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НА МЛАДИ

Për projektin
"Qendra Këshillëdhënëse për të drejtat rinore"
Broshura “Dilemat dhe problemet studentore”, është botuar
nga Shoqata e qytetarëve ”Forumi rinorë arsimorë”, në kuadër të
projektit "Qendra Këshillëdhënëse për të drejtat rinore" i mbështetur
nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Shkup,
dhe realizohet në periudhën prej tetor 2013 deri në shtator 2014.
Qëllimi i projektit është që të informojnë dhe këshillojnë të rinjtë
për mënyrën se si t’i arrijnë të drejtat nëpër institucionet arsimore
dhe publike. Në kuadër të projektit është dizajnuar mikro-faqja:
mof.mk/servismladi, ku të rinjëve u mundësohet të informohen dhe
të parashtojnë pyetje në lidhje me lëmite dhe problemet që i tangojnë
ato.
Gjithashtu, në kuadër të projektit filloi me punë Info- qendra për
të rinjtë, që ndihmon në zgjedhjen e problemeve me të cilët hasen
të rinjtë, ndihmon në lehësimin e kuptimit të mekanizmave që janë në
dispozicion dhe në realizimin e të dretjave të tyre.

Qëllimet e projektit janë:
Sigurimi i informacioneve mbi të drejtat dhe liritë e nxënësve
dhe studentëve në kuadër të sistemit arsimor, si dhe të drejtat dhe
liritë e të rinjve në përgjithësi;
Promovimi i të drejtave dhe lirive dhe mekanizmat mbrojtëse të
të rinjve në jetën e përditshme;
Ngritja e vetëdijes të mekanizmave për të rinjtë përmes të
cilave ata mund të ushtrojnë dhe të mbrojnë të drejtat e tyre;
Tejkalimi i vështirësive midis të rinjve dhe të institucioneve publike dhe përmisimi i komunikimit;
Përkrahje dhe ndihmë për shfrytëzimin e mekanizmave për
3

tejkalim dhe zgjidhje të problemëve;
Përforcimi i kapaciteteve të të rinjve për pjesëmarrjen e tyre
aktive në jetën shoqërore.

Projekti pjesërisht është mbështetur nga Ambasada e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Shkup. Mendimet, rekomandimet dhe konkludimet e shprehura në këtë broshurë janë të implementatorit të projektit dhe në asnje mënyre nuk pasqyrojnë qëndrimin e SHBA-së, Shkup.
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Përmbajtja
1. Parathënie
2. Status të studentit të rregullt dhe çrregullt
3. E drejta e studimeve papagesë (falas)
4. Ke të drejtë të shërbimeve të standardit studentor
5. Ke të drejtë të shprehesh për cilësinë e mësimeve dhe
mësimdhënëseve
6. Mund të mos pajtohesh me notën e provimit
7. Ke të drejtë përdorimi të biblotekës dhe hapësirës për
bazë të të dhënave, pajisjet dhe objektet universitare për
sport dhe aktivitete kulturore
8. Ju keni të drejtë për shtojcën e diplomës
9. Pjesëmarrja në menaxhimin e universitetit / fakultetit
10. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të studentëve
- Parlamenti studentor
- Parlamenti studentor në fakultetin ame
- Avokati i studentëve
- Avokati i popullit
- Komisioni Shtetror për Mbrojtjen nga Diskriminimi
- Procedure para Gjykatës Administrative
- Procedurë para Gjykatës Kushtetutëse

Në vend të parathënies...
Për ju student!

Broshura “Dilemat dhe problemet studentore” është për ju
student, kushtuar pjesës së pyetjeve të cilave i parashtroni, si dhe
për disa nga problemet me të cilat ballafaqoheni. Gjatë kohës së
studimeve e cila paraqet njëra nga periudhat më të mira të jetës,
ballafaqoheni me detyrimet, detyrat, dilemat dhe problemet e para
më serioze. Kjo periudhë duhet t’ju bën më aktiv, të forcuar ti praktikoni të drejtat tuaja dhe të përgaditeni për sfidat e ardhshme të
tregut të punës, madje të jeni të vetëdijshëm për gjithçka që ndodh
rreth jush, që drejtpërdrejtë ose tërthorazi ndikojnë mbi ju ose ju
brengosin. Këtu takoheni me pyetje për të cilat nuk dini se ku ti gjeni
përgjigjet që ju duhen, gjegjësisht problemet për të cilat nuk dini se
kush është kompetentë për zgjedhjen e tyre.
Në këtë broshurë do të gjeni përgjigjet e pyetjeve të cilat kanë të bëjnë me fillimin e studimeve dhe fitimin e statusit
student, e drejta e studimeve, institucionet të cilat janë përgjegjës të
vendosin për të drejtat e studentëve, standardi studentor, e drejta e
banimit në shtëpitë studentore, madje deri edhe në marrjen e notave
dhe cilësinë e mësimit.
Shpresojmë që në këtë broshurë do të gjeni
përgjigjet e disa prej pyetjeve tuaja dhe do t'ju inkurajojë që të
parashtroni më shumë pyetje, ti gjeni përgjigjet e tuaja, të jenë më të
vetëdijshëm për të drejtat tuaja dhe më aktive për zbatimin e tyre.
Rini aktive dhe e informuar është e domosdoshme për një shoqëri,
dhe të menduarit e tyre kritik dhe përgatitshmëria e veprimit në
drejtim të realizimit të të drejtave dhe lirive paraqesin sfidë për
shoqërinë që ajo të përmirësohet dhe të krijon një të ardhme më të
mirë.
Nga redaktorët

7

Status të studentit të
rregullt dhe crregullt

Si të arrish statutin e studentit të rregullt?
Me vetë regjistrimin në universitet/fakultet fiton statusin e
studentit të rregullt, me çka do të gëzosh të drejtat dhe detyrimet të
cilat sipas Ligjit për arsim të lartë dhe Statutit të Fakultetit/universitetit
të takon (përcjelljen e ligjëratave, pjesëmarrja në aktivitetet e
fakultetit/ universitetit, verifikimi i semestrave etj.) . Nëse për ndonjë
arsye ju nuk jeni në gjendje për të vazhduar studimet si student i rregullt (për shkak të punësimit, shtatzënisë, kujdesi për një anëtar të
familjes, etj), keni mundësinë për të vazhduar studimet si student i
çrregullt sipas kushteve dhe mënyrave të përcaktuara me Ligjin për
arsim të lartë dhe Statutin e universitetit/fakultetit në të cilin studion.
Shembull: Elena është regjistruar si studente e rregull me
kuotë shtetërore në Fakultetin juridik pranë Universitetit “Shën Kirili e
Metodi” në Shkup. Gjatë semestrit të dytë ajo mbeti shtatzëne, por
megjithatë studimet i ndjeke e rregullt. Për shkak të gjendjes dhe
pamundësia për të përballur barrën e përgjegjësive të përditshme të
fakultetit (pjesëmarrja e rregullt në ligjëratat, konsultime, ushtrime),
ajo vendos për të kaluar nga studente e rregullt në studente e çrregullt. Për të ndryshuar statusin e saj si studente e çrregullt, Elena
pagoi 2000 denarë në llogarinë e Fakultetit juridik. Gjatë ndryshimit të
statusit të saj në studente e çrregullt, Elena tanimë nuk paguan
kuotën shtetërore, për participim.
Shembull: Milena është studente e rregullt në Fakultetin juridik
pranë Universitetit “Shën Kirili e Metodi” në Shkup. Gjatë studimeve
ajo punësohet dhe vendos për ta ndryshuar statusin e saj nga
studente e rregullt në studente e çrregullt. Për këtë qëllim Milena
dorëzon formularin M1 dhe M2 dhe paguan 2000 denarë në llogarinë e Fakultetit juridik.
Çka nëse nuk mundem të vazhdoj më studimet?
Në qoftë se, nuk jeni në mundësi në përgjithësi të vazhdoni me
studimet për arsye shëndetësore, financiare dhe të tjera, si student
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ke të drejtë t’i pezullosh studimet.
Shembull: Jovani është student i rregullt në Fakultetin juridik
pranë Universitetit “Shën Kirili e Metodi” në Shkup. Për shkak të
qëndrimit dy vjet jashtë shtetit nuk është në mundësi të vazhdon
studimet me çka vendos ti pezulloj. Jovani dorëzon lutje deri te
dekani dhe paguan 500 denarë në llogarinë e Fakultetit juridik.
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E drejta e studimeve
papagesë (falas)

Studimi në Republikën e Maqedonisë për një kategori të caktuar të studentëve mund të jetë pa kompensim financiar ndaj institucioni në të cilën studenti është regjistruar si student i rregullt.

