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H y r j a 
 
 
 
Avokati i Popullit në pajtueshmëri me nenin 24 të Ligjit për Avokatin e 
Popullit, ka për obligim që në lidhje me punën e tij kompetente, ti dorëzoj 
raport vjetor Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Në pajtueshmëri me 
të njejtin Ligj, Avokati i Popullit gjithashtu ka për obligim, që raportin e 
punës t`ua dorëzoj edhe mjeteve të informimit. 
 

Qëllimi i këtij raporti është që Avokati i Popullit ti njoftoj deputetët dhe 
opinionin e gjërë në lidhje me problemet, vështirësitë dhe me padrejtësitë 
me të cilat ballafaqohen qytetarët e Republikës së Maqedonisë, gjatë 
realizimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore nëpër organet e 
administratës shtetërore  dhe nëpër organet e organizatave të cilat kanë 
autorizime publike si dhe për masat dhe aktivitetet që ndërmerr ky 
institucion në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe në shmangien e 
padrejtësive të konstatuara gjatë veprimit të  këtyre organeve. Gjtihashtu 
raporti duhet ti mundësoj dhe ti shërbej Kuvendit Republikan edhe si 
instrument për kontroll politik dhe për mbikëqyrje të punës të këtyre 
organeve të administrtatës shtetërore dhe organeve tjera gjatë zbatimit të 
Kushtetutës, ligjeve, dhe rregullave të tjera që kanë të bëjnë me 
realizimin e të drejtave të qytetarëve, si dhe së bashku me të gjitha këto 
të bëj edhe kontroll dhe mbikëqyrje të bartësve të funksioneve të cilët 
janë zgjedhur nga Kuvendi dhe kanë përgjegjësi ndaj këtij organi. 
 

Avokati i Popullit shpreson se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, këtij 
raporti të pestë do ti bëj një analizë të thuktë dhe në kuadër të 
kompetencave që i takojnë do të ndërmerr masa dhe aktivitete të duhura 
për tejkalimin e parregullsive të konstatuara me ç’rast do të siguroj edhe 
respektim konsekuent të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qyetetarëve. 
 

Mënyra metodologjike se si është përgatitur ky Raport si dhe qasja që i 
është bërë situatës aktuale, problemeve dhe vështirësive me të cilat 
ballafaqohen qytetarët gjatë realizimit të të drejtave të tyre nëpër organet 
dhe organizatat kompetente, si dhe të dhënat me shifër që janë 
prezentuar në Raport, japin një pasqyrë dhe mundësi që në formë të 
tërësishme të vërehet gjendja në vend, shikuar nga aspekti i respektimit 
dhe realizimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. 
Gjithashtu në Raport janë përfshirë edhe aktivitetet dhe masat që ka 
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ndërmarr Avokati i Popullit për shmangien e këtyre problemeve si dhe 
aktivietet të cilat duhet ti ndërmarrin organet kompetente për përmisimin e 
gjendjes dhe  për krijimin e kushteve përkatëse për realizim sa më efikas 
të të drejtave të qytetarëve 
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REALIZMI I FUSHËVEPRIMIT 
 

 
Kaluan pesë vite prej fillimit të ekzistimit dhe funksionimit të Avokatit të Popullit 
si organ i pavarur dhe i mëvetësishëm i cili ka për obligim mbrojtjen e lirive dhe 
të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, kur ato shkelen nga ana e 
admnistratës shtetërore dhe nga organet dhe organizatat të cilat kanë 
autorizime publike. Por për fat të keq marrë në përgjithësi edhe këtë vit sikurse 
edhe vitet e mëparshme nuk e shënon ndonjë ndryshim i rëndësishëm pozitiv, 
në sigurimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shkeljet dhe 
cenimet e shpeshta të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, nuk lënë 
hapësirë për kënaqësi dhe kremtim të ekzistimit pesë vjeçar të këtij institucioni. 
Megjithate ekziston shkasi për ta përkujtuar atë që e kemi bërë dhe e kemi 
ndërmarrë, si institucion i ri i themeluar për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, 
për atë se çfarë duhet të bëjmë për përmirësimin e gjendjes dhe gjithahtu duhet 
të japim edhe një vlerësim të përgjithshëm për rezultatet e veprimit dhe një 
arsyetim për ekzistimin dhe funksionimin e këtij institucioni në sistemin jurdiko-
politik të shtetit, duke qenë të bindur se periudha pesë vjeçare është shumë e 
shkurtë, për të dhënë një vlerësim objektiv dhe kritik. 
 

Për të vërtetuar se një institucion i caktuar ka arritur rezultate kulminante në 
planin preventiv për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, për kohën e 
sotme është një përgjegjësi e madhe sepse jetojmë dhe veprojmë në kohën e 
sigurisë së ç’regulluar, me garantim të vogël të të drejtave të mëdhaja 
kushtetuese, me veprime dhe me korrektime të vazhdueshme në drejtim të 
ngushtimit të këtyre të drejtave, në vend që i tërë procesi të shkoj në drejtim të 
demokratizimit të marrëdhënieve dhe të shtimit të lirive të njeriut. Kjo ndodhë 
me që jemi dëshmitarë të tregtisë me njerëz dhe me trupin e njeriut, të formave 
të ndryshme të kriminalitetit të organizuar, të eksploatimit të punës, të 
papunësisë së madhe, të rënies radikale të standardit jetësor nën pikën kritike, 
të dhunës në familje, të kërcënimeve, dhunimeve, vjedhjeve dhe dëshmitarë të 
dukurive tjera antisociale të cilat nuk kanë asgjë të përbashkët me atë pamjen 
dhe gjendjen për të cilën Avokatiti i Popullit bënë përpjekje, jo për ti ç’rrënjosur 
këto të këqija por për t’i mbrojtur liritë dhe të drejtat të cilat krahasuar me të 
dhënat dhe me atë se çka po ndodhë në shoqëri janë lënë shumë pas dore. 
 
Edhe përkundër kësaj gjendje dhe këtyre kushteve që u përmendën, përiudha 
pesë vjeçare e veprimit të Avokatit të Populllit mund të vlerësohet si pozitive 
dhe e suksesshme. Të dhënat dhe analizat tregojnë se janë arritur rezultate të 
majftueshme të cilat çojnë drejtë vlerësimit se Institucioni Avokati i Popullit 
gëzon besim dhe përkrahje te qytetarët, të cilët veç më po i realizojnë  interesat 
e tyre. Nisur nga kjo mund të përfundohet se Avokati i popullit gjatë periudhës 
së kaluar, duke vepruar në këtë drejtim, e vërtetoi dhe e artsyetoi besimin, se si 
organ i mëvetësishëm dhe i pavarur, me mekanizma kontrolluese, si mediator 
në bashkëpunim me mekanizmat tjera kontrolluese në shtet, dukshëm ndikon 
në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, ndrësa në mënyrë të 
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drejtpërdrejtë ndikon dhe kontribon edhe në përpjekjet e pushtetit shtetëror dhe 
të administratës shtetërore, për tu transformuar dhe organizuar, në servis 
modern, profesional dhe efikas të qytetarëve. Një vlerësim i këtillë i yni u 
vërtetua edhe me këkrkimin e mendimit të opinionit që u zbatua gjatë muajit 
shkurt të vitit 2003 nga forum-qendra për hulumtime statistike dhe për 
dokumentim, nën patronazhin e Organizatës për sigurim dhe bashkëpunim në 
Shkup (OSBE). 
 
Gjendja dhe kushtet në të cilat Avokati i Popullit vepronte dhe i zbatonte 
kompetencat kushtetuese dhe ligjore edhe këtë vit nuk kishin dallim prej viteve 
të kaluara. Bile mund të thuhet se këtë vit ishin edhe më të komplikuara dhe më 
specifike që prej ekzistimit dhe veprimit një dekadësh të Maqedonisë si shtet 
sovran i mëvetësishëm, demokratik dhe social. Ky vit do të shënohet edhe si vit 
i postkonfliktit dhe si vit i stabilitetit para së gjithash në planin e sigurisë, për 
shkak të faktit se pas konfliktit luftarak të vitit 2001 u prishën marrëdhëniet 
ndëretnike dhe bashkëjetesa multietnike, për këtë edhe çështje parësore ishte 
stabilizimi i gjendjes së sigurisë për tu siguruar kthimi i personave të 
zhvendosur nëpër shtëpitë e veta. E gjithë kjo kontribonte për nevojën që të 
ndërmerren masa dhe aktivitete përkatëse nga ana e organeve kompetente, të 
cilat do të kontribojnë në gjetjen e formave, metodave dhe mënyrave për 
ndërtimin e modeleve të vlerave dhe të nevojave të përgjithshme, të cilat do të 
krijojnë bazë për bashkëjetesë të qetë nën frymën e tolerancës e cila do të jetë 
e çliruar nga paragjykimet etnike, fetare, politike dhe nga paragjykime tjera. 
 
Megjithëse marrëveshja e Ohrit si dhe ndryshimet e kushtetutës që dalin nga 
kjo marrëveshje, krijojnë një bazë të mirë për ndërmarrjen e masave, 
aktiviteteve dhe hapave pozitive konkrete, implementimi i ngadalshëm i kësaj 
marrëveshje nga ana e organeve kompetente, si dhe nga strukturat politike 
përkatëse, të cilat fuqin e tyre pa nevojë e shpenzuan në dinakëri, me qëllim që 
të fitojnë sa më shumë pikë politike në zgjedhjet parlamentare të cilat u 
realizuan në muajin shtatorë, krijuan reflektim negativ, në jetën e përgjithshme 
shoqërore politike, sidomos në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. 
 
Ndërkaq edhe në këto kushte duke i realizuar obligimet kushtetuese dhe ligjore 
si dhe aktivitetet programore, Avokati i Popullit ka ndërmarrë një sërë masash, 
aktivitetesh dhe intervenimesh me qëllim të pëmirësimit të gjendjes për të 
siguruar respektimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore. Patjetër duhet të përmendet se papërgjegjshmërinë dhe pa përkrahjen e 
përgjithshme të të gjitha subjekteve relevante, e sidomos të organeve 
nëpërmjet të cilave Avokati i Popullit është i autorizuar për të vepruar, vështirë 
mund  të pritet dhe të sigurohet niveli i duhur i respektimi dhe i mbrojtjes të lirive 
dhe të drejtave, kjo nënkupton edhe vështirësi në realizimin e funksionit të 
Avokatit të Popullit. 
 
1.1. Format e veprimit 
 
Gjatë këtij viti Avokati i Popullit ka vepruar nëpërmjet të 2.238 parashtresave të 
dorëzuara nga mbi 3.000 qytetarë, prej të cilave 1.878 parashtresa janë të 
dorëzuara gjatë periudhës së raportit, ndërsa 360 janë prej vitit të kaluar, kur 
edhe u pranuan 1.107 parashtresa, ndërsa gjatë këtij viti numri është ritur për 
62,05%. Avokati i popullit në 30 raste ka ngritur procedurë me vetë iniciativë. 
Gjithashtu në bisedë janë pranuar mbi 3.500 qytetarë, prej të cilëve 955, u 
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pranuan jashtë zyrës së Avokatit të Popullit, nëpër komunat më të mëdhaja në 
Republikën e Maqedonisë, gjithashtu janë bërë edhe mbi 4.000 biseda 
telefonike me qytetarë. Megjithate duhet pasur parasysh faktin se forma dhe 
efektet e punës, nuk duhet të vlerësohen vetëm për nga numri i marrjes së 
parashtresave dhe i bisedave të bëra telefonike me qytetarë, por duhet 
vlerësuar edhe për nga aspekti i ndërmarrjes së masave, veprimeve dhe 
aktiviteteve nga ana e Avokatit të Popullit, gjatë veprimit dhe funksionimit të tij 
të përgjithshëm si institucion. 
 
Rritja e dukshme e numrit të parashtresave gjatë këtij viti sipas Avokatit të 
Popullit para së gjithash ka të bëjë me rritjen e popullaritetit, me afirmimin si dhe 
me prezencën e Avokatit të popullit në mesin e qytetarëve, aktivitet ky që ishte 
prezent në mënyrë kontinuitive dhe sistematike gjatë viteve të kaluara, e në 
veçanti vitin e kaluar, gjithashtu nuk ka munguar as përpjekja e as durimi i 
Avokatit të popullit për t’iu ndihmuar qytetarëve gjatë realizimit të të drejtave 
dhe interesave të tyre, me që gjithnji e më të shpeshta kanë qenë shkeljet e të 
drejtave dhe lirive të qytetarëve nga ana e organeve të administrtatës 
shtetërore, kjo dukuri ka qenë prezente sidomos gjatë këtij viti të postkonfliktit 
dhe të postzgjedhjeve, kur edhe u shtuan shkeljet e të drejtave që kanë të bëjnë 
me marrëdhëniet punuese, me çrast ka qenë prezent mosrespektimi i 
procedurave administrative si dhe mashtrimet e institucioneve me shpalljet e 
konkurseve. 
 
1.2. Shqyrtimi i prashtesave sipas lëmenjve 
 
Numri më i madh i parashtresave, npërmjet të cilave qytetarët kanë kërkuar 
mbrojtje për të drejtat e tyre janë nga sfera e urbanizmit 317 ose 14,17%; pastaj 
nga sfera e jurispondencës 311 ose 13,19%; nga marrëdhëniet punese 292 ose 
13,05%; nga sfera e marrëdhënieve banesore 353 ose 11,30%; nga sfera e 
marëdhënieve pronësore- juridike 230 ose 10,27%; nga mbrojtja e të drejtave 
gjatë procedurës policore 168 ose 7,50%; nga sfera e sigurimit pensional dhe 
invalidor 144 ose 6,44%, nga sfera e konsumuesve (për kompensime komunale 
dhe kompensime të tejra) 140 ose 6,25%; nga sfera e mbrojtjes të të drejtave të 
fëmijëve 78 ose 3,48%; nga sfera e të drejtave sociale 60 gjegjësisht 2,68%, 
nga sfera e sigurimit shëndetësor 45 ose 2,01; nga sfera e arsmit shkencës, 
kulturës dhe sportit 35 ose 1,57%; nga shkeljet e të drejtave të personave 
ushtarak dhe të atyre me detyrë ushtarake 26 ose 1,17%, nga sfera e mbrojtjes 
së mjedisit jetësor 24 ose 1,07%; nga sfera e financave dhe e veprimit financiar 
16 ose 0,71%; nga sfera e të drejtave të bashkësive të cilat nuk janë shumicë 
në Republikën e Maqedonisë 5 ose 0,23%; nga sfera e veprimit doganor 1 ose 
0,04% dhe nga sferat tjera 93 ose 4,15% prej parashtresave. (pasqyrimi i 
gjendjes nr.1, faq. 6 dhe grafikoni nr.1, faq.7) 
 
Shqyrtimi i parashtresave të dorëzuara sipas sferave, në krahasim me vitin e 
kaluar, nuk tregon ndonjë ndryshim të madh, përkatësisht, ekziston një 
zvogëlim apo rritje e numrit të parashtresave në disa sfera. Sa ju përket 
organeve dhe organizatave me të cilat kanë të bëjnë parashtresat, mund të 
vërehet qartë se numri më i madh i akteve dhe veprimeve kanë të bëjnë me 
Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë për Transport dhe lidhje dhe me Ministrinë 
për punë dhe politikë sociale, më pastaj vijnë Ministria e finanancave dhe 
Ministria e punëve të Brendshme, përkatësisht organet dhe organizatat për të 
cilat janë kompetente këto ministri. (pasqyrimi i gjendjes nr. 2, faq.8). 
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Pasqyrimi i gjendjes nr.1-2002 

SHQYRTIM SIPAS LËMENJVE 
Të pranuara, të kryera dhe lëndë me veprim prej 01.01.2002-31.12.2002 
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Mbrojtja e bashkësive 
që nuk janë shumicë 

5 5  5  1        1 4 
Mbrojtja e të drejtave gjatë 
procedurës policore 138 160 30 168  69  11 25 12 13 6 6 105 63 

Mbrojtja e të drejtave nga lëmi 
i jurispondencës 277 476 34 311 1 201 1 11 13 10 3   227 84 

Mbrojtja e të drejtave të  
personave ushtarak dhe atyre 
me detyrë ushtarake 

26 26  26  18   1  1 1 1 19 7 

Mbrojtja e të drejtave sociale 52 52 8 60  24 2 1 13 8 5 4  40 20 
Mbrojtja e të drejtave 
të marëdhënieve punuese 259 633 33 292 4 109 10 4 60 24 36 3 2 187 105 

Mbrojtja e të drejtave 
të marëdhënieve banesore 227 261 26 253 2 37  4 186 157 29   229 24 

Mbrojtja e të drejtave  
shëndetësore 40 40 5 45  18 1 1 17 13 4 1  37 8 

Mbrojtja e të drejtave të sigurimit 
pensional invalidor 114 127 30 144 1 81 1 3 26 24 2 1  112 32 

Mbrojtja e të drejtave nga lëmi i 
arsimit, kulturës, shkencës 
dhe sportit 

34 51 1 35  16 1  9 8 1  1 26 9 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 64 97 14 78  17  2 37 28 9 2  56 22 
Mbrojtja e të drejtave të 
urbanizmit dhe ndërtimtarisë 211 344 106 317  113 4 14 37 9 28   168 149 

Mbrojtja e të drejtave të 
mjedisit jetësor 22 101 2 24 1 13  1 5 2 3   20 4 

Mbrojtja e të drejtave nga sfera 
e financave 15 93 1 16  8   3 1 2   11 5 

Mbrojtja e të drejtave doganore 1 2  1           1 
Mbrojtja e të drejtave të 
marrëdhëniev pronësore- 
juridikee 

199 273 31 230  83 5 1 84 15 69 1 5 173 57 

Mbrojtja e të drejtave 
të konsumuesve  110 165 30 140  44 7 1 28 14 14   80 60 

Mbrojtja e të drejtave 
në lëmi tjera 84 171 9 93 2 61  4 8 4 4 1  75 18 

GJITHSEJT 1878 3077 360 2238 11 913 32 58 552 329 223 20 15 1566 672 
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Grafikoni  1-2002 

 
  2002 2001 
Jurispondenca 1 277 171 
Mërdhënie punuese  2 259 184 
Marëdhënie banesore  3 227 184 
Urbanizëm dhe ndërtimtari 4 211 217 
Marëdhënie pronësore-jurdike  5 199 137 
Procedura policore  6 138 93 
Sigurimi pensional-invalidor  7 114 123 
Të drejtat konsumuese 8 110 121 
Të drejtat e fëmijëve  9 64 56 
Të drejtat sociale 10 52 80 
Mbrojtja shëndetësore 11 40 37 
Arsimi shkenca, kulutra dhe sporti 12 34 12 
Persona ushtarak dhe me detyrë ushtarake 13 26 4 
`mjedisi jetësor 14 22 7 
Financat 15 15 18 
Të drejtat e bashkësive që nuk janë shumicë 16 5 1 
Dogana 17 1 1 
Të tjera 18 84 96 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0
50
100
150
200
250
300

2002 god.
2001 god.

PARASHTRESA TË PRANUARA NGA SFERAT



AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  
OOmmbbuuddssmmaann 

 8 

 
Pasqyrimi i gjendjes  nr. 2-2002 

SHQYRTIM SIPAS ORGANEVE DHE ORGANIZATAVE 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Ministria e Mbrojtjes 37  37  19   6 2 4 2 1 25 12 24.00% 

2 Ministria e Punëve të 
brendshme 157 39 196  76  11 31 18 13 7 6 118 78 26.27% 

3 Ministria e drejtësisë 275 65 340 1 190 1 11 13 10 3   216 124 6.02% 

4 Ministria për transport 
dhe lidhje 369 76 445 2 122 4 13 206 160 46 1 1 347 98 59.37% 

5 Ministria e ekonomisë 7  7  5   1  1   6 1 16.67% 

6 Ministria e finanacave 163 15 178  69 4  67 6 61  4 140 38 47.86% 

7 Ministria për punë dhe 
politik sociale 196 48 244 1 103 6 4 62 45 17 5  176 68 35.23% 

8 Ministria për arsim dhe 
shkencë 98 8 106  43 5 3 30 19 11 2 2 81 25 37.04% 

9 Ministria e Kulturës 8  8  3   4 1 3   7 1 57.14% 

10 Ministria e 
shëndetësisë 52 3 55  11 1 1 21 15 6 1  34 21 61.76% 

11 Ministria e punëve të 
jashtme 2 1 3  2        2 1 0.00% 

12 Ministria e bujqësisë 6 1 7  3 1  1 1    5 2 20.00% 

13 

Ministria për mbrojtjen 
e mjedisit jetësor dhe 
për planifikim 
hapësinor 

10 1 11 1 4  1 4 2 2   10 1 40.00% 

14 Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë 99 16 115  35  9 17 7 10  1 61 54 27.87% 

15 Agjencia për privatizim 
e R. M 5 6 11  3  1 3 3    7 4 42.86% 

16 Enti shtetëror për punë  
gjeodezie 48 2 50  28 1  15 9 6   44 6 34.09% 

17 Ministria për 
vetëqeverisje lokale 60 9 69  33   15 2 13   48 21 31.25% 

18 Ndërmarje, istitucione 
dhe shërbime publike  98 56 154  55 6  35 21 14 1  96 58 36.46% 

19 Organe dhe organizata 
tjera 21 3 24 2 6  1 5 1 4   14 10 35.71% 

20 Të tjera 167 11 178 4 103 3 3 16 7 9 1  129 49 12.04% 

21 GJITHSEJT 1878 360 2238 11 913 32 58 552 329 223 20 15 1566 672 35.25% 
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Numri më i madh i dorëzuesve të parashtresave, llogaritur në bazëë të vendit 
ku jetojnë, janë nga Shkupi, pra gjithsejt janë 764. Nga një parashtresë të 
dorëzuar ka nga Australia, Norvegjia dhe Spanja. Kjo përfshirje e qytetarëve, 
me lëshime të vogla, është reale dhe përkatëse me numrin e qytetarëve sipas 
vendit ku jetojnë. (pasqyrimi i gjendjes nr.3, faq.9) 
 

Pasqyrmi i gjendjes nr.3 
rradh
itja 

qytetet Numri i 
parashtresave 

rrad
hitja 

qytetet Numri i 
parashtresave 

  2001 2002   2001  2002  
1 Berova 4  10  25 Ohëri 52  71  
2 Manastiri 65  103  26 Pehçeva 5  4  
3 Bogdanci 1  5  27 Prilepi 76  110  
4 Valandova 4  4  28 Probishtipi 23  15  
5 Velesi 43  63  29 Radovishi 47  39  
6 Vinica 1  7  30 Resnja 15  7  
7 Dibra 4  6  31 Shkupi 386  764  
8 Delçeva 10  25  32 Struga 27  35  
9 Demir Hisari 5  7  33 Strumica 34  50  
10 Demir Kapija 1  -  34 Sveti Nikola 12  14  
11 Dojrani 1  -  35 Tetova 22  53  
12 Gjevgjelia 16  25  36 Shtipi 66  83  
13 Gostivari 21  71  37 Australia -  1  
14 Zletova -  3  38 Norvegjia -  1  
15 Kavadarci 36  67  39 Shqipëria 1  -  
16 Kërçova 28  59  40 Bullgaria 1  2  
17 Koçani 21  44  41 Gjermania -  3  
18 Kratova 5  12  42 Slovenia -  -  
19 Kr.Palanka 7  15  43 Ish Jugoslavia -  4  
20 Krusheva                                               6  9  44 Kroacia 1  -  
21 Kumanova                                           37  60  45 Suedia 1  -  
22 M.Kamenica                      11  6  46 Spanja -  1  
23 Mak.Brod 8  11        
24 Negotina 2  9        
       GJITHSEJT 1107  1878  

 
1.3. Mënyra e veprimit dhe e konkludimit pas marrjes së parashtresës 
 
Megjithse në pajueshmëri me ligjin Avokati I Popullit nuk ka  afate të vërtetuara 
konkrete për veprim, me parashtresat veprohet në mënyrë urgjente. Kështu në 
rast se vlerësohej se pas parashtresës mund të intervenohej edhe pa 
hulumtime plotësuese, menjëherë intervenohej, ndërsa në rast se ekzistonte 
nevoja për të bërë hulumtime të mëtutjeshme, ato bëheshin nëpërmjet të 
kërkesave drejtuar organeve kompetente prej dorëzuesit të parshtesës, me 
qëllim të plotësimit të të dhënave, ndërsa sipas nevojës bëhej edhe hulumtimi i 
shkresave në vendin e ngjarjes nëpër organet kompetente, thirreshin në bisedë 
persona zyrtarë përgjegjës dhe persona të tjerë të cilët mund të jepnin sqarime, 
gjithashtu shfrytëzoheshin edhe forma të tjera në dobi të ndriçimit të rastit në 
mënyrë sa më të drejtë si dhe në dobi të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike. 
 
Nisur nga kjo që u tha gjat veprimit, për shkak të vërtetimit të ngjarjes, pas 
marrjes së parashtresës, nga organet janë kërkuar 1.500 kumtime me shkrim, 
urgjenca si dhe intervenime të tjera gojore dhe telefonike, prej të cilave sipas 
afatit kohor të caktuar nga Avokati i Popullit, përgjigje është marrë vetëm për 



AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  
OOmmbbuuddssmmaann 

 10 

30,03%

69,97%

Parashtresa të përfunduara
Parashtresa që janë duke u punuar

Foto Nr. 1.1. për 2002 Foto Nr. 2.1 - për 2001

25,30%

74,70%

Parashtresa të përfunduara
Parashtresa që janë duke u punuar

61,05%

3,70%

35,25%

Të hedhura
Konstatime të shkeljes së të drejtave
Të zgjedhura në menyrë tjetër

Foto Nr.1.2 - për 2002 . Foto Nr. 2.2 - për 2001

64,53% 29,92%

5,55%

Të hedhura
Konstatime të shkeljes së të drejtave
Të zgjedhura në mënyrë tjetër

500 kërkesa të këtilla. Gjithashtu janë kryer mbi 300 hulumtime nga vendi i 
ngjarjes nëpërmjet shkresave zyrtare, në bisedë janë thirrur 25 persona zyrtarë, 
prej të cilëve vetëm 12 janë paraqitur, ndërsa të tjerët as nuk e kanë arsyetuar 
mosardhjen e tyre, gjithashtu ftesave nuk u janë përgjigjur edhe 5 funksionarë, 
gjegjësisht udhëheqës zyrtar. Për sqarim të parashtresave, në pajtueshmëri me 
ligjin, janë ftuar edhe persona të tjerë, zakonisht ato kanë qenë dorëzuesit e 
parshtesave. Kështu nga gjithsejt 50 persona të ftuar për bised janë paraqitur 
47, ndërsa nuk janë paraqitur vetëm 3 persona. 
 
Këto të dhëna flasin mjaftë për atë se çfarë qëndrimi kanë patur personat 
zyrtarë ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit, me ç'rast me qëllim të azhurimit 
dhe përmirësimit të gjendjes, Avokati i Popullit, deri te organet më të larta 
kompetente, për marrjen e masave dhe aktiviteteve të duhura ka përgatitur dhe 
ka dorëzuar 117 informata. Prej të cilave 40 informata, janë dorëzuar deri te 
organet kompetente, 64 informata janë dorëzuar deri te ministritë kompetente, 
13 deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ndërsa për 5 raste të këtilla 
nëpërmjet mjeteve të informimit është njoftuar edhe opinioni. Për fat të keq pas 
këtyre informatave është vepruar vetëm në 11 raste nga ana e organeve 
kompetente, tetë informata janë respektuar nga ana e ministrive, ndrësa 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka vepruar vetëm në tre informata. 
 
Duke i shfrytëzuar të gjitha mënyrat e mundëshme për veprim dhe intervenim 
sa më efikas, këtë vit nga 2.238 parashtresat sipas të cialve veprohej, janë 
kryer 1.566, ndërsa për 672 raste procedura është në vijim. 
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Nga 1.566 parashtresa, 956 ose 61,05% janë hedhur, në 552 ose 35,25% të 
përashtesave është konstatuar shkelje e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, që 
d.t.th se krahasuar me vitin e kaluar kemi rritje për 5,33% ose 3,70% të 
parashtresave janë kryer në mënyra tjera. 
 
Numri më i madh i parshtesave apo 642, në pajtueshmëri me Ligjin janë hedhur 
poshtë, sepse është vërtetuar se nuk është fjala për shkelje të lirive dhe të 
drejtave themelore ose për ndonjë lloj tjetër padrejtësie. Një numër i 
rëndësishëm i parashtresave përkatësisht 134, janë hedhur poshtë me që është 
konstatuar se  fjala është për lëndë të cilave ju vazhdon procedura gjyqësore, 
ndërsa 31 janë hedhur me që parashtruesit  edhe krahas njoftimit paraprak nga 
ana e Avokatit të Popullit nuk e kanë plotësuar dhe qartësuar parashtresën me 
çrast me kalimin e afatit të caktuar është konstatuar se parashtruesit janë 
tërhequr nga kërkesa. Një numër i vogël ose 15 parashtresa janë hedhur 
poshtë pasi është konstatuar se veprimi apo akt-vendimi i fundit i organit që ka 
vendosur pas kërkesës së qytetarëit, është sjellur më shumë se para një viti. 
Me ligjin për Avokatin e Popullit jepet mundësi që Avokati i Popullit të bëj 
vlerësimin se parashtruesi a e ka lëshuar me arsyetim afatin. Gjatë këtyre 
rasteve Avokati i Popullit është treguar fleksibil dhe rrallë herë ka ndodhur që të 
hudhet parashtresa për këtë arsye. Kështu kur ai ka vlerësuar se ka mundësi 
për intervenim pas parashtresës, në parim është intervenuar pa mos e marrë 
parasysh kalimin e afatit. Gjithashtu një numër i vogël i parashtresave ose 12 
janë hedhur poshtë sepse është konstatuar se parashtruesit janë anonim, 
ndërsa 122 ajnë hedhur për arsye tjera, por shumica prej këtyre janë 
bashkangjitur me parashtresat tjera, ndërsa një pjesë prej tyre janë kryer me që 
se organi apo organizata e kanë shmangur shkeljen para se të intervenoj 
Avokati i Popullit, ndërsa në disa raste parashtruesëit e kanë tërhequr 
parashtresën, në disa raste tjera Avokati i Popullit nuk ka qenë kompetent për 
të vepruar në pajtueshmëri me Ligjin për Avokatin e popullit. Vlerësimi i Avokatit 
të Popullit është se numri më i madh i parashtresave të hedhura për shkak të 
moskonstatimit të shkeljeve, kanë të bëjnë me mosinformimin e duhur të 
qytetarëve për të drejtat e tyre si dhe me dëshirën për ta vërtetuar ligjëshmërinë 
apo veprimin e aktit të sjellur nga ana e organit kompetent nëpërmjet Avokatit të 
Popullit. 
 
Sa ju përket parashtresave të cilave ende ju vazhdon procedura nëpërmjet të 
Avokatit të Popullit, përkatësisht ende janë në fazën e hulumtimit, nuk kanë 
përfunduar para së gjithash për shkak të numrit të madh të tyre, përkatësisht 
480 parashtresa janë paranuar gjatë dy muajve të fundit të vitit 2002, disa prej 
tyre nuk janë përfunduar për shkak të komplikimit të lëndës dhe numrit të madh 
të shkresave si dhe për shkak të nevojës për të mbledhur informata dhe dëshmi 
nga më shumë organe dhe organizata si dhe për shkak të mosveprimit me kohë 
dhe me përgjegjësi të organeve kompetente ndaj këkresave të Avokatit të 
Popullit.Në këtë kontekst duhet përmendur se reagimi i qytetarëve se shumë 
zvarritet procedura nëpërmjet Avokatit të Popullit, ka të bëjë pikërisht me 
veprimin jo me kohë dhe të papërgjegjshëm të shërbimeve kompetente dhe të 
personave me përgjegjësi në organet e administratës shtetërore ndaj kërkesave 
të Avokatit të Popullit. 
 
Ndërkaq marrë në përgjithësi, duke u karahasuar me vitet e kaluara mund të 
konstatohet se ka përmirësim kualitativ dhe kuantitativ sa i përket efikasitetit 
dhe efektivitetit të veprimit pas marrjes së parashtresave nga Ana e Avokatit të 
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Popullit, gjë që duhet  të jetë edhe shenjë mbrojtëse dhe qëllim i punës dhe 
veprimtarisë  së këtij institucioni. Një veprim i këtillë efikas dhe efektiv i Avokatit 
të Popullit gjatë vitit raportues gjeti mbështetje si në përvojën pesë vjeçare të 
veprimit me parashtresa ashtu edhe në këmbënguljen dhe në qëndrueshmërinë 
e të punësuarve në shërbimet profesioniste, për t’u ndihmuar qytetarëve. 
 
1.4. Konstatimet për shkeljen e të drejtave të qytetarëve 
 
Në pajtueshmëri me Ligjin, nëse Avokati i Popullit pas shqyrtimit të 
parashtresës konstaton shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, nëpërmjet rekomandimeve, mendimeve, sugjerimeve, propozimeve 
si dhe nëpërmjet intervenimeve tjera, kërkon nga organet kompetente që t’iu 
shmangen parregullsive dhe joligjshmërive që të mund qytetarët në mënyrë sa 
më ekonomike dhe sa më efikase t’i realizojnë të drejtat që u janë shkelur. Në 
këtë drejtim janë edhe intervenimet e Avokatit të Popullit të cilat duhet të 
kontribojnë në përmirësimin dhe përsosmërinë e organizatës si dhe në 
veprimtarinë e shërbimeve profesioniste në këto organe. 
 
Nga gjithsejt 1.566 procedura të përfunduara sipas parashtresave, në 552 raste 
apo në 35,25%  Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, që në krahasim me vitin e kaluar kemi 
rritje të shkeljeve, me që shkeljet e konstauara kanë qenë 29,92%, ndërsa tani 
kemi rritje për 5,33%. 
 
Numri më i madh i shkeljeve të të drejtave janë nga sfera e marëdhënieve 
banesore. Në këtë sferë nga gjithsejt 227 parshtesa të përfunduara, në 186 ose 
në 82% janë konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve. Numri më i madh i 
shkeljeve të konstatuara në këtë sferë ka të bëjë me zbatimin të parregullt dhe 
të paligjshëm të procedurës në Ministrinë për transport dhe lidhje, gjatë ndarjes 
së banesave të ndërtuara sipas “Projektit për ndërtimin e banesave të cilat do 
t’iu jepen personave me të ardhura të pakta”, gjë për të cilën opinioni ka qenë i 
informuar nëpërmjet të mjeteve të informimit. Një numër i madh i shkeljeve 
është konstatuar edhe në sferën e marrëdhënieve pronësore-juridike, 
përkatësisht nga 173 parashtresa të përfunduara në 84 apo në 48,55% është 
konstatuar shkelje e të drejtave të njeriut, më pastaj vijojnë shkeljet nga 
marrëdhëniet punuese me 60 parashtresa apo në 32,08% të rasteve janë 
konstatuar shkelje, gjithashtu shkelje janë konstatuar edhe në sferën e 
urbanizimit dhe ndërtimtarisë në 37 parashtresa apo në 22,02% etj. (pasqyrimi i 
gjendjes nr.1-2002, faq.6) 
 
Sa u përket organeve dhe organizatave me të cilat kanë të bëjnë shkeljet e 
konstatuara apo thënë më saktë se cilat organe më tepër i kanë shkelur të 
drejtat e njeriut, të dhënat tregojnë se nga shifra jo e vogël prej 160 
parashtresave, mund të vërehet se shkeljet i kanë bërë persona me përgjegjësi 
dhe zyrtarët nëpër shërbimet e ndryshme, nëpër njësitë rajonale ose nëpër 
organet dhe organizatat të cilat janë nën kompetencat e Ministrisë për transport 
dhe lidhje si dhe persona të tjerë zyrtarë në vetë ministrinë. Në 42 parashtresa 
është konstatuar se shkeljet janë bërë nga persona me përgjegjësi në Ministrinë 
e financave, ndërsa në 24 parashtresa është vërtetuar se shkeljet e të drejtave 
të qytetarëve janë bërë nga persona me përgjegjësi dhe nga zyrtarë në 
shërbimet dhe komisionet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në 14 
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parashtresa shkeljet janë bërë nga ndërmarrjet publike etj. (pasqyrimi i gjendjes 
2-2002, faq.8) 
 
Kur flasim për shkeljet e konstatuara të të drejtave të qytetarëve duhet patjetër 
të merret parasysh se pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjnë me shkeljet e 
Ligjit të dispozitave materiale. Përderisa në numrin e përgjithshëm të shkeljeve 
të  konstatuara i përfshijmë edhe shkeljet që kanë të bëjnë me zgjatjen e 
procedurave ligjore në administratën përkatëse, gjegjësisht me veprimin e tyre 
pas marrjes së kërkesës për realizimin e të drejtave të qytetarit, do të fitojmë të 
dhëna brengosëse të shkeljeve të konstatuara me mbi 70%. Thënë ndryshe mbi 
70% të kërkesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave, 
tregojnë se organet kompetente nuk e kanë respektuar afatin e vendimit pas 
marrjes së kërkesës, ndërsa një numër jo i vogël e kanë shfrytëzuar, 
përkatësisht e kanë keqpërdorur institucionin me heshtje të administratës. 
 
Me qëllim që të tejkalohen shkeljet e bëra Avokati i Popullit, deri te organet 
kompetente ka dorëzuar 522 intervenime prej të cilave 324 janë rekomandime, 
9 mendime  dhe 48 janë sugjerime. Krahas rekomandimeve, mendimeve dhe 
sugjerimeve të dhëna, Avokati i Popullit ka dorëzuar edhe dy propozime për 
rishqyrtim të procedurave administrative, shtatë kërkesa për ndërprerjen e 
ekzekutimit të akteve administrative, tre kërkesa i ka dorëzuar deri te Prokuroria 
Publike për ngritje të procedurës për përgjegjësi penale, një propozim për 
ngritje të procedurës diciplinore dhe 158 intervenime dhe udhëzime tjera për 
zvarritje të procedurave administrative si dhe shumë propozime janë drejtuar 
deri te organet dhe organizatat për përmirësimin e veprimit të tyre dhe të sjelljes 
me palë. Nga këto në 329 raste është vepruar ndërsa në 223 raste nuk është 
vepruar. Duke i llogaritur këto raste me përqindje nga 522 intervenimet e 
dorëzuara në 40% të rasteve  ka ndodhur që organet nuk kanë vepruar, pra 
krahasuar me vitin e kaluar për fat të keq nuk ka ndonjë ndryshim të gjendjes. 
Përderisa nga numri i përgjithshëm intervenimeve , pra nga 329 rastet kur është 
vepruar e marrim numrin 147, i cili ka të bëjë me rastet nga “Projekti për 
banesat sociale” kur Ministria për transport dhe Lidhje ka intervenuar pas 
rekomandimeve, atëherë do të fitojmë shifër brengosëse për rastet kur 
intrevenimet e Avokati të Popullit për shmangien e shkeljeve nuk janë përfillur 
nga ana e organeve. Përkatësisht, nga 405 intervenimet e drejtuara, organet 
kanë vepruar në 182 raste ndërsa në 223 raste nuk është intrevenuar, nëse 
llogariten këto numra me pqërqindje atëherë do të vërejmë se në 55% të 
rasteve të rekomandimeve, intevrnimeve (prpopozimeve, sugjerimeve dhe 
rekomandimeve) nuk janë respektuar nga ana e organeve. 
 
Në rastë se analizohen të dhënat sipas organeve, apo thënë më saktë se cilat 
prej organeve nuk i kanë respektuar intervenimet, përkatësisht me paërgjegjësi 
janë sjellur ndaj intervenimeve të Avokatit të Popullit, do të vërehet se më tepër 
paërgjegjësi ndaj interevnimeve ka pasur nga Ministria e Financave, më pastaj 
nga Ministria për transport dhe lidhje, nga Ministria për punë dhe politik sociale, 
nga ndërmarrjet publike si dhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria 
për vetëqeverisje lokale dhe Ministria për Arsim. 
 
Për përmirësimin e gjendjes në pajtueshmëri me Ligjin, në këtë drejtim, karahas 
shumë kontakteve, me shkrim, me gojë, me telefon dhe krahas intervenimeve 
urgjente dhe udhëzimeve për respektim të obligueshëm të intervenimeve, deri 
te organet dhe organizatat e larta kompetente janë përgatitur dhe janë dorëzuar 
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52 informata. Kështu 21 prej informatave, përkatësisht njoftimeve, janë 
dorëzuar deri te udhëheqësit e organeve apo organizatave më të larta 
kompetente, 18 u janë dorëzuar ministrave, 12 deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë dhe një deri te Parlamenti i Republikës së Maqedonisë, ndërsa për 
5 raste opinioni ka qenë i informuar nëpërmjet mjeteve të informimit. 
 
Pasqyrimi i gjendjes nr. 4-2002 

S H QY R T I M 
I SHKELJEVE TË KONSTATUARA TË TË DREJTAVE TË QYTETARËVE 

 

Konstatimi shekljeve gjatë 
vitit 2002 

Shkelje të konstatuara gjatë viteve 
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Mbrojtja e të drejtave të bashkësive të cilat nuk 
janë shimcë në R.M.          

Mbrojtja e të drejtave gjatë procedurës policore 25 12 13  6  5 1  

Mbrojtja e të drejtave nga lëmi i jurispondencës 13 10 3  4 1   3 

Mbrojtja e të drejtave të personave ushtarak 
dhe të atyre me detyr ushtarake 1  1       

Mbrojtja etë drejtave sociale 13 8 5  13 7 2  4 

Mbrojtja e të drejtave të marrëdhënieve 
punuese 60 24 36  40 5 34 1  

Mbrojtja e të drejtave të marrëdhënieve 
banesore 186 157 29  13 3 10   

Mbrojtja e të drejtave shëndetësore 17 13 4  9 4 2 1 2 

Nbrojtja e të drejtave të sigurimit pensional- 
invalidor 26 24 2  11 4 4  3 

Mbrojtja e të drejtave nga lëmi i arsimit, 
shkencës kulturës dhe sportit 9 8 1  5 3 1  1 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 37 28 9  8 1 5  2 

Mbrojtja e të drejtave të ndërtimtarisë dhe 
urbanizmit 37 9 28  53 4 19 23 7 

Mbrojtja e të drejtave të mjedisit jetësor 5 2 3       

 
Megjithate vetë faktet tregojnë, se pas këtyre kumtesave vetëm pjesërisht është 
vepruar, përkatësisht organet më të larta kompetente kanë vepruar vetëm në 
11raste, ministritë kompetente në shtatë raste, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë në tre, ndërsa për informatat drejtuar Paralamentit të Republikës 
së Maqedonisë ende nuk ka ndonjë njoftim, pra vetë këto fakte tregojnë se 
çfarë qëndrimi kanë organet dhe organizatat ndaj intervenimeve apo marrë në 
përgjithësi ndaj vetë institucionit të Avokatit të Popullit. Qëndrim më të 
pandërgjegjshëm dhe më me papërgjegjësi ndaj informatave të dorëzuara kanë 
pasur; Ministria për transport dhe lidhje, Ministria e Financave, Shërbimet e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Ministria për punë të brendshme. 
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Kur flasim për numrat e intervenimeve sipas të cilave organet e administrtatës 
shetërore dhe organizatat tjera nuk kanë vepruar, duhet patur parsysh edhe  
205 intervenimet tjera të cilat janë dorëzuar gjatë viteve të mëparshme por nuk 
është vepruar, prej të cilave 152 kanë të bëjnë me vitin e mëparshëm. Nga këto 
intervenime organet dhe organizata kanë vepruar në 38 raste, derisa në  59 
raste Avokati i popullit ka konstatuar se intevrnimet kanë ngelur të pa u 
evidentuar si lëndë para së gjithash për shkak të kalimit të afatit, ndërsa në 108 
raste Avokati i Popullit deri në ditën e sotme nuk është informuar për arsyet se 
pse nuk është vepruar. 
 
Këto të dhëna rreth gjendjes për masat dhe aktivitetet të cilat janë ndërmarrë 
nga ana e organizatave dhe organeve kompetente për përmirësimin e gjendjes 
me anë të rrëspektimit të kërkesave dhe intervenimeve të Avokatit të Popullit, 
tregojnë mjaftë se sa respektohet jo vetëm institucioni i Avokatit të Popullit por 
edhe institucionet tjera kompetente gjë që u vërtetua edhe me kërkimin e 
mendimit të opinionit. 
 
Me këtë rast dëshirojmë që t'iu themi organeve se një qëndrim i këtillë ndaj 
mbrojtësit të të drejtave të njeriut, njëkohësisht është një qëndrim i tyre edhe 
ndaj qytetarëve, të cilët disa herë deri më tani kanë treguar se gjërat e këtilla 
dijnë edhe ti sanksionojnë. 
 
1.5. Pranimi iqytetarëve në në zyrën 

e Avokatti të Popullit dhe jashtë saj 
 
Avokati i popullit si model të vetin punues, e ka detyrën e tij parësore, për të 
pranuar çdo ditë palë, me ç'rast çddo qytetari i jepet mundësia për të biseduar 
me Avokatin e Popullit, me zëvendësat e tij apo me personat tjerë zyrtarë të 
caktuar nga vetë ai, të cilët i ofrojnë palës mundësi për të bërë parashtresë apo 
e këshillojnë se ku dhe në ç'mënyrë mund ti realizoj të drejta e tij.Gjatë këtij viti 
janë kryer biseda me mbi 3.500 qytetarë. Pas këtyre bisedave, në rastet kur 
vështë vlerësuar se ekziston bazë për hapje të procedurës, pala është 
këshilluar që të bëj parashtresë, ose është bërë formulimi i vërejtjeve zyrtare. 
Përderisa është vërtetuar se rasti nuk është nën kompetencat e Avokatit të 
Popullit, palës i jepej udhëzim juridik se në ç'mënyrë mund t'i realizoj të drejtat e 
tij. Për veprimet e ndërmarra palët në mënyrë të vazhdueshme njoftohen, 
ndërsa sipas nevojës ata ftohen edhe nëpër biseda me qëllim të sqarimit dhe 
plotësimit të rastit. 
 
Për komunikim sa më të shpeshtë me qytetarë, Avokati i Popullit duke i 
realizuar aktivitetet e veta programore, organizonte pranimin e qytetarëve edhe 
jashtë zyrës së institucionit, nëpër njësit e vetëqeverisjes lokale. Gjatë muajve, 
prill, maj qershor, nëndor dhe dhjetor, u organizuan takime me qyetarë në më 
shumë qytete të Republikës së Maqedonisë. (pasqyrimi i gjendjes nr.5 faq.16) 
 
Vizitat nëpër qytete, organizoheshin që më parë dhe qytetarët njoftoheshin 
nëpërmjet mediumeve, me ç' rast qyetarët telefononin në zyrë për të caktuar 
evidentim dhe termin për bisedë. Qëllimi i këtyre takimeve ishte që Avokati i 
Popullit në mënyrë të drejtëpërdrejtë ti dëgjoj mendimet dhe problemet e 
qyetarëve, në lidhje me realizimin e të drejtave kushtetues dhe ligjore, të 
njoftohen qytetarët në mënyrë të drejtëpërdrejtë me institucionin, kompetencat 
dhe me funksionimin e tij, si dhe t'ju dilet përpara këtyre qytetarëve të cilët për 
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arsye materiale, shëndetësore apo për arsye të tjera nuk kanë pasur mundësi 
të vijnë në zyrë në Shkup. Gjatë këtyre takimeve janë pranuar 995 qytetarë, 
ndërsa pas kryerjes së bisedave, në 335 raste, janë formuar lëndë dhe është 
ngritur procedurë. Në rastet tjera kur është vlerësuar se Avokati i Popullit nuk 
është kompetent për të vepruar qytetarëve ju jepeshin këshilla përkatëse 
profesioniste dhe ndihmë juridike. 
 

Pasqyrimi i gjendjes nr.5  

R
ra

dh
itj

a  
Qyetete të 
vizituara 

Qyetarë të 
pranuar në 

bisedë 

Numri i 
lëndëve të 
formuara 

R
ra

dh
itj

a  
Qyetete të 
vizituara 

Pranimi I 
qytetarëve 
në bisedë 

Numri I 
lëndëve të 
formuara 

2001  2002  2001  2002 2001  2002  2001  2002  
1 Manastiri 71 49 41 19 16 K.Palanka - 11 - 3 
2 Berova -  -  17 M.Brodi 10 13 8 6 
3 Velesi 26 70 11 18 18 M.Kamenica 25 11 9 1 
4 Gjevgjelia 11 31 7 8 19 Negotina 9 7 - 1 
5 Gostivari - 34 - 9 20 Ohëri 37 71 25 32 
6 Delçeva 10 28 5 8 21 Prilepi 78 151 48 43 
7 Demir 

Hisari 
14 8 5 3 22 Pehçeva - 13 - 8 

8 Dibra - 9 - 3 23 Probishtipi 20 20 11 4 
9 Dojrani 3 4 - - 24 Resnja 16 6 11 3 
10 Kërçova 16 49 9 26 25 Radovishi 22 33 12 11 
11 Kavadarci 15 35 6 26 26 Strumica 24 71 13 20 
12 Koçani 15 37 6 8 27 Struga 10 12 8 10 
13 Kumanova 26 65 11 11 28 Sveti Nikola 14 18 5 4 
14 Krusheva 8 - 4 - 29 Tetova 7 50 4 23 
15 Kratova 11 24 4 4 30 Shtipi 20 65 5 23 
       GJITHSEJT 518 995 268 335 

 
Metodat e këtilla të veprimit jo vetëm që zgjojnë interes te qytetarët por edhe 
janë në favor të qytetarëve, një gjë të këtillë e dëshmon edhe numri i qyetarëve 
të pranuar në bisedë si dhe ngritja e procedurave, gjë që do të praktikohet edhe 
në të ardhmen. Avokati i Popullit shpreson se më ndryshimet dhe plotësimet e 
ligjit për Avokatin e Popullit që janë në vijim, me ç'rast parashihet edhe formimi i 
zyrave si njësi rajonale nëpër disa komuna më të mëdhaja në Republikën e 
Maqedonisë, ky institucion  të bëhet edhe më depërtues për qytetarët, 
gjithashtu pritet që institucioni të veproj në mënyrë sa më efikase dhe efektive. 
 
