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Më e veçanta nga puna e  
    Avokatit të Popullit 
        gjatë vitit 2006  

 
 

 
 Vetiniciativa, ndjekja e dukurive përmes hulumtimit të rasteve dhe inspektimet e 
drejtpërdrejta në vendngjarje, ishin mënyrat dhe metodat e punës së Institucionit, ndërkaq interesi 
u fokusua veçanërisht në: 

- Informimin e qytetarëve për kompetencat dhe mundësitë e institucionit në drejtim të 
realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave të tyre; 

-Vetiniciativën, si parim i punës përmes hulumtimit të drejtpërdrejt të gjendjeve në fusha 
përkatëse; 

- Zbatimin e masave dhe aktiviteteve për analizimin dhe verifikimin e gjendjeve që kanë të 
bëjnë me parimin e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat; 

- Shfrytëzimin e instrumentit ekspozim në kritikë publike dhe në funksion të kësaj 
bashkëpunimin e ngushtë me mjetet e informimit publik. 

 
E gjithë kjo bazohej mbi moton tonë: 
 
 Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, 
administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të 
pushtetit dhe qytetarëve. 
 
si dhe në parimet tona: 
 

Në mënyrë transparente, të 
ndershme dhe profesionale i 
ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet 
e organeve të pushtetit. 

Të barabartë në relacion 
me të gjithë. 

Profesionistë në punë, të 
hapur për sugjerime dhe të 
gatshëm për përsosje të 
vazhdueshme. 
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Arsimi fillor nuk është falas! 

 

Avokati i Popullit, nga Ministria e Arsimit 
dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, kërkoi 
të përcaktohet me ligj dhe të mos lejohet që 
gjendja materiale familjare ose kushtet 
joadekuate nëpër shkolla të jenë shkak për 
mosvijimin e arsimit fillor. 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ra dakord 
që të sigurojë mjete për këtë dedikim.  
 

Fëmijët me nevoja të posaçme 
nuk kanë mundësi të barabarta 
për përfshirje në shkolla fillore 

 

Nga hulumtimi i Avokatit të i Popullit 
rezultoi se edhe përkundër rezultateve të 
arritura pozitive, në lidhje me përfshirjen e 
fëmijëve me nevoja të posaçme në procesin 
arsimor, këta fëmijë edhe më tutje 
përfshihen me shumë vështirësi, me ç’rast 
pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
dhe Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, u dërgua informatë me qëllim 
që të ndërmerren aktivite përkatëse.  

 
 

Akuzohet arsimtari i 
shkollës fillore për dhunë 
mbi nxënësin 

 

Ky ishte rezultat i denoncimit të 
paraqitur nga Avokati i Popullit pas 
procedurës së zbatuar dhe 
konstatimit për keqtrajtim të 
nxënësit. 

 

 
Nuk ka trajtim të veçantë për 
fëmijët-viktima të dhunës familjare

 

Mënyra, se si qendrat për punë sociale 
sigurojnë mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna 
familjare ishte çështje e hulumtimit voluminoz 
e Avokatit të Popullit. Gjendjet e konstatuara 
ishin brengosëse dhe për këtë shkak u 
kërkua amendim i dispozitave ligjore dhe 
ndërmarrja e masave të veçanta për 
mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna familjare, për 
çka u informua edhe opinioni publik. 

 

 
Arritëm që 758 qytetarë t’i 
realizojnë të drejtat e tyre  

 

Në vitin raportues, pas 
procedurave të zbatuara, cenimeve të 
konstatuara dhe intervenimeve të 
dërguara, Avokati i Popullit u ndihmoi në 
realizimin e të drejtave dhe lirive të tyre 
758 qytetarëve.  
 
  

Pse askush nuk e mbrojti 
Amidin trevjeçar? 

 

Kështu reagoi Avokati i Popullit pas 
njoftimit se në kampin “Çiçino Sello”, fëmija 
trevjeçar do të humbiste jetën si rezultat i 
dhunës familjare nga bashkëshorti 
jashtëmartesor i nënës së tij të mitur. Për 
këtë shkak Avokati i Popullit për rastin 
kërkoi mbrojtje të fëmijës dhe nënës, si 
dhe përgjegjësi nga organet kompetente. 

Rezultati: U shkarkua drejtori i 
Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale, 
ndërsa nëna dhe fëmija u përkujdesën nga 
ana e Qendrës për Punë Sociale 
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Veprimi joprofesional i policisë – 
shkak për humbjen e jetës së 
një të mituri 
 

Në muajin maj të vitit 2006, i mituri Trajan 
Beqirov nga Shkupi humbi jetën në ujërat e Lumit 
Vardar si pasojë e veprimit joprofesional të 
pjesëtarëve të Njësisë së Veçantë të Policisë për 
Luftë Kundër Kriminalitetit. Sektori për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurori 
Publik, edhe përkundër insistimit të Avokatit të 
Popullit, nuk e panë të udhës të kërkojnë zbardhjen e 
rastit përmes zbatimit të hetimit të pavarur nga ana e 
gjyqtarit kompetent hetues. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Njëzetetetë vjet në pritje të 
plotfuqishmërisë së 
vendimit gjyqësor 

 

Duke e pritur plotfuqishmërinë e 
Aktvendimit O.nr.550/78, të datës 
10.11.1978, të Gjykatës Themelore 
Shkup 1 në Shkup për pronën e 
trashëguar, trashëgimtarja P.Ç. ka 
ndërruar jetë, ndërsa trashëgimtarët 
e saj shpresojnë se nuk do ta kenë 
fatin e nënës së tyre, duke besuar 
akoma se gjykata do të gjejë mënyrë 
që aktvendimin e trashëgimisë ta 
shpall të plotfuqishëm.    
 

 
 

Ushtarë të keqtrajtuar në kazermën  
e Manastirit 

 

Hetimi tregoi se togeri kishte shpërdorur 
pozitën zyrtare duke i keqtrajtuar fizikisht dhe 
psikikisht ushtarët dhe për këtë shkak Avokati i 
Popullit paraqiti kallëzim penal. Për rastin në 
rrjedhë është procedura gjyqësore  

  

Stop shkyçjeve të  
paligjshme kolektive 

 

Avokati i Popullit, në mënyrë 
energjike, kundërshtoi shkyçjet e 
paligjshme kolektive të qytetarëve 
për shkak të arkëtimit të faturave të 
papaguara. Rekomandimet u 
pranuan. 

 

 
Pengohet përpjekja që 
qytetarët të vihen në shërbim 
të shtetit 

 

Për shkak se komunat dhe Qyteti i 
Shkupit kërkuan nga qytetarët ta 
paraqesin pronën e tyre, Avokati i 
Popullit sugjeroi se qytetarët nuk janë 
të detyruar ta paraqesin pronën e cila 
një herë është paraqitur. Intervenimi 
rezultoi me tërheqjen e fletanketave.  

 

 
Sjellje e papërgjegjshme ndaj 
sugjerimeve të Avokatit 
të Popullit 

 

A thua nuk duhet të na brengos fakti 
se qytetarët pinë ujë me ngjyrë të verdhë, 
me shije nafte ose thithin ajër që 
kundërmon squfur apo ndonjë substancë 
tjetër kimike, si dhe se nëpër lumenjtë tanë 
ngordhin peshqit? Ministria e Mjedisit 
Jetësor vazhdimisht përsëritë se “çdo gjë 
është në suaza të kufijve maksimal të 
lejuar”, duke treguar në këtë mënyrë sjellje 
të papërgjegjshme ndaj gjendjeve.  
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Dënohen dy gardianë për 
shkak se keqtrajtuan të 
burgosur 

 

    Pasi që Avokati i Popullit, për 
shkak të keqtrajtimit, konstatoi shkelje 
të të drejtave të njeriut të burgosur, 
paraqiti kallëzim dhe si rrjedhojë 
gardianët u shpallën fajtorë për vepër 
të kryer penale. 