Kush është i liruar nga participimi?
Në pajtim me Ligjin për arsim të lartë, të liruar nga participimi
janë kategoritë e qytetarëve në vijim:
- fëmijë pa prind,
- persona me pengesa të shkallës së parë dhe dytë ,
- invalid të luftës dhe
- student të cilët kanë qenë nën përkujtese në shtëpitë e fëmijëve pa përkujdese të prindërve
Mjetet e participimit të këtyre personave mbulohen nga Buxheti
i Republikës së Maqedonisë.
Shembull: Ivani është student në Fakultetin Ekonomik në
Shkup. Duke pasur parasysh faktin se deri në 18-të vjet ka banuar në
shtëpi për fëmijët pa përkujdesje prindëror, harxhimet e studimit të tij
i paguan shtetit. Që të lirohet nga participimi, Ivani gjatë regjistrimit të
tij në Fakultetin Ekonomik dorëzon certifikatat e lindjes dhe dokumentet e tjera të nevojshme me të cilat mund të përcaktohet se Ivani
hyn në kategorinë e personave që lirohen nga participimi.
Plotësuese, me vendimin e universitetit/fakultetit, disa student
të kategorive të caktuar mund të lirohen nga participimi.
Shembull: Universiteti “Goce Dellçev” në Shtip i liron nga participimi për semestrin e parë djhe të dytë Romët të cilët janë të regjistruar si student në vitin shkollor 2012/2013. Kjo masë ka të bëjë edhe
me studentët nga familjet e rrezikuara sociale dhe studentët me
pengesa trupore.
Universiteti Shtetëror i Tetovës (USHT) dhe Universiteti "Shën
Kliment Ohridski "- Manastir i liron studentët nga participimi të cilët
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tregojnë rezultate të jashtëzakonshme në studime (mesatarja më e
lartë se 9.50) mirënjohje që do të thotë afirmim ndërkombëtar të
Universitetit etj.
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Ke të drejtë të shërbimeve
të standardit studentor

Çka nënkuptohet me shërbime
të standardit studentor?
Kjo do të thotë se studenti ka të drejtë të siguron strehim,
ushqim, shkollim, si dhe plotësimin e nevojave të punës, kulturore,
informative, sportive- rekreative dhe nevojat e tjera të përbashkëta të
studentit.

Kur kanë të drejtë të banojnë
në shtëpi studentore?
Të drejtë të banosh në shtëpi studentore nëse je student i rregullt dhe shkollohesh jashtë vendit ku jeton.

Si bëhet regjistrimi dhe pranimi
në shtëpitë studentore?
Në shtëpitë studentore të shtetit regjistrimi dhe pranimi bëhet
përmes konkursit që e shpallë Ministria e arsimit dhe shkencës më
së voni deri më 15 korrik, derisa në shtëpitë studentore private bëhet
përmes konkursit kur do ta shpallë themeluesi.

Çfarë mbrojtje shëndetësore ke të drejtë?
Si student ke të drejtë mbrojtjese preventive shëndetësore,
gjegjësisht kontroll sistematik të detyruar për studentët e vitit të parë.

A ka studenti lehtësime (lirime, privilegje)
për transportin publik?
PO, ke të drejtë në çmim më të lirë biletës së transporti publik.
Kjo më shumë ka të bëjë me transportin publik të qytetit në Shkup,
në atë mënyrë që TPQ Shkup për studentët ka çmim të biletës
mujore më të lirë – apo ashtuquajtur „mujore”.
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Shembull: Ivana jeton në Negotinë. Pas përfundimit të
shkollës së mesme vendosë për të vazhduar studimet në Fakultetin
e Shkencave Matematikore- natyrore pranë Universiteti "Shën Kirili e
Metodi" në Shkup. Pas shpalljes së konkursit për pranimin e
studentëve në konvikte shtetërore, Ivana si studente e saporegjistruar e vitit të parë aplikon për pranim në konvikte ku si elemente bazë
për rangim dhe pranim citohet suksesi i arsimit të mesëm dhe statusi
i gjendjes familjare të studentit dhe studentë të pranimit të cituar
suksesin e arsimit të mesëm dhe statusin familjar të studentëve .
Ivana si studente e vitit të parë ka të drejtë të mbrojtjes preventive
shëndetësore, gjegjësisht kontroll sistematik të detyruar.
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Ke të drejtë të shprehesh
për cilësinë e mësimeve
dhe mësimdhënëseve

Në çfarë mënyre mund të shprehem për cilësinë
e mësimeve dhe mësimdhënëseve?
Pakënaqësinë e tij për cilësinë e mësimeve dhe mësimdhënëse mund ta realizon në formularët e evoluimit në të cilat si
student i vlerëson profesorët sesa janë të përgatitur për mësim, a
janë ligjëratat të qarta, a kanë qenë në dispozicion në kohën e pranimeve të studentëve etj.

Cili është qëllimi i formularëve evoluimit?
Me këto formularë mund të japësh informacion kthyes, apo për
të shprehur perceptimet e tyre për aspekte të ndryshme që lidhen
me programet studimore të fakulteteve përkatëse, për raportin e
kuadrit akademik ndaj studentëve, përgatitjen e tyre në ligjëratë,
përdorimi i metodave moderne të transferimit të njohurive, dhe
aspekte të tjera të procesit të arsimit të lartë. Përveç të lartpërmendurës, përmes formave të tilla të mund të vlerësojë funksionimin e
shërbimeve të studentëve, qendra informimi dhe bibliotekave.

Si realizohet procesi i evoluimit?
Evoluimi realizohet në mënyrë anonime në fund të semestrit
ose në fund të vitit shkollor, pa pjesëmarrjen e profesorëve, asistentëve ose punëtorëve profesione në fakultetin përkatës Nxirrja e
formularëve evoluimit dhe realizimi i evoluimit në terren bëhet nga
anëtarët e Komisionit për evoluim.

Çka pas plotësimit të formularëve?
Prej që do të mbaron procedura e plotësimit të formularëve
evoluimit, në mbledhje të veçantë të Komisionit për evoluim kryet
përpunimi teknik i të dhënave. Raporti për realizimin e evoluimit
prezantohet para Udhëheqësit e Rektoratit dhe Senatit të universitetit në prani të anëtarëve të Komisionit. Për mësimdhënësit/bashkëpunëtorët që janë treguar komente negative informohet admi18

nistrata e dekanatit të institutit përkatës të arsimit të lartë dhe të njëjtit
në afat më të shkurtë duhet të marrin procedura përkatëse për
përmirësimin e dukurisë negative të fakultetit dhe universitetit .
http://www.medf.ukim.edu.mk/evaluacija_stud_index.php?god=2014a
http://www.uklo.edu.mk/quality/izv1.pdf
Shembull: Në Fakultetin e makinerisë në Shkup, drejtimi
Energjetik dhe ekologji, në fund të semestri dimëror përfaqësues nga
Parlamenti i studentëve hyn në ligjëratë në lëndën Termodinamik
dhe studentëve ju shpërndan anketa (evoluim) për vlerësimin e
profesorit të lëndës. Në anketa studentore kërkohet që të vlerësohet
profesorit në rang prej 1-5 në shumë bazë dhe atë për: përgatitja e
tyre në ligjëratë, dispozicionit i tij për studentët në kohën e pranimit,
njohja e lëndës etj. Evoluimi realizohet në mënyrë anonime, ndërsa
profesori dhe asistenti e lëshojnë sallën e ligjëratave gjatë kohës së
realizimit të anketës.
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Është e rëndësishme të përmendet se fakulteti/universitetit ka
dy lloje të evoluimit: evoluim të jashtëm dhe vetevoluim. Rezultatet e
fituara nga këto dy lloje të evoluimit sistematizohen dhe përpunohet,
ndërsa rezultatet i shërbejnë fakultetit/universitetit gjatë vlerësimit të
cilësisë së mësimit (kushte hapësinore, mjetet, laboratorit për mësim
praktik, kushtet teknike dhe logjistike) si dhe në vet procesin mësimor, gjegjësisht kuadrit akademik, përgatitja e kuadrit akademik,
disponueshmëria e tij, angazhim për procesin arsimor dhe kështu
me radhë.
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Mund të mos pajtohesh
me notën e provimit

FILLIM

Dekanati, gjegjësisht
drejtori konstaton
se pretendimet
SHKËQYESHËM
janë të bazuara
vazhdo më tutje!

Nëse nuk pajtohesh me notën e
marrë nga provimi ose mendon
se provimi nuk është realizuar
në pajtueshmëri me ligjin

Ke të drejtë që në
afat kohorë prej 24
orëve prej publikimit
të rezultateve

Të dorëzosh
ANKESË deri tek
Dekanati,
përkatësisht deri
tek drejtori i
njësisë

Profesori nuk e
rishikon ose e
vërteton notën të
cilën e ka vendosur
në afat prej
24 orësh

Vazhdo
më tutje!

