te qytetarit, te njohura me te drejten 

nderkombetare dhe te percaktuara me Kushtetute; 

-       te shprehurit e lire te perkatesise kombetare; 

-       sundimi i se drejtes; 

-       ndarja e pushtetit shteteror ne ligjvenes, ekzekutiv dhe gjyqesor; 

-       pluralizmi politik dhe zgjedhjet e lira, te drejtperdrejta dhe demokratike; 

-       mbrojtja juridike e pronesise; 

-       liria e tregut dhe e sipermarresise; 

-       humanizmi, drejtesia sociale dhe solidariteti; 

-       vetadministrimi lokal; 

-       rregullimi dhe humanizimi i hapesires dhe mbrojtja dhe perparimi i mjedisit jetesor dhe 

i natyres dhe 

-       respektimi i normave pergjithesisht te pranuara te se drejtes nderkombetare. 

Ne Republiken e Maqedonise eshte e lire cdo gje, qe nuk eshte e ndaluar me Kushtetute dhe me 

ligj. 

 

II.     LIRITE DHE TE DREJTAT THEMELORE  TE NJERIUT DHE TE QYTETARIT 

  

1.       Lirite dhe te drejtat civile dhe politike 

  

Neni 9 

Qytetaret e Republikes se Maqedonise jane te barabarte ne lirite dhe te drejtat pavaresisht nga 

gjinia, raca, ngjyra e lekures, prejardhja kombetare dhe sociale, bindja politike dhe fetare, 

pozita pronesore dhe shoqerore. 

Qytetaret jane te barabarte para Kushtetutes dhe ligjeve. 

  

Neni 10 

       Jeta e njeriut eshte e pacenueshme. 

Ne Republiken e Maqedonise nuk mund te shqiptohet denimi me vdekje sipas asnje baze. 

 

Neni 11 

      Integriteti fizik dhe moral i njeriut jane te pacenueshem. 



      Ndalohet cdo forme e tortures, e sjelljes dhe e denimit cnjerezor dhe poshterues. Ndalohet 

puna me detyrim. 

Neni 12 

       Liria e njeriut eshte e pacenueshme. 

Askujt nuk mund t’i kufizohet liria, pervecse me vendim te gjykates dhe ne raste e ne 

procedure te percaktuar me ligj. 

Personi i thirrur, i arrestuar ose i privuar nga liria duhet medoemos menjehere te njoftohet me 

shkaqet per thirrjen, arrestimin ose privimin e tij nga liria dhe me te drejtat e tij te caktuara me 

ligj, dhe prej tij nuk mund te kerkohet deklarate. Personi ka te drejte ne mbrojtes ne proceduren 

policore dhe gjyqesore. 

Personi i privuar nga liria duhet medoemos menjehere, e me se voni ne afat prej 24 oresh 

nga momenti i privimit nga liria, te nxirret para gjykates, e cila pa shtyrje do te vendose per 

ligjshmerine e privimit nga liria. 

Paraburgimi mund te zgjase me vendim te gjyqit, me se shumti 90 dite nga dita e paraburgimit. 

Personi i paraburgosur, ne kushte te caktuara me ligj, mund te leshohet te mbrohet nga liria. 

  

Neni 13 

       Personi i akuzuar per veper penale, do te konsiderohet i pafajshem derisa fajesia e tij nuk 

do te vertetohet me vendim te plotfuqishem gjyqesor. 

Personi i privuar nga liria, i paraburgosur ne menyre te paligjshme, ose i denuar ne menyre te 

paligjshme, ka te drejten e kompensimit te demit dhe te drejta te tjera te percaktuara me ligj. 

  

Neni 14 

Askush nuk mund te denohet per veper e cila para se te jete kryer nuk ka qene e percaktuar me 

ligj ose me norme tjeter si veper penale, dhe per te cilen nuk ka qene i parashikuar denim. 

Askush nuk mund te gjykohet serish per veper per te cilen ka qene i denuar nje here, dhe per 

te cilen eshte marre vendim i plotfuqishem gjyqesor. 

  

Neni 15 

Garantohet e drejta e ankeses kunder akteve te veзanta juridike, te miratuara ne proceduren e 

shkalles se pare para gjykates, organit administrativ apo organizates ose institucioneve te tjera qe 

kryejne autorizime publike. 

  

Neni 16 

Garantohet liria e bindjes, ndergjegjes, mendimit dhe e shprehjes publike te mendimit. 

Garantohet liria e fjales, paraqitjes publike, informimit publik dhe e themelimit te lire te 

institucioneve per informim publik. 



Garantohet qasja e lire tek informatat, liria e pranimit dhe e bartjes se informatave. Garantohet 

e drejta e pergjigjes ne mjetet e informimit publik. 

Garantohet e drejta e korrigjimit ne mjetet e informimit publik. 

Garantohet e drejta e mbrojtjes se burimit te informates ne mjetet e informimit publik. 

Censura eshte e ndaluar. 

  

Neni 17 

Garantohet liria dhe fshehtesia e letrave dhe te gjitha formave te tjera te kumtimit. 

Vetem ne baze te vendimit gjyqesor, mund te shmanget nga parimi i pacenueshmerise se 

fshehtesise se letrave, nese ajo eshte e domosdoshme per mbajtjen e procedures penale ose ate e 

kerkojne interesat e mbrojtjes se Republikes. 

  

Neni 18 

Garantohen siguria dhe fshehtesia e te dhenave personale. 

Qytetareve u garantohet mbrojtja nga cenimi i integritetit personal, qe buron nga regjistrimi i 

informatave per ta nepermjet te perpunimit te te dhenave. 

  

Neni 19 

Garantohet liria e besimit fetar. 

Garantohet shprehja e lire dhe publike e fese, individualisht ose ne bashkesi me te tjeret. 

Kisha Ortodokse Maqedonase, bashkesite e tjera fetare dhe grupet religjioze jane te ndara nga 

shteti dhe jane te barabarta para ligjit. 

Kisha Ortodokse Maqedonase, bashkesite e tjera fetare dhe grupet religjioze jane te lira ne 

themelimin e shkollave fetare dhe enteve bamirese dhe sociale, ne procedure te parashikuar me 

ligj. 

  

Neni 20 

Qytetareve u garantohet liria e bashkimit me qellim te realizimit dhe mbrojtjes se te drejtave 

dhe bindjeve te tyre politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe te drejtave dhe bindjeve te tjera. 

Qytetaret munden lirisht te themelojne shoqata civile dhe parti politike, te aderojne dhe te 

dalin nga ato. 

Programet dhe veprimtaria e shoqatave civile dhe partive politike nuk mund te orientohen 

drejt rrenimit te dhunshem te rendit kushtetues te Republikes dhe drejt nxitjes ose thirrjes 

se agresionit ushtarak, ose nxitjes se urrejtjes ose mosdurimit kombetar, racor ose fetar. 

Ndalohen shoqatat ushtarake ose gjysmeushtarake, te cilat nuk u takojne forcave te 

armatosura te Republikes se Maqedonise. 



  

Neni 21 

Qytetaret kane te drejte ne menyre te qete te tubohen dhe te shprehin proteste publike, pa 

paraqitje paraprake dhe pa leje te posacme. 

Shfrytezimi i kesaj te drejte mund te kufizohet vetem ne kushte te gjendjes se luftes dhe te 

gjendjes se jashtezakonshme. 

  

Neni 22 

       Cdo qytetar qe ka mbushur 18 vjec e fiton te drejten e zgjedhjes. 

E drejta e zgjedhjes eshte e barabarte, e pergjithshme dhe e drejtperdrejte dhe realizohet ne 

zgjedhje te lira me votim te fshehte. 

Te drejte zgjedhjeje nuk kane personat te cileve u eshte hequr aftesia e veprimit. 

  

Neni 23 

       Cdo qytetar ka te drejte te marre pjese ne ushtrimin e funksioneve publike. 

  

Neni 24 

Cdo qytetar ka te drejte te parashtroje parashtresa ne organet shteterore dhe sherbimet e tjera 

publike dhe per ato te marre pergjigje. 

Qytetari nuk mund te thirret ne pergjegjesi, as te pesoje pasoja te demshme per qendrimet e 

paraqitura ne parashtresa, pervec nese me to nuk ka kryer veper penale. 

  

Neni 25 

Cdo qytetari i garantohet respektimi dhe mbrojtja e privatesise se jetes te tij personale 

dhe familjare, e dinjitetit dhe e autoritetit. 

  

Neni 26 

       Garantohet paprekshmeria e shtepise. 

E drejta e paprekshmerise se shtepise mund te kufizohet vetem me vendim gjyqesor, kur eshte 

ne pyetje zbulimi ose pengimi i veprave penale ose mbrojtja e shendetit te njerezve. 

  

Neni 27 

Cdo qytetar i Republikes se Maqedonise ka te drejte qe te levize lirisht ne territorin e 

Republikes dhe lirisht ta zgjedhe vendbanimin e tij. 

Cdo qytetar ka te drejte ta leshoje territorin e Republikes dhe te kthehet ne Republike. 



Realizimi i ketyre te drejtave mund te kufizohet me ligj, vetem ne rastet kur kjo eshte e 

nevojshme me qellim te mbrojtjes se sigurise te Republikes, zhvillimit te procedures penale ose 

mbrojtjes se shendetit te njerezve. 

Neni 28 

Mbrojtja e Republikes se Maqedonise eshte e drejte dhe detyre e cdo qytetari. Realizimi i kesaj 

te drejte dhe detyre te qytetareve rregullohet me ligj. 

  

Neni 29 

Te huajt ne Republiken e Maqedonise i gezojne lirite dhe te drejtat e garantuara me 

Kushtetute, me kushte te percaktuara me ligj dhe me marreveshje nderkombetare. 

Republika ua garanton te drejten e azilit te huajve dhe personave pa shtetesi, te perndjekur per 

shkak te bindjeve dhe veprimeve politike demokratike. 

Ekstradimi i te huajit mund te behet vetem ne baze te marreveshjes nderkombetare te ratifikuar 

dhe ne baze te parimit te reciprocitetit. I huaji nuk mund te ekstradohet per shkak te vepres penale 

politike. Veprimet e terrorizmit nuk konsiderohen vepra penale politike. 

  

  

2.  Te drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore 

  

Neni 30 

       Garantohet e drejta e pronesise dhe e drejta e trashegimise. 

Pronesia krijon te drejta dhe obligime  dhe duhet te sherbeje per te miren e individit dhe te 

bashkesise. 

Askujt nuk mund t’i merret ose t’i kufizohet pronesia dhe te drejtat te cilat rrjedhin prej saj, 

pervecse kur kemi te bejme me interesin publik te percaktuar me ligj. 

Ne rast te eksproprijimit te pronesise ose ne rast te kufizimit te pronesise, garantohet 

kompensimi i drejte i cili nuk mund te jete me i ulet nga vlera e tregut. 

  

Neni 31 

Personi i huaj ne Republiken e Maqedonise mund te fitoje te drejten e pronesise, ne kushtet e 

percaktuara me ligj. 

  

Neni 32 

Secili ka te drejte ne pune, zgjedhje te lire te punesimit, mbrojtje gjate punes dhe ne 

sigurim material gjate kohes te papunesise se perkohshme. 



Secili, ne kushte te barabarta, e ka te arritshem cdo vend pune. Secili i punesuar ka te drejte 

ne perfitim perkates. 

Secili i punesuar ka te drejte ne pushim te paguar ditor, javor dhe vjetor. Te punesuarit 

nuk mund te heqin dore nga keto te drejta. 

Realizimi i te drejtave te te punesuarve dhe pozita e tyre, rregullohen me ligj dhe me 

marreveshje kolektive. 

  

Neni 33 

Secili e ka per detyre te paguaje tatim dhe detyrime te tjera publike dhe te marre pjese ne 

permbushjen e shpenzimeve publike ne menyre te percaktuar me ligj. 

 

Neni 34 

Qytetaret kane te drejte ne siguri sociale dhe sigurim social te percaktuara me ligj 

dhe me marreveshje kolektive. 