 
 
 
 

 
 
 

Bashkëpunimi me ombudsmanin-faktor 
relevant për zhvillimin e demokracisë 

 

Në bashkëpunim me Projektin e Unionit Evropian “TAIEX”, nga data 20 deri më 
datën 22 dhjetor në Shkup, Avokati i Popullit organizoi Konferencën ndërkombëtare, 
në të cilën morën pjesë të gjithë ombudsmanët e vendeve të rajonit, ombudsmanët e 
Austrisë, Katalonisë si dhe përfaqësuesit e Institutit Internacional dhe Institutit të 
Ombudsmanit Evropian.. 
 

Shitja e kundërligjshme e tokës 
ndërtimore 

 

Ndonëse Avokati i Popullit kërkoi të 
shfuqizohet marrëveshja e lidhur për shitjen e 
truallit ndërtimor, për arsye se një pjesë e 
truallit ishte lëndë e denacionalizimit – një gjë e 
tillë nuk ndodhi.. 

 
 

  
 

Ombudsmani – promotor i 
reformave në administratë  

 

Kjo ishte tema e Seminarit, të 
cilin Avokati i Popullit e organizoi në 
Ohër në bashkëpunim me 
Ombudsmanin e Greqisë (projektin 
“Eunomia”) dhe Ombudsmanin e 
Katalonisë.  
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   Transparenca në punë dhe 

aktivitetet ndërkombëtare 
 
 
 
 

Praktika e vendosur e transparencës 
dhe veprimit të hapur, me qëllim të afrimit të 
Institucionit pranë qytetarëve, edhe në vitin për 
të cilin raportojmë, rezultoi se është mënyrë 
efikase për të arritur rezultate për pozicionimin 
e tij përkatës si mekanizëm kontrollues, pa të 
cilin nuk mund të funksionojë një shoqëri 
demokratike, siç synon të jetë Republika e 
Maqedonisë. 

Nëse viti 2005 ishte vit i fillimeve të reja, 
për sa i përket metodave dhe mënyrës së 
punës, atëherë lirisht mund të thuhet se viti 
2006 ishte vit i arritjeve të rezultateve jo vetëm 
në plan të brendshëm por edhe në atë 
ndërkombëtar. 

Përkatësisht, edhe gjatë vitit për të cilin 
raportojmë, Avokati i Popullit bëri përpjekje që 
me kohë, me konsekuencë dhe efikasitet të 
ndërmerr veprime për mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve, por njëkohësisht edhe ta informojë 
publikun e gjerë, përkatësisht qytetarët t’i 
njoftojë me inspektimet e kryera nga ana e tij, 
gjithnjë duke u nisur nga qëndrimi se e drejtë e 
tyre e pakontestueshme është ta dinë se si 
punon administrata shtetërore.  

Shfrytëzimi i instrumentit “kritikë 
publike” vazhdoi të shfrytëzohej si presion 
plotësues mbi organet shtetërore, me qëllim të 
realizimit konsekuent të të drejtave të 
qytetarëve, por çdoherë vetëm pas kryerjes së 
inspektimit dhe pasi konstatohej gjendja 
objektive faktike, e cila është tregues për 
kredon dhe shkallën e përgjegjësisë së 
Institucionit Avokati i Popullit. 

I ashtuquajturi “veprim i butë” është 
mënyrë imanente e institucioneve të 
ombudsmanit dhe meqë nuk përfshinë 
instrumente të detyrimit, u tregua si mënyrë 
adekuate për perceptimin e gjendjes faktike 
edhe në rastet më delikate, kur publiku 
detyrohet të formojë mendim mbi bazë të 
konkluzioneve të shpejta, të miratuara nga 
subjekte të caktuara shoqërore, e që në të 
shumtën e rasteve nuk bazohen mbi fakte dhe 
rrethana reale. Edhe në raste të këtilla, Avokati 
i Popullit procedurën e zbatonte deri në fund 
dhe pastaj qytetarët i njoftonte me qëndrimet 
dhe opinionin e tij. 

 

Qasja e këtillë e informimit, Avokatit të 
Popullit ia përforcoi pozicionin në opinionin 
publik dhe ia shtoi besimin tek qytetarët, për 
çka flet edhe numri i rritur i parashtresave dhe 
falënderimeve të pranuara nga qytetarët, të 
cilët pas ndërhyrjes së tij e realizuan të drejtën 
e tyre. 
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Orientimi për të qenë Institucion 
transparent nuk ishte i drejtuar vetëm kah 
shpalosja e gjendjeve negative të punës së 
organeve shtetërore, por edhe kah shpalosja e 
ndryshimeve pozitive që kishin të bënin me 
sjelljen dhe punën e organeve shtetërore që 
shkon në favor të faktit se Avokati i Popullit nuk 
është themeluar vetëm për ta korrigjuar dhe 
kritikuar pushtetin, por edhe për t’i ndihmuar në 
funksionimin e tij të suksesshëm. 

 

Gjithsesi, kjo nuk i eliminoi tërësisht 
pengesat e njohura të komunikimit me organet 
shtetërore, të cilat edhe më tutje, deri në një 
shkallë të caktuar, nuk i respektojnë kërkesat e 
Avokatit të Popullit, e që është ilustrim i qartë 
se në ç’masë dhe sa i njohin autorizimet e 
Institucionit Avokat i Popullit. 

Nga këto shkaqe, shpeshherë Avokati i 
Popullit publikisht deklaronte se me autorizimet 
e tij më tepër janë të informuar qytetarët, sesa 
organet e administratës shtetërore, të cilat 
duhet të bashkëpunojnë me të dhe t’i 
implementojnë kërkesat dhe rekomandimet e 
tij, në mënyrë që qytetarët të mund t’i realizojnë 
të drejtat e tyre. 

Në vitin 2006, Avokati i Popullit realizoi 
disa hulumtime voluminoze në lidhje me 
dhunën familjare dhe përfshirjen në procesin 
arsimor të fëmijëve me nevoja të posaçme, 
organizoi konferencë për mjetet e informimit, 
për ta njoftuar opinionin publik me gjendjet e 
konstatuara, për sa i përket aspektit të punës 
së organeve shtetërore me ç’rast apeloi të 
ndërmerren veprime intensive për plotësimin e 
legjislacionit në këtë sferë, për përkufizimin e 
veçantë të dhunës familjare mbi fëmijët dhe 
përkufizimin e mbrojtjes më të suksesshme 
nga ky fenomen.  

Analiza e gjendjes nëpër burgje, rezultoi 
me informatën gjithëpërfshirëse nga kjo sfere 
tejet komplekse, e cila së bashku me informatat 
e tjera nga sfera të caktuara shoqërore u 
prezantuan në wep-faqen e Avokatit të Popullit, 
e cila vazhdimisht plotësohet me të dhëna për 
veprimtarinë dhe aktivitetet e Institucionit si në 
planin e brendshëm ashtu dhe në atë 
ndërkombëtar.  

Duhet përmendur se bashkësia 
ndërkombëtare edhe gjatë vitit 2006 u 
dëshmua si faktor i rëndësishëm për 
përforcimin e pozitës së Avokatit të Popullit, 
nëse merret parasysh se Institucioni gjatë tërë 
vitit punoi në projekte për avancimin e 
kapaciteteve në planin profesional dhe 
teknologjik. 

Përkatësisht, në bashkëpunim me 
Misionin e OSBE-së në Republikën e 
Maqedonisë dhe me ndihmën financiare të 
Agjencisë Suedeze për Zhvillim “SIDA”, 
ndërkaq mbi bazë të evoluimit të kryer paraprak 
nga ana e ekspertit të huaj, projektet e 
planifikuara për vitin 2006 u realizuan tërësisht. 