Profesori në afat
kohor prej 24
orëve do ta
rishikojë notën
nga vlerësimin
përfundimtar.

Provimi zhvillohet para komisionit
në 24 orët e ardhshme, ditën
e ardhshme ditë pune prej kur është
njoftuar për rishqyrtimin e vlerësimit

Arsimtari tek i cili ka dhënë provim
studenti nuk është anëtar i komisionit.

Provimin e jep para
komisionit prej tre
anëtarësh i përbërë
prej fushës së njëjtë
ose të ngjashme
arsimore-shkencore.
Komisionin eformon dekani,
gjegjësisht drejtori.

Si realizohet
provimi para
komisionit?
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Ke të drejtë përdorimi të biblotekës dhe
hapësirës për bazë të të dhënave, pajisjet dhe
objektet universitare për sport dhe
aktivitete kulturore

Mundem/kur kam të drejtë për
qasje të lirë dhe të përdor atë?
Si student i regjistruar në ciklin e parë, të dytë ose të tretë të
studimeve universitare ke liri dhe të drejtë të përdorimit të bibliotekës
dhe hapësirës për bazën e të dhënave, pajisjet dhe mjediset sportive
dhe aktivitetet kulturore në dispozicion në universitet .

Unë jam student në UKIM. Sa biblioteka
kam në dispozicion dhe çfarë ofrojnë ato?
Çdo fakultet / Institut i Univerziteti “Shen Kirili dhe Metodi" në
Shkup ka bibliotekën e saj, e cila është e pajisur në mënyrë adekuate
me pajisjet e nevojshme dhe fondin e librave, si dhe pajisje teknike
(kompjuterë , etj). Sipas kesaj edhe fakulteti / Instituti ku ti studjon ka
fondin e saj të bibliotekës dhe hapësirën ku mund ajo të përdoret.
Përveç bibliotekës se fakultetit, në dispozicion ke edhe të
gjithë fondin e librave të Bibliotekës Universitare “Shën Kliment
Ohridski", e cila është anëtare e asociuar e Universitetit, me një taksë
e cila paguhet 360 denarë në vit. Shërbimet e saj mund t’i përdorin
studentët nga të gjitha fakultetet /universitetet (dhe të gjithë qytetarët
e tjerë, po të paguani tarifën e anëtarësimit).

Cfare nënkupton baza e të dhënave ?
Baza e të dhënave nënkupton fondin e pergjithshem të
librave në dispozicion të njësisë së bibliotekës te UKIM, të shkruar
dhe të përpunuar (në kopje dhe përpunim kompjuterik).

Cilat objekte sportive dhe
kulturore mund të përdoren?
Të gjitha objektet sportive dhe kulturore që janë pjesë e
fakultetit, mësimi i edukatës fizike mbahet në sallën sportive të
fakultetit për Inxhinieri Mekanike pranë Universitetit "Shën Kirili dhe
24

Metodi". Sa i përket objekteve kulturore, studentët kanë çmim
special për blerjen e biletave-bileta për teatër, opera, muzeje,
kinema, etj.
Shembull: Emilia është studente në Fakultetin Pedagogjik dhe rregullisht përdor fondin e librave në biblioteken e cila është në kuadër të
fakultetit. Për përdorimin e librave nga biblioteka dhe përdorimin e
bazës së të dhënave Emilia nuk paguan asgjë. Pas diplomimit të saj,
që të të tërheq diplomen Emilia është e detyruar t’i kthejë të gjithë
librat, gjë për të cilën merret vërtetim.
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Ju keni të drejtë për
shtojcën e diplomës

Kur kam të drejtë për shtojcën e diplomës?
Pasi keni kryer të gjitha detyrimet me programin e studimit
për arsim të lartë në cilin do cikël të arsimit, universiteti dhe njësia
universitare, në bazë të të dhënave të mbajtura për ju, të pajis me
diplomë. Pjesë integrale e diplomës është shtojca e diplomës.

Cili është qëllimi i shtojcës së diplomës ?
Qëllimi i shtojcës së diplomës është që të ofrojë të dhëna të
nevojshme për njohjen e kualifikimeve akademike (diplomave, titujve
profesional dhe certifikatave).

Çfarë përmban shtojca e diplomës?
Shtojca e diplomës përmban përshkrim të natyrës, nivelit,
kontekstit, përmbajtjes dhe statusit të studimeve që ke ndjekur dhe
përfunduar me sukses.

Kush na pajis me shtojcen e diplomës?
Shtojcen e diplomës e jep universiteti dhe njësia e universitetit e cila na pajis me diplomën origjinale ose shkallë. Shembull: Nikolla është student në Fakultetin Ekonomik. Në shtator 2012 ai mbrojti
tezën e diplomës me titull " Funksionimi stabilizues i politikës fiskale"
dhe morri titullin ekonomist i diplomuar. Në bazë të të dhënave të
Fakultetit Ekonomik si njësi e Univerzitetit, gjatë ceremonisë Nikolla
Nikollovskit e pajis me diplomë. Si shtesë të diplomës, Universiteti
jep shtojcë të diplomës e cila përshkruan njohuritë dhe aftësitë e
fituara, gjë që e bën më të lehtë për të kuptuar, sidomos për
punëdhënësit dhe instituticionet jashtë vendit.
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Pjesëmarrja në menaxhimin
e universitetit/fakultetit

Në çfarë mënyre mund të marr pjesë në
menaxhimin e universitetit / fakultetit ?
Në menaxhimin me institucionet e arsimit të lartë në të cilin
studjon, merr pjesë nëpërmjet përfaqësuesve, që së bashku me
kolegët tuaj i zgjedh në parlamentin studentor te fakultetit, gjegjesisht
ne parlamentin studentor amë të universitetit (përveç fakultetit kjo ka
te bëjë edhe me akademinë, institutin, etj), në organet dhe institucionet e arsimit të lartë, nëpërmjet formave të vetë-organizimit ose në
formë tjetër sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin për arsimin e
Lartë dhe statutin e univerzitetit / fakultetit në të cilin studjon.
Parlamenti studentor i univerzitetit, gjegjësisht fakultetet të
mundësojnë zbatimin e interesave të përbashkëta duke të trajtuar si
një partner në procesin e arsimit të lartë.
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Mbrojtja dhe promovimi i
të drejtave të studentëve

Parlamenti studentor
Çfarë është parlamenti studentor?
Parlamenti studentor është shoqatë qytetare autonome, jo-qeveritare dhe me karakterit jo- partiak e themeluar për shoqërimin e
lirë të studentëve pavarësisht nga përkatësia etnike, fetare dhe
gjinore si dhe bindjeve të tyre politike.

Në cilat univerzitet shteterore
ekziston parlamenti studentor?
Parlamenti studentor ekziston në të gjitha pesë universitetet
shtetërore, gjegjësisht në Univerzitetin "Shën Kirili dhe Metodi" Shkup, Univerzitesitetin “Goce Delçev" - Shtip, Univerzitetin “Kliment
Ohridski" - Manastir, Univerzitetin shtetëror të Tetovëst dhe ne
Univerzitetin "Shën Apostol Pavle" - Ohër.

Cili është roli i Parlamentit të Studentëve?
Roli i parlamentit studentor konsiston në prezantimin e
studentëve para të gjithave institucioneve, mbrojtjen dhe realizimin e
të drejtave të studentëve në të gjitha sferat, duke ushtruar të drejten
e studentëve mbi çështjet dhe problemet që lidhen me sistemin e
arsimit të lartë, si dhe promovimin e pikëpamjeve të studentëve per
çështjet dhe problemet që lidhen me arsimin e lartë dhe standardet e
tyre.

Çfarë fitoni me anëtarësim në parlamentin studentor?
Te jepet mundësia për përfaqësim të studenteve në trupat dhe
organet studentore të universitetit / fakultetit, të marrësh pjesë në
nismat dhe veprimtaritë për të përmirësuar gjendjen dhe statusin e
studentëve, mundësinë për të përfaqësuar studentët në këshillin
mësimor të fakultetit tend, të jesh përfaqësues në senatin e univer31

zitetit, mundësine për të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë
me ty dhe kolegët tuaj.

Jemi të detyruar të paguajmë?
Jo. Pagesa për parlamentin studentor është vullnetare, jo e
detyrueshëm.

Si mbron parlamenti studentor të drejtat e mia?
Duke marrë pjesë në senatin e univerzitetit edhe atë me 10
përfaqësues dhe nga një anëtar në komisionet e univerzitetit. Parlamenti studentor është në bashkëpunim të vazhdueshëm me institucionet shtetërore në përpjekjet për informimin e studentëve,
pjesëmarrjen e studentëve dhe përfshirjen në vendim-marrje.