  

Neni 35 

Republika kujdeset per mbrojtjen sociale dhe sigurine sociale te qytetareve ne pajtim me 

parimin e drejtesise sociale. 

Republika ua garanton te drejten e ndihmes qytetareve te pafuqishem dhe te paafte per pune. 

Republika u siguron mbrojtje te vecante invalideve dhe kushte per inkuadrimin 

e tyre ne jeten shoqerore. 

  

Neni 36 

Republika u garanton te drejta te vecanta sociale luftetareve te Luftes Antifashiste dhe nga te 

gjitha lufterat nacional-clirimtare te Maqedonise, invalideve te luftes, te perndjekurve dhe te 

burgosurve per idete e veteqenies se popullit maqedonas dhe shtetformimit te tij, si dhe anetareve 

te familjeve te tyre te cilet nuk kane mundesi per ekzistence materiale dhe sociale. 

Te drejtat e vecanta rregullohen me ligj. 

  

Neni 37 

Me qellim te realizimit te te drejtave te tyre ekonomike dhe sociale, qytetaret kane te drejte te 

themelojne sindikata. Sindikatat mund te themelojne shoqata te tyre dhe te aderojne ne organizata 

sindikale nderkombetare. 

Me ligj mund te kufizohen kushtet per realizimin e te drejtes se organizimit sindikal ne forcat 

e armatosura, ne polici dhe ne organet e administrates. 

  



Neni 38 

       Garantohet e drejta e greves. 

Me ligj mund te kufizohen kushtet per realizimin e te drejtes se greves ne forcat e armatosura, 

ne polici dhe ne organet e administrates. 

Neni 39 

       Secilit qytetar i garantohet e drejta e mbrojtjes shendetesore. 

Qytetari ka te drejte dhe detyre qe te ruaje dhe ta perparoje shendetin e tij dhe shendetin 

e te tjereve. 

  

Neni 40 

       Republika i siguron kujdes dhe mbrojtje te vecante familjes. 

Marredheniet juridike ne martese, familje dhe bashkesine jashtemartesore rregullohen me ligj. 

Prinderit kane te drejte dhe detyre qe te kujdesen per mbajtjen dhe edukimin e femijeve. 

Femijet e kane per detyre qe te kujdesen per prinderit e moshuar dhe te pamundur. 

Republika u siguron mbrojtje te vecante femijeve pa prinder dhe femijeve pa kujdes prinderor. 

  

Neni 41 

Eshte e drejte e njeriut qe lirisht te vendose per te pasur femije. 

Republika, me qellim te zhvillimit te harmonizuar ekonomik dhe social, udheheq nje politike 

humane te popullimit. 

  

Neni 42 

Republika vecanerisht i mbron amesine, femijet dhe personat e mitur. Personi me i ri se 15 

vjec nuk mund te punesohet. 

Personat e mitur dhe nenat kane te drejte ne mbrojtje te vecante gjate punes. 

Personat e mitur nuk guxojne te punesohen ne vendet e punes, te cilat jane te demshme per 

shendetin dhe moralin e tyre. 

  

Neni 43 

       Secili njeri ka te drejte per mjedis te shendetshem jetesor. 

       Secili e ka per detyre ta perparoje dhe ta mbroje mjedisin jetesor dhe natyren. 

Republika siguron kushte per realizimin e te drejtes se qytetareve per mjedis te shendetshem 

jetesor. 

  

Neni 44 



Secili ka te drejte ne arsimim. 

Arsimimi eshte i arritshem per secilin ne kushte te barabarta. Arsimimi fillor eshte 

i detyrueshem dhe pa pagese. 

  

  

Neni 45 

Qytetaret  kane  te  drejte,  ne  kushtet  e  percaktuara  me  ligj,  te  themelojne institucione 

private te arsimit ne te gjitha shkallet e arsimit, pervecse ne arsimin fillor. 

  

Neni 46 

       Universitetit i garantohet autonomia. 

Kushtet per themelimin, ushtrimin dhe shuarjen e veprimtarise se universitetit, rregullohen me 

ligj. 

 

Neni 47 

      Garantohet liria e krijimtarise shkencore, artistike dhe llojet e tjera te krijimtarise. 

      Garantohen te drejtat te cilat rrjedhin nga krijimtaria shkencore, artistike ose nga lloji 

tjeter i krijimtarise intelektuale. 

Republika e nxit, ndihmon dhe mbron zhvillimin e shkences, artit dhe kultures. Republika e 

nxit dhe ndihmon zhvillimin shkencor dhe teknologjik. 

Republika e nxit dhe ndihmon kulturen teknike dhe sportin. 

 

Neni 48 

Pjesetaret e kombesive kane te drejte qe lirisht t’i shprehin, kultivojne dhe zhvillojne 

identitetin e tyre dhe vecorite nacionale. 

Republika ua garanton kombesive mbrojtjen e identitetit etnik, kulturor, gjuhesor dhe fetar. 

Pjesetaret e kombesive kane te drejte te themelojne institucione kulturore dhe artistike, 

shoqata shkencore dhe shoqata te tjera me qellim te shprehjes, kultivimit dhe zhvillimit te 

identitetit te tyre. 

Pjesetaret e kombesive kane te drejte ne mesim ne gjuhen e tyre ne arsimin fillor dhe 

te mesem, ne menyren e percaktuar me ligj. Ne shkollat ne te cilat arsimimi zhvillohet ne gjuhen 

e kombesise, mesohet edhe gjuha maqedonase. 

  

Neni 49 



Republika kujdeset per poziten dhe te drejtat e pjesetareve te popullit maqedonas ne shtetet 

fqinje dhe per emigrantet nga Maqedonia, e ndihmon zhvillimin e tyre kulturor dhe i perparon 

lidhjet me ta. 

Republika kujdeset per te drejtat kulturore, ekonomike dhe sociale te qytetareve te Republikes 

jashte vendit. 

  

3.   Garancite e lirive dhe te drejtave themelore 

  

Neni 50 

Cdo qytetar mund te thirret ne mbrojtjen e lirive dhe te drejtave te percaktuara me Kushtetute, 

para gjykatave dhe para Gjykates Kushtetuese te Republikes se Maqedonise, ne procedure 

te mbeshtetur mbi parimet e prioritetit dhe urgjences. 

Garantohet mbrojtja gjyqesore e ligjshmerise se akteve te vecanta te administrates shteterore 

dhe te institucioneve te tjera qe ushtrojne autorizime publike. 

Qytetari ka te drejte te njoftohet me te drejtat dhe lirite themelore te njeriut dhe ne menyre 

aktive te kontribuoje, individualisht ose bashke me te tjeret, per perparimin dhe mbrojtjen e tyre. 

  

Neni 51 

Ne Republiken e Maqedonise ligjet medoemos duhet te jene ne perputhje me Kushtetuten, 

ndersa te gjitha rregullat e tjera me Kushtetuten dhe me ligjin. 

Secili e ka per detyre ta respektoje Kushtetuten dhe ligjet. 

  

Neni 52 

       Ligjet dhe rregullat e tjera shpallen para se te hyjne ne fuqi. 

Ligjet dhe rregullat e tjera shpallen ne “Gazeten zyrtare te Republikes se Maqedonise”, me 

se voni brenda afatit prej shtate ditesh nga dita e nxjerrjes se tyre. 

  

Ligjet hyjne ne fuqi jo me heret se diten e tete nga dita e shpalljes, me perjashtim, te cilin e 

percakton Kuvendi, ne diten e shpalljes. 

Ligjet dhe rregullat e tjera nuk mund te kene efekt prapaveprues, pervec perjashtimit, ne rastet 

kur kjo eshte me e favorshme per qytetaret. 

  

Neni 53 

Avokatura eshte sherbim publik i mevetesishem dhe i pavarur, qe siguron ndihme juridike 

dhe ushtron autorizime publike ne pajtim me ligjin. 

  



Neni 54 

Lirite dhe te drejtat e njeriut e te qytetarit mund te kufizohen vetem ne rastet e percaktuara me 

Kushtetute. 

Lirite dhe te drejtat e njeriut e te qytetarit mund te kufizohen gjate kohes se gjendjes se luftes 

ose gjendjes se jashtezakonshme sipas dispozitave te Kushtetutes. 

Kufizimi i lirive dhe te drejtave nuk mund te jete diskriminues ne baze te gjinise, races, 

ngjyres se lekures, gjuhes, fese, prejardhjes kombetare ose sociale, 

pozites pronesore ose shoqerore. 

Kufizimi i lirive dhe te drejtave nuk mund te perfshije te drejten e jetes, ndalimin e tortures, 

veprimin dhe ndeshkimin cnjerezor dhe nencmues, percaktimin juridik te veprave te 

ndeshkueshme dhe denimeve, si dhe lirine e bindjes, ndergjegjes, mendimit, shprehjes publike 

te mendimit dhe te besimit fetar. 

  

4.   Bazat e marredhenieve ekonomike 

  

Neni 55 

Garantohet liria e tregut dhe e sipermarresise. 

Republika u siguron pozite te barabarte juridike te gjitha subjekteve ne treg. Republika 

ndermerr masa kunder pozites monopoliste dhe sjelljes monopoliste ne treg. 

Liria e tregut dhe e sipermarresise mund te kufizohen me ligj vetem me qellim te mbrojtjes se 

Republikes, ruajtjes se natyres, mjedisit jetesor ose shendetit te njerezve. 

  

Neni 56 

Te gjitha pasurite natyrore te Republikes, bota bimore dhe shtazore, te mirat ne perdorim te 

pergjithshem, si dhe sendet dhe objektet me rendesi te vecante kulturore dhe historike te 

percaktuara me ligj, jane te mira me interes te pergjithshem per Republiken dhe gezojne mbrojtje 

te vecante. 

Republika e garanton mbrojtjen, perparimin dhe pasurimin e thesarit historik dhe artistik te 

popullit maqedonas dhe te kombesive, si dhe te mirave qe e perbejne ate, pa marre parasysh 

regjimin e tyre juridik. 

Me ligj rregullohen menyra dhe kushtet ne te cilat te mirat e caktuara me interes te 

pergjithshem per Republiken, mund te jepen ne shfrytezim. 

  

Neni 57 

Republika e nxit perparimin ekonomik dhe kujdeset per zhvillimin me te balancuar hapesinor 

dhe rajonal, si dhe per zhvillimin me te shpejte te rajoneve ekonomikisht jo mjaft te zhvilluara. 

  



Neni 58 

Pronesia dhe puna jane baze per udheheqje dhe pjesemarrje ne vendimmarrje. 

Pjesemarrja ne udheheqje dhe ne vendimmarrje ne institucionet dhe sherbimet publike, 

rregullohet me ligj dhe ne baze te parimeve te profesionalizmit dhe kompetences. 

  

Neni 59 

Investitoreve te huaj u garantohet e drejta e nxjerrjes se lire te kapitalit te investuar dhe te 

fitimit. 

Te drejtat e fituara ne baze te kapitalit te investuar, nuk mund te zvogelohen me ligj ose me 

rregull tjeter. 

  

Neni 60 

Banka Popullore e Republikes se Maqedonise eshte banke e emisionit. 

Banka Popullore eshte e pavarur dhe mban pergjegjesi per stabilitetin e valutes, per politiken 

monetare dhe per likuiditetin e pergjithshem te pagesave ne Republike dhe ndaj vendeve te 

jashtme. 

Organizimi dhe puna e Bankes Popullore rregullohen me ligj. 

  

III.       ORGANIZIMI I PUSHTETIT SHTETEROR 

  

1.        Kuvendi i Republikes se Maqedonise 

  

Neni 61 

Kuvendi i Republikes se Maqedonise eshte organ perfaqesues i qytetareve dhe bartes i 

pushtetit ligjvenes i Republikes. 

Organizimi  dhe  funksionimi  i  Kuvendit  rregullohen  me  Kushtetute  dhe  me Rregulloren 

e punes. 

  

Neni 62 

       Kuvendin e perbejne 120 deri ne 140 deputete. 