Në këtë drejtim, me sukses u realizua 
trajnimi për përsosjen e shkathtësive për 
veprim sipas parashtresave sepse atë e 
ndoqën të gjithë punonjësit e selisë së zyrës në 
Shkup dhe zyrave rajonale të Avokatit të 
Popullit të: Tetovës, Kërçovës, Kumanovës, 
Strumicës, Shtipit dhe Manastirit. Trajnimi u 
realizua nga eksperti suedez, z. Timo Maninen, 
i cili paraprakisht kishte hartuar evoluimin e 
kapaciteteve të Institucionit. 

 

Me sukses u realizua edhe Projekti për 
avancimin e njohurive për të drejtat e njeriut, 
ndërkohë që edukimi u realizua nga ekspertë të 
njohur nga vendi dhe jashtë, nga Instituti “Raul 
Valenberg” të Suedisë. 
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Si rezultat i dobësive të konstatuara, në 
koordinim me zyrat rajonale dhe selinë e zyrës 
në Shkup, u realizua Projekti i lidhjes në rrjet 
dhe qasjes në internet, i cili në masë të madhe 
do ta lehtësojë komunikimin me punonjësit e 
zyrave rajonale dhe do të mundësojë 
funksionimin e tyre përkatës. 

 

Për këtë qëllim u realizua edhe projekti 
për vlerësimin e aplikacionit ekzistues për punë 
me lëndë dhe mundësi për mbindërtimin e saj, 
që do të mundësojë që zyrat rajonale të 
punojnë në vetë aplikacionin. 

Duke vlerësuar se shkëmbimi i 
përvojave është me rëndësi të veçantë, për 
shkak të përsosjes së mënyrave të veprimit 
dhe procedimit, u realizuan dy vizita studimore 
- njëra në Mbretërinë e Suedisë të 
Ombudsmanit Parlamentar dhe tjetra në 
Bosnjë e Hercegovinë të Ombudsmanit 
Federal. 

Me qëllim të formimit të fondit përkatës 
të bibliotekës për nevojat e punonjësve, me 
ndihmën e Agjencisë Suedeze për Zhvillim 
“SIDA” dhe Misionit të OSBE-së, Institucioni u 
furnizua me literaturë nga vendi dhe nga jashtë 
me përmbajtje përkatëse për punën e 
institucionit, me ç’rast në kuadër të institucionit 
u adaptua një ambient me funksion biblioteke. 

Komunikimi i shpeshtuar dhe 
pjesëmarrja nëpër seminare e konferenca të 
ndryshme, ku dominonin tema të ndryshme e 
imponuan nevojën për përsosje të njohurive 
nga gjuha angleze, prandaj punonjësit e zyrës 
së institucionit dhe zyrave rajonale filluan të 
ndjekin orë nga gjuha angleze. 

Aktivitetet në planin ndërkombëtar, 
gjatë vitit 2006, karakterizohen me pjesëmarrje 
më të madhe në më shumë konferenca dhe 

seminare, në të cilat Avokati i Popullit prezantoi 
përvojat, sfidat dhe vështirësitë me të cilat 
ballafaqohet gjatë punës së tij. Kështu, në 
Konferencën e institucioneve nacionale për të 
drejtat e njeriut, të mbajtur në Belfast të 
Irlandës Veriore, Avokati i Popullit shpalosi 
përvojën maqedonase përkitazi me përballimin 
e suksesshëm të konflikteve mbi baza etnike, 
temë kjo që zgjoi interesim dhe miratim të 
madh nga ana e kolegëve tjerë – mbrojtës të të 
drejtave të njeriut. Si anëtar i Sekretariatit të 
Asociacionit Ombudsman të Frankofonisë, 
Avokati i Popullit mori pjesë edhe në takimin i 
cili u mbajt në Namur të Belgjikës për 
ndryshime të Statutit të këtij Asociacioni. 

Në Seminarin e mbajtur në Siros të 
Greqisë, në temën “Ombudsmani dhe lëshimet 
gjatë punës së policisë”, Avokati i Popullit 
mbajti fjalim në temën: “Roli i Ombudsmanit në 
mbrojtjen e grupeve të cenueshme – rastet e 
romëve”. 

Bashkëpunimi me ombudsmanët e 
vendeve fqinje, gjatë vitit raportues, ishte 
jashtëzakonisht frytdhënës nëse merret 
parasysh se Avokati i Popullit në bashkëpunim 
me Ombudsmanin e Greqisë, Ombudsmanin e 
Katalonisë dhe Projektin “Eunomia” organizuan 
Seminarin në Ohër në temën: “Ombudsmani si 
institucion për reforma në administratë”, në të 
cilin fjalimi i tij u përqendrua në rolin 
ndërmjetësues të ombudsmanit në shoqëritë që 

janë në tranzicion. Në Seminar morën pjesë të 
gjithë ombudsmanët e vendeve të rajonit dhe 
më gjerë. 

Me rastin e themelimit të Institucionit 
Ombudsman të Republikës së Bullgarisë, 
Avokati i Popullit mori pjesë në Seminarin e 
organizuar nga ky Institucion në Bullgari, por 
ishte edhe nikoqir i Ombudsmanit të Bullgarisë, 
me qëllim që t’ia përcjellë përvojat e veta të 
punës, ngaqë Institucioni Ombudsman në 
Republikën e Maqedonisë tanimë ka përvojë 
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nëntëvjeçare dhe është njëri nga më të vjetrit 
në rajon. 

Aktivitetet në planin e të drejtave të 
fëmijëve në planin ndërkombëtar vazhduan të 
realizohen me intensitet të theksuar dhe 
Institucioni përveç që mori pjesë në një numër 

të madh seminaresh, të cilat si temë debati 
kishin të drejtat e fëmijëve, njëkohësisht mori 
pjesë edhe në Asamblenë vjetore të ENOK-ut 
(Rrjeti Evropian i Ombudsmanëve për Fëmijë), 
që u mbajt në Athinë, në të cilën mes tjerash u 
diskutua për kushtet e reja për anëtarësim në 
rrjet dhe funksionimin e saj më ndryshe, në 
përputhje me ndryshimet e Statutit. 

Në pajtim me rekomandimet e Unionit 
Evropian, pas marrjes së statusit kandidat të 
vendit, u shtuan edhe obligimet e organeve të 
administratës shtetërore dhe organeve e 
organizatave që kanë autorizime publike nga 
aspekti i procedimit të tyre sipas kërkesave të 
Avokatit të Popullit dhe implementimit të 
rekomandimeve të tij. 

Kështu, gjatë vitit 2006, organet, në 
përputhje me këtë obligim, gjatë veprimit të tyre 
sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, filluan 
të dërgojnë informata tremujore pranë 
Komisionit Evropian në Bruksel, ndërsa Avokati 
i Popullit, për të njëjtën çështje, dërgonte 
informatat e tij pranë Sekretariatit të 
Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë. 

Identifikimi i Avokatit të Popullit si 
mekanizëm kontrollues, tejet i rëndësishëm në 
shoqëri, nga ana e Unionit Evropian u vërtetua 
edhe me përkrahjen e dhënë për organizimin e 
Konferencës Ndërkombëtare në Shkup, që u 
realizua kah fundi i vitit 2006. 

Konferenca u realizua me Projektin e 
Unionit Evropian “TAIEX” me titull: 
“Bashkëpunimi i Ombudsmanit – faktor relevant 
për zhvillimin e demokracisë”. 

Konferencën e hapi Presidenti i Shtetit, ndërsa 
përveç Avokatit të Popullit fjalime rasti 
paraqitën: ministri i Drejtësisë, Ambasadori i 
OSBE-së dhe përfaqësuesi i delegacionit të 
Komisionit Evropian në vend. Me qëllim që të 
theksohet rëndësia e mbajtjes së kësaj 
Konference, me fjalim të tij mori pjesë edhe 
Ambasadori i Delegacionit të Komisionit 
Evropian z. Ervan Fuere. 