Çfarë qëllimi kanë komisionet
në parlamentin studentor?
Komisionet në parlamentin studentor formohen me detyrë
informimi, përgatitjen dhe studimin e pikëpamjeve në parlamentin
studentor të univerzitetit, të kryejnë aktivitete, projekte, fushata për të
rritjen e përfshirjes së studentëve në parlamentin studentor.
Shembull: Studentët e Fakultetit Filozofik kanë mundësinë të
hyjnë në provime deri në 2 herë në dy afate provimesh pasi do të
jenë të detyruar të ri-regjistrojnë të njejtin kurs studimi. Për shkak të
pamundësisë studentet të hyjnë në provim në të njëjtin program të
kursit, parlamenti studentor i fakultetit filozofik ka aplikuar kërkesë për
ndryshim të rregullave të studimit, gjatë mbledhjes së këshillit mësimor sillet vendimi me të cilin studentët do të kenë mundësinë të
hyjnë ne provimet e kursit maksimum 3 (tre) herë në tre (3) afate të
percaktuara për provime gjatë vitit akademik (duke filluar nga afati i
pare i provimeve pasi të kenë marrë të drejtën për të hy në provimet
e programit mësimor), para se të ri-regjistrohen në të njëjtin kurs
studimi.
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Parlamenti studentor në fakultetin amë
Përveç shoqërimit të studentëve në parlamentin studentor në
nivelin univerzitar, studentët shoqërohen edhe në parlamentet
studentore të fakulteteve amë, për arsye të ushtrimit më të gjerë të
interesave të përbashkëta dhe për të përmbushur qëllimet e
mëposhtme:
- përfaqësimi i studentëve të universitetit dhe fakultetit para
organeve të universitetit / fakultetit;
- mbrojtja dhe realizimi i të drejtave të studentëve;
- pjesëmarrje në punën e parlamentit studentor në nivelin
universitar;
- realizimin e të drejtave të studentëve lidhur me çështje dhe
problemet që lidhen me sistemin e arsimit të lartë në tërësi;
- pjesëmarrje në menaxhimin e universitetit, si dhe gjatë
vendimmarrjeve dhe çështjeve të tjera të rëndësishme thelbësore
për funksionimin e universitetit dhe fakultetit;
- zhvillimin dhe plotësimin e nevojave kulturore të studentëve,
aktivitetet rekreativo-sportive, zhvillimit tekniko-shkencor, aktivitetet
shëndetësore, humanitare dhe aktiviteteve të tjera të dobishme;
- forcimim dhe zhvillimin e bashkëpunimit me studentët dhe
organizatat studentore nga Maqedonia dhe jashtë vendit (vende te
tjera) dhe
- shqyrtimin e situatatave dhe marrjen e qëndrimeve të caktuara për çështjet aktuale me interes dhe rëndësi për studentët.
Përfaqësuesit e studentëve të fakultetit amë janë instance ku
studentët mund të drejtohen në raste të shkeljes të drejtave të tyre
ose në qoftë se keni nevojë për ndihmë për ushtrimin e ndonjë të
drejtë në bazë të ligjit ose te statusit te institucionit të arsimit të lartë
qe takon. Përveç kësaj, parlamenti studentor në fakultetet amë
merrë pjesë në punimet këshillit arsimor te fakulteteve dhe të jane
pjesë e marrjes se vendimeve në interes të studentëve.
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Avokati i studentëve
Institucioni i avokatit të studentëve është e futur për shkak të
mbrojtjes së të drejtave studentore.

Si të nisi procedurë para avokatit të studentëve?
Procedura para avokatit të studentëve nis me parashtrimin e
kërkesës me shkrim, të cilën mund ta parashtron çdo student (personalisht ose përmes autorizuesit) në qoftë se mendon se ndonjë
drejtë e tij është shkelur e theksuar në ligj, statut ose ndonjë akt tjetër
të universitetit, gjegjësisht fakultetit. Kërkesa dorëzohet në adresën
ku avokati i studentëve e ka selinë e tij.
Për shembull, selia e Parlamentit Studentor të USHKM gjendet
në bul. Mitropolit Teodosij Gologanov nr. 28/13, pallati Kuzman në
Shkup.

Çka duhet të përmban një kërkesës?
Kërkesa e parashtruar duhet të jetë e nënshkruar dhe të përmban të dhënat personale e parashtruesit, t’i përmban rrethana, fakte
dhe dëshmi mbi të cilat bazohet kërkesa. Në kërkesën duhet të theksohet edhe organi, gjegjësisht personit të cilit i parashtrohet kërkesa.
Avokati i studentëve do të vendos ndaj kërkesës në afat prej 30
ditësh nga dorëzimi i tij. Gjatë shqyrtimit avokati i studentëve është i
obliguar nga institucionet përkatëse të mbledh fakte dhe dëshmi që
janë me rëndësisë qenësore për të vendosur ndaj kërkesës.
Shembull: Bojani, Vjosa dhe Ivica janë studentë të Fakultetit të
Mjekësisë në Shkup. Gjatë një ushtrimit laboratorik ndodhi një
incident mes ta dhe asistentit i cili i mbante ushtrimet. Në fakt, asistenti me arrogancë, me fjalë të ndyra dhe paturp i ofendon tre
studentë për shkak se gjatë përgatitjeve për ushtrimet kanë përdorur
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literaturë tjetër, të ndryshëm nga ajo që ju ka rekomanduar asistenti.
Për shkak të lartpërmendurës, të tre studentë, për shkak të mbrojtjes
së reputacionit të tyre, vendosin të kërkojnë ndihmë nga avokati
ndihmës i studentëve në fakultetin e tyre, si dhe ta paraqitin rastin në
zyrën e Avokatit të Studentëve të Universitetit.

Si avokati i studentëve do ta refuzon kërkesën?
Avokati i studentëve do ta refuzon kërkesën nëse:
- Ndaj kërkesë ka vepruar dhe ajo paraqet punë e mbaruar;
- Kërkesa është anonime, vetëm se kur bëhet fjalë për çështje
të interesit të përgjithshëm;
- Kërkesa nuk është e plotë, ndërsa parashtruesit pas sugjerimeve të avokatit të studentëve nuk e ka plotësuar;
- Kërkesa bëhet fjalë për veprim i cili ka ndodh më shumë se 1
vjet, vetëm nëse vlerëson që parashtruesit e ka lëshuar afatin nga
shkaqe të arsyeshme;
- Kërkesa nuk ka të bëjë me veprimet që lidhen personalisht
me studentin, gjegjësisht kërkesa është dorëzuar nga personi i
paautorizuar;
- Kërkesa ka të bëjë me parashtresë për notë, ndërsa studenti
nuk e ka shfrytëzuar të drejtën në pajtim me ligjin dhe aktet e universitetit;
- Zgjedhja e kërkesës nuk është në kompetencat e tij;
- Lënda është në procedurë para organeve gjyqësore ose
ndonjë organit tjetër kompetent;
- Nga të dhënat që i ka në dispozicion del se nuk bëhet fjalë për
shkeljen e të drejtës së studentit në pajtim me ligjin dhe aktet e
universitetit.

Çka nëse avokati i studentëve vërteton shkelje?
Nëse, avokati i studentëve vërteton se disa të drejta të caktuara të parashtruesit të kërkesës janë të shkelur, përgatitë një raport
me konstatime për gjendjen e përcaktuar, me rekomandim, gjegjësisht me mendim, propozim ose sugjerim deri te fakulteti/universiteti
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për të marrë masat e duhura për të korrigjuar shkeljet për të cilën
është sugjeruar (veprimet ose procedimet në përputhje me ligjin, të
marrë iniciativën për ngritjen e përgjegjësisë kundër personit përgjegjës, të kërkon veprim nga organet e tjera shtetërore).
Avokati i studentëve kujdeset për mbrojtjen e identitetit, privatësisë dhe anoniminë e studentëve të cilët parashtrojnë kërkesë.

Institucionet shtetërore
Avokati i popullit
Çka është avokati i populliut?
Avokati i popullit ose Ombdusmani është organ i veçant, profesional dhe i pavarur me autorizime për mbrojtjen e të drejtave të
qytetarëve. Rëndësia e tij dhe specifikasiteti i funkcionit qëndron në
mënyrën e veprimit dhe sjelljes së tij. Metoda dhe mënyra e funkcionimit të Avokatit të popullit përbëhet prej dhënies së propozimeve,
këshillave, sugjestioneve, bashkëpunim, edukim, aftësi të dëgjohet
njeriu dhe në kohë të duhur të veprohet në drejtim të realizimit të të
drejtave të qytetarit.