1.6 Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me organet dhe organizatat 

nëpërmjet të cilave i realizon kompetencat e veta 
 
Në përputhshmëri me ligjin për Avokatin e Popullit, organet e administrtaës 
shtetërore si dhe organet dhe orgnaizatat tjera me autorizime publike, kanë për 
obligim të bashkëpunojnë me Avoaktin e Popullit, dhe sipas këkresës, t'i 
ofrohen të gjitha të dhënat dhe informatat pa marrë parsyshë shkallën e 
besueshmërisë, gjithashtu duhet ti mundësohet edhe zbatimi i procedurës. 
 
Marrë në përgjithësi bashkëpunimi ndërmjet Avokatit të Popullit dhe organeve 
dhe organizatave, nëpërmjet të cilave i realizon kompetencat që i takojnë, nuk 
është në nivelin e duhur. Përkatësisht edhe pas ekzistimit dhe funksionimit pesë 
vjeçar të Avokatit të Popullit, edhe krahas përpjekjeve për të krijuar 
bashkëpunim të dyanshëm funksional dhe kreativ në dobi të qytetarëve, 
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bashkëpunimi me më shumë organe ende nuk është në nivelin e duhur. Kështu 
që ende janë prezente dukuritë e raporteve të pasjellshme, jokooperative , 
injoruese të disa zyrtarëve, të udhëheqësve zyrtarë si dhe të funksionarëve të 
cilët udhëheqin me organet më të larta të administratës shtetërore. Një dukuri e 
këtillë  erdhi në shprehje sidomos në ato raste kur Avokati i Popullit, kërkonte të 
kontaktonte me persona zyrtarë, për të bërë hulumtimin e shkresave në vendin 
e ngjarjes në bazë të lëndës për të cilën është ngritur procedurë. Në këto raste 
personat zyrtarë shpesh herë e fshehnin prezencën e tyre apo të 
bashkëpuntorit, jepnin informata të gabuara ose jo të plota, i kontestonin 
kompetencat e Avokatit të Popullit edhe pse për një gjë të këtillë nuk kishte 
bazë, personat përgjegjës thirreshin në të drejta diskrete, në fshehtësinë e 
shkresave zyrtare si dhe në raste tj. Ndrëkaq brengos fakti se kërkesat e 
Avokatit të Popullit drejtuar personave përgjegjës të organeve kompetente, për 
të ndërmarrë masat e duhura për tejkalimin e gjendjes, shpesh herë mbeteshin 
pa përkrahje dhe në vend që bartësit e këtyre ngjarjeve të dënoheshin ato 
shpesh herë mbroheshin. 
 
Me qëllim të tejkalimit të gjendjes së këtillë për ti dhënë hapsirë bashkëpunimit 
të fushëveprimit, Avokati i Popullit mbajti takime me marrëveshje me 
përfaqësues të organeve të administratës shtetërore, me ç'rast u prezentuan 
dhe u potencuan këto probleme dhe u sollën përfundime përpkatëse. Megjithatë 
edhe pse ishin ftuar dhe duhej të merrnin pjesë në këto takime edhe 
funksionarët dhe zyrtarët më të lartë, një obilgimi të këtillë  me përjashtime të 
vogla, ata i ikën, në nivelin më të ulët, ndërsa pas përfundimeve të cilat u 
dorëzuan deri te qeveria e Repunlikës së Maqedonisë, Avokati i Popullit nuk ka 
marrë infomatë se a është diskutuar dhe a është vepruar, pra gjendja në këtë 
drejtim nuk ka ndryshuar shumë. 
 
Duke pasur parsysh këto të dhëna, për interes të qytetarëve, është e 
pashamngëshme dhe është momenti i fundit që Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, si organ më i lartë ekzekutiv, në mënyrë serioze t'i qaset çështjes 
së bashkëpunimit me Avokatin e Popullit dhe t' iu rekomandoj organeve 
kompetente që t'i respektojnë autorizimet kompetente të Avokatit të Popullit. 
Organet dhe organizatat patjetër duhet të kuptojnë se Avokati i Popullit mund 
pa u lajmëruar prej më parë, të bëj vizita dhe hulumtime të shkresave nga vendi 
i ngjarjes nëpër secilin nga këto organe dhe organizata, sidomos nëpër 
stacionet policore dhe nëpër institucionet për dënim dhe korrektim, gjithashtu 
duhet t'iu përgjigjen kërkesave të Avokatit të Popullit dhe në mënyrë 
konsekuente t'i respektojnë intervenimet, bashkë me afatet për përgjigje. 
Gjtihashtu duhet ditur se thirrejs apo kërkesës së Avokatit të Popullit duhet t'i 
përgjigjen jo vetëm personat zyrtarë dhe udhëheqës por edhe ministrat. 
 
Në këtë kontekst për përmirësimin e gjendjes Avokati i Popullit ka pasur takim 
edhe me kryetarin e Qeverisë si dhe me më shumë ministra të kësaj qeverie, e 
cila e mori pushtetin pas zgjedhjeve që u mbajtën në shtator të vitit 2002. Në 
këto takime u tregua gatishmëri për bashkëpunim, me këtë rastë Avokati i 
Popullit shpreson se gatishmëria deklarative, më në fund do të zbatohet edhe 
në parktikë dhe në këtë drejtim Avokati i Popullit shpreson edhe për 
bashkëpunimin e deputetëve. 
 
Gjithashtu në këtë kontekst Avokati i Popullit mendon se në mënyrë intenzive 
duhet të punohet në palnin edukativ edhe me zyrtarët e shërbimeve të 
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organeve të administratës shtetërore, para së gjithash për të dhënë një pasqyrë 
sa më të qartë, për rëndësinë dhe rolin e Avokatit të Popullit. Një gjë e këtillë 
duhet të bëhet edhe për shkak se hulumtimet e zbatuara treguan se qytetarët 
gjithnji e më shumë janë më të informuar dhe kanë më tepër besim në 
institucionin e Avokatit të Popullit, përderisa shumica e personave zyrtarë, bile 
edhe persona të lartë udhëheqës nga më shumë organe dhe organizata, 
nëpërmjet të cilave Avokati i Popullit i realizon kompetencat që i takojnë, nuk 
kanë informata të duhura për rolin dhe rëndësinë e institucionit, edhe përkundër 
asaj se Avokati i Popullit një gjë të këtillë e ka kumtuar nëpërmjet të gjitha 
raporteve të deritianishme drejtuar Kuvendit të Republikës së Maqednisë. 
 
1.7. Publikimi i Punës së Avokatit të Popullit 
 
Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti rëndësi të veçantë i ka kushtuar opinionit, 
për të qenë transpasrent gjatë veprimit të tij, ai vazhdimisht i informonte mjetet 
e informimit, nëpërmjet kumtesave, raporteve dhe informatave për aktivitetet e 
ndërmarra në drejtim të mbrojtjes të lirive dhe të drejtave të qytetarëve, gjë që 
përfaqëson edhe obligimin e tij ligjor. 
 
Zyra e Avokatit të Popullit për mediumet dhe për qytetarët vazhdimisht ka qenë 
e hapur. Raportet vjetore, shumë informata të posaçme, kumtesa, thirrje publike 
dhe forma të tjera, vazhdimisht u janë ofruar mediumeve dhe qytetarëve. 
Gjithashtu janë organizuar disa pres-konferenca dhe ngjarje npërmjet 
mediumeve elektronike dhe nëpërmjet emisionet informative, me ç'rast qytetarët 
i mësonin të drejtat e tyre. 
 
Megjithate siç kemi përmendur, sikurse gjatë vitit të kaluar ashtu edhe këtë vit, 
ende është prezent problemi i kompensimit të informatave, të dhëna nga 
Avokati i Popullit për mediumet. Përkatësisht disa nga mediumet nuk janë 
përher të gatshëm që ti shpallin informatat dhe kumtesat e Avokatit të Popullit 
pa kompensim, ndërsa në buxhetin e Avokattit të Popullit nuk ka mjete të 
dedikuara për këtë qëllim, gjë që gjithsesi paraqitet si problem, për të cilin duhet 
zgjidhje kompetente. Një gjë e këtillë brengos edhe më tepër, me që Avokati i 
Popullit, mund që mediumet ti shfrytëzoj si istrument, i cili do të bëj presione 
plotësuese, deri te organet e administratës shtetërore, për respektim të të 
drejtave të qytetarëve si dhe nëpërmjet intervenimeve tjera që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. 
 
Nga përvoja e deritanishme punuese, është argumentuar dhe është konstatuar 
se Avokati i Popullit gjatë periudhës së kaluar, në punën e tij ka qenë mjaft 
transparent dhe komunikativ për opinionin dhe meritë për një konstatim të 
këtilë, para së gjithash kanë mjetet e informimit. Kjo d.t.th. se gjatë periudhës së 
kaluar, Avokati i Popullit e ka pasur përkrahjen e duhur nga mediumet, dhe 
gjithsesi këtë përkrahje duhet patur edhe në të ardhmen, me që pa përkrahjen e 
përgjithshme dhe të vazhdueshme të mediumeve, që përfaqësojnë garancion të 
rëndësishmë për funksionimin e mëtutjeshëm, Avokati i Popullit nuk mund me 
sukses ta kryj funksionin e tij. 
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 SHQYRTIMI I SITUATAVE NGA ASPEKTI I 
 SIGURISË, I RESPEKTIMIT DHE I MBROJTJES TË 

           TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS SFERAVE 
 
2.1.Mbrojtja e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat 
      nuk janë shumicë në Repubikën e Maqedonisë 
 
Në pajtueshmëri me përcaktimet e Republikës së Maqedonisë të bazuara në 
Kushtetutën dhe dokumentet juridike ndërkombëtare, të nënshkruara dhe të 
ratifikuara, çdo qytetari të Republikë së Maqedonisë, që nënkupton edhe 
qytetarët të cilët janë pjesëtar të bashkësive që nuk janë shumicë, sipas 
kushteve të njejta, u garantohen të gjitha të drejtat, pra edhe të drejtat për të 
kërkuar mbrojtje për liritë dhe të drejtat nëpër gjyqe, deri në Gjykatën 
kushtetuese të Republikës së Maqedonisë dhe te Avokati i Popullit. 
 
Me amendamentin Xl, është bërë ndryshim dhe plotësim i nenit 77 të 
kushtetutës të Republikës së Maqedonisë, ndryshim ky që ka të bëjë me 
emërimin dhe kompetencat e Avokatit të Popullit. Përkatësisht Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë, e zgjedh Avokatin e Popullit me shumicë votash 
nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç'rast patjetër duhet të sigurohet 
edhe shumica e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët nuk janë 
shumicë në Republikën e Maqedonisë. Me amendamentin e njejtë janë shtuar 
edhe kompetencat e Avokatit të Popullit, në atë mënyrë që krahas 
kompetencave të deritanishme, Avokati i Popullit ka për obligim që vëmendje të 
posaçme t'i kushtoj mbrojtjes së parimve për mosdiskriminim, përfshirjes në 
mënurë përkatëse dhe të drejtë të përfaqësuesve të bashkësive nëpër organet 
e pushtetit shtetëror, nëpër organet e njësive të vetëqeverisjes lokale si dhe 
nëpër institucionet dhe shërbimet publike.  
 
Gjithashtu në pajtueshëmri me amendamentin Xll (neni 78 i Kushtetutës së 
Republikës së Maqedonisë) Avokati i Popullit ka për obligim, që pas konsulltimit 
të mëparshëm me faktorë relevantë të bashkësive të cilët nuk janë përfshirë me 
anëtarët e tyre në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, të propozoj edhe 
anëtarë të jashtëm në Komitetin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, që 
themelohet nga Parlamenti i Republikës së Maqedonisë. 
 
Vendimet e këtilla kushtetuese duhet të përfshihen edhe nëpër rregulloret 
ligjore, ndryshimet e të cilave janë në vijim, ndërkaq duhet patur parsysh se 
thelbi i realizimit të të drejtave të qytetarëve të cilët janë pjesëtar të bashkësive, 
që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, mvaret nga krijimi i 
supozimeve dhe kushteve për realizim praktik të tyre, e jo vetëm për rradhitje 
juridike normative. Gjatë punës së deritanishme Avokati i Popullit nuk ka bërë 
evidentime të dorëzuesve të parashtresave, në bazëë të përkatësisë nacionale, 
me që shikuar nga njëra anë, për ndërmarrje të veprimit pas parashtresave, të 
dhënat e këtilla janë irelevante, ndërsa nga ana tjetër qëndrimi ndaj të gjithë 
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qytetarëve-dorëzues të parashtresave është i njejtë. Si plotësim i kësaj flet edhe 
fakti se gjatë viteve të kaluara, janë bërë përpjekje për promovimin e 
institucionit para të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet 
të botimit të broshurave edhe në gjuhën shqipe, si dhe gjatë prezentimeve 
publike nëpërmjet mediumeve që emitojnë program edhe në gjuhën shqipe. 
Kuptohet një synim i këtillë do vazhdoj edhe gjatë periudhës së ardhshme. 
Gjithashtu palnifikohet edhe botimi i broshurave edhe në gjuhët e bashkësive të 
tjera, botimi i të cilave është i kushtëzuar me sigurimin e mjeteve të 
mjaftueshme financiare. 
 

Gjatë periudhës me të cilën ka të bëjë raporti, në zyrën e Avokatit të Popullit, 
janë regjistruar pesë parashtresa, të cilat sipas përmbajtjes kanë të bëjnë me 
shkeljen e të drejtave të bashkësive. Përkatësisht në dy parashtresa qytetarët 
kërkuan intervenimin e Avokatit të Popullit, gjatë punësimit të tyre, përkatësisht 
në lidhje me zgjidhjen e funksionit përkatës, për të vepruar në pajtueshmëri me 
kompetencat që i ka ky institucion, në bazëë të amendamentit Xl të 
Kushtetutës. Në rastin e parë dorëzuesja e parashtresës e cila ishte 
përfaqësuese e bashkësisë shqiptare, njoftoi se si juriste e diplomuar që nga viti 
1986, nuk ka qenë në marrëdhënie pune dhe se në përputhshmëri me listën e 
personave të papunësuar të përfaqësuesve të bashkësive, që nuk janë shumicë 
në Republikën e Maqedonisë, i ka bërë të gjitha kontrollimet e duhura për 
punësim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por ende nuk ka marrë 
përgjigje. Në rastin tjetër bashkëpunëtori profesional në Prokurorinë Themelore 
publike të Manstirit, ka konkuruar për zëvendës të prokurorit themeltar publik 
dhe për gjykatës në Gjykatën themelore të Manastirit dhe si përfaqësues i 
bashkësisë turke ka llogaritur se i plotëson të gjitha kushtet për pranim në njërin 
nga këto funksione. Me këtë rast Avokati i Popullit hapi procedurë, me ç'rast 
dha edhe rekomandim, nëpërmjet të cilit këkrkoi respektimin konsekuent të 
amendamentit të cituar si dhe zbatimin e tij në praktikë. Parashtresa në tërësi u 
respektua, kështu që nga ana e Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë 
u dha vlerësim pozitiv dhe dorëzuesi i parshtesës nëpërmjet procedurës legale 
u emërua zëvendës-prokuror publik, në Prokurorinë themelore publike të 
Manastirit. Në lidhje me rastin e parë procedura është në vijim. 
 
Karahas kësaj që u tha Avokati i Popullit, gjatë këtij viti raportues ka vepruar 
edhe sipas parashtresës së qytetarit i cili tregoi se për shkak të përkatësisë së 
tij etnike, ka qenë i nënçmuar nga ana e personave zyrtarë në IP "Qendra 
ndërkomunale për punë sociale"-Koçan dhe përherë i është refuzuar kërkesa 
për marrjen e ndihmës në të holla. Procedura për këtë lëndë ende vazhdon. 
Procedura i vazhdon edhe lëndës që u frormulua në mënyrë zyrtare në zyrën e 
Avokatit të Popullit, në bazëë të shkrimit të botuar në gazetën "Fakti". 
Përkatësisht sipas të dhënave të kësaj gazete të përditshme, drejtoresha e 
Shtëpisë së  Bonjakëve në Manastir, është shkarkuar nga funksioni, vetëm për 
shkak të përkatësis së saj etnike, përkatësisht për shkak të faktit pse ka qenë 
shqiptare. Sipas gazetës shkarkimi i drejtoreshës në këtë mënyrë, paraqet akt 
diskriminues. Për shkak të seriozitetit që përmban shkrimi, Avokati i Popullit, në 
pajtueshmëri me rregullat e amendamentit Xl, hapi procedurë dhe kërkoi nga 
ministri për punë dhe politikë sociale, që të informohet për arsyet e shkarkimit të 
drejtoreshës. Në takimin me ministrin u tha se nuk është fjala për diskriminim, 
por e njejta është shkakruar me që nuk i ka plotësuar kushtet e duhura për 
kryerjen e këtij funksioni dhe ajo është vendosur në vend tjetër punues që i 
përshtatet aftësive të saja profesioniste. Procedura edhe më tutje vazhdon. 
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Avokati i Popullit gjatë periudhës raportuese ka vepruar edhe në bazëë të një 
tjetër parashtrese, ku thuhet se qytetari ka qenë i diskriminuar etnikisht, gjatë 
procedurës që është zbatuar pranë Ministrisë për transport dhe lidhje- Njësia 
rajonale Qendër, me ç'rast është rrënuar objekti i shtëpisë së tij nga ana e 
Sektorit të Policisë për urbanizëm si dhe nuk i është miratuar kërkesa për 
rikonstruimin dhe përimrësimin e objektit në fjalë. Është karakterstike ajo se 
gjatë zbatimit të procedurës Avokati i Popullit ka konstatuar se me këtë rast, 
është shkelur e drejta e dorëzuesit të parshtesës, por jo si rezultat i qëndrimit 
diskriminues, por për shkak të lëshimeve të caktuara dhe për shkak të 
evidentimit të më vonshëm në regjistrat kadastrore, gjatë marrjes së vendimit të 
plotëfuqishëm. Procedura për kët lëndë ende vazhdon, ndërsa Avokati i Popullit 
gjithsesi se do të propozoj zhdëmtim të përkatës për qytetarin, në mënyrë që të 
jetë sa më i përshtatshëm për atë. 
 
2.2. Mbrojtja e të drejtave gjatë procedurës policore  
 
Duke pasur parsysh atë se mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, 
sidomos e drejta për jetesë, liria e lëvizjes, liria e të shprehurit dhe mbrojtja e 
çështjes private dhe e jetës familjare, janë nën funksonimin dhe kompetencat e 
Ministrisë së punëve të brendshme, procedurat që ndërmerren nga ana e 
personave përgjegjës dhe zyrtarë, sidomos gjatë komunikimit të përditshëm me 
qytetarë, përherë kanë përfaqësuar lëndë të një monitoringu të posaçëm nga 
ana e Avokatit të Popullit. 
 
Gjatë këtij viti krahasuar me vitin e kaluar është evidentuar rrritje për 20%, e 
numrit të parashtresave të dorëzuara, të cilat kanë të bëjnë me veprimet dhe 
aktet e ndërmarra nga ana e personave përgjegjës dhe zyrtarë të Ministrisë së 
punëve të brendshme. Numri më i madh i parashtresave edhe këtë vit kanë të 
bëjnë me tejkalimin e kompetencave dhe të autorizimeve zyrtare nga ana e 
përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të brendshme, sidomos gjatë arrestimit 
dhe  mbajtjes së qytetarëve nëpër objektet policore. Më pastaj vijnë qytetarët të 
cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë ndërsa nuk e kanë të rregulluar 
statusin e shtetësis së Republikës së Maqedonisë, ndërsa gjithnji e më i vogël 
është numri i parashtresave që kanë të bëjnë me shkeljet e procedurave që i 
zbaton Ministria, gjatë marrjes së gjërave, të cilat llogariten se janë vepër 
penale ose kundërvajtëse, ato për shkelje të procedurës gjatë nxjerrjes së 
dokumenteve personale, për mosveprim pas dorëzimit të fletëparaqitjeve 
penale të dorëzuara nga qytetarët, për procedurat gjatë regjistrimit të 
automjeteve, si dhe parashtresa për zhdëmtim për dëmet e shkaktuara nëpër 
vendbanimet dhe shëtpitë nga ana e përfaqësuesve të forcave të sigurimit, 
gjatë kohës së konflikteve luftarake dhe për aksionet e ndërmarra për zënien e 
autorëve të veprave penale. 
 
Duke vepruar sipas parashtresave Avokati i Popullit, shpeshëherë apo atëherë 
kur i mundësohej, bënte hulumtimin e shkresave zyrtare në vendin e ngjarjes, 
pra nëpër shërbimet e Ministrisë së Punëve të brendshme, sidomos në ato 
raste kur parashtresa kishte te bëj me veprimin e Drejtorisë për punë 
administrative. Nga personat përgjegjës tregohej gatishmëri për bashkëpunim, 
por megjithatë brengos qëndrimi dhe bashkëpunimi i personave kompetent, kur 
bëhej fjalë për parashtresa që kanë të bëjnë me shërbimet e sigurimit publik. 
Përkatësisht, gjatë veprimit pas parashtresave, Avokati i Popullit ballafaqohej 
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me rezistencë të ndryshme siç është: fshehja e identitetit të personit që është 
lajmëruar se ka bër tejkalim të autorizimeve zyrtare, pengim për hulumtim të 
shkresave nga vendi i ngjarjes dhe pengim për evidentim të shërbimeve si dhe 
kontestim i të drejtës për të bërë hulumtim të shkresave nga vendi i ngjarjes,  
duke u arsyetuar se nuk kanë autorizime  nga eprorët e tyre për hulumtim të 
shkresave nga vendi i ngjarjes dhe duke e kontestuar rolin e Avokatit të Popullit 
se nuk është kompetent për t'i mbrojtur personat të cilët nuk janë qytetarë të 
Republikës së Maqedonisë. 
 
Në kuadër të kësaj që u tha sidomos u vështirësua komunikimi me sektorin pë 
të huajt. Megjithate më brengosës është fakti se nuk ekziston gatishmëri për 
tejkalimin e kësaj gjendje nga ana e personave më të lartë udhëheqës, duke 
përfshirë këtu edhe vetë ministrin, me që shumica e ftesave me shkrim dhe me 
gojë për zgjidhjen e këtyre problemeve mbetën të pa realizuara. 
 
Kur është në pyetje tejkalimi i autorizimeve të policisë, parashtresat e dorëzuara 
dhe bisedat me qytetarë tregojnë se personat e autorizuar në polici ende 
shfrytëzojnë mjete dhe metoda jolegale (rrahje, shkelmim, sharje, lidhje për 
radiator, goditje me ndonjë mjet në kokë etj.) veprimet e këtilla bëhen për t’iu 
imponuar deklarata personave të arrestuar, ndërsa ngadonjëherë ndodhin edhe 
pa pasur ndonjë shkak apo arsye. Për sjelljet e këtilla nga ana e policisë 
dëshmojnë edhe shumë raste tjera të cilat janë prezentuar nëpërmjet 
mediumeve, ndërsa për dy raste Avokati i Popullit ka bërë edhe kërkesë për 
ngritjen e procedurës penale, ndaj dy personave zyrtarë për kryerje të veprës 
penale “Torturë” neni 142, i  Kodit penal të Republikës Maqedonisë. 
 
Nisur nga kjo që u tha mund të konstatohet se sjellja e përfaqësuesve pranë 
shërrbimeve të Ministrisë së Punëve të brendshme, sidomos gjatë procedurave 
policore, ndaj qytetarë edhe këtë vit ka qenë mjaftë joligjore, gjë që rezultoi me 
shkelje të shpeshta të të drejtave të qytetarëve. Gjithashu kanë qenë prezente 
edhe sjelljet e papritura dhe refuzuese të policisë dhe të punonjësve nëpër 
shërbimet tjera në Ministri gjatë bashkëpunimit me qytetarë, me ç'rast Avokati i 
popullit në disa raste u bind edhe vetë. 
 
Mund që këto dukuri, janë të pakta, nëse llogariten me shifra krahasuar me 
rastet dhe kontaktet që ka policia me qytetarët, por duke pasur parsyshë, 
kompetencat, emërimet, autoritetin dhe besimin që duhet forcat e sigurimit ta 
gëzojnë te qytetarët, mjafton vetëm një rast për sjellje të paligjshme për t'i 
dhënë imazh të keq gjithë veprimtaris së policis, e cila ekziston për të qenë në 
shërbim të qytetarëve. 
 
Nga parashtresat që kanë të bëjnë me punën e Administratës shtetërore, edhe 
sivjet sikurse edhe vitin e kaluar shumica e parashtresave, kanë të bëjnë me 
zvarritje të procedurës, gjatë marrjes së statusit shtetas i Republikës së 
Maqedonisë. Pra problem të veçantë, të cilin vazhdimisht e kemi theksuar edhe 
nëpër informata dhe raportet, përfaqëson zvarritja e procedurës, e cila nga 
donjëherë zgjatë edhe dy, tre apo më shumë vite, për të pritur mendimin, që në 
pajtueshmëri me Ligjin duhet të jepet nga drejtoria për sigurim dhe 
kundërzbulim. Përpjekjet tona që të shpejtohet kjo procedurë edhe gjatë këtij viti 
ngelën të pasuksesëshme. Në këtë kontekst ngecje të procedurës përfaqësojnë 
edhe rregulla dhe vendime të caktuara të përfshira në Ligjin ekzistues për 
nënshtetësi. Megjithatë shpresojmë se procedura e filluar, për ndryshimin e këtij 
Ligji, e cila zgjatë më shumë vite më në fund do të realizohet, me ç'rast 
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mendojmë se edhe do të zgjidhen problemet e qytetarëve, shumica e të cilëve 
kanë prejardhje etnike shqiptare dhe ende nuk e kanë marrë statusin e shtetasit 
të Maqedonisë. 
 
Sikurse vitin e kaluar ashtu edhe sivjet pengesë për zgjidhjen e problemeve të 
qytetarëve përfaqëson, problemi rreth zbatimit të akteve drejtuese të dhëna nga 
UNMIK-OKB në kosovë, me ç'rast disa qyetarë për shkak të mosnjohjes së 
këtyre akteve nuk patën mundësi ti zgjidhin shumë çështje statusore, e sidomos 
statusin martesor. Avokati i Popullit shpreson se Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë duhet të ndërmerr masa dhe aktivitete të duhura për tejkalimin e 
këtij problemi. 
 
Gjithashtu problemi i dymbëdhjetë qytetarëve të kidnapuar të nacionalitetit 
maqedonas dhe gjashtë të nacionalitetit shqiptar mbetet edhe më tutje enigmë, 
me që Ministria deri në ditën e sotme nuk ka dhënë përgjigje edhe përkundër 
faktit, se kjo çështje shpeshëherë ka qenë temë diskutimi edhe në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë, gjithashtu për këtë çështje disa herë është biseduar 
edhe në prezencën e faktorëve relevantë të Republikës dhe jashtë saj, si dhe 
nëpër komisionet kompetente të Kuvendit Republikan. 
 
Avokati i Popullit vëmëndje të veçantë u ka kushtuar sidomos pasrashtesave  
ku kërkohej intervenimi i tij, deri te Ministria e punëve të brendshme, për 
kopmensim të dëmeve të shkaktuara nga forcat e sigurimit, gjatë kohës së 
konflikteve luftarake dhe për zënien e autorëve të veprave penale, nëpërmjet 
aksioneve të ndërmarra në mënyrë të drejtëpërdrejtë. Gjatë bisedave me 
persona kompetentë, në Mënistrinë e punëve të brendshme, Avokati i Popullit u 
njoftua se Ministria ka formuar komision, për të bërë vlerësimin e zhdëmtimit të 
qytetarëve të dëmtuar. Por megjithatë ende nuk ka rezultate për punën e 
komisionit, megjithëse Avokati i Popullit, disa herë ka insistuar për arritje të 
marrëveshjes e cila u potencua nëpërmjet disa informatave. Informatat e fundit, 
të fituara nga dorëzuesit e parshtesave dhe nga personat kompetent në këtë 
ministri, tregojnë për zgjidhje jo të shpejtë dhe jo efikase të këtij problemi, 
përkatësisht, orientimi i qytetarëve për ti realizuar këto të drejta para organeve 
gjyqësore, përfaqëson malltretim dhe dredhi, me që dëmet e bëra materiale, më 
në fund përsëri do t'i kompensoj shteti. 
 
Sa i përket sigurimit të kushteve për jetesë, si e drejtë themelore e njeriut 
nëpërmjet të cilës shpesh thirren qytetarët, sidomos qytetarët e shpërngulur 
përkohësisht, të cilët duhet të kthehen nëpër shtëpitë e tyre, përgjithësisht 
mund të vlerësohet se edhe gjatë këtij viti Ministria e Punëve të brendshme, nuk 
ka mundur që në mënyrë të plotë t'i kryej obligimet për të cilat është e 
autorizuar, në pajtueshmëri me Kushtetutën dhe Ligjet. Nisur nga kjo që u tha 
ende ekzistojnë vende ku policia nuk ka siguruar kushte për qëndrim dhe jetesë 
normale të qytetarëve. Gjithashtu një numër i madh i autorëve të veprave të 
rënda penale dhe llojeve të tjera të kriminalitetit ende nuk janë zbuluar ose ende 
nuk është informuar opinioni i gjërë. 
 

* * 
* 

 

Nga këto të dhëna rreth gjendjes mund të konstatohet në mënyrë të 
argumentuar, se rekomandimet, mendimet, sugjerimet, dhe aktivitetet e 
ndërmarra për përmirësimin e gjendjes, të cilat iu drejtuan Ministrisë së punëve 
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të brendshme, siç është përmendur edhe në raportin e vitit të kaluar, ashtu 
edhe sivjet nuk u realizuan deri në fund. Kështu edhe gjatë këtij raporti do të 
përkujtojmë se masat dhe aktivitetet të cilat duhet patjetër të ndërmerren nga 
ana e Ministrisë së punëve të brendshme, para së gjithash duhet të fokusohen 
në: 
- Edukimin e vazhdueshmëm të punonjësve të Ministris së punëve të 

brendhme, sidomos të personave të autorizuar të cilët janë në kontakte të 
drejtëpërdrejta me qytetarë; 

- Përmirësimin e efikasitetit në punë gjatë kërkesave të qytetarëve nëpërmjet 
lëndëve administrative, duke pasur kujdes afatet ligjore gjatë marrjes së 
vendimeve; 

- Përmirësimin e komunikimit me zyrën e Avokatit të Popullit. Përkatësisht të 
punësuarit duke filluar nga personat më të lartë udhëheqës e deri te 
ekzekutuesit në këtë ministri, patjetër duhet të kuptojnë se Avokati i Popullit 
si mekanizëm kontrollues, mbikqyrës dhe si mediator në mes tyre dhe 
qytetarëve, mund që në çdo kohë pa u lajmëruar prej më parë, të bëj 
kontrollim në çdo sallë, në çdo stacion policor, të bëj hulumtim nga vendi i 
ngjarjes edhe mbi shkresat e evidentimit si dhe mbi shkresat me të cilat 
udhëheqin këto shërbime. Gjithashtu duhet të dinë se Avokati i Popullit nuk 
ka fshehtësi. Përkatësisht këto janë autorizime që dalin nga Ligji për 
Avokatin e Popullit, e që shpesh nga ana e policisë kontestohen. 

- Përmirësimin e punës së Shërbimit për kontrollim të brendshëm dhe marrjen 
e masave disiplinore, kundër të punësuarve të cilët veprojnë në kundërshti 
me autorizimet e tyre zyrtare dhe shkaktojnë mosbesim te qytetarët; 

- Shpejtimin e procedurës për sjelljen e ligjit për nënshtetësi. 
 
2.3. Mbrojtja e të drejtave nga sfera e jurispondencës 
 
Gjatë raporteve të viteve të kaluara ,veç më është përmendur se Avokati i 
Popullit edhe krahas asaj që nuk ka autorizime ligjore, për të vepruar me lëndë 
të cilave u vazhdon procedura gjyqësore, megjithatë një numër mjaft i madh i 
këtyre parashtresave arrijnë në zyrën e Avokatit të Popullit. Ndrëkaq pa 
pretendime për ndërhyrje në pavarësinë dhe mëvetësinë e funksionimit të 
gjyqeve, Avokati i Popullit nga aspekti i kompetencave të tij, e ka përcjellë 
gjendjen edhe nga kjo lëmi dhe në bazë të njohruive që kishte intervenonte në 
mëyrë përkatëse. 
 
Faktet se 311 parashtresa të rgjistruara në zyrën e Avokatit të Popullit, kanë të 
bëjnë me këtë sferë dhe në 95 raste qytetarët ankohen për shtyrjen e 
procedurave ligjore, janë bazë që Avokati i Popullit t'iu kushtoj vëmendje të 
posaçme këtyre parashtresave, duke e respektuar parimin  për pavarësi dhe 
mëvetësi të gjyqeve. Gjithsesi prezenca e një dukurie të këtillë shkakton që 
qytetarët më tepër mosbesim të shprehin në gjyqësi. 
 
Edhe përkundër asaj se gjatë veprimit të deri tanishëm, është kontestuar 
veprimi në gjyqësi, Avokati i Popullit në mënyrë të hapur e shtron çështjen se a 
mund në parktik të zbatohen parimet për gjyqësi në afatet e logjikshme kohore, 
nëse asnjë subjekt shtetëror, bile as Avokati i Popullit, nuk është në gjendje dhe 
nuk mund për shkak të pavarësisë së gjyqeve, t'i tregoj faktet se nëpër gjyqe 
procedura zvarritet shumë, pa kurrfarë arsyesh, përderisa është e qartë se fjala 
është vetëm për lëshime të natyrës subjektive. Nisur nga kjo Avokati i Popullit 
shpreson se intervenimet e tij rreth zvarritjeve të procedurave nëpër gjyqe do të 
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kuptohen si qëllimmira, e nuk do të ballafaqohen me rezistencë të paduhur nga 
ana gjyqeve kompetente, por për fat të keq një qëndrim i këtillë u kundërshtua 
edhe nga ana e Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë. 
 
Megjithatë edhe krahas kësaj gjendje Avokati i Popullit, për t'iu ndihmuar 
dorëzuesve të parashtresave, të cilët për shkak të zvarritjes të pabazë të 
procedurës, të dëshpëruar këkrkojnë ndihmë prej Avokatit të Popullit, dhe me 
këtë rast kontrollimi i të dhënave bëhej me ndërmjetësimin e Ministrisë së 
drejtësisë. Mëgjithëse një veprim i këtillë u përkrah prej gjyqeve, shtrohet pyetja 
se pse diçka që mund të bëhet në mënyrë direkte të realizohet në mënyrë 
indirekte. Me këtë mënyrë të veprimit procedura edhe më shumë zvarritet edhe 
para Avokatit të Popullit, me ç'rast qytetarët pësojn edhe një dëshpërim dhe e 
humbin besimin te ky institucion, të cilit iu kanë drejtuar pikërisht për zgjidhjen e 
këtij problemi. 
 
Gjatë ditëve të fundit të këtij viti raportues, Avokati i Popullit u ballafaqua edhe 
me një problem të panevojshëm. Përkatësisht, nga gjykatës të ndryshëm, prej 
dy gjyqeve themelore në Shkup u refuzua kërkesa e Avokatit të Popullit për të 
vizituar dhe për të biseduar me persona në paraburgim, për rastet e të cilëve 
nëpër mediume është theksuar se janë shkelur të drejtat e tyre qytetare dhe 
njerëzore, para ngritjes së procedurës penale dhe gjatë kohës së mbajtjes në 
paraburgim. Për të qenë absurdi më i madh e njejta kërkesë i është pranuar një 
gazetari të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, gjë që gjithsesi është në 
rregull, por në mënyrë të hapur e shtrojmë pyetjen se, pse një gjë e këtillë i 
është ndaluar Avokatit të Popullit, i cili në pajtueshmëri me Ligjin është 
përfaqësues i përgjithshëm i qytetarëve, kur janë në pyetje shkeljet e lirive dhe 
të drejtave themelore të qytetarëve? A Është e mundur që gjykatësit të cilët i 
refuzuan kërkesat e Avokatit të Popullit të dyshojnë ose të frikohen se me vizitat 
dhe bisedat me personat në paraburgim, për çështje të lidhura me shkeljet e 
lirive dhe të drejtave të njeriut, Avokati i Popullit do t'i pengoj hetimet apo është 
në pyetje diçka tjetër? Avokati i Popullit mendon se refuzimi i paargumentuar 
dhe i papërmbajtur i këkresës i tejkalon kufijtë e funksionimit të gjyqit të pavarur 
dhe kalon në keqpërdorimin e tij. 
 
Duke u thirrur në nenin 11 të Ligjit për Avokatin e Popullit, sipas të cilit Avokati i 
Popullit, nuk vepron  në rastet kur lënda ende është në procedurë gjyqësore, jo 
vetëm gjyqet më të ulëta por edhe Gjykata supreme nuk e ka parasysh thelbin e 
veprimit të Avokatit të Popullit, se bazë për veprimin e tij janë liritë dhe të drejtat 
themelore të personave të paraburgosur, të cilat shkelen nga ana e 
përfaqësuesve të Ministrisë së punëve të brendshme para ngritjes së 
procedurës penale, e jo vepra penale me të cilën ngarkohet apo rrjedhshmëria 
e procedurës penale. Me këtë rast dëshirojmë të potencojmë se bazë për 
procedurë gjyqësore nuk janë liritë dhe të drejtat themelore të personit të 
paraburgosur, por vepra penale në bazë të cilës zbatohet procedura. Një 
pengim i këtillë i funksionimit të Avokatit të Popullit, njëkohësisht ia ngushtoi të 
drejtën personit të paraburgosur, për të pasur mbrojtjen e Avokatit të Popullit, 
ndërsa mosmarrja e masave, ndaj atyre personave që bëjnë shkeljet e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut do të thotë vetëm nxitje e tyre. 
 
2.3.1. Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë 
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Gjatë periudhës së kaluar një vjeçare u regjistruan disa parashtresa, nëpërmjet 
të cilave dorëzuesit u ankuan se Prokuroria publike nuk ka ndërmarrë veprime 
ligjore në bazë të fletëparaqitjeve të tyre penale. Ndërkaq nga analizimi i të 
dhënave si dhe duke respektuar mëvetësinë dhe pavarësinë e vendimeve të 
këtij organi, gjatë procedurave për ndjekje të personave që kanë kryer vepra 
penale, të dhënat e parashtresave nuk u vërtetuan me ç'rast parashtresat u 
hodhën poshtë. Megjithatë patjetër duhet të përmendet, se opinioni ka vërejtje 
për Prokurorinë publike se gjithnji e më pak e zbaton institutin për ngritje të 
procedurave me vetë iniciativë. Mbështetje për një mendim të këtillë me siguri 
se duhet të kërkohet në numrin e madh të aferave të prezentuara nëpër 
mediume gjatë vitit 2001 dhe 2002, për të cilat opinioni mbeti i painformuar rreth 
veprimeve të ndërmarra zyrtare. Pikërisht për të kënaqur opinionin, i cili në të 
kundërtën do të dyshoj se a ka ndodhur me të vërtetë ndonjëra prej aferave apo 
janë vetëm spekulime, nëpërmjet të cilave duhet të arrihet ndonjë qëllim i 
caktuar, në këtë drejtim duhet qëndrim sa më transparent i Prokurorisë publike. 
Këto janë arsyet që ju japin hapësirë dyshimeve, sepse në rastet kur mungon 
përgjigja jepet hapësirë për dyshim edhe për çështje të cilat nuk janë aspak 
kontestuese. 
 
2.3.2.  Avokati Publik i Republikës së Maqedonisë 
 
Avokati Publik i Republikës së Maqedonisë, si shërbim publik për mbrojtjen e 
interesave pronësore të Republikës u përfshi nëpër disa parashtresa nëpërmjet 
të cilave qytetarët ankohen për mosmarrjen e masave ligjore, nga ana e këtij 
organi, në rastet e uzurpimit të tokës për të cilën e drejta e pronësisë i takon 
Republikës së Maqedonisë. Në një rast duke vepruar sipas parashtresës së një 
grupi të aksionerëve nga SHA "Mladost" nga Koçani, duke pasur parsyshë 
faktin se Agjensia e Republikës së Maqedonisë për privatizim i vërtetoi të 
dhënat për veprim të paligjëshëm  gjatë procedurës për transformim të kapitalit 
shoqëror, Avokati i Popullit, kërkoi nga Avokati publik që të ngre padi për 
prishjen e procedurës për privatizim, por ky rekomandim për arsye të 
pakuptueshme dhe të paargumentuara nuk u përkrah. Përkatësisht gjatë 
kryerjes së kontrollit Agjensia ka konstatuar se shitja e kapitalit shtetëror në 
ndërmarrje është kryer  në kundërshti me nenin 95 të Ligjit për transformim të 
ndërmarrjeve me kapital shtetëror, gjë që është arsye e mjaftueshme për 
prishjen e kontratës për shitje, ndërsa Avokati Publik, edhe përkundër  këtij fakti 
të pashmangshëm, kërkoi nga Agjensia të bëj kontroll juridik, financiar dhe si 
dhe kontroll kontabël për privatizimin e ndërmarrjes. 
 
2.3.2. Institucionet për dënim dhe korrektim 
 
Edhe gjatë këtij viti Avokati i Popullit me interes të posaçëm, e ka përcjellë 
gjendjen rreth respetimit të të drejtave të personave të paraburgosur dhe të 
atyre që vuajnë dënimin nëpër institucionet për dënim dhe korrektim si dhe për 
edukim dhe korrektim. Vëmendje e veçantë iu kushtua sidomos kushteve për 
vendosje, mbajtjes së higjienës individuale, higjienës nëpër sallat e qëndrimit, të 
ushqimit, sigurimit të veshëmbathjeve, kompensimit për punën e kryer, 
komunikimit me letër, vizitave dhe marrjes së dërgesave, kushteve për aktivitete 
sportive, angazhimit punues, mbrojtjes shëndetësore, arsimit dhe riedukimit, 
shfrytëzimit të ujdive, sjelljes së personave zyrtarë etj. 
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Gjatë periudhës së kaluar pesë vjeçare Avokati i Popullit, dy herë bëri hulumtim 
detajor në vendin e ngjarjes, nëpër këto institucione dhe me këtë rast konstatoi, 
se në disa institucione për dënim dhe korrektim të Republikës (gjithsejt janë 
tetë) ekzistojnë kushte për risocializim të suksesshëm të personave të dënuar, 
ndërsa në disa institucione për dënim dhe korrektim siç është ai në "Idrizovë", 
ku janë vendosur pothuajse më shumë se gjysma e të burgosurve në 
Republikë, krahas kushteve të këqija për vendosje dhe qëndrim, konstatuam se 
nuk ekziston sistem i përshtatshëm, i cili do të vihet në funksionimin për 
risocializimin e suksesshëm edhe krahas faktit se për nga plani normativ, 
ekzistojnë rregulla që janë në pajtueshmëri me standardet evropjane. Gjithashtu 
konstatuam se krahas sigurimit të pamjaftueshëm të kushteve kadrovike, 
materialo-teknike dhe financiare, që janë të nevojshme për kryerje të 
suksesshëm të funksionit, nëpër këto institucione u vërejtën edhe lëshime të 
natyrës subjektive. 
 
Situatën nëpër këto institucione edhe gjatë këtij viti Avokati i Popullit e përcillte 
me interes të veçantë, duke bërë vizita në bazë të parashtresave të personave 
të dënuar dhe me vetëiniciativë. Nga fundi i vitit u vizitua edhe instituti për 
dënim dhe korrektim në "Idrizovë", me qëllim që Avokati i Popullit, vetë të bindët 
se a është vepruar për të mirë, pas konstatimeve të mëparshme për gjendje 
negative si dhe pas rekomandimeve të dorëzuara, pra a ka përmirësim të 
situatës. Vërejtëm se që nga fillimi i vitit janë siguruar mjete financiare dhe 
menjëherë është filluar me renovmin e objeketeve të institutit. Gjithashtru 
vërejtëm se disa prej objekteve janë, në fazën fiilestare të veprimit teknik, në 
disa të tjera kishin përfunduar meremetimet e duhura, ndërsa disa ishin në 
fazën e ndërtim-renovimit. Nga ajo që pamë mund të vërehej se objekti i sektorit 
për femra krejytësisht ishte renovuar. 
 
Krahasuar me kushtet tjera për qëndrim dhe risocializim të të burgosurve u 
konstatua se ndryshime më me rëndësi nuk janë bërë. Kështu megjithëse nuk 
kishte vërejtje rreth ushqimit, gjatë bisedave me të burgosur dhe nga 
parashtresat e dorëzuara, vërejtëm se ankesat kishin të bëjnë sidomos me 
njëanshmërinë e të punësuarve gjatë mundësive për të shfrytëzuar ujditë, me 
qëndrimin jo korrekt të disa të punësuarve në shërbimet e sigurimit, me 
mënyrën e riedukimit, me sjelljet e mjekut shtëpiak etj. 
 
Megjithse gjatë periudhës së kaluar pesëvjeçare disa herë kemi theksuar se 
sallat në institutin për dënim dhe korrektim, nëpër të cilat vendosen personat e 
paraburgosur, janë të papërshtatshme dhe më tepër ju ngjajnë qelive (sidomos 
në Burgun, "Shkupi" dhe "Ohër"), deri më sot asgjë nuk është ndërmarrë për 
përmirësimin e gjendjes në këtë drejtim. 
 
Gjatë këtij viti në institutin për përmirësim dhe korrektim "Idrizovë" është bërë 
një përparim i dukshëm në drejtim të përmirësimit të gjendjes për vendosje dhe 
për qëndrim të personave të dënuar. Ndërsa ende mungon sistem i 
përshtatshëm dhe i organizuar i cili do të vihet në funksionin e risocializimit të 
suksesshëm të personave të dënuar. Shikuar nga ky aspekt krahas asaj se nuk 
janë siguruar kushte të majftueshme kadrovike materialo-teknike dhe financiare, 
prezente janë edhe lëshimet e natyrës subjektive, të cilat vijnë në shprehje 
sidomos gjatë komunikimit të të punësuarve në shërbimet kompetente me 
personat e dënuar. Kur bëhet fjalë për sjelljet e të punësuarve me të dënuarit, 
sidomos duhet patur kujdes që nëpër këto institucione të punësohen kuadro të 
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sprovuara, me përvoj, të aftë dhe profesionist që të mos ndodhë ajo që ndodhi 
në burgun e Tetovës, ku një përfaqësues i shërbimit të sigurimit u vra me armë 
zjarri nga kolegu i tij. 
 

* * 
* 

 

Nisur nga kjo që u tha është i patjetërsueshëm angazhimi i personave 
përgjegjës nëpër institutet për dënim dhe korrektim si dhe për edukim dhe 
koorektim, angazhimi i Drejtorisë për ekzektumin e sanksioneve dhe Ministrisë 
së drejtësisë, për të ndërmmarrë masa dhe aktivitete të duhura, për krijimin e 
kushteve të nevojshme për qëndrim dhe vendosje të personave të dënuar, 
ndërsa gjatë veprimit me personat  e dënuar të mbahet llogari për humanizmin, 
dinjitetin dhe integritetin e tyre fizik. 
 
2.4. Mbrojtja e të drejtave të personave ushtarak dhe të atyre 

me detyrë ushtarake 
 
Gjatë këtij viti numri më i madh i parashtresave, nga kjo lëmi kanë të bëjnë me 
të drejtën e shërbimit të afatit ushtarak cilivil. Avokati i Popullit në kuadrë të 
autorizimeve që i ka, kërkoi nga Ministria e Mbrojtrjes që të ndërmerr masa, për 
zbatimin e regullave të reja ligjore dhe t'i sjellë aktet nënligjore, me ç'rast do të 
krijohen kushtet për realizmin e këtyre të drejtave. Intervenimet tona më në fund 
u respektuan dhe nga fundi i vitit u sollën dispozitat nënligjore, për mënyrën e 
shërbimit dhe të organizimit si dhe të përcaktimit se nëpër cilat institucione do të 
kryhet ky shërbim ushtarak, gjithashtu është formuar edhe komision, për 
zgjidhjen e kërkesave të rekrutëve në përbërje të sektorit për mbrojtje civile dhe 
menaxhim me krizën, me ç'rast u krijuan të gjitha kushtet për realizmin e 
institutit për shërbim të afatit ushtarak civil, në Armatën e Republikës së 
Maqedonisë. 
 
Një numër mjaft i madh i parashtresave kishin të bëjnë me realizimin e të 
drejtave që janë në pajtueshëmri me Ligjin për të drejta të posaçme të 
përfaqësuesve të forcave të sigurimit dhe të familjeve të tyre. Në lidhje me këto 
parashtresa Avokati i Popullit, këkroi nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, 
që të ndërmerren masa për sigurimin e mjeteve poltësuese në Buxhet, për 
realizimin e të drejtave të posaçme, të përfaqësuesve të forcave të sigurimit, të 
cilat janë nën kompetencat e Mnistrisë së Mbrojtjes si dhe për familjet e 
ushtarëve të vrarë gjatë luftimeve në ish Jugosllavi, me këtë rast sipas 
informatave të fundit të dorëzuesve të parashtresave, të cilat u vërtetuan edhe 
nga ana e Ministrisë, nga fundi i vitit 2002, filloi pagesa me konpensim prej 40 
rrogave për familjet e të vrarëve. 
 
Me këtë rast duhet të theksohet gatishëmria e veçantë për bashkëpunim që 
tregoi Sektori për të drejtat individuale dhe juridike, pranë Ministrisë së 
Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë, gjatë veprimeve të ndërmarra pas 
parashtresave, me ç'rast u mundësua veprim i pandërprerë i Avokatit të Popullit 
në drejtim të vërtetimit të gjendjes faktike si dhe realizimit përfundimtar të të 
drejtave të dorëzuesve të parashtresave. 
 
Ndrëkaq për vrojtim sa më të mirë dhe sa më të plotë të gjëendjes në këtë lëmi 
si dhe me qëllim të përmirësimit dhe të përparimit të punës në drejtim të 
realizimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore, gjatë periudhës së ardhëshme 
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Avokati i Popullit planifikon ndërmarrjen e një sërë aktivitetesh, për vizita dhe 
kontrrollime nga vendi i ngjarjes nëpër institucionet ku do të kryhet shërbimi 
ushtarak si dhe nëpër institucionet nëpër të cilat personat me detyrë ushtarake 
orientohen për të kryer shërbimin në përbërjen e reservistëve. Gjithashtu 
Avokati i Popullit do të angazhohet për organizimin e takimeve me strukturat 
udhëheqëse pranë Ministrisë së Mbrojtjes, në drejtim të bashkëpunimit të 
patjetërsueshëm dhe efikas në kuadër të veprimit pas parashtresave si dhe në 
zbatimin e anketave ndërmjet rekrutëve, ushtarëve dhe personaliteteve 
ushtarake, me qëllim të vërtetimit të problemeve më akute me të cilat 
ballafaqohen dhe t'iu jepet prioritet aktiviteteve të Avokatit të Popullit. 
 