Në Konferencë morën pjesë të gjithë 
ombudsmanët e vendeve të rajonit, 
ombudsmanët e Austrisë dhe Katalonisë, si 
dhe përfaqësues të Institutit Ombudsman 
Internacional dhe Institutit Ombudsman të 
Evropës. 

Në Konferencë u diskutua për çështjen 
më të hidhur të të gjithë ombusdman 
institucioneve – bashkëpunimi me organet e 
administratës shtetërore, që paraqet faktor kyç 
për funksionimin e suksesshëm dhe realizimin 
me konsekuencë të të drejtave të qytetarëve, e 
që nga ana tjetër është edhe në favor të 
demokratizimit të shoqërisë. 

Vitin e shënoi edhe mbajtja e Tryezave 
të rrumbullakëta në temën: “Ombudsmani dhe 
vetadministrimi lokal”, të organizuara në 
bashkëpunim me Misionin e OSBE-së dhe 

Këshillin e Evropës. Tryezat e rrumbullakëta u 
mbajtën në Komunën e Tetovës dhe Komunën 
e Shtipit, me ç’rast pjesëmarrje aktive patën 
kryetarët e komunave të të gjitha komunave me 
qëllim të avancimit të komunikimit midis 
pushteteve lokale dhe zyrave rajonale të 
Avokatit të Popullit. 
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Bashkëpunimi me Misionin e OSBE-së 
në Republikën e Maqedonisë dhe Projektin 
“SIDA” do të vazhdojë edhe në vitin 2007 me 
realizimin e projekteve të reja për forcimin e 
mëtutjeshëm dhe avancimin e kapaciteteve të 
Institucionit. 
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      Përmes prizmit  
         të shifrave 

 
 
 
 Ekzistimi i kornizës përkatëse ligjore, institucioneve efikase dhe profesionale dhe 
nëpunësve profesionistë e kompetentë, të cilët në mënyrë të paanshme, objektive dhe të barabartë 
e zbatojnë dhe realizojnë të drejtën, janë premisa qenësore për funksionimin e shtetit ligjor. Për fat 
të keq, lloji dhe numri i parashtresave, të parashtruara gjatë vitit të kaluar pranë Avokatit të 
Popullit, dëshmon mungesën e këtyre karakteristikave që pasqyrojnë drejtësinë efikase dhe të 
efektshme. 

Puna e Avokatit të Popullit gjatë realizimit, mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave dhe lirive 
të qytetarëve në vitin 2006, shikuar nga prizmi i shifrave, vë në pah se shënohet numër më i madh 
i qytetarëve të cilët i drejtohen Institucionit. Kjo, nga njëra anë, bën me dije faktin se qytetarët 
gjithnjë e më tepër janë të vetëdijshëm për mundësitë e Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të 
drejtave të tyre. Megjithatë, nuk duhet të na gëzojë ngaqë njëkohësisht flet se administrata, 
përkatësisht institucionet e sistemit, akoma nuk janë reformuar sa duhet dhe se duhet bërë edhe 
shumë punë që ajo të shndërrohet në shërbim efikas të qytetarëve. 
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3076 
 

Parashtresa të reja

 
 
 
 
 

 

 Të dhëna të përgjithshme 
 

 
Grafiku nr. 1  

Gjatë vitit 2006, Avokati i Popullit veproi mbi gjithsej 
4282 parashtresa, nga të cilat gjatë periudhës raportuese u 
parashtruan 3076 parashtresa nga gjithsej 3344 qytetarë. 
Në 19 raste Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë 
të tij, në bisedë u pranuan mbi 5300 qytetarë në zyrën në 
Shkup dhe në zyrat rajonale si dhe u është përgjigjur mbi 
7000 thirrjeve telefonike. 

Në vitin 2006, krahasuar me një vit më parë, numri i 
parashtresave të pranuara shënoi një rritje simbolike. 

 

 

 

 

 

Grafiku nr. 2 
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4282 
Parashtresa sipas të 

cilave veproi  AP 

 
 

 

 

 

 Të dhëna sipas fushave 
 

 
Në numrin më të madh të parashtresave, qytetarët kërkuan mbrojtjen e të drejtave nga 

fusha e jurisprudencës 793 ose 25,78%; nga fusha e mbrojtjes të së drejtës gjatë procedurave 
policore dhe punëve tjera të rendit 500 ose 16,25%; nga fusha pronësore-juridike 327 ose 10,63%; 
nga marrëdhënia e punës 326 ose 10,60%; nga fusha e të drejtave sociale 197 ose 6,40%; nga 
sigurimi pensional dhe invalidor 185 ose 6,01%; nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë 157 ose 
5,10%; nga fusha e të drejtave të konsumatorëve (komunale dhe kompensimeve tjera) 100 ose 
3,25%; mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 86 ose 2,80%; nga çështjet strehimore 80 ose 2,60%; 
mbrojtja shëndetësore 59 ose 1,92%; nga fusha e arsimit, shkencës kulturës dhe sportit 33 ose 
1,07%; nga fusha e financave dhe punës financiare 24 ose 0,78%; nga fusha e mjedisit jetësor 20 
ose 0,65%, nga fusha e diskriminimit 10 ose 0,33%; të drejtat e ushtarakëve dhe detyruesve 
ushtarakë 5 ose 0,16%; të drejtat e bashkësive të cilat nuk janë shumicë 1 ose 0,03%; si dhe nga 
fusha të tjera për të cilat janë parashtruar 173 ose 5,62% parashtresa. (Pasqyra nr. 1, fq. 14 dhe 
Grafiku nr. 3, fq. 12) 

Pasqyra e parashtresave të parashtruara nëpër fusha të caktuara, krahasuar me vitin 
paraprak tregon një zvogëlim apo rritje simbolike. 

Pjesa më e madhe e parashtresave ka të bëjë me joefikasitetin e gjykatave, përkatësisht 
zvarritjen e procedurave gjyqësore, ndërsa të tjerat me aktet dhe veprimet që janë marrë dhe 
aprovuar nga ana e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Punës dhe Politikës Sociale dhe organeve tjera, si edhe nga organet e organizatat që kanë 
autorizime publike. 

Grafiku nr. 3 
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Pasqyra nr. 1 
PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE PARASHTRESAVE TË TJERA 

 QË PUNOHEN, SIPAS VITEVE 
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P
ar

as
ht

re
sa

 të
 b

ar
tu

ra
 n

ga
 v

iti
 

pa
ra

pr
ak

 

P
ar

as
ht

re
sa

 të
 p

ra
nu

ar
a 

gj
at

ë 
vi

tit
 

në
 v

iji
m

 

N
um

ri 
i p

ar
as

ht
ru

es
ve

 

G
JI

TH
SE

J 
që

 p
un

oh
en

 

A
no

ni
m

e 

M
e 

ve
nd

im
 p

ër
 n

dë
rp

re
rje

 
os

e 
m

os
ha

pj
e 

të
 

pr
oc

ed
ur

ës
 

Të
 z

gj
id

hu
ra

 n
ë 

m
ën

yr
a 

tje
ra

 
M

en
di

m
e,

 s
ug

je
rim

e 
dh

e 
re

ko
m

an
di

m
e 

të
 

dh
ën

a 
Ë

sh
të

 v
ep

ru
ar

 p
as

 
nd

ër
hy

rje
s 

së
 A

P
-s

ë 

N
ga

 A
P

 ja
në

 n
dë

rm
ar

rë
 

të
 g

jit
ha

 v
ep

rim
et

 li
gj

or
e 

N
uk

 ë
sh

të
 v

ep
ru

ar
 s

ip
as

 
nd

ër
hy

rje
s 

së
 A

P
 

In
fo

rm
at

a 
dë

rg
ua

r m
in

is
tra

ve
 

In
fo

rm
at

a 
dë

rg
ua

r Q
ev

er
is

ë 
së

 
R

M
-s

ë 

In
fo

rm
at

a 
pr

an
ë 

or
ga

ne
ve

 d
he

  
rg

an
iz

at
av

e 
të

 tj
er

a 
m

e 
au

to
riz

im
e 

pu
bl

ik
e 

G
jit

hs
ej

 p
ro

ce
du

ra
 të

  
pë

rf
un

du
ar

a 

Lë
nd

ë 
të

 n
ge

lu
ra

 n
ë 

pu
në

 