Kush mund t’i drejtohet Avokatit të popullit?
Ndihmë dhe intervenim nga Avokati i popullit mund të këroj çdo
qytetar i Republikës së Maqedonisë dhe i huaj (personalisht ose
përmes përfaqësuesit/autorizuesit) kur do të vlersoj se e drejta e tij
ligjore dhe kushtetuese është cenuar me akte ose veprime të
organeve shtetrore administrative dhe organeve dhe organizatave
tjera me autorizime publike.

Si mund të kërkohet mbrojtje nga Avokati i popullit?
Mbrojtja e së drejtës nga Avokati i popullit mund të kërkohet
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atëherë kur paraprakisht qytetari i është drejtuar (ka paraqitur
kërkesë, lutje, ka kërkuar ndihmë, intervenim ose veprim tjeter)
organit apo organizatës kompetente, me çrast organi ose organizata
ka sjell ose nuk ka sjell akt, ka ndërmarr ose nuk ka ndërmarr veprim
përkatës.

Si inicohet procedura para Avokatit të popullit?
Procedura para Avokatit të popullit inicohet me paraqitjen e
parashtresës (ankim, ankesë) që mund të paraqitet personalisht në
Zyrën e Avokatit të popullit, me postë, gojarisht në proçesverbal tek
Avokati i popullit, me faks ose përmes postës elektronike.
Avokati i popullit mund të filloj procedurë me vetiniciativë,
mirëpo për vazhdimin e procedurës është e nevojshme
pajtushmëria e qytetarit të cilit i është cenuar e drejta e tij kushtetuese
ose ligjore.
Avokati i popullit përfshihet/ndërhyn në rastet kur:
- Janë shkelur të drejatat individuale të qytetarëve me akte apo
veprime të organeve shtetërore administrative si dhe organeve dhe
organizatave tjera me autorizime publike;
- Me kërkesë të qytetarëve janë sjellur akte administrative (vendime, përfundime, vërtetime, çertifikata, mendime etj.) me të cilat
gabimisht është vërtetuar gjendja faktike, gabimisht është aplikuar e
drejta materiale, është shkelur procedura administrative ose ndonjë
procedurë tjetër;
- Është vepruar në mënyrë arbitrare, burokratike, ç’njerzore
dhe humane ndaj qytetarëve;
- Nuk është vepruar në bazë të kërkesave ose është sjellur
vendim pozitiv në bazë të kërkesës pa bazë juridike;
- Është shtyrë procedura në bazë të kërkesës;
- Nuk është përfshirë pala e interesuar në procedyrë;
- Pala adresohet nga njëri sportel në tjerin ose nga një organ
në tjetrin për gjëra dhe mbledhje të provave të cilat organi mund t’i
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siguroj në mënyrë zyrtare;
- Nuk zbatohen aktet administrative të plotfuqishme dhe nuk
veprohet në bazë të udhëzimeve të organeve administrative dhe
gjyqësore të shkallës së dytë.

Si të kontaktoj me Avokatin e popullit?
Kontakt me Avokatin e popullit mund të realizohet personalisht
në Zyrën e Avokatit të popullit në Shkup, si dhe në zyrat rajonale në
Tetovë, Kërçovë, Shtip, Strumicë, Kumanovë dhe Manastir, me
telefonë ose përmes postës elektronike në contact@ombudsman.mk.
Shembull: Bojani, 22 vjeçar student nga Shkupi, duke u kthyer
nga një ndeshje sportive në afërsi të qendës së Shkupit është ndaluar nga ana e dy nëpunësve policor me rroba civile. Policët, pasi e
ndaluan kërkuan nga ai letër njoftimin dhe Bojani pozitivisht iu përgjigj dhe kërkoi nga polici të tregoj legjitimacionin zyrtar të policisë.
Kërkesës së tillë policit iu përgjigjën me fyerje, duke përdorur edhe
dhunë fizike, gjatë së cilës Bojanit iu shkaktuan edhe lëndime
trupore. Pas dokumentimit të rastit, ditën e ardhëshme Bojani vizitoi
Avokatin e popullit dhe paraqiti ankesë në të cilën e përshkruan tërë
rastin dhe kërkon nga Avokati i popullit të ndërhyj për mbrojtjen e të
drejtës së tij.

Komisioni Shtetror për Mbrojtjen
nga Diskriminimi
Cilët janë kompetencat e Komisionit Shtetror
për mbrojtje nga Diskriminimi?
Komisioni Shtetror për Mbrojtjen nga Diskriminimi:
- Vepron në bazë të ankesave, jep mendime dhe udhëzime
për rastet konkrete të diskriminimit;
- Ankuesit i ofron informacione për të drejtat e tij dhe mundësitë
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për mbrojtjen gjyqësore ose procedurë tjetër;
- Inicon procedurë para organeve kompetente për shkelje të
këtij ligji;
- Paraqet raport vjetor deri tek Kuvendi i Republikës së Maqedonisë;
- E informon publikun për rastet e diskriminimit dhe ndërmerr
aktivitete për promovim dhe edukim për barazi, të drejtat e njeriut dhe
mosdiskriminim;
- E ndjek ybatimin e këtij ligji, inicon ndryshim të akteve me
qëllim të zbatimit dhe avansimit të mbrojtjes nga diskriminimi;
- Bashkëpunon me organet kompetente për arritjen e barazisë
dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në nivel lokal;
- Jep mendime për propozimet e ligjeve që kanë të bëjnë me
mbrojtjen nga diskriminimi;
- Përmbledh të dhëna statistikore, formon bazë të të dhënave,
realizon studime, hulumtime dhe trajnime në lidhje me diskriminimin;
- Bashkëpunon me organe kompetente nacionale nga shtetet
e tjera, si dhe oranizatave ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes nga
diskriminimi
- Miraton rregulloren për punë dhe akte të tjera për organizimin
e brenshëm të punës.

Çka mund të bëj nëse dikush më diskriminon?
Ke të drejtë të paraqesish ankesë deri te Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi më së voni 3 (tre) muaj nga momenti kur ka
ndodhur diskriminimi.

Si paraqitet kallzimi?
Kallzimi deri te Komisioni mund të paraqitet me shkrim ose me
gojë, personalisht në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi, me
postë, përmes telefonit ose postës elektronike.

Në cilën gjuhë mund të paraqitet kallzimi deri te
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi?
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Kallzimi deri te Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi mund
të dorëzohet në gjuhën maqedone dhe shkrimin e saj qirilik si dhe në
gjuhën dhe shkrimin që e flasin sëpaku 20% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
Jetoj në njësinë e vetqeverisjes lokale ku sëpaku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga maqedonishtja. A mund të
përdor cilëndo gjuhë zyrtare? Në cilën gjuhë do të përgjigjet Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi?
Ke të drejtë të përdorish cilëndo gjuhë e cila është zyrtare dhe
shkrimin e saj që përdoret në njësinë e vetqeverisjes lokale, a Komisioni do të përgjigjet përveç në gjuhën maqedone edhe në gjuhën në
të cilën është paraqitur kallzimi.

A duhet të paguaj gjatë paraqitjes së kallzimit deri
te Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi?
JO. Për paraqitjen e kallzimit deri te Komisioni për Mbrojtje nga
Diskriminimi nuk paguhen taksa ose kompenzime.

Çka është e nevojshme të dorëzoj
gjatë paraqitjes së kallzimit?
Është e nevojshme të paraqesish të gjitha faktet dhe provat për
të cilat mendon se do të jenë në dobi të faktit se në rastin konkret
ekziston diskrimininimi.

Paraqita kallzim deri te Komisioni për
Mbrojtje nga Diskriminimi. Çka pastaj?
Më së voni në afat prej 90 ditëve nga momenti i paraqitjes së
kallzimit, Komisioni paraqet mendim për kinse diskriminimin deri tek
ti dhe deri tek ai kundër të cilit është paraqitur kallzimi. Nëse komisioni konstaton diskriminim, do të propozoj mënyrë në të cilën shkelja
e së drejtës duhet të mënjanohet dhe do të doryojë deri tek ti dhe ai i
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cili ka diskriminuar.

Kur Komisioni konstaton se ekziston diskriminimi,
çka duhet të bëj ai i cili më ka diskriminuar?
Në atë rast duhet të mënjanohet shkelja në afat prej 30 ditësh
nga dita e pranimit të udhëzimit dhe për të njejtën ta informoj Komisionin.