2.5. Mbrojtja e të drejtave sociale dhe mbrojtja 

e marrëdhënieve punuese dhe banesore 
 
2.5.1. Të drejtat sociale 
 
Të drejtat ekonomike dhe sociale sipas kushtetutës, ligjeve dhe sipas akteve 
juridike ndërkombëtare llogariten si të drejta themelore të njeriut dhe të qytetarit. 
Shteti mban llogari për këto të drejta në pajtueshëmri me parimet e 
drejtshmërisë sociale me të cilat garantohet e drejta për ndihmë personave të 
pamundshëm dhe qytetarëve të paaftë për punë. Ndërkaq gjendja e 
përgjithshme sociale tregon se shteti, jo vetëm që është shumë larg respektimit 
të këtyre standardeve, por edhe të drejtat ekonomike dhe sociale të qytetarëve 
prej viti në vit shkelen gjithnji e më tepër, ky vlerësim i Avokatit të Popullit u 
potencua edhe  në raportin e vitit kaluar. 
 
Si vitin e kaluar ashtu edhe sivjet numri më imadh i parashtresave të qytetarëve 
kanë të bëjnë me të drejtat sociale dhe kryesisht me realizimin e ndihmës 
sociale me të holla, ndihmës së përeherëshme në të holla, ndihmës së 
përkohëshme, të drejtës për kujdes dhe ndihmë, të drejtës për pages me 
konpensim për shkak të papunësisë dhe të drejtës për shpenzimet e 
drëgesave. 
 
Gjatë vitit 2002, 82.100 familje kanë shfrytëzuar ndihmë sociale, 19.700 
persona kanë shfrytëzuar kompensim për ndihmë dhe kujdes ndaj tjetrit, 7.500 
persona ndihmë të përkohshme, 600 persona ndihmë të përhershme, ndërsa 
49.000 punëtor kanë shfrytëzuar ndihmë për humbjen e vendit të punës për 
arsye të ndryshme. Kjo do të thotë se pjesa më e madhe e qytatarëve të 
Republikës së Maqedonisë jetojnë prej ndihmave sociale, me standard shumë 
të ulët jetësor, përkatësisht në mjerim dhe varfëri të madhe. Për një situatë të 
këtillë më së shumti kontribon papunësia e qytetarëve. Këto të dhëna tregojnë 
se megjithëse shteti mban njëfarë llogarie sociale  për qytetarët me gjendje më 
të keqësuar, por ende nuk ka ndërmarrë kurrfarë masash serioze për zbutjen e 
arsyeve që kanë shkaktuar rritjen e numrit të rasteve sociale, para së gjithash 
në drejtim të punësimit të tyre. 
 
Gjatë veprimit pas marrjes së parashtresave të qytetarëve nga kjo lëmi, Avokati 
i Popullit u ballafaqua me më shumë probleme. Kështu është konstatuar se disa 
qendra për punë sociale, përkatësisht disa referentë dhe punëtor të sporteleve 
nuk i pranojnë kërkesat e qytetarëve me arsyetim se nuk i plotësojnë kushtet 
për kërkesa konkrete. Me një mënyrë të këtillë veprimi ndaj qytetarëve me 
sjellje sipas qejfit, të punësuarit nëpër këto qendra jo vetëm që veprojnë kundër 
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ligjit por edhe kundër parimeve dhe kodit të sjelljeve në punën e organeve të 
administratës shtetërore. Organi që është kompetent ka për obligim ligjor që ta 
pranoj shkresën, ta vërtetoj pranimin dhe pas vendimit, në bazë të kërkesës së 
qytetarit t'i dorëzoj atij edhe përgjigje, përkatësishtë aktin konkret. 
 
Nëpër këto qendra sidomos vështirë mund të realizohet e drejta për ndihmnë 
dhe kujdes ndaj tjetrit, më shpesh kjo ndihmë u jepet vetëm personave që janë 
krejtësisht të palëvizshëm. Vështirësi të ndryshme gjatë realizmit të të drejtave 
të qytetarëve në këtë lëmi, u paraqitën edhe atëher kur  Ministria për punë dhe 
politikë sociale në raste të caktuara paraqitej si organ i shkallës së dytë për 
shqyrtimin e prapësive të qytetarëve, kështu që shpeshherë ky organ i dytë, jo 
vetëm që nuk e vërtetonte gjendjen faktike por edhe pa nevojë e zvarriste 
procesin e vendimit, kështu që procedura zgjatej më shumë se tre muaj. 
Veprimi jo me kohë pas marrjes së prapësive e tejkalonte afatin e logjikshëm 
për marrje të vendimeve, duke pasur parsysh faktin se fjala është për të drejta 
të cilat drejtëpërdrejtë janë të lidhura me jetën e përditshme të qytetarëve. 
Megjithëse për përmirësimin e gjendjes u dhanë disa rekomandime për  masa 
dhe aktivitete konkrete ato mbetën të parealizuara. 
 
Avokati i Popullit ka ndërmarrë aktivitete edhe në lidhje me Vendimin e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, sipas të cilit u ndryshua Vendimi për 
kushtet, kriteret, shumën, mënyrën dhe procesin e vërtetimit dhe realizimit të së 
drejtës sociale me të holla, që është sjellë në dhjetorin e këtij viti, përkatësisht 
aktivitetet kanë të bëjnë me kriteret plotësuese, nëpërmjet të cilave nga 
qytetarët këkrohet të dorëzojnë edhe llogari për energjinë e shpenzuar elektrike, 
që evidentohet në emër të shfrytëzuesit të së drejtës apo në emër të ndonjë 
anëtari të ekonomisë shtëpiake për të fituar të drejtën e ndihmës sociale. Në 
këtë drejtim Avokati i Popullit deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
dorëzoi rekomandim, ku kërkohej rishqyrtimi i vendimit, me sqarime se kriteret 
plotësuese jo vetëm që janë restriktive por përfaqësojnë edhe shpenzime 
plotësuese për qytetarët dhe si të tilla mund të prezentojnë gjendje të gabuar 
rreth statusit të qytetarëve, të cilët duhet ta shfrytëzojnë këtë të drejtë. Me këtë 
rast Avokati i Popullit e njoftoi Ministrinë për punë dhe politikë sociale se kur 
është në pyetje zbatimi i këtij kriteri përkatësisht  vënia në dyshim e vërtetësisë 
së dëshmive të parashtruara, nënkupton edhe kontrollime dhe shqyrtime 
plotësuese për secilin rast në veçanti, pra njëherë duhet të vërtetohet gjendja 
faktike në teren, ndërsa më në fund të sillen vendime. Duke reaguar ndaj 
kritereve plotësuese disa qytetarë shfrytëzues të ndihmave sociale, shprehën 
revoltë, para Ministrisë për punë dhe politikë sociale. Gjithashtu shumë qytetarë 
duke dashur që ta përshtatin dokumentacionin me kriteret e reja, i regjistruan 
llogaritësit e rrymës në emrin e tyre ose në emër të anëtarit të familjes së tyre, 
por edhe këto raste zyrtarët e këtyre qendrave për punë sociale i shohin si 
dredhi të bërë me qëllim, me ç'rast jo vetëm që i refuzojnë kërkesat e qyttarëve, 
por edhe e ndalojnë të drejtën për të kërkuar ndihmë sociale për 12 muaj. Me 
një sjellje të këtillë ndaj qytetarëve personat zyrtarë të Ministrisë, marrën të 
drejtën e gjykatësit për t'i gjykuar dhe dënuar qytetarët. Për tejkalimin e këtyre 
problemeve është realizuar një takim edhe me Ministrin, me ç'rast u shpreh 
gtishmëria për të vepruar ministria në të gjitha rastet kontestuese, pra pa marrë 
parsysh rregulloren ligjore, ministria do të bëj hulumtime plotësuese dhe do të 
marrë qëndrim për çdo rast në veçanti. 
 
2.5.1.1. Personat e zhvendosur brenda kufirit 
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Si pasojë i veprimeve të armatosura që ndodhën në Republikën e Maqedonisë 
gjatë vitit 2001, nëpër qendrat kolektive dhe nëpër familje të ndryshme mbetën 
edhe 8.400 persona të zhvendosur brenda kufirit apo rreth 1.900 familje. Numri 
më i madh i personave të shpërngulur brenda kufirit rreth 6.300 ngelën edhe më 
tutje të jetojnë nëpër familje të ndryshme. Prej numrit të përgjithshëm të 
personave të shpërngulur rreth 5000 janë shqiptarë (kryesisht të vendosur 
nëpër shtëpi private), 2.700 maqedonas, 450 sërbë, 200 romë etj. 
 
Avokati i Popullit gjatë muajit qershorë të vitit 2002 i vizitoi qendrat kolektive 
npër të cilat ende janë të vendosur personat e shpërngulur. Kështu në Shkup u 
vizitua shtëpia e studentëve "Stiv Naumov", shtëpia e studentëve "Pellagonia", 
qendrat "Olimpisko sello" dhe "Çiçino sello", ndërsa në Kumanvë u vizituan 
hotelet "Kuba" dhe "Kristal" të cilat janë përshtatur si qendra, si dhe u vizitua 
Qendra "Star Dojran". Gjatë këtyre vizitave u kanstatua se Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, përkatësisht Ministria për punë dhe politikë sociale, 
nën kompetencat e së cilës janë qendrat kolektive, në bashkëpunim me Kryqin 
e kuq të Republikës së Maqedonisë si dhe në bashkëpunim me organizatat 
kompetente ndërkombëtare, kryesisht kanë treguar kujdes të duhur dhe human 
ndaj kategorisë së këtyre personave. Ndërkaq gjatë vizitave u vërejtën edhe 
lëshime të caktuara, me ç'rast u përgatit një raport për masat dhe aktivitetet 
konkrete që duhet të ndërmerren i cili iu dorëzua Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe organeve të tjera komptente. 
 
Vërejtjet dhe masat kishin të bëjnë me përmirësimin e kushteve për jetesë 
nëpër Qendrat ku ato ishin të papërshtatshme, përkatësisht me përmirësimin e 
kushteve higjienike dhe me mbrojtjen shëndetësore, duke përfshirë këtu edhe  
ushqimin, sigurimin e ujit të nxehtë, vveshëmbathjet etj. Gjithashtu duhej të 
sigurohej edhe ushqim cilësorë dhe me rregull si për personat të cilët ishin të 
vendosur nëpër këto Qendra ashtu edhe për personat nëpër shtëpi private. Të 
gjithë fëmijëve pa marrë parasysh se ku jetojnë, në mënyrë të njëjtë duhej t'iu 
sigurohej pushimi verorë si dhe gjatë vitit të ardhshëm duhej të siguroheshin 
kushte për t'u përfshirë të gjithë fëmijët në procesin arsimor, përkatësisht t'iu 
sigurohej mësim në përputhshmëri me nenin 44 të Kushtetutës të Republikë së 
Maqedonisë. Krahas këtyre kushteve duhej të merreshin aktivitete të duhura 
për krijimin e një programi të përgjithshëm strategjik, për kthimin sa më të 
shpejtë të të zhvendosurve nëpër shtëpitë e tyre, ndërsa për shkak të faktit se 
personat e zhvendosur nuk kishin informata të mjaftueshme për masat dhe 
aktivitetet të cilat i kishte ndërmarrë Qeveria për khtimin e tyre dhe për 
përmirësimin e kushteve për jetesë, e shihnim si të pashmangshme nevojën për 
t'i informuar në mënyrë transparente dhe të vazhdueshme këto persona dhe për 
t'i përfshirë vetë ata, në aktivitetet për ndërmarrjen e masave nga ana e 
Qeverisë dhe nga ana e institucioneve përkatëse. Për krijimin e një 
bashkëpunimi, praktik, efikas dhe efektiv si dhe për koordinimin rreth zgjidhjeve 
të problemeve me kohë të të zhvendosurve, krahas Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, ministrive, Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, organeve 
kompetente, dhe institucioneve tjera kompetente, e shihnim të arsyeshme që në 
këto aktivitete të përfshihen edhe organet si dhe institucionet lokale, me që ato 
ishin më mirë të informuar me problemet e qytetarëve në rajonin e tyre. 
 
Megjithëse të gjitha institucionet të cilave iu dorëzua raporti i Avokatit të Popullit 
shprehën gatishmëri për shmangien e mangësive të përmendura, gjatë vizitave 
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të sërishme  këtyre Qendrave, që u realizuan nga fundi i vitit, mund të vërehej 
se janë shmangur vetëm disa prej këtyre mangësive. Duke pasur parsyshë atë 
se gjatë vizitës së parë të Avokatit të Popullit, nëpër keto qendra të Republikës 
së Maqedonisë dhe nëpër familje të ndryshme, kishte 13.500 persona të 
zhvendosur, ndërsa gjatë vizitës së dytë rreth 8.000 persona të zhvendosur, 
mund të konstatohet se Qeveria e Republikës së Maqedonisë në koordinim me 
institucionet tjera kompetente, vepronte në drejtim të kthimit të këtyre 
personave nëpër shtëpitë e tyre. Pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
edhe më tutje vazhdon të funksionojë trupi koordinativ për ballafaqim me krizën, 
i cili kryesisht merret me problemet e personave të zhvendosur. Avokati i 
Popullit, gjithashtu realizoi edhe takime të tjera me organet kompetnte me ç'rast 
u tregua gatishmëri për bashkëpunim dhe shpresojmë se Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë, bashkë me organet kompetente do t'i ndërmarrin të gjitha 
masat dhe aktivitetet e duhura për sigurimin e kushteve për jetë normale dhe 
kushteve për kthimin e personave të zhvendosur nëpër shtëpitë e tyre. 
 
2.5.2. Të drejtat e marrëdhënieve punuese 
 
Problem më i madh dhe më serioz për qytetarët e Maqedonisë, edhe më tutje 
mbetet papunësia. Problemi i papunësisë ka ndikim të drejtëpërdrejtë edhe në 
rënien e standardit jetësor të qytetarëve, ndërsa bashkë me këtë dukuri shtohet 
edhe mjerimi dhe varfëria ndërmjet qytetarëve. Gjatë vitit raportues në 
Republikën e Maqedonisë janë evidentuar 374.114 persona të papunësuar, pra 
krahasuar me periudhën e vitit të kaluar 2001, numri i të papunësuarve është 
shtuar për 13.804 persona apo për 3,8%. Një pasqyrim i këtillë i gjendjes tregon 
se  numri i personave të papunësuar në Republikën e Maqedonisë edhe më 
tutje mbetet më i madh se numri i personave të punësuar. Sa është serioz 
problemi i papunësisë, edhe më serioz dhe më brengosës është problemi se 
Qeveris së Republikës së Maqedonisë i mungon programi strategjik, për 
zbutjen dhe zgjidhjen e kësaj çështje ekzistenciale. Çdo shtet i cili proklamohet 
si social, patjetër duhet që qytetarëve të cilët janë të aftë për punë t'iu siguroj 
punësim. Në të kundërtën edhe më tutje do të thellohet jetesa pa kurrfarë 
perspektive e qytetarëve dhe do të shtohet mosbesimi i tyre ndaj shtetit, 
sidomos te popullata e re. Për fat të keq e drejta e punësimit në vend që të 
llogaritet si e drejtë themelore e njeriut ajo edhe më tutje konsiderohet si e 
drejtë e posaçme apo si privilegj. Në një situatë të këtillë roli i Avokatit të 
Popullit në angazhimin e tij që çdo qytetarë i cili është i aftë për punë ta realizoj 
këtë të drejtë, nuk është vetëm i vështirë por duket edhe i pamundshëm. 
 
Parashtresat nëpërmjet të cilave kërkohej mbrojtja e të drejtave të 
marrëdhënieve punuese ishin më me numër gjatë këtij viti dhe kryesisht kishin 
të bëjnë me: krijimin e marrëdhënieve punuese, me ndërprerjen e 
marrëdhënieve punuese, me mënyrën e caktimit të vendeve të punës, me 
emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve, me pagesat e pushimeve, me pagesat 
mujore, me kompensimin me të holla për shkak të papunësisë dhe me lloje të 
tjera të kompensimeve. Gjithashtu parashtresat kishin të bëjnë edhe me 
procedurat për privatizim, me moszbatimin e vendimeve gjyqësore, me 
suspendimin e punëtorëve nga puna, me vërtetimin e pushimit vjetor, me 
mosprezencën në punë, me organet e inspektimit dhe me organet tjera, pastaj 
me procedurat për vërtetimin e statusit të të punësuarve, me trajtesën e akteve 
për sistematizim të vendeve të punës, me pakënaqësinë e kushteve të punës, 
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me pakënaqësinë e kryerjes së punës jashtë orarit punues dhe me detyra tjera 
punuese. Nimri më i madh i këtyre parashtresave para së gjithash kishte të bëj 
me punën e Ministrisë së Arsimit, përkatësisht me shkollat fillore dhe të mesme, 
me Ministrinë e Financave, me Ministrinë e Mbrojtjes, me Komisionin e shkallës 
së dytë pranë Qeveris së Republikës së Maqedonisë, me ndërmarrjet publike si 
dhe me organet dhe organizatat tjera. 
 
Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me organet dhe me organizatat me të cilat 
kanë të bëjnë parashtresat nga sfera e marrëdhënieve punese, gjatë vitit 
raportues, jo vetëm që nuk ka qenë i kënaqshëm, por bashkëpunimi i këtyre 
organeve dhe organizatave me këtë institucion ka qenë edhe larg obligimeve 
ligjore. Bashkëpunim më i mirë i cili mund të merret edhe si shembull, ka qenë i 
realizuar me Inspektoratin shtetëror për punë dhe për inspektime punuese. 
Pothuajse për të gjitha rastet kur është kërkuar që të bëhet kontrrollim nga 
vendi i ngjarjes, këto organe kanë dhënë përgjigje pozitive. Një nivel i ulët i 
bashkëpunimit edhe përkundër insistimeve të vazhdueshme të Avokatit të 
Popullit, u regjistrua me Ministrinë e Arsimit. Avokati i Popullit pothuajse kurrfarë 
bashkëpunimi nuk mund të realizonte as me Komisionin për marrëdhënie 
punuese të shkallës së dytë, pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Ky 
Komision nuk iu përgjigj asnjë kërkese të Avokatit të Popullit, kështu që u krijua 
përshtypja sikur ky Komision fare nuk funksionon. Shembull më flagrant për 
mosbashëkpunim u regjistrua me Agjencinë për zhvillim dhe investim të 
Republikës së Maqedonisë, ku Avokati i Popullit konstatoi shkelje nga ana e 
drejtorit të Agjencisë, me çrast dha edhe rekomandimet e veta, megjithate edhe 
ky institucion sikur nuk ekzistonte. 
 
Megjithëse shkeljet më me numër janë konstatuar gjatë krijimit të 
marrëdhënieve punuese, Avokati i Popullit nuk mund të ketë ndikim gjatë 
pranimit, me që në pajtueshmëri me Ligjin për marrëdhënie punuese, kjo 
çështje është e drejtë vetëm e punëdhënësit. Por Avokati i Popullit intervenoi 
nëpër të gjitha ato raste, ku me qëllim manipulohej ose nuk respektohej instituti 
për shpallje të konkursit, dhe në këto raste u kërkua, shpallje publike të nevojës 
për pranim të punëtorëve të ri edhe atë me përcaktimin e kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme. Avokati i Popullit potenconte se qëllimi i këtyre 
shpalljeve publike është që të mundësoj përfshirje maksimale nëpër vende të 
punës, të gjithë qytetarëve sipas kushteve të barabarta. 
 
Duke pasur parsyshë atë se viti raportues ishte edhe vit i zgjedhjeve 
parlamentare, ndërrimi i pushtetit, ndërrimet e vendeve udhëheqëse nëpër 
organe dhe institucione të ndryshme u shpreh edhe me ndërrimin e vendeve të 
punës së disa punëtorëve. Me këtë rast duke respektuar parimin se caktimi i 
vendeve të punës është e drejtë vetëm e punëdhënësit, Avokati i Popullit, 
organeve dhe organizatave me të cilat kishin të bëjnë parashtresat, u 
rekomandoi që caktimi i vendeve të punës të punëtorëve të bëhet në mënyrë  
përkatëse. Sipas të dhënave të disa qytetarëve, të cilëve u janë ndërprerë 
marrëdhëniet punuese, për shkak të bindjeve të tyre politike dhe partiake, 
ndërsa kanë punuar me marrëveshje në vepër, Avokati i Popullit më tutje nuk 
kishte se çka të bënte, përveç se të sqaronte se kjo mënyrë e krijimit të 
marrëdhënieve punuese nuk është e drejtë e marrëdhënieve punuese, por e 
drejtë me marrëveshje, që del nga Ligji për marrëdhënie të obligueshme. 
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Patjetër duhet të theksohet se intrevenimet e Avokatit të Popullit rreth 
konstatimeve të shkeljeve, gjatë procedurave për krijimin e marrëdhënieve 
punuese, për caktimin e vendit të punës dhe për ndërprerjen e marrëdhënieve 
punuese, shpeshherë nuk respektoheshin. Për këto arsye qytetarët kur nuk 
mund t'i realizonin të drejtat e marrëdhënieve punuese edhe pas intervenimeve 
të Avokatit të Popullit, ata për t'i realizuar të drejtat e tyre, orientoheshin për në 
organet gjyqësore. Ndërkaq brengos fakti se edhe përkundër asaj se të drejtat e 
marrëdhënieve punuese përfaqësojnë problem ekzistencial për qytetarët, 
proceset gjyqësore për marrëdhënie pune zgjatin dy, tre apo më shumë vite, gjë 
që përfaqëson afat kohor të palogjikshëm, kur janë në pyetje proceset 
gjyqësore nga kjo lëmi. Në këtë kontekst një problem të veçantë gjatë realizimit 
të të drejtave të punëtorëve përfaqëson moekzekutimi i vendimeve të 
plotfuqishme gjyqësore nga shkaqe të arsyeshme dhe të paarsyeshme siç janë: 
bllokimi i llogarive rrjedhëse, veprimi me llogari tjera rrjedhëse, hapja e më 
shumë llogarive rrjedhëse gjëra të cilat punëtori shumë vështirë i kupton, më 
pastaj hapja e procedurës falimentuese, mosdhënia e informatave nga ana e 
bankave për llogaritë rrjedhëse të punëdhënësve etj. Gjatë këtyre rasteve 
shpeshherë bëhen trillime të ndryshme për të mos u ekzekutuar aktvendimi. 
 
Gjatë realizimit të të drejtave të marrëdhënieve punuese, një problem i veçantë 
u paraqit me disa punëtorë, të cilëve u janë ndërprerë marrëdhëniet punuese, 
në bazë të tepricës teknologjike, në SHA "Holding", në ndërmarrjen "FRINKO" 
në Manastir, në SHA "Gazella" dhe në disa vende tjera, me ç'rast punëtorët nuk 
mund t'i realizonin të drejtat e tyre që dalin nga Vendimi i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, për pagimin e konpensimit të përkohshëm,  me që 
Ministria e financave ende nuk e ka zbatuar vendimin edhe pse ai është sjellë 
në vitin 2000. Gjithashtu të drejtat e vendimit të lartpërmendur nuk mundën t'i 
realizojnë as disa punëtorë të "Jugohrom"-it-Jegunovcë, vetëm për shkak të 
faktit se janë shtetas të huaj. Avokati i Popullit nga organet kompetente disa 
herë ka kërkuar zbatimin e këtij vendimi. 
 
Gjatë periudhës raportuese Avokati i Popullit, u ballafaqua edhe me problemet 
e qytetarëve nga rajonet e krizës, të cilëve u janë ndërprerë marrëdhëniet 
punuese, për shkak se nuk janë paraqitur në punë dhe mosprezencën e tyre 
nuk e kanë arsyetuar me kohë, gjatë periudhës së krizës, kur për shkaqe 
sigurie ata nuk kanë qenë në gjendje , që të paraqiten në mënyrë të rregullt 
nëpër vendet e punës. Megjithëse Avokati i Popullit që nga viti i kaluar, njoftoi 
se organet dhe organizatat, si dhe njësitë tjera punuese, përkatësisht 
ndërmarrjet, të cilat për këto arsye kanë sjellur vendime të këtilla, në bazë të 
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kanë për obligim që t'i 
kthejnë punëtorët nëpër vendet e tyre punuese, përkatësisht të veprojnë sipas 
këtij vendimi, por edhe përkundër këtij vendimi, shumë organe dhe organizata si 
dhe shumë punëdhënës, ende nuk kanë marrë kurrfarë veprimesh për kthimin e 
këtyre punëtorëve. Numri më i madh i qytetarëve të cilët ende nuk janë kthyer 
nëpër vendet e punës, kryesisht janë nga Araçina si dhe nga rajonet tjera të 
krizës si nga Radusha, Manastiri etj. 
 
2.5.3. Tëdrejtat e marrëdhënieve banesore 
 
Sikurse vitin e kaluar ashtu edhe gjatë këtij viti npërmjet të parashtresave që 
kishin të bëjnë me marrëdhëniet punuese, kërkohej zgjidhja e çështjes së 
banimit të personave që janë në pozitë të vështirë sociale, të cilët janë pa 
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sigurim banesor dhe për arsye të ndryshme nuk kanë pasur mundësi që të 
konkurojnë në bazë të shpalljeve nëpër gazeta për ndarjen e banesave, pastaj 
parashtresat kishin të bëjnë me kërkesat për përcaktimin e të drejtës së banimit 
për realizimin e të drejtës për blerje  të banesave në pajtueshmëri me Ligjin për 
shitjen e banesave të pronës shoqërore, më pastaj nëpër disa parashtresa 
kërkohej evidentimi i banesave që janë pronë shtetërore, por më shpesh i 
banesave për nevoja zyrtare për realizmin e të drejtës për blerje, parshtesat 
tjera  kishin të bëjnë me ndarjen e banesave zyrtare si dhe me të drejtat tjera që 
janë të lidhura me sferën e banimit. Mjaftë evidente ishin edhe parshtesat që 
kishin të bëjnë me kërkesat për ndarjen e banesave në bazë të nenit 70 të Ligjit 
për denacionalizim. Në të gjitha këto parashtresa Avokati i Popullit ka 
konstatuar shkelje, dhe duke pasur si bazë dispozitat e kësaj natyre, Avokati i 
Popullit iu drejtua Komisionit për çështje të banimit dhe të shpërnguljeve të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, duke potencuar se shteti ka për 
obligim që këtyre qytetarëve të cilët e kanë fituar të drejtën e banimit, 
përkatësisht të drejtën për shfrytëzim banesor në bazë të Ligjit, që t'iu ndajë 
banesa tjera për shfrytëzim. Duke pasur parasysh këto të dhëna, Komisioni në 
të shumtën e rasteve pati përgjigje pozitive. 
 
Një interes të veçanët te qytetarët gjatë këtij viti zgjoi ndarja e banesave të reja 
nëpër më shumë qytete të Republikës së Maqedonisë, të ndërtuara sipas 
proektit për ndërtimin e banesave të cilat do t'iu ndahen personave me të 
ardhura të pakta, apo të popullarizuar si "banesa sociale". 
 
Përkatësisht, gjatë muajit shtator të vitit 2002, Ministria për transport dhe lidhje 
pati më shumë shpallje për ndarjen e banesave-pronë e Republikës së 
Maqedonisë, të dedikuara për zgjidhjen e çështjes së banimit të qytetarëve pa 
sigurim banesor, kryesisht të personave me të ardhura të pakta. Në bazë të 
këtyre shpalljeve për ndarjen e banesave, kanë konkuruar 1.2000 qytetarë të 
Republikës. Pas ndarjes së banesave nga ana e Komisonit, pranë Ministrisë 
për transport dhe lidhje, deri te Avokati i Popullit arritën 150 parashtresa të 
qytetarëve, nëpër të cilat potencoheshin një varg parregullsish të bëra gjatë 
ndarjes së këtyre banesave. Me qëllim të vrojtimit të çështjeve si dhe për t'u 
bindur për gjendjen faktike, Avokati i Popullit, realizoi disa biseda me persona 
kompetent në Ministrinë për transport dhe lidhje, me ç'rast u morrën informata 
më të hollësishme për mënyrën dhe kriteret e procedurës që janë marrë 
parasysh gjatë zgjidhjes së kandidatëve të cilëve u janë ndarë këto banesa. 
Megjithate kërkesa e Avokatit të Popullit që të bëhet hulumtim në vendin e 
ngjarjes nëpërmjet dokumenteve të cilat i kanë dorëzuar qytetarët bashkë me 
kërkesën me të cilën janë përfshirë në konkurs, në bazë të dispozitave të nenit 
19, paragrafi 1, alinea 2 e Ligjit për Avokatin e Popullit, kjo kërkesë nga ana e 
Ministrisë nuk u plotësua. Kështu në bazë të dokumenteve me të cilat 
dispononte si dhe në bazë të bisedës që pati me përfaqësuesin e Ministrisë për 
transport dhe lidhje, Avokati i Popullit konstatoi se lista e qytetarëve të cilëve u 
janë ndarë banesa nuk ka qenë e regjistruar në tabelën e shpalljeve në 
Ministrinë për transport dhe lidhje, me ç'rast qytetarëve të tjerë u është 
ngushtuar e drejta e hulumtimet nga vendi i ngjarjes nëpërmjet dokumenteve, si 
dhe e drejta për të bërë prapësim. Qytetarët kërkesat e të cilëve nuk u 
miratuan, u njoftuan për këtë, pasi intervenoi Avokati i Popullit, por nuk patën 
mundësi për të bërë prapësim e as mundësi për të vazhduar procedurën në 
shkallën e dytë. Gjithashtu me qytetarët të cilëve u janë ndarë banesat, janë 
realizuar edhe marrëveshje para se të bëhen vendimet të plotëfuqishme, 
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ndërsa vetë ndarja e banesave është bërë pa u vërtetuar as kriteret e afërta 
sipas të cilave do të bëhej rangimi, pra nuk ekziston as lista e rangimit. Nga kjo 
që u tha mund të konstatohet se me kriteret e ndarjes së banesave, ka qenë i 
informuar vetëm komisioni, i cili së paku pranoi se ndarjen e ka bërë në bazë të 
shortit të kandiatëve të cilët i ka llogaritur se janë në pozitë të njëjtë materiale, 
familjare apo sociale. Krahas asaj që procedura pas parashtresave nuk u 
përfundua, përkatësisht vendimi për ndarjen e banesave nuk ishte përfundimtar 
dhe i plotëfuqishëm, marrëveshjet me disa qytetarë të cilëve iu ndanë banesat 
megjithatë u nënshkruan. 
 
Duke i pasur parsysh parregullsitë dhe paligjshmëritë e konstatuara gjatë 
procedurës së ndarjes së banesave në fjalë, si dhe duke e pasur parsyshë 
faktin se nga ana personave përgjegjës të Ministrisë për transport dhe Lidhje, 
në mënyra të ndryshme na u pamundësua kontrollimi i procedurës për ndarjen 
e banesave, gjë që bën edhe më tepër të dyshohet në paligjshmërinë e kësaj 
procedure, Avokati i Popullit duke pasur parasysh këto fakte, i rekomandoi 
komisionit pranë Ministrisë për transport dhe lidhje, që të bëj edhe një ndarje 
tjetër të banesave, përkatësisht t'i rishqyrtoj ndarjet e mëparshme dhe gjatë 
kësaj t'i merr  parsyshë vërejtjet e Avokatit të Popullit. Me këtë rast do të 
përmendim se edhe gjatë ndarjes së banesave të ndërtuara sipas proektit të 
njëjtë në Shtip dhe Prilep, të cilat u ndanë gjatë vitit të kaluar, Avokati i Popullit 
konstatoi parregullsi dhe paligjshmëri të njëjta, me ç'rast intervenoi në mënyrë 
të njëjtë, por për fat të keq edhe gjatë këtyre rasteve kërkesat dhe intervenimet 
e Avokatit të Popullit nuk u respektuan. Pas dorëzimit të rekomandimit, Avokati i 
Popullit u njoftua se në Ministrinë për transport dhe lidhje është formuar një 
komision i cili është duke punuar në këtë drejtim, përkatësisht, është duke e 
rishqyrtuar në tërësi procedurën në lidhje me ndarjen e banesave në fjalë dhe 
se për qëndrimet përfundimtare do të njoftohet në të ardhmen. 
 
Në bazë të vërtetimit të kësaj gjendje, pas shpalljes së konkursit, Ministria për 
transport dhe lidhje ka dorëzuar informatë deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, ku është propozuar që Qeveria ti anuloj shpalljet e konkursit me 
arsyetim se në pajtueshmëri me vendimin për ndarjen e banesave të ndërtuara 
sipas "Proektit për ndërtimin e banesave që do t'iu jepen personave me të 
ardhura të pakta", pra në bazë të këtij projekti mund të ndahen vetëm banesat e 
ndërtuara por jo edhe banesat të cilat janë duke u ndërtuar apo do të ndërtohen 
në të ardhmen. Një vevndim i këillë mbështetet në rasyetimet se prej kohës së 
ndarjes e deri në kohën e ndërtimit dhe të zotërimit faktik të këtyre banesave, 
mund të ndodhë që të bëhën ndryshime rreth gjendjes materiale të familjes së 
qytetarit, në drejtim të punësimit të tij apo të ndonjë anëtari të familjes si dhe 
mund që qytetari të fitoj ndonjë pronë në bazë të trashigimisë apo në formë të 
dhuratës etj. 
 
Më pastaj Ministria ka vlerësuar, se ndarja e parakohshme e banesave është 
në kundërshti me Ligjin për banim, me që sipas dispozitave të këtij Ligji, 
marrëveshje për qira mund të bëhet në formë të shkruar, ndërsa më pastaj kjo 
shkresë vërtetohet në notar. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për qira, 
qiradhënësi ka për obligim që qirammarësit t'ia jep banesën për shfrytëzim. 
Nisur nga kjo e pashmangshme është që gjatë kohës së nënshkrimit të 
marrëveshjes për qira, banesa e cila është objekt i marrëveshjes duhet të jetë e 
ndërtuar, për të mundur që qirradhënësi t'ia jep qiramrësit për zotërim faktik. 
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Duke u bazuar në informatën, Qeveria e Republikës së Maqedonisë solli 
vendim sipas të cilit u anuluan shpalljet e konkurseve. Avokati i Popullit 
shpreson se me përsëritjen e procedurës do të shmangen të gjitha parregullsitë 
dhe paligjshmëritë gjatë ndarjes së këtyre banesave dhe do të krijohen kushte 
reale, për përfshirje të barabartë në procedurë të gjithë qytetarëve, të cilët i 
plotësojnë kushtet, ndërsa banesat do t'i marrën personat të cilët janë më 
gjendje më të keqësuar sociale. 
 
Ekziston përshtypja e përgjithshme se shumë probleme të qytetarëve të cilat 
kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave sociale, të marrëdhënieve punuese 
dhe të marrëdhënieve banesore, viteve të fundit jo vetëm që nuk pakësohen, 
por kanë edhe pretendime për keqësim. Këto të drejta megjithëse janë të 
garantuara me shumë konventa ndërkombëtare dhe me shumë dispozita të 
vendit të cilat dalin nga Kushtetuta dhe Ligjet e Republikës së Maqedonisë, 
edhe më tutje mbeten si  të drejta të pranuara vetëm në mënyrë deklarative prej 
të cilave qytetarët pothuajse nuk kanë kurrfarë dobie. Kjo d.t.th. se shtetit, 
përkatësisht Qeverisë  së Republikës së Maqedonisë ende i mugon qëndrimi 
përkatës për mundësimin dhe zbatimin e këtyre të drejtave, të cilat kanë të 
bëjnë me të drejtat jetësore dhe ekzistenciale të qytetarit. 
 

* * 
* 

 

Të dhënat rreth gjendjes së krijuar na udhëzojnë në drejtim të  një përfundimi se 
është nevojë e pashmangshme që Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
organet kompetente  në të ardhmen ti ndërmarrin këto masa dhe akitvitete të 
duhura : 
- Të Sillet  program serioz strategjik dhe aksional për punësim dhe për 

zvogëlimin e papunësisë; 
- Punëdhënësiit në mënyrë maksimale t'i rrespektojnë institutet për shpalljet e 

konkurseve; 
- gjatë caktimit të vendeve të punës punëdhënësit në mënyrë të denjtë t'i 

respektojnë regulloret ligjore; 
- Gjatë proceseve gjyqësore të mbahet llogari për parimet e urgjencës kur 

janë në pyetje procedurat për marrëdhënie punuese; 
- Veprim dhe respktim me kohë kur janë në pyetje kërkesat dhe intervenimet 

e Avokatit të Popullit. 
 
2.6. Mbrojtja e të drejtave në sferën e sigurimit shëndetësor, 

pensional dhe invalidor 
 
2.6.1. Sigurimi shëndetësor 
 
Njëra prej të drejtave të garantuara me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë është edhe e drejta për sigurim shëndetësor, që sipas Ligjit për 
mbrojtje Shëndetësore dhe sipas Ligjit për sigurim shëndetësorë, kjo e drejtë 
duhet të realizohet sipas parimit të reciprocitetit dhe solidaritetit. Ndërkaq 
organet kompetente gjatë marrjes së vendimeve për të drejtat e qytetarit, 
megjithëse duhet të jenë të prirë nga ky parim, si dhe nga parimet që kanë të 
bëjnë me humanizmin dhe me të drejtat sociale të cilat janë të proklamuara si 
vlera themelore të rregullave kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, në 
praktikë këto parime nuk respektohen përherë, kështu që qytetarët 
ballafaqohen me pengesa të mëdhaja gjatë realizimit të të drejtave nga kjo lëmi. 
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Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave të dorëzuara të cilat kanë të 
bëjnë me realizmin e të drejtës për mbrojtje shëndetësore, ka konstatuar se 
personat përgjegjës nëpër organet kompetente të administratës shtetërore të 
cilët para së gjithash duhet të kenë kujdes për realizmin e të drejtës 
shëndetësore të qytetarit, nuk i respektojnë përherë rregullat ligjore, sidomos 
gjatë kërkesave të qytetarëve kur duhet të sillen  vendime efikase dhe në kohën 
e duhur. 
 
Megjithëse gjatë këtij viti gjendja rreth bashkëpunimit të organeve kompetente 
me Avokatin e Popullit, kur është në pyetje respektimi i propozimeve dhe 
mendimeve të këktij organi, pak është përmirësuar, por megjithate ende është 
prezente dukuria e veprimit jo me kohë nga ana e organeve, jo vetëm atëherë 
kur janë në pyetje kërkesat e Avokatit të Popullit por edhe atëherë kur janë në 
pyetje kërkesat e qytetarëve. Duke vepruar në bazë të parashtresave të kësaj 
sfere, janë konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve, të cilat para së 
gjithash kanë të bëjnë me: pagesën e mjeteve për participim për shërbimet 
shëndetësore ose për marrje të barërave, me të drejtat e udhëzimeve dhe 
pagesave për shërim jashtë vendit; me pranimin e gjendjes së siguruesit; me të 
drejtat e kategorive të ndryshme të qytetarëve (fëmijë, sëmundje të rënda etj.); 
me zgjedhjen e mjekut amë; me kompensimet për shkak të mungesës në punë 
gjatë shtatzënisë, lindjes, sëmundjes si dhe gjatë kërkimit të të drejtave tjera. 
 
Në lidhje me parashtresat të cilat kanë të bëjnë me participimin Avokati i 
Popullit, ka konstatuar se qytetarëve u merret participim, më tepër se që është 
paraparë me ligj, ndërsa procedura për kthimin e mjeteve të marrura, zakonisht 
janë të ngadalësuara dhe joefikase. Një problem të veçantë sa i përket 
kompensimit të shpenzimeve paraqitet gjatë marrjes së barërave të cilat janë 
nga e ashtuquajtura "listë pozitive", me ç'rast qytetarët shpeshherë 
ballafaqohen me dallimin në mes të çmimit që e pagujanë qytetarët dhe çmimit 
të tenderëve të ilaçit të vërtetuara sipas Fondit për sigurim shëndetësor. Avokati 
i Popullit nga organet kompetente ka kërkuar që të ndërmerren masat e duhura 
për tejkalimin e këtij problemi, me qëllim që të mbrohen qytetarët të cilët janë të 
detyruar që të paguajnë çmime shumë më të larta se sa çmimet të cilat i pranon 
fondi, me ç'rast vëhstirësohet dhe pamundësohet shfrytëzimi i realizmit të së 
drejtës për mbrojtje shëndetësore. Avokati i Popullit gjithashtu vlerësoi se të 
drejtat e qytetarëve shkelen edhe gjatë marrjes së disa barërave, përkatësisht 
shfrytëzimi i kësaj të drejte vështirësohet për shkak të arsyetimit të pa bazë, se 
një numër i caktuar i barërave mund të merren vetëm nëpër barnatore të 
caktuara, me çrast pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, u ndërmorrën masa të 
duhura për tejkalimin e këtij problemi. Kur bëhet fjalë për barërat gjendja me të 
vërtetë është brengosëse, me ç'rast kërkohet që organet kompetente të 
ndërmarrin masa të menjëherëshme për tejkalimin e problemeve gjatë furnizimit 
me barëra. 
 
Si problem me të cilin ndeshej Avokati i Popullit gjatë periudhës së kaluar ishte 
edhe realizimi i të drejtës për shërim jashtë vendit dhe njohja e shpenzimeve të 
këtkij shërimi nga ana e Fondit për sigurim shëndetësor. Përkatësisht njohja e 
kësaj të drejte edhe krahas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit gjatë periudhës së 
kaluar, përsëri hasi në kundërshtime dhe veprime që nuk kanë të bëjnë me 
rregullat ligjore dhe nënligjore, me ç'rast Fondi kërkonte që personat të cilët 
udhëzohen për shërim jashtë vendit, të nënshkruajnë një marrëveshje të 
posaçme me të cilën do të pajtohen që fondi  t'i njohë vetëm një pjesë të 



RRaappoorrttii  vvjjeettoorr  ppëërr  22000022  

 39 

shpenzimeve të bëra faktike, e jo 80% të shpenzimeve siç është paraparë me 
ligj. Me këtë rast qytetarët kanë qenë të detyruar që t'i nënshkruajnë 
marrëveshjet në fjalë që të mund t'i marrin vendimet për shërim jashtë atdheut. 
Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit u tejkaluan parrëgullsitë dhe 
respektohej ligji, por megjithate Fondi një gjë të këtillë e bëntë vetëm gjatë 
këtyre rasteve të intervenimeve. Në lidhje me realizimin e të drejtës për shërim 
jashtë vendit, të drejtat e qytetarëve gjithashtu shkeleshin edhe gjatë 
mossjelljes së vendimeve edhe përkundër bisedave konsultative se shërimi 
jashtë atdheut është i pashmangshëm. Ndërsa në disa raste tjera qytetarët ishin 
të detyruar, që të bëjnë procedurë të gjatë administrative para organeve të 
administratës dhe para Gjykatës supreme, kuptohet se me çdo shtyrje të 
procedurës gjendja shëndetësore e qytetarit, i cili kishte nevojë për intervenim 
mjekësor jashtë vendit, shpeshherë keqësohej si dhe zvogëlohej shansi për 
intervenim të suksesshëm. 
 
Gjatë periudhës në fjalë probleme karakteristike që janë të lidhura me shkeljet e 
të drejtave të qytetarit, përfaqësojnë edhe ato të cilët kanë të bëjnë me 
mosnjohjen e gjendjes së personave të siguruar, sepse sipas një vendimi të 
mëparshëm i cili më nuk ekziston, Fondi nuk ka pasur obligim për sigurim 
shëndtësor. Gjatë këtyre rasteve Fondi jo vetëm që nuk i çregjoistronte këta 
persona, me që vendimi i mëpërshëm më nuk ekziston, por as nuk i evidentonte 
si persona me sigurim shëndetësor në bazë të arsyetimeve sipas të cilave këta 
persona duhet të jenë të siguruar edhe t'i paguajnë kontributet. Avokati i Popullit 
duke u thirrur në dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me obligimet e Fondit, 
kërkonte nga ai që të bëntë çregjistrimin apo evidentimin për sigurim sipas një 
rregulli të caktuar i cili nuk do të kushtëzohej nga arsyetimet e së kaluarës si 
dhe kërkoi të merren parsyshë dispozitat që kanë të bjënë me mënyrën e 
pagesës së kontributeve tjera dhe me këtë rast këkronte çregjistrimin apo 
evidentimin e qytetarëve, për të fituar të drejtën për sigurim shëndetësor, me 
qëllim që të mos u ngushtohet e drejta për mbrojtje shëndetësore qytetarëve, 
më në fund të gjitha këto intervenime u përkrahën nga ana e Fondit. 
 
Gjatë kësaj periudhe Avokati i Popullit gjithashtu konstatoi edhe shkelje të të 
drejtave gjatë zgjedhjes së mjekut amë. Përkatësisht, një punëdhënës në 
kundërshti me Ligjin, dha urdhër që të gjithë punëtorët ta zgjedhin për mjek 
amë, personin e caktuar në fletëurdhëresën me kërcënim, se në të kundërtën 
nuk do t'iu njihen pushimet e dhëna mjekësore dhe nuk do t'iu paguhet 
kompensim. Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, me ç'rast qenë të informuara 
edhe mjetet e informimit, punëdhënësi e tërhoqi urdhërin. 
 
Problem për të cilin edhe gjatë këtij viti intervenoi Avokati i Popullit, ishte 
realizimi i të drejtave të personave që vuajnë prej sëmundjeve të rënda, të cilët 
për shkak të terapisë së përditshme u nënshtrohen shpenzimeve të mëdhaja, 
që shpesh herë për shkak të gjendjes së vështirë materiale nuk mund që t'i 
shfrytëzojnë të gjitha mjetet  dhe metodat e domosdoshme për mjekim. Për këto 
arsye Avokati i Popullit propozoi kritere për ujdi përkatëse për lirimin e kësaj 
kategorie të qytetarëve nga shpenzimet, sidomos fëmijët e sëmurë nga paraliza 
cerebrale. Megjithatë për fat të keq ende nuk janë ndërmarrë masa konkrete 
për përmirësimin e kushteve për shfrytëzim shëndetësor pa pengesa të kësaj 
kategorie të qytetarëve, pra me këtë rast patjetër duhet të bëhen ndryshime dhe 
plotësime në regullativën ligjore. 
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Duke i mbrojtur të drejtat në kët drejtim Avokati i Popullit, kontributin e tij e dha 
edhe në reformat nga sfera e shëndetësisë, sidomos nga aspekti i mbrojtjes së 
të drejtave të fëmijëve, në lidhje me prpozimet për ndërprerjen e aktivitetit të 
pediatërve si mjek të specializuar amë nëpërmjet të cilëve duhet të realizohet 
mbrojtja primare shëndetësore e fëmijëve. Duke u nisur nga kjo që u tha 
Avokati i Popullit i njoftoi me qëndrimet dhe mendimet e veta organet 
kopmetente, me ç'rast në mes tjerash potenconte ndikimin negativ të disa 
vendimeve, në drejtim të realizimit të të drejtave të njeriut, duke vlerësuar me 
këtë rast nevojën për analiza më të hollësishme që do të jenë efikase gjatë 
zbatimit të reformave të caktuara, para së gjithash nga aspekti i dhënies së 
mundësive, për t'i realizuar qytetarët të drejtat kushtetuese për mbrojtje 
shëndetësore. Gjithashtu, Avokati i Popullit duke shprehur qëndrimet dhe 
mendimet e tij theksoi se privatizimi i paraparë, në sferën e shëndetësisë sipas 
reformave të propozuara, pamundëson që të gjithë qytetarët në kushte të 
barabarta t'i shfrytëzojnë të drejtat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore. Për 
shkak të mendimeve dhe dilemave të këtilla që u potencuan edhe nga më 
shumë organe dhe asociacione si dhe nga individë të ndryshëm, Avokati i 
Popullit vlerësonte se është i nevojshëm një debat më i gjërë, para se të bëhen 
reforma të rëndësishme në këtë drejtim. 
 
Megjithatë edhe krahas përparimeve të cakuara që janë bërë në këtë drejtim, 
respektimi i të drejtave nga sfera e mbrojtjes shëndetësore ende nuk është në 
nivelin e duhur. Një vlerësim i këtillë para së gjithash ka të bjë me zvarritjen e 
procedurave, me sjelljet burokratike të personave zyrtarë gjatë komunikimit me 
qytetarë, me mosrespektimin e rregullave ligjore etj. 
 

* * 
* 

 

Konstatimet e këtilla e bëjnë të pashmangshme nevojën për t'u ndërmarrë këto 
masa dhe aktivitete nga organet kompetente: 
- Realizim konsekuent i të drejtave të qytetarit nga sfera e shëndetësisë me 

respektimin e akteve ligjore dhe nënligjore sipas të cilave realizohen këto të 
drejta; 

- vazhdim dhe thellim i bashkëpunimit ekzistues ndërmjet organeve 
kompetente dhe Avokatit të Popullit si dhe respekt dhe veprim konsekuent 
ndaj kërkesave të qytetarëve dhe ndaj propozimeve të Avokatit të Popullit; 

- ndryshim i normativës ligjore, me parashikimin e mundësive për  lirimin e 
fëmijëve nga participimi deri në moshën 18 vjeçare dhe të personave të 
moshuar mbi 65 vjet, me qëllim të realizimit të nivelit sa më të lartë të 
mbrojtjes shëndetësore për fëmijët, gjë që është paraparë edhe me 
konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve si dhe sigurim përkatës 
shëndetësor për personat e moshuar, gjithashtu edhe lirim prej participimit 
për disa shërbime të caktuara të rregullta shëndetësore për personat që 
vuajnë prej sëmundjeve të pashërueshme (për fëmijët me paralizë cerebrale 
dhe fëmijët tjerë me pengesa më të rënda në zhvillim, për personat e 
sëmurë nga karcinomi dhe prej sëmundjeve tjera të rënda, të cilët u 
nënshtrohen shpenzimeve të mëdhaja të përditshme për të shfrytëzuar 
shërbime apo medikamente shëndetësore); 

- Tejkalimi i problemeve gjatë furnizimit me barëra që gjenden në të 
ashtuquajturën "Listë pozitive" nëpër barnatore e sidomos nëpër klinika, si 
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dhe tejkalim i problemeve të dallimit të çmimeve në mes të tenderëve dhe 
çmimeve faktike të barërave. 