Deputetet zgjidhen ne zgjedhje te pergjithshme, te drejtperdrejta dhe te lira me votim te 

fshehte. 

Deputeti i perfaqeson qytetaret dhe ne Kuvend vendos sipas bindjes se tij. Deputeti nuk mund 

te revokohet. 

Menyra dhe kushtet per zgjedhjen e deputeteve rregullohen me ligj, i cili nxirret me shumicen 

e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 



 

Neni 63 

Deputetet ne Kuvend zgjidhen per periudhe kohore prej kater vitesh. Mandatin e deputeteve 

e verifikon Kuvendi. Mandati fillon te rrjedhe nga seanca konstitutive e Kuvendit. Kuvendi i 

porsazgjedhur mblidhet ne seancen konstitutive me se voni 20 dite pas zgjedhjeve te 

mbajtura. Seancen konstitutive e thirr Kryetari i Kuvendit nga perberja e meparshme. 

Ne qofte se seanca konstituive nuk thirret ne afatin e parapare, deputetet vete mblidhen dhe e 

konstituojne Kuvendin ne diten e njezetenjete nga dita e perfundimit te zgjedhjeve. 

Zgjedhjet per deputete ne Kuvend mbahen ne 90 ditet e fundit te mandatit te perberjes se 

vjeter te deputeteve ose brenda afatit prej 60 ditesh nga dita e shperndarjes se Kuvendit. 

Mandati i deputeteve ne Kuvend mund te zgjatet vetem ne rast te luftes ose gjendjes se 

jashtezakonshme. 

Me ligj caktohet papajtueshmeria dhe pazgjedhshmeria e funksionit te deputetit ne 

Kuvend me ushtrimin e funksioneve ose profesioneve te tjera publike. 

Kuvendi shperndahet nese per ate deklarohet shumica nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

 

Neni 64 

Deputetet gezojne imunitet. 

Deputeti nuk mund te therritet ne pergjegjesi penale ose te arrestohet per mendimin e shprehur 

ose per votimin ne Kuvend. 

Deputeti nuk mund te arrestohet pa pelqimin e Kuvendit, pervec nese kapet ne kryerje e siper 

te vepres penale per te cilen eshte percaktuar denim me burg ne kohezgjatje prej se paku pese 

vitesh. 

Kuvendi mund te vendos te aplikohet imuniteti mbi deputetin edhe kur ai vete nuk thirret ne 

te, nese kjo eshte e nevojshme me qellim te ushtrimit te funksionit te deputetit. 

Gjate kohes se mandatit deputetet nuk i nenshtrohen detyrimit ne forcat e armatosura. 

Deputeti ka te drejte ne kompensim te percaktuar me ligj. 

  

Neni 65 

       Deputeti mund te paraqese doreheqje. 

       Deputeti doreheqjen e paraqet personalisht ne seancen e Kuvendit. 

Deputetit i pushon mandati kur eshte denuar per veper penale per te cilen eshte percaktuar 

denim me burg ne kohezgjatje prej se paku pese vitesh. 

Deputetit mund t’i hiqet mandati kur eshte denuar per veper penale ose veper tjeter te 

ndeshkueshme e cila e ben te padenje per ta ushtruar funksionin e deputetit, si dhe kur mungon 

pa arsye per me teper se gjashte muaj ne Kuvend. Heqjen e mandatit e ben Kuvendi me shumice 

prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 



  

Neni 66 

Kuvendi eshte ne punime te perhershme. Kuvendi punon ne seanca. 

Seancat e Kuvendit i therret Kryetari i Kuvendit. 

Kuvendi  nxjerr  Rregulloren  e  punes  me  shumicen  e  votave  te  numrit  te pergjithshem 

te deputeteve. 

  

Neni 67 

Kuvendi  nga  radha  e  deputeteve  e  zgjedh  Kryetarin  dhe  nje  ose  me  shume nenkryeta

re, me shumicen e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Kryetari i Kuvendit e perfaqeson Kuvendin, kujdeset per zbatimin e Rregullores se punes te 

Kuvendit dhe ushtron pune te tjera te percaktuara me Kushtetute dhe me Rregulloren e punes 

se Kuvendit. 

Funksioni Kryetar i Kuvendit nuk pajtohet me ushtrimin e funksionit, profesionit tjeter publik 

ose funksionit ne parti politike. 

Kryetari i Kuvendit i shpall zgjedhjet per deputete dhe per zgjedhjen e 

Presidentit te Republikes. 

  

Neni 68 

 Kuvendi i Republikes se Maqedonise: 

-          nxjerr dhe ndryshon Kushtetuten; 

-          nxjerr ligje dhe ben interpretimin autentik te ligjeve; 

-          i percakton detyrimet publike; 

-          nxjerr Buxhetin e Republikes dhe llogarine perfundimtare te Buxhetit; 

-          nxjerr planin hapesinor te Republikes; 

-          ratifikon marreveshje nderkombetare; 

-          vendos per lufte dhe paqe; 

-          merr vendim per ndryshimin e kufijve te Republikes; 

-          merr vendim per aderim dhe dalje nga aleanca ose bashkesia me shtetet e tjera; 

-          shpall referendum; 

-          vendos per rezervat e Republikes; 

-          themelon keshilla; 

-          zgjedh Qeverine e Republikes se Maqedonise; 

-          zgjedh gjyqtaret e Gjykates Kushtetuese te Republikes se Maqedonise; 



-          ben zgjedhjen dhe shkarkimin e gjyqtareve; 

-          ben zgjedhjen, emerimin dhe shkarkimin edhe te bartesve te tjere te funksioneve 

publike dhe funksioneve te tjera te percaktuara me Kushtetute dhe me ligj; 

-          ushtron kontroll dhe mbikeqyrje politike mbi Qeverine dhe mbi bartesit e tjere te 

funksioneve publike te cilet pergjigjen para Kuvendit; 

-          jep amnisti, dhe 

-          kryen pune te tjera te percaktuara me Kushtetute. 

Kuvendi per kryerjen e puneve nga kompetenca e tij nxjerr edhe vendime, deklarata, 

rezoluta, rekomandime dhe konkluzione. 

  

Neni 69 

Kuvendi mund te punoje nese ne seance merr pjese shumica e numrit te pergjithshem te 

deputeteve. Kuvendi vendos me shumice te votave te deputeteve te pranishem, ndersa me se 

paku me nje te treten nga numri i pergjithshem i deputeteve, nese me Kushtetute nuk eshte 

parashikuar shumice e vecante. 

  

Neni 70 

Seancat e Kuvendit jane publike. 

Kuvendi mund te vendose te punoje pa prezencen e publikut me shumice prej dy te tretave te 

votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

 

Neni 71 

Te drejte per te propozuar nxjerrje te ligjit ka cdo deputet i Kuvendit, Qeveria e Republikes se 

Maqedonise dhe se paku 10.000 zgjedhes. 

Iniciative per nxjerrjen e ligjit propozuesve te autorizuar mund t’u paraqese cdo qytetar, grup 

qytetaresh, institucione dhe shoqata. 

  

Neni 72 

Interpelance mund te parashtrohet per punen e secilit bartes te funksionit publik, Qeverise dhe 

secilit anetar te saj vec e vec, si dhe per ceshtjet nga puna e organeve shteterore. 

Interpelance mund te paraqesin se paku pese deputete. Pyetje deputeti mund te parashtroje cdo 

deputet. 

Menyra dhe procedura e paraqitjes dhe e diskutimit, lidhur me interpelancen dhe pyetjen e 

deputetit, rregullohen me Rregulloren e punes. 

  

Neni 73 



Kuvendi vendos  per  shpalljen e  referendumit  per  ceshtje te  caktuara nga kompetenca e 

tij me shumicen e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Vendimi ne referendum  eshte miratuar, nese per te ka votuar shumica e zgjedhesve te cilet 

kane votuar, ne qofte se kane votuar me shume se gjysma e numrit te pergjithshem te zgjedhesve. 

Kuvendi e ka per detyre te shpalle referendum kur propozim do te paraqesin se paku 150.000 

zgjedhes. 

Vendimi i miratuar ne referendum eshte i detyrueshem. 

  

Neni 74 

Kuvendi merr vendim per ndryshimin e kufijve te Republikes me shumice prej dy te tretave 

te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Vendimi per ndryshimin e kufirit te Republikes eshte miratuar ne referendum, ne qofte se per 

te ka votuar shumica nga numri i pergjithshem i zgjedhesve. 

  

Neni 75 

Ligjet shpallen me dekret. 

Dekretin per shpalljen e ligjeve e nenshkruajne Presidenti i Republikes dhe Kryetari i Kuvendit. 

Presidenti i Republikes mund te vendose te mos e nenshkruaje dekretin per shpalljen e ligjit. 

Kuvendi serish e shqyrton ligjin dhe ne qofte se e miraton me shumicen e votave nga numri i 

pergjithshem i deputeteve, Presidenti i Republikes  e ka per detyre ta nenshkruaje dekretin. 

Presidenti e ka per detyre ta nenshkruaje dekretin, ne qofte se sipas Kushtetutes, ligji nxirret me 

shumice prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

  

Neni 76 

Kuvendi themelon trupa punues te perhershem dhe te perkohshem. 

Kuvendi mund te themeloje komisione anketuese per te gjitha fushat dhe per cdo ceshtje me 

interes publik. 

Propozim per themelimin e komisionit anketues mund te paraqesin se paku 20 deputete. 

Kuvendi themelon komision te perhershem anketues per mbrojtjen e lirive 

dhe te drejtave te qytetarit. 

Te dhenat e komisioneve anketuese jane baze per inicimin e procedures per percaktimin e 

pergjegjesise se bartesve te funksioneve publike. 

  

Neni 77 

Kuvendi e zgjedh Avokatin e Popullit. 



Avokati i Popullit i mbron te drejtat kushtetuese dhe ligjore te qytetareve te cilat u jane cenuar 

nga organet e administrates shteterore dhe nga organet e organizatat e tjera te cilat kane autorizime 

publike. 

Avokati i Popullit zgjidhet per periudhe kohore prej tete vitesh, me te 

drejte edhe per nje zgjedhje. 

Kushtet per zgjedhjen dhe shkarkimin, kompetencat dhe menyra e punes se Avokatit te Popullit 

rregullohen me ligj. 

  

Neni 78 

Kuvendi themelon Keshill per marredhenie nderetnike. 

Keshillin e perbejne: Kryetari i Kuvendit dhe nga dy anetare maqedonas, shqiptare, turq, vlleh, 

rome dhe dy anetare nga kombesi te tjera ne Maqedoni. 

Kryetari i Kuvendit eshte edhe kryetar i Keshillit. Kuvendi i zgjedh anetaret e Keshillit. 

Keshilli i shqyrton ceshtjet e marredhenieve nderetnike ne Republike dhe jep mendim dhe 

propozime per zgjidhjen e tyre. 

Kuvendi eshte i detyruar t’i shqyrtoje mendimet dhe propozimet e Keshillit dhe te merr vendim 

ne lidhje me to. 

  

2.  Presidenti i Republikes se Maqedonise 

 

Neni 79 

Presidenti i Republikes se Maqedonise e perfaqeson Republiken. 

Presidenti i Republikes eshte komandant suprem i forcave te armatosura te Maqedonise. 

Presidenti i Republikes te drejtat dhe detyrat e veta i ushtron ne baze dhe ne kuader te 

Kushtetutes dhe ligjeve. 

  

Neni 80 

Presidenti   i   Republikes   zgjidhet   ne   zgjedhje   te   pergjithshme   dhe   te drejtperdrejta, me 

votim te fshehte, per periudhe kohore prej pese vitesh. 

Per President te Republikes personi i njejte mund te zgjidhet me se shumti dy here. 

Presidenti i Republikes doemos duhet te jete shtetas i Republikes se Maqedonise. 

President i Republikes se Maqedonise mund te zgjidhet personi i cili ne diten e zgjedhjeve 

ka mbushur me se paku 40 vjet moshe. 