Si t’i drejtohem Komisioni për
Mbrojtje nga Diskriminimi?
Bul. Goce Delçev pn (kati i 20-të në ndërtesën e RTVM) 1000
Shkup, Maqedonia e-mail contact@kzd.mk ose në nr e tel +389 2
323 2242. Për më shumë për mbojtje nga diskrimini në web-faqen
www.kzd.mk.
Shembull: Në parashtresën e dorëzuar deri te Komisioni
shtetëror për mbrojtje nga diskriminimi, parashtruesi cek se Ministria
e arsimit dhe shkencës në vitin 2009 ka miratuar dhe ka vënë në
përdorim Libër për arsim fillor nëntëvjeçar, lënda Gjuhë maqedonase
për klasën e katërt. Ky tekst përmban tekst me titull “Orkestri”nga
poeti Nexhati Zekirija, ku parashtruesi thekson se aty qëndron një
përmbajte ofenduese e cila në mënyrë direktee diskriminon popullatën rome dhe se libër ekzistimi i një libri me një përmbajtje të këtillë
ku romët quhen “Ciganë”ndër nxënës do të kontribuon në mosdurimin ndërmjet nacionaliteteve të ndryshmet të cilët mësojnë së
bashku. Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, me kërkesë për të
dhënë deklaratë në lidhje me parashtresën u drejtua deri te Ministria
e arsimit dhe shkencës me çka u dorëzua Konkluzion që u miratua
në mbledhjen e Komisionit nacional për libra, të mbajtur më datë
30.05.2012, ku mësuesve të lëndës Gjuhë maqedonase për klasën
e katërt të arsimit nëntëvjeçar u rekomandohet që mos ta përpunojnë tekstin e titulluar “Orkestri”nga autori Nexhati Zekirija. Gjithashtu
në Konkluzionin e dorëzuar theksohet se është shpallur në
web-faqen e Ministrisë së arsimit dhe shkencës. Pas reagimit te
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Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në lidhje me këtë lëndë dhe
pas mendimit dhe rekomandimit te marrë, teksti është hequr nga
përdorimi.

Procedure para Gjykatës Administrative
Çfarë është procedura administrative?
Procedura Administrative është procedurë para ministrive,
organeve të tjera shtetërore, organizatave të themeluara në bazë të
ligjit dhe autoriteteve të tjera shtetërore, kur çështjet administrative,
në baze të zbatimit të rregulloreve vendosin për të drejtat, obligimet
dhe interesat ligjore të personave fizikë, personave juridikë ose
palëve tjera.

Çfarë është punë administrative?
Puna administrative përfshin të gjitha aktet dhe veprimet me të
cilat shprehen dhe kryehen përgjegjësitë e administratës publike.

Çfarë janë aktet administrative?
Aktet administrative janë të gjitha aktet në procedurën administrative përnes të cilave vendosen detyrimet dhe interesat ligjore të
personave fizikë dhe juridikë.

Mundet një student të udhëheq
procedurë administrative?
Gjithsesi. Të drejtë të udhëheq procedurë administrative ka
çdo person fizik ose juridik. Po qe se mendoni se me një akt administrativ ju është penguar e drejta ose interes i tërthortë, i cili
parashikohet me ligj.
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Kam dëgjuar për procedurë për mbrojtjen e të drejtave prane Gjykatës Administrative. Në cilat raste
mund të drejtohem para Gjykatës Administrative?
Procedure pranë Gjykatës Administrative mund të ngritni pasi
t’i keni shterur të gjitha mekanizmat e mëparshme ligjore për të arritur
të drejtën tuaj.

Si mund të ngrejmë procedure administrative?
Procedimi administrativ ngritet me padi në afat prej 30 ditëve
nga data që j’u është dorezuar akti administrativ (vendim,
aktvendim ...).

Ngrita procedure administrative. Çfarë pastaj?
Pasi të keni iniciuar kontest administrativ, autoriteti kompetent
do të përcaktojë nëse padia e parashtruar është në kohë, e plotë
dhe e miratuar. Nëse gjykata konstaton se ankesa është e parakohshme, jo e plote ose e paligjshme, do t’a refuzojë me vendim.
Kontestet administrative, gjykata me rregull i vendos në sesione të
mbyllura. Kontestet me rregull vendosen, në bazë të fakteve të
vërtetuara në procedurën administrative, apo në bazë të fakteve të
përcaktuara nga gjykata. Ligjshmërine e aktit administrativ të
kontestuar gjykata do t’a shqyrtoje brenda pretendimeve të padisë, e
cila nuk është e lidhur me arsyet e padisë.

Si vendos gjykata për kontestet administrative?
Gjykata zgjidh kontestin me aktgjykim. Me aktgjykim padia
pranohet ose refuzohet si e pabaze. Nëse padia pranohet, gjyqi e
anulon kontestin.
Shembull: Ke aplikuar në konkursin e Ministrisë se Arsimit për
ndarjen e bursave. Pas publikimit te rezultateve, rrespektivisht në
rang-renditjen e aplikantëve sipas së cilës merren pikët e nevojshme
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në përputhje me kriteriumet je refuzuar për arsye të marrjes të pikëve
të pamjaftueshme. Në këtë rast, ankesa e para i drejtohet Ministrinë
së Arsimit në të cilat shpjegohen arsyet e pakënaqesise (p.sh. marrja
e pikeve, vlerësimi i fakteve e te tjera). Në rast se ministria e refuzon
ankesën tuaj ose nuk japin asnjë përgjigje brenda afatit të catuar
(heshtja e administratës), në kete rast ju keni të drejtë të adresoni
padi në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë.

Kam të drejtë të ankohem kundër këtij vendimi?
Po, ju keni të drejtën e ankesës kundër vendimit në Gjykatën e
Larte Administrative të Republikës së Maqedonisë.
Shembull: Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit Juridik “Justiniani i I-rë” në Shkup kishte sjell vendim për percaktimin e tarifës si
kompensim për mbrojtjen e tezës së magjistraturs sipas EKTS, e cila
është 500 euro në kundër vlerë me denar, shume e cila duhet të
paguhet nga studentët të cilët janë të regjistruar në studimet e ciklit të
dytë në vitin akademik 2008/2009.
Te pakënaqur nga ky vendim, një grup studentësh ngritën
procedure para Inspektoratit shtetëror për Arsim, i cili në bazë të Ligjit
për Arsimin e Lartë, kishte kryer inspektim te jashtëzakonshëm në
Fakultetit Juridik "Justiniani I pare" në Shkup. Mbas inspektimit është
dorezuar procerverbali me nr.21-491/2 të datës 16.04.2010, në të
cilin është konstatuar se këshilli mësimor i Fakultetit Juridik "Justiniani I" në Shkup, gjatë marrjes së vendimit për përcaktimin e tarifes
për kompensim për mbrojtjen e tezes së magjistraturës sipas EKTS,
nr. 02-618/21 të vitit 09.03.2009, nuk ka rrespektuar dispozitat e
nenit 150, paragrafi 1, alinea 5 të Ligjit për Arsim të Lartë, i cili parashikon që studenti ka të drejtë të përparojë vazhdimisht, të arsimohet
dhe të përfundoje studimet në kushtet të cilat kanë qenë të vlefshme
gjatë rregjistrimit. Ne baze të gjendjes se konstatuar, inspektorati për
arsim ka sjell vendim me nr.21-491/3 të datës 16.04.2010, me të
cilën Dekanin e Fakultetit Juridik e urdhëroi që të ndërmarrë aktivitete
dhe veprime për të korrigjuar mangësitë e konstatuara ne procesverbalin me nr.21-491 / 2 te dates 16.04.2010, në mënyrë që të respek44