 
2.6.2. Sigurimi pensional dhe invalidor 
 
Në kuadër të të drejtave themelore sociale të qytetarëve, bëjnë pjesë edhe të 
drejtat nga lëmi i sigurimit pensional dhe invalidor, të cilat realizohen në bazë të 
ligjit. Duke i realziuar të drejtat që kanë të bëjnë me sigurimin pensional dhe 
invalidor, qytetarët më shpeshë krkojnë ndihmë për mbrojtjen e të drejtave për 
shkak të mosveprimit me kohë të organave kompetente ndaj kërkesave të 
qytetarëve, për llogaritjet e padrejta të shumës së pensionit apo për llogaritjet e 
pa baza të afatit pensional, për shkak të kushteve të caktuara për bazë 
pensionale, për shkak të pamundësisë për të realizuar pension invalidor etj. 
 
Për veprim sa më efikas dhe në kohë të duhur, për shqyrtimin e këkresave të 
qytetarëve si dhe për qartësimin e disa çështjeve të caktuara kontestuese, 
Avokati i Popullit gjatë periudhës raportuese, shpeshë herë praktikonte 
hulumtime nga vendi i ngjarjes, me ç'rast jo vetëm që përmirësohej efikasiteti 
gjatë marrjes së vendimeve nga ana e orgnave kompetente, por edhe jepej 
mundësia për vlerësim të drejtë të gjendjes faktike  dhe për vlerësim sa më 
konsekuent të rregullave ligjore. Në drejtim të veprimeve të këtilla Avokati i 
Popullit, ishte edhe më këmbëngulës ndaj qëndrimeve të tij, që edhe më tuttje 
të respektohen afatet e sjelljes së vendimeve në bazë të kërkesave të 
qytetarëve dhe në favor të këtij qëndrimi të Avokati të Popullit, krahasuar me 
vitin e kaluar janë bërë përmirësime kur janë në pyetje sjelljet e vendimeve në 
mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase nga ana e organeve të shkallës së 
parë, ndrëkaq sidomos është përmirësuar efikasiteti i Komisionit të shkallës së 
dytë. Megjithate edhe krahas përparimit të dukshëm ende janë prezente 
dukuritë e zvarritjes dhe mosrespektimit  të afateve kohore gjatë sjelljeve të 
vendimeve. 
 
Nga parashtresat e dorëzuara të cilat kanë të bëjnë me sigurimin pensional dhe 
invalidor, qytetarët krahas problemit të zvarritjes së procedurës ballafaqohen 
edhe me probleme të tjera siç janë: ato gjatë realizimit të pensionit në bazë të 
moshës, invaliditetit dhe gjatë realizmit të pensionit familjarë; për shkak të 
mospërfshirjes apo përfshirjes në mënyrë të gabuar të të dhënave gjatë 
evidentimit amë; për shkak të mospasjes së të dhënave të caktuara për asrye të 
mosvdorëzimit me kohë të tyre nga ana e punëdhënësit si dhe probleme të 
tjera. Gjatë kësaj periudhe raportuese mund të konstatohet se është zvogëluar 
numri i parashtresave që kanë të bëjnë me pamundësinë e realizmit të të 
drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor për shkak të mospagimit të 
kontributeve, gjë që tregon për përmirësimin e gjendjes gjatë pagimit të 
kontributeve nga ana e punëdhënësve. 
 
Si gjatë periudhave të tjera raportuese ashtu edhe gjatë kësaj periudhe numri 
më i dukshëm i parashtresave ka të bëjë me realizimin e të drejtës për pension 
invalidor, me ç'rast qytetarët shprehin pakënaqësi gjatë vendimeve që 
ndërmarrin komisionet kompetente në drejtim të vlerësimit të aftësive punuese 
që janë bazë për realizmin e pensionit invalidor, me këtë rast theksohet se edhe 
krahas gjendjes së vështirë shëndetësore që ka shkaktuar humbjen e aftësive 
të përherëshme punuese edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme, 
vlerësimet e komisioneve kanë qenë të njëjta, përkatësisht se nuk është e 
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zvogëluar apo nuk është e humbur aftësia punuese, kështu që qytetarët nuk 
janë në gjendje as të punojnë e as të sigurijnë pension invalidor. Pas këtyre 
parashtesave Avokati i Popullit në më shumë raste raste nuk ka mundësi që t'iu 
ndihmoj këtyre qytetarëve, me që as nuk është kompetent e as nuk është 
ekspert per t'i studiuar të dhënat dhe mendimet e komisioneve kompetente në 
drejtim të gjendjes shëndetësore, që paraqet bazë për t'u shpallur ndonjë 
person i caktuar i paaftë për punë ose me aftësi të kufizuara punuese. Për këto 
arsye Avokati i Populit vetëm në pak raste ka vërejtur intervenime të 
suksesshme drejtuar organeve kompetente për realizimin e pensionit invalidor. 
Megjithatë edhe përkundër asaj se Avokati i Popullit nuk ka kompetenca për 
hulumtimin e të dhënave dhe mendimeve të organeve kompetente rreth 
gjendjes shëndetësore, nëse konstatonte lëshime të dukshme gjatë procedurës 
apo nësë vërtetonte se të dhënat dhe mendimet e komisioneve kompetente 
janë në kundërshti me njëra tjetrën apo kanë dallime sa i përket gjendjes 
faktike, ai insistonte dhe kërkonte rishqyrtimin e tyre të sërishëm, përkatësisht 
realizimin e të drejtës nëse të dhënat që ishin prezente dëshmonin ekzistimin e 
invaliditetit. Gjithashtu Avokati i Popullit mund të konstatonte se problemet me 
të cilat ballafaqohen qytetarët para organeve kompetente edhe më tutje mbeten 
të hapura, jo vetën atëherë kur janë në pyetje zvarritjet e procedurave, por edhe 
atëherë kur duhet të jepen të dhëna, vlerësime, mendime objektive, jepen 
mendime të njëanëshme në lidhje aftësitë punuese, nga të cilat varet realizmi i 
të drejtës për pension invalidor, me ç'rast duhet që të gjitha organet të 
kontribojnë për veprim objektiv gjatë shqyrtimit të kërkesave të qytetarve. Në 
këtë kontekst duhet të potencohet mendimi i qytetarëve se një të drejtë të 
këtilllë ata më shpesh e realizojnë me dhënie të ryshfetit anëtarëve të 
konmisionit, gjë që kurrsesi nuk duhet të heshtet me që organet kompetente 
duhet të marrin masa në këtë drejtim, për hulumtimin e rasteve për ndërprerje 
të korruptimit. 
 
Në lidhje me realizimin e të drejtës për pension invalidor dukshëm mund të 
vërehet se një pjesë e qytetarëve të cilët jetojnë në gjendje të rëndë materiale, 
nuk punojnë ose nuk marrin rroga, dorëzojnë kërkesa për marrje të pensionit 
invalidor, me qëllim të sigurimit të nevojave ekzistenciale. Avokati i Popullit duke 
vepruar sipas parashtresave të këtilla, potenconte se të drejtat që kanë të bëjnë 
me sigurimin invalidor, realizohen vetëm në rast se vërtetohen kushtet e 
parapara ligjore, e jo në bazë të gjendjes materiale dhe nevojave të qytetarëve. 
 
Në drejtim të të drejtave tjera të cilat realizohen në bazë të invaliditetit, 
përkatësisht në bazë të mungesës së aftësive punuese, karakteristike janë 
edhe parashtresat që kanë të bëjnë me të drejtën e kompensimit për ndërprerje 
të marrëdhënieve punuese të invalidit të punës, për shkak të ndërprjes së 
ekzistimit të personit legjitim. Duke pasur parasysh faktin se parashtresat për 
falimentim dhe likuidim shqyrtohen nëpër organet gjyqësore dhe zvarriten 
shumë, ndërsa Fondi insiston për çregjistrim të personit legjitim nga regjistri 
gjyqësor, qyetarët në mënyrë shumë të vështirë dhe shumë të ngadalësuar e 
realizojnë këtë të drejtë. 
 
Gjithashtu një numër i madh i parashtresave kanë të bëjnë me kërkesat për 
korrektimin e shumës së pensionit të realizuar. Për shkak të parashtresave të 
këtilla, Avokati i Popullit kërkonte që edhe një herë të bëhet llogaritje e shumës 
së pensionit, kuptohet vetëm për ato raste përderisa vërtetohet se gjatë 
llogaritjes nuk janë marrë parsyshë elemente tjera të qenësishme për 
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përcaktimin e shumës së pensionit. Në lidhje me njohjen e përvojës së 
pensionit janë dorëzuar më shumë parashtresa, me ç'rast Avokati i Popullit 
vërtetonte se ato kanë të bëjnë me mosplotësimin e të dhënave gjatë 
evidentimit amë të Fondit apo me mosnjohejn e përvojës së caktuar të pensionit 
për shkak të mospasjes së dëshmive të duhura. Për vërtetim sa më objektiv të 
të dhënave të evidentimit amë, Avokati i Popullit në ato raste kur bëhej fjalë për 
organe para të cilave ka kompetenca për të vepruar u drejtohej punëdhënësve 
prej të cilëve kërkonte t'i ofrohen të gjitha të dhënat e duhura ose propozonte që 
Fondi t'i merr parasysh të gjitha dëshmitë relevante të cilat padyshim tregojnë 
se fjala është për përvojë pensionale që duhet të merret parasysh gjatë 
përcaktimit të pensionit. 
 
Gjatë këtij viti u tejkalua edhe problemi i pnesionistëve të cilët pensionin duhej 
ta realizonin prej organeve kompetente të ish Jugosllavisë me që u nënshkrua 
marrëveshja për bashkëpunim dhe për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë 
me sigurimin social pensional ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe ish 
Republikës Jugosllave. Por për fat të keq nuk u zgjidhën edhe problemet e 
pensionistëve të ushtrisë me që nuk ishin përfshirë në këtë marrëveshje. Disa 
parashtresa kishin të bëjnë edhe me realizimin e pensionit nga vendet e 
jashtme, por Avokati i Popullit nuk mund të ndërmerrte masa për shpejtimin e 
procesit nga ana e personave zyrtarë me që organet e jashtme shpesh herë 
nuk i dorëzojnë me kohë të dhënat e kërkuara. Ndrëkaq Avokati i Popullit 
intervenonte nëpër shërbimet eksperte të Fondit për sigurim pensional dhe 
invalidor të Maqedonisë, për azhurnim të veprimit gjatë llogaritjeve të përvojës 
punuese jashtë vendit dhe këkronte prej atyre që të jenë më këmbëngulës gjatë 
kërkesave që kanë të bëjnë me dorëzimin në kohë të duhur të të dhënave nga 
ana e organeve të vendeve të jashtme. 
 
Si gjatë periudhave të kaluara raportuese ashtu edhe gjatë kësaj periudhe një 
pjesë e problemeve të sigurimit pensional kishin të bvëjnë me pajtueshmërin e 
parimeve pensionale për ndarjen e 8 %-shit në pajtueshëmri me Ligjin për 
pagesën e rrogave dhe të pensioneve në Republikën e Maqedonisë si dhe me 
pajtueshmërinë e parimeve pensionale për dhënien e 48,53%-shit punëtorëve 
të mëparshëm të Ministrisë së punëve të brendshme, këto probleme edhe më 
tutje janë aktuale dhe të pazgjidhura me që ende nuk janë siguruar mjetet e 
duhura për pajtueshmërinë  e plotë të parimeve të përmendura pensionale. 
 
Edhe gjatë këtij viti përsëri u shtrua çështja për mbledhjen e mjeteve të 
pensionistëve në Fondin e solidaritetit, por pas ndërprerjes së vendimit për 
mbledhjen e mjeteve të këtilla nga ana e Gjykatës kushtetuese, kjo çështje 
edhe më tutje mbetet e pazgjidhur. Disa shoqata të pensionistëve dorëzuan 
parashtresa për shkak të keqpërdorimeve nga ana e organeve të shoqatave në 
drejtim të shfrytëzimit të mjeteve të shoqatës, por Avokati i Popullit duke i pasur 
parasysh kompetencat e veta nuk pati mbështetje juridike për të vepruar në 
bazë të parashtresave të dorëzuara dhe i orientoi pensionistët që këtë çështje 
ta shtrojnë para organeve përkatëse.  
 
Edhe përkundër asaj se gjatë këtij viti gjendja e bashkëpunimit të organeve 
kompetente me Avokatin e Popullit  sa i përket respektimit të prpopozimeve dhe 
mendimeve të tij është përmirësuar, por megjithatë ende përfaqëson problem 
veprimi jo në kohë të duhur i organeve, jo vetëm atëherë kur janë në pyetje 
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këkresat e Avokatit të Popullit por edhe atëherë kur janë në pyetje kërkesat e 
qytetarëve. 
 

* * 
* 

 

Duke i pasur parasysh këto të dhëna e pashmangshme është nevoja që 
organet kompetente t'i ndërmarrin këto masa dhe aktivitete: 
- të veprohet me kohë dhe te respektohen afatet kohore sipas kërkesave të 

palëve dhe sipas kërkesave dhe  rekomandimeve të Avokatit të Popullit, 
duke pasur parasysh parimin se pensioni është njëra prej të drejtave 
themelore ekzistenciale të qytetarëve; 

- për shkak të ndryshimeve dhe plotësimeve të shpeshta të Ligjit për sigurim 
pensional dhe invalidor i pashmangshëm është sqarimi i tekstit të përpunuar 
për shkak të zbatimit më të lehtë të tij. 

 
2.7. Mbrojtja e të drejtave nga lëmi i arsimit, shkencës, 

kulturës dhe sportit 
 
Në pajtueshmëri me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë qytetarëve u 
garantohet e drejta e arsimimit e cila duhet të jetë për të gjithë e realizuar në 
kushte të njëjta, me ç'rats arsimi fillor është i obligueshëm për të gjithë dhe 
falas. 
 
Parashtresat të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave nga sfera e 
arsimit edhe gjatë këtij viti pjesa më e madhe e tyre kishin të bëjnë me të drejtat 
e studentëve që janë të lidhura me participimin për studim, me ndryshimet e 
politikës regjistruese nëpër institucionet e shkollimit superior, gjegjësisht me 
kushtet e participimit të studentëve si dhe me kushtet për regjistrim, më pastaj 
parashtresat kishin të bëjnë me standardin studentor nëpër shtëpitë e 
studentëve si dhe me fitimin e të drejtës për kredi dhe bursë studentore si dhe 
me realizimin e të drejtave tjera të studentëve. 
 
Duke vepruar në bazë të parashtresave të kasaj lëmie, për shkak të qartësimit 
të gjendjes faktike dhe juridike, Avokati i Popullit u ballafaqua me 
moskooperimin e organeve kompetente kur ishte fjala për veprim sipas 
kërkesave të tij, me mosdhënien e informatave si dhe me pamundësinë për të 
bërë hulumtim nga vendi i ngjarjes në bazë të parashtresave. Kështu që rrallë 
herë respektoheshin afatet e marrëveshjes ndërsa në raste të caktuara dhe 
gjatë urgjencave të shumta nuk merrej përgjigje. Për të gjitha këto probleme 
dhe pengesa me të cilat ballafaqohej gjatë punës së tij Avokati i Popullit i 
informoi organet më të larta, por  masat e këtilla nuk u treguan si të frytshme. 
Gjithashtu oragnet të cilat vendosin për të drejtat nga lëmi i arsimit, para së 
gjitash Ministria për Arsim dhe Shkencë, nuk i respektonin përherë 
rekomandimet dhe propozimet e Avokatit të Popullit. 
 
Megjithëse në shumë parashtresa që kishin të bëjnë më sferën e arsimit, 
Avokati i Popullit nuk konstatoi shkelje të të drejtave, por ai megjithatë duke 
vepruar në bazë të parashtresave të ndryshme konstatoi shkelje të të drejtave 
që në shumë raste kishin të bëjnë me numëer të madh të qytetarëve apo me 
grupe të qytetarëve siç ishte rasti me pranimin e studentëve për vendosje nëpër 
shtëpitë studentore, me ndarjen e bursave dhe kredive studentore, me caktimin 
e participimit nëpër institucionet për shkollim superior dhe me kushtet për 
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regjistrim nëpër këto institucione si dhe me të drejtat tjera të cilat kishin të bëjnë 
me një numër të madh të qytetarëve. Kështu Avokati i Popullit gjatë 
procedurave për vendosjen e studentëve nëpër shtëpitë studentore konstatoi 
më shumë lëshime dhe paligjshmëri. Me qëllim që studentët mos të bëjnë 
hulumtim në vendin e ngjarjes gjatë vendosjes nëpër shtëpi studentore, 
Ministria e ndryshoi rregulloren dhe i përjashtoi studentët nga komisioni i cili 
bënte shpërndarjen e studentëve nëpër këto shtëpi, ndërsa gjatë hulumtimit në 
vendin e ngjarjes që e bëri Avokati i Popullit u konstatuan më shumë lëshime e 
sidomos gjatë rangimit në bazë të pikave që duhet të jetë në pajtueshmëri me 
kriteret e parapara për fitimin e të drejtës për vendosje nëpër shtëpitë 
studentore. Për shkeljet e konstatuara Avokati i Popullit dorëzoi një informatë të 
posaçme drejtuar ministrit për arsim dhe shkencë me qëllim që të ndërmerren 
masa për respektim konsekuent të të drejtave të studentëve dhe për trajtimin e 
tyre të barabartë. 
 
Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve në më 
shumë raste, sidomos gjatë sjelljes së vendimeve nga ana e Ministrisë për 
Arsim për marrjen e kredive dhe bursave studentore. Me këtë rast u vërtetua se 
gjatë dorëzimit të kërkesave për marrjen e kredive apo bursave shërbimet 
kompetente për marrjen e dokumenteve, vetë kanë vendosur se a ka apo nuk 
ka të drejtë ndonjë person për kredi apo bursë, me ç'rast është refuzuar pranimi 
i dokumenteve.Në lidhje me këtë Avokati i Popullit ka vlerësuar se për secilën 
kërkesë të qytetarëve duhet të vendosë Ministria e cila edhe me ligj është e 
autorizuar dhe nëse ajo vlerëson se nuk janë plotësuar kushtet e parapara, 
duhet ta refuzojë kërkesën me akt juridik për t'iu dhënë mundësi qytetarëve që 
ta shfrytëzojnë të drejtën për ankesë që është e garantuar edhe me 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit duke e vlerësuar si 
të paligjshëm një veprim të këtillë deri te Ministria dorëzoi një rekomandim për 
shmangien e këtyre parregullsive dhe shpreson se gjatë periudhës së 
ardhshme do të respektohen vërejtjet e tij. 
 
Në lidhje me participimin e studentëve gjatë shkollimit superior, Avokati i 
Popullit me vetë iniciativë ngriti procedurë për caktimin e shumës së mjeteve 
për participim për të gjithë studentët pa marrë parasysh atë se kur janë 
regjistruar me qëllim që studentët të vihen në pozitë të njëjtë juridike.Numri më i 
madh i fakulteteve i përkrahën propozimet e Avokatit të Popullit dhe e bënë 
caktimin e shumës së participimit për të gjithë studentët. Në lidhje me 
paritcipimin e studentëve Avokati i Popullit gjithashtu ngriti procedurë për 
kompensimin e shpenzimeve për studim për studentët të cilët në bazë të 
vendimit të qeverisë u pranuan si plotësim i kuotës shtetërore, me ç'rast shteti 
duhej të siguronte mjete. Këto mjete nuk u siguruan për studentët të cilët u 
regjistruan si plotësim i kuotës edhe përkundër asaj se kuota shtetërore kishte 
për obligim që vetë t'i mbajë shpenzimet për studim. Edhe pas disa ndërhyrjeve 
të Avokatit të Popullit drejtuar qeverisë së mëparshme dhe asaj aktuale 
problemi ende mbetet i pazgjidhur. 
 
Si problem i veçantë për realizimin e shkollimit superior paraqitet formimi i fondit 
për arsim superior,veprimtari kjo formimi i së cilës është i pashmangshëm për 
shkak të realizimit të autonomisë së Universitetit si dhe për tejkalimin e 
problemeve rreth financimit të fakulteteve dhe të mënyrës së shfrytëzimit të 
mjeteve. Një gjë e këtillë rezulton me zbatimin e kompensimeve të ndryshme 
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për shërbimet të cilat janë në kuadër të funksionimit të rregullt të fakulteteve që 
përfaqësojnë barrë për studentët përkatësisht për prindërit e tyre.  
 
Për Avokatin e Popullit objekt veprimi ka qenë edhe zbatimi i dispozitave të 
Konkursit për regjistrimin e studentëve për përfaqësuesët e bashkësive që janë 
pakicë të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Megjithëse sipas konkursit 
është paraparë si obligim për fakultetet që pranimi i përfaqësuesve të 
bashkësive që jetojnë në Republikë të pranohen në kushte të posaçme dhe më 
të volitshme të cilat janë janë paraparë edhe me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë, përfaqësues të ndryshëm që marrin pjesë me përqindje të vogël 
karahasuar me numrin e përgjithshëm të banorëve (boshnjakët) nuk kanë 
mundësi që ti shfrytëzojnë këto kushte të volitshme dhe me këtë rast vihen në 
pozitë jo të barabartë me përfaqësuesit e bashkësive që jetojnë në Republikë. 
 

* * 
* 

 

Vlerësimet dhe konstatimet rreth kësaj gjendje e bëjnë të pashmagshme 
nevojën, që organet kompetente të ndërmarrin këto masa dhe aktivtete: 
- Në drejtim të çështjeve që kanë të bëjnë me lëmin e arsimit Avokati i Popullit 

para së gjithash kërkon krijimin e bashkëpunimit të nevojshëm dhe të 
pashmangshëm me organet kompetente, me që gjatë peridhës së kaluar ky 
bashkëpunim nuk ishte në nivelin e duhur, me ç'rast pengohej puna e 
Avokatit të Popullit gjatë veprimit me parashtresa si dhe pamundësohej që 
të merren masa në kohën e duhur për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, 
krahas kësaj Mnistria për arsim dhe shkencë  toleronte veprime të 
paligjshme dhe të papërshtatshme të organeve kompetente, në dëm të 
qytetarëve; 

- Të respektohen në mënyrë sa më konsekuente aktet ligjore dhe nënligjore 
sidomos kur është në pyetje realizmi i të drejtave të më shumë qytetarëve 
siç janë: vendosja nëpër shtëpitë studentore, kreditë dhe bursat e 
studentëve e të nxënësve, caktimi i participimit si dhe pjesëmarrja e 
studentëve nëpër studime me mjete të tyre etj: 

- Gjatë marrjes së vendimeve për zbatimin e obligimeve të ndryshme të 
nxënësve dhe studentëve të mbahet llogari edhe për standardin e nxënësve 
dhe studentëve e jo vetëm për nevojat e institucioneve të arsimit. 

- Dule pasur parasysh faktin se dhuna gjithnji e më prezente është te të rinjtë, 
sidomos janë brengosëse pasojat tragjike të incidenteve ndërmjet të 
miturve, është e pashmangshme nevoja që në procesin arsimor të 
prashihen përmbajtje dhe aktivitete që do të kontribojnë që të rinjtë të 
zhvillohen në personalitete pozitive dhe do të përgatiten për jetë me 
përgjegjësi në një shoqëri të lirë, në frymën e mirëkuptimit, tolerancës, 
miqësisë, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, nacionale apo fetare. Te 
fëmijët dhe të rinjtë duhet që të zhvillohet dashuria ndërmjet njerëzve e jo 
urrejtja, dashuria ndaj librit dhe vlerave kulturore e jo ndaj armëve dhe 
bindjeve se vetëm me dhunë mund të arrihet qëllimi. 

 
2.8. Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 
 
Duke pasur parasysh faktin se fëmijët kanë nevojë për kujdes dhe ndihmë të 
posaçme, Avokati i Popullit u ka kushtuar kujdes të veçantë të drejtave të 
fëmijëve, si gjatë veprimeve në rastet inidividuale ashtu edhe në planin e 
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përgjithshëm duke e ndjekur gjendjen që ka të bëjë me realizmin e të drejtave 
të fëmijëve dhe duke dhënë propozimet e veta për përmirësimin e kushteve dhe 
mundësive për realizmin dhe respektimin e të drejtave të tyre. 
 
Edhe gjatë kësaj perpiudhe raportuese mund të vërehet se numri më i madh i 
parashtresave që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve janë të lidhura me 
realizimin e raporteve individuale ndërmjet fëmijës dhe prindit me të cilin nuk 
jeton, ndërkaq parashtresat më shpesh shprehin pakënaqësinë e prindit ndaj 
Qendrave për punë sociale. Për këtëo lëndë është karakteristike se në më 
shumë raste prindët tregojnë para së gjithash për shkeljen e të drejtës së tyre 
për të mbajtur kontakte personale me fëmijën i cili jeton me tjetrin prind si dhe 
për mosmbajtjen e llogarisë për të drejtat e fëmijës, gjatë këtyre rasteve prindët 
më shpesh për shkak të mospastrimit të hesapeve ndërmjet veti, ata vetë bëjnë 
shkeljen e të drejtave të fëmijëve. Gjithnji e më shumë shtohen rastet kur 
fëmijës nga ana e njërit prind i pamundësohet që të kontaktoj me prindin tjetër 
me të cilin nuk jeton, për t'u arritu një qëndrim i këtillë bënë rezistencë edhe 
vetë fëmija edhe atë për shkak të instruksioneve që i ka dhënë prindi me të cilin 
jeton. Disa Qendra për punë sociale gjatë këtyre rasteve nuk ndërmarrin masa 
të duhura për tejkalimin e situatave të këtilla, para së gjithash për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve, ndërsa shumë shpesh duke mospasur mekanizma të 
duhura Qendrat heqin dorë prej këtyre lëndëve, me ç'rast fëmijët zhvillohen në 
personalitete duke pasur qëndrime të gabuara ndaj njërit prind. Për këto arsye 
Avokati i Popullit insiston që këto Qendra mos të heqin dorë nga rasti, por të 
angazhohen posaçërsht për të gjetur mënyra të përshtatshme për realizmin 
edhe të drejtave të fëmijëve edhe të drejtave të prindërve. 
 
Problem të posaçëm gjatë realizimit të të drejtave të fëmijës për të mbajtur 
kontakt me prindin me të cilin nuk jeton, paraqet ekzekutimi i vendimeve të 
Qendrave për punë sociale të cilat nuk kanë instrumente efikase juridike për 
ekzekutimin e tyre, me ç'rast ndërmjetësimi i policisë zbatohet si mjet i fundit, 
ndërsa në disa raste vendimet edhe nuk zbatohen me që metodat e këtilla 
mund të shkaktojnë pasoja me traumë në shëndetin psikik të fëmijës. Për këto 
arsye Avokati i Popullit gjatë sugjerimeve dhe vërejtjeve të tij drejtuar qendrave 
më shpesh bëntë thirrje për zbatimin e metodave këshilldhënëse, përkatësisht 
për bisedë me të dy prindët si dhe për punë të vazhdueshme të ekspertëve me 
fëmijën. Ndërkaq nëse ishte fjala për sjellje ekstreme të njërit prind që rezulton 
edhe me ndërprerjen e tërësishme të kontakteve ndërmjet fëmijës dhe prindit 
me të cilin nuk jeton, preferohet që Qendrat për punë sociale të ndërmarrin 
masa më rigoroze ndaj prindit i cili i pamundëson kontaktet.  
 
Gjendja ekonomike në shtet edhe gjatë periudhës me të cilën ka të bëjë raporti 
u tregua se ka mjaftë ndikim në sigurimin e interesave më të mira të fëmijëve në 
Republikën e Maqedonisë, për të cilën flet edh vetë fakti se numri më i madh i 
parashtresave mes tjerash kanë të bëjnë edhe me problemin ekzistencial me të 
cilin ballafaqohen një numër i madh i familjeve, të cilat nuk kanë mundësi që 
fëmijëve të tyre t'iu sigurijnë standard të përshtatshëm jetësor. 
 
Përkatësisht familjet të cilave u kanoset rreziku social marrin ndihmë minimale 
sociale, shtesa fëmijërore dhe kompensime të tjera edhe më minimale, kur 
është fjala për konpensimet ato edhe nuk paguhen me kohë gjë që shkakton që 
edhe më tej të vështirësohet gjendja e këtyre familjeve të cilën gjithsesi se më 
tepër e ndjejnë fëmijët. Me sjelljen e Ligjit për Mbrojtjen e fëmijëve mëgjithëse 
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pritej që të përmirësohet gjendja në drejtim të mbrojtjes të të drejtave të 
fëmijëve para së gjithash  nga aspekti i sigurimit të standardit të përhshtatshëm 
jetësor, një gjë e këtillë nuk ndodhi me që edhe krahas periudhës së gjatë prej 
miratimit të këtij Ligji e deri më sot, ende nuk janë sjellë aktet nënligjore sipas të 
cilave do të rregullohej procedura për realizimin e të drejtave të parapara me 
këtë ligj edhe përkundër asaj se Avokati i Popullit rreth kësaj çështje disa herë 
ka intervenuar deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe deri te Ministria 
për punë dhe politik sociale. 
 
Si gjatë periudhave të kaluara ashtu edhe gjatë kësaj periudhe raportuese u 
dorëzuan edhe parashtresa që kanë të bëjnë me regjistrimin e fëmijëve në librin 
amë, me ç'rast Avokati i Popullit konstatoi se edhe përkundër fakteve të 
pamohueshme se fëmija ka lindur brenda teritorit të Republikës së Maqedonisë, 
shërbimet kompetente nuk e bënin regjistrimin  në librin amë, kështu që Avokati 
i Popullit shpeshherë gjatë koontakteve të drejtpërdrejta me personat zyrtarë i 
zgjidhte këto çështje, pra veprohej në bazë të kërkesave të qytetarëve, 
përkatësisht regjistrimi realizohej. 
 
Për shkak numrit të madh të incidenteve që ndodhën kohëve të fundit të cilat u 
manifestuan edhe me dhunë ndërmjet personave të mitur nga etniteti shqiptar 
dhe maqedonas, Avokati i Popullit potencoi nevojën për ndërmarrjen e masave 
të duhura nga ana e të gjitha organeve kompetente me qëllim që të mbrohen 
fëmijët dhe mos të keqëpqërdoren, por t'iu mundësohet jetë e sigurtë si dhe 
realizim i të drejtës për arsim, në të njëjtën kohë t'iu jepet edhe e drejta që në 
mënyrë përkatëse ta thonë mendimin e tyre rreth problemeve që i mundojnë 
duke apeluar edhe te mjetet e informimit. Avokati i Popullit u bëri thirrje të gjitha 
subjekteve që t'i respektojnë të drejtat e fëmijëve dhe mos t'i keqëpërdorin ato 
në emër të të drejtave të tyre, ndërsa para së gjithash apeloi që sistemi arsimor 
në mënyrë sa më pozitive ta zhvilloj personalitetin e fëmijës i cili duhet të 
përgatitet për jetë me përgjegjësi në një shoqëri të lirë, në frymën e 
mirëkuptimit, tolerancës dhe miqësisë ndërmjet të gjithë popujve, etniteteve, 
nacionaliteteve dhe grupeve të ndryshme fetare. 
 
Çështje së cilës edhe gjatë kësaj periudhe raportuese iu kushtua vëmendje e 
veçantë dhe u morrën më shumë masa të nevojshme, ishte zgjidhja e statusit të 
Qendrave për krijimtarinë e fëmijëve si dhe të shkollave fillore të muzikës dhe 
baletit në Republikën e Maqedonisë, financimi i të cilave u ndërpre nga ana e 
buxhetit Republikan në bazë të vendimit të Qeverisë dhe në bazë të vendimeve 
të Ministrisë për arsim dhe shkencë si rezultat i aktiviteteve të Qeverisë për 
pakësimin e shfrytëzuesve të buxhetit. Me këtë rast Avokati i Popullit mori 
qëndrim se këto institucione me ligj janë të parapara si institucione nëpërmjet të 
cilave realizohen forma të tjera të arsimimit dhe përderisa Qeveria mendon se 
duhet të ndërpritet financimi i tyre atëher duhet t'i ndryshoj edhe rregullat ligjore. 
Avokati i Popullit sidomos e potencoi rolin që kanë këto institucione në zhvillimin 
e prirjeve dhe aftësive krijuese dhe kulturore të fëijëve. Me ndërprerjen e 
financimit të këtyre institucioneve disa prej tyre shfrytëzohen pa qëllime të 
caktuara, disa të tjera shfrytëzohen në lidhshmëri me nevojat e drejtorëve, 
ndërsa disa të tjera aspak nuk punojnë. Punëtorët e këtyre institucioneve janë 
ende me status të pazgjidhur, në disa qendra ende nuk i kanë marrë rrogat, por 
më shumë janë të dëmtuar fëmijët të cilët duhet të paguajnë për çdo shërbim, 
me ç'rast ngushtohen mundësitë për zhvillimin e dhuntive dhe aftësive të 
fëmijëve. 
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Duke e vlerësuar si të papërshtatshëm vendimin e Ministrisë për arsim dhe 
shkencë, që objektet të cilat i shfrytëzojnë këto institucione t'iu jepen për 
shfrytëzim për 30 vite dhe ata vetë të sigurojnë mjete pa kurrfarë participimi nga 
ana e Shtetit, Avokati i Popullit përsëri kërkoi nga Qevria e Republikës së 
Maqedonisë dhe nga Mnistria për arsim dhe shkencë që t'i rishqyrtojnë 
vendimet e tyre duke qenë të prirë para së gjithash nga interesat më të mira të 
fëmijëve, nga të drejtat dhe nevojat e tyre, për shkak se nëse nuk parashihet 
mundësia për ndihmë materiale nga ana e Shtetit për këto institucione d.t.th. se 
fëmijët vetë duhet të sigurojnë mjete, përktësisht duhet të vetëfinancohen, 
ndërsa gjithsesi se nuk është i vogël numri i fëmijëve të talentuar dhe me prirrje 
të cilët për shkak të mungesës së mjeteve financiare nuk do të kenë mundësi 
që të paguajnë për t'i zhvilluar aftësitë e tyre. Për këto arsye Avokati i Popullit 
potencoi se shteti ka për obligim që t'i ndërmerr të gjitha masat e duhura për 
realizmin e të drejtave të fëmijëve ku bënë pjesë edhe e drejta që nëpërmjet  
formave të ndryshme arsimore të zhvillohet personaliteti i fëmijës, prirja dhe 
aftësitë mentale dhe fizike të tij,  në pajtueshëmri me Konventën për të drejtat e 
fëmijëve. 
 
Duke vlerësuar se ngjarjet që ndodhën në shkollën e mesme "Shën Qirili dhe 
Metodi" në Negotinë, përfaqësojnë shkelje të të drejtave të fëmiëjve të cilët 
keqpërdoren për qëllimet e të riturve, Avokati i Popullit kërkoi nga Ministri për 
Arsim që urgjentisht të ndërmerr masa për shqyrtimin e këtyre dukurive të 
paraqitura në shkollë dhe për identifikimin e personave të cilët kanë qenë 
përgjegjës dhe shkaktar të ngjarjeve, për këtë qëllim iu drejtua edhe Prokurorisë 
themelore publike. Avokati i Popullit me këtë rast u bëri apel edhe mjeteve të 
informimit si dhe të gjitha subjekteve që të mos keqpërdoren fëmijët, por të 
ndërmmerren masa për mbrotjen e tyre dhe për respektimin e të drejtave të 
tyre. Pas këtyre intervenimeve pasoi ndërrimi i drejtorit të shkollës dhe ngritja e 
padive ndaj më shumë personave të involvuar në këtë ngjarje. Për fat të keq 
ende nuk është ndriçuar rasti. 
 
Duke i mbrojtur të drejtat e fëmijëve Avokati i Popullit me vetëiniciativë vepronte 
gjatë atyre rasteve kur nëpërmjet  formave të ndryshme kuptonte se janë 
shkelur të drejtat e fëmijëve. Në këtë drejtim u ngritë procedurë për mbrojtjen e 
të drejtave të një personi të mitur mbi të cilin ishte kryer dhunë e rëndë fizike 
nga ana e prindit, ngjarje kjo e cila e tronditi opinionin por më në fund fëmiut iu 
mundësua kujdes përkatës nga ana e Qendrës ndërkomunale për punë sociale. 
 
Avokati i Popullit gjithashtu vëmendje të veçantë iu ka kushtuar edhe të drejtave 
të fëmijëve që vuajnë nga paraliza cerebrale të cilët për shkak të gjendjes së 
rëndë shëndetësore kanë nevojë për kujdes të posaçëm dhe për kushte të 
përshtatshme, para së gjithash për shrytëzimin e shërbimeve shëndetësore, me 
ç'rast u dhanë edhe disa rekomandime, sugjerime për realizimin e kërkesave të 
prindërve të këtyre fëmijëve, të cilat  kanë për qëllim lehtësimin e ekzistimit të 
tyre. Për fat të keq deri më tani nga organet kompetente nuk janë ndërmarrë 
masa të duhura për përmirësimin e pozitës së tyre. 
 
Duke u kushtuar kujdes të veçantë të drejtave të fëmijëve dhe ndikimit të 
mediumeve, duke e përkrahur peticionin e nënshkruar të nxënësve të shkollës 
fillore "Ljuben Lape" duke iu drejtuar Këshillit për radiodifuzion dhe duke e 
informuar opinionin e gjërë, Avokati i Popullit potencoi nevojën për ndërmarrjen 
e veprimeve në drejtim të mbrojtjes së fëmijëve nga informatat dhe përmbajtjet 
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që janë të dëmshme për zhvillimin e tyre fizik dhe për harmonizimin e jetës së 
tyre. Propozimet e fëmijëve dhe të Avokatit të Popullit u përkrahën nga Këshilli 
për radiodifuzion, i cili me këtë rast ngriti iniciativë për miratimin e Kodeksit për 
reklamime si rezultat i praqitjes së dukurive të ndryshme që kanë të bëjnë me 
sferën e reklamave, me ç'rast rregullimi i këtij kodeksi i tejkalon përmbajtjet 
ligjore dhe kërkon sinkronizimin dhe aktivizimin e të gjitha subjekteve, para së 
gjithash të mediumeve, të cilat me përmbajtjet dhe reklamat e tyre duhet të 
kontribojnë në zhvillimin normal dhe në haronizimin e jetës së fëmijëve. 
 
Për t'u mundësuar mbrojtja e të drejtave të fëmijëve gjithsesi është i nevojshëm 
bashkëpunim i mirë me të gjitha organet dhe organizatat kompetente si dhe me 
sektorët joqevritarë. Gjatë periudhës raportuese mund të konstatohet se 
bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me organet e administratës shtetërore 
kryesisht ka qenë në nivelin e duhur, përkatësisht mendimet dhe rekomandimet 
në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve u përkrahën dhe u 
implementuan gjatë veprimeve të organeve shtetërore. Ndërkaq mendojmë se 
strukturat kompetente ende nuk i ndërmarrin masat e duhura në mënyrë 
kontinuitive për krijimin e kushteve për realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe 
nuk udhëhiqen përherë nga interesat më të mira të fëmijëve. Republika e 
Maqedonisë duhet që fëmijëve t'iu siguroj mjete materiale dhe mundësi të tjera 
për rritje dhe zhvillim normal, për mbrojtje shëndetësore të nivelit sa më të lartë 
si dhe për realizmin e të gjitha të drejtave tjera të garantuara me Konventën për 
të drejtat e fëmijëve, me që Republika e Maqedonisë është përkrahëse dhe 
nënshkruese e kësaj Konvente. 
 
Duke vepruar në bazë të parashtresave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve si dhe duke ngritur procoderurë edhe me vetëiniciativë, 
Avokati i Popullit ka konstatuar se në shumë raste shkelen të drejtat e fëmijëve, 
por megjithate duhet shprehur edhe kënaqësi se me ndërhyrjen e tij, u tejkaluan 
parregullsitë dhe paligjshmëritë dhe u ndërmorrën masat e duhura nga ana e 
organeve kompetente për realizmin e të drejtave të fëmijëve.  
 

* * 
* 

 

Duke pasur parasyshë këtë gjendje në drejtim të realizmit të të drejtave të 
fëmijëve Avokati i Popullit ka konstatuar se: 
- Edhe përkundër asaj se në raportin e vitit të kaluar është vlerësuar si 

pozitive sjellja e Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve duke shpresuar 
se zbatimi i tij do ta përmirësoj gjendjen e pozitës së fëmijëve në Republikën 
e Maqedonisë, me keqardhje mund të vlerësohet se për shkak të mossjelljes 
së akteve nënligjore, Ligji aspak nuk u zbatua. Sipas ndryshimeve dhe 
plotësimeve më të reja të Ligjit në fjlaë  pozita e fëmijëve përsëri kthehet në 
gjendjen e mëparshme si para kohës së sjelljes së këtij Ligji, me ç'rast në 
vend të përmirësimit të standardit jetësor dhe të shmangies së diskriminimit 
ndërmjet fëmijëve, edhe më shumë vështirësohet standardi jetësor dhe 
mundësitë për realizmin e të drejtave themelore të pjesës më të madhe të 
fëmijëve në Republikë; 

- Për shkak të vështirësive gjatë zbatimit dhe ekzekutimit të vendimeve të 
Qendrave, që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve për të mbajtur kontakte 
me prindin me të cilin nuk jetojnë, Avokati i Popullit propozoi masa për 
tejkalimin e këtij problemi, por për fat të keq masa të këtilla nuk u 
ndërmorrën dhe me këtë rast është e pashmangshme nevoja për gjetjen e 
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mekanizmave, mënyrave dhe metodave që do të mundësojnë që fëmiu pa 
kurrfarë pengese të mbajë kontakte individuale me prindin, përveç në ato 
raste që janë në kundërshti me interesat e fëmijës; 

- Gjatë krijimit të politikës dhe sigurimit të mjeteve për kënaqjen e nevojave të 
qytetarëve, shteti patjetër duhet që para së gjithash të udhëhiqet sipas 
interesave më të mira të fëmijëve, duke i vu ata mbi të gjitha nevojat tjera 
dhe kur të limitohet buxheti një gjë e këtillë të bëhet për t'u siguruar mjetet e 
nevojshme për zhvillim dhe rritje normale të fëmijës; 

- Për shkak të incidenteve dhe rrahjeve të përditshme ndërmjet të rinjve si 
dhe për shkak të dhunës mbi fëmijët, patjetër duhet të ndërmerren masa në 
mënyrë kontinuitive për: zbatim sa më të shpeshtë të të drejtave ligjore nga 
ana e Qendrave për punë sociale për mbikëqyrje të së drejtës prindërore; 
mobilizim sa më të madhë të policisë si dhe prezencë sa më e madhe e tyre 
në rrugë, përkatësisht nëpër rrugë të caktuara të jenë prezentë policë 
përgjegjës për sigurim; rregullim i punës së objekteve të hotelierisë dhe 
kufizim i orarit të punës së tyre si dhe kufizim i mundësive për vizita nëpër 
këto objekte gjatë orëve të vonshme të natës nga ana e personave të mitur; 
marrje të masave më rigoroze ndaj personave të cilët i shërbejnë me alkohol 
të miturit si dhe masa të tjera të nevojshme për mbrojtjen e të rinjëve dhe 
fëmijëve;  

- Gjithashtu në drejtim të përmirësimit të gjendjes që ka të bëjë me të drejtat e 
fëmijëve duhet që shteti të gjejë mundësi për përmirësimin e standardit 
jetësor të fëmijëve i cili është shpeshherë edhe shkak për dhunë në familje 
dhe jashtë saj, ky përmirësim të bëhet nëpërmjet punësimit të prindërve dhe 
nëse një gjë e këtillë është e pamundshme atëherë të sigurohet ndihmë e 
përhstatshme materiale e cila do të mundësoj zhvillim dhe rritje normale të 
fëmijëve në një familje, për të gjitha këto Republika e Maqedonisë është e 
obliguar në bazë të Konventës për të drejtat e fëmijëve; 

- Të ndërmerren masa për ndihmë dhe kujdes ndaj fëmijëve të cillët nëpër 
rrugë lypin si dhe bëjnë edhe punë të tjera sipas urdhërit të prindërve të tyre 
me ç'rast ato keqëpërdoren dhe shfrytëzohen; 

- Kujdes i veçantë t'iu kushtohet fëmijëve me nevoja të posaçme dhe t'iu 
mundësohet atyre shfrytëzim i të gjitha të drejtave pa kurrfarë kufizimesh. 

 
2.9. Mbrojtja e të drejtave nga sfera e urbanizmit, ndërtimtarisë dhe 

mjedisit jetësor 
 
2.9.1. Urbanizmi dhe ndërtimtaria 
 
Gjatë periudhës prej 01.01. deri në 31.12.2002 në zyrën e Avokatit të Popullit 
janë pranuar gjithsejt 214 parashtresa prej qyetarëve të cilët mendojnë se me 
veprimet apo me aktet e organeve shtetërore u janë shkelur të drejtat ligjore 
nga sfera e urbanizmit dhe ndërtimtarisë. 
 
Gjatë periudhës raportuese parashtresat para së gjithash kishin të bëjnë me 
aktet në bazë të cilave bëhet prishja e objekteve të ndërtuara pa leje apo e disa 
pjesëve të objekteve të cilat dalin jashtë miratimit të dhënë për ndërtim. 
Dorëzues të këtyre parashtresave janë pronarët e objekteve ose personat e 
interesuar të cilët mendojnë se me tejkalimet jashtë miratimeve për ndërtim të  
disa objekteve të caktuara u janë shkelur të drejtat e tyre ligjore. Një pjesë e 
dorëzuesve të parashtresave ankohen për zvarritje të procedurës për dhënie të 
miratimeve për ndërtim edhe përkundër asaj se sektori pranë Ministrisë, 



AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  
OOmmbbuuddssmmaann 

 52 

paralajmëroi se në këtë drejtim do të ketë veprime më të thjeshta dhe më 
efikase. Në një pjesë të parashtresave dorëzuesit ankohen për veprim në 
mënyrë jo transparente gjatë procedurave që kanë të bëjnë me planet 
urbanistike apo me vendimet e ofruara sipas planeve të projekteve urbanistike. 
Më pastaj qytetarët theksonin se gjatë ndryshimeve dhe plotësimeve të planeve 
urbanistike detajore, shpeshherë mbahet llogari për t'u kënaqur apetiti 
komercial i investuesve të njohur prej më parë. Ndërkaq shpeshherë nuk është 
mbajtur llogari për atë se me vendimet e reja urbanistike do të vijë deri te 
degradimi i mjedisit jetësor, deri te përmbushja e tepruar me ndërtesa apo me 
objekte afariste në një lokalitet të përshtatshëm i cili shfrytëzohet në dëm të 
hapsirës për hortikulturë gjë që negativisht reflektohet edhe në jetën humanitare 
për shkak të mungesës së hapsirës së duhur për parkimin e automjeteve, për 
ndërtimin e parqeve për lojërat e fëmijëve apo për shfrytëzim në dobi të mjedisit 
jetësor. Te Avokati i Popullit gjithashtu u regjistruan edhe parashtresa 
nëpërmjet të cilave qytetarët kërkonin realizimin e planeve urbanistike që janë 
në fuqi nëpërmjet të ndërtmit të rrugëve apo rrugicave për kalim, të cilat 
përfaqësojnë edhe obligim për njësitë e vetëqevrisjes lokale. 
 
Gjatë veprimit në bazë të parashtresave u vërejtë se nuk ka përmirësim edhe 
në afatet kohore që kanë të bëjnë me procedurat e shkallës së dytë, pranë 
Komisioneve të Qeveris së Republikës së Maqedonisë të cilat vendosin në 
shkallën e dytë për lëndët që kanë të bëjnë me transportin, lidhjet dhe me 
mjedisin jetësor. Një dukuri e këtillë vjen në shprehje sidomos para ose pas 
mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare apo lokale, pra në kohën kur strukturat 
politike të cilat ndodhen në pushtet i harrojnë nevojat dhe problemet e 
përditshme të qytetarëve dhe gjithë energjinë e tyre e shpenzojnë për 
kampanjën parazgjedhore apo për konsolidimin e Qeverisë. Për këto arsye të 
gjitha Kmisionet e shkallës së dytë disa muaj  aspak nuk funksionojnë gjë që 
është në kundërshti me parimet për efikasitet dhe veprim sa më praktik gjatë 
procedurës administrative. Nisur nga kjo që u tha qytetarët për shkak të 
heshtjes së organeve të administratës janë të obliguar të hapin procedurë në 
Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë, ku gjithashtu procedura 
zvarritet shumë për shkak të numrit të madh të lëndëve. Për zvarritje të 
procedurës kontribon edhe dorëzimi i ankesave dhe lëndëve me shumë vonesë 
nga ana e organeve administrative të shkallës së parë. 
 
Numri i 113 parashtresave të hedhura poshtë nga gjithsejt 168 parashtresa të 
dorëzuara, tregon se një numër i madh i qytetarëve nuk kanë  pasur të drejtë 
kur kanë kërkuar mbrojtje për të drejtat e tyre nga kjo sferë. Në këtë numër janë 
përfshirë parashtresa kundër vendimeve për prishjen e objekteve pa leje, për të 
cilat Avokati i Popullit gjatë zbatimit të procedurave ka vlerësuar se megjithatë 
vendimet janë marrë në bazë të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik, 
Ligjit për ndërtimin e objekteve investuese dhe në bazë të dokumenteve që 
dalin nga rregullat urbanistike. 
 
Kur është fjala për ekzekutimin e akteve të plotëfuqishme, Avokati i Popullit nuk 
mund të jetë i kënaqur nga përgjigjet e policisë urbanistike se "pas aktit 
administrativ së shpejti do të veprohet", apo "gjatë periudhës së ardhshme", si 
dhe "deri nga fundi i vitit". Përgjigjet e këtilla paushale në praktikë disa herë 
janë demantuar, këto janë edhe disa prej arsyeve se pse për shumë lëndë nga 
kjo sferë ende nuk ka zgjidhje, se pse shtohet revolti i qytetarëve si dhe 
pasiguria dhe humbja e besimit në institucionet. Pikërisht për këtë edhe Avokati 
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i Popullit do të insistojë për zbatim sa më konsekuent të akteve administrative, 
ndërsa mëse konstaton elemente të papërgjegjësisë gjatë kryerjes së 
obligimeve të punës, apo keqpërdorim të pozitës zyrtare si dhe elemente të 
korruptimit, prej organeve kompetente do të kërkoj që të ndërmerren masa të 
duhura ligjore, gjë që për Avokatin e Popullit paraqet një prej mjeteve që ka në 
disponim për t'u ballafaquar me problemet e qytetarëve dhe për të kërkuar 
respektim dhe realizim për të drejtat dhe interesat e qytetarëve. 
 
