Në përputhje me Nenin 9 të Ligjit për Qasje të lirë në informacione me karakter publik (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr. 101/19), Ministria e Drejtësisë përgatiti:
LISTË E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
Lista e informacioneve me karakter publik e Ministrisë së Drejtësisë përbëhet nga grupet e mëposhtme
të informacionit:
1. Sektori i gjyqësorit


































Kodi Penal
Ligj për Procedurën Penale
Ligj për Mbrojtjen e Dëshmitarëve
Ligj për menaxhimin me pronën e konfiskuar, me përfitimin pronësor dhe me sendet e
konfiskuara në
procedurën penale dhe kundërvajtëse
Ligj për kundërvajtjet
Ligj mbi pronën dhe të drejtat e tjera sendore
Ligj për marrëdhëniet e detyrimeve
Ligj për procedurën kontestimore
Ligj për përgjegjësinë civile dhe për fyerjen dhe shpifjen
Ligj për procedurën jokontestimore
Ligj për ekspertizën
Ligj për vlerësimin
Ligj për provimin e juridprudencës
Ligj për gjykatat
Ligj për menaxhim me lëvizjen e lëndëve në gjykata
Ligj për Këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Ligj për prokurorinë publike
Ligj për Këshillin e prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë Veriut
Ligj për buxhetin e gjykatës
Ligj për shërbimin gjyqësor
Ligj për shërbimin e prokurorisë publike
Ligj për pagat e gjyqtarëve
Ligj për pagat e prokurorëve publik
Ligj për pagat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë
Ligj për pagat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë
Ligj për Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë
Akte nënligjore në fushën e drejtësisë
Provim për përkthyesit në gjyqësorë
Provimi për ekspertët
Zbatimi i masës së konfiskimit dhe dënimit ndalim për të ushtruar profesion, detyrë dhe
veprimtari
Strategjia për reformimin e sektorit gjyqësor me Plan Veprimi

2. Sektori i zbatimit, noterisë dhe ndërmjetësimit










Ligj për noterinë
Ligj për përmbarim
Ligj për ndërmjetësim
Akte nënligjore në fushën e noterisë, përmbarimit dhe ndërmjetësimit
Provimi për noterë
Provimi për përmbarues
Provimi për ndërmjetësues
Konkurset për emërimin e përmbaruesve dhe noterëve
Listat e noterëve, përmbaruesve dhe ndërmjetësuesve

З. Sektori i ndihmës juridike ndërkombëtare


Marrëveshjet për ndihmë juridike në materien penale dhe civile

4. Sektori për ndihmë juridike falas dhe sistemi politik























Ligj për ndihmën juridike falas
Regjistri i avokatëve për ndihmë juridike falas
Regjistri i shoqatave të qytetarëve për ndihmë juridike parësore
Regjistri i klinikave juridike
Raporti vjetor për zbatimin e Ligjit për ndihmën juridike falas
Kodi Zgjedhor
Ligj për partitë politike
Ligj për financimin e partive politike
Ligj për qendrat e partive kërkimore - analitike
Ligj për shoqatat dhe fondacionet
Ligj për donacione dhe sponsorime në veprimtaritë publike
Ligj për konfliktin e interesit
Ligj për parandalimin e korrupsionit
Ligj për përdorimin e stemës, flamurit dhe himnit
Ligj për referendumin dhe format e tjera të të shprehurit e drejtpërdrejtë të qytetarëve
Ligj për qasje të lirë në informacione me karakter publik
Ligj për mbrojtjen e të dhënave personale
Ligj për të drejtat e Presidentit të Republikës së Maqedonisë dhe familjes së tij pas përfundimit
të funksionit
Ligj për statusin juridik të kishës, komunitetit fetar dhe një grupi fetar
Ligj për lobim
Ligj për sportin




Ligj për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve që janë më pak
se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë
Akte nënligjore që dalin nga ligjet e mësipërme

5. Sektori për Bashkimin Evropian







Aktivitete nga procesi i aderimit në BE
Programi kombëtar për miratimin e të drejtës së BE-së (NPAA)
Kapitulli 23 Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore
Dokumentet e veprimit IPA për vitin 2014
Dokumentet e veprimit IPA për vitin 2020
Projektet e përfunduara të IPA-s - raportet përfundimtare

6. Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar-juridik

















Të drejtat e njeriut
Informacion mbi zbatimin e Planit të Veprimit për zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës
për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e
Stambollit) për 2018 2023.
Informacione për zbatimin e Planit të Veprimit të Ministrisë së Drejtësisë për zbatimin e
Konventës së KB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara
Bashkëpunimi me NATO-n
Raportet tremujore për Programin e vazhdimit të reformave (PCR) me Planin e veprimit
Përbërja e Ekipit të ekspertëve qeveritarë për kontrollimin e zbatimit të
Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit
Statusi i procesit të kontrollimit të zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër
korrupsionit për Republikën e Maqedonisë së Veriut
Agjenda e aktiviteteve brenda procesit të kontrollimit të zbatimit të Konventës së Kombeve të
Bashkuara kundër korrupsionit për Republikën e Maqedonisë së Veriut
Rezime ekzekutive e kontrollimit të përfunduar mbi zbatimin e Konventës së Kombeve të
Bashkuara kundër korrupsionit për Republikën e Maqedonisë së Veriut
Raportet e GRECO-s (Grupi i Shteteve Kundër Korrupsionit i Këshillit të Evropës) për Republikën
e Maqedonisë së Veriut,
Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesit,
Ligji për mbrojtjen e informatorëve,
Ligji për lobim.
Ligji për të drejtat e fëmijëve
Programi për kompensimin e një fëmije që është viktimë ose i dëmtuar nga ndonjë veprim i
parashikuar nga ligji si vepër penale dhunë dhe akte të tjera të dhunës individuale dhe në grup

7. Sektori për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe për planifikim strategjik




Rregullore për organizimin e brendshëm të MD-së
Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në MD - Plani strategjik
Plani vjetor i punës së Ministrisë së Drejtësisë





Raporti mbi punën e Ministrisë së Drejtësisë –
Burimet njerëzore
Lista e të punësuarve në Ministrinë e Drejtësisë

8. Sektori për çështje financiare




Informacione lidhur me ekzekutimin e buxhetit
Llogaria përfundimtare
Raportet e revizionit

9. Sektori për punët e përgjithshme


Informacione lidhur me prokurimin publik

10. Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit


Projektet e TIK-ut