tohet nenin 150, paragrafi 1, alinea 5 të Ligjit për Arsim të Lartë, në
pjesën që i përket të drejtave të studentit të përparojë vazhdimisht, të
arsimohet dhe të përfundoje studimet në kushtet të cilat kanë qenë
të vlefshme gjatë rregjistrimit, të rrespektohet udhëzuesi për studim
në Fakultetin Juridik si dhe kontratat për studim në ciklin e dytë (Master-studime) në vitin shkollor 2008/2009, si dhe tërheqja e vendimit
me numër 02-618/21 të dates 03.09.2009 për percaktimin e tarifës si
kompensim për mbrojtjen e tezës së magjistraturs sipas EKTS e cila
është 500 euro-ekuivalente me denar, shume e cila duhet të paguhet
nga studentët të cilët janë të regjistruar në studimet e ciklit të dytë në
vitin akademik 2008/2009.
Duke vepruar ne bazë të ankesës te Fakultetit Juridik " Justiniani I I-se ", Ministria e Arsimit dhe Shkencës gjatë rigjykimit ne te cilin
u moren në konsideratë sugjerimet e dhëna në aktgjykimin e
Gjykatës Administrative U1.br.202/2010 të dates 01.02.2011, solli
vendimin me nr.19-1910/11 te dates 21.03.2011 ne te cilen ankesa
refuzohet si e pabazë.
I pakënaqur me këtë vendim Fakulteti Juridik " Justinian I " –
Shkup, me padi i drejtohet Gjykatës Administrative të Republikës së
Maqedonisë. Gjykata Administrative ne baze të padisë të Fakultetin
Juridik " Justiniani i Parë " - Shkup, solli akt gjykimi me te cilin hodhi
poshtë padine, duke theksuar se vendimi i kontestuar është miratuar
në përputhje me ligjin.
Në përputhje me nenin 31 të Ligjit për Inspektim Arsimor për
mbikëqyrjen inspektuese, inspektorati arsimor përgatit procesverbal
për kushtet e percaktuara, veprimet dhe masat e marraë përputhje
me paragrafin 2 të po këtij neni, në qoftë se inspektorati i arsimit
konstaton se ligjet, rregulloret dhe aktet tjera nuk aplikohen, sjellë
vendim për marrjen e disa masave ekzekutues të caktuara me afat
te cilat i përcakton inspektori, mase e cila nuk mund të jetë më e gjate
se 15 ditë nga data e aktgjykimit.
Sipas nenit 150 , paragrafi 1, alinea 5 të Ligjit për arsimin e
lartë (" Gazeta Zyrtare " nr 35/2008, 103/2008 , 26/2009 , 83/2009
dhe 99 /2009), studenti ka të drejtë të përparojë vazhdimisht, të
arsimohet dhe të përfundoje studimet në kushtet të cilat kanë qenë
të vlefshme gjatë rregjistrimit.
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Duke marrë parasysh dispozitat e cituara ligjore dhe të dhenat
e bashkangjitur në lendën gjyqesore, gjyqi administrativ solli vendim
të duhur. Në rastin konkret me miratimin e vendimit për percaktimin e
tarifës për tezën e magjistraturës sipas ECTS të regjistruar me
nr.02-618/21 të datës 03.09.2009 për percaktimin e tarifës si
kompensim për mbrojtjen e tezës së magjistraturs për studentet të
cilët studjojnë sipas EKTS në Fakulteti Juridik " Justinian I " – Shkup,
në vlerë prej 500 euro-ekuivalente me denar, tarifë e cila duhet të
paguhet nga studentët të cilët janë të regjistruar në studimet e ciklit të
dytë në vitin akademik 2008/2009, paditësi ka vepruar në kundërshtim me nenin 150, paragrafi1, alinea 5 të Ligjit për Arsim te Lartë, për
të cilen ligjerisht qe e nevojshme tërheqja e ketij vendimi.
Sipas mendimit të Gjykatës të Lartë Administrative, aktgjykimi
për të cilën ka pas ankese është i qartë, i kuptueshëm dhe arsyet
janë shpjeguar në baze të fakteve, të cilat kjo gjykatë në tërësi
pranon dhe për këtë arsye aktgjykimi është ligjor.

Procedurë para Gjykatës Kushtetutëse
Çfarë organi është Gjykata Kushtetuese?
Gjykata kushtetuese edhe pse quhet gjykatë, ai është jashtë
kornizave të gjykatës së rregullt dhe nuk është bartës i gjykatës
qeveritare. Në sistemin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë,
gjykatën qeveritare e kryen gjykata kushtetuese, gjykatat apelit,
Gjykatat themelore dhe gjykata administrative e lartë dhe Gjykata
supreme e Republikës së Maqedonisë. Gjykata e kushtetutës
paraqet organ i veçantë i Republikës e cila e mbron kushtetutën dhe
ligjin.

Për çfarë çështje vendos Gjykata Kushtetuese?
Gjykata kushtetuese e Republikës së Maqedonisë ka disa
kompetencat të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Kështu Gjykata Kushtetuese kryen:
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- Kontroll e kushtetutës dhe ligjeve. Ajo do të thotë se në
kornizë të kësaj kompetence Gjykata Kushtetuese vendos për
pajtueshmërinë e ligjeve me Kushtetutën dhe për pajtueshmërinë e
kontratave kolektive dhe rregullativat e tjera me Kushtetutën dhe
Ligjet;
- Mbrojtje të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit. Në
kornizë të kompetencave Gjykata Kushtetuese vendos për lirit dhe të
drejtat e njeriut dhe qytetarit, POR JO PËR TË GJITHA të drejtat dhe
liritë;
- Vendos në çështjen e kompetencës. Kur dy ose më shumë
organe mendojnë se janë jokompetent për vendosjen e një çështje,
ekziston përplasje të kompetencave. Gjykata Kushtetuese vendos
për përplasjet e kompetencave ndërmjet mbajtësit e ligjdhënësit,
qeverisë ekzekutive dhe gjyqësore, si dhe për përplasjet e kompetencave ndërmjet organeve të Republikës dhe qeveritë lokale;
- Vendos për përgjegjësinë, imunitetin ose ndërprerjen e funksionit të Kryetarit të Republikës dhe
- Vendos për kushtetutshmërinë e programeve dhe statuteve
të partive politike dhe shoqata qytetare.

Çka është procedura për vlerësimin e
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërinë?
Procedura për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe
ligjshmërisë së akteve normative (ligjeve dhe rregullativave të tjera
dhe akteve të përgjithshme) përbëhet në përcaktimin nëse ato janë
në përputhje me Kushtetutën, gjegjësisht ligjin dhe, nëse nuk janë,
mënyrë efektive e heqjes së tyre nga sistemi ligjor. Eliminimi i rendit
ligjor aktet normative të cilat nuk janë në përputhje me Kushtetutën,
Gjykata Kushtetuese i mbron rendin objektiv ligjor, por në të njëjtën
kohë në mënyrë indirekte mbron të drejtat dhe liritë e qytetarëve.

Unë si student mund të ngriti iniciativë për nisjen e
procedurës për vlerësim të kushtetutshmërisë
dhe ligjshmërisë?
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Në kuptohet. Iniciativa për nisjen e procedurës për vlerësimin e
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë mund të parashtron SECILI
(qytetari, Parlamenti i RM, Qeveria e RM, person juridik, entitet, parti
politike, shoqatë e qytetarëve, institucioneve publike, njësi e
vetëqeverisjes lokale, etj.).
Shembull: Forumi Rinor i Arsimit në vitin 2007 ngriti iniciativë
për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për Arsimin e Lartë në
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. FRA-it e
kontestoj kushtetutshmërinë në pjesën e nenit 163 të Ligjit për
Arsimin e Lartë, ku thotë: " Studentët marrin pjesë në menaxhimin e
institucioneve të arsimit të lartë përmes përfaqësuesit e Unionit të
Studentëve të Universitetit në organet e institucioneve të arsimit të
lartë, përmes formave të vetorganizimit ose në ndonjë mënyrë tjetër,
sipas kushteve të përcaktuara me ligj dhe me statutin e institucionit të
arsimit të lartë. "Pikërisht, ky nen i Ligjit është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me nenin 20, paragrafi . 1 dhe 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ku qytetarët janë të garantuar lirinë e shoqatës
për të ushtruar interesat e tyre . Me nenin 163 të Ligjit për arsim të
lartë liri të tillë i kufizohet përmes së drejtës vetëm të Unionit të
Studentëve, e cila është e themeluar si çdo shoqatë tjetër joqeveritare në RM, në pajtim me Ligjin për shoqata të qytetarëve dhe fondacione, për të qenë përfaqësuesi i vetëm legjitim studentë në organet
drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë, dhe nuk është sqaruar
se cilat janë ato forma të tjerat të vetorganizimit.

Për çfarë të drejte mund të kërkoj
mbrojte nga Gjykata Kushtetuese?
Gjykata Kushtetuese NUK VENDOS PËR TË GJITHA TË
DREJTA DHE LIRI të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së
Maqedonisë. Para Gjykatës Kushtetuese mund të kërkosh mbrojtje
vetëm për të drejta dhe liri që kanë të bëjnë me:
- Liria e besimit, ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike
të mendimit;
48

- Shoqërim dhe veprim politikë dhe
- Ndalimi i diskriminimit në bazë të gjinisë, racës, fesë, përkatësisë kombëtare, sociale ose politike.

Si rrjedh procedura kur më është
shkelur e drejta për të cilën Gjykata Kushtetuese
është kompetent të vendos?
Nëse mendon se një akt individual ose veprim i ka shkelur të
drejtën apo lirinë për të cilën Gjykata Kushtetuese është kompetente
të vendos (p.sh., shprehjes publike të mendimit) mund të kërkosh
mbrojtje nga Gjykata Kushtetuese, brenda dy muajve nga data që ju
dorëzuar në akti final ose akt individual të plotfuqishëm ose ditën kur
ke mësuar për marrjen e masave me të cilën është bërë shkelja, por
jo më vonë se 5 vjet nga data e marrjes së saj.