2006  1206 3076 3344 4282 11 2329 102 1005 758 43 204 54 231 16 3243 1039

2005  882 3053 3440 3935 33 2108 84 803 478 26 299 77 225 12 2729 1206
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Pasqyra nr..2 

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE 
TË NGELURA NË PUNË NGA DATA 01.01 DERI NË DATËN 31.12. 2006 SIPAS FUSHAVE 

Mënyra e zgjidhjes 

Cenime të konstatuara 
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Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë 
dhe adekuat 

11 11 11 22  11  3 2  1 1  1 13 9 

Procedura policore dhe 
punë të tjera të rendit 500 512 244 744 2 334 32 192 159 6 27 1 3  533 211

Jurisprudenca 
793 822 189 982 3 812 11 58 55 2 1    883 99

Ushtarakë dhe 
detyrues ushtarakë 5 5 7 12  5 2 2 1  1 1   8 4 

Mbrojtja sociale 
196 202 36 233  91 5 96 78  18 4 1 3 174 58

Marrëdhënie të punës 
326 382 128 454 1 261 11 92 64 8 20 10 3  345 109

Çështje strehimore 
80 99 39 119  60 17 15 12  3 9 7  89 30

Mbrojtja shëndetësore 
59 60 12 71  31  31 24  7 10 2  55 16

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 185 188 57 242  147 3 49 42  7 1 1 1 192 50

Arsimi, shkenca, 
kulturë dhe sporti 33 34 10 43  22  12 7  5 4   29 14

Të drejta të fëmijëve 
87 89 20 106  45 4 43 35  8 5 2  84 23

Urbanizëm dhe 
ndërtimtari 157 246 54 211  137 15 23 11  12 1  3 163 48

Mjedisi jetësor 
20 26 10 30  24  3 3      27 3 

Financa 
24 24 12 36  16  21 10 10 1    36 0 

Marrëdhënie 
pronësore-juridike 327 352 311 638 1 130  294 190 15 89 3 211 5 336 302

Të drejta të 
konsumatorëve  100 108 32 132  64 2 51 47 1 3 1  3 114 18

Të tjera  
173 184 34 207 4 139  20 18 1 1 3 1  162 45

GJITHSEJ: 3076 3344 1206 4282 11 2329 102 1005 758 43 204 54 231 16 3243 1039

 
 

Nga parashtresat, në të cilat parashtruesit kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, mund 
të konkludohet se numri më i madh i parashtruesve janë maqedonas - 821 ose 54,88%; 499 ose 
33,36% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare; numër më i vogël, përkatësisht 7 ose 0,47% 
janë parashtruar nga maqedonas-mysliman, ndërkaq 1819 ose 54,4% e parashtruesve të 
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parashtresave nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Mund të konstatohet se numri i 
parashtruesve të parashtresave të cilët nuk e deklarojnë përkatësinë e tyre etnike akoma është  i 
madh.  

 
Pasqyra nr.3  
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1 Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

11  1 10 2 1  2     5  

2 Procedura të veçanta policore 215 2  224 47 34 4 14  1  8 115 1 

3 Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 

285  1 285 8 196 5 5 2 8  2 59  

4 Jurisprudenca 793 3  818 236 70 3 5 1  5 8 488 2 

5 Ushtarakë dhe detyrues ushtarakë 5  1 4 2 1       1  

6 Mbrojtja dhe siguria sociale 196   202 46 31 12 16  2 4 7 83 1 
7 Marrëdhënie të punës 326 1 2 378 90 48 2 2  2  3 231  

8 Çështje strehimore 80   99 32 1 2 2    1 61  

9 Mbrojtja shëndetësore 59  2 59 15 6  2     36  

10 Sigurimi pensional dhe invalidor 185   188 64 42 3 1 1   2 75  

11 Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 
 

33  1 33 13 3       16 1 

12 Të drejta të fëmijëve 87  5 83 17 5  2 2 1 1  55  

13 Urbanizëm dhe ndërtimtari 
 

157   246 52 4 1 3   1  185  

14 Mjedisi jetësor 20  2 24 4 1       19  

15 Financa 24   24 6 2   1    14 1 

17 Marrëdhënie pronësore-juridike 327 1 1 350 125 24 3 2   6 2 187 1 

18 Të drejta të konsumatorëve 
 

100  1 107 26 17  2    3 59  

19 Të tjera 
 

173 4  180 36 13  1    1 129  

20 GJITHSEJ: 
 

3076 11 19 3314 821 499 35 59 7 14 17 37 1818 7 

 

Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri  më i madh i parashtresave, 
përkatësisht 2005 janë nga Shkupi, pastaj vijojnë parashtresat e parashtruesve nga mjediset tjera 
më të mëdha urbane, të cilat me përjashtime të vogla i përgjigjen numrit të banorëve. 
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83,84 %
Hetime të 
realizuara nga AP 

Pasqyra nr.4 
PASQYRA  

E PARASHTRESAVE TË PRANUARA 
SIPAS QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ 

 Viti 2005 Viti 2006  Viti 2005 Viti 2006 
Berovë 18 16 Ohër 48 41 
Manastir 263 277 Pehçevë 3 2 
Bogdanc 3 1 Prilep 57 78 
Vallandovë 3 7 Probishtip 20 20 
Veles 77 57 Radovish 46 54 
Vinicë 6 13 Resnjë 13 9 
Dibër 12 10 Shkup 1169 1169 
Dellçevë 22 18 Strugë 36 38 
Demir Hisar 15 22 Strumicë 169 153 
Demir Kapi 4 1 Sveti Nikollë 185 10 
Dojran 1 3 Tetovë 173 170 
Gjevgjeli 27 33 Shtip 1 137 
Gostivar 119 80 Austri 1 2 
Zletovë - 1 Angli  1 
Kavadar 56 29 Gjermani  3 
Kërçovë 121 135 Itali 2 2 
Koçan 45 34 Kosovë 7 8 
Kratovë 16 11 R. e Shqipërisë 3  
Kr.Palankë 19 29 R. e Bullgarisë 1 2 
Krushevë             14 13 R. e Kroacisë 1 1 
Kumanovë           221 349 Serbi 3 3 
M.Kamenicë        4 6 SHBA 2  
Mak.Brod 10 14 Turqi 1 1 
Negotinë 21 13    

GJITHSEJ 3035 3076 

 
 
 
 
 

 

 

 

Veprimi sipas parashtresave 
 

Gjatë procedurave sipas parashtresave, në rastet kur nuk ka pasur nevojë për hetime 
plotësuese, veprohej menjëherë, ndërsa nëse ka pasur nevojë për sqarime të domosdoshme 
plotësuese, janë dërguar kërkesa pranë organeve kompetente ose deri te parashtruesit e 
parashtresave. Në disa raste janë bërë inspektime dhe janë thirrur në bisedë persona zyrtarë dhe 
persona të tjerë. 

Nga gjithsej 4282 parashtresa, procedura ka përfunduar sipas 3243 parashtresave ose në 
75,74% të rasteve, ndërsa sipas 1039 ose 24,26% të parashtresave procedura është në rrjedhë. 
(Foto nr. 2, fq.18). 