Shprehja e gatishmërisë nga ana e Inspektoratit për urbanizëm dhe ndërtimtari 
gjatë mbajtjes së takimit të përbashkët nga fundi i dhjetorit të vitit 2002 për 
përmirësimin e bashkëpunimit me Avokatin e Popullit ishte vetëm e natyrës 
deklarative me që në praktikë nga ana e këtij organi edhe më tutje në masë të 
duhur nuk respektohen rekomandimet e Avokatit të Poppullit, për ndërmarrjen e 
veprimeve urgjente dhe konkrete në lidhje me ekzekutimin e akteve 
administrative përfundimtare, që kanë të bëjnë me prishjen e ndërtimeve pa 
leje. Ndërkaq si arsyetim për një veprim të këtillë përmendet mungesa e 
teknikës së nevojshme ose e ekipit kadrovik të Inspektoratit. Por megjithatë 
këto janë çështje të cilat duhet të zgjidhen pranë sektorit të Ministrisë, në 
përbërjen e të cilit është edhe Inspektorati Shtetëror për urbanizëm dhe 
ndërtimtari sepse qytetarët me të drejtë insistojnë për realizimin e të drejtave të 
tyre ligjore për të cilat do ta kenë gjithmonë përkrahjen e plotë të Avokatit të 
Popullit. 
 
Avokati i Popullit mendon se me ekipime sa më të mira teknike dhe kadrovike si 
dhe me roganizime sa më të mira në kaudër të Inspektoratit shtetëror për 
urbanizëm dhe ndërtimtari, mund dhe duhet që edhe më tepër të punohet në 
planin preventiv për ndërprerjen me kohë të ndërtimeve pa leje me ç'rast nga 
njëra anë do të shmangen dëmet materiale të investuesve që shkaktohen me 
prishjen e këtyre objekteve si dhe nga ana tjetër do të pengohen shkeljet e të 
drejtave të personave të interesuar për prishjen e këtyre objekteve. 
 
Diçka që duhet posaçërisht të potencohet në këtë raport vjetor gjë që 
përfaqëson edhe risi edhe shembull për veprim negativ, është ajo se edhe 
përkundër asaj se Avokati i Popullit si institucion veç më ka disa vite që 
funksionon, pikërisht nga ky organ u kontestua e drejta e Avokatit të Popullit për 
të ngritur procedurë për rastet për të cilat prej veprimit apo vendimit të fundit të 
organit kanë kaluar më shumë se një vjet, fjala është për akte të papërfunduara 
që kanë të bëjnë me prishjen e objekteve pa leje, por megjithatë është e vërtetë 
se Avokati i Popullit në bazë të kërkesave të qytetarëve ka ngritur procedurë 
dhe kërkon nga Inspektorati që ta përfundoj. Por edhe përkundër kësaj që u 
tha, personat kompetent në Inspektorat harrojnë se pikërisht me moszbatimin e 
vendimeve ekzekutive bëhen shkeljet e të drejtave të personave të interesuar, 
me që nëse nuk zbatohen aktet juridike për prishje të objekteve ato ngelin pa 
bazë ligjore. Është e qartë se dispozita nga neni 17 i Ligjit për Avokatin e 
Popullit është kuptuar dhe është trajtuar në mënyrë të gabuar, aq më tepër me 
që këtu thuhet se Avokati i Popullit vendos vetë se a do të ngre apo nuk do të 
ngre procedurë për shqyrtimin e shkeljeve të të drejtave të qytetarëve, e jo 
organet dhe organizatat aktet dhe veprimet e të cilave janë lëndë të 
parashtresave. Një dukuri e këtillë don të thotë se moszbatimi i akteve është 
gjendje e cila vazhdon dhe e cila është rezultat i funksionimit të gabuar të 
organit dhe një gjë e këtillë përmban shkeljen e të drejtës së qytetarit. Për këto 
arsye edhe nuk mund që të kontestohet e drejta dhe obligimet e Avokatit të 



AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  
OOmmbbuuddssmmaann 

 54 

Popullit për t'i mbrojtur të drejtat dhe interesat e qytetarëve e sidomos për shkak 
të asaj se ai paraqitet si person që ka autorizimin e plotë të qytetarit gjatë 
zbatimit të procedurës për realizimin e të drejtave të tyre duke u thirrur në bazë 
të të drejtave ligjore që i kanë qytetarët si palë gjatë procedurës administrative. 
 
Nisur nga kjo që u tha mund të konstatohet se pengesë për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve në sferën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë nuk janë 
rregullat ligjore por zbatimi i saj në mënyrë të gabuar dhe të padrejtë nëpër 
njësitë organizative pranë Ministrisë për transport dhe lidhje. 
 

* * 
* 

 

Për shkak të asaj që u tha deri tani si dhe për shkak të përmirësimit të gjendjes 
është e nevojshme që: 
- Gjatë përgatitjes së planeve urbanistike detajore patjetër duhet të mbahet 

llogari për shfrytëzimin dhe rregullimin racional të hapësirës si dhe për 
sigurimin e kushteve për jetesë dhe punë humane të qytetarëve; 

- Në inspektoratin shtetëror për urbanizëm dhe ndërtimtari të përgatitet një 
program i shkruar në lidhje me planifikimin dhe realizimin e vendimeve 
ekzekutive, ndërsa policia e urbanizmit të veprojë sipas datave të vërtetuara 
prej më parë; 

- të shtohen aktivitetet preventive të organeve inspektuese për shkak të 
ndërprerjes me kohë të aktiviteteve ndërtimore që janë pa leje; 

- të ndërmerren masa dhe veprime për krijimin sa më të mirë të ekipeve 
kadrovike dhe teknike pranë shërbimeve të inspektimit; 

- përfshirje me kohë të personave të interesuar në procedurën administrative 
dhe një gjë e këtillë të praktikohet menjëherë, pra me vetë fillimin e 
procedurës në bazë të obligimeve zyrtare të organit udhëheqës; 

- të punohet në ngritjen e vetëdies të zyrtarëve shtetërorë sidomos të atyre që 
në mënyrë të drejtëpërdrejtë vendosin për të drejtat e qytetarëve me ç'rast 
organet administrative do të jenë në shërbim të plotë të qytetarëve; 

- ankesat kundër akteve administrative me të gjitha shkresat që kanë të bëjnë 
me këto akte menjëherë dhe pa kurrfarë zvarritjesh t'i dorëzohen Komisionit 
të shkallës së dytë me qëllim që të shpejtohet procedura pas ankesës së 
dorëzuar; 

- të punohet në drejtim të shpejtimit të procedurave administrative në 
Komisionin e shkallës së parë e sidomos në Komisionin e shkallës së dytë 
për punë urbanizmi dhe ndërtimtarie, me ç'rast sjellja e vendimeve në bazë 
të kërkesave të qytetarëve do të kontribojë që dhembjet e qytetarëve të 
shërohen në afatet e duhura kohore të parapara me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative. 

 
2.9.2. Mjedisi jetësor 
 
Mënyra bashkëkohore e jetesës e përcjellë me zhvillime shkencore dhe 
teknologjike si dhe ndryshimet e bëra në sistemin shoqëror dhe ekonomik gjatë 
dekadave të fundit të shekullit të kaluar dhe me fillimin e këtij shekulli, 
riaktivizimet e disa kapaciteteve më të mëdhaja industriale si dhe krijimi i disa 
kapaciteteve më të vogla prodhuese së bashku me kulturën dhe vetëdijen e 
pamjaftueshme ekologjike të qytetarëve, paraqiten si faktorë potencial që në 
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masë më të madhe apo më të vogël, duksëhm ndikojnë në mjedisin, truallin, 
ujin dhe ajërin.  
 
Ministria për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe për planifikim hapësinor është 
organ i cili duhet që në mënyrë të drejtëpërdrejtë ta përcjell gjendjen nga kjo 
sferë e jetës shoqërore. Krahas kësaj në Republikën e Maqedonisë ekziston 
edhe një numër i madh i organizatave dhe shoqatave  joqeveritare të cilat kanë 
për qëllim mbrojtjen e mjedisit jetësor. 
 
Në pajtueshmëri me kompetencat ligjore, Avokati i Popullit në këtë drejtim ka 
vepruar në bazë të parashtresave të qytetarëve, ndërsa në disa raste ka ngritur 
procedurë edhe me vetëiniciativë. Megjithëse mund të vërtetohet se problemet 
me ndotjen e ambientit jetësor janë shumë më serioze, megjithatë gjatë 
periudhës me të cilën ka të bëjë raporti deri te Avokati i Popullit u dorëzuan 22 
parashtresa, ky numër dëshmon për nivelin e ulët të vetëdijes ekologjike të 
qytetarëve si dhe për moskujdesin dhe indiferencën e tyre ndaj mjedisit jetësor. 
Megjithëse Avokati i Popullit mendonte se do të shtohet numri i parashtresave 
që kanë të bëjnë me ndotjen e ajërit, truallit apo ujit me që të gjitha këto 
ndikojnë negativisht në jetën dhe shëndetin e njerëzve, megjithatë numri më i 
madh i parashtresave të kësaj sfere janë të lidhura me zhurmën që shkaktohet 
gjatë punës së objekteve të hotelierisë. Procedura që ka të bëjë me ndotjen e 
ajërit u ngritë me vetëiniciativën e Avokatit të Popullit në bazë të të dhënave të 
marra prej mjeteve të informimit. 
 
Për shkak të gjetjes së zgjidhjeve sa më të përshtatshme gjatë veprimeve në 
bazë të parashtresave zyra e Avokatit të Popullit shpeshherë kontaktonte me 
Inspektoratin shtetërorë për mjedis jetësor dhe me këtë rast mund të thuhet se 
relacionet e krijuara me këtë organ të administratës janë në nivelin e duhur.  
 
Në kuadër të aktiviteteve që nuk kanë të bëjnë me veprime në bazë të lëndëve, 
gjatë vitit të kaluar zyra e Avokatit të Popullit ka marrë pjesë në më shumë 
seminare dhe tribuna të organizuara në temën "Konventat ndërkombëtare nga 
sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe implementimi i tyre", të cilat e shtojnë 
nevojën për ngritjen e vetëdijes ekologjike të qytetarëve si dhe i obligojnë 
organet shtetërore për ta informuar opinionin me të drejtat e tyre dhe me gjithë 
atë që është e rëndësishme për mjedisin e tyre jetësorë, gjithashtu qytetarëve 
iu mundësohet që të marrin pjesë gjatë vendimeve që marrin organet shtetërore 
në lidhje me mjedisin jetësor. 
 
Megjithëse Avokati i Popullit nuk ngriti procedurë si gjatë periudhës së raportit 
të kaluar, ai me interes të veçantë është duke e përcjellë gjendjen që ka të bëjë 
me ndotjen e ambientit jetësor sidomos në Veles dhe rrethinë ku viteve të fundit 
edhe më tepër shtohet ndotja nga ana e Kombinatit kimiko-metalurgjik 
"Zletovë". Më pastaj merren parasysh edhe aktivitetet dhe masat që merren në 
drejtim të vërtetimit dhe përmirësimit të gjendjes nga ana e Ministrisë për 
mbrojtje të mjedisit jetësor dhe për planifikim hapësinor si dhe nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit gjithashtu i respekton përpjekjet e 
organizatave joqeveritare, sidomos përpjekjet e kryetarit të komunës së Velesit 
si dhe insistimin e tyre kategorik për shpejtim maksimal për t'u përgatitur 
shkresat me përmbajtje valide dhe profesioniste për përmirësimin e gjendjes 
edhe nëse është në pyetje mbyllja e këtij kapaciteti punues, këto masa janë të 
patjetërsueshme nëse merret parasysh gjendja shëndetësore e qytetarëve të 
Velesit dhe të dhënat për shkallën vdekjeprurëse si dhe çrregullimet te foshnjat 
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e posalindura, pra duhet të punohet në këtë drejtim nëse dëshirojmë që me të 
vërtetë ta shpëtojmë atë që është më me vlerë, e me këtë rast në planë të parë 
është jeta dhe shëndeti i qytetarëve të Velesit. 
 
Gjatë periudhës së ardhshme Avokati i Popullit edhe krahas veprimit të tij të 
mëtutjeshëm në bazë të parashtresave të qytetarëve, planifikon edhe më tutje 
ta vazhdoj bashkëpunimin me sektorin joqeveritarë si dhe planifikon të botoj 
dhe t'ua shpërndaj qytetarëve broshurën e përgatitur, nëpërmjet të cilës do të 
informohen për të drejtat që kanë të bëjnë me këtë sferë si dhe do të mësojnë 
se si mund të realizohen këto të drejta. 
 

* * 
* 

 

Në drejtim të përmirësimit të gjendjes në këtë sferë në të ardhmen duhet që të 
ndërmerren këto masa: 
- Të përcillet situata me ndotjen në mënyrë permanente nga ana e 

mediumeve në gjithë teritorin e Republikës së Maqedonisë, me theks të 
veçantë ndotja që shkaktohet nga kapacitetet më të mëdhaja industriale si 
Kombinati kimiko metalurgjik "Zletovë", Kapacitetet prodhuese në Manastir, 
dhe Osllomej, më pastaj "Jugokromi" dhe "Ohisi" si dhe kapacitetet tjera 
industriale në Shkup, gjithashtu duhet të përcillet edhe ndotja permanente e 
ujrave të rrjedhshëm, sidomos Lumi Vardar; 

- të respektohen në mënyrë sa më rigoroze rregullat ligjore gjatë dhënies së 
pëlqimit për ndërtimin e objekteve industriale si dhe gjatë procedurave që 
kanë të bëjnë me sjelljen e planeve urbanistike; 

- të bëhet harmonizimi i rregullave ligjore që trajtojnë mbrojtjen e mjedisit 
jetësor dhe të drejtat e qytetarëve në bazë të legjislacionit evropjan dhe 
konventave ndërkomëtare; 

- të bëhet edukimi i qytetarëve nëpërmjet formave të ndryshme të sistemit 
arsimor, nëpërmjet mediumeve dhe formave të tjera, me qëllim që të ngritet 
vetëdija ekologjike; 

 
2.10. Mbrojtja e të drejtave nga sfera e financave 

dhe procedurat doganore 
 
2.10.1.Financat 
 
Për qytetarët e Republikës së Maqedonisë si persona fizik edhe gjatë kësaj 
periudhe raportuese me rëndësi të veçantë kanë qenë dispozitat e Ligjit për 
tatimet e pronës dhe Ligjit për tatimin e qarrkullimit të mallit dhe të shërbimeve. 
Nëpërmjet këtyre ligjeve janë përfshirë tatimi pronësor, i trashigimisë, për pronë 
të dhuruar si dhe tatimi për qarrkullimin e mallit të patundshëm. Gjatë vitit të 
kaluar, Avokati i Popullit ka vepruar në bazë të 16 parashtresave, prej të cilave 
njëra ishte nga vitet e mëparshme. 
 
Prashtesat e dorëzuara nga sfera e financave, kryesisht kishin të bëjnë me 
procedurat e përcaktimit të shumës ose me parimet për vërtetimin dhe pagimin 
e tatimit. Nëpërmjet këtyre parashtresave qytetarët shprehnin bindjet e tyre se 
dispozitat për lirim nga tatimi nuk zbatohen ose zbatohen në mënyrë të gabuar. 
Nga përvoja e deritanishme e krijuar nga veprimi me lëndë, Avokati i Popullit 
përsëri ka konstatuar se në raste të caktuara qytetarët janë të obliguar për 
tatimin e qarrkullimit edhe krahas asaj se nuk ka pasur fitim apo personi nuk ka 
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qenë i obliguar për tatim në bazë të dispozitave të Ligjit për tatim pronësor. Si 
shembull i veprimit të Avokatit të Popullit në bazë të parshtresave, do të 
përmendim rastin kur Avokati i Popullit në pajtueshmëri me autorizimet ligjore 
pas konstatimit të gjendjes faktike, dorëzoi propozim për ndërprerjen e 
ekzekutimit të vendimit për pagim të detyrueshëm në Administratën për të 
ardhura publike pranë drejtorisë rajonale në Shtip, gjtihashtu në këtë drejtim 
intervenoi edhe në Ministrinë e financave si organ i cili vendos pas ankesës, më 
pastaj dorëzoi edhe një sugjerim, nëpërmjet të cilit potencoi arsyet se pse 
ankesa duhet të ketë përkrahje ligjore. Intervenimet e këtilla të Avokatit të 
Popullit u përkrahën ndërsa procedura në organet e shkallës së parë ende 
vazhdon. Si gjatë viteve të mëparshme ashtu edhe gjatë periudhës raportuese 
qyetarët i drejtoheshin Avokatit të Popullit edhe për shkak të problemeve të 
krijuara rreth lirimit nga pagimi i taksave sidomos gjatë marrjes së shtetësisë së 
Maqedonisë por gjithashtu ata kërkonin edhe lirim nga pagimi i taksave 
gjyqësore. 
 
Qytetarët të cilët i drejtoheshin zyrës së Avokatit të Popullit tregonin edhe për 
atë se Drejtoria për të ardhura publike nuk u jep vërtetime për pagim apo 
mospagim të tatimeve  me ç'rast qytetarët nuk mund t'i realizojnë të drejtat e 
caktuara nëpër Qendrat për punë sociale. Përkatësisht nga procedurat e 
ngritura mund të konstatohet se administrata kompetente e praktikon dhënien e 
vërtetimeve vetëm nëse qytetarët i kanë kryer obligimet e tyre, ndërsa Avokati i 
Popullit morri qëndrim se Drejtoria për të ardhura publike ka për obligim që për 
çdo rast, në bazë të kërkesës së qytetarëve të jap vërtetime për faktet sipas të 
cilave bëhen evidentime zyrtare pa kurrfarë kushtëzimi të mëparshëm që është 
edhe në pajtueshmëri me të dhënat e evidentimit zyrtarë për shkak të  
mospengimit gjatë realizimit të të drejtave të tyre, para organeve tjera të 
administratës shtetërore.Procedurat e këtyre lëndëve ende vazhdojnë. 
 

* * 
* 

 

Për shkak të ndjeshëmrisë së problemeve të kësaj natyre me të cilat 
ballafaqohen qytetarët, që gjithnji e më prezente janë në kushtet e rënies së 
standardit jetësor dhe fuqisë ekonomike, me këtë rast Avokati i Popullit 
konsideron se është e padiskutueshme nevoja për zbatim sa më konsekuent të 
dispozitave në lidhje me lirimin nga pagimi i tatimeve dhe i taksave. Gjithashtu 
për shkak të zvogëlimit të fuqisë ekonomike si dhe për shkak të gjendjes së 
vështirë sociale, shteti duhet të mbajë llogari për zvogëlimin e tatimeve të 
qytetarëve. 
 
2.10.2.Veprimet doganore 
 
Sfera e doganeve përfaqëson interes të veçantë për Avokatin e Popullit gjatë 
realizmit të drejtave të qytetarëve, megjithse deri më tani veprimi i kësaj sfere 
pothuajse nuk është përfshirë. Procedurat doganore, të drejtat dhe obligimet e 
pjesëmarrësve, fushëveprimi, mënyra e veprimit dhe organizimi i organeve të 
administratës kopmpetente për veprimtarinë e kësaj sfere, janë të rregulluara 
me Ligjin doganor. Procedurat doganore kanë të bëjnë me lirimin e mallit në 
qarrkullim, me përshtatshmërinë, me eksportimin dhe importimin e përkohshëm, 
me vërtetimin e shumës doganore, me pagesën, me kthimin dhe me lirimin nga 
pagesa doganore me ç'rast pjesëmarrësit në procedurë fitojnë të drejta të 
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caktuara dhe ju nënshtrohen obligimeve të caktuara në lidhje me mallin. Si 
persona pjesmarrës në procedurën doganore në bazë të ligjit të përmendur 
konsiderohen personat fizik dhe juridik. 
 
Duke pasur parasysh kompetencat e Avokatit të Popullit që janë të vërtetuara 
edhe me ligjin për Avokatin e Popullit, ai mund të veproj vetëm gjatë rasteve  
kur si pjesëmmarrës në procedurë para organeve të administratës që është 
përgjegjëse për veprime doganore do të paraqitet qytetari, përkatësisht personi 
fizik. Gjatë periudhës raportuese me parashtres para Avokatit të Popullit u 
paraqit vetëm një qytetarë me kërkesë për realizmin e të drejtave në organin që 
vendos në shkallën e dytë i cili nuk ka sjellë kurrfarë vendimi në bazë të 
aktvendimit të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë, me ç'rast padia 
ka marë pëlqim dhe vendimi i mëparshëm është bërë i pavlefshëm. Në rastin 
konkret duke pasur parasysh faktin se prej marrjes së aktvendimit të Gjykatës 
supreme ka kaluar mjaft kohë, ndërsa organi i shkallës së dytë nuk ka vepruar 
pas këtij vendimi, Avokati i Popullit ka konstatuar se janë shkelur të drejtat e 
parshtruesit i cili me kërkesën e tij dëshmoi për shkelje gjatë procedurës dhe 
kërkoi njoftim përkatës për të cilin ende nuk ka përgjigje. 
 
Duke pasur parsysh faktin se gjatë periudhës raportuese nuk janë dorëzuar 
parashtresa tjera prej qytetarëve, Avokati i Popullit nuk mund që në mënyrë 
objektive të merr qëndrim në lidhje me mënyrën se si trajtohen procedurat nga 
organet doganore e as nuk mund t'i vlerësoj afatet kohore gjatë veprimit. 
 
2.11. Mbrojtja e të drejtave të konsumuesve 
 
Duke vepruar në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të konsumuesve Avokati i 
Popullit nuk ka ingerenca për të intervenuar në rast se ndonjë konsumues apo 
ndonjë qytetarë do të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të tij përderisa ato të drejta 
janë të shkelura me ndonjë akt apo me ndonjë veprim nga ana e prodhuesit apo 
shitësit, pa marrë parsysh se a është fjala për person fizik apo për ndonjë 
subjekt legjitim. Me që Avokati i Popullit ndërmerr veprime vetëm atëherë kur 
shkelja është bërë nga ana e ndonjë organi të administratës shtetërore apo nga 
ndonjë organizat me autorizime publike. Nisur nga kjo që u tha Avokati i Popullit 
vepron vetëm në rastet kur Inspektorati përgjegjës shtetëror të cilit më parë iu 
ka drejtuar qytetari nuk ka ndërmarrë kurfarrë veprimi ose ka intervenuar në 
mënyrë të papërshtatshme.  
 
Duke i analizuar të dhënat nga numri i përgjithshëm i parashtresave të pranuara 
gjatë periudhës së kaluar si dhe gjatë kësaj periudhe raportuese, është 
konstatuar se numri më i madh i kërkesave kanë të bëjnë me shuma joreale të 
llogarive të bisedave telefonike, me shkeljet e të drejtave gjatë parapagimit për 
përfshirje në rrjetin telefonik, përkatësisht me procedurën për krijimin e lidhjes 
telefonike, si dhe me cilësinë e shërbimeve dhe me shumën e kompensimit që 
e marrin ndërmarrjet komunale dhe publike. Për këto arsye edhe parashtresat 
më shumë kanë të bëjnë me SHA "Makedonski telekomunikacii" si dhe me 
ndërmarrjet komunale. Në mënyrë më të thjeshtë mund të themi se qytetarët 
parshtresat e tyre gjatë periudhës raportuese i dorëzuan individualisht apo me 
ndërmjetësimin e Organizatës së Konsumuesve të Maqedonisë dhe me këtë 
rast më shpesh tregonin për shkelje të të drejtave të tyre ligjore dhe 
kushtetuese që janë bërë nga ana e furnizuesve të shërbimeve publike të cilët 
paraqiten edhe si përfaqësues të monopoleve natyrore. Konsumatorët gjatë 
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shfrytëzimit të ujit, rrymës dhe telefonit gjenden në një pozitë të përcaktuar të 
tregut për arsye se nuk mund t'i zgjedhin furnizuesit e këtyre shërbimeve, 
përkatësisht nuk kanë ndonjë ofertë tjetër. Në këto raste furnizuesit kanë 
monopol mbi shërbimet që i ofrojnë. Kështu që konsumuesi nuk mund që të 
furnizohet me ujë prej ndonjë subjekti tjetër përderisa vlerëson se uji i lëshuar 
nuk ka kualitet apo nuk lëshohet me rregull si dhe gjatë rasteve tjera kur është i 
pakënaqur nga shërbimi i ofruar nuk ka zgjidhje tjetër. Duke pasur parasysh 
monopolizimin e furnizuesve të shërbimeve publike, konsumatorët nuk kanë 
ndikim të përshtatshëm ndaj përcaktimeve të tarifave të cilat janë të obliguar t'i 
përkrahin dhe ti paguajnë me rregull. Për këto arsye konsumatorët shpeshherë i 
drejtohen Avokatit të Popullit dhe me të drejtë presin nga Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë që nëpërmjet të ndonjë rregullores të siguroj kontroll mbi 
keqpërdorimet e mundshme të tregut nga ana e monopoleve. 
 
Gjatë veprimit në bazë të lëndëve është konstatuar se shërbimet kompetente 
gjatë veprimeve të tyre pas kërkesave të qytetarëve në shumë raste kanë 
trajtim joadekuat ndaj kërkesave të dorëzuara, dhe nuk i kushtojnë rëndësi 
zgjidhjes së çështjeve si dhe u ikin obligimeve ligjore e sidomos afateve kohore 
të parapara me ligj. Nga ana tjetër në lidhshmëri me statusin apo me kriteret e 
caktuara të qytetarit, është prezent edhe verpimi selektiv i parakohsëhm i 
organeve kompetente. 
 
Me rënien e standardit jetësor në minimum qyetarët gjithnji e më shumë 
reagojnë ndaj veprimeve apo ndaj punës së ndërmarrjeve publike të caktuara të 
cilat në mënyrë praktike kanë pozitë monopolizimi në drejtim të kryerjes së 
shërbimeve të caktuara, me ç'rast sipas tyre ata kanë të drejtë për sjellje 
arbitrare dhe jashtë veprimeve të parapara me ligj, për të mos i shërbyer 
qytetarët atëherë kur duhet, duke i kushtëzuar qytetarët me çmime shumë të 
larta të cilat i detyrojnë t'i paguajnë për shërbimet e marra si dhe në rast të 
mospagimit me rregull i shkyçin qytetarët prej shërbimeve pa dorëzimin e 
ndonjë vërejtjes prej më parë. Nuk janë të rralla shkyçjet ndaj atyre qytetarëve-
parapagues të cilët nuk kanë mundur që obligimet e tyre t'i kryejnë me kohë bile 
ndonjëherë ndodhë që shkyçje t'iu bëhen edhe atyre qytetarëve të cilët me 
rregull i paguajnë llogaritë. Gjatë këtyre rasteve bëhet shkelje e të drejtave të 
tyre, ndërsa duke dashur që t'i shmangen këtij problemi qyetarrët janë të 
detyruar që të pagujanë edhe çmime plotsuese si dhe të ballafaqohen me 
ndonjë procedurë të gjatë. 
 
Shpeshherë ndodh që qyteatërt edhe pas stabilizimit të obligimeve të tyre 
kushtëzohen të paguajnë edhe llogaritë që kanë ngelur prej moti dhe që iu ka 
kaluar afati për të kërkuar pagesë, por megjithatë edhe gjatë këtyre rasteve 
ndodh që qytetarët mos të përfshihen në rrjetin e ujësjellësit. Duke pasur 
parasysh se problemet për të cilat qytetarët kërkuan ndihmë prej Avokatit të 
Popullit kanë të bëjnë me shërbimet e këtyre veprimtarive publike, sidomos me 
cilësinë e shërbimeve me mënyrën e pagesës dhe me shumën e çmimit, gjatë 
ekspozimit të mëtutjeshëm do të ndalemi në këto tre lëmi me interesa publike. 
 
2.11.1.Distribuimi i energjisë elektrike dhe i energjisë për nxehje 
 
Një pjesë e parashtresave që iu dorëzuan Avokatit të Popullit gjatë periudhës 
raportuese kishin të bëjnë me "Elektrostopanstvo na Makedonija" dhe me SHA 
"Shkupi", pra pikërisht me praktikimin e tyre që qytetarët t'i shkyçin prej 
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shërbimeve për shkak të mospagimit të llogarive të vjetruara të energjisë 
elektrike të cilave u ka kaluar afati. Duke vepruar në bazë të parashtresave, 
Avokati i Popullit u tregoi qytetarëve se në pajtueshëmri me kushtet e 
përgjithshme për distribuim të energjisë elektrike, furnizuesi ka për obligim që 
konsumatorit t'i oforoj shërbime të përhershme dhe në mënyrë kontinuitive për 
furnizim me energji elektrike, por nga ana tjetër furnizuesi mund t'ia ndërpres 
përcjelljen e enrgjisë elektrike konsumatorit, nëse ai nuk i paguan llogaritë edhe 
për një muaj, por më parë duhet që ta njoftoj konsumatorin. 
 
Nga ana tjetër Avokati i Popullit në raste të caktuara gjatë procedurës e 
udhëzonte "Elektrostopanstvo na Makedonija" që t'i marr parsysh kushtet 
objektive në bazë të fuqisë ekonomike të qytetarëve dhe të veproj në mënyrë 
restriktive gjatë ndërprerjes së rrymës elektrike. 
 
Gjatë periudhës raportuese Avokati i Popullit vepronte në bazë të 
parashtresave të qytetarëve ku thuhej se edhe karahas asaj se jemi shfytëzues 
të rinjë të banesës apo të ndonjë objekti afarist dhe me rregull i kemi stabilizuar 
llogaritë e pagimit për rrymën elektrike të shpenzuar por megjithatë kemi pasur 
shkyçje nga rrjeti, apo nuk na është mundësuar që të furnizohemi me energji 
elektrike me arsyetim se banuesit e mëparshëm nuk i kanë paguar llogaritë. Me 
këtë rast Avokati i Popullit në pajtueshëmri me dispozitat e Ligjit për 
marrëdhënie të obliguara, sipas të cilit rregullohen të drejtat e mandatorit dhe 
obligimet e detyrueshme si dhe obligimet e solidaritetit të debitorit ndaj 
mandatorit, morri qëndrimin se shfrytëzuesët e rinj, në bazë të qirrasë apo në 
bazë të ndonjë marrëveshjes për shitëblerje nuk mund që t'i mbajnë edhe këto 
llogari, përveç nëse për një gjë të këtillë ato pajtohen. Avokati i Popullit në këtë 
drejtim potencoi se qytetarët nuk kanë për obligim që t'i pastrojnë borxhet e 
banuesve të mëparshëm dhe me këtë rast kërkoi që banuesit e e tanishëm të 
furnizohen me rrymë elektrike. Një gjë e këtillë duhet të bëhet aq më tepër për 
shkak se në lidhje me rastin "Elektrostopanstvo na Makedonija" dhe SHA 
"Shkupi" mandatori ka në disponim mbrotje juridike para organeve gjyqësore. 
 
Në Kuadër të veprimeve të Avokatit të Popullit gjatë periudhës raportuese u 
konstatua se është i vogël numri i qytetarëve të cilët këkrojnë intervenime në 
lidhje me punën e SHA "Toplifikacija". 
 
Nëpër parashtresa dorrëzuesit më shpesh këkojnë ndihmë në lidhje me llogaritë 
e papaguara dhe me këtë rast kërkojnë që pagimi të bëhet në më shumë këste 
si dhe kërkojnë të intervenohet në lidhje me temeperaturën e enrgjisë për 
nxehje. 
 
Menjëherë pas lajmërimit se do të zbatohet sistem i ri për pagimin e energjisë 
për nexehje nëpërmjet kalorimetrit kolektiv, deri te Avokati i Popullit u dorëzuan 
shumë parashtresa të qytetarëve të cilat shprehnin bindjet e tyre se një mënyrë 
e këtillë veprimi është në dëmin e tyre për më shumë arsye. Përkatësisht 
qytetarët-shfrytëzues të këtyre shërbimeve theksonin se nuk kanë kurrfarë 
mundësie që të mbajnë llogari për shumën e shpenzimeve për shfrytëzimin e 
energjisë për nxehje nëpërmjet të konsumimit të veçantë të nxehjes dhe se një 
gjë e këtillë bënë që çmimet e energjisë për  nxehje mos të jenë të barabarta 
për të gjithë shfrytëzuesit e ndërtesave të ndryshme apo të ndërtesave të 
ndërtuara në periudha kohore të ndryshme. Më karakteristike me këtë rast 
është se "Toplifikacija" zbaton një mënyrë të re të pagesës, pa u konsulltuar më 
parë me qytetarët se a pajtohen me që ata janë shfrytëzues të shërbimeve. 
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Avokati i Popullit me kënaqësi mund të konstatoj se në bazë të intevrenimeve të 
tij drejtuar në "Toplifikacija" pothuajse plotësisht u veprua në interes të 
qytetarëve, përkatësisht atyre iu dha mundësia që borxhin ta lajnë në më 
shumë këste mujore, përderisa në lidhje me kërkesat që kishin të bëjnë  me 
kontrollimin dhe korrektimin e temperaturës së energjisë për nxehje një gjë të 
këtillë "Toplifikacija" e bëri në mënyrë të rregullt, pra edhe me këtë rast u 
veprua në interes të qytetarëve. 
 
Marrë në përgjithësi mund të velrësohet se me SHA "Toplifikacija" është arritur 
një shkallë e bashkëpunimit dhe e komunikimit solid gjë që reflektohet në 
mënyrë pozitive edhe në realizmin e të drejtave të qytetarëve si dhe në 
funksionimin e institucionit të Avokatit të Popullit. 
 
2.11.2.Telekomunikimet 
 
Një pjesë e parashtresave të dorëzuara deri te Avokati i Popullit, kishin të bëjnë 
me shumat e larta të llogarive për shërbimet e shfrytëzuara nga "Makedonski 
Telekomunikacii" që është edhe kryerës i veprimeve të interesave publike. 
Parashtresat sidomos kishin të bëjnë me llogaritë që u janë dorëzuar qytetarëve 
për biseda të bëra telefonike nëpërmjet të numrave të tyre parapagues në 
grupin 0500, me këtë rast qytetarët dëshmonin se shërbime të këtilla nuk kanë 
shfrytëzuar. 
 
Avokati i Popullit në Kuadër të kompetencave që i takojnë me ligj, potencoi 
nevojën për rishqytrimin e shumës së llogarive të bisedave telefonike si dhe për 
veprim në bazë të këresave të qytetarëve, ndërsa në një rast propozoi që deri 
në vendimin përfundimtar të mos bëhet shkyçje e numrave parapagues. 
 
Karahas këtyre rasteve që u përmendën, prej qytetarëve kishte edhe ankesa që 
kishin të bëjnë me obligimin për t'u paguar shuma e caktuar me kundërvler të 
denarit prej 50 eurove gjatë realizimit të marrëveshjes sipas të cilës krijohen 
marrëdhëniet parapaguese. Një obligim i këtillë për qytetarin del nga Vendimi i 
këtij subjekti juridik, që don të thotë se faktikisht qytetarëve u imponohet dhënie 
publike e të hollave. Një vendim të këtillë e shqyrtoi edhe Gjykata kushtetuese e 
Republikës së Maqedonisë, e cila me të drejtë solli vendim sipas të cilit u 
zhvleftësua vendimi i mëparshëm. Si rezultat i sjelljes së këtij vendimi dhe i 
veprimit juridik për zhvleftësim të aktit, një numër i madh i qytetarëve dorëzuan 
parashtresa nëpërmjet të cilave kërkohej që t'iu kthehen të hollat e pagesës 
kundër ligjore dhe kundër kushtetuese. Avokati i Popullit duke marrë qëndrim të 
prerë për respektim sa më konsekuent të Kushtetutës dhe të ligjeve, me aktin e 
sjellur u drejtua deri te "Makedonski telekomunikacii" në Shkup, me ç'rast 
potencoi nevojën që qytetarëve t'iu kthehen mjetet e paguara, por në këtë 
drejtim ende nuk është marrë përgjigje që d.t.th. se Avokati i Popullit ende nuk 
është njoftuar për qëndrimin e këtij subjekti. 
 
2.11.3. Ekonomizimi i ujit dhe veprimet komunale 
 
Gjatë periudhës së kaluar Avokati i Popullit në mënyrë aktive punonte edhe me 
parashtresa konkrete që kishin të bëjnë me shkyçjen permanente të qytetarëve 
nga sistemi i furnizmit me ujë për shkak të mospagimit të llogarive ndërmarrjeve 
publike të cilat merren me veprimtari publike nga sfera e ekonomizimit të ujit. 
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Gjatë veprimit të tij Avokati i Popullit konstatoi se ka raste kur ndërmarrjet 
Publike qyetarëve të caktuar ua ndërpresin ujin edhe krahas asaj se llogarive 
për pagim u ka kaluar afati, apo janë të vjetruara për të bërë kërkesë pagimi. 
Ndërkaq ekzekutuesit e veprimeve, në bazë të një vendimi  që ka të bëjë vetëm 
me qytetin e Shkupit, mund që ta ndërpresin furnizimin me ujë edhe me dy 
llogari të papaguara. Nëpër komunat tjera, shkyçja e konsumatorëve është e 
rregulluar me Vendimin për rregulla komunale, por edhe këtu veprohet në bazë 
të dy apo tre llogarive të papaguara.  
 
Gjatë shkyçjes së qytetarëve nga sistemi për furnizim me ujë nuk parashihet 
kurrfarë ankese që është në kundërshti me parimin primar për të drejtë ankese. 
 
Në zyrën e Avokatit të Popullit u dorëzuan edhe parashtresa nëpërmjet të cilave 
qytetarët shprehnin pakënaqësi ndaj mënyrës se si bëhet pagimi i kompensimit 
për mbledhjen dhe mbartjen e mbeturinave komunale bashkë me llogarit për 
shpenzim të ujit, për arsye se shumica prej tyre dëshironin që pagesa të bëhet 
ndaras. Një qëndrim të këtillë qytetarët e argumentuan me atë se në disa pjesë 
të qytetit të Shkupit, mbeturinat nuk mblidhen me rregull dhe për këtë nuk janë 
të kënaqur me shërbimet. Duke vepruar në bazë të këtyre parashtresave 
Avokati i Popullit u tregoi qytetarëve se në këto raste fjala është për pagesë 
teknike, të miratuar sipas vendimit të Këshillit të Qytetit të Shkupit, por nuk ka 
kurrfarë pengese në rast se dëshirojnë të paguajnë vetëm për shërbimet për NP 
"Vodovod i Kanalizacija"-Shkup dhe një gjë të këtillë mund ta realizojnë me 
fletëpagesë të veçantë në postë. 
 
Duke e shqyrtuar problematikën e kësaj sfere me interes publik, që paraqet 
çështje me rëndësi në jetën e përditshme të qytetarëve, Avokati i Popullit ka 
konstatuar se nëpër shumë vende qytetarët përjashtohen nga mundësia për 
shkyçje nga sistemi për furnizim me ujë, në atë mënyrë që furnizuesit e 
shërbimeve, duhet për një veprim të këtillë të kenë vendim gjyqësor. Duke 
pasur parasysh rëndësin që ka uji në jetën e përditshme të qytetarit, Avokati i 
Popullit mendon se duhet të ndërpritet praktikimi i shkyçjeve të qytetarëve pa 
pasur ndonjë vendim gjyqësor, gjë që është edhe në interes të shëndetit të 
qytetarëve. Nga veprimi në bazë të lëndëve mund të konstatohet se qytetarët 
më tepër kanë nevojë për intervenimet e Avokatit të Popullit, pikërisht për këto 
ndërmarrje komunale. 
 
Ndërkaq Avokati i Popullit ka njohuri se shumë subjekte drejtuese kanë shuma 
të llogarive të papaguara shumë më të larta nga ato të qytetarëve për 
shpenzimin e sasisë së ujit dhe vazhdojnë edhe më tutje të mos i paguajnë dhe 
nuk shkyçen nga sistemi për furnizim me ujë, gjë që bënë që qytetarët si individ 
pse janë ekonomikisht më të dobët të vihen në pozitë jo të barabartë me këto 
subjekte. Nisur nga kjo mund të thuhet se ndërmarrjet komunale, mospagesën 
e këtyre subjekteve e kompenzojnë me pagesën e llogarive të qytetarëve. Në 
këtë drejtim do të jetë e pashmangshme që në të ardhmen të merren vendime 
për sigurimin e të gjithë konsumatorëve, pa marrë pasrysh se a është fjala për 
familje, apo për objekte afaritse apo industriale, pra të gjithë duhet njësoj t'i 
paguajnë llogaritë. Një gjë e këtillë gjithsesi do të mundësoj përmirësimin e 
cilësisë së shërbimeve, reduktimin e humbjeve dhe zvogëlimin e presioneve për 
rritjen e çmimit të shërbimeve, pra e gjithë kjo të bëhet për të mirën e qytetarit.  
 

* * 
* 
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Duke i marrë të gjitha ato që u thanë më lartë, si kushte elementare paraprake 
për implementim sa më të përshtatshëm të të drejtave të konsumuesve, që janë 
edhe pjes përbërse e sistemit juridik, për funksionimin e tij sa më të 
suksesshëm gjatë periudhës së ardhshme, faktorët relevant shtetëror duhet 
patjetër t'i ndërmarrin këto masa dhe aktivitete: 
- të përgatitet regullore e tërësishme juridiko-ligjore, e cila do t'i marrë 

parasysh të gjitha dukurit dhe situatat me të cilat ballafaqohen qytetarët nga 
pozita e konsumatorit si dhe të bëhet zbatimi i kësaj rregullore në 
pajtueshmëri me legjislacionin e vendit dhe me normat e Unionit Evropjan; 

- të bëhet operacionalizim i akteve përkatëse që konkretisht kanë të bëjnë me 
ndërmarrjet publike dhe me subjektet tjera-ekzekutuese të veprimeve 
ekonomike me interes publik, sidomos nga pozita e funksionimit të sistemit 
të furnizuesve të shërbimeve, me ç'rast në mënyrë restriktive do të ndikohet 
në pozitën e tyre monopolizuese, para së gjithash në drejtim të krijimit të 
çmimeve të shërbimeve por edhe për veprim sipas nevojave të 
shfrytëzuesve të shërbimeve; 

- e patjetërsueshme është nevoja për shqyrtimin serioz të mundësive për 
zbatimin e masave plotësuese për nga aspekti social, për qytetarët të cilët 
janë në gjendje të pavolitshme materiale dhe që për shkak të rrethanave 
objektive socio-ekonomike në të cilat ndodhen nuk janë në gjendje që t'i 
kryejnë obligimet ndaj zbatuesve të këtyre shërbimeve të përmendura; 

- mbikëqyrje dhe zbatim konsekuent i regulloreve përkatëse nga ana e 
inspektorëve të tregut; 

- bashkëpunim intenziv i të gjitha institucioneve përkatëse nga sfera e të 
drejtave të konsumuesve me zyrën e Avokatit të Popullit si dhe veprim në 
bazë të intervenimeve dhe vërejtjeve të tij. 

 
2.12. Mbrojtja e të drejtave nga sfera e 

marrëdhënieve pronësoro-juridike 
 
Për shkak të rëndësis dhe ndikimit që ka prona mbi marrëdhëniet shoqërore, 
mbrojtja juridike e saj trajtohet si një prej vlerave themelore të rregullave 
kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. Mbrojtja e saj duhet të jetë në të 
njëjtin nivel sikurse edhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. 
Përkatësisht Kushtetuta e Republikës së Maqedionisë në nenin 30 e garanton 
të drejtën e pronësis edhe atë me përmbajtje dhe rëndësi të njëjtë shoqërore 
dhe ekonomike. 
 
Nga përmbajtja e dispozitave kushtetuese mund të vërehet se Kushtetuta 
pronën e trajton si interes të qytetarit, por edhe si interes publik. Mu për shkak 
të këtij statusi ngushtimi i të drejtës për pronësi mund të bëhet vetëm në raste 
kur është fjala për interes të vërtuar me ligj, ndërsa për raste të këtilla 
Kushtetuta garanton kompensim juridik i cili nuk mund të jetë më i ulët se vlera 
e tregut. 
 
Rëndësia e këtillë e pronës dhe marrëdhëniet e shumta pronësoro-juridike 
ndërmjet qytetarëve si dhe marrëdhëniet tjera të cilat i krijojnë qytetarët në këtë 
drejtim, përkatësisht qytetarët për çdo ditë ballafaqohen me mosrealizmin e të 
drejtave në bazë të Ligjit për denacionalizim dhe me moszbatimin e obligimeve 
shtetërore në lidhje me kërkesat materiale në bazë të parimeve të ndryshme, 
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këto pra janë vetëm një pjesë e arsyeve për ngritje të procedurave për 
mbrojtjen e të drejtave nga sfera  e marrëdhënieve pronësoro-juridike. 
 
Në këtë kontekst, Avokati i Popullit në kuadër të kompetencave të vërtetuara 
ndërmerr veprime për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në bazë të këtyre 
procedurave: 
- për denacionalizim-kthim të pronësisë së marrur-nacionalizim të pronës; 
- për realizimin e të drejtave për regjistrim të pasurisë së patundshme në 

regjistrat kadastror; 
- për shpronësim, përkatësisht për realizmin dhe sigurimin e të drejtave për 

kompensim në mënyrë të drejtë, si dhe 
- për sigurimin e të drejtës për vendin ndërtimor. 
 
Këshilli për denacionalizim, komisionet për denacionalizim dhe drejtoria për për 
punë pronësoro-juridike si organe që janë në përbërje të Mnistris së financave, 
Enti shtetëror për punë gjeodezie me sektorët për matje dhe kadastër dhe 
Mnistria për transport dhe lidhje me organet e saja bashkë me komisionet 
përkatëse për zgjidhjen e çështjeve administrative në shkallën e dytë si dhe 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë me organet kompetente të cilat i zbatojnë 
procedurat e qytetarëve në kaudër të  kërkesave të kësaj natyre, përkatësisht 
janë organet dhe organizatat nëpërmjet të cilave Avokati i Popullit i realizon 
kompetencat e veprimit. 
 
Karakteristikë e përgjithshme për këtë periudhë raportuese, janë parashtresat të 
cilat në pjesë më të madhe kanë të bëjnë me realizmin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve gjatë procesit të denacionalizimit, me ç'rast lirisht mund të 
thuhet se qytetarët ballafaqohen me qëndrime të ndryshme burokratike dhe me 
vlerësime subjektive në lidhje me statusin e pronës që është lëndë 
denacionalizimi. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për procedurat që kanë të 
bëjnë me shpronësimin, përkatësisht me procedurën për caktimin e 
kompensimit në mënyrë të drejtë si dhe realizimin e pagesës së këtij 
kompensimi, procedurat për kërkesë për regjistrimin e ndryshimit të bërë në 
kadastër, si dhe gjatë sigurimit të të drejtave për vend ndërtimor. 
 
Një gjendje e këtillë shpie drejt përfundimit se organet e administratës 
shtetërore me autorizime publike me përjashtime të vogla, nuk sigurojnë kryerje 
të veprimeve në mënyrë ligjore, profesioniste, efikase dhe praktike, megjithëse 
veprimet e këtilla janë në pajtueshmëri me autorizimet dhe kompetencat që i 
kanë si dhe veprimet e këtilla u përshtaten nevojave të qytetarëve. Një gjendje 
e këtillë rezulton me tejkalimet e paarsyshme të normave dhe parimeve juridike 
që kanë të bëjnë me realizimin e kompetencave në pajtueshmëri me parimet 
ligjore siç janë: përgjegjësia, efikasiteti, ekonomizimi, transparenca, barabarsia, 
dhe drejtësia gjatë zbatimit të dispozitave ligjore. 
 
Përkatësisht, është e padiskutueshme se përmbajtja dhe qëllimi parësor i 
normave të proklamuara të Ligjit për denacionalizim, kanë të bëjnë me zbatimin 
e denacionalizimit, që më në fund të shmangen pasojat e padrejtësive që u janë 
bërë pronarëve të mëparshëm, prej të cilëve është marrë prona. Për këtë qëllim 
në dispozitat e këtij Ligji ekzistojnë norma me karakter imperativ, sipas të cilave 
procedurat e këtilla kanë trajtim të procedurave urgjente, përkatësisht kanë afat 
të caktuar prej  gjashtë muajve duke filluar prej ditës së dorëzimit të kërkesës 
për sjellje të vendimeve për denacionalizim, së bashku me korigjimet  ligjore për 
rastet e ekzistimit të mëparshëm të çështjes së emrimit të trashigimtarëve, për 
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caktimin e afatit të seancës për këto raste, por ndodh që të gjitha këto veprime 
që kanë mbështetje ligjore hulumtimi nga vendi i ngjarjes  t'i demantoj. 
 
Përkatësisht gjatë përvojës punuese të Avokatit të Popullit në kuadër të 
parashtresave të dorëzuara përmbajtjet e të cilave kanë të bëjnë me realizimin 
e të drejtës së denacionalizimit, mund të vërteohet se organet për 
denacionalizim pothuajse aspak nuk i respektojnë dhe nuk iu përmbahen 
afateve kohore me ç'rast gjithsesi se krijohen pasoja të dëmshme të cilat 
manifestohen me humbje të besimit të qytetarëve që kanë qenë pronarë të 
mëparshëm apo që janë trashigimtarë të tyre dhe që shpresojnë se shteti më 
në fund do t'i shmang paderjtësitë që u janë shkaktuar në të kaluarën. 
Gjithashtu nuk janë të rralla rastet kur megjithëse është sjellur akti administrativ 
i plotëfuqishëm dhe ekzekutiv sipas të cilit është miratuar kërkesa e qytetarit për 
denacionalizim, me arsyetime të ndryshme u iket obligimeve për të vepruar për 
ekzekutimin dhe dorëzimin e pronës trashigimtarëve juridik për qeverisje të 
pronës së kthyer, gjithashtu pa arsyetim ligjor shtyhet edhe procedura për 
dhënien e obligacionit për denacionalizim si kompensim për pasurinë e 
patundshme të nacioanlizuar 
 
Gjatë procedurave që kanë të bëjnë me sjelljen e vendimeve në bazë të 
kërkesave të kësaj natyre, bëhen shkelje të rregullave të procedurës me që 
faktet vërtetohen në mënyrë jo të plotë dhe të gabuar, gjë që rezulton edhe me 
zbatim të gabuar të së drejtës materiale. Kështu që nuk janë të vogla rastet kur 
organet administrative duke e trajtuar përmbajtjen e dispozitës së nenit 49, 
paragrafi nr.3 i Ligjit për denacionalizim, kërkesat e dorëzuara për 
denacionalizim i refuzojnë si të pabaza vetëm për arsye se dorëzuesit e 
parashtresave në kërkesat e tyre për denacionalizim nuk kanë dorëzuar dëshmi 
për pronësim, e as akte për marrje të pronës.Për shkak krijimit të gjendjes së 
këtillë duhet të merren si dëshmi shkresat dhe vendimet e reformave agrare si 
dhe dëshmi të tjera të ngjajshme siç janë çertifikatat e organeve kompetente të 
cilat kanë të bëjnë me matjen, me kadastrën dhe me regjistrimin e pasurisë së 
patundshme në Entin shtetëror për punë gjeodezie. 
 