A çka duhet të theksoj në iniciativë?
Iniciativa, gjegjësisht propozimi dorëzohet deri te gjykatë në dy
ekzemplarë. Në atë duhet t’i theksosh:
• Shkaqet për shkak të cilave kërkon mbrojtje, aktet ose
veprimet me të cila është bërë shkelja;
• Fakte dhe dëshmi përkatëse mbi të cilat bazohet kërkesa;
• Adresa juaj për kontakt, në rast të nevojës nga informacioneve plotësuese.
Shembull: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë
në vendim U. numër : 84/2009-0-0 nga 02/10/2010 ka përcaktuar se
personit Xhavid Rushanit nga fshati i Zajazit i është shkelur e drejta
për veprimtari politike, refuzimi i kandidaturës së tij për kryetarin e
komunës së Zajazit në zgjedhjet lokale në mars 2009. Me vendim të
Gjykatës Kushtetuese u asgjësuar aktvendimi përfundimtare dhe
plotfuqishëm nr. 01 -31 /2 nga 6 shkurti 2008, miratuar nga zonën
zgjedhore komunale Zajaz. Në vendimin e saj, ndër të tjera, Gjykata
Kushtetuese shpjegoi se duke filluar nga fakti se shteti përmes
organeve të veta, ka lejuar të dhënave të pasakta nga evidenca e të
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dënuarve që paraqet pengesë që qytetari ta realizon të drejtën e tij
pasive të votimit, gjegjësisht të marrë pjesë në zgjedhjet për kryetarë
të komunës së Zajazit si kandidat që plotëson kushtet ligjore për
drejtimin e këtij funksioni, Gjykata konstatoi se refuzimi i kandidaturës
së personit Xhavid Rushanit si pasojë e këtyre të dhënave të pasakta
nga evidenca e të dënuarve, në thelb do të thotë shkelje të së drejtës
së shoqatës politike dhe veprimtarinë e këtij personi , pas kandidaturës e të cilit qëndron grup i organizuar i qytetarëve në përputhje me
rregullativat ekzistuese.

Çfarë akte sjellë Gjykata Kushtetuese?
Gjykata Kushtetuese sjellë vendime, aktvendime dhe
konkluzione.
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Më shumë për karakteristikat e akteve...
KUR SILLEN?
VENDIMET

-Kur vendos për çështje thelbësore
(esenciale):
- për asgjësimin ose shfuqizimin e ligjit
dhe ndonjë rregullative, program dhe statut të
ndonjë partie tjetër ose ndonjë akt tjetër të
përgjithshëm;
- për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive
të nenit 110, alineja 3 të Kushtetutës;
- për zgjedhjen e përplasjeve të
kompetencave;
- për marrjen e imunitetit, për përgjegjësinë dhe për përcaktimin e paraqitjes së
kushteve për ndërprerjen e funksionit Kryetar
i Republikës së Maqedonisë;
- për imunitet dhe për kushte për
shkarkimit nga detyra e gjykatës në Gjykatën
Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë;
- për përcaktimin e jokushtetutshmërisë të ligjit, gjegjësisht jokushtetutshmërisë dhe joligjshmërisë të rregullativave dhe akteve tjera të përgjithshme në
kohën vlefshmërisë, i cili ka ndaluarit të
vlefshmërisë gjatë rrjedhjes së procedurës,
nëse janë të plotësuara kushtet për asgjësimit
të tij.

AKTVENDIMET

-për fillimin e procedurave për
vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit ose të
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së
rregulloreve dhe akteve të tjera të
përgjithshme;
-për ndërprerjen e procedurës;
-për refuzimin e iniciativave, propozimeve dhe kërkesave;
-për ndërprerjen e veprimeve të
caktuara ose masa të marra në bazë të ligjit,
rregullativë apo aktin tjetër të përgjithshëm
kushtetutshmërinë, gjegjësisht ligjshmërinë e
të cilit e vlerëson dhe
-në raste tjera kur nuk vendos për
çështje thelbësore (esenciale).

ME CKA JANË TË PARAPARË?

Me Kushtetutë të Republikës së

Maqedonisë.

Me Rregulloren e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Maqedonisë.

CKA PËRMBAJNË?
Të dhënat e parashtruesit të iniciativës,
dispozitivi dhe arsyetimi i aktit, emrat e
gjykatësve që kanë marrë pjesë në sjelljen e
vendimit, si dhe shumica e votave me të
cilën janë miratuar këto akte.

Të dhënat e parashtruesit të iniciativës,
dispozitivi dhe arsyetimi i aktit, emrat e
gjykatësve që kanë marrë pjesë në sjelljen e
aktvendimit, si dhe shumica e votave me të
cilën janë miratuar këto akte.

SHPALLET NË GAZETËN ZYRTARE TË RM?

Shpallen të gjitha vendimet.

Nuk shpallen aktvendimet, vetëm nëse
vlerësohet se janë në rëndësi të madhe për
publikun.

Gjykata Kushtetuese sjellë konkluzione për veprimet
që ndërmerren gjatë rrjedhjes së procedurës.

Si është veprimi i vendimeve?
Vendimet e Gjykatës Kushtetues janë:
Vendimet e përgjithshme dhe detyruara – e Gjykatës
Kushtetuese të RM kanë veprim të detyruar të përgjithshëm. Këto
vendimet veprojnë mbi të gjithë dhe mbi çdo kë (e jo vetëm kundër
palës në procedurë), siç është rasti me vendimet e gjykatave të rregullta.
Vendimet përfundimtare dhe realizuese – e Gjykatës
Kushtetuese krijojnë detyrimet obliguese për të gjitha subjektet
juridike, gjegjësisht ata janë të finale dhe realizuese pa të drejtën e
ankesës.
Shfuqizimi – me vendimin për shfuqizim, ligji ose akti tjetër të
përgjithshëm pushon nga momenti i publikimit të vendimit në Gazeta
zyrtare e RM. Prej këtu, shfuqizimi vepron vetëm në të ardhmen (ex
nunc), e cila përjashton ekzistencën e ardhshme të aktit të përgjithshëm në rendin juridik të Republikës së Maqedonisë. Vendimi për
shfuqizimin nuk i shfuqizon edhe pasojat që akti i krijon në praktikën
deri në shfuqizimin e tij, gjegjësisht vet vendimi nuk ka veprim
prapavepruese.
Asgjësuese - Gjykata Kushtetuese shfuqizoi ligjin dhe të gjitha
pasojat që ka shkaktuar zbatimin e tij në praktikë, deri në sjelljen e
vendimit për asgjësim – veprimit ex tunç. Në këtë rast, vendimi ka
fuqi prapavepruese, me të cilën mendohet se akti as që ka ekzistuar.
Gjykata Kushtetuese mund të vendosë pasojat që lindin nga zbatimi
i aktit të asgjësuar të eliminohen me kthimin në gjendjen e
mëparshme, gjegjësisht në gjendjen që ka qenë para sjelljes së aktit
i cili më vonë është asgjësuar, ose për kompensim të dëmit për
personit drejta e të cilit është shkelur me akt kushtetues, gjegjësisht
me akt i paligjshëm.
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Për ”Forumin rinorë arsimorë”
Shoqata e qytetarëve ”Forumi rinorë arsimorë“, është organizatë
rinore e themeluar më vitin 1999 dhe punon në fushen e arsimit dhe
të drejtatve të njeriut. Aktivitetet e organizatës realiozhen në kuadër
të tre programeve:
1) Edukim joformal (debatëve, trajnimeve Mësojme Drejtësi);
2) Analiza, hulumtime dhe krijim efikas të politikave rinore dhe;
3) Aktivizmi rinor.
Programet e ”Forumit rinorë arsimorë” kanë për qëllim nxitjen e të
menduarit kritik, mbështetjen etnike, respektin për idetë dhe
qëndrimet e të tjerëve, promovimin e demokracisë, tolerancës si
dhe zhvillim transparent dhe kualitativ në arsimin e të rinjëve.
MISIONI I “FORUMIT RINORË ARSIMORË” ËSHTË QË TË
SIGUROJË POZICIONIM MË TË MIRË PËR TË RINJTË SI
FAKTOR RELEVANT SOCIAL QË DO TË NDIHMON NË PËRMISIMIN DHE FORCIMIN E INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË.
Nëpërmjet orgnizimit të trajnimeve, diskutimeve, fushatave,
ligjëratave, publikime dhe aktiviteteve të tjera, anëtarët e ”Forumit
rinorë arsimorë”, kontribuojnë në krijimin e vlerave demokratike si
dhe pjesëmarrjen e të rinjve në ndërtimin e një shoqërie të hapur
civile dhe integrimin e Maqedonisë në Unionin Evropian.
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