Nga procedurat e përfunduara sipas 3243 parashtresave, për 1637 ose në 50,48% të 
rasteve procedura është ndërprerë, sipas 692 parashtresave ose në 21,34% të rasteve nuk është 
hapur procedurë, sipas 758 ose 23,37% të parashtresave është vepruar pasi Avokati i Popullit ka 
konstatuar shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, për 43 ose 1.33% të 
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parashtresave Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore, 102 ose 3,15% të 
parashtresave janë zgjidhur në mënyra 
tjera, ndërsa 11 ose 0,34% e rasteve kanë 
përfunduar pa procedim për shkak se 
parashtresat janë parashtruar nga 
parashtrues anonim. (Foto nr. 3)  

Nga 1005 parashtresa, në të cilat 
Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje 
kushtetuese dhe ligjore të të drejtave dhe 
lirive, në 758 ose 75,42% të rasteve është 
vepruar pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit, në 204 ose 20,30% të rasteve 
akoma nuk është vepruar sipas 
intervenimit të Avokatit të Popullit, ndërsa 
për 43 parashtresa ose 4,28% të rasteve 
Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të gjitha 
veprimet ligjore. 

Gjatë vitit 2006 Avokati i Popullit nga 
gjithsej 4282 parashtresa, veproi sipas 3590 
ose 83,84%, ndërsa për 692 ose 16,16% të 
parashtresave nuk hapi procedurë. Ndonëse 
numri i parashtresave, sipas të cilave nuk 
hapet procedurë, nga viti në vit është më i 
vogël, Avokati i Popullit vlerëson se akoma ka 
qytetarë të cilët nuk i dinë sa duhet mundësitë 
ligjore të Institucionit. (Foto nr. 1) Nga gjithsej 
3590 parashtresa, sipas të cilave Avokati i 
Popullit hapi procedurë, 2551 ose 71,06% janë 
përfunduar, ndërsa sipas 1039 parashtresave 
ose për 28,94% të rasteve procedura akoma 
është në rrjedhë. 

Procedura pranë Avokatit të Popullit 
akoma është në rrjedhë, përkatësisht në fazë të hulumtimit për shkak të kompleksitetit të problemit 
ose nevojës për grumbullimin e më tepër informatave apo provave nga më tepër organe e 
organizata, por tek një pjesë e konsiderueshme e parashtresave edhe për shkak të mosdërgimit 

Foto nr. 1 – Viti 2006

16,16%

83,84%

Është hapur procedurë – 83,84%
Nuk është hapur procedurë – 16,16%

Foto nr. 2  -Viti  2006

24,26%

75,74%

Parashtresa të përfunduara – 75,74%
Parashtresa të cilat punohen – 24,26%

Foto nr. 3 - Viti 2006

3,15%

1,33%

23,37%

21,34%

50,48%

0,34%

Procedura të ndërprera – 50,48%

Nuk është hapur procedurë – 21,34%

Cenime të konstatuara sipas të cilave është
vepruar – 23,37%
Cenime të konstatuara sipas të cilave AP i ka
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore – 1.33%
Janë zgjidhur në mënyra tjera – 1.33%

Parashtresa anonime – 0,34%
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me kohë të përgjigjes sipas kërkesës së Avokatit të Popullit.  

Duhet të theksohet se në disa raste parashtruesit e parashtresave reagojnë për 
kohëzgjatjen e procedurës pranë Avokatit të Popullit edhe pse kjo i referohet pikërisht veprimit jo 
me kohë ose mungesës së veprimit nga ana e organeve të administratës shtetërore sipas 
kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit. 

Megjithëse me Ligjin për Avokatin e Popullit, përcaktohen afatet e detyrueshme, brenda të 
cilëve organet kompetente duhet t'u përgjigjen kërkesave të Avokatit të Popullit, për fat të keq në të 
shumtën e rasteve nuk veprohet sipas afateve të përcaktuara. 

Nga puna praktike mund të konstatohet se pavarësisht që sjellja e personave zyrtarë ndaj 
kërkesave të Avokatit të Popullit nga dita në ditë është më e mirë, ende nuk është arritur niveli i 
nevojshëm i komunikimit. Për përshpejtimin e procedurës dhe përmirësimin e gjendjeve, deri te 
organet e organizatat me autorizime publike janë dërguar 16 informata, nga të cilat 8 janë miratuar, 
deri te ministritë kompetente janë dërguar 54 informata nga të cilat 13 janë miratuar, ndërsa pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë janë dërguar 231 informata dhe është vepruar sipas 100 
prej tyre. Ky është rezultat i mungesës së përgjegjësisë dhe bashkëpunimit të keq të institucioneve 
me Avokatin e Popullit. (Grafiku nr. 5) 

Gjatë vitit 2006, u praktikua që në çdo tre muaj të dërgohen informata deri te Sekretariati i 
Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. Informatat kishin të bënin me numrin 
dhe llojin e kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit deri te organet që veprojnë në kuadër të 
Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. 
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Cenime të konstatuara dhe masa të 
ndërmarra 

 

Pas analizimit të parashtresave, në qoftë se konstatohej shkelje e të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve, Avokati i Popullit me rekomandime, mendime, sugjerime, vërejtje, 
propozime, kërkesa dhe ndërhyrje tjera të ngjashme, kërkonte nga organet kompetente t’i 
shmangin parregullsitë dhe paligjshmëritë, me qëllim që qytetarët të munden në mënyrë më 
ekonomike dhe më efikase ta realizojnë të drejtën e tyre. Në këtë drejtim ishin edhe ndërhyrjet e 
Avokatit të Popullit, të cilat duhej të kontribuonin në përmirësimin dhe avancimin e organizimit dhe 
punës së shërbimeve profesionale të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave të 
tjera që kanë autorizime publike. 

Nga numri i përgjithshëm i lëndëve, sipas të cilave gjatë vitit 2006 veproi Avokati i Popullit, 
në 1005 raste u konstatuan shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. Nga ato në 
758 raste (75,42%) organet e administratës shtetërore, organet e organizatat e tjera me autorizime 
publike vepruan sipas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, për 204 raste (20,30%) procedura vijon, 
ndërsa për 43 (4,28%) të rasteve Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore. 

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara gjatë vitit 2006 ishin nga fusha e 
marrëdhënieve pronësore-juridike 294 ose 29,25%, nga të cilat në 190 ose 64,63 të rasteve 
organet dhe organizatat me autorizime publike vepruan pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. 
Pastaj, vijojnë parashtresat nga fusha e procedurës policore, ku janë konstatuar cenime në 192 
raste ose në 19,10%, nga të cilat në 159 ose 82,81 të rasteve u miratuan ndërhyrjet e Avokatit të 
Popullit. Nga fusha e të drejtave sociale u konstatuan cenime në 96 ose 9.55% të parashtresave, 
nga të cilat në 78 raste ose 81,25% u pranuan ndërhyrjet, nga fusha e marrëdhënieve të punës në 
92 ose 9,15% të rasteve u konstatuan cenime, nga të cilat në 64 ose 69,57% është vepruar pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit e kështu me radhë.  

23,47 % 
Cenime të 

konstatuara 

Foto nr. 5  - Organet të cilat për numrin më të madh të rasteve  
                     akoma nuk kanë vepruar sipas ndërhyrjeve të AP-së
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Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, numri më i madh i mosveprimit sipas 
vërejtjeve, mendimeve, sugjerimeve dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit ishte nga 
komisionet e shkallës së dytë pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, Ministria e Punëve të 
Brendshme, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Financave e kështu me radhë. 

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara mbi qytetarët, sikurse edhe gjatë viteve 
paraprake, kishin të bënin me shkelje të dispozitave ligjore dhe të dispozitave të procedurës, 
përkatësisht me zvarritje të procedurës në të cilën qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre. Nga numri 
i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, thuaja se 85% u përkiste zvarritjeve të procedurave nga 
organet administrative dhe gjyqësore. Thënë me fjalë të tjera, në mbi 85% të rasteve, organet 
kompetente nuk e kanë respektuar afatin për vendimmarrje sipas kërkesave të qytetarëve, ndërsa 
në numër të konsiderueshëm  e kanë keqpërdorur institutin heshtje e administratës.    