Per President te Republikes nuk mund te zgjidhet personi i cili deri ne diten e zgjedhjeve nuk 

ka qene banor i Republikes se Maqedonise se paku dhjete vjet ne 15 vitet e fundit. 

 



Neni 81 

Kandidat per President te Republikes mund te propozojne se paku 

10.000 zgjedhes ose se paku 30 deputete. 

Per President te Republikes eshte zgjedhur kandidati i cili ka fituar shumicen e votave nga numri 

i pergjithshem i zgjedhesve. 

Nese ne rrethin e pare asnje kandidat per President nuk e ka fituar shumicen e nevojshme te 

votave, ne rrethin e dyte votohet per dy kandidatet te cilet ne rrethin e pare kane fituar me se shumti 

vota. 

Rrethi i dyte i votimit mbahet brenda afatit prej 14 ditesh nga perfundimi i rrethit te pare te 

votimit. 

Per President eshte zgjedhur kandidati i cili ka fituar shumicen e votave te zgjedhesve 

te cilet kane votuar, ne qofte se kane votuar me shume se gjysma e zgjedhesve. 

Ne qofte se edhe ne rrethin e dyte te votimit asnjeri nga kandidatet nuk e ka fituar shumicen e 

nevojshme te votave, perseritet e tere procedura zgjedhore. 

Nese per President te Republikes eshte propozuar nje kandidat, ndersa ne rrethin e pare te 

votimit nuk e ka fituar shumicen e nevojshme te votave, perseritet e tere procedura zgjedhore. 

Zgjedhja e Presidentit te Republikes behet ne 60 ditet e fundit te mandatit te Presidentit 

te meparshem. Ne rast te pushimit te mandatit te Presidentit te Republikes nga cilat do qofte 

shkaqe, zgjedhja e Presidentit te ri behet brenda afatit prej 40 ditesh nga dita e pushimit te mandatit. 

Para marrjes se detyres, Presidenti i Republikes ben deklarate solemne para Kuvendit me te 

cilen obligohet ne respektimin e Kushtetutes dhe ligjeve. 

  

Neni 82 

Ne rast te vdekjes, doreheqjes, pamundesise se perhershme qe ta ushtroje funksionin ose 

pushimit te mandatit sipas fuqise se Kushtetutes, deri ne zgjedhjen 

e Presidentit te ri te Republikes, funksionin e Presidentit te Republikes e ushtron Kryetari 

i Kuvendit. 

Ekzistimin e kushteve per pushimin e funksionit te Presidentit te Republikes e verifikon Gjykata 

Kushtetuese e Republikes se Maqedonise sipas detyres zyrtare. 

Ne rast te pamundesise qe ta ushtroje funksionin, Presidentin e Republikes e zevendeson 

Kryetari i Kuvendit. 

Kur Kryetari i Kuvendit e ushtron funksionin e Presidentit te Republikes, ai merr pjese ne punen 

e Kuvendit pa te drejte vendosjeje. 

  

Neni 83 

Detyra e Presidentit te Republikes nuk pajtohet me ushtrimin e funksionit, profesionit tjeter 

publik ose funksionit ne parti politike. 

Presidenti i Republikes gezon imunitet. 



Per heqjen e imunitetit te Presidentit te Republikes vendos Gjykata Kushtetuese 

e Republikes se Maqedonise me shumice prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i 

gjyqtareve. 

  

Neni 84 

Presidenti i Republikes se Maqedonise: 

-          cakton mandatarin per formimin e Qeverise se Republikes te Maqedonise; 

-        emeron dhe revokon me dekret ambasadoret dhe perfaqesuesit e Republikes se Maqedonise 

jashte vendit; 

-          pranon letrat kredenciale dhe revokuese te perfaqesuesve te huaj diplomatike; 

-          propozon dy gjyqtare te Gjykates Kushtetuese te Republikes se Maqedonise; 

-          propozon dy anetare te Keshillit Gjyqesor Republikan; 

-          emeron tre anetare te Keshillit per Siguri te Republikes se Maqedonise; 

-          i propozon anetaret e Keshillit per Marredhenie Nderetnike; 

-          emeron  dhe  shkarkon  edhe  bartes  te  tjere  te  funksioneve  shteterore  dhe publike 

te percaktuara me Kushtetute dhe me ligj; 

-          ndan dekorata dhe mirenjohje ne perputhje me ligjin; 

-          ben faljen ne perputhje me ligjin, dhe 

-          kryen detyra te tjera te percaktuara me Kushtetute. 

  

Neni 85 

Presidenti i Republikes i raporton Kuvendit per ceshtjet nga kompetenca e tij se paku nje here 

brenda vitit. 

Kuvendi mund te kerkoje nga Presidenti i Republikes mendim per ceshtje nga kompetenca e 

tij. 

Neni 86 

Presidenti i Republikes eshte Kryetar i Keshillit per Siguri te Republikes se Maqedonise. 

Keshillin per Siguri te Republikes e perbejne: Presidenti i Republikes, Kryetari i 

Kuvendit, Kryetari i Qeverise, ministrat te cilet udheheqin me organet e administrates shteterore 

ne fushat e sigurise, mbrojtjes dhe te puneve te jashtme dhe tre anetare te cilet i emeron Presidenti 

i Republikes. 

Keshilli shqyrton ceshtje lidhur me sigurine dhe mbrojtjen e Republikes dhe i jep propozime 

Kuvendit dhe Qeverise. 

Neni 87 

Presidenti i Republikes mban pergjegjesi per shkeljen e Kushtetutes dhe te ligjeve 

gjate ushtrimit te te drejtave dhe detyrave te tij. 



Procedure per verifikimin e pergjegjesise se Presidentit te Republikes, ngre Kuvendi me 

shumicen e dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. Per pergjegjesine 

e Presidentit vendos Gjykata Kushtetuese me shumice prej dy te tretave te votave nga numri i 

pergjithshem i gjyqtareve. 

Nese Gjykata Kushtetuese e verifikon pergjegjesine e Presidentit te Republikes, funksioni i 

pushon me fuqine e Kushtetutes. 

  

3.  Qeveria e Republikes se Maqedonise 

  

Neni 88 

       Qeveria e Republikes se Maqedonise eshte bartese e pushtetit ekzekutiv. 

Te  drejtat  dhe  detyrat  e  veta  Qeveria  i  ushtron  ne  baze  dhe  ne  kuader  te Kushtetutes 

dhe ligjeve. 

  

Neni 89 

Qeverine e perbejne Kryeministri dhe ministrat. 

Kryeministri dhe ministrat nuk mund te jene deputete ne Kuvend. 

Kryeministri dhe ministrat gezojne imunitet. Per imunitetin e tyre vendos Qeveria. 

Kryeministri dhe ministrat nuk i nenshtrohen detyrimit ne forcat e armatosura. 

Funksioni  Kryetar  i  Qeverise  dhe  minister  nuk  pajtohet  me  ushtrimin  e funksioneve 

ose profesioneve te tjera publike. 

Organizimi dhe menyra e punes se Qeverise rregullohet me ligj. 

  

Neni 90 

Presidenti i Republikes se Maqedonise e ka per detyre qe ne afat prej dhjete diteve, nga dita 

e konstituimit te Kuvendit, mandatin per formimin e Qeverise t’ia besoje kandidatit te partise, 

perkatesisht partive qe kane shumice ne Kuvend. 

Mandatari, ne afat prej 20 diteve, nga dita e besimit te mandatit, Kuvendit ia paraqet 

programin dhe i propozon perberjen e Qeverise. 

Qeverine, me propozim te mandatarit dhe ne baze te programit, e zgjedh Kuvendi me 

shumicen e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

  

Neni 91 

Qeveria e Republikes se Maqedonise: 

-          cakton politiken e batimit te ligjeve dhe rregullave te tjera te Kuvendit dhe mban 

pergjegjesi per zbatimin e tyre; 



-          propozon ligje, Buxhetin e Republikes dhe rregulla te tjera te cilat i nxjerr Kuvendi; 

-          propozon planin hapesinor te Republikes; 

-          propozon vendime per rezervat e Republikes dhe kujdeset per realizmin e tyre; 

-          miraton urdheresa dhe rregulla te tjera per zbatimin e ligjeve; 

-          cakton parimet per organizimin e brendshem dhe per punen e ministrive dhe organeve 

te tjera te administrates, orienton dhe ben mbikeqyrje mbi punen e tyre; 

-          jep mendime per propozim-ligjet dhe rregullat e tjera te cilat Kuvendit ia paraqesin 

propozuesit e tjere te autorizuar; 

-          vendos per njohjen e shteteve dhe qeverive; 

-          ve marredhenie diplomatike dhe konsullore me shtetet e tjera; 

-          merr vendime per hapjen e perfaqesive diplomatike-konsullore jashte vendit; 

-          propozon  emerimin  e  ambasadoreve  dhe  perfaqesuesve  te  Republikes  se 

Maqedonise jashte vendit dhe emeron shefat e perfaqesive konsullore; 

-          propozon Prokuror Publik; 

-          ben  emerime  dhe  shkarkime  te  bartesve  te  funksioneve  publike  dhe 

funksioneve te tjera te percaktuara me Kushtetute dhe me ligj, dhe 

-          kryen pune te tjera te percaktuara me Kushtetute dhe me ligj. 

  

Neni 92 

Qeveria dhe cdo anetar i saj, per punen e vet pergjigjen para Kuvendit. Kuvendi mund t’i 

votoje mosbesimin Qeverise. 

Mocion besimi Qeverise mund t’i parashtrojne se paku 20 deputete. 

Votimi per besimin e Qeverise behet pas kalimit te tri diteve nga parashtrimi i mocionit per 

besim. 

Mocion i serishem per besim te Qeverise nuk mund te parashtrohet para kalimit te 90 diteve 

prej votimit te fundit te mocionit per besim, pervec nese mocionin e besimit e parashtrojne 

shumica nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Vendimi per votimin e mosbesimit te Qeverise merret me shumicen e votave nga numri i 

pergjithshem i deputeteve. Nese Qeverise i eshte votuar mosbesimi, Qeveria 

e ka per detyre te paraqese doreheqje. 

  

Neni 93 

Qeveria ka te drejte te parashtroje mocion besimi para Kuvendit. Qeveria ka te 

drejte te paraqese doreheqje. 

  



Doreheqja e Kryetarit te Qeverise, vdekja ose pamundesia e perhershme e tij qe ta ushtroje 

funksionin, rezulton me doreheqjen e Qeverise. 

Qeverise i pushon mandati kur shperndahet Kuvendi. 

Qeveria, se ciles i eshte votuar mosbesimi, e cila ka dhene doreheqje ose se ciles i 

pushon mandati per shkak te shperndarjes se Kuvendit, mbetet ne detyre deri ne zgjedhjen e 

Qeverise se re. 

  

Neni 94 

Anetari i Qeverise ka te drejte te paraqese doreheqje. 

Kryetari i Qeverise mund te propozoje shkarkimin e anetarit te Qeverise. 

Per propozimin per shkarkimin e anetarit te Qeverise vendos Kuvendi ne seancen e pare te 

ardhshme. 

Ne qofte se Kryetari i Qeverise propozon shkarkimin e me shume se nje te tretes se anetareve 

te Qeverise te perberjes fillestare, Kuvendi vendos sikur per zgjedhjen e Qeverise se re. 

  

Neni 95 

Administraten shteterore e perbejne ministrite dhe organet e tjera te administrates dhe 

organizatat e percaktuara me ligj. 

Ndalohet organizimi dhe veprimi politik ne organet e administrates shteterore. 

Organizimi dhe puna e organeve te administrates shteterore rregullohet me ligj i cili 

nxirret me shumice prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

  

Neni 96 

Organet e administrates shteterore punet nga kompetenca e tyre i ushtrojne ne menyre te 

pavarur ne baze dhe ne kuader te Kushtetutes dhe ligjeve dhe per punen e tyre i pergjigjen 

Qeverise. 