E padiskutueshme është se në pajtueshmëri me përmbajtjen e dispozitave të 
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, çertifikatat dhe dokumentet 
për të dëshmuar faktet për të cilat bëhet evidentim zyrtar në pajtueshmëri me të 
dhënat e evidentimit zyrtarë, kanë domethënien e dokumenteve publike që 
d.t.th. se e dëshmojnë atë që vërtetohet apo atë që caktohet. Ndërkaq Avokati i 
Popullit me këtë rast e vlerëson faktin se çertifikata, përkatësisht dokumenti 
tjetër i marrë në bazë të rregullave ligjore, nuk e obligon organin të cilit i është 
dorëzuar ky dokument si dëshmi për të zgjidhur çështjen, por me këtë rast 
organet mundet dhe duhet që nëpërmjet një procedure përkatëse, përsëri të 
bëjnë vërtetimin e fakteve që janë përfshirë në çertifikatë, përkatësisht në 
dokumentin tjetër. 
 
Se bëhet fjalë për gjendje të pa vërtetuar faktike si dhe për zbatim të gabuar të 
të drejtave materiale, dëshmojnë edhe rrethanat se gjatë procedurës së 
shkallës së parë nuk ndërmerren kurrfarë veprimesh plotësuese në 
pajtueshëmri me përmbajtjen e dispozitës së nenit 50 të Ligjit për 
denacionalizim, sipas të cilit nëse akti për marrje të pronës dhe dëshmitë për 
pronësi pala nuk mund që t'i dorëzoj, me që ato gjenden te shfrytëzuesi i 
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tanishëm apo te ndonjë tjetër organ, përkatësisht organizatë, atëher organi për 
denacionalizim do t'i marr prej tyre me procedurë zyrtare. 
 
Gjithashtu nuk janë të rralla rastet e refuzimit të kërkesave për denacionalizim 
me arsyetim se në pajtueshmëri me dispozitën e nenit 8, paragrafi nr.1 i Ligjit 
për denacionalizim, objekt për denacionalizim nuk është marrja e pronës për të 
cilën është paguar, përkatësisht  është dhënë kompensim. Më pastaj gjatë 
procedurave organet administrative vetëm konstatojnë se për pronën e marrë 
që është lëndë denacionalizimi, pronarit të mëparshëm i është dhënë 
kompensim, por aspak nuk thellohen më tutje për të vërtetuar faktet se 
kompensimi i caktuar në ndërkohë a është paguar, përkatësisht a është 
dorëzuar, ndërsa në raste tjera asnjëherë nuk i miratojnë kërkesat e qytetarëve 
të dorëzuara në bazë të përmbajtjes së paragrafit nr.2 të nenit të përmendur, 
me ç'rast theksohet se prona e marrë për të cilën është dhënë kompensim të 
kthehet, por pala duhet ta kthej edhe kompensimin e marrë, kuptohet me kusht 
që prona e nacionalizuar të ekzistoj. 
 
Për zbatimin e dispozitës në fjalë, Avokati i Popullit mendon se nuk mjafton që 
vetëm të caktohet kompensimi, por ai patjetër duhet t'i paguhet pronarit të 
mëparshëm, ndërsa nga shkresat e lëndëve të përpunuara në arsyetimet e 
vendimeve organet administrative nuk vërtetojnë bindshëm se a është dhënë 
kompensim, përkatësisht a është paguar kompensim për pronën që është 
marrë, si dhe nuk sqarojnë se a ekziston mundësia që kompensimi i marrë t'i 
kthehet shtetit. 
 
Posaçërisht duhet të theksohet shkelja e të drejtave të kategorisë së qytetarëve 
bartës të të drejtave banesore në përputhshmëri me ligjin, përkatësisht bartës të 
të drejtës për shfrytëzim, pra në pajtueshmëri me përmbajtjen e dispozitave të 
Ligjit për denacionalizim, të cilëve u ndalohet e drejta për shfrytëzim, për arsye 
se në vendimet për denacionalizim organi aspak nuk merret me sigurimin e të 
drejtës së tyre për t'iu ndarë tjetër banesë për shfrytëzim, përkatësisht t'ua 
shesë në bazë të kushteve të vërtetuara me Ligjin për shitjen e banesave 
shoqërore që garantohet në bazë të nenit 70 të ligjit në fjalë. 
 
Sa i përket punës në Entin shtetëror për gjeodezi, përkatësisht sektorit për 
matje dhe kadastër-Shkup si dhe sekotrëve të tjerë për matje dhe kadastër npër 
Republikën e Maqedonisë, Avokati i Popullit edhe gjatë kësaj periudhe 
raportuese mbetet në konstatimin e mëparshëm se procedurat si në shkallën e 
parë ashtu edhe në shkallën e dytë pa arsyetim zvarriten, ndërsa intervenimet e 
Avokatit të Popullit për konstatimin e parrëgullsive gjatë punës nuk 
respektohohen. Duhet të theksohet se gjatë të gjitha takimeve të realizuara me 
udhëheqësit e Entit, ekziston vetëm bashkëpunimi deklarativ për tejkalimin e 
kësaj gjendje, derisa në praktik  gjendja mbetet e njëjtë.  
 
Prej lëndëve të dorëzuara sipas të cilave vepron Avokati i Popullit mund të 
vërehet në mënyrë të qartë se qytetarët shumë vështirë i realizojnë të drejtat 
për kompensim sa më të drejtë për marrje të pronës së shpronësuar apo gjatë 
realizmit të ndonjë të drejte tjetër për pronësi e cila iu ngushtohet për shkak të 
konstatimit të së drejtës për zyrtarizim, për marrje me qira apo për marrje të 
përkohshme të tokës për shkak të përfundimit të punëve rreth truallit 
(shpronësim jo të plotë) bile edhe në ato raste kur ekzistojnë të gjitha 
dokumentet e duhura (marrëveshje apo vendim gjyqësor për kompensim të 
caktuar) nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër ngandonjëherë pothuajse aspak 
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nuk respektohen rregullat e shkruara të procedurës në bazë të të cilave është 
caktuar mënyra se si duhet të veproj organi i cili duhet ta zgjidh këtë çështje, 
kështu që qytetarët iu nënshtrohen shpenzimeve plotësuese të panevojshme 
për zbatimin e proceseve gjyqësore. Sa për ilustrim do të përmendim rastin kur 
edhe pas kalimit të një periudhe shumë të gjatë kohore, ende mbetet e 
pazgjidhur çështja për kompensim  pronarëve të truallit të marrë për ndërtimin e 
kampeve për refugjatë që daton prej vitit 1999, ndërkaq është indikativ fakti se 
me këtë rast janë marrë mjete në formë të ndihmës prej jashtë. Në këtë kategori 
bëjnë pjesë edhe qytetarët të cilëve u është ngushtuar e drejta për pronësi, 
përkatësisht është realizuar shpronësim i pronës për nevoja të ndërtmit të "HEC 
Kozjak". Përkatësisht një pjesë e këtyre qytetarëve më në fund ia arritën qëllimit 
përkatësisht iu pagua kompensimi i vërtetuar nëpërmjet të një procedure 
ekzekutive në gjyqin përkatës, por një veprim i këtillë shkaktoi shpenzime 
plotësuese dhe të panevojshme. 
 
Ajo që duhet të potencohet me këtë rast, është ajo se nëpër procedurat gjatë 
përpunimit të këtyre lëndëve, shfrytëzuesit e pronës së shpronësuar parimisht i 
përkrahin rekomandimet e dhëna, por pthuajse përherë arsyetohen se për 
shkak të situatës së keqe ekonomike-financiare në të cilën ndodhen, nuk 
disponojnë me mjete të duhura financiare dhe problemi zgjatë pa masë. 
 
Njëra prej çështjeve që kërkon kujdes të veçantë duke pasur parasysh atë se e 
njëjta është përfshirë edhe në kërkesat e parashtresave të dorëzuara, gjithsesi 
se është transformimi i së drejtës për shfrytëzimin e tokës ndërtimore duke 
pasur parasysh atë se bartësit të së drejtës për shfrytëzim të tokës ndërtimore 
me ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për tokë ndërtimore, mund që ta fitojnë të 
drejtën për pronësi të tokës ndërtimore, në bazë të pronësis së mëparshme të 
së njëjtës me dorëzimin e kërkesës, ndërsa me këtë rast Ministria për transport 
dhe lidhje duhet të sjellë vendim për transformimin e kësaj të drejte. Ndërsa në 
ndërkohë një pjesë e dispozitave u gjendën nën opservimet e Gjykatës 
Kushtetuese e cila vlerësoi se me konceptin ligjor për transformim, vihet në 
pyetje sigurimi i drejtë i qytetarëve si element i parimeve kushtetuese për 
mbisundimin e së drejtës si dhe parimi kushtetues për barazi të qytetarëve para 
Kushtetutës dhe ligjeve, të cilët bashkë me një pjesë të dispozitave të akteve 
nënligjore sipas të cilave në mënyrë më të përpiktë u përcaktua zbatimi i 
procedurës, u ndërprenë nga ana e Gjykatës kushtetuese, me ç'rast një pjesë 
më e madhe e vendimeve nuk mund të zbatohen tërësisht. 
 
Duke pasur parasysh këto dukuri të paraqitura, me qëllim të zgjidhjes sa më 
adekuate të këtyre çështjeve si dhe për sigrurimin e zbatimit sa më konsekuent 
të rregullave të shkruara të procedurës, në kuadër të realizimit efikas dhe 
mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve gjatë procesit të denacionalizimit, në disa 
raste janë dhënë informata të posaçme drejtuar funksionarit-ministrit i cili 
udhëhiqte me Ministrinë e financave si dhe kryetarit të Këshillit për 
denacionalizim. Në këtë drejtim informata të posaçme janë drejtuar edhe deri te 
sekretari i organit administrtativ të shkallës së dytë, përkatësisht Komisionit për 
zgjidhjen e procedurave administrative në shkallën e dytë, që kanë të bëjnë me 
lëndët për denacionalizim, por për këto lëndë aspak nuk është vepruar, 
përkatësisht Avokati i Popullit nuk ka marrë përgjigje. Për arsye të njëjta 
informata janë dorëzuar edhe deri te sekretari i Komisionit për zgjidhje të 
procedurës administrative në shkallën e dytë në bazë të lëndëve që kanë të 
bëjnë me matjen, kadastrën, dhe me regjistrimin e të drejtave të pasurisë së 
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patundshme, me ç'rast për shumë pak raste është marrë përgjigje, edhe atë 
përgjigje jo të plota. Në më shumë raste është njoftuar edhe drejtori i Entit 
Shtetëror për punë gjeodezie, duke i bërë analizë të veçantë punës së Sektorit 
për matje dhe kadastër në Shkup, meqenëse numri më i madh i parashtresave 
kanë të bëjnë pikërisht me veprimtarinë e këtij sektori, gjithashtu në disa raste 
është bërë hulumtim nga vendi i ngjarjes dhe është biseduar me udhëheqësit e 
sektorit të njëjtë, por edhe me këtë rast bashkëpunimi ngecë. Krahas kësaj që u 
tha në veçanti dëshirojmë të theksojmë se drejtori i Entit Shtetëror për punë 
gjeodezie është njoftuar edhe për punën e sektorëve për matje dhe kadastër në 
Gjevgjeli dhe Resnjë prej të cilëve aspak nuk mund të sigurohen të dhënat dhe 
informatat e kërkuara. 
 
Njëkohësisht për shkak të sigurimit të së drejtës për kompensim sa më të drejtë 
dhe për pagimin e këtij kompensimi qytetarëve prej të cilëve është bërë 
shpronësim i pronës për nevojat e ndërtimit në "HEC Kozjak", përkatësisht për 
ndërtimin e kampeve për refugjatë, janë njoftuar drejtori i kësaj filiale "HEC 
Kozjak"-Shkup pranë Ndërmarrjes publike "Elektrostopanstvo na Makedonija" 
dhe drejtori i Adminstratës për çështje pronësoro-juridike parnë Ministris së 
financave dhe me këtë rast është kërkuar që të ndërmerren veprime për 
sigurimin e të drejtave të qytetarëve. 
 
Më në fund Avokati i Popullit duke pasur qëndrim të vazhdueshëm ndaj 
obligimeve të tij, për të kontribuar sa më shumë në lehtësimin e realizimit të 
mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, bënte përpjekje të vazhdueshme për të 
krijuar kontakte të rregullta me organet kompetente dhe me Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë, në dobi të funnskionimit të veprimeve për tejkalimin 
e problemeve të qytetarëve, që kanë të bëjnë me sferën e marrëdhënieve 
pronësore-juridike. Duke pasur parasysh faktin se edhe pas njoftimit me këto 
probleme Qeverinë e Republikës së Maqedonisë nuk u realizuan kontakte të 
drejtëpërdrejta me Avokatin e Popullit,problemet jo vetëm që nuk zgjidhen por 
ato edhe thellohen. Siç janë: 
- zvarritja, birokratizimi i tepruar dhe shkalla e subjektivitetit gjatë zbatimit të 

procedurës administrative; 
- joprofesionalizmi, ndërsa në raste të veçanta mund të thuhet edhe 

mosnjohja e dispozitave nga sfera e marrëdhënieve pronësore-juridike nga 
ana e një numri të madh të nëpunësve; 

- sjelljet në mënyrë jokooperuese dhe joprofesioniste ndaj subjekteve që janë 
përfshirë në procedur, duke shkaktuar edhe pasoja të dëmshme për palën 
qytetare në procedurë, si dhe 

- moszbatimi i dispozitave në mënyrë të barabartë. 
 
Për një situatë të këtillë kontribon edhe mospërshtatja e Ligjit për matje, 
kadastër dhe për regjistrimin e të drejtave të pasuris së patundshme, i cili 
zbatohet bashkë me Ligjin për matje dhe kadastër të tokës, Ligjin për 
shpronësim, Ligjin për tokë ndërtimore dhe Ligjin për denacionalizim. Kështu 
megjithëse një pjesë e dispozitave në bazë të të cilave rregullohet kjo sferë 
relative, përfaqësojnë rregulla-juridike solide për problematikën me të cilën kanë 
të bëjnë, por megjithatë ekziston nevoja për riformulimin e tyre, përkatësisht për 
precizimin e vendimeve të caktuara me qëllim të sigurimit të zbatimit sa më 
kosekuent të procedurave të shkruara. 
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Për realizim sa më të mirë të këtij qëllimi, me siguri se duhet të përparohet 
kapaciteti administrativ i institucioneve përkatëse, për veprim sa më efikas dhe 
për mbrojtje të të drejtave që dalin nga çështja e pronësisë. Me zgjidhje 
adekuate të këtyre problemeve, gjithsesi se do të kontribohet në tejkalimin e 
pasojave të dëmshme siç janë, zvarritja dhe realizimi jopraktik i procedurave, 
pamundësia për realizimin e shpejtë të të drejtave si dhe tejkalimi i 
çregullimeve, të parimeve të proklamuara Kushteuese për barazi të të gjithë 
qytetarëve etj. 
 
Gjithsesi se për shkak të mundësis së realizimit dhe mbrojtjes sa më efikase 
dhe sa më praktike të të drejtave si dhe për shkak të përparimit të mënyrës së 
veprimit në kontekst të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve nga sfera e 
marrëdhënieve pronësore-juridike, si kusht primarë shtrohet çështja për 
mposhtjen e këtyre problemeve fundamentale në shtet, për t'i ndërmarr të gjitha 
masat e duhura normative si dhe aktivitetet e duhura për zbatimin e tyre, në të 
gjitha situatat e mundshme praktike për mbrojtjen e institutit të pronësisë dhe të 
drejtave që dalin nga kjo lëmi. Për realizimin e një qëllimi të këtillë patjetër 
duhet të krijohen supozime që aparati represiv shtetëror në asnjë rast të mos 
bëjë represion mbi ponësinë dhe të drejtat e përvetësimit të qytetarëve dhe të 
personave legjitim, por në pajtueshmëri me ligjin të bëjë represion ndaj atyre që 
i uzurpojnë dhe i keqtrajtojnë të drejtat e pronësisë. 
 

* * 
* 

 

Në këtë drejtim para së gjithash duhet të sigurohet që: 
- administrata shtetërore kompetencat e saja t'i realizoj vetëm në 

pajtueshmëri me parimin për ligjshmëri, si dhe në bazë të parimt për 
mosdiskriminim dhe parimit për trajtim të barabartë; 

- të respektohet me konsekuencë parimi për fer-procedur i cili do të jetë i 
lidhur me afat të logjikshëm kohor dhe të realizohet zbatim i paanshëm i 
ligjit, si dhe 

- të bëhet përparim i kapacitetit administrativ dhe i kapacitetit të institucioneve 
përkatëse për zbatim dhe mbrojtje sa më efikase të të drejtave që kanë të 
bëjnë me pronësinë. 

 
Duke vlerësuar se çdo problem mund të tejkalohet me bashkëpunimin e të 
gjitha subjekteve të përfshira në aktivitete të caktuara, Avokati i Popullit edhe 
kësaj here shpreh gatishmëri të plotë për t'u përfshi në tejkalimin e problemeve 
dhe për t'u thelluar bashkëpunimi me qëllim të përparimit të të drejtave që kanë 
të bëjnë me këtë sferë duke krijuar supozime për demokratizimin e 
mëtutjeshëm të marrëdhënieve të përgjithshme në sistemin jrudiko-politik të 
Republikës së Maqedonisë. 
 
2.13. Mbrojtja e të drejtave nëpër tjera lëmi 
 
Në këtë sferë u përfshinë parashtresat të cilat sipas përmbajtjes së tyre nuk 
mund që të shpërndaheshin nëpër sfera të caktuara ose kishin të bëjnë me 
organet dhe organizatat ndaj të cilave Avokati i Popullit nuk ka kompetenca për 
të vepruar. 
 
Përkatësisht Avokati i Popullit nuk ka autorizime ligjore për të ndërmarrë 
çfarëdo aktiviteti, gjatë rasteve të shkeljeve të të drejtave të qytetarëve, nga 
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shoqatat tregtare, shoqatat qytetare dhe nga subjektet tjera legjitime të cilat nuk 
jnaë në përbërje të organeve të administratës apo nuk kryejnë veprime me 
interes publik. Si gjatë vieteve të mëparshme ashtu edhe gjatë vitit të kaluar një 
numër i madh i qytetarëve të cilët nga ana e punëdhënësve u shpallën si tepricë 
teknologjike apo në forma të tjera morrën vendime për ndërprerje të 
marrëdhënieve punuese ose iu ngushtuan të drejtat për të disponuar dhe për t'i 
regjistruar aksionet nëpër shoqata të ndryshme aksionare, iu drejtuan Avokatit 
të Popullit dhe kërkuan intervenimin e tij për mbrojtjen e të drejtave të tyre. 
Duke pasur parsysh pengesat ligjore për të vepruar në bazë të parashtresave 
me përmbajtje të këtillë, Avokati i Popullit bënte përpjekje që parashtruesve në 
mënyrë të drejtëpërdrejtë t'iu ndihmojë, duke iu ofruar këshilla për mënyrën se 
si mund të kërkojnë mbrojtje për të drejtat e tyre dhe cilit organ duhet t'i 
drejtohen, ndërsa gjatë parashtresave të këtilla Avokati i Popullit asnjëherë nuk 
hapte procedurë. Në një pjesë të parashtresave të grupuara në këtë sferë, 
qytetarët shprehnin pakënaqësi gjatë zbatimit të procedurave që kanë të bëjnë 
me transformimin e kapitalit shoqëror, përkatësisht me çështjen e privatizimit, 
me ç'rast këkronin intervenimin e Avokatit të Popullit. Me rastin e këtyre 
parashtresave, Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët, se përderisa mendojnë 
se gjatë procedurës së transformimit të kapitalit shoqëror janë bërë shkelje 
serioze të dispozitave ligjore që rezultojnë edhe me dëmtimin e kapitalit 
shoqëror, t'i drejtohen Avokatit  Publik, Prokurorit Publik dhe agjencisë prej të 
cilëve mund të kërkojnë kontroll kontabël dhe kontroll legjitim për ligjshmërinë 
dhe për drejtësinë e zbatuar gjatë procedurës, gjë që është në përputhshmëri 
me dispozitat e nenit 52 të Ligjit për transformimin e Kapitalit shoqëror. 
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AKTIVITETE TJERA 
 

 
3.1. Iniciativa për ndryshimin dhe plotësimin 
       e Ligjit për Avokatin e Popullit 
 
Përvoja pesë vjeçare e zbatimit të Ligjit për Avokatin e Popullit, tregoi se disa 
vendime ligjore të këtij ligji nuk janë definuar deri në fund, ose nuk janë 
funksionale, ndërsa disa të tjera nuk u përshtaten kuhsteve dhe situatave 
nëpërmjet të cilave funksionon sistemi juridik në Republikën e Maqedonisë. Një 
gjendje e këtillë siç është përmendur edhe  në raport, shpeshherë ka ndikuar 
për t'u dhënë vlerësim i gabuar rreth fushëevprimit dhe punës së Avokatit të 
Popullit si dhe për rolin dhe rëndësinë e këtij institucioni, nga ana e shumë 
organeve, organizatave, individëve, instituteve, dhe institucioneve.  
 
Për tejkalimin e një gjendje të këtillë dhe me qëllim që të krijohet mundësia për 
ndërtimin e një garanci të fortë për veprim sovran, të pavarur dhe efikas të 
Avokatit të Popullit, deri te komisioni anketues parlamentar për mbrojtjen e lirive 
dhe të drejtave të qytetarëve, gjatë vitit 2001 u ngritë iniciativë për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin e Popullit. Por në drejtim të kësaj iniciative, 
supozojmë se nuk u veprua për shkak të konflikteve luftarake në vend. 
 
Ndërkaq strukturat kompetente shoqërore-politike në shtet duke e vlerësuar 
rëndësinë që i kushtojnë sistemet juruidike bashkëkohore nëpër të gjitha 
shoqëritë legjitime dhe demokratike, punës dhe funksionimit të Ombudsmanit si 
dhe duke e pasur parasysh zgjërimin e kompetencave të tij, me Marrëveshjen 
Kornizë që përfaqëson zgjidhje kompromisi për krizën luftarake, organet 
kompetente edhe këtu te ne kanë paraparë ndryshime, zgjërime dhe plotësime 
të kompetencave të Avokatit të Popullit, të cilat mund të rregullohen edhe me 
ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë dhe 
Ligjit për Avokatin e Popullit. Ndrëkaq deri tani nga ky plan është realizuar 
vetëm një pjesë e Marrëveshjes Kornizë. 
 
Përkatësisht janë sjellur vetëm amendamentet e Kushtetutës, kështu me 
amendamentin Xl parashihet që Kuvendi ta zgjedh Avokatin e Popullit me 
shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç'rast patjetër 
duhet të sigurohet edhe shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve 
të cilët u përkasin bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e 
Maqedonisë, në të njëjtin nen si kompetencë e posaçme potencohet se Avokati 
i Popullit interes të veçantë do t'i kushtoj mbrojtjes së parimeve për 
mosdiskriminim dhe përfshirjes së barabartë të bashkësive, nëpër veprimtaritë 
publike në të gjitha nivelet dhe në të gjitha sferat e jetës shoqërore. 
 
Sa u përket ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për Avokatin e Popullit, 
megjithëse ështe obligim që del nga Marrëveshja Kornizë, që ndryshimet dhe 
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plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit të miratohen deri nga fundi i vitit 
raportues, për shkak të implementimit të ngadalshëm të Marrëveshjes Kornizë, 
ligji ende nuk është sjellur. 
 
Në pajtueshmëri me Marrëveshjen Kornizë me ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për Avokatin e Popullit do të mundësohet që: Avokati i Popullit të ndërmerr 
veprime për mbrojtjen e parimeve për mosdiskriminim dhe për përfshirje në 
mënyrë sa më të drejtë të përfaqësuesve të bashkësive, nëpër veprimtaritë 
publike të të gjitha niveleve dhe nëpër të gjitha sferat si dhe të sigurohen 
resurse dhe personel që do të vihet në shërbimin e tij dhe do të mundësoj 
realizimin e funksionit të tij; të formohen zyrat e dispersionit; kuvendi në veçanti 
ta votoj buxhetin e Avokatit të Popullit; të bëhet zgjerim i kompetencave të 
Avokatit të Popullit, përkatësisht gjatë veprimit në bazë të parashtresave  t'i 
mundësohet depërtim dhe kontroll nëpër të gjitha dokumentet zyrtare; deri në 
sjelljen e vendimit nga ana e gjyqit përkatës, Avokatit të Popullit t'i jepet 
mundësi për suspendimin e ekzekutimit të aktit përfundimtar, përderisa ai 
vlerëson se akti mund të shkaktoj dëme të papërmirësueshme për të drejtat e 
personave të interesuar; Avokati i Popullit të ketë të drejtë që para Gjykatës 
kushtetuese ta kontestoj pajtueshëmrin e ligjeve dhe dispozitave të tjera të 
kushtetuës si dhe parashihen ndryshime dhe plotësime të tjera që do të vihen 
në funksion të realizmit sa më efikas dhe sa më me sukses, të rolit të Avokatit 
të Popullit.  
 
Me qëllim që në ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit të inkorporohen vendime sa 
më cilësore, efikase dhe përmbajtësore, që do të vihen në funksion të realizimit 
sa më të suksesshëm të kompetencave të Avokatit të Popullit, shumë 
institucione ndërkombëtare kanë shprehur interes për të ofruar ndihmë 
profesioniste dhe mtearialo-teknike. Në këtë kontekst në kuadër të ndihmës 
profesioniste dhe me iniciativ të Odës ekonomike të avokatëve të Amerikës 
(ABA), gjatë muajve mars/prill të vitit 2002 në zyrën e Avokatit të Popullit 
qëndroi z. Alek Trevik, avokat prej Kanade dhe ish Ombudsman i provincës 
Kvebek-Kanadë, i cili gjatë qëndrimit të tij përgatiti një raport shumë të gjërë 
dhe të thuktë me mendime profesioniste se si në mënyrë sa më të mirë dhe sa 
më efikase të organizohet për të vepruar Avokati i Popullit në Republikën e 
Maqedonisë. Ky raport u shqyrtua edhe nga komisioni për përgatitje të Ligjit të ri 
për Avokatin e Popullit. Një numër i madh i propozimeve dhe sugjerimeve për të 
cilat komisioni vlerësonte se janë të nevojshme, veç më janë inkorporuar në 
projekt-ligjin. Gjithashtu nën patronazhin e Organizatës për Sigurim dhe 
Bashkëpunim në Evropë, në Shkup (OSBE), një delegacion i Avokatit të 
Popullit, me qëllim që të njoftohet me funksionimin e zyrave të posaçme të 
Ombudsmanit në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës, në muajin dhjetorë e 
vizitoi këtë institucion.  
 
Në kaudër të risive që kanë të bëjnë me emërimin dhe me zgjerimin e 
kompetencave të Avokatit të Popullit, që janë vërtetuar edhe me kushtetutë si 
dhe me ndryshimet që do t'i bëhen në të ardhmen Ligjit për Avokatin e Popullit, 
Avokati i Popullit vlerëson se këto risi përbëjnë pjesë të frytshme në procesin e 
demokratizimit të shtetit, që orientojnë në drejtim të përforcimit dhe sigurimit të 
sovranitetit, pavarsisë dhe efikasitetit të funksionit të Avokatit të Popullit, me 
ç'rast është më se e nevojshme që të shpejtohet procedura që ka të bëjë me 
Ligjin për Avokatin e Popullit. 
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3.2. Edukimi për të drejtat e qytetarëve 
 
Megjithëse nuk është obligim ligjor Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti ka 
ndërmarrë masa dhe aktivitete të caktuara për edukimin e qytetarëve për të 
drejtat e tyre. Në këtë drejtim edhe këtë vit gjatë vizitave nëpër komuna si dhe 
në zyrën e Avokatit të Popullit  qytetarërve iu shpërnda broshura e përgatitur në 
formë të një udhërrëfyesi për mënyrën dhe format se si të informohen dhe si t'i 
mbrojnë të drejtat e tyre qytetarët si dhe broshura ishte mundësi për t'u njoftuar 
edhe me institucionin e Avokatit të Popullit. Kjo broshurë u botua në 
maqedonisht, shqip dhe anglisht, ndërsa nëse sigurohen mjete ajo do të 
botohet edhe në gjuhët e bashkësive tjera. 
 
Gjithashtu në këtë drejtim Avokati i Popullit ka marrë pjesë në shumë seminare 
edukative për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, me ç'rast ekspozoi edhe 
qëndrimet dhe mendimet e veta. Në këtë kontekst do të përmendim se gjatë vitit 
2002 janë mbajtur më shumë ligjërata për rolin dhe rëndësin e institucionit të 
Avokatit të Popullit, nëpër shumë shkolla të mesme dhe fillore si dhe në 
fakultetin juridik. Ligjëratat e këtilla që organizoheshin me kërkesë të 
organizatave joqeveritare u realizuan disa herë, me grupe të nxënësve nga më 
shumë shkolla. 
 
Për t'i njoftuar qytetarët në mënyrë sa më konkrete me të drejtat e tyre, gjatë 
periudhës raportuese u përgatitën edhe broshura në projekt-versione botimi i të 
cilave duhet të realizohet nëse sigurohen mjete financiare. Këto broshura 
trajtojnë probleme të ndryshme tematike, përkatisisht i pëfshijnë të gjitha sferat 
në bazë të cilave vepron Avokati i Popullit, janë përgatitur në mënyrë të qartë, 
janë të kuptueshme dhe u dedikohen të gjithë qytetarëve.Qëllimi kryesor i 
këtyre broshurave të qytetarëve, është që ata të njoftohen me të drejtat e tyre si 
dhe me dispozitat përkatëse ligjore, të cilat në të ardhmen mund t'iu shërbejnë 
për realizimin e të drejtave të tyre në rast se ato eventualisht shkelen. Ndrëkaq 
zyra e Avokatit të Popullit ka përgatitur edhe një program për çdo lëmi, 
nëpërmjet të cilit janë përfshirë qëllimet kryesore të veprimit si dhe detyrat të 
cilat duhet të realizohen në të ardhmen. 
 
Nisur nga kjo që u tha, pra falë këtyre aktiviteteve si dhe aktiviteteve të më 
shumë institucioneve kompetente të cilat punojnë në problematikën e edukimit 
të qytetarëve për të drejtat e tyre, duke përfshir këtu edhe aktivitetet e organeve 
kompetente shtetërore dhe mediumet, mund të konstatojmë se vetëdija e 
qytetarëve krahasuar me të kaluarën, është ngritur në shkallë më të lartë, por 
për fat të keq ajo ende nuk është në nivelin e duhur, përkatësisht qytetarët ende 
nuk janë edukuar sa duhet për  drejtat e tyre dhe për mekanizmat për mbrojtjen 
e këtyre të drejtave. 
 
Ndërkaq brengos fakti që përmbajtja e parashtresave, bisedat dhe kontaktet që 
Avokati i Popullit i realizoi me qytetarë tregojnë se është prezent mosbesimi i 
qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit, si ndaj atyre nëpëmjet të cilëve i 
sigurojnë dhe i realizojnë të drejtat e tyre e që kanë të bjënë me organet e 
administratës shtetërore, ashtu edhe ndaj mekanizmave mbrojtëse ku në 
veçanti është prezent mosbesimi ndaj organeve gjyqësore. 
 
Për këtë edhe nuk është risi nëse thuhet se ndërmjet qytetarëve mbretërojnë 
mendimet dhe bindja se sot asnjë e drejtë nuk mund të realizohet pa ryshfet, pa 
ndërmjetësim të miqve dhe lidhjeve, pa interesa partiake, pa nepotizëm dhe pa 
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instrumente tjera jolegale që dalin jashtë mekanizmave legale dhe juridike. Të 
gjitha këto shtojnë nevojën për ndarmarrjen e aktiviteteve të ndryshme ku do të 
përfshihen të gjitha subjektet sidomos Qeveria e Republikës së Maqedonisë me 
organet dhe organizatat e saja si dhe organizatat joqeveritare me ç'rast të gjitha 
së bashku do të kontribojnë në informimin dhe ngritjen e vetëdijes së qytetarëve 
për të drejtat e tyre nnëpërmjet përgatitjeve të dokumenteve dhe informatave, të 
shoqëruara me përkrahje vizuele dhe me materiale mësimore, me organizimin e 
mësimit fakultativ para së gjithash në arsimin fillorë, nëpërmjet formave të 
ndryshme, këshillave, seminareve, stërvitjeve, nëpërmjet këmbimit të 
mendimeve, si dhe nëpërmjet organizimit të kampanjave dhe iniciativave të 
tjera për të ndihmuar sipas disa aspekteve të caktuara, në drejtim të njohurive 
të të drejtave të qytetarëve. 
 
3.3. Zgjedhjet Parlamentare 2002 
 
Gjatë muajit shtator të vitit 2002 u organizuan dhe u mbajtën zgjedhjet e katërta 
me rradhë parlamentare. Duke e realizuar përvojën e mëparshme, për t'iu dalë 
në ndihmë qytetarëve gjatë realizimit të së drejtës së tyre për votim, Avokati i 
Popullit gjatë mbajtjes së zgjedhjeve organizoi kujdestari, për orarin e së cilës 
qytetarët u njoftaun nëpërmjet mjeteve të informimit. Gjatë organizimit të kësaj 
kujdestarie në zyrën e Avokatit të Popullit u lajmëruan rreth 60 qytetarë të cilët 
mes tjerash kërkonin edhe sqarime rreth mënyrës së votimit, disa kishin vërejtje 
për parregullsitë që bëhen gjatë votimit dhe për mosevidentimin e tyre nëpër 
listat zgjedhore si dhe raste tjera. Të gjithë këtyre qytetarëve në kuadër të 
kompetencave iu ofrua ndihmë përkatëse. 
 
Përshtypja e përgjithshme e Avokatit të Popullit është se edhe krahas disa 
parregullsive të caktuara, lëshimeve dhe anomileve të paraqitura gjatë procesit 
zgjedhor, zgjedhjet ishin mirë të organizuara dhe u realizuan në atmosfer fer 
dhe domokratike pra edhe përkundër asaj se nëpër disa vendvotime nuk u 
respektua heshtja zgjedhore, u bënë përpjekje për t'u penguar qytetarët që të 
mos votojnë, në disa raste nuk sigurohej fshehtësi gjatë votimit, votohej në 
mënyrë kolektive, ndërsa personave të hendikepuar nuk iu mundësohej që të 
arrijnë deri te vendvotimet, ishte prezent edhe mosazhurimi në listat zgjedhore, 
por edhe përkundër këtyre rasteve si dhe dukurive tjera të ngjajshme mund të 
thuhet se zgjedhjet ishin të organizuara mirë dhe në mënyrë demokratike. Deri 
te një përfundim i këtillë arritën edhe të gjithë faktorët relevant politiko-shoqëror, 
organizatat e monitoringut, institutet dhe institucionet në vend dhe jashtë vendit, 
të cilat u përfshinë në mbikëqyrjen e zgjedhjeve. 
 
Ajo që posaçërisht duhet të theksohet për këto zgjedhje parlamentare 2002, 
është gatishmëria për bashkëpunim e Komisionit zgjedhor parlamentar me 
zyrën e Avokatit të Popullit, që duhet të jetë edhe shembull për krijim të 
raporteve punuese dhe për bashkëpunim të suksesshëm. Në këtë kontekst do 
të përmendim se gjatë këtyre zgjedhjeve gatishmëri për bashkëpunim treguan 
edhe Ministria e punëve të brendshme dhe Ministria e drejtësis.Avokati i Popullit 
pas mabjtjes së zgjedhjeve përgatiti një informatë e cila iu dorëzua edhe 
Komisionit shtetëror zgjedhor, në të cilën potencoheshin parregullsitë që ishin 
prezente gjatë mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, sidomos mosazhurimi i listave 
zgjedhore, qëllimi i kësaj informate ishte që këto parregullsi të shmangen gjatë 
zgjedhjeve të ardhshme. 
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3.3. Bashkëpunimi dhe kontaktet me organizatat, shoqatat 
dhe asociacionet ndërkombëtare, vizitat studimore, 
këshillimoret dhe seminaret 

 
Krahas aktiviteteve të vazhdueshme në bazë të lëndëve dhe bashkëpunimit të 
Avokatit të Popullit me institucionet e Republikës së Maqedonisë, gjatë këtij viti 
u organizuan më shumë takime me përfaqësues të ndryshëm të organizatave, 
asociacioneve dhe shoqatave ndërkombëtare të cilët edhe e vizituan zyrën e 
Avokatit të Popullit, si UNHCR-ja; NATO-ja; Organizata botërore shëndetësore; 
Unioni Evropjan; Këshilli Evropan; Organizata për sigrurim dhe bashkëpunim-
Zyra në Shkup (OSBE); Drejtoria për të drejtat e njeriut pranë Këshillit të 
Evropës, grupi GREKO; Asociacioni i avokatëve të Amerikës-ABA; Instituti i 
ombudsmanit të Evropës; Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq; Agjencioni 
evropjan për rikonstruim; Komiteti evropjan kundër torturës; Ambasada 
amerikane; Ambasada kanadeze; Ambasada suedeze; Ambasada gjermane; 
Ambasada norvegjeze; Agjencioni suedez për zhvillim; Oda ekonomike 
avokatëve të suedisë; DFID-i projketi për përkrahjen e administratës publike; 
Agjencioni kanadez për zhvillim ndërkombëtar etj. 
 
Gjatë këtyre takimeve u tregua interesim i madh për këtë institucion dhe për 
fushëveprimin e tij dhe me këtë rast u këmbyen mendime dhe përvoja të 
frytshme, që do të vihen në dobi të funksionimit të këtij institucioni, si dhe u 
ndërmorrën iniciativa për realizimin e disa çështjeve të caktuara që do të 
zbatohen në praktikë. Gjatë të gjitha takimeve në asnjë rast nuk mund t'u ikej 
bisedave që kishin të bëjnë me funksionin, karakterin dhe rëndësinë që 
përfaqëson institucioni i Ombudsmanit në botë. Gjatë këtyre takimeve 
përfaqësuesit e organizatave, asociacioneve dhe shoqatave ndërkombëtare, 
shprehën gatishmëri të plotë për bashkëpunim dhe ofrim të ndihmës, me qëllim 
që ky institucion sa më me sukses t'i realizoj kompetencat e veta kushtetuese 
dhe ligjore. Përfaqësuesit e Unionit Evropjan, Këshilli i evropës dhe OSBE-ja, 
treguan interes të veçantë rreth kushteve dhe mundësive për kryerjen e 
funksionit në mënyrë sovrane dhe të pavarur si dhe shprehën gatishmëri për të 
ofruar ndihmë për implementimin e Marrëveshjes kornizë ku është përfshir edhe 
Avokati i Popullit. 
 
Gjithashtu gjatë këtij viti u realizuan më shumë takime, vizita studimore dhe 
këshillimore edukative. Gjatë këtyre takimeve u këmbyen përvoja në drejtim të 
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, mendime të frytshme që kanë të 
bëjnë me finksionimin e këtyre institucioneve si dhe materiale dhe literatur 
profesioniste për shqyrrtimin dhe realizimin e disa çështjeve praktike. Avokati i 
Popullit mori pjesë edhe në organizimin e disa këshillimoreve dhe takimeve që 
ishin në interes të funksionit të këtij institucioni. Në kuadër të këtyre aktiviteteve 
janë ralizuar edhe vizita studimore në zyrën e Ombudsmanit parlamentar të 
Norvegjisë dhe Ombudsmanit për fëmijë të Norvegjisë; pastaj me 
Ombudsmanin federal në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe me Institutin për të 
drejtat e fëmijëve Sion-Zvicër. Gjtihashtu janë organizuar edhe pjesëmarrje në 
shumë koferenca, tribuna dhe seminare ndërkombëtare si: në Koferencën për 
Ombudsman evropjan në Vilnus-Lituani; në Koferencën për standardet e 
institucionit të Ombudsmanit në Evropën Juglindore në Sofje-Bullgari; 
Prezentim dhe tribunë në Stara Zagora-Republika e Bullgarisë; Mbledhja 
vjetore e Ombudsmanëve të Evropës në Dablin-Republika Irlandeze dhe në 
Bellfast-Iralnda e Veriut; Mbledhja vjetore e anëtarëve të Ombudsmanit 
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ndërkombëtar të institutit për Evropë në Lubjan-Republika e Sllovenisë; 
Mbledhja e parë globale e institucuioneve të pavarura për mbojtjen e të drejtave 
të njeriut në Sesionin special për fëmijët në Nju-jork; Mbledhja me Avokatin e 
Popullit për Fëmijë nga vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore në 
organizim të Avokatit të Popullit për fëmijë nga Polonia; Mbledhja vjetore e 
Rrjetit Evropjan me Avokatët e Popullit (ENOK) në Bruksel dhe vizita studimore 
në Administratën publike (PAI) në Londër-Britani e Madhe. 
 
Gjithashtu Avokati i Popullit bashkë me zëvendësat, këshilltarët dhe anëtarët e 
shërbimeve eksperte, në Republikën e Maqedonisë morrën pjesë në më shumë 
se 30 takime punuese në formë të këshillimoreve, vorkshopeve dhe tribunave, 
të cilat u realizuan në organizim të organeve, organizatave dhe asociacioneve 
qeveritare dhe joqeveritare nga vendi dhe jashtë vendit. 
 
3.4. Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit 

me organizatat ndërkombëtare 
 
Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me organizatat ndërkombëtare si me ato në 
vend ashtu edhe me ato jashtë vendit, përfaqësojnë rëndësi thelbësore për 
realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Një gjë të këtillë e arsyeton fakti 
se organizatat joqeveritare duke vepruar gjërësisht dhe duke u ballafaquar me 
problemet e qytetarëve të natyrave të ndryshme, mund të jenë burim i 
përhershëm për ngritjen e procedurave për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve 
nëpërmjet Avokatit të Popullit. Nga ana tjetër Avokati i Popullit si organ 
kompetent dhe profesional rastet e këtilla mund t'i hulumtoj, nëpërmjet 
procedurave ligjore dhe me këtë rast mund të kërkoj shmangien e shkeljeve të 
konstatuara. Më pastaj këto organizata duke i shfrytëzuar rezultatet e 
hulumtimeve të Avokatit të Popullit gjatë veprimit të tyre të mëtejshëm, planet 
dhe aktivitetet e tyre mund t'i orientojnë në drejtim të realizimit sa më të 
suksesshëm të obligimeve të tyre statutare dhe programore që janë në interes 
të qytetarëve.Gjatë periudhës së kaluar Avokati i Popullit krijoi bashkëpunim 
shumë të afërt me shumë organizata joqeveritare dhe mendon se bashkëpunimi 
i këtillë edhe më tutje duhet të vazhdoj dhe të thellohet me qëllim që të krijohen 
kushte për gjetjen e formave dhe metodave për zhvillimin e veprimeve. 
Organizatat joqeveritare, sidomos ato të cilat në mënyrë të qëndrueshme dhe 
me argumente vihen në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe të proceseve 
demokratike në shtet, përherë do ta kenë përkrahjen e Avokatit të Popullit, 
ndërkaq gjithashtu edhe Avokati i Popullit shpreson për bashkëpunimin e këtyre 
organizatave joqevritare. 
 
3.6. Projekti për përpunimin e parashtresave me automatizëm  
 
Krahas veb-faqes, Avokati i Popullit në kuadër të aktiviteteve programore me 
21.03.2002 e promovoi dhe e lëshoi në përdorim projektin për automatizëm të 
sistemit të përpunimit të të dhënave. Ky projekt në mënyrë financiare u përkrah 
nga Ambasada Kanadeze dhe nga Agjencioni ndërkombëtar kanadez për 
zhvillim, me këto mjete u përpunua softveri për të gjitha nevojat specifike për 
veprimtari të institucionit dhe u sigurua pjesa më e madhe teknike e 
kompjuterëve. Me sistemin e ri për automatizëm mundësohet informim cilësor 
dhe komunikim në bazë të shfrytëzimit të teknologjisë bashkëkohore 
kompjuteristike si dhe organizim bashkëkohor i cili do të mundësoj koordinim 
efikas të të gjitha aktiviteteve dhe zgjidhje të favorshme të lëndëve 
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VLERËSIME, PËRFUNDIME, 
KONSTATIME MASA DHE REKOMANDIME 

 
 
1. Si viteve të mëparshme ashtu edhe sivjet në planin e përgjithshëm sa i 

përket sigurimit, respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore nga ana e organeve të administratës shtetërore dhe organeve e 
organizatave me autorizime publike, në Republikën e Maqedonisë nuk janë 
bërë ndryshime të rëndësihsme pozitive. 

 
2. Vlerësimi i përgjithshëm është se edhe krahas ekzistimt dhe veprimit të 

një numri të madh mekanizmash për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
njeriut në Republikën e Maqeonisë, liritë dhe të drejtat e qytetarëve 
vazhdimisht shkelen, me ç'rast e patjetërsueshme është nevoja, për 
transformim të përhershëm dhe të qenësishëm të veprimeve për ngritjen 
e rezultateve që kanë të vbëjnë me mekanizmat mbrojtëse në nivelin e 
duhur, për t'u krijuar mundësia për realizimin e të drejtave të njeriut, që 
do t'iu përshtaten kushteve të jetës bashkëkohore. 

 
Në këtë kontekst do të potencojmë se megjithëse është e dukshme ngritja e 
vetëdijes së qytetarëve kur janë në pyetje të drejtat e tyre, megjithatë kjo ngritje 
nuk është në nivelin e duhur, përkatësisht qytetarërt ende nuk janë edukuar dhe 
nuk janë njoftuar sa duhet me këto të drejta. Në edukimin e qytetarëve kontribut 
kanë edhe organizatat joqevritare, por në këtë drejtim mungon angazhimi i 
përgjithshëm sistematik i organeve kompetente dhe i Qeveris së Republikës së 
Maqedonisë. 
 
3. Rritja e numrit të parashtresave për 60% krahasuar me vitin e kaluar si 

dhe numri i 3.500 qytetarëve të cilët janë drejtuar për të kërkuar ndihmë 
dhe janë pranuar në zyrën e Avokatit të Popullit dhe jashtë saj, dëshmon 
se Avokati i Popullit është institucion i cili në përgjithësi e ka përkrahjen 
dhe besimin e qytetarëve të cilët veç më po i realizojnë të drejtat dhe 
intersat e tyre, nëpërmjet Avokatit të Popullit. 

 
4. Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me organet e administratës shtetërore 

dhe me organet dhe organizatat tjera nëpërmjet të cilave vepron në bazë 
të kompetencave që i takojnë edhe gjatë këtij viti nuk janë vërejtë 
përmirësime të dukshme, përkatësisht ky bashkëpunim nuk është në 
nivelin e duhur. Përvoja e deritanishme ka treguar se edhe përkundër 
asaj se në pajtueshmëri me Ligjin për Avokatin e Popullit, organet dhe 
organizatat e kanë për obligim që të bashkëpunojnë me Avokatin e 
Popullit dhe në bazë të kërkesës së tij, duhet të sigurojnë informata dhe 
të dhëna pa marrë parasysh shkallën e fshehtësis si dhe duhet të 
mundësojnë zbatimin e procedurës dhe duhet ta njoftojnë me kohë, për 
masat dhe aktivitetet e ndërmarra pas propozimeve të dhëna dhe pas 
intervenimeve tjera, megjithatë shumica prej tyre vetëm në mënyrë 

4 
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deklarative shprehin gatishmëri për bashkëpunim, disa aspak nuk 
bashkëpunojnë dhe sillen me injorim, ndërsa disa të tjerë realizojnë 
vetëm bashkëpunim të pjesërishëm dhe periodik, gjë që gjithsesi se 
negativisht reflektohet si gjatë realizmit të të drejtave të qytetarëve ashtu 
edhe në efikasitein e kryerjes së funksionit të Avokatit të Popullit. 

 
Një qëndrim i këtillë i organeve dhe organizatave shtron nevojën e 
patjetërsueshme për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve sa më energjike 
para së gjithash nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i cili jo vetëm 
që duhet t'i përkujtoj organet e administratës shtetërore dhe organet e 
organizatat me autorizime publike për obligimet ligjore që i kanë për 
bashkëpunim dhe respektim të interevnimeve të Avokatit të Popullit por edhe të 
kërkoj përgjegjësi prej bartësve të funksioneve publike të cilët kanë përgjegjësi 
para Kuvendit, por pavetëdije, paarsye dhe në mënyrë të paligjshme sillen kur 
është në pyetje sigurimi dhe realizimi i të drejtave të qytetarëve. 
 
5 Funksionimi i deritanishëm i Avokatit të Popullit, ka treguar se prej vitit në 

vit rezultatet janë gjithnji e më evidente, por kjo nuk don të hotë se ato 
duhet të mbeten në të njëjtin nivel, por edhe më tutje me ndërtimin e 
metodave punuese dhe me përvojën e arritur nga puna e deritanishme, 
duhet që në mënyrë më të vendosur e më energjike dhe kuptohet në 
mënyrë më ligjore, të veprohet në drejtim të mbrojtjes së lirive, të 
drejtave dhe interesave të qytetarëve. 