Për evitimin e cenimeve të konstatuara, Avokati i Popullit pranë organeve kompetente 
dërgoi 286 intervenime, në mesin e të cilave: 41 rekomandime, 218 vërejtje, 6 mendime dhe 4 
sugjerime. Krahas kësaj, Avokati i Popullit paraqiti shtatë kërkesa deri te Prokuroria Publike për 
inicimin e procedurës për përcaktim të përgjegjësisë, një iniciativë pranë Qeverisë së Republikës 
të Maqedonisë për amendime të ligjeve, një iniciativë pranë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë për moszbatim të ligjit, tre propozime për hapje të procedurës disiplinore kundër 
personave përgjegjës ose nëpunës të organeve dhe organizatave, një raport deri te ministri i 
ministrisë përkatëse për pengimin e punës së Avokatit të Popullit, dy propozime për përsëritje të 
procedurës dhe dy kërkesa për zbatimin e përkohshëm të akteve administrative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenime të dërguara nga Avokati i Popullit 

4 6

41

218 

0 

50

100

150

200

250

Sugjerime Mendime Rekomandime Vërejtje 

Grafiku nr.6



Raporti vjetor 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 
 

22 

Mbi 5300  
qytetarë të pranuar

në bisedë

 
 
 
Qytetarët tek Avokati i Popullit 

 
Avokati i Popullit në zyrën e tij në Shkup, si dhe nëpër zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, 

Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip, praktikoi pranimin e ditëpërditshëm të qytetarëve, me 
ç’rast ai, zëvendësit e tij ose punonjësit e shërbimit profesional pranuan në bisedë mbi 5300 
qytetarë, ndërsa pas bisedave të zhvilluara nëse ekzistonte dyshim për cenim të kryer ndaj të 
drejtave, hartohej shënimi zyrtar sipas të cilit pastaj veprohej ose qytetarët udhëzoheshin se ku 
dhe në ç’mënyrë mund t’i realizonin të drejtat e tyre. 

Zyra e Avokatit të Popullit në Shkup ka më së shumti parashtresa të pranuara, përkatësisht 
2005. Në zyrën e Avokatit të Popullit në Kumanovë janë pranuar 316 parashtresa, në Manastir 
261, Strumicë 141, Kërçovë 132, 128 në Shtip dhe 93 parashtresa janë pranuar në zyrën e 
Tetovës.   
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Pasqyra nr.5 

PASQYRA E LËNDËVE TË PRANUARA NË ZYRAT E 
AVOKATIT TË POPULLIT 

Parashtresa të pranuara nëpër zyrat e  
Avokatit të Popullit 
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Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

10 1      11 

Procedura policore dhe  
punë të tjera të rendit 

243 26 28 12 19 12 160 500 

Jurisprudenca 495 100 35 47 27 48 41 793 

Ushtarakë dhe detyrues ushtarakë 4  1     5 

Mbrojtja sociale 131 16 2 7 8 8 24 196 

Marrëdhënie të punës 241 24 20 8 13 9 11 326 

Çështje strehimore 66 7 1    6 80 

Mbrojtja shëndetësore 50 1 1 5  2  59 

Sigurimi pensional dhe invalidor 113 14 12 9 11 14 12 185 

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 27 2    2 2 33 

Të drejta të fëmijëve 67 6 5 2 1 1 5 87 

Urbanizmi dhe ndërtimtaria 107 12  13 3 8 14 157 

Mjedisi jetësor 15 3 1   1  20 

Financa 20 1 1 1   1 24 

Marrëdhënie pronësore - juridike 211 36 12 27 8 12 21 327 

Të drejta të konsumatorëve  69 3 8 5 3 6 6 100 

Të tjera  136 9 5 5  5 13 173 

G J I TH S E J: 2005 261 132 141 93 128 316 3076
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 Në mbrojtje të lirive dhe  
     të drejtave të qytetarëve 

 
 
 
 
 
Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 

 
Avokati i Popullit, në përputhje me dispozitat e nenit 77 të Kushtetutës 

së Republikës të Maqedonisë dhe nenit 2 të Ligjit për Avokatin e Popullit, 
mes tjerash është kompetent edhe për zbatimin e parimeve të parapara 
kushtetuese të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në 
organet e pushtetit shtetëror, njësitë e vetadministrimit lokal dhe institucionet 
e shërbimet publike. 

Në funksion të operacionalizimit të këtyre dispozitave, në nivel 
shtetëror dhe lokal, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushton mbrojtjes së parimeve të 
mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive të cilët nuk 
janë shumicë dhe në këtë drejtim paraqitet si mekanizëm kontrollues dhe garantues i mbrojtjes të 
të drejtave të bashkësive. 

Për përcaktimin e gjendjeve, që kanë të bëjnë me përfaqësimin e drejtë të të gjitha 
bashkësive dhe barazinë gjinore, Avokati i Popullit gjatë vitit 2006 bëri analizë të të dhënave të 
grumbulluara nga organet ndaj të cilave vepron me kompetencë. 

Në kuptim të kësaj, Avokati i Popullit u drejtua pranë: Kabinetit të Presidentit të Republikës 
së Maqedonisë, Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 
Maqedonisë, Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, Avokatit Publik të Republikës së 
Maqedonisë, Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, organeve të pavarura shtetërore, fondeve, 
Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, gjykatave të apelit dhe gjykatave themelore, 
Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, prokurorive të larta publike, prokurorive 
themelore publike, enteve ndëshkuese-përmirësuese dhe enteve edukuese-përmirësuese, 
qendrave për punë sociale, si dhe pranë njësive të vetadministrimit lokal. Në kontekst të paraqitjes 
së gjendjeve për aplikimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, në pasqyrën tabelore 
janë prezantuar edhe të dhënat për Avokatin e Popullit, i cili me konsekuencë e aplikon parimin e 
cekur. (Pasqyra nr. 6 fq. 26) 

Të dhënat, të cilat i dërguan institucionet, kanë të bëjnë me numrin e përgjithshëm të të 
punësuarve nëpër organet e administratës shtetërore, në përputhje me Ligjin për nëpunës 
shtetërorë, përkatësisht nëpër ndërmarrjet publike dhe shërbimet, në përputhje me Ligjin për 
marrëdhënie pune. 

Në funksion të zbatimit të mëtutjeshëm të këtij parimi kushtetues, Avokati i Popullit dërgoi 
kërkesë pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë-Kabinetit të zëvendëskryetarit të Qeverisë 
për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë, me ç’rast kërkoi të njoftohet për aktivitetet, të cilat në 
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këtë plan planifikohen të ndërmerren gjatë periudhës së ardhshme. Së këtejmi, nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë-Kabinetit të zëvendëskryetarit për Implementimin e Marrëveshjes 
Kornizë, Avokati i Popullit u njoftua se me Vendimin e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, nga 
mbledhja e 16, e mbajtur në datën 21.11.2006, janë sistematizuar 99 përkthyes/interpretues, 
pjesëtarë të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, nga të cilët 38 
nëpër gjykata dhe 61 nëpër organe të administratës. Sektori, në bashkëpunim me Kabinetin dhe 
me ndihmën e ekspertëve të huaj punon në hartimin e strategjisë për përfaqësimin e drejtë dhe 
adekuat të bashkësive, të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, ndërkaq  Propozim 
strategjia tanimë është lëshuar në procedurë qeveritare dhe së shpejti pritet të miratohet nga 
Qeveria. 