  

Neni 97 

Organet e administrates shteterore ne fushen e mbrojtjes dhe policise i udheheqin persona 

civile, te cilet drejtpersedrejti para zgjedhjes ne ato funksione kane qene civile se paku tre vjet. 

  

4.     Gjyqesia 

  

Neni 98 

Pushtetin gjyqesor e ushtrojne gjykatat. 



Gjykatat jane te mevetesishme dhe te pavarura. Gjykatat gjykojne ne baze te Kushtetutes e te 

ligjeve dhe te marreveshjeve nderkombetare te ratifikuara ne perputhje me Kushtetuten. 

Organizimi i gjyqesise eshte unik. Ndalohen gjykatat e jashtezakonshme. 

Llojet, kompetencat, themelimi, suprimimi, organizimi dhe perberja e gjykatave, si dhe 

procedura para tyre, rregullohen me ligj, i cili nxirret me shumice prej dy te tretave te votave nga 

numri i pergjithshem i deputeteve. 

  

Neni 99 

Gjyqtari zgjidhet per nje mandat te pakufizuar kohor. Gjyqtari nuk mund te transferohet 

kunder vullnetit te tij. Gjyqtari shkarkohet: 

-          nese ate e kerkon vete; 

-          nese e humb pergjithmone aftesine e ushtrimit te funksionit te gjyqtarit, te cilen e 

verifikon Keshilli Gjyqesor Republikan; 

-          nese i ploteson kushtet per pension pleqerie; 

-          nese eshte denuar per veper penale me denim te pakusht me burg me me 

se paku gjashte muaj; 

-      per shkak te shkeljes se rende disiplinore te percaktuar me ligj, qe e ben te padenje per 

ushtrimin e funksionit te gjyqtarit, qe e verifikon Keshilli Gjyqesor Republikan, dhe 

-          per shkak te ushtrimit joprofesional dhe te pandergjegjshem te funksionit te gjyqtarit, 

te cilin ne procedure te percaktuar me ligj e verifikon Keshilli Gjyqesor Republikan. 

  

Neni 100 

Gjyqtaret gezojne imunitet. 

Per imunitetin e gjyqtareve vendos Kuvendi. 

Funksioni i gjyqtarit nuk pajtohet me ushtrimin e funksionit dhe profesionit tjeter publik 

ose me anetaresimin ne parti politike. 

Ndalohet organizimi dhe veprimi politik ne gjyqesi. 

  

Neni 101 

Gjykata  Supreme  e  Republikes  se  Maqedonise  eshte  gjykata  me  e  larte  ne Republike 

dhe e siguron unitetin ne zbatimin e ligjeve nga ana e gjykatave. 

  

Neni 102 

Shqyrtimi para gjykatave dhe shqiptimi i aktgjykimit jane publike. Publiku mund te 

perjashtohet ne raste te percaktuara me ligj. 

  



Neni 103 

Gjykata gjykon ne kolegj. 

Me ligj percaktohet kur gjyqtari gjykon si gjyqtar i vetem. 

Ne gjykim marrin pjese edhe gjyqtare porote kur kjo eshte percaktuar me ligj. 

Gjyqtaret porote nuk mund te merren ne pergjegjesi per mendimin e shprehur dhe per voten 

e dhene me rastin e marrjes se vendimeve gjyqesore. 

  

Neni 104 

Keshillin Gjyqesor Republikan e perbejne shtate anetare. Kuvendi I zgjedh anetaret e Keshillit. 

Anetaret e Keshillit zgjidhen nga radhet e juristeve te shquar me mandat gjashte vjecar, me te 

drejte edhe per nje zgjedhje. 

Anetaret e Keshillit Gjyqesor Republikan gezojne imunitet. Per imunitetin e tyre vendos 

Kuvendi. 

Funksioni anetar i Keshillit Gjyqesor Republikan nuk pajtohet me ushtrimin e funksioneve dhe 

profesioneve te tjera publike ose me anetaresimin ne parti politike. 

  

  

Neni 105 

Keshilli Gjyqesor Republikan: 

-       Kuvendit i propozon zgjedhjen dhe shkarkimin e gjyqtareve dhe e percakton propozimin 

per shkarkimin nga funksioni i gjyqtarit ne rastet e percaktuara me Kushtetute; 

-       vendos per pergjegjesine disiplinore te gjyqtareve; 

-       e vlereson profesionalizmin dhe ndergjegjen e gjyqtareve gjate ushtrimit te funksionit te 

tyre; dhe 

-       propozon dy gjyqtare te Gjykates Kushtetuese te Republikes se Maqedonise. 

  

5.        Prokuroria Publike 

  

Neni 106 

Prokuroria Publike eshte organ unik dhe i mevetesishem shteteror i cili i ndjek kryeresit e 

veprave penale dhe te veprave te tjera te ndeshkueshme te percaktuara me ligj dhe kryen edhe pune 

te tjera te percaktuara me ligj. 

Prokuroria Publike funksionet e veta i ushtron ne baze dhe ne kuader te Kushtetutes dhe ligjit. 

Prokurorin Publik e emeron dhe shkarkon Kuvendi ne kohezgjatje prej gjashte vitesh. 

 



Neni 107 

Prokuroi Publik gezon imunitet. 

Per imunitetin e tij vendos Kuvendi. 

Funksioni Prokuror Publik nuk pajtohet me ushtrimin e funksionit dhe profesionit tjeter publik 

ose me anetaresimin ne parti politike. 

  

IV.  GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

Neni 108 

Gjykata Kushtetuese e Republikes se Maqedonise eshte organ i Republikes i cili mbron 

kushtetutshmerine dhe ligjshmerine. 

  

Neni 109 

Gjykaten Kushtetuese e perbejne nente gjyqtare. 

Kuvendi i zgjedh gjyqtaret e Gjykates Kushtetuese me shumicen e votave nga numri i 

pergjithshem i deputeteve. Mandati i gjyqtareve zgjat nente vjet, pa te drejte rizgjedhjeje. 

Gjykata Kushtetuese nga radhet e veta zgjedh kryetarin me kohezgjatje prej tre vjetesh dhe pa 

te drejte rizgjedhjeje. 

Gjyqtaret e Gjykates Kushtetuese zgjidhen nga radhet e juristeve te shquar. 

  

  

Neni 110 

Gjykata Kushtetuese e Republikes se Maqedonise: 

-          vendos per perputhshmerine e ligjeve me Kushtetuten; 

-          vendos per perputhshmerine e rregullave te tjera dhe  te  marreveshjeve kolektive me 

Kushtetuten dhe me ligjet; 

-          i mbron lirite dhe te drejtat e njeriut e te qytetarit, qe kane te bejne me lirine e bindjes, 

ndergjegjes, mendimit dhe shprehjes publike te mendimeve, bashkimin dhe veprimin politik dhe 

ndalimin e diskriminimit te qytetareve mbi baze te gjinise, races, fese, perkatesise kombetare, 

sociale dhe politike; 

-          vendos per konfliktin e kompetencave midis bartesve te pushtetit 

ligjvenes, ekzekutiv dhe gjyqesor; 

-          vendos per konfliktin e kompetencave midis organeve te Republikes dhe njesive te 

vetadministrimit lokal; 

-          vendos per pergjegjesine e Presidentit te Republikes; 



-          vendos per kushtetutshmerine e programeve dhe statuteve te partive politike dhe te 

shoqatave civile; dhe 

-          vendos edhe per ceshtje te tjera te percaktuara me Kushtetute. 

  

Neni 111 

Funksioni gjyqtar i Gjykates Kushtetuese nuk pajtohet me ushtrimin e funksionit dhe 

profesionit tjeter publik ose me anetaresimin ne parti politike. 

Gjyqtaret e Gjykates Kushtetuese gezojne imunitet. Per imunitetin e tyre vendos Gjykata 

Kushtetuese. 

Gjyqtaret  e  Gjykates  Kushtetuese  nuk  i  nenshtrohen  detyrimit  ne  forcat e armatosura. 

Gjyqtarit te Gjykates Kushtetuese i pushon funksioni nese paraqet doreheqje. Gjyqtari 

i Gjykates Kushtetuese do te shkarkohet nga detyra nese denohet per veper penale me denim te 

pakusht me burg me me se paku gjashte muaj ose kur pergjithmone do ta humb aftesine per 

ushtrimin e funksionit te tij, te cilen e verifikon Gjykata Kushtetuese. 

  

Neni 112 

Gjykata Kushtetuese do te abrogoje ose shfuqizoje ligjin nese konstaton se nuk eshte ne 

perputhje me Kushtetuten. 

Gjykata Kushtetuese do te abrogoje ose shfuqizoje rregull tjeter ose akt te 

pergjithshem, marreveshje kolektive, statut apo program te partise politike ose te shoqates, nese 

konstaton se te njejtat nuk jane ne perputhje me Kushtetuten ose me ligjin. 

Vendimet e Gjykates Kushtetuese jane te formes se prere dhe te ekzekutueshme. 

  

Neni 113 

Menyra e punes dhe procedura para Gjykates Kushtetuese rregullohen me akt te Gjykates. 

  

V.   VETADMINISTRIMI LOKAL 

  

Neni 114 

Qytetareve u garantohet e drejta e vetadministrimit lokal. Njesite e vetadministrimit lokal jane 

komunat. 

Ne komuna mund te themelohen forma te vetadministrimit vendor. 

Komunat financohen nga burime vetjake te te hyrave te percaktuara me ligj dhe me mjete nga 

Republika. 

Vetadministrimi lokal rregullohet me ligj i cili nxirret me shumice prej dy te tretave te votave 

nga numri i pergjithshem i deputeteve. 



  

Neni 115 

Ne njesite e vetadministrimit lokal qytetaret ne menyre te drejtperdrejte dhe nepermjet 

perfaqesuesve marrin pjese ne vendimmarrje per ceshtjet me rendesi lokale, e vecanerisht ne fushat 

e urbanizmit, veprimtarive komunale, kultures, sportit, mbrojtjes sociale dhe te femijeve, 

edukimit parashkollor, arsimit fillor, mbrojtjes themelore shendetesore dhe ne fusha te tjere 

te percaktuara me ligj. 

Komuna eshte e pavarur ne ushtrimin e kompetencave te percaktuara me Kushtetute dhe me 

ligj, ndersa mbikeqyrjen mbi ligjshmerine e punes se saj e ben Republika. 

Republika me ligj mund t’ia besoje komunes kryerjen e puneve te caktuara. 

  

Neni 116 

Ndarja territoriale e Republikes dhe rajonet e komunave percaktohen me ligj. 

  

Neni 117 

Qyteti i Shkupit eshte njesi e vecante e vetadministrimit lokal, organizimi i te 

cilit rregullohet me ligj. 

Ne Qytetin e Shkupit qytetaret ne menyre te drejtperdrejte dhe nepermjet perfaqesuesve 

marrin pjese ne vendimmarrje per ceshtje te rendesishme per Qytetin e Shkupit, e vecanerisht ne 

fushat e urbanizmit, veprimtarive komunale, kultures, sportit, mbrojtjes sociale dhe te femijeve, 

edukimit parashkollor, arsimit fillor, mbrojtjes themelore shendetesore dhe ne fusha te tjera 

te percaktuara me ligj. 

Qyteti i Shkupit financohet nga burimet vetjake te te hyrave te percaktuara me ligj 

dhe me mjete nga Republika. 

Qyteti i Shkupit eshte i pavarur ne ushtrimin e kompetencave te percaktuara me Kushtetute 

dhe me ligj, ndersa mbikeqyrjen mbi ligjshmerine e punes se tij e ben Republika. 

Republika me ligj mund t’ia besoje Qytetit te Shkupit kryerjen e puneve te caktuara. 

  

VI.      MARREDHENIET NDERKOMBETARE 

  

Neni 118 

Marreveshjet nderkombetare te cilat jane ratifikuar ne perputhje me Kushtetuten jane pjese e 

rendit juridik te brendshem dhe nuk mund te ndryshohen me ligj. 