 
6. Është konstatuar se sjellja e personave zyrtarë dhe përgjegjës në 

organet e administratës shtetërore ndaj qytetarëve ende nuk është në 
nivelin e duhur dhe të nevojshëm kështu që edhe gjatë këtij viti krahas 
mentalitetit burokratik, joprofesional, përbuzës dhe të pahijshëm, gjatë 
komunikimit me qytetarë, janë prezente edhe dukuritë për shkelje me 
qëllim dhe paqëllim gjatë veprimeve pas këkrkesave të qytetarëve për 
realizimin e të drejtave të tyre. Kështu që është prezente paraqitja e 
këtyre dukurive: 

- zvarritje me qëllim e procedurave në bazë të kontesteve administrative; 
- zvarritja e paarsyeshme e procedurave të kontesteve administrative në 

Gjykatën supreme të Republikës së Maqedonisë, ku lëndët vihen në 
përpunim pas një, dy apo më shumë viteve; 

- mospërfshirja e personave të interesuar në procedurë; 
- hudhja e kërkesave për shkak të mosdorëzimit të ndonjë dëshmie, të 

cilën mund ta siguroj edhe organi nëpërmjet të procedurës zyrtare ose 
duke bërë hulumtim në vendin e ngjarjes nëpër shkresa publike dhe 
dokumente; 

- mosveprimi sipas urdhëresave të shkallës së dytë të organeve 
administrative dhe gjyqëësore 

- mosekzekutimi i akteve administrative përfundimtare dhe të plotfuqishme 
apo zbatimi i tyre në formë seleksionuese; 

- mosrespektimi i të drejtës për t'u zgjidhur kërkesa më ndryshe edhe 
krahas dëshmive të dukshme dhe të dhënave evidente të palës dhe të 
Avokatit të Popullit; 

- bashkëpunimi jokooperues dhe jokoordinues dhe i pa organizuar në 
shërbimet e brendshme të organit dhe ndërmjet organeve; 

- refuzimi për t'u pranuar kërkesa e dorëzuar; 
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- dorëzim jo me kohë i shkresave që kanë të bëjnë me lëndët në shkallën 
e parë dhe të dytë të organeve dhe gjyqeve; 

- komunikimi i vrazhdë, i papërmbajtshëm, i pahijshëm dhe refuzues ndaj 
palëve; 

- përpjekja për të lënë përshtypje te pala se i është bërë shërbim më tepër 
se sa duhet, megjithëse shërbimet e kryera janë në kuadër të obligimeve, 
si dhe dukuri tjera. 

 
Nga kjo që u tha deri tani mund të përfundojmë se është më se e nevojshme që 
të shpejtohen reformat e filluara për transformimin e administratës shtetërore, 
për t'u sigruar një administratë e vogël, kompetente, profesioniste dhe efikase e 
cila do të vihet në shërbim të nevojave të qytetarëve. 
 
7. Megjithëse që para pesë viteve, prej kur edhe funksionon institucioni i 

Avokatit të Popullit, kemi theksuar se për administratë sa më efikase dhe 
për realizim sa më efikas të të drejtave të qytetarëve, shumë me rëndësi 
është pajtueshmëria e rregullave ligjore me Kushtetutën e Repubklikës 
së Maqedonisë si dhe përshtatja e tyre standardeve evropjane, në këtë 
drejtim ende nuk janë bërë përparime të dukshme, megjithëse me sjelljen 
e Ligjit për nëpunës shtetëror, është bërë një hap përpara, por zbatimi i tij 
jokonsekuent tregon vetëm për gatishmërinë e përmendur deklarative të 
organeve dhe organizatave për t'u respektuar dhe për t'u zbatuar parimi i 
udhëheqjes në mënyrë sa më të drejtë. 

 
Në këtë kontekst si nevojë prioritare shtrohet çështja, për sjelljen e Ligjit të ri për 
procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligjit për kontestet administrative 
të cilët do të vihen në funksion të realizimit sa më efikas të të drejtave të 
qytetarëve. Me këto ligje para së gjithash duhet të vërtetohen veprimet juridike 
të administratës, gjatë realizimit të të drejtave të qytetarëve, me ç'rast do të 
ndiqen parimet për barazi të qytetarëve dhe për mbrojtjen e tyre nga 
tekanjoziteti i organeve shtetërore gjatë realizimit të të drejtave të tyre. 
 
Në këtë drejtim Avokati i Popullit mendon se edhe implementimi i ngadalshëm i 
Marrëveshjes kornizë, e cila duhet urgjentisht të realizohet nëpërmjet të 
rregullave ligjore përkatëse, përfaqëson pengesë serioze për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve. 
 
Për këtë, Avokati i Popullit i përkujton dhe iu rekomandonë organeve 
kompetente shtetërore, sidomos Qeveris së Republikës së Maqedonisë se 
Republika e Maqedonisë si anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe si shtet që 
pretendon për anëtarsim në Unionin Evropjan, me nënshkrimin e Marrëveshjes 
për stabilizim dhe asocim me Unionin Evropjan, ka marrë për obligim jo vetëm 
për ta pështatur legjislaturën me atë të anëtarëve të Unionit Evropjan, por edhe 
ta zbatoj në realitet në mënyrë konsekuente. 
 

* * 
* 

 

Vlerësimet e përgjithshme dhe individuale si dhe konstatimet dhe masat për 
respektimin e lirive dhe të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve që 
kanë të bëjnë me organet e administratës shtetërore si dhe me organet dhe 
organizatat me autorizime publike, tregojnë qartë se është e pashmangshme 
nevoja urgjente, që Qeverija e Republikës së Maqedonisë dhe organet 
nëpërmjet të cilave ka kompetenca për të vepruar Avokati i Popullit, t'i 
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ndërmarrin të gjitha masat dhe aktivitetet e duhura, për tejkalimin e të gjitha 
parregullsive dhe paligjshmërive të potencuara në këtë raport vjetor. 
 
Në këtë drejtim Avokati i Popullit shpreson se Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë në mënyrë më të thelluar do ta shqyrtoj raportin dhe do t'i 
përkrah aktivitetet dhe veprimet të cilat i ka ndërmarrë Avokati i Popullit 
në drejtim të mbrojtjes të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve 
dhe do t'i rekomandoj Qeveris së Republikës së Maqedonisë, organeve 
kompetente shtetërore dhe organeve e organizatave tjera me autorizime 
publike, që në mënyrë konsekuente t'i respektojnë rekomandimet dhe 
intervenimet e Avokatit të Popullit, që në të ardhmen të sigurojnë: 
- veprim të ndërgjegjshëm, me përgjegjësi, me azhurnim dhe me kohë 

pas kërkesave të qytetarëve për realizimin e të drejtave të tyre; 
- veprim transparent dhe informim me kohë të opinionit në lidhje me 

aktivitetet e ndërmarra në sferën e të drejtave të njeriut dhe përfshirjen 
aktive të tyre; 

- përcjellje në mënyrë permanente të situatave që kanë të bëjnë me të 
drejtat e njeriut, duke i favorizuar, siguruar, respektuar, normëzuar dhe 
duke iu përshtatur me kohë, akteve dhe standardeve evropjane; 

- nformim edukim dhe stërvitje në mënyrë sa më sistematike për liritë 
dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve prej të gjitha moshave prej të gjitha 
grupeve, që përfaqësojnë kusht të rëndësihëm drejt zhvillimit, 
demokratizimit, mbisundimit të së drejtës si dhe funksionimit të shtetit 
juridik. 
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ORGANIZIMI, GJENDJA KADROVIKE 
DHE MJETET PUNUESE 

 
 
Duke u nisur nga koncepti që ka mbështetje kushtetuese e ligjore dhe që 
përfaqëson bazë për veprimtarinë e Avokatit të Popullit, organizimi dhe mënyrat 
punuese të këtij institucioni, janë të rregulluara në bazë të Rregullave Zyrtare 
për punën e Avokatit të Popullit dhe në bazë të Rregullores për organizimin e 
punës dhe detyrave të shërbimeve profesioniste pranë Avokatit të Popullit, me 
këtë rast duke e shfrytëzuar përvojën komparative të më shumë institucioneve 
të këtilla në botë, gjatë këtij viti veprimet që kanë të bëjnë me lëndët që janë 
nën kompetencat e Avokatit të Popullit, u grupuan në disa sfera. Një mënyrë e 
këtillë e veprimit mundësoi që puna dhe aktivitetet e Avokatit të Popullit në bazë 
të lëndëve të dorëzuara të realizohen në mënyrë më profesioniste, duke u 
përcjellë gjendja nëpër sfera të ndryshme sipas normave, në mënyrë 
kontinuitive dhe komparative. 
 
Edhe gjatë këtij viti Avokati i Popullit funksionet që janë nën kompetncat e tij i 
kryente nëpërmjet 32 veprimtarëve, prej të cilëve 17 veprojnë në bazë të 
parashtresave. Në bazë të strukturës kualifikuese të kuadrove, 21 janë me 
shkollim superior, 10 me shkollë të mesme adekuate dhe nji me kulalifikim të 
ulët. 
 
Avokati i Popullit vlerëson se numri i përgjithsëhm i të punësuarve edhe krahas 
mungesës së kohëpaskohshme, pushimeve mjekësore, mungesës një vjeçare 
të një të punësuare (këshilltare në pushim të lindjes), me angazhimet  
plotësuese të të gjithë të punësuarve tjerë, me sukses është arritur që të 
përfshihen në aktivitetet punuese, të gjitha format e punës. Përvoja e arritur 
pesë vjeçare do të ketë ndikim që gjatë periudhës së ardhshme, ky institucion 
të arrijë rezultate edhe më të mira. 
 
Në pajtueshmëri me Ligjin për Avokatin e Popullit mjetet punuese sigurohen me 
Buxhetin e Republikës së Maqedinisë. Këtë vit për realizimin e funksionit të 
Avokatit të Popullit janë caktuar 19.626.000,00 denarë. Si gjatë vitit të kaluar 
ashtu edhe gjatë këtij viti mjetet e caktuara nuk ishin të mjaftueshme, por 
megjithatë me shpenzime racionale dhe restriktive Avokati i Popullit arriti që t'i 
realizoj funksionet dhe kompetencat ligjore. 
 
Në drejtim të sigurimit të mjeteve që do të mundësojnë realizim sa më të 
suksesshëm të funksionit, me Marrëveshjen kornizë parashihet ndryshim i Ligjit 
për Avokatin e Popullit, nëpërmjet të cilit do të mundësohet pjesëmarrje aktive e 
Avokatit të Popullit, në krijimin e Buxhetit për nevoja të zyrës, me këtë rast 
është përfshirë edhe një sqarim i posaçëm i deputetëve për pjesën e Buxhetitt 
dedikuar Avokatit të Popullit. 
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Me këto ndryshime pritet që Avokati i Popullit t'i siguroj të gjitha mjetet e 
nevojshme për punë, që do të jenë në funksion të kryerjes me sukses të 
funksionit, në mënyrë të pavarur dhe sovrane. 
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AKTIVITETET E ARDHSHME 
 

 
Si viteve të mëparshme ashtu edhe gjatë vitit 2003 që është në vijim, Avokati i 
Popullit aktivitetet e veta do ti përqëndroj, para së gjithash në drejtim të 
realizimit të detyrave parësore, që dalin nga kompetencat kushtetuese dhe 
ligjore. Krahas veprimeve të zakonshme në bazë të parashtresave, gjatë vitit në 
vijim duhet të realizohen edhe kompetencat e vërtetuara kushtetuese të 
Avokatit të Popullit, që kanë të bëjnë me masat dhe veprimet që duhen të 
ndërmerren për mbrojtjen e parimit për mosdiskriminim dhe për përfshirje në 
mënyrë përkatëse dhe të drejtë të përfaqësuesve të bashkësive, në organet e 
pushtetit shtetëror, në organet e njësive të vetqeverisjes lokale, në institucionet 
dhe shërbimet publike. 
 
Në pajtueshmëri me Ligjin e ri për Avokatin e Popullit, sjellja e të cilit pritet në 
gjysëm vjetorin e parë të vitit 2003, nëpërmjet të cilit do të implementohen edhe 
vendimet e Marrëveshjes kornizë, me ç'rast Avokati i Popullit duhet të 
ndërmarrë masa dhe aktivitete për organizimin e zyrave që nënkupton edhe 
përgatitje materialo-teknike dhe kadrovike dhe me këtë rast sidomos duhet të 
mbahet llogari për parimet që kanë të bëjnë me përfshirjen e bashkësive në 
mënyrë sa më të drejtë, në radhë të parë në zyrën e Avokatit të Popullit, e më 
pastaj nëpër të gjitha organet e administratës shtetërore dhe nëpër organet dhe 
organizatat tjera me autorizime publike, nëpër të gjitha nivelet e pushtetit 
shtetëror në Republikën e Maqedonisë. 
 
Në këtë drejtim gjithashtu duhet të ndërmerren aktivitete për afirmimin dhe 
popullarizimin e institucionit të Avokatit të Popullit dhe zyrave që janë në 
përbërje të këtij institucioni, si dhe aktivitete për edukimin e qytetarëve në lidhje 
me rëndësinë që ka institucioni i Avokatit të Popullit si dhe për mënyrat dhe për 
atë se kur duhet të kërkojnë ndihmë nga Avokati i Popullit. 
 
Për komunikim sa më praktik të qytetarëve me institucionin, Avokati i Popullit 
edhe më tutje do të bëjë përpjekje për t'u siguruar kushtet për krijimin e lidhjes 
së paraljmëruar telefonike falas. 
 
Ekzistimi dhe veprimi pesë vjeçar i institucionit të Avokatit të Popullit ka 
dëshmuar se me rëndësi thelbësore për funksionimin sa më efikas dhe sa më 
efektiv të institucionit, është bashkëpunimi të cilin Avokati i Popullit duhet ta 
realizoj me organet e administratës shtetërore dhe me organizatat nëpërmjet të 
cilave ka kompetenca për të vepruar. Në këtë drejtim edhe krahas masave dhe 
aktiviteteve të ndërmarra, duhet që edhe në të ardhmen të bëhet gjetja e 
mënyrave për bashkëpunim profesional, ndërsa bashkëpunimi i krijuar i 
deritanishëm me këto organe të përmirësohet në dobi të interesave të 
qytetarëve, të organeve të administratës shtetërore dhe në dobi të funksionit të 
Avokatit të Popullit. Në këtë drejtim do të organizohen shumë takime të 
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përbashkëta rajonale si me kuadro udhëheqëse ashtu edhe me organet dhe 
nëpunësit e këtyre organeve të cilët drejtëpërdrejtë veprojnë pas kërkesave të 
qytetarëve. 
 
Avokati i Popullit edhe më tutje do të bashkëpunoj dhe do të krijoj komunikim sa 
më të afërt edhe me organizatat tjera qeveritare dhe joqeveritare si dhe me 
asociacionet e ndryshme, me ç'rast të gjitha së bashku do të synojnë për 
realizim në mënyrë kontinuitive të rpogrameve afatshkurta dhe afatgjata, 
Avokati i Popullit gjithashtu do të veproj në mënyrë të ndërsjelltë për sigurimin, 
mbrojtjen e sidomos për edukimin e qytetarëve në lidhje me liritë dhe të drejtat 
e tyre. 
 
Në planin normativ Avokati i Popullit do të synoj që me pjesëmarrjen e tij, të 
kontriboj në ndërtimin e rregullave ligjore në Republikën e Maqedonisë edhe atë 
në atë pjesë ku përvoja praktike do të dëshmoj se ka vend për pajtueshmëri 
dhe plotësime normative si dhe do të kontriboj në përshstatjen e legjislaturës së 
vendit standardeve ndërkombëtare si dhe aketve dhe dokumenteve 
ndërkombëtare që kanë për qëllim realizimin sa më të suksesshëm, të lirive dhe 
të drejtave të qytetarëve. 
 
Gjithashtu vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet shfrytëzimit të mjeteve të 
informimit, të cilat gjatë periudhës së kaluar u treguan si instrument mjaft i 
rëndësishëm dhe efikas, që e ka në disponim Avokati i Popullit, sidomos për 
shkak të fuqisë për presion plotësues, të cilin ato mund ta bëjnë në drejtim të 
realizmit dhe të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve. 
 
Duke vepruar në mënyrë preventive, Avokati i Popullit edhe më tutje do ta 
zgjeroj funksionin e tij duke i përcjellë situatat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 
lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të qytetarëve dhe në bazë të kompetncave 
që i takjojnë do të bëj edhe hulumtim nga vendi i ngjarjes si dhe do të bëjë 
mbikëqyrjen e organeve dhe organizatave nëpërmjet të cilave i realizon 
kompetencat e veta, për të pasur kontroll të qartë mbi gjendjen në drejtim të 
realizimit  dhe mbrojtjes të lirive dhe të drejtave të qytetarëve.  
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SHEMBUJ NGA PËRVOJA PUNUESE 
 

 
2.2-1 
 
Parashtruesja N.N. nga Shkupi këkrkoi ndihmë prej Avokatit të Popullit për 
vërtetimin e përgjegjësive të personit të autorizuar zyrtar Z.I.-inspektor në 
organin e punëve të brendshme për qytetin e Shkupit, me që i njëjti ka përdorur 
forcë ndaj djalit të saj duke e keqpërdorur pozicionin e tij megjthëse nuk ka 
qenë fjala për veprim zyrtar, por për pastrim hesapesh në mes lidhjeve të 
dashurisë të fëmijëve të tyre. 
 

Avokati i Popullit konstatoi se personi zyrtarë i ka keqpërdorur autorizimet e 
veta me elemente që kanë shkaktuar kryerje të veprës penale ndaj djalit të 
parashtrueses, me ç'rast deri te Prokuroria themelore publike-Shkup, ëshë 
dorëzuar kërkesë për ngritje të procedurës për shkak të vërtetimit të 
përgjegjësis penale, me që i ka drejtuar në kokë armën zyrtare, pastaj ka filluar 
që ashpër ta fyej dhe ta malltretoj, ndërsa më pastaj e ka rrahur me grushta në 
pjesën e përparme të fytyrës me ç'rast i ka shkaktuar lëndime trupore të cilat 
janë shprehur edhe me tronditje në tru dhe kontuzion në kokë dhe nëpër pjesët 
e trupit të të dëmtuarit, ndërsa te fqinjët e të dëmtuarit ka shkaktuar frikë, 
ndjenjë pasigurie dhe tendosje, me këtë rast të gjitha këto i përmbajnë 
elementet që e formulojnë veprën penale "Dhunë" nga neni 386 i Kodit penal të 
Republikës së Maqedonisë. 
 

Avokati i Popullit u njoftua se pas përfundimit të procedurës për vërtetimin e 
përgjegjësis së personit të autorizuar zyrtar Z.I. është sjellë vendimi sipas të cilit 
këtij personi i janë ndërprerë marrëdhëniet e punës me denoncim, më pastaj ky 
dënoncim zëvendësohet me dënim me të holla me heqje 10% prej rrogës për 
gjashtë muaj me rradhë, për shkak të konstatimit për prishje të diciplinës 
punuese në bazë të nenit 133, pargrafi 1, pikat 1,7 dhe 24 të Marrëveshjes 
kolektive të Ministris së punëve të brendshme. 
 

Sekretari shtetëror i Ministris së punëve të brendshme-Shkup deri te Avokati i 
Popullit dorëzoi një informatë ku potencohej se Ministria ka marrë qëndrimin se 
rregullat e Marrëveshjes kolektive janë zbatuar sipas rregullave dhe me këtë 
rast është sjellur vendim i drejtë sipas të cilit punëtorit të tyre, denoncimi i 
zëvendësohet me dënim me të holla me heqje 10 % prej rrogës për gjashtë 
muaj me rradhë, duk shpresuar se me vendimin e ndërmarrë do të realizohet 
qëllimi i dënimit. 
 

Duke e pasur parsysh përgjigjen e Ministris së punëve të brendshme se kundër 
personit të autorizuar zyrtar është zbatuar procedur për vërtetimin e 
përgjegjësis së tij, për shkelje të diciplinës punuese sipas të cilës janë kumtuar 
masat përkatëse të parapara me aktin e përgjthshëm të Ministris së punëve të 
brendshme si dhe duke pasur parasysh përgjigjen e Prokuroris themelore 
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publike, se kundër personit zyrtar të emëruar të organit të punëve të 
brendshme, deri në Gjykatën themelore të Shkupit është dorëzuar akt padi për 
vepër penale, Dhunë (siç potencohej edhe në kërkesën e Avokatit të Popullit), 
pas këtyre veprimeve Avokati i Popullit ka konstatuar se janë ndërmarrë të 
gjitha masat që janë nën kompetencat e tij, për mbrojtjen e të drejtave që i janë 
shkelur djalit të dorëzueses së parashtresës dhe është njoftuar për sanksionet e 
autorit të shkeljes, me ç'rast u përfundua procedura pas ndërmarrjes së 
masave. 
 
2.2.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit personi I.H. dorëzoi parashtresë në të cilën theksonte 
se ka bërë dorëzimin e kërkesës për marrjen e nënshtetësis së Republikës së 
Maqedonisë në bazë të nenit 11 të Ligjit për nënshtetësi, duke pasur parasysh 
faktin se ka lindur në Shkup dhe e ka kryer shërbimin ushtarak në Armatën e 
Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 1993/94. Gjatë rastit në fjalë shërbimet për 
nënshtetësi pranë Ministrisë, kanë kërkuar dëshmi të cilat kërkohen nga 
personat e huaj për naturalizimin/natyrshmërin e nënshtestësis së Republikës 
së Maqedonisë, dorëzuesi i parashtresës kishte përshtypjen se në Ministri pa 
kurrfarë arsye zvarritet procedura pas kërkesës së dorëzuar dhe me këtë rast 
kërkoi mbrojtje prej Avokatit të Popullit. 
 

Në bazë të veprimeve të ndërmarra, Avokati i Popullit konstatoi se sektori për 
mbikëqyrje-administrative pa pasur nevojë e zvarrit parashtresën me kërkimin e 
mendimeve, pra kërkon që për t'u dhënë pëlqimi për nënshtetësi të sigurohet 
mbështetje prej më shumë Ministrive edhe nga Shërbimet për sigurim dhe 
kundërzbulim, megjithëse neni 11 i Ligjit për nështetësi, parasheh procedurë të 
shkurtuar me ç'rast për t'u dhënë përlqimi për nënshtetësi, duhet pasur 
mbështetje nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 
 

Avokati i Popullit duke vepruar në bazë të parashtresës deri të Ministria e 
drejtsis dorëzoi një shkresë për prgjigje sa më të shpejtë ndaj kërkesës së 
Mnistris së punëve të brendshme, ndërsa dy informata ia dorëzoi Ministrit për 
punë të brendshme për lëshimet e konstatuara në Sektorin për mbikëqyrje-
administrative dhe për të njëjtën gjë e informoi edhe Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë. 
 

Ministria për punë të brendshme e njoftoi Avokatin e Popullit se ka marrë 
Vendim, sipas të cilit qytetari parnohet si shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
në pajtueshmëri me nenin 11 të Ligjit për nënshtetësi të Republikës së 
Maqedonisë. 
 
2.3.-1 
 
Avokatit të Popullit me parashtresë iu drejtua personi Z.Z. nga fshati Strellcë, 
rrethina e Kërçovës, në të cilën theksonte se që nga viti 1989, në Gjykatën 
themelore të Kërçovës ka hapur procedur për vendin e punës dhe me këtë rast 
megjithëse procedurat e kësaj natyre duhet të jenë urgjente, procedura më 
shumë se 10 herë ka qenë e ndërprerë dhe është krhyer në rishqyrtim, kështu 
që deri në ditën e dorëzimit të parashtresës dorëzuesi ende nuk i ka realizuar të 
drejtat për marrëdhënie pune. Më pastaj në parashtresë theksohet se që nga 
qershori i vitit 2001 lënda gjendet në shqyrtim në Gjykatën supreme të 
Republikës së Maqedonisë, ku pas revizionit të deklaruar nga ana e kësaj 
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gjykate, gjithashtu procedura pa arsye zvarritet dhe nuk i jepet e drejta 
kushtetuese qytetarit për afat të logjikshëm gjyqësor. 
 

Avokati i Popullit edhe më këtë rast ka konstatuar se fjala është për shkeljen e 
të drejtës së parashtruesit nga ana e Gjykata supreme të Republikës së 
Maqedonisë, me ç'rast duke mos vepruar pas revizionit të deklaruar, ka bërë 
shkelje të dispozitës së nenit 7 të Ligjit për gjyqet, ku theksohet e drejta për 
veprim të ligjshëm, të paanshëm, të denjtë dhe me afat të logjikshëm kohor. 
Pas konstatimit të gjendjes në fjalë, Avokati i Popullit i ndërmorri këto masa: 
Dorëzoi një sugjerim deri te kryetari i Gjqyqit suprem të Republikës së 
Maqedonisë, nëpërmjet të cilit u kërkua që t'i jepet prioritet veprimit pas 
revizionit të deklaruar dhe sjellja e vendimit të bëhet në afat sa më të shkurtër 
kohor, me që fjala është për procedurë që ka të bëjë me vendin e punës por që 
zgjat më tepër se 10 vjet. 
 

Në bazë të sugjerimit të dorëzuar, nga ana e Gjykata supreme të Republikës së 
Maqedonisë u dorëzua një shkresë prej 11.03.2002, me ç'rast Avokati i Popullit 
u njoftua se Kryetari i Gjyqit ka vendosur që t'i jap prioritet rastit të lëndës në 
fjalë dhe se menjëherë do të filloj shqyrtimi i lëndës.  
 

Me 10.04.2002, dorëzuesi i parashtresës e njoftoi Avokatin e Popullit se pas 
deklarimit të revizionit nga ana e Gjykatës supreme të Republikës së 
Maqedonisë është sjellur vendim dhe i njëjti i është dorëzuar. 
 
2.3.-2 
 
Qytetari J.A. nga Tetova dorëzoi parashtresë deri te Avokati i Popullit, në të 
cilën potencohej se gjatë procedurës për marrje të nënshtetësisë është sjellë 
vendim refuzues nga ana e Qveris së Republikës së Maqedonisë-Komisioni për 
zgjidhjen e punëve Administrative në shkallë të dytë nga sfera e mbrojtjes, 
punëve të brendhsme, jurispondencës dhe administratës, me ç'rast kundër të 
njëjtit vendim, me 04.07.1998 është hapur proces gjyqësor në Gjykatën 
supreme të Republikës së Maqedonisë, ku procedura pothuajse gati tre vite pa 
arsye zvarritet. 
 

Avokati i Popullti konstaton se ekziston shkelje e të drejtave të parashtruesit të 
shkaktuara me mosveprim të procedurës pas kontesteve të regjistruara 
administrative, përkatësisht është bërë shkelje e dispozitës së nenit 7 të Ligjit 
për gjyqet, ku potencohet e drejta për veprim të ligjshëm, të paanshëm, të 
denjtë dhe me afat të logjikshëm kohor. 
 

Me qëllim që të vërtetohen arsyet se pse shtyhet procedura, iu dorëzua kërkesë 
Ministris së drejtësisë, si organ administrtativ kompetent për mbikëqyrje gjatë 
kryerjes së veprimeve me azhurnim nëpër gjyqe, me ç'rast u theksua edhe 
nevoja për ndërmarrje të veprimeve që do t'i vërtetojnë arsyet për zvarritje të 
procedurës dhe me këtë rast u kërkua të krijohen kushte për t'i dhënë prioritet 
shqyrtimit urgjent të lëndës nga ana e Gjykatës supreme të Republikës së 
Maqedonisë. 
 

Deri te Avokati i Popullit u dorëzua letër nga ana e Mnistris së drejtësisë me 
shkresë-plotësuese të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë, ku 
thuhej se janë përkrahur këshillat e Avokatit të Popullit nga ana e Mnistris së 
drejtësis dhe lënda e regjistruar në bazë të  ngritjes së padis nga personi J.A. 
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është zgjidhur me 01.11.2002 dhe akt-vendimi i është dorëzuar dorëzuesit të 
parashtresës. 
 
 
2.4.1 
 
Nga ana e Avokatit L.S. nga Shkupi, i cili i si person me autorizm të plotë nga 
Shoqata e invalidëve dhe të vrarëve nga Republika e Maqedonisë në luftërat e 
ish Jugosllavisë, prej Avokatit të Popullit kërkoi të intervenoj deri në Ministrinë e 
mbrojtjes për plotësimin e obligimeve ligjore ndaj personave të paraparë me 
nenin 23 të Ligjit për të drejta të posaçme për përfaqësuesit e forcave të 
sigurimit në Republikën e Maqedonisë dhe për anëtarët e familjes së tyre, i cili u 
miratua nga fillimi i vitit 2002. 
 

Duke vepruar në bazë të të dhënave të parashtresës, Avokati i Popullit 
konstatoi se deri te mosrealizimi i të drejtave ligjore të dorëzuesve të 
parashtresës ka ardhur për shkak të mungesës së mjeteve financiare të 
dedikuara për këtë qëllim në Ministrinë e mbrojtjes , me ç'rast Avokati i Popullit 
deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dy herë dorëzoi informatë në lidhje 
me problemet rreth realizimit të të drejtave të posaçme të përfaqësuesve të 
forcave të sigurimit dhe të anëtarve të familjes së tyre me sqarime se Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë ka të drejtë dhe  ka për obligim që  ta udhëzojë 
Ministrinë e mbrojtjes në këtë drejtim, që gjatë shqyrtimit të procedurave  që 
kanë të bëjnë me kërkesat e përfaqësuesve të forcave të sigurimit dhe 
anëtarëve të familjes së tyre, të shpejtohet procesi, me qëllim që të realizohen 
sa më shpejtë të drejtat e tyre ligjore dhe të eliminohen të gjitha llojet e 
diskriminimit gjatë shfrytëzimit të të drejtave. Gjithashtu Avokati i Popullit, 
nëpërmjet këtyre informatave potencoi se zgjidhja në kohë të përshtatshme e 
këtij problemi do ta eliminoj revoltën e arsyeshme të dorëzuesve të 
parashtresave dhe proceset gjyqësore të panevojshme si dhe shpenzimet që i 
shkaktojnë procedurat e këtilla. 
 

Në lidhje me veprimet e ndërmarra, Ministria e mbrojtjes Avokatit të Popullit i 
dorëzoi Pasqyrimin e lënëdëve të pranuara, përpunuara dhe të realizuara në 
pajtueshmëri me nënin 23 të Ligjit për të drejtat e posaçme, prej ku mund  të 
konstatohet se për 31 përfaqësues të vrarë të forcave të sigurimit gjatë 
obligimeve ushtarake (shumica prej ish ARJ) janë caktuar kompensime me të 
holla dhe ka filluar procesi i pagesës së tyre, me ç'rast janë realizuar të drejtat e 
këtyre qytetarëve. 
 
2.5.-1. 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtresë ka dorëzuar L.S. nga Shkupi e cila 
shprehte pakënaqësi ndaj vendimit të Entit për punësim-Byroja për punësim në 
Shkup, sipas të cilit i është shkelur e drejta për kompensim me të holla për 
shkak të papunësis, me ç'rast është çregjistruar, përkatësisht i është ndërprerë 
evidentimi si e papunësuar. 
 

Para se t'i drejtohet Avokatit të Popullit, duke shprehur pakënaqësi ndaj këtij 
vendimi me ankesë i drejtohet Ministrisë për punë dhe politik sociale e cila merr 
pëlqimin e Ministrisë, dhe ç'vlerësohet vendimi i shkallës së parë. Avokati i 
Popullit vlerësoi se të drejtat e parashtrueses janë shkelur me atë se është bërë 
vlerësim i gabuar i gjendjes faktike dhe  zbatim i gabuar i të drejtave materiale, 
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gjatë sjelljes së vendimit kontestues nga ana e Entit për punësim-Byroja për 
punësim-Shkup. 
 

Dorëzuesja e parashtresës ka qenë në marrëdhënie të rregullta punuese, të 
cilat janë ndërprerë për shkak  të tepricës teknologjike, por duke pasur 
parasysh faktin se ajo ka qenë njëra prej themelueseve të kooperativës, Enti 
për punësim-Byroja për punësim në Shkup, në pajtueshmëri me nenin 54, 
paragrafi 1, alineja 4 dhe me nenin 59, paragrafi 1, alineja 3 e Ligjit për punësim 
dhe sigurim në raste të papunësisë ("Gazeta Zyrtare e R.M" nr.37/97) e ka 
çregjistruar nga evidentimi i të papunësuarve dhe nuk i është njohur e drejta për 
kompensim me të holla, për shkak të papunësis. 
 

Shkelja e të drejtës së dorëzueses së parashtresës është shkaktuar për shkak 
se nuk është marrë parasysh fakti se kooperativat nuk e kanë statusin e 
shoqatave tregtare me që këto themelohen në bazë të Ligjit për kooperativa 
("Gazeta Zyrtare e R.M" nr.30/90) i cili zbatohet si "lex specijalis", me ç'rast 
kooperativat nuk kanë ndonjë investim prej më parë i cili do të sjellë përfitime 
apo të drejta, pra nisur prej këtu as themeluesit e kooperativave nuk kanë 
trajtim të njëjtë me shoqatat tregtare. 
 

Avokati i Popullit dorëzoi rekomandim deri te Enti për punësim-Shkup dhe 
kërkoi që gjat rishqyrtimit të veprohet në pajtueshmëri me nenin 242, paragrafi 
2, i Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe të zbatohen në 
mënyrë konsekuente rregullat që përmban vendimi i Ministrisë për punë dhe 
politik sociale si dhe të merren parasysh edhe rregullat tjera ligjore për t'u sjellë 
vendim adekuat. Enti për punësim -Byroja për punësim-Shkup i përkrahi 
rekomandimet e Avokatit të Popullit dhe me këtë rast dorëzuesja e 
parashtresës e realizoi të drejtën e saj. 
 
2.5.1.-2 
 
Personi A.D. nga Prilepi në parashtresë kërkonte angazhimin e Avokatit të 
Popullit për zbutjen e gjendjes së vështirë socilale në të cilën ndodhej ai, me 
realizmin e të drejtës për ndihmë sociale me të holla, të cilën nuk ka mund ta 
realizoj në IP "Qendra ndërkomunale për punë sociale" në Prilep. Dorëzuesi i 
Parashtresës nuk dispononte me kurrfarë akti në bazë të të cilit është bërë 
refuzimi i kërkesës, me ç'rast nuk ka mund të kërkoj mbrojtje për të drejtat e tij 
nga organet kompetente. Avokati i Popullit vlerësoi se ka bazë për ngritje të 
procedurës, me që parashtruesi ka jetuar vetë dhe nuk ka pasur kurrfarë të 
ardhurash, ndërsa për shfrytëzimin e vendbanimit nuk ka paguar për shkak të 
gjendjes së vështirë sociale në të cilën ka jetuar. 
 

Intervenimet e Avokatit të Popullit drejtuar, IP "Qendra ndërkomunale për punë 
sociale" bazoheshin në vlerësimet, se janë plotësuar kushtet ligjore për 
realizimin e të drejtës sociale me të holla, dhe se mosnjohja e të drejtës për 
ndihmë sociale me të holla është në kundërshti me nenin 29 të Ligjit për 
mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e R.M"nr.50/97) dhe me Vendimin për kushtet, 
kriteret, shumën, mënyrën dhe procedurën për vërtetimin dhe realizmin e të 
drejtës për ndihmë sociale me të holla (Gazeta Zyrtare e R.M"nr.15/98). Me 
këtë rast Avokati i Popullit konstatoi se ekzistojnë supozime ligjore për ta 
realizuar parashtruesi këtë të drejtë. Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, IP 
"Qendra ndërkomunale për punë sociale" në Prilep e solli vendimin sipas të cilit, 
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dorëzuesit të parashtresës i është njohur e drejta për ndihmë sociale me të 
holla. 
 
2.5.2.-1 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtres dorëzoi O.B. nga Shkupi e cila mendonte se 
me vendimin e Ndërmarrjes publike "Haekurrudha e Maqedinisë"-Shkup, i janë 
shkelur të drejtat e marrëdhënieve punese, me që sipas këtij vendimi i janë 
ndërprerë marrëdhëniet e punës me detyrim ligjor për shkak se janë plotësuar 
kushtet për pension. E pakënaqur prej vendimit, në afatin e paraparë me ligj 
dorëzuesja e parashtresës ka bërë prapësim drejtuar Komisionit për 
marrëdhënie punuese pranë Ndërmarrjes publike "Hekurrudhat e Maqedonisë"-
Shkup, por ende nuk ka marrë përgjigje. 
 

Avokati i Popullit vlerësoi se është bërë shkelje e të drejtave të marrëdhënieve 
punuese të parashtrueses me që personat e siguruara-femra, të cilat në ditën e 
zbatimit të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për sigurim pensional 
invalidor, kanë bërë më së paku 30 vjet përvojë pune iu takon e drejta për 
pension në bazë të kushteve të vërtetuara me Ligjin për sigurim pensional 
invalidor ("Gazeta Zyrtare e R.M" nr.80/93; 3/94; 14/95; 71/96; dhe 32/97). 
 

Ndërkaq Ligji për marrëdhënie pune parasheh që marrëdhëniet e punës me 
detyrim ligjor mund të ndërpriten nëse punëtori ka bërë përvojë 40 vjeçare apo 
ka bërë 60 vjet jetesë dhe më së paku 15 vjet përvojë për sigurim, nëse 
punëdhënësi në pajtueshmnëri me kushtetet e vërtetuara me ligj dhe me 
marrëveshje të përgjithshme kolektive, nuk vendos që punëtori të mbetet në 
marrëdhënie pune. 
 

Me që dorëzuesja e parashtesës ka bërë 37 vjet 4 muaj e 9 ditë përvojë pune, 
përkatësisht 37 vjet, 9 muaj e 12 ditë përvoj pune. Avokati i Popullit vlerësoi se 
kjo nuk i plotëson kushtet ligjore për ndërprerje të marrëdhënieve të punës me 
detyrim ligjor, për asrye se nuk i ka bërë 40 vjet përvojë pensionale dhe 
realizimi i të drejtës për pension me 30 vjet përvoj pensionale, mund të kuptohet 
vetëm si opcion për realizimin e të drejtës për pension moshe, e jo si arsye për 
ndërprerje të marrëdhënieve punuese me detyrim ligjor. 
 

Avokati i Popullit dorëzoi rekomandim, në të cilën u potencua shkelja e të 
drejtës së parashtrueses dhe me këtë rast rekomandoi që Ndërmarrja Publike 
"Hekurudhat e Maqedonisë"-Shkup, për një kohë shumë të shkurtë të 
ndërrmarë veprime në drejtim të zhvleftësimit të vendimit për ndërprerje të 
marrëdhënieve të punës me detyrim ligjor, që i është dhënë dorëzueses së 
parashtresës dhe të ndërmarrë masa për kthimin e saj në punë, për t'i kryer 
punët dhe detyrat të cilat i ka kryer para se t'i ndërpriten marrëdhëniet punuese. 
 

Ndërmarrja publike "Hekurudhat e Maqedonisë"-Shkup e pranoi rekomandimin 
dhe veproi sipas tij, dhe solli vendim sipas të cilët tërësisht u pranua prapësimi 
e dorëzuar, ndërsa Vendimi për ndërprerje të marrëdhënieve punuese me 
detyrim ligjor u ndërpre. 
 
2.5.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtresë dorëzoi B.P. nga Shtipi, i cili shprehte 
pakënaqësi ndaj procedurës për shkarkim nga posti, drejtor në shkollën e 
mesme "Sllavço Stojmenski", dhe për shpalljen e tij si tepricë teknologjike, sipas 
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Vendimit të Këshillit të profesorëve. I pakënaqur nga vendimi i dorëzuar, në 
afatin e paraparë me ligj dorëzuesi i parashtresës ka bërë prapësim, drejtuar  
Këshillit të arsimtarëve. 
 

Avokati i Popullit vlerësoi se ekztison bazë për t'u hapur procedurë me që me 
Akt-vendimin e sjellur nga Këshilli i profesorëve, është bërë shkelje e të drejtave 
të marrëdhënieve punuese të parashtruesit. 
 

Duke vepruar në bazë të parashtresës Avokati i Popullit vërtetoi se me 
vendimin e Ministrit  për arsim, dorëzuesi i parashtresës është shkarkuar prej 
detyrës drejtor shkolle dhe në vend që sipas rregullave ligjore të caktohet në 
ndonjë vend tjetër pune, që i përshtatet përgatitjes së tij profesioniste, me 
Vendimin e Këshillit të profesorëve të shkollës së mesme "Sllavço Stojmenski", 
ai është shpallur si tepricë tekonologjike. Gjithashtu është vërtetuar se vendimi 
është sjellur prej organit që nuk është kompetent, ndërsa nga ana tjetër janë 
shkelur rregullat gjatë procedurës për ndërprerje të marrëdhënieve të punës, 
për shkak të ndryshimeve ekonomike, teknologjike, strukturore dhe për 
ndryshime tjera të ngjajshme, përkatësisht parashtruesi është shpallur tepricë 
teknologjike, pa zbatim të procedurës sipas normave ligjore. 
 

Me zbatim të procedurës në këtë mënyrë, dorëzuesi i parashtresës është 
shpallur si tepricë teknologjike me automatizëm, pa u zbatuar procedurë në 
bazë të rregullave ligjore të Ligjit për Marrëdhënie punuese, të parapara për 
rastet, kur marrëdhëniet e punës mund të ndërpriten me denoncim për shkak të 
ndryshimeve ekonomike, teknologjike, strukturore aopo për ndryshime tjera të 
ngjajshme, si dhe pa u marrë parasysh dispozitat e nenit 62 dhe nenit 70 të 
Marrëveshjes kolektive për shkolla të mesme, sidomos për shkak të faktit se 
pas kësaj është hapur procedurë për formimin e komisionit nga ana e Këshillit 
të profesorëve, ndërsa nuk është bërë rangimi sipas kritereve për ndërprerje të 
marrëdhënieve punuese. 
 

Përkatësisht Avokati i Popullit vlerësoi se në rastin konkret nuk është marrë 
parasysh neni 105 i Ligjit për shkolla të mesme (tekst i përpunuar) (Sluzhben 
vesnik e R.M nr.52/02) sipas të cilit drejtori i cili nuk është zgjedhur përsëri në 
bazë të konkursit të shpallur apo nuk është shkarkuar para kalimit të afatit të 
paraparë,  mbetet në marrëdhënie pune në shkollë, në vendin e punës që i 
përshtatet përgatitjes së tij profesioniste, përderisa ekziston një vend i këtillë, 
me këtë rast sipas të dhënave të parashtruesit në shkollë ka orë të lira në 
vendin, profesor për filozofi, me fond të plotë të orëve. 
 

Avokati i Popullit dorëzoi një sugjerim për zhvleftësim të Vendimit të Këshillit të 
Profesorëve dhe për zbatim të sërishëm të procedurës në pajtueshmëri me 
rregullat e Ligjit për marrëdhënie punuese, me Marrëveshjen koletkive për 
shkolla të mesme dhe me Ligjin për shkolla të mesme. Vendimi i Këshillit të 
profesorëve sipas të cilit dorëzuesi i parashtresës është shpallur si tepricë 
teknologjike është ç'vlerësuar, ndërsa dorëzuesi i parashtresës është kthyer në 
punë. 
 
2.5.3-1 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtresë dorëzoi qytetari B.C. nga Shkupi, me ç'rast 
kërkoi që të intervenohet deri te Ministria e Mbrojtjes e Republikës së 
Maqedonisë dhe deri te Komisioni për çështje banesore dhe për shpërngulje, 
pranë Qeveris së Republikës së Maqedonisë. Parashtruesi tregonte se i janë 
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shkelur të drejtat ligjore për shkak se nuk janë ndërmarrë veprime nga ana e 
organeve kompetente pas kërkesës së drejtuar për përshtatshmërinë e 
Vendimit të mëparshëm të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas të cilit i është ndajtur 
banesë për nevoja zyrtare, në bazë të rregullave të reja ligjore. Përkatësisht me 
Vendim përkatës Ministria për Mbrojtje parashtruesit i ka ndarë banesë për 
nevoja zyrtare, kështu që çështja e banimit i është zgjidhur deri në kohën e 
pensionit. I Pakënaqur prej një vendimi të këtillë parashtruesi deri në ministrinë 
përkatëse ka bërë kërkesë për zgjidhjen e çështjes së banimit me caktimin e të 
drejtës së banimit, nëpërmjet banesës së ndarë për nevoja zyrtare, që në 
pajtueshmëri me Ligjin për shitje të banesave që janë pronë shoqërore, mund t'i 
mundësohet për ta mrrë banesën me qira. Megjithatë edhe krahas përpjekjeve 
të njëpasnjëshme parashtruesi nuk ka marrë përgjigje përkatëse prej Ministris 
së Mbrojtjes. 
 

Avokati i Popullit kërkoi që të njoftohet me arsyet se pse edhe karahas 
përpjekjeve të vazhdueshme ende nuk është zgjidhur në mënyrë përkatëse 
çështja e banimit të parashtruesit, megjithëse i njëjti në ndërkohë është 
pensionuar dhe për këto arsye e ka humbur të drejtën e shfrytëzimit të banesës 
zyrtare. Avokati i Popullit ka konstatuar se Ministria e Mbrojtjes jo vetëm 
parashtruesit, por edhe një numri të madh të të punësuarve,  në ministrinë e 
njëjtë iu ka shkelur të drejtat ligjore, me që nuk ka dhënë pëlqim për realizimin e 
kërkesës themelore për zgjidhje të përhershme të çështjes së banimit, 
përkatësisht nuk është vepruar sipas nenit 42 të "Rregullores për zgjidhje të 
çështjes së banimit në Ministrinë e mbrojtjes", në bazë të të cilit parashihet që 
Mnistria e mbrojtjes mund eprorëve ushtarak t'iu ndajë banesa sipas të drejtës 
së banimit, të cilët deri në vitin e funit të plotësimit të kushteve për pension nuk 
kanë mundur ta zgjidhin çështjen e banimit. 
 

Në anën tjetër duke pasur parasysh faktin se në ndërkohë kompetencat për 
zgjidhje të çështjes së banimit të të punësuarve në Ministrinë e mbrojtjes, kanë 
kaluar në Komisionin përkatës pranë Qeveris së Republikës së Maqedonisë si 
dhe duke vlerësuar atë se nga ana e këtij  komisioni bëhet zvarritje e 
paarsyeshme e procedurës së dorëzuesit të parashtresës B.C. dhe të 
punësuarve tjerë në Ministri, Avokati i Popullit në rekomandimin e dorëzuar me 
16.09.1999 u drejtua  deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë-Komisioni 
për çështje të banimit dhe  shpërnguljes dhe me këtë rast theksoi se Komisioni 
ka të drejtë të sjellë vendim për mënyrën e veprimit pas kërkesave të 
shfrytëzuesve të banesave zyrtare dhe njëkohësisht të bëjë caktimin e statusit 
të kategorive të banesave për dhënie me qira për nevoja zyrtare, në 
pajtueshmëri me vendimet ligjore të parapara me Ligjin për banim (Gazeta 
Zyrtare e R.M" nr. 21/98). Komisioni për çështje të banimit dhe shpërnguljes 
pranë Qeveris së Republikës së Maqedonisë, e njoftoi Avokatin e Popullit se në 
pajtueshmëri me Vendimin për evidentimin e banesave si pronë shtetërore 
("Gazeta Zyrtare e R.M" nr.94/2001), sipas të cilit edhe banesat për nevoja 
zyrtare të Ministris së mbrojtjes, janë evidentuar si banesa shtetërore dhe do të 
veproj sipas kërkesave të ndryshme të shfrytëzuesve të deriatëhershëm të 
banesave, me ç'rast edhe parashtruesi duhet të bëjë kërkesë përkatëse. 
 

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, qytetari B.C. dorëzoi kërkesë tjetër, në 
bazë të së cilës Komisioni për çështje të banimit dhe shpërnguljes dha vlerësim 
pozitiv dhe solli Vendimin sipas të cilit parashtruesit iu nda banesë me qira, 
përkatësisht iu nda banesa në fjalë për kohë të pacaktuar, me mundësi për të 
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bërë marrëveshje për shitblerje në pajtueshmëri me Ligjin për shitje të 
banesave të pronës shoqërore. Me një vendim të këtillë më në fund u realizuan 
të drejtat ligjore të parashtruesit B.C. 
 
2.5.3.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtresë dorëzoi L.B. nga Shkupi i cili kërkoi që të 
intervenohet deri të Komisioni për çështje të banimit dhe shpërnguljes pranë 
Qeveris së Republikës së Maqedonisë, për shkak të shkeljeve të të drejtave 
ligjore për mosveprim pas dorëzimit të kërkesës për përcaktimin e të drejtës për 
banim vetëm një personi. Nga parahstresa mund të verehet se dorëzuesja deri 
te Komisioni për çështje të banimit dhe shpërnguljes ka dorëzuar kërkesë për 
përcaktimin e të drejtës për banim vetëm një personi, përkatësisht për banesën 
ku jeton, në bazë të Marrëveshjes përkatëse, të cilën e ka shfrytëzuar gjatë 
marrëdhënieve për bashkëbanim me qytetarin Xh.V. pas vdekjes së të cilit në 
pjesën tjetër në mënyrë të paligjshme është shpërngulur tjetër person. 
 

Me rastin e dorëzimit të kërkesës dhe duke pasur parasysh faktin se banesa në 
fjalë në nëdrkohë është përfshirë në evidentimin e banesave-pronë e 
Republikës së Maqedonisë, Komisioni për çështje të banimit dhe shpërnguljes 
nga Avokati Publik i Republikës së Maqedonisë, ka kërkuar që të bëjë padi 
kundër personit të shpërngulur në mënyrë të paligjshme. 
 

Me këtë rast Avokati i Popullit konstatoi se Avokati Publik paarsye e zvarrit 
procedurën, për shpërngulje të personit në mënyrë të paligjshme, dhe dorëzoi 
shkresë deri te institucioni i njëjtë si dhe kërkoi që të njoftohet se a janë 
ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitet e duhura në pajtueshmëri me 
autorizimet ligjore, për mbrojtje të pronës shtetërore, me këtë rast për pjesën e 
banesës në fjalë. 
 