  

Neni 119 

Marreveshjet nderkombetare ne emer te Republikes se Maqedonise i lidh Presidenti i 

Republikes se Maqedonise. 



Marreveshje nderkombetare mund te lidh edhe Qeveria e Republikes se Maqedonise kur kjo 

percaktohet me ligj. 

 

 

  

Neni 120 

Propozim per aderim ne aleance ose ne bashkesi me shtete te tjera ose per dalje nga aleanca ose 

nga bashkesia me shtete te tjera mund te paraqesin Presidenti i Republikes, Qeveria ose se paku 

40 deputete. 

Vendimin per aderim ose per dalje nga aleanca ose nga bashkesia me shtetet tjera e merr 

Kuvendi me shumice prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Vendimi per aderim ose per dalje nga aleanca ose nga bashkesia me shtetet tjera eshte miratuar, 

nese ne referendum per te ka votuar shumica nga numri i pergjithshem i zgjedhesve. 

  

Neni 121 

Vendim per aderim ose per dalje nga aderimi nga organizatat nderkombetare merr Kuvendi me 

shumicen e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve me propozim te Presidentit te Republikes, 

Qeverise ose se paku te 40 deputeteve. 

  

VII.  MBROJTJA E REPUBLIKES, GJENDJA E LUFTES DHE GJENDJA 

E JASHTEZAKONSHME 

  

Neni 122 

Forcat e Armatosura te Republikes se Maqedonise e mbrojne integritetin territorial dhe 

pavaresine e Republikes. 

Mbrojtja e Republikes rregullohet me ligj, i cili nxirret me shumice prej dy te tretave te votave 

nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

  

Neni 123 

Askush nuk ka te drejte te pranoje okupimin e Republikes se Maqedonise ose te ndonje pjese 

te saj. 

  

Neni 124 

Gjendja e luftes fillon kur paraqitet rreziku i drejtperdrejte i luftes nga sulmi ndaj Republikes 

ose kur Republika eshte sulmuar ose i eshte shpallur lufte. 



Gjendje lufte shpall Kuvendi me shumice prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem 

i deputeteve, me propozim te Presidentit te Republikes, Qeverise ose se paku te 30 deputeteve. 

Nese Kuvendi nuk mund te mblidhet, vendimin per shpalljen e gjendjes se luftes e merr 

Presidenti i Republikes dhe ia paraqet Kuvendit per konfirmim sapo ai te kete mundesi te mblidhet. 

  

Neni 125 

Gjendja e jashtezakonshme paraqitet kur ndodhin fatkeqesi te medha natyrore ose epidemi. 

Ekzistimin e gjendjes se jashtezakonshme ne territorin e Republikes se Maqedonise ose te nje 

pjese te saj e cakton Kuvendi me propozim te Presidentit te Republikes, Qeverise ose 

se paku te 30 deputeteve. 

Vendimi me te cilin caktohet ekzistimi i gjendjes se jashtezakonshme merret me shumice prej 

dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve dhe vlen me se shumti 30 dite. 

Nese Kuvendi nuk mund te mblidhet, vendimin per ekzistimin e gjendjes se jashtezakonshme 

e merr Presidenti i Republikes dhe ia paraqet Kuvendit per konfirmim sapo ai te kete mundesi 

te mblidhet. 

  

Neni 126 

Ne rast te ekzistimit te gjendjes se luftes ose gjendjes se jashtezakonshme Qeveria ne 

perputhje me Kushtetuten dhe me ligjin miraton urdheresa me fuqi ligjore. 

Autorizimi i Qeverise qe te miratoje urdheresa me fuqi ligjore zgjat deri ne perfundimin e 

gjendjes se luftes ose gjendjes se jashtezakonshme, per te cilen vendos Kuvendi. 

  

Neni 127 

Gjate kohes se gjendjes se luftes, nese Kuvendi nuk mund te mblidhet, Presidenti i Republikes 

mund ta emeroje dhe shkarkoje Qeverine dhe te emeroje dhe shkarkoje funksionare, zgjedhja e te 

cileve eshte ne kompetence te Kuvendit. 

  

Neni 128 

Mandati i Presidentit te Republikes, Qeverise, gjyqtareve te Gjykates Kushtetuese dhe te 

anetareve te Keshillit Gjyqesor Republikan vazhdohet per aq kohe sa zgjat gjendja e luftes ose 

gjendja e jashtezakonshme. 

  

VIII.   NDRYSHIMI I KUSHTETUTES 

  

Neni 129 

Kushtetuta e Republikes se Maqedonise ndryshohet dhe plotesohet me amendamente 

kushtetuese. 



  

Neni 130 

Propozim per inicimin e ndryshimit te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise mund te 

paraqesin Presidenti i Republikes, Qeveria, se paku 30 deputete ose 150.000 qytetare. 

  

Neni 131 

Vendim per inicimin e ndryshimit te Kushtetutes merr Kuvendi me shumice prej dy te tretave 

te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Skicen per ndryshimin e Kushtetutes e percakton Kuvendi me shumicen e votave nga numri i 

pergjithshem i deputeteve dhe e ve ne diskutim publik. 

Vendim per ndryshimin e Kushtetutes merr Kuvendi me shumice prej dy te tretave te votave 

nga numri i pergjithshem i deputeteve. 

Ndryshimin e Kushtetutes e shpall Kuvendi. 

  

IX.  DISPOZITA KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE 

  

Neni 132 

Ne kohen e parashikuar ne paragrafin 5 te nenit 80 te kesaj Kushtetute llogaritet edhe koha e 

banimit ne republikat e tjera te Republikes Socialiste Federative te Jugosllavise. 

  

Neni 133 

Per zbatimin e Kushtetutes do te nxirret ligji kushtetues. 

Ligji kushtetues nxirret me shumice prej dy te tretave te votave nga numri pergjithshem i 

deputeteve. 

Ligjin kushtetues e shpall Kuvendi dhe hyn ne fuqi njekohesisht me shpalljen e Kushtetutes. 

  

Neni 134 

Kjo Kushtetute hyn ne fuqi diten e shpalljes nga Kuvendi i Republikes se Maqedonise. 

 

 

 

 

 



AMANDAMENTET E KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

AMENDAMENTET I DHE II 

TE KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

Keto amendamente jane pjese perberese te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise dhe hyjne 

ne fuqi me diten e shpalljes se tyre. 

  

AMENDAMENTI I 

  

1.    Republika e Maqedonise nuk ka pretendime territoriale ndaj shteteve fqinje. 

2.    Kufiri i Republikes se Maqedonise mund te ndryshohet vetem ne perputhje me 

Kushtetuten, mbi parimin e vullnetit te lire dhe ne perputhje me normat e pergjithshme te 

pranueshme nderkombetare. 

3.    Me piken 1 te ketij amendamenti plotesohet neni 3, ndersa me piken 2 ndryshohet paragrafi 

3 i nenit 3 te Kushtetutes se Republikes se Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI II 

  

1.    Republika, me kete rast, nuk do te perzihet ne te drejtat sovrane te shteteve te tjera dhe ne 

punet e tyre te brendshme. 

2.    Me kete amendament plotesohet paragrafi 1 i nenit 49 te Kushtetutes se Republikes se 

Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI III 

I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

Ky amendament eshte pjese perberese e Kushtetutes se Republikes se Maqedonise dhe hyn ne 

fuqi me diten e shpalljes se tij. 

  

AMENDAMENTI III 

  

1.    Paraburgimi deri ne ngritjen e akuzes, me vendim te gjykates, mund te zgjase me se shumti 

180 dite nga dita e arrestimit. 



Pas ngritjes se akuzes, paraburgimin e vazhdon ose e percakton gjykata kompetente ne rast dhe 

procedure te percaktuar me ligj. 

2.    Me kete amendament zevendesohet paragrafi 5 i nenit 12 te Kushtetutes se Republikes se 

Maqedonise. 

  

  

AMENDAMENTET IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dhe 

XVIII  TE KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

       Keto amendamente jane pjese perberese te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise dhe hyjne 

ne fuqi me diten e shpalljes se tyre. 

 

AMENDAMENTI IV 

  

1.    Qytetaret e Republikes se Maqedonise, populli maqedonas, si dhe qytetaret te cilet jetojne 

brenda kufijve te saj te cilet jane pjese e popullit shqiptar, popullit turk, popullit vlleh, 

popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak e te tjere, duke e marre persiper pergjegjesine per 

te tashmen dhe te ardhmen e atdheut te tyre, te vetedijshem dhe mirenjohes ndaj paraardhesve te 

tyre per viktimat dhe perkushtimin e perpjekjeve te tyre dhe luftes per krijimin e shtetit te pavarur 

dhe sovran te Maqedonise, dhe pergjegjes para gjeneratave te ardhshme per ruajtjen dhe 

zhvillimin e te gjithe asaj qe eshte e vlefshme nga trashegimia e pasur kulturore dhe bashkejetesa 

ne Maqedoni, te barabarte ne te drejtat dhe obligimet e tyre per te miren e perbashket – Republikes 

se Maqedonise - ne perputhje me traditen e Republikes se Krusheves dhe vendimet e KACKM-

se dhe te Referendumit te 8 shtatorit te vitit 1991, vendosen ta konstituojne Republiken e 

Maqedonise si shtet te pavarur, sovran, me qellim qe te vendoset dhe forcohet sundimi i se drejtes, 

qe te garantohen te drejtat e njeriut dhe lirite qytetare, te sigurohet paqja dhe bashkejetesa, 

drejtesia sociale, mireqenia ekonomike dhe perparimi i jetes individuale dhe te perbashket, 

nepermjet perfaqesuesve te tyre ne Kuvendin e Republikes se Maqedonise, te zgjedhur ne 

zgjedhjet e lira dhe demokratike, e nxjerrin kete 

2. Me piken 1 te ketij Amendamenti, zevendesohet Preambula e 

Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENT IV 

  

1.    Ne tere territorin e Republikes se Maqedonise dhe ne marredheniet e saj nderkombetare, 

gjuhe zyrtare eshte gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. 

Gjuhe tjeter qe e flasin se paku 20% e qytetareve, gjithashtu, eshte gjuhe zyrtare dhe alfabeti 

i saj, sic eshte percaktuar me kete nen. 



Dokumentet personale te qytetareve, te cilet flasin gjuhe zyrtare te ndryshme nga gjuha 

maqedonase, leshohen ne gjuhen maqedonase dhe alfabetin e saj, si dhe ne ate gjuhe dhe alfabetin 

e saj ne perputhje me ligjin. 

Cilido qytetar i cili jeton ne njesite e vetadministrimit lokal, ne te cilen se paku 20% e 

qytetareve flasin gjuhe zyrtare te ndryshme nga gjuha maqedonase, ne komunikim me njesite 

rajonale te ministrive, mund ta perdore cilendo nga gjuhet zyrtare dhe alfabetin e saj. Njesite 

rajonale kompetente per ato njesi te vetadministrimit lokal, pergjigjen ne gjuhen maqedonase dhe 

alfabetin e saj cirilik, si dhe ne gjuhen zyrtare dhe alfabetin te cilin e perdor 

qytetari. Cdo qytetar ne komunikim me ministrite, mund ta perdore njeren nga gjuhet zyrtare dhe 

alfabetin e saj, ndersa ministrite pergjigjen ne gjuhen maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si 

dhe ne gjuhen zyrtare dhe alfabetin te cilin e perdor qytetari. 

Ne organet e pushtetit shteteror ne Republiken e Maqedonise, gjuha zyrtare e ndryshme nga 

gjuha maqedonase, mund te perdoret ne perputhje me ligjin. 

Ne njesite e vetadministrimit lokal gjuha dhe alfabeti qe e perdorin se paku 20% e qytetareve 

eshte gjuhe zyrtare, krahas gjuhes maqedonase dhe alfabetit te saj cirilik. Per perdorimin e 

gjuheve dhe alfabeteve, ne te cilat flasin se paku 20% e qytetareve ne njesite e 

vetadministrimit lokal, vendosin organet e njesive te vetadministrimit lokal. 

2.    Me kete amendament zevendesohet neni 7 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

  

AMENDAMENTI VI 

  

      1.    Perfaqesimi adekuat dhe i drejte i qytetareve, te cilet u takojne te gjitha bashkesive, ne 

organet e pushtetit shteterore dhe institucionet e tjera publike ne te gjitha nivelet. 

2.    Me piken 1 te ketij  amendamenti, plotesohet alineja 2 e  nenit 8 te Kushtetutes se 

Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI VII 

  

1.   Kisha Ortodokse Maqedonase, si dhe Bashkesia Fetare Islame ne Maqedoni, Kisha 

Katolike, Kisha Evangjeliste-Metodiste, Bashkesia Hebraike dhe bashkesite e tjera fetare dhe 

grupet religjioze, jane te ndara nga shteti dhe jane te barabarta para ligjit. 

2.   Kisha Ortodokse Maqedonase, si dhe Bashkesia Fetare Islame ne Maqedoni, Kisha 

Katolike, Kisha Evangjeliste-Metodiste, Bashkesia Hebraike dhe bashkesite e tjera fetare dhe 

grupet religjioze, jane te lira ne themelimin e shkollave fetare dhe enteve bamirese dhe sociale ne 

procedure te parashikuar me ligj. 

3.   Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 3 i nenit 19, ndersa pika 

2 zevendesohet me paragrafin 4 te nenit 19 te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  



AMENDAMENTI VIII 

  

1.     Pjesetaret e bashkesive kane te drejte lirisht ta shprehin, kultivojne dhe zhvillojne 

identitetin dhe vecorite e bashkesive te tyre dhe t’i perdorin simbolet e bashkesise se tyre. 

Republika ua garanton te gjitha bashkesive mbrojtjen e identitetit etnik, kulturor, gjuhesor 

dhe fetar. 

Pjesetaret  e  bashkesive  kane  te  drejte  te  themelojne  institucione  kulturore, artistike, 

arsimore, si  dhe  shoqata  shkencore  dhe  shoqata  te  tjera  me  qellim  te shprehjes, kultivimit 

dhe zhvillimit te identitetit te tyre. 

Pjesetaret e bashkesive kane te drejte te ndjekin mesimin ne gjuhen e tyre ne arsimin fillor 

dhe te mesem, ne menyre te percaktuar me ligj. Ne shkollat ne te cilat arsimimi zhvillohet ne gjuhe 

tjeter, mesohet edhe gjuha maqedonase. 

2.    Me kete amendament zevendesohet neni 48 i Kushtetutes se Republikes se Maqedonise. 

 

AMENDAMENTI IX 

  

1.    Republika e garanton mbrojtjen, perparimin dhe pasurimin e thesarit historik dhe artistik 

te Maqedonise dhe te te gjitha bashkesive ne Maqedoni, si dhe te mirave qe e perbejne ate, 

pa marre parasysh regjimin e tyre juridik. 

2.    Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 2 i nenit 56 te Kushtetutes se 

Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI X 

  

1.     Kuvendi mund te vendose nese ne seance merr pjese shumica e numrit te pergjithshem 

te deputeteve. Kuvendi vendos me shumicen e votave te deputeteve te pranishem dhe se paku me 

nje te treten e numrit te pergjithshem te deputeteve, nese me Kushtetute nuk eshte parashikuar 

shumice e vecante. 

2.      Per ligjet te cilet drejtpersedrejti kane te bejne me kulturen, perdorimin e gjuheve, 

arsimin, dokumentet personale dhe perdorimin e simboleve, Kuvendi vendos me shumicen e 

votave te deputeteve te pranishem, me c’rast medoemos duhet te kete shumice te votave nga 

deputetet e pranishem te cilet u takojne bashkesive qe nuk jane shumice ne Republiken e 

Maqedonise. Kontestin ne lidhje me zbatimin e kesaj dispozite e zgjidh Komiteti per Marredhenie 

Ndermjet Bashkesive. 

3.      Me kete amendament zevendesohet neni 69 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XI 



  

1.    Kuvendi e zgjedh Avokatin e Popullit me shumicen e votave nga numri i pergjithshem i 

deputeteve, me c’rast duhet te kete shumice te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve te 

cilet u takojne bashkesive qe nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. 

2.    Avokati i Popullit i mbron te drejtat kushtetuese dhe ligjore te qytetareve te cilat u jane 

cenuar nga organet e administrates shteterore dhe nga organet e organizatat e tjera te cilat kane 

autorizime publike. Avokati i Popullit i perkushton vemendje te vecante mbrojtjes se parimeve 

te mosdiskriminimit, te perfaqesimit adekuat dhe te drejte te pjesetareve te bashkesive ne organet 

e pushtetit shteteror, organet e njesive te vetadministrimit lokal dhe ne institucionet dhe sherbimet 

publike. 

3.    Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 1 i nenit 77, ndersa me piken 2 

plotesohet paragrafi 2 i nenit 77 te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XII 

  

1.    Kuvendi themelon Komitetin per Marredhenie Ndermjet Bashkesive. 

Komitetin e perbejne 19 anetare prej te cileve nga shtate anetare nga radhet e 

deputeteve maqedonas dhe shqiptare te Kuvendit dhe nga nje anetare nga radhet e deputeteve 

turq, vlleh, rome, serbe dhe boshnjake. Ne qofte se ndonjera nga bashkesite nuk  ka  deputet, 

Avokati i  Popullit, pas konsultimeve me perfaqesues relevante te atyre bashkesive, do t’i 

propozoje anetaret e tjere te Komitetit. 

Kuvendi i zgjedh anetaret e Komitetit. 

Komiteti shqyrton ceshtje nga marredheniet ndermjet bashkesive ne Republike dhe 

jep mendime dhe propozime per zgjidhjen e tyre. 

Kuvendi eshte i detyruar t’i shqyrtoje mendimet dhe propozimet e Komitetit dhe te merr 

vendime lidhur me to. 

Ne rast te kontestit lidhur me zbatimin e procedures per votim ne Kuvend, te percaktuar me 

nenin 69 paragrafin 2, Komiteti vendos me shumicen e votave te anetareve, per ate se a do te 

zbatohet procedura. 

2.                  Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet neni 78 i Kushtetutes se Republikes 

te Maqedonise dhe shlyhet alineja 7 e nenit 84 te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XIII 

 

1.    Gjate emerimit te tre anetareve, Presidenti do te siguroje qe perberja e Keshillit, si teresi, 

ne menyre perkatese ta pasqyroje perberjen e popullates ne Republiken e Maqedonise. 

2.    Me  piken  1  te  ketij  amendamenti  plotesohet  paragrafi  2  i  nenit  86  te Kushtetutes 

se Republikes te Maqedonise. 



AMENDAMENTI XIV 

  

1.    Tre prej anetareve zgjidhen me shumice votash nga numri i pergjithshem i deputeteve, me 

c’rast medoemos duhet te kete shumice te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve te cilet u 

takojne bashkesive te cilat nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. 

2.    Me kete amendament plotesohet paragrafi 2 i nenit 104 te Kushtetutes se Republikes se 

Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XV 

  

1.    Kuvendi i zgjedh gjyqtaret e Gjykates Kushtetuese. Kuvendi zgjedh gjashte gjyqtare te 

Gjykates Kushtetuese me shumicen e votave nga numri  I pergjithshem I deputeteve. Kuvendi 

zgjedh tre gjyqtare me shumicen e votave nga numri i pergjithshem i deputeteve, me 

c’rast medoemos duhet te kete shumice te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve te cilet u 

takojne bashkesive te cilat nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. Mandati i gjyqtareve 

zgjat nente vjet, pa te drejte rizgjedhjeje. 

2.    Me kete amendament zevendesohet paragrafi 2 i nenit 109 te Kushtetutes se Republikes 

te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XVI 

  

1.    Vetadministrimi lokal rregullohet me ligj i cili nxirret me shumice prej dy te tretave te 

votave nga numri i pergjithshem i deputeteve, me c’rast medoemos duhet te kete shumice te 

votave nga numri i pergjithshem i deputeteve te cilet u 

takojne bashkesive te cilat nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. Ligjet per financimin 

lokal, zgjedhjet lokale, kufijte komunale dhe per Qytetin e Shkupit, nxirren me shumicen e votave 

nga deputetet e pranishem, me c’rast medoemos duhet te kete shumice te votave nga deputetet e 

pranishem te cilet u takojne bashkesive qe nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. 

2.    Me kete amendament zevendesohet paragrafi 5 i nenit 114 te Kushtetutes se Republikes 

te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XVII 

  

1.    Ne njesite e vetadministrimit lokal qytetaret ne menyre te drejtperdrejte dhe nepermjet 

perfaqesuesve marrin pjese ne vendimmarrje per ceshtje me rendesi lokale, e vecanerisht ne 

fushat e sherbimeve publike, urbanizmit dhe planifikimit rural, mbrojtjes se mjedisit jetesor, 

zhvillimit ekonomik lokal, financimit lokal, veprimtarive komunale, kultures, sportit, mbrojtjes 

sociale dhe te femijeve, arsimit, mbrojtjes shendetesore dhe ne fusha te tjera te percaktuara me 

ligj. 



2.    Ne Qytetin e Shkupit qytetaret ne menyre te drejtperdrejte dhe nepermjet perfaqesuesve 

marrin pjese ne vendimmarrje per ceshtje me rendesi per Qytetin e Shkupit, e vecanerisht ne 

fushat e sherbimeve publike, urbanizmit dhe planifikimit rural, mbrojtjes se mjedisit jetesor, 

zhvillimit ekonomik lokal, financimit lokal, veprimtarive komunale, kultures, sportit, mbrojtjes 

sociale dhe te femijeve, arsimit, mbrojtjes shendetesore dhe ne fusha te tjera te percaktuara me 

ligj. 

3.    Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 1 i nenit 115 te Kushtetutes se 

Republikes te Maqedonise, ndersa me piken 2 zevendesohet paragrafi 2 i nenit 117 te Kushtetutes 

se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XVIII 

 

1.    Per  vendimin mbi ndryshimin e Preambules, neneve te vetadministrimit lokal, nenit 131, 

cilesdo dispozite qe ka te bej me te drejtat e pjesetareve te bashkesive, perfshire vecanerisht nenet 

7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 dhe 109, si dhe per vendimin per shtimin e cfaredo dispozite 

te re, qe ka te beje me permbajtjen e atyre dispozitave dhe neneve, do te jete e nevojshme shumice 

prej dy te tretave te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve, me c’rast medoemos duhet te 

kete shumice te votave nga numri i pergjithshem i deputeteve te cilet u takojne bashkesive te cilat 

nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. 

2.          Me kete Amendament shtohet paragrafi i ri 4 te nenit 131 te Kushtetutes se Republikes 

te Maqedonise. 

 

  

AMENDAMENTI XIX I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

Ky amendament eshte pjese perberese e Kushtetutes se Republikes se Maqedonise dhe hyn ne 

fuqi me diten e shpalljes se tij. 

  

AMENDAMNTI XIX 

  

1.  Garantohet liria dhe pacenueshmeria e letrave dhe e te gjitha formave te tjera te 

komunikimit. 

Vetem ne baze te vendimit te gjykates, ne kushte dhe ne procedure te percaktuara me 

ligj, mund te behet perjashtim nga e drejta e pacenueshmerise se letrave dhe te gjitha formave te 

tjera te komunikimit, nese kjo eshte e domosdoshme me qellim te pengimit ose zbulimit te 

veprave penale, me qellim te zhvillimit te procedures penale ose kur ate e kerkojne interesat 

e sigurise dhe te mbrojtjes se Republikes. 

Ligji nxirret me shumicen e dy te tretave te votave te numrit te pergjithshem te deputeteve. 

2.    Me kete amendament zevendesohet neni 17 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 



AMENDAMENTET XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX DHE XXX 

  

      Keto amendamente jane pjese perberese te Kushtetutes se Republikes se Maqedonise dhe 

hyjne ne fuqi me diten e shpalljes se tyre. 