Në përgjigjen me rastin e shkresës së dorëzuar, Avokati Publik i Republikës së 
Maqedonisë e njoftoi Avokatin e Popullit se personi në ndërkohë është 
shpërngulur me dhunë nga banesa, kështu që nuk ekzistojnë kurrfarë 
pengesash juridike për të mos u përkrahur kërkesa e parashtrueses, me ç'rast 
është njoftuar edhe Komisioni kompetent. Duke pasur parasysh faktin se në 
bazë të nenit 33 të Ligjit për banim ("Gazeta Zyrtare e R.M" nr.21/98) Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë i rregullon mënyrat, kushtet dhe procedurën për 
dhënie me qira të banesave që janë pronë e Republikës së Maqedonisë, 
Avokati i Popullit dorëzoi sugjerim drejtuar Komisionit për çështje të banimit dhe 
shpërnguljes, pranë Qeveris së Republikës së Maqedonisë dhe me këtë rast 
kërkoi që në pajtueshmëri me autorizimet ligjore, komisioni të sjellë akt-vendim 
administrativ sipas të cilit parashtrueses do t'i ndahet banesa me qira në formë 
të tërësishme. 
 

Si rezultat i masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga ana e Avokatit të 
Popullit, Komisioni për çështje të banimit dhe shpërnguljes ka sjellë Vendim, 
sipas të cilit në pajtueshmëri me Ligjin për banim ("Gazeta Zyrtare e R.M" 
nr.21/98) dhe sipas Dekretit për caktimin e mënyrës dhe kushteve për 
procedurë për dhënie me qira të banesave që janë pronë e Republikës së 
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e R.M" nr.10/99)  personit L.B. ia ndau banesën 
me qira. 
 
2.6.1-1 
 



AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  
OOmmbbuuddssmmaann 

 94 

Deri te Avokati i Popullit qytetari B.K. nga Prilepi dorëzoi parashtresë në të cilën 
theksonte se i janë shkelur të drejtat nga ana e Fondit për sigurim shëndetësor 
në Maqedoni-Shkup, meqenëse pas dorëzmit të kërkesës për miratimin e 
shërimit jashtë vendit për fëmijën e tij edhe pas marrjes së pëlqimit, 
përkatësisht Mendimit konsullor nga organi kompetent si dhe pas marrjes së 
Vendimit për miratimin e shërimit jashtë vendit, Fondi në vend që të veproj në 
pajtueshmëri me ligjin, i ka ofruar që të nënshkruaj marrëveshje sipas të cilës 
pajtohet që shpenzimet për shërim jashtë vendit të cilat përbëjnë shumën prej 
20 000,00 markash gjemane t'i marrë ai përsipër, megjithëse sipas Ligjit për 
sigurim shëndetësor dhe sipas Rregullores për mënyrën e shfrytëzimit të 
shërbimeve mjekësore për personat për sigurim jashtë vendit, personat e 
siguruar marrin pjesë me 20%, ndërsa fondi me 80% të shpenzimeve të bëra 
faktike. 
 

Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret është vepruar në kundërshti me 
Ligjin me ç'rast është shkelur e drejta e qytetarit B.K. përkatësisht është 
vërteurar se Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë, vazhdon me 
përvojën e zakonshme për t'i kushtëzuar qytetarët e siguruar, për të nënshkruar 
marrëveshjen e cila nuk ka bazë juridike, me qëllim që me nënshkrimin e 
marrëveshjes shpenzimet e bëra gjatë intervenimit t'i bien përsipër personit të 
siguruar e jo Fondit. 
 

Duke e pasur parasysh faktin se edhe gjatë periudhës së mëparshme deri te 
Avokati i Popullit janë dorëzuar disa parashtresa, sipas të cilave Fondi me 
krijimin e marrëveshjeve me persona të siguruar, iu ikte obligimeve ligjore për 
njohjen e shpenzimeve 80%, prej shpenzimeve të bëra faktike gjatë 
interevnimeve jashtë vendit, Avokati i Popullit vlerësoi se fjala është për raste të 
njëjta, pra edhe përkundër intervenimeve të tij të mëparshme për shmangie të 
akteve të paligjshme në raste të veçanta, Fondi edhe më tutje vazhdonte me 
përvojën e mëparshme. 
 

Avokati i popullit deri te Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë, dorëzoi 
rekomandim nëpërmjet të cilit kërkoi që Fondi të ndërmarrë masa dhe veprime 
për realizimin e të drejtave të parashtruesit, përkatësisht t'i paguhen 80% të 
shpenzimeve të bëra me shërimin e miratuar jashtë vendit të djalit të tij, në 
pajtueshmëri me nenin 32 të Ligjit për sigurim shëndetësor dhe me dispozitat 
nënligjore sipas të cilave është rregulluar kjo çështje (Rregullorja për mënyrën 
dhe kushtet për udhëzimet për shërim të personit të siguruar jashtë vendit dhe 
Rregullorja për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore për 
personat e siguruar jashtë vendit). 
 

Pas disa intervenimeve urgjente është sjellë Vendimi në bazë të të cilit është 
realizuar e drejta e parashtruesit, përkatësisht që 80% të shpenzimeve për 
shërim t'i paguaj Fondi për sigurim shëndetësor-Shkup, gjë që është paraparë 
edhe me aktet ligjore dhe nënligjore. 
 
2.6.1.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit qytetari S.M.A.nga fshati Buzalkovë-Veles, dorëzoi 
parashtresë në të cilën tregonte se i janë shkelur të drejtat nga ana e Fondit për 
sigurim shëndetësor të Maqedonisë-Shkup, me atë se ka qenë i detyruar që të 
paguaj kontribute për sigurim shëndetësor si person me sigurim bujqësor, 
megjithëse në librezën e shëndetit të dhënë prej Fondit për sigurim 
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shëndetësor-Shërbimet rajonale në Veles, ai ka qenë i evidentuar si person i 
siguruar, me që ka qenë pjesëarrës në LNÇ-ë, me ç'rast ka marrë edhe sigurim 
përkatës material. Parashtruesi mendonte se Fondi për sigurim shëndetësor ia 
ka shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore me atë që e ka evidentuar si 
person me sigurim bujqësor dhe ka kërkuar që t'i paguaj kontributet për sigurim 
shëndetësor në bazë të veprimtarisë bujqësore, që më pastaj t'i mundësohet 
sigurim shëndetësor në bazë të parimeve të kërkuara (për pjesëmarrje në LNÇ-
ë) për parashtruesin dhe bashkëshorten e tij. Parashtruesi S.M.A. theksoi se 
disa herë i është drejtuar Fondit me kërkesë që të përmirësohet gabimi, por pa 
mos u sjellë kurrfarë akti i janë përgjigjur se nuk mund të sigurohet si 
pjsëmarrës në LNÇ-ë, nëse nuk i paguan kontributet si person me sigurim 
bujqësor. 
 

Pas shqyrtimit të rastit dhe pas marrjes së informatave të duhura, Avokati i 
Popullit konstatoi se parashtruesi  e ka cilësinë e pjesëmarrësit në LNÇ-ë dhe 
në pajtueshmëri me nenin 2 të Ligjit për sigurim material të pjesëmarrësve në 
LNÇ-ë ("Gazeta Zyrtare e R.M"nr.21/96 tekst i përpunuar) ai e fiton të drejtën 
për sigurim material në bazë të të cilit, në pajtueshmëri me nenin 11 të Ligjit të 
njëjtë ka të drejtë për sigurim shëndetësor, sipas kushteve dhe mënyrave të 
vërtetuara për mbrojtje shëndetësore. Ndërsa, Avokati i Popullit vërtetoi se 
parashtruesit nuk i është mundësuar ta shfrytëzojë të drejtën për mbrojtje 
shëndetësore në pajtueshëmri me rregullat për mbrojtje shëndetësore me që  
ka pasur kontribute të papaguara si bujk gjatë periudhës prej vitit 1992 deri në 
vitin 1997. 
 

Për shkak se në rastin konkret dorëzuesi i parashtrsës më shumë se 5 vite nuk 
ka qenë i sguruar dhe nuk është sjellë vendim, Avokati i Popullit propozoi që të 
hulumtohet rasti dhe të bëhet regjistrimi i parashtruesit sipas parimeve në bazë 
të cilave ai ka vendim dhe t'i mundësohte shfrytëzim i mbrojtjes shëndetësore 
dhe sigurimit shëndetësor në bazë të dispozitave ligjore të tanishme. 
 

Krahas kësaj që u tha Avokati i Popullit potencoi se sipas Ligjit për sigurim 
shëndetësor dhe sipas Rregullores për përmbajtjen dhe mënyrat e realizimit të 
të drejtave dhe detyrave të sigurimit të obliguar shëndetësor, nuk mund të 
kushtëzohet fitimi i të drejtës për sigurim në bazë të ndonjë parimi tjetër, 
përkatësisht me Ligj muk parashihet mundësia që të mos përkrahet 
fletëparaqitja e dorëzuar për shkak të mospagimit eventuale të kontributeve, me 
që Ligji ka paraparë mënyra përkatëse për pagimin e detyrueshëm të 
kontributeve. 
 

Duke i ndërmarrë të gjtiha masat e nevojshme u bë regjistrimi i parashtruesit në 
Fondin për sigurim shëndetësor, pra u sigurua në bazë të pjesëmarrjes së tij në 
LNÇ-ë, me ç'rast u veprua sipas ligjit dhe u realizua e drejta e qytetarit të cilën 
nuk ka mundur ta shfrytëzoj pesë vite. 
 
2.6.2.-1 
 
Deri te Avokati i Popullit qytetari A.S. nga Shkupi dorëzoi parashtresë në të 
cilën thuhej se i janë shkelur të drejtat e sigurimit pensional-invalidor nga ana e 
Fondit për sigurim pensional-invalidor të Maqedonisë-Shërbimet profesioniste 
shërbimet-e nëjsisë rajonale në Shkup dhe nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë-Komisioni për shqyrtimin e lëndëve në shkallën e dytë për 
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sigurimin pensional-invalidor me ç'rast janë refuzuar kërkesat e tij për realizimin 
e të drejtës për pension invalidor. 
 

Duke pasur parasysh faktin se dorëzuesi i parashtresës disa herë është 
refuzuar prej organeve kompetente nëpërmjet të sjelljes së akteve 
administrative dhe me këtë rast i është pamundësuar realizimi i sigruimit 
pensional dhe invalidor, ndërsa gjendja e tij shëndetësore dukshëm është 
keqësuar, parashtruesi përsëri i është drejtuar me këkresë Fondit për sigurim 
pensional dhe invalidor të Maqedonisë. Gjatë kësaj procedure administrative, 
pas kërkesës së tij të sërishme është sjellë Vendimi sipas të cilit nuk i njihet e 
drejta për pension invalidor për shkak të mosekzistimit të invaliditetit. 
 

Dorëzuesi i parashtresës i pakënaqur nga përmbajtja e Vendimit të Fondit për 
sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë-Shërbimet profesioniste, Njësija 
rajonale e Shkupit, në kohën e duhur dorëzoi kërkesë deri te organi përkatës i 
shkallës së dytë (Qeveria e Republikës së Maqedonisë-Komisioni për shqyrtim 
në shkallën e dytë, në bazë të lëndëve për sigurim pensional dhe invalidor). 
 

Pas shqyrtimit dhe hulumtimit të dokumentacionit nga vendi i ngjarjes Avokati i 
Popullit vërtetoi se me Vendimin në bazë të Sprovave, vlerësimeve, dhe 
mendimeve të Komisionit invalidor të shkallës së parë, është shpallur si invalid 
pune i shkallës së parë dhe me këtë rast i është njohur e drejta e shtesës për 
ndihmë dhe kujdes nga ndonjë tjetër person. 
 

Në mënyrë plotësuese parashtruesi i parashtresës në vitin 2000 ka bërë 
kërkesë për realizimin e të drejtës për pension invalidor, nga ana e organit 
kompetent, për vlerësimin e aftësisë punuese, por me këtë rast ai është 
shpallur si i aftë për punë, përkatësisht në kundërshtim me vendimin e 
mëparshëm se është invalid i kategoris së parë, pra është vlerësuar se nuk 
ekziston as aftësi e zvogëluar as aftësi e humbur e punës. 
 

Duke u nisur nga të dhënat kontradiktore Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje 
të të drejtave të parashtruesit të parashtresës, me ç'rast nëpërmjet shkresës ka 
kërkuar prej organit kompetent, që përsëri ta ftojë parashtruesin për kontrollë 
dhe gjatë shqyrtimit të sërishëm të tejkalohen kundërthëniet të cilat dalin prej 
më shumë akteve administrative të sjellura, duke u bazuar në gjendjen faktike 
shëndetësore të parashtruesit. Më pastaj Avokati i Popullit përkujtoi edhe 
obligimin ligjor në pajtueshmëri me nenin 247 të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, për t'u sjellë menjëherë vendimi, në afat më së 
voni prej dy muajve, duke filluar me ditën e dorëzimit të ankesës. Megjithatë 
edhe krahas kërkesave të këtilla të Avokatit të Popullit Organi i shkallës së parë 
në bazë të Sprovave dhe mendimeve të Komisionit për vlerësimin e aftësive 
punuese, përsëri iu përgjigj negativisht kërkesës së parashtruesit, me ç'rast 
parashtruesi dorëzoi ankesë. Për këtë arsye Avokati i Popullit përsëri iu drejtua 
Komsionit të Qeveris së Republikës së Maqedonisë për shqyrtimin e lëndëve 
për sigurim pensional dhe invalidor të shkallës së dytë, duke kërkuar që gjatë 
shqyrtimit të tejkalohen kundërthëniet, të cilat janë paraqitur gjat sprovave dhe 
mendimeve të mëparshmne, përkatësisht të sillet vendim në bazë të gjendjes 
faktike shëndetësore të parashtruesit e cila padyshim se ishte e qartë në bazë 
të dokumenteve me të cilat dispononte parashtruesi. 
 

Në bazë të interevnimeve të Avokatit të Popullit komisioni solli Vendim sipas të 
cilit ankesa mori vlerësim pozitiv dhe u vërtetua invaliditeti për shkak të humbjes 
së plotë dhe të përherëshme të aftësisë punuese si pasojë e sëmundjes. Në 
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bazë të vendimit në fjalë, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i 
Maqedonisë, Shërbimet profesioniste-Njësia rajonale-Shkup, solli vendim sipas 
të cilit dorëzuesi i parashtesës e realizoi të drejtën për pension invaliditeti, me 
ç'rast u veprua në pajtueshmëri me ligjin, rregullat ligjore dhe më në fund 
parashtruesi e realizoi të drejtën pas shumë proceseve gjyqësore dhe 
administrative që zvarriteshin me vite të tëra. 
 
2.7.1 
 
Në parashtresën të dorëzuar nga P.Zh. nga Shkupi potencoheshte problemi në 
lidhje me dallimin e shumës së kompensimit për studim me vetëfinancim të 
cilën studentët e paguajnë në fakultetet e Universitetit "Shën Qirili dhe Metodi"-
Shkup, varësisht prej asaj se në bazë të cilit konkurs janë regjistruar, me ç'rast 
shkaktohet jobarazi me kushtet për studim. 
 

Avokati i Popullit konstatoi se me detyrimet që studentët e fakultetit të njëjtë të 
paguajnë participim të ndryshëm për kushte të njëjta për studim, bëhet 
diskriminim ndaj studentëve, përkatësisht studentët vihen në pozitë të 
pabarabartë, megjithëse sipas Kushtetutës arsimi duhet të ofrojë kushte të 
njëjta për të gjithë. 
 

Pas analizës së bërë Avokati i popullit konstatoi se për studentët të cilët 
studiojnë me vetëfinancim ekziston një dallim i caktuar në shumën e 
kompensimit për studim që duhet ta paguajnë ata, përkatësisht dallimi shkon 
deri aty që në fakulltetin e njëjtë ekziston dallim i shumës së kompensimit, 
varësisht prej faktit se kur janë regjistruar studentët në fakultet. Nisur nga kjo që 
u tha sudentët duhet të paguajnë prej 500 deri në 2500 marka gjermane për një 
vit studimi, për studime të njëjta. Duke u nisur nga parimi kushtetues për 
mbisundimin e të drejtës si dhe nga parimi liri dhe të drejta të barabarta për të 
gjithë qytetarët dhe duke marrë pasysh të drejtën që arsimi të ofrojë kushte të 
njëjta për të gjithë, Avokati i Popullit vlerësoi se fjala është për shkelje të së 
drejtës për barazi dhe të parimeve të përmendura kushtetuese, me ç'rast 
Avokati i Popullit dorëzoi një sugjerim deri te Administrata e Rektoratit të 
universitetit "Shën Qirili dhe Metodi" në Shkup, nëpërmjet të cilit kërkoi që të 
ndërmerren aktivitete të duhura për caktimin e shumës së njëjtë për participim 
gjatë studimit të cilën studentët duhet ta paguajnë për një vit studimi, me krijimin 
e një aneksi që do t'iu bashkangjitet marrëveshjeve të mëparshme për studim 
me vetëfinancim, në pjesën ku përmendet shuma e kompensimit, me ç'rast në 
të ardhmen studentët e regjistruar sipas kushteve të konkurseve të viteve të 
mëparshme të cilët do t'i japin të gjitha provimet e vitit të mëparshëm deri në 
sesionin e caktuar të shkurtit, të lirohen nga pagimi i kompensimit gjatë vitit të 
ardhshëm studiues. 
 

Duke vepruar në bazë të sugjerimit, Administrata e Rektoratit formoi një 
komision për unifikimin e shumës së mjeteve për participim gjatë studimeve dhe 
iu rekomandoi fakulteteve që të caktojnë kritere dhe shuma të njëjta për mjetet 
e participimit për të gjitha vitet e studimit në fakultetet përkatëse. Pas kërkesës 
për t'u njoftuar se fakultetet në përbërje të Universitetit a kanë sjellur akte 
adekuate sipas të cilave është bërë unifikim i ksuhteve të caktuara me konkurs, 
Avokati i Popullit u njoftua prej Universitetit, se një numër i madh i fakulteteve e 
kanë përkrahur sugjerimin e tij për unifikimin e shumës për vetë financim dhe të 
gjithë studentët kanë obligime të njëjta ndaj shumës së participimit, me ç'rast u 
shmang dukuria e mosbarazisë ndërmjet studentëve. Megjithatë një numër i 
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vogël i fakulteteve nuk e përkrahën sugjerimin, me arsyetim se kushtet për punë 
nuk e mundësojnë një veprim të këtillë. 
 

Për problemin e përmendur dhe për sugjerimin e Avokatit të Popullit drejtuar 
Universitetit "Shën Qirili dhe Metodi"-Shkup opinioni u njoftua nëpërmjet 
mjeteve të informimit. 
 
2.7.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtesë dorëzoi B.B. prej Shkupi, npërmjet të cilës 
tregonte se Fakulteti filozofik në Shkup ia ka shkelur të drejtat me që nuk i ka 
dhënë dokument përkatës si dëshmi për përfundimin e studimeve, përkatësisht 
nuk i ka dhënë Diplomë (Çertifikatë për provimet e dhëna) për shkak të 
mospagimit të participimit edhe krahas asaj se prej ditës së diplomimit kanë 
kaluar dy vite. Nga parashtesa dhe dokumentet e dorëzuara mund të vërehej se 
dorëzuesja e parashtesës është regjistruar në fakultet në 1995/1996 me 
vetëfinancim, por duke pasur parasysh faktin se ajo në mënyrë kontinuitive i ka 
plotësuar kushtet e parapara, gjatë viteve të ardhshme është liruar prej pagesës 
së participimit. Megjithatë pas diplomimit në vitin 2000 nuk i është dhënë 
diplomë me arsyetim se një provim nuk e ka dhënë në afatin e parapar të 
shkurtit, megjithëse prej indeksit qartë mund të vërehej se provimi është dhënë 
në afatin e parashikuar dhe nuk kishte bazë për pagesën e shpenzimeve. 
 

Duke vepruar në bazë të parashtresës Avokati i Popullit dorëzoi një 
rekomandim deri te Fakulteti filozofik, në të cilën theksoi obligimet ligjore që ka 
fakulteti për dhënie të çertifikatave për shkak të plotësimit të kushteve të 
parashikuara me Ligjin për arsim superior. Gjithashtu u potencua se fakulteti 
nuk ka të drejtë ligjore që dhënien e dokumenteve ta kushtëzojë me pagesë të 
mëparshme të çfarëdo borxhi të studentit, i cili në rastin konkret nuk ekziston, 
por edhe sikur të ekzistonte Fakulteti mund të hap procedurë gjyqësore për 
pagim të borxhit, kjo gjenë mbështetje edhe në marrëveshjet e krijuara për të 
drejtat dhe obligimet e ndërsjellta për regjistrimin e studentëve me vetëfinancim 
për studim. 
 

Fakulteti pas disa interevnimeve urgjente e përkrahi rekomandimin dhe pas 
kompletimit të dokumenteve, përkatësisht pas dorëzimit të çertifikatës për 
provimet e dhëna dorëzuesja e parashtesës e realizoi të drejtën e saj. 
 
2.8.-1 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtesë dorëzoi qytetarja M.M. nga Shkupi në të 
cilën theksohej se në vijim është procedurë gjyqësore për çkurorëzim prej 
bashkëshortit të saj dhe veç më është dhënë mendim nga ana e Qendrës 
ndërkomunale për punë sociale në Shkup, që të dy fëmijët të jenë nën kujdesin 
dhe edukimin e saj, ndërsa njëri prej fëmijëve me zor është ndalur në shtëpin e 
bashkëshortit. Me këtë rast Avokati i Popullit intervenoi jo vetëm për shkak të 
dhënave se fëmija kur është te babai aspak nuk shkon në shkollë, por arsye më 
serioze ishte se ai vuante nga skizofrenia me paranojë, që përfaqëson rrezik 
për shëndetin dhe sigurinë e fëmijës. 
 

Duke vlerësuar se fëmijës i është shkelur e drejta për kontkate personale me të 
dy prindët në pajtueshmëri me dispozitat e nenit 76 të Ligjit për familje, Avokati i 
Popullit ngriti procedurë dhe me këtë rast gjatë bisedave me persona 
profesionist të Qendrës ndërkomunale për punë sociale në Shkup, i vërtetoi të 
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dhënat, por me që procedura gjyqësore për çkurorëzim ishte në vijim nuk 
ekzistonin kushte ligjore për të kërkuar prej Qendrës që të sjellë vendim për 
besimin me kohë që duhet t'i jepet nënës për t'u kujdesur për fëmijët, që më 
pastaj në bazë të këtij akti të veproj edhe Ministria për punë të brendshme. 
 

Rrethanat e këtilla përfaqësonin vështirësi për t'u ndërmarrë masat e 
nevojshme nga ana e Ministrisë së Punëve të brendshme, me që nuk 
ekzistonte akt në bazë të të cilit me forcë do të hynin brenda për ta arrestuar 
bashkëshortin e parashtrueses dhe për ta marrë fëmijën, ndërsa nga ana tjetër 
Avokati i Popullit nuk ka autorizime për të ndërmarrë masa para organeve 
gjyqësore për shpejtim të procedurës për çkurorëzim martesor, përkatësisht për 
sjellje të akt-gjykimit, në bazë të cilit do të vendoset edhe për atë se kujt do t'i 
besohen fëmijët. 
 

Në bazë të kërkesës së Avokatit të Popullit policia në mënyrë kontinuitive e 
vështronte shtëpinë e bashkëshortit të parashtrueses, me qëllim që nëse 
ndodhë që ai të dalë jashtë të ftohet në bisedë në stacionin policor dhe në atë 
mënyrë edhe fëmija të nxjerret prej shtëpisë. 
 

Gjatë arrestimit të tij në stacionin policor janë ftuar edhe personat profesionist 
nga Qendra ndërkomunale për punë sociale me qëllim që fëmijës menjëherë t'i 
ofrohet ndihma e nevojshme pas traumës së përjetuar nga ndarja prej nënës 
dhe pas mbylljes dymuajshe në shtëpi. 
 

Avokati i Popullit u njoftua se Qendra ndërkomunale për punë sociale i ka 
ndërmarrë të gjitha mjetet e nevojshme për mbrojtjen e parashtrueses dhe se 
ajo është vendosur përkohësisht në një vend tjetër dhe se fëmija është në 
rregull, ndërsa bashkëshorti i saj do të mbahet për shërim në spitalin 
"Bardovcë". 
 
2.9.1.-1 
 
Parashtruesi L.T. prej Shkupi njoftoi se në procedurën për plotësimin dhe 
ndryshimin e Planit detajor urbanistik për lokalitetin Debar Maallo-2, përpiluesi i 
projektit ka përgatitur projekt-plan, sipas të cilit parashihet projektimi i një rruge 
të re dhe me këtë rast projektuesi e ka bërë përmirësimin e tarracës në rrugën 
"Naum Naumovski Borçe"  dhe në llogari të sajë ka paraparë zgjerimin e 
parcelave urbanistike në pjesën prej rrugës "Dimitrija Tucoviq" deri te rruga 
"Jordan Konstantinov-Xhinot. Për shkak të projekt-planit të këtillë, i cili ka qenë 
edhe pytje e një ankete publike, parashtruesi nuk ka dhënë vërejtje, por 
megjithatë në bazë të rezultateve të anketës publike ka pasur vërejte prej 
qytetarëve të tjerë dhe pas përkrahjes së Komisionit profesionist projektuesi e 
ka bërë korigjimin e projekt-planit sipas të cilit përkrahet përpilimi i projektit të ri 
të rrugës dhe paralel me atë edhe rruga e tanishme "Naum Naumovski Borçe, 
pro me këtë rast Avokati i Popullit ka konstatuar se jo vetëm që bëhet shkelje e 
qëllimeve kryesore të dispozitave të Ligjit për planifikim hapësinor dhe 
urbanistik, por shkelen edhe interesat juridike të parashtruesit për riformimin e 
parcelave urbanistike. 
 

Avokati i Popullit vlerësoi se vendimi i dhënë sipas të cilit tarraca do të ishte 
hapësir e padefinuar, që gjithsesi tregon se nuk duhet të jetë në kundërshti me 
qëllimin e procedurës për riformim të parcelave urbanistike në Debar Maalo-2, 
me që një veprim i këtillë është në kundërshti me racionalitetin e shfrytëzimit të 
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hapësirës dhe përfaqëson bazë dhe qëllim prioritar për Ligjin për planifikim 
hapësinor dhe urbanistik. 
 

Duke pasur respekt ndaj profesionalizmit dhe kompetencave të përpiluesit të 
projekt-planit, Avokati i Popullit në mendimin e dhënë Komunës Qendër-Shkup, 
e ekspozoi propozimin e tij, që terraca e vjetër të shfrytëzohet për zgjerimin e 
parcelave urbanistike në pjesën prej rr. "Dimitrie Tucoviq" deri te rr."Jordan 
Konstantinov-Xhinot" që do të përfaqësoj vendimin më të mirë urbanistik jo 
vetëm për lokalitetin por edhe për qytetin në përgjithsi, kështu që do të 
përshatet me rrugët tejra dhe nuk do të jetë në dëmin e interesave të 
përgjithshme. 
 

Mendimi dhe propozimi i Avokatit të Popullit u përkrahën. 
 
 
2.9.1.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtesë ka dorëzuar qytetari J.S. nga Shkupi, i cili 
tregonte për zvarritje të procedurës për dhënien e pëlqimit për përmirësimin e 
shtëpisë, nga ana e Mnistris për transport dhe lidhje-Njësia rajonale Gazi babë. 
Prej të dhënave të parashtresës, si dhe në bazë të dëshmive të dorëzuara me 
këtë rast, Avokati i Popullit konstatoi se dorëzuesi i parashtresës me 
25.06.2002 deri te Ministria për transport dhe lidhje-Njësia rajonale Gazi babë, 
ka bërë kërkesë për dhënie të pëlqimit për përmirësimin e shtëpisë, por edhe 
përkundër asaj se me kohë i ka dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme, 
pas kërkesës organi kompetent një kohë të gjatë nuk është përgjigjur dhe me 
këtë rast parashtruesi mendon se procedura me qëllim zvarritet. 
 

Duke konstatuar shkelje të të drejtave të parashtruesit, duke pasur parasysh 
faktin se organi kompetent nuk iu ka përgjigjur kërkesës në afatin e caktuar me 
nenin 218, paragrafi 1 i Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, 
Avokati i Popullit iu drejtua Minstrisë për transport dhe lidhje-Njësija rajonale-
Gazi Babë, duke theksuar se duhet t'i jepet prioritet kërkesës dhe një kopje e 
vendimit t'i dorëzohet Avokatit të Popullit. 
 

Ministria për transport dhe lidhje-Njësija rajonale-Gazi Babë-Shkup e njoftoi 
Avokatin e Popullit se kërkesa ka marrë përgjigje pozitive dhe si dëshmi për 
këtë u dorëzua edhe Miratimi për ndërtimin-zgjerimin e banesës dhe për 
vendosjen e kulmit të pjerët. 
 
2.9.2.-1 
 
Në parashtresën e një grupi të qytetarëve-banues të ndërtesës "Trëndafila" në 
rr. "Marshall Tito" nr. 45 në Koçanë, u potencua se për shkak të buçitjes së 
shkaktuar nga kompresorët për freskimin e vitrinave të dyqanit tregtar "Anteks" 
që është i përqëndruar në ndërtesën e tyre, prishet qetësia, përkatësisht 
pengohet shfrytëzimi i lokaleve në pjesën e brendshme të ndërtesës. Në lidhje 
me këto të dhëna, dorëzuesit e parashtresës, kanë bërë kërkesë deri te 
Inspektorati shtetëror për mjedis jetësor, pas të cilës ky organ nuk ka ndërmarrë 
kurrfarë veprimesh. 
 

Duke i pasur parsysh të dhënat e parashtresës si dhe dëshmitë materiale të 
ofruara, Avokati i Popullit në pajtueshmëri me dispozitat e nenit 47 të ligjit për 
mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, dorëzoi rekomandim deri te 
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Inspektorati shtetëror për mjedis jetësor, nëpërmjet të cilit kërkoi që Inspektorati 
të bëj mbikëqyrje inspektimi mbi objektin në fjalë dhe të bëjë matjen e fuqis së 
buçitjes së dëmshme dhe nëse ajo e kalon nivelin maksimal të lejuar me ligj, të 
ndërmarrë veprime përkatëse në bazë të kompetencave që i takojnë. 
 

Inspektorati shtetëror për mjedis jetësor bëri hulumtim nga vendi i ngjarjes, në 
lokalitetin në fjalë dhe përgatiti një procesverbal, me ç'rast u vërtetua se 
kompresorët e mëparshëm për freskim janë zëvendësuar me të ri, të cilët nuk 
bëjnë zhurmë, kështu edhe u eliminua zhurma e dëmshme. 
 
2.9.2.-2 
 
Avokati i Popullit inicoi procedurë në bazë të shkrimit të shtypit ditor "Krik za 
pomosh" në të cilin u publikuan reagimet e një grupi të qytetarëve prej Strumice, 
në lidhje me ndotjen e ajërit të shkaktuar nga Xeherorja për jometale 
"Ograzhden", në Strumicë. Me këtë rast Avokati i Popullit dorëzoi një 
rekomandim deri te Inspektorati shtetëror për mjedis jetësor, me ç'rast kërkoi që 
organi i përmendur të bëjë mikëqyrje inspektimi mbi punën e objektit në fjalë 
dhe në bazë të vërtetimit të gjendjes faktike të ndërmarrë masa përkatëse për 
mbrojtjen e ajërit nga ndotja. 
 

Inspektorati për mjedis jetësor e njoftoi Avokatin e Popullit se janë ndërmarrë të 
gjitha masat e duhura për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës, me ç'rast 
rregullisht  bëhet matja e pluhurit në hapësirën e xeherores dhe rreth saj, 
përkatësisht njoftoi se është në vijim procedura për të përcjellur situatën rreth 
ndotjes që e shkakton xeherorja. 
 

Rekomandimi me të cilin Avokati i Popullit iu drejtua Inspektoratit shtetëror për 
mjedis jetësor-Shkup u publikua në shtypin e përditshëm. 
 
2.10.1.-1 
 
Deri te Avokati i Popullit parashtresë dorëzoi qytetari B.S. nga Shkupi, në të 
cilën theksonte se në bazë të urdhëresës së drejtorit të Administratës për ta 
ardhura publike-Drejtoria rajonale-Shkup, në pajtueshëmri me nenin 4, paragrafi 
1 dhe 2 të Ligjit për avokaturë ("Gazeta Zyrtare" e R.M" nr.59/02) të gjithë 
qytetarët që dorëzojnë fletëparaqitje tatimore dhe marrën pjesë në procesin e 
vërtetimit të tatimit për qarrkullimin e pasuris së patundshme, fletëparaqitjet 
duhet t'i dorëzojnë vetë ose nëpërmjet avokatit të autorizuar. Në këtë drejtim 
parashtruesit i është marrë e drejta si blerës në bazë të marrëveshjes për 
shitblerje që të përfshihet në procedurë për vërtetimin e tatimit për qarrkullimin e 
pasuris së patundshme. 
 

Duke vepruar në bazë të parashtresës Avokati i Popullit konstaoi se janë 
shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarit B.S. sepse dispozita e 
cituar e Ligjit për avokaturë nuk e përcakton atë se palët kërkesat e tyre drejtuar 
organeve shtetërore, gjyqeve, shërbimeve publike dhe personave legjitim, a 
duhet përherë vetë t'i dorëzojnë ose nëpërmjet avokatit të autorizuar, me që 
dispozita e njëjtë i vërteton autorizimet publike të avokatit. Në lidhje me këtë që 
u tha deri te Administrata për të ardhura publike-Drejtoria rajonale-Shkup, është 
dorëzuar sugjerim për ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për ndërprerjen e 
përvojës së deritanishme, për t'u krijuar kushtet që dorëzuesi i parashtresës dhe 
qytetarët që paraqiten në cilësinë e shitësit ose blerësit të mund të dorëzojnë 
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kërkesa, fletëparaqitje tatimi dhe shkresa tjera deri te Administrata për të 
ardhura publike-Drejtoria rajonale-Shkup. 
 

Sugjerimi gjeti përkrahje, përkatësisht qytetari e realizoi të drejtën e tij. 
 
2.10.1.-2 
 
A.I dhe S.I. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit dorëzuan parashtresë nga 
përmbajtja e të cilës mund të vërehej se iu janë shkelur të drejtat ligjore dhe 
kushtetuese, me që Administrata për të ardhura publike-Drejtoria rajonale-
Shkup, nuk iu jep çertifikata për gjendjen materiale për realizimin e të drejtës 
për shtesë fëmijërore, përkatësisht janë kushtëzuar me pagesën për tatim 
pronësor, në lidhje me banesën për pesë vitet e mëparshme. 
 

Avokati i Popullit konstatoi se me një veprim të këtillë shkelen të drejtat e 
qytetarëve sepse në pajtueshmëri me nenin 171, pika 1 dhe 3 të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative ("Fleta zyrtare e SFRJ"-së nr.47/86 e 
marrur si dipsozitë e republikës), organet shtetërore japin çertifikata për faktet 
sipas të cilave bëhen evidentimet zyrtare, pra duhet dhënë patjetër në 
pajtueshmëri me të dhënat për evidentime zyrtare. 
 

Nëpërmjet sugjerimit të  Avokatit të Popullit, të dorëzuar deri te Administrata për 
të ardhura publike, u kërkua që të jepen çertifikatat sipas të cilave bëhet 
evidentimi, përkatësisht u theksua se duhet të jepen çertifikatat për gjendjen 
materiale të qytetarëve pa kurrfarë kushtëzimi në pajtueshmëri me të dhënat e 
evidentimeve zyrtare, për të mos u shkaktuar probleme qytetarëve gjatë 
realizimit të të drejtave të tyre, nëpër organet përkatëse të administratës 
shtetërore, me ç'rast në lidhje me sugjerimin, organi kompetent ende nuk është 
përgjigjur dhe për këtë arsye Avokati i Popullit ka dorëzuar edhe një informatë 
deri te drejtori i Administratës për të ardhura publike-Drejtoria rajonale-Shkup. 
 
2.11.1.-1 
 
Qytetari D.S. nga Velesi iu drejtua me parashtresë Avokatit të Popullit, 
nëpërmjet të cilës sqaroi se sipas një marrëveshjes përkatëse me Shoqatën e 
pensionistëve në Veles, i është dhënë me qira banesë, të cilën nuk ka mundësi 
që ta shfrytëzoj si duhet për shkak të paraqitjes së problemeve, për arsye se 
banesa është e shkyçur prej rrjetit elektrik për shkak të mospagimit të llogarive 
gjatë dy viteve të fundit, të cilat ka për obligim t'i paguaj shfrytëzuesi i 
mëparshëm i cili tani është i vdekur. Në lidhje me problemin në fjalë 
parashtruesi është drejtuar deri te shërbimet përkatëse, të Filialit 
"Elektrodistribucija"-Veles, e cila ka bërë kontrollime plotësuese, me ç'rast 
përsëri ka konstatuar se parashtruesi është i obliguar që t'i paguaj llogaritë e 
mëparshme për energji të shpenzuar elektrike. 
 

Duke vepruar në bazë të parashtresës Avokati i Popullit, ka konstatuar se në 
rastin konkret është shkelur e drejta e qytetarit D.S. përkatësisht ai kushtëzohet 
pabazë që t'i paguaj llogaritë kontestuese, me ç'rast Avokati i Popullit deri te 
Filijali "Elektrodistribucija"-Veles dorëzoi rekomandim nëpërmjet të cilit kërkoi që 
të evidentohet dorëzuesi i parashtresës si shfrytëzues i energjisë elektrike dhe 
me këtë rast t'i mundësohet edhe shfrytëzimi papengesë i energjisë elektrike. 
Ndërsa në lidhje me rastin Filijali nuk ka vepruar në pajtueshmëri me rregullat e 
nenit 137 të Ligjit për trashëgimi, përkatësisht nuk është marrë parasysh fakti se 
me vdekjen e shfrytëzuesit të mëparshëm, obligimet në fjalë i marrin përsipër 
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trashëgimtarët nëse ekzistojnë të atillë. Ndërsa nëse shfrytëzuesit nuk kanë 
tarshëgimtar borxhi mbetet dhe i njëjti nuk duhet që të paguhet prej ndonjë 
personi tjetër. 
 

Gjithashtu duke pasur parasysh faktin se nuk janë paguar llogaritë gjatë 
peiudhave 1997, 1998, 1999, 2000, dhe një pjesë e vitit 2001 dhe për të njëjtat 
nuk është ngritur padi dhe me këtë rast në bazë të dispozitave të nenit 367 të 
Ligjit për marrëdhënie obliguese prej ku mund të konstatohet se për një vit 
vjetërohen kërkesat për kompensim për dërgesat, përkatësisht për shërbimet 
në amvisëri, ku përfshihet edhe furnizimi me rrymë elektrike. 
 

Pas interevnimeve urgjente plotësuese, Avokati i Popullit u njoftua se 
parashtruesi është evidentuar si shfrytëzues i energjisë elektrike dhe është 
liruar prej obligimeve për t'i paguar llogaritë kontestuese për periudhën e kaluar. 
 
 
 
2.11.1.-2 
 
Deri te Avokati i Popullit prashtresë dorëzoi Z.M. prej Berove, e cila theksoi se 
për shkak të gjendjes së pakënaqshme financiare nuk ka mundësi dhe nuk 
është në gjendje që me rregull dhe me kohë t'i paguaj llogaritë për rrymën 
elektrike, me ç'rast gjatë muajit shtator 2001 është shkyçur prej shërbimeve të 
energjisë elektrike nga ana e Filijalit "Elektrodistribucija"-Berovë. Në lidhje me 
këtë parashtruesja është drejtuar deri te shërbimet përkatëse, ku është 
vendosur që borxhi të paguhet në tri këste mujore. Duke pasur parsysh 
gjendjen parashtruesja prej Avokatit të Popullit ka kërkuar që të shqyrtohet 
mundësia për lirim nga pagesa e këtij borxhi apo eventualisht të bëhet pagesa 
për një përiudhë më të gjatë, përkatësisht në më shumë këste mujore. 
 

Duke vepruar në bazë të parashtresës Avokati i Popullit, nga përgjigja e Filijalit 
konstatoi se fjala është për borxh prej periudhës së prillit të vitit 2000 deri në 
muajin dhjetor të vitit 2001, dhe me këtë rast  ekziston pajtim i Filialit që këtë 
borxh parashtruesja ta paguaj me 10 këste mujore, por jo edhe të lirohet prej 
obligimeve në fjalë. 
 

Gjithashtu Avokati i Popullit ka konstatuar se për llogaritë kontestuese nuk 
është ngritur padi, që don të thotë se disa prej llogarive janë vjetëruar, gjë që u 
vërtetua edhe me çertifikatën e dorëzuar me evidentimin përkatës të 
konsumuesve të energjisë elektrike. 
 

Avokati i Popullit Filialit "Elektrodistribucija"-Berovë i dorëzoi një rekomandim 
nëpërmjet të cilit kërkoi që mos të kushtëzohet parashtruesja me kërkimin e 
llogarive që janë prej vitit 2000 dhe 2001 të cilat konsiderohen si të vjetruara. 
Rekomandimi gjenë mbështetje në deispozitat e Ligjit për marrëdhënie 
obliguese, të cilat tregojnë se nëse brenda një viti nuk ndërmerren veprime për 
pagesën e tyre në gjyqin kompetent, llogaritë që kanë të bëjnë me shërbimet e 
amvisris vjetrohen. 
 

Gjatë procedurës Filijali e njoftoi Avokatin e Popullit se është vepruar në bazë të 
udhëzimeve që përmban rekomandimi, përkatësisht se parashtruesja nuk do të 
kushtëzohet me pagimin e llogarive për energji elektrike, gjatë periudhës 
2000/2001, duke pasur parasysh faktin se ato janë vjetëruar. 
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2.12.-1 
 
F.F. nga Struga, deri te Avokati i Popullit dorëzoi parashtresë kundër organit 
kompetent administrativ të shkallës së parë-Ministria e financave-Drejtoria për 
punë pronësore juridke-Sektori në komunën e Strugës. Në rastin e 
parashtrueses organi edhe pas kalimit të një periudhe të gjatë kohore nuk ka 
ndërrmarë kurrfarë veprimesh në drejtim të vazhdimit të procedurës me rastin e 
kërkesës për zhvleftësim, përkatësisht për asgjësimin e Vendimit për 
shpronësim të pasuris së patundshme- të truallit që ka qenë pronë e tij. Duke 
pasur parasysh faktin se dorëzuesi i parashtresës kërkesën në fjalë e ka 
dorëzuar me rregull, por edhe pas kalimit të një afati të gjatë kohor nuk ka marë 
kurrfarë përgjigjiesh plotësuese, që don të thotë se procedura zvarritet paarsye 
dhe është në kundërshti me dispozitat e Ligjit për procdurë të përgjithshme 
administrative, me që me këtë rast, nuk është respektuar afati i caktuar ligjor 
për sjellje të vendimeve, ndërsa nga ana tjetër përmbajtja e përgjigjes së 
dorëzuar nuk vërteton se a ka arsye të tjera, për shkak të cilave nuk mund të 
sillet vendim. 
 

Gjithashtu në ndërkohë, prej ditës kur është bërë shpronësimi janë bërë 
ndryshime në planin urbanistik ku bënë pjesë edhe trualli konkret, kjo don të 
thotë se nuk është realizuar qëllimi sipas të cilit është bërë shpronësimi dhe 
janë plotësuar kushtet për zhvleftësimin e Vendimit të plotëfuqishëm për 
shpronësim. Përkatësisht një vendim i këtillë normativ është paraparë në 
përmbajtjen e dispozitës të nenit 22 të Ligjit për shpronësim ("Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr.33/95; 20/98 dhe 40/99) sipas të cilit janë 
përcaktuar rastet dhe kushtet se kur mund të bëhet zhvleftësimi i vendimit të 
plotëfuqishëm për shpronësim. 
 

Në këtë kontekst Avokati i Popullit në kuadër të fushëveprimit dhe në bazë të 
mënyrave punuese, deri te organi kompetenet dorëzoi një sugjerim që t'i jepet 
prioritet veprimit konkret administrativ, që të sillet akt-vendim përkatës 
administrativ, sipas të cilit kërkesa do të marrë pëlqimin, ndërsa do të 
zhvleftësohet vendimi i plotëfuqishëm për shpronësim. 
 

Sugjerimi u përkrah pa mos u ndërmarrë veprime plotësuse në drejtim të 
përmbajtjes së dispozitës-neni 23, paragrafi 2 i Ligjit për Avokatin e Popullit. 
 
2.12.-2 
 
C.S. Nga Prilepi, Avokatit të Popullit i dorëzoi parashtresë kundër Ministris së 
financave-Komisioni për vendosje në bazë të kërkesave për denacionalizim, me 
seli në komunën e Prilepit dhe me këtë rast kërkoi që të ndërmerren masa për 
sigurimin e të drejtave të garantuara kushtetuese dhe ligjore për 
denacionalizim. Arsyet e kësaj parashtrese ishin se kërkesa e tij për 
denacionalizim të pasuris së patundshme është refuzuar si e pabazë. Për shkak 
të mbrojtjes plotësuese për të drejtat e tij në afatin e paraparë ligjorë, qytetari i 
përmendur, i ka kontestuar rregullat dhe ligjet e vendimit të sjellur nëpërmjet 
ankesës së dorëzuar deri te organi administrativ i shkallës së dytë-Komisioni 
për shqyrtimin e procedurave administrative të shkallës së dytë që kanë të 
bëjnë me sferën e denacionalizimit në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, 
dhe për këtë kërkesë ende nuk ka marrë përgjigje. 
 

Avokati i Popullit duke vepruar në bazë të lëndës së formuluar ngriti procdurë, 
me ç'rast u konstatua se në bazë të akt-vendimit administrativ dhe mënyrave se 
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si është zbatuar procedura në shkallën e parë, është bërë shkelje e të drejtave 
të qytetarit që janë në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për denacionalizim 
dhe me aktet nënligjore përkatëse dhe kjo don të thotë se të dhënat e 
parashtresës janë të sakta, ndërsa vendimi i sjellur është i paligjshëm. 
 

Një konstatim të këtillë edhe më tepër e vërtetojnë veprimet e shkallës së parë, 
me ç'rast janë bërë shkelje të rregullave të procedurës, ku gjithashtu ka 
mangësi duke pasur parasysh atë se faktet janë jo të plota dhe të pavërtetuara, 
ndërsa si pasoj e kësaj në mënyrë të gabuar është shfrytëzuar edhe e drejta 
materiale, përkatësisht dispozitat e Ligjit për denacionalizim dhe të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrtaive. 
 

Përkatësisht Avokati i Popullit vlerësoi se organi administrativ i shkallës së parë 
ka gabuar kur në bazë të përmbajtjes së nenit 49, paragarafi 3 i Ligjit për 
denacionalizim kërkesën e dorëzuar e ka refuzuar si të pabazë, duke vërtetuar 
se parashtruesi nuk ka sjellë dëshmi në dobi të këkresës në fjalë për 
denacionalizim, pra dëshmi për pronësim e as akt për marrjen e pronës së 
nacionalizuar dhe për shkak të gjendjes së këtillë të krijuar nuk ka mundur që si 
dëshmi të vetme ta marrë Listën e vendimeve të reformave agrare dhe 
çertifikatën e dhënë në Sektorin për matje dhe kadastër në Prilep në Entit 
shtetëror për punë gjedodezie, ku mund të shfrytëzohen dëshmi materiale, 
gjithastu si fakt i pamohueshëm është edhe ajo se pasuria e patundshme, që 
është në procedurën për denacionalizim ka qenë pronë e paraardhësit të tij 
legjitim. 
 

Gjtihashtu në dobi të këtij konstatimi flet edhe gjendja e pavërtetuar faktike dhe 
zbatimi i gabuar i të drejtës materiale, që dëshmojnë se gjatë procedurës së 
shkallës së parë, nuk janë ndërmarrë kurrfarë veprimesh plotësuese në 
kontekst të përmbajtjes të dispozitës së nenit 50 të Ligjit për denacionalizim, 
sipas të cilës nëse akti për marrjen e pronës dhe dëshmitë për pronësim, 
kërkuesi nuk ka mundësi që t'i dorëzoj, ndërsa ato gjenden te shfrytëzuesi i 
mëparshëm apo te ndonjë tjetër organ, përkatësisht në ndonjë tjetër organizatë, 
organi për denacionalizim do t'i marrë prej tyre në bazë të procedurës zyrtare. 
 

Për t'u siguruar mrbotje sa më efikase për të drejtat e qytetarit si dhe për t'u 
siguruar ligjshmëria e akteve të organeve të administratës, Avokati i Popullit 
deri te Komisioni për shqyrtimin e procedurave administrative në shkallën e dytë 
që kanë të bëjnë me sferën e denacionalizimit në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë, dorëzoi një rekomandim në lidhje me procedurën për shqyrtimin e 
ankesës së qyetarit të përmendur, që të veprohet në pajtueshmëri me 
përmbajtjen e dispozitës së nenit 242, paragrafi 2 i Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, pra në atë mënyrë që të sillet vendim sipas të cilit 
ankesa do ta marrë pëlqim, ndërsa vendimi kundër të cilit është ankesa të 
zhvleftësohet dhe lënda të kethehet në shqyrtim të sërishëm në shkallën e parë. 
 

Njëkohësisht Avokati i Popullit kërkoi që gjatë procedurës për shqyrtimin dhe 
sjelljen e vendimeve në lidhje me lëndën konkrete, Komisioni në mënyrë 
konsekuente ta respektoj afatin e caktuar ligjor për sjellje të vendimeve pas 
ankesës së dorëzuar, që është në pajtueshmëri me nenin 247 të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative, pra procdura të zgjatë më së shumti 
dy muaj duke filluar me ditën e dorëzimit të ankesës. 
 

Megjithëse për shkak të zvarritjes së procedurës dhe për shkak të 
mosrespektimit të përmbajtjes së rekomandës për t'u ndërmarrë veprimet e 
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duhura Avokati i Popullit ndërkohë mori aktivitete në pajtueshmëri me 
dispozitën e nenit 23, paragrafi 2 i Ligjit për Avokatin e Popullit, me që e njoftoi 
disa herë sekretarin e komisionit në fjalë si dhe Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë, Avokati i Popullit ende nuk ka marrë përgjigje për veprimet e 
ndërmarra me rastin e dorëzimit të rekomandimit, kështu që procedura është në 
vijim. 
 


	SHQYRTIM SIPAS LËMENJVE
	GJITHSEJT
	SHQYRTIM SIPAS ORGANEVE DHE ORGANIZATAVE

	Pasqyrimi i gjendjes nr. 4-2002