  

AMENDAMENTI XX 

  

1.   Per kundervajtje te percaktuara me ligj, sanksion mund te shqiptoje organi i administrates 

shteterore ose organizata dhe organi tjeter qe kryen autorizime publike. 

Kunder  vendimit  te  formes  se  prere  per  kundervajtje,  garantohet  mbrojtja gjyqesore 

ne kushte dhe ne procedure te rregulluar me ligj. 

2.     Me  kete  amendament  plotesohet  neni  13  i  Kushtetutes  se  Republikes  te 

Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XXI 

  

1.   Garantohet e drejta e ankeses kunder vendimeve te miratuara ne procedure te shkalles se 

pare para gjykates. 

E drejta e ankeses ose lloji tjeter i mbrojtjes juridike kunder akteve juridike te vecanta, te 

nxjerra ne procedure te shkalles se pare para organit te administrates shteterore, ose organizates 

dhe organit tjeter qe kryen autorizime publike, rregullohet me ligj. 

2.    Me kete amendament zevendesohet neni 15 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XXII 

  

1.    Propozon dy anetare te Keshillit Gjyqesor te Republikes se Maqedonise 

2.    Me kete amendament zevendesohet alineja 5 e nenit 84 te Kushtetutes se Republikes te 

Maqedonise 

  

AMENDAMENTI XXIII 

  

1.    Kryeministri gezon imunitet. Per imunitetin e tij vendos Kuvendi. 

2.    Me kete amendament zevendesohet paragrafi 3 i nenit 89 te Kushtetutes se Republikes te 

Maqedonise. 

  



 AMENDAMENTI XXIV 

  

1.    Propozon Prokuror Publik te Republikes se Maqedonise me mendim paraprak te Keshillit 

te Prokuroreve Publike; 

2.    Me kete amendament zevendesohet alineja 12 e nenit 91 te Kushtetutes se Republikes te 

Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XXV 

  

1.  Pushtetin gjyqesor e ushtrojne gjykatat. 

Gjykatat jane te mevetesishme dhe 

te pavarura. Gjykatat gjykojne ne baze te Kushtetutes  e  te  ligjeve  dhe  te  marreveshjeve  nd

erkombetare  te  ratifikuara  ne perputhje me Kushtetuten. 

Ndalohen gjykatat e jashtezakonshme. 

Llojet, kompetencat, themelimi, suprimimi, organizimi dhe perberja e gjykatave, si dhe 

procedura para tyre, rregullohen me ligj, i cili nxirret me shumice prej dy te tretave te votave nga 

numri i pergjithshem i deputeteve. 

2.     Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet neni 98 i Kushtetutes se Republikes te 

Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XXVI 

  

1.  Gjyqtarit i pushon funksioni i gjyqtarit: 

-          nese ate e kerkon vet; 

-        nese e humb pergjithmone aftesine per ushtrimin e funksionit te gjyqtarit,              te 

cilen e verifikon Keshilli Gjyqesor i Republikes se Maqedonise; 

-          nese i ploteson kushtet per pension pleqerie; 

-     nese eshte denuar me aktgjykim te plotfuqishem gjyqesor per veper penale me denim te 

pakusht me burg me me se paku gjashte muaj, dhe 

-        nese  eshte  zgjedhur  ose  emeruar  ne  funksion  tjeter  publik, pervecse  kur funksioni 

i gjyqtarit pezullohet ne kushte te percaktuara me ligj. 

Gjyqtari shkarkohet: 

-        per shkak te shkeljes se rende disiplinore qe e ben te padenje per ushtrimin  e funksionit 

te gjyqtarit te percaktuar me ligj, dhe 

-          per shkak te ushtrimit joprofesional dhe te pandergjegjshem te funksionit te gjyqtarit 

ne kushte te percaktuara me ligj. 



2.  Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 3 i nenit 99 te 

Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

 AMENDAMENTI XXVII 

 

1.  Gjyqtari nuk mund te merret ne pergjegjesi penale per mendimin e shprehur dhe per voten 

e dhene me rastin e marrjes se vendimeve gjyqesore. 

Gjyqtari nuk mund te arrestohet pa pelqimin e Keshillit Gjyqesor te Republikes se 

Maqedonise, pervec nese eshte kapur ne kryerje e siper te vepres penale per te cilen eshte 

percaktuar denim me burg ne kohezgjatje prej se paku pese vjet. 

2.    Funksioni i gjyqtarit nuk pajtohet me anetaresimin ne parti politike ose me ushtrimin e 

funksionit ose profesionit tjeter publik te percaktuar me ligj. 

3.  Me piken 1 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 2 i nenit 100 te Kushtetutes se 

Republikes te Maqedonise, ndersa me piken 2 te ketij amendamenti zevendesohet paragrafi 3 i 

nenit 100 te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

 AMENDAMENTI XXVIII 

 

1 . Keshilli Gjyqesor i Republikes se Maqedonise eshte organ i mevetesishem dhe i pavarur i 

gjyqesise. Keshilli e siguron dhe e garanton mevetesine dhe pavaresine e pushtetit gjyqesor. 

Keshillin e perbejne pesembedhjete anetare. 

Sipas funksionit anetare te Keshillit jane: Kryetari i Gjykates Supreme te Republikes se 

Maqedonise dhe Ministri i Drejtesise. 

Tete anetare te Keshillit i zgjedhin gjyqtaret nga radhet e tyre. Tre nga anetaret e zgjedhur 

jane pjesetare te bashkesive te cilet nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise, me з’rast do 

te respektohet perfaqesimi adekuat dhe i drejte i qytetareve te cilet u takojne te gjitha bashkesive. 

Tre anetare te Keshillit i zgjedh Kuvendi i Republikes se Maqedonise me shumicen e votave 

nga numri i pergjithshem i deputeteve, me c’rast medoemos duhet te kete shumice te votave nga 

numri i pergjithshem i deputeteve te cilet u takojne bashkesive te cilat nuk jane shumice ne 

Republiken e Maqedonise. 

Dy anetare te Keshillit i propozon Presidenti i Republikes se Maqedonise, ndersa zgjedhjen 

e ben Kuvendi i Republikes se Maqedonise, prej te cileve njeri eshte pjesetar i bashkesive te cilat 

nuk jane shumice ne Republiken e Maqedonise. 

Anetaret e Keshillit qe i zgjedh Kuvendi i Republikes se Maqedonise, perkatesisht qe i 

propozon Presidenti i Republikes se Maqedonise jane nga radhet e profesoreve universitare te 

drejtesise, avokateve dhe juristeve te tjere te shquar. 

Mandati i anetareve te zgjedhur te Keshillit zgjate gjashte vjet, me te drejte edhe per nje 

zgjedhje. 



Kushtet  dhe  procedura  per  zgjedhjen,  si  dhe  bazat  dhe  procedura  per pushimin e 

funksionit dhe shkarkimin e anetarit te Keshillit rregullohen me ligj. 

Funksioni anetar i zgjedhur i Keshillit nuk pajtohet me anetaresimin ne parti politike ose me 

ushtrimin e funksioneve dhe profesioneve te tjera publike te percaktuara me ligj. 

2. Me kete amendament zevendesohet neni 104 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

 

AMENDAMENTI XXIX 

 

1.  Keshilli Gjyqesor i Republikes se Maqedonise: 

-          zgjedh dhe shkarkon gjyqtare dhe gjyqtare porote; 

-          verifikon pushimin e funksionit te gjyqtarit; 

-          zgjedh dhe shkarkon kryetaret e gjykatave; 

-          ndjek dhe vlereson punen e gjyqtareve; 

-          vendos per pergjegjesine disiplinore te gjyqtareve; 

-          vendos per heqjen e imunitetit te gjyqtareve; 

-          propozon dy gjyqtare te Gjykates Kushtetuese te Republikes se Maqedonise nga radhet 

e gjyqtareve; dhe 

-          kryen pune te tjera te percaktuara me ligj. 

Gjate zgjedhjes se gjyqtareve, gjyqtareve porote dhe kryetareve te gjykatave do te respektohet 

perfaqesimi adekuat dhe i drejte i qytetareve te cilet u takojne te gjitha bashkesive. 

Keshilli per punen e tij i paraqet raport vjetor  Kuvendit  te  Republikes  se Maqedonise, 

forma, permbajtja dhe menyra e miratimit te te cilit rregullohen me ligj. 

2.  Me kete amendament zevendesohet neni 105 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise 

dhe shlyhet alineja 15 e paragrafit 1 te nenit 68 te Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

  

AMENDAMENTI XXX 

 

1. Prokuroria Publike funksionet e veta i ushtron ne baze te Kushtetutes e te ligjeve dhe 

te marreveshjeve nderkombetare te ratifikuara ne perputhje me Kushtetuten. 

Funksionin e prokurorise publike e ushtrojne Prokurori Publik i Republikes se Maqedonise 

dhe prokuroret publike. 

Kompetencat,     themelimi,     suprimimi,     organizimi     dhe     funksionimi i Prokurorise 

Publike rregullohet me ligj, i cili nxirret me shumice prej dy te tretave te votave nga numri i 

pergjithshem i deputeteve. 



Prokurorin Publik te Republikes se Maqedonise e emeron dhe e shkarkon Kuvendi i 

Republikes se Maqedonise me kohezgjatje prej gjashte vitesh me te drejte rizgjedhjeje. 

Prokuroret publike i zgjedh Keshilli i kohezgjatjes se mandatit. 

Prokuroreve Publike pa kufizim te 

Gjate zgjedhjes te prokuroreve publike do te respektohet perfaqesimi adekuat dhe i drejte i 

qytetareve te cilet u takojne te gjitha bashkesive. 

Per shkarkimin e prokuroreve publike vendos Keshilli. 

Kompetencat, perberja dhe struktura e Keshillit, mandati i anetareve te tij, si dhe bazat dhe 

procedura per pushimin dhe shkarkimin e anetarit te Keshillit rregullohen me ligj. 

Bazat dhe procedura per pushimin dhe shkarkimin e Prokurorit Publik te Republikes se 

Maqedonise dhe te prokuroreve publike rregullohet me ligj. 

Funksioni Prokuror Publik i Republikes se Maqedonise dhe prokuror publik nuk pajtohet me 

anetaresimin ne parti politike ose me ushtrimin           e funksioneve dhe profesioneve te tjera 

publike te percaktuara me ligj. 

Ndalohet organizimi dhe veprimi politik ne Prokurorine Publike. 

2 Me kete amendament zevendesohen paragrafet 2 dhe 3 te nenit 106 te Kushtetutes se 

Republikes te Maqedonise dhe shlyhet neni 107 i Kushtetutes se Republikes te Maqedonise. 

 

AMENDAMENTI XXXI I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

  

Ky amendament eshte pjese perberese e Kushtetutes se Republikes se Maqedonise dhe hyn ne 

fuqi me diten e shpalljes se tij. 

  

AMENDAMENTI XXXI 

  

1.    Per President eshte zgjedhur kandidati qe ka fituar shumicen e votave te zgjedhesve qe 

kane votuar, nese kane votuar me shume se 40% te zgjedhesve. 

2.    Me kete amendament zevendesohet paragrafi 5 i nenit 81 te Kushtetutes se Republikes se 

Maqedonise. 

 

 AMENDAMENTI XXXII I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE MAQEDONISE 

 

Ky amendament eshte pjese perberese e Kushtetutes se 

Republikes se Maqedonise dhe hyn ne fuqi ne diten e shpalljes se tij. 

 

 



AMENDAMENTI XXXII 

  

1.   Shtetasit te Republikes se Maqedonise nuk mund t'i hiqet shtetesia, as nuk mund te debohet 

nga Republika e Maqedonise. Shtetasi i Republikes se Maqedonise nuk mund t'i dorezohet shtetit 

tjeter, pervecse ne baze te Marreveshjes se ratifikuar nderkombetare, me vendim gjyqesor. 

2.Me kete amendament zevendesohet paragrafi 2 i nenit 4 te Kushtetutes 

se Republikes se Maqedonise. 

 