Gjatë punimeve sipas lëndëve, për sa i përket përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, si një lloj 
diskriminimi pozitiv, gjatë vitit 2006, është pranuar një numër i caktuar i parashtresave, por 
karakteristike është parashtresa në të cilën u kërkua ndërhyrje për realizimin e të drejtës së 
punësimit pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit sipas Programit për trajnim profesional-
administrativ të nëpunësve shtetërorë për punë në administratën shtetërore “PACE”. Në lidhje me 
këtë, Avokati i Popullit kërkoi dhe vuri në dukje obligimin që kursisti të punësohet në vendin 
përkatës të punës, e që nga ana tjetër rezultoi se parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat edhe 
në këtë drejtim, ndonëse është e drejtë e garantuar me ligj, akoma nuk është afirmuar sa duhet në 
vendin tonë, si dhe nuk ndërmerren masa konkrete për respektimin konsekuent të tij. 

Nga ana tjetër, numri i vogël i lëndëve nga fusha e  diskriminimit nuk guxon të na çojë në 
përfundimin se në Republikën e Maqedonisë diskriminimi nuk është i pranishëm. Përkundrazi, ky 
fenomen është thelbi i të gjitha cenimeve të të drejtave e lirive të njeriut dhe i njëjti ekziston në 
formë të kamufluar, ndërkaq qytetarët rrallë herë e shfaqin publikisht për shkak të frikës, jo 
informimit apo për shkak të pamundësisë për ta rinjohur elementin diskriminues ndaj një sjelljeje 
apo veprimi ose për shkak të ekzistimit të zbrazëtirës në sistemin e kornizës legjislative. 

Në vitin 2006, në këtë fushë, pranë Avokati i Popullit u paraqit një parashtresë nga një grup 
joformal studentësh të përkatësisë rome nga Shkupi, në të cilën kërkohej intervenim për shkak të 
transmetimit të radio programit me përmbajtje të drejtpërdrejtë cenuese dhe sjellje diskriminuese 
ndaj dëgjuesve romë. Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit konstatoi cenim të të 
drejtave të qytetarëve, përkatësisht elemente të veprimit diskriminues përmes transmetimit në etër 
të emisionit kontestues, për të cilën gjë ndërmori veprime përkatëse dhe rastin e zgjodhi 
pozitivisht. 

Në kontekst të kësaj, në situatë kur mungojnë dispozitat ligjore, Avokati i Popullit gjatë vitit 
raportues, me iniciativë të tij, hapi procedurë mbi bazë të artikullit të botuar në një gazetë të 
përditshme, ndërmori aktivitete përkatëse për verifikimin e ekzistimit të diskriminimit mbi nxënësit 
romë, me formimin e paraleleve etnikisht të pastra në Shkollën Fillore “Goce Dellçev” – Gostivar. 
Mirëpo, si në këtë ashtu edhe në raste të tjera, pas kryerjes së inspektimeve nga ana e Avokatit të 
Popullit dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, përpjekjet për të verifikuar se a ekziston diskriminim 
mbetën të pasuksesshme për shkak të faktit se nuk është nxjerrë Ligji për mundësi të barabarta, 
me të cilin në mënyrë të përpiktë do të përkufizohej nocioni diskriminim, si dhe do të përcaktohej 
organi kompetent për marrjen e masave përkatëse, për shmangien e pasojave nga sjelljet 
diskriminuese. 

Si hap pozitiv, në lidhje me formësimin e kornizës juridike, është miratimi dhe zbatimi i Ligjit 
për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve, me të cilin krijohet kornizë ligjore për 
ndalimin e diskriminimit në jetën shoqërore dhe në këtë drejtim përcaktohen masa të veçanta me 
kompetenca të konkretizuara të disa institucioneve për ndërmarrje të masave dhe aktiviteteve. 



Raporti vjetor 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 
 

26 

Pasqyra nr. 6 

PPËËRRFFAAQQËËSSIIMMII  II  DDRREEJJTTËË  DDHHEE  AADDEEKKUUAATT  
PPËËRRFFAAQQËËSSIIMMII  GGJJIINNOORR  

MMaaqqeeddoonnaass  Shqiptarë Turq RRoommëë  SSeerrbbëë  VVlllleehh  Boshnjakë TTëë  ttjjeerrëë  
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Kabineti i Presidentit të RM-së-
shërbimi profesional  25 15 60 10 40 22 88 2 8     1 4       

Kuvendi i RM-së-shërbimi 
profesional  186 130 69,9 56 30,1 149 80,1 26 14 3 1,6 1 0,5 4 2,2   2 1,1 1 0,5 

GGjjyykkaattaa  KKuusshhtteettuueessee  ee  RRMM--ssëë  29 21 72,4 8 27,6 25 86,2 4 13,8             

AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  ii  RRMM--ssëë  70 44 62,9 26 37,1 39 55,7 24 34,3 1 1,4 2 2,9 2 2,9 2 2,9     

KKëësshhiillllii  GGjjyyqqëëssoorr  ii  RRMM--ssëë11  14 10 71,4 4 28,6 13 92,9       1 7,1       

AAvvookkaattii  PPuubblliikk  ii  RRMM--ssëë  91 63 69,2 28 30,8 85 93,4 5 5,5 1 1,1           

QQeevveerriiaa  ee  RRMM--ssëë--sshhëërrbbiimmii  
pprrooffeessiioonnaall  

583 301 51,6 282 48,4 480 82,3 65 11,1 10 1,7 4 0,7 8 1,4 9 1,5   7 1,2 

MMiinniissttrriiaa  ee  FFiinnaannccaavvee  574 343 59,8 231 40,2 493 85,9 57 9,9 3 0,5 4 0,7 8 1,4 4 0,7 2 0,3 3 0,5 

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëvvee  ttëë  JJaasshhttmmee  343 133 38,8 210 61,2 263 76,7 69 20,1 1 0,3 1 0,3 1 0,3 2 0,6   6 1,7 

MMiinniissttrriiaa  ee  DDrreejjttëëssiissëë  613 230 37,5 383 62,5 469 76,5 112 18,3 16 2,6 3 0,5 7 1,1 4 0,7 2 0,3   

MMiinniissttrriiaa  ee  BBuujjqqëëssiissëë,,  PPyyllllttaarriissëë  
ddhhee  EEkkoonnoommiissëë  ssëë  UUjjiitt  443 69 15,6 374 84,4 355 80,1 61 13,8 6 1,4 1 0,2 11 2,5 3 0,7   6 1,4 
MMiinniissttrriiaa  ee  SShhëënnddeettëëssiissëë    176 114 64,8 62 35,2 133 75,6 35 19,9 1 0,6 1 0,6 3 1,7 1 0,6   2 1,1 

MMiinniissttrriiaa  ee  MMbbrroojjttjjeess  663 232 35 431 65, 562 84,8 61 9,2 8 1,2 2 0,3 14 2,1 10 1,5 2 0,3 4 0,6 

MMiinniissttrriiaa  ee  TTrraannssppoorrttiitt  ddhhee  
LLiiddhhjjeevvee  173 84 48,6 89 51,5 130 75,1 34 19,7 1 0,6 1 0,6 6 3,5 1 0,6     
MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëss  ddhhee  PPoolliittiikkëëss  
SSoocciiaallee    279 161 57,7 118 42,3 215 77,1 41 14,7 1 0,4 3 1,1 8 2,9 6 2,2 4 1,4 1 0,4 

MMiinniissttrriiaa  ee  EEkkoonnoommiissëë  405 178 44 227 56,1 301 74,3 85 21 4 1   5 1,2 6 1,5   4 1 

                                                 
1

Për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë janë prezantuar të dhëna vetëm për Shërbimin profesional, duke e pasur parasysh se ende nuk ka përfunduar procedura e zgjedhje së anëtarëve. 
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MMiinniissttrriiaa  ee  MMjjeeddiissiitt  JJeettëëssoorr  ddhhee  
PPllaanniiffiikkiimmiitt  HHaappëëssiinnoorr  107 58 54,2 49 45,8 86 80,4 12 11,2     5 4,7 2 1,9   2 1,9 
MMiinniissttrriiaa  ee  VVeettaaddmmiinniissttrriimmiitt  LLookkaall  19 11 57,9 8 42,1 9 47,4 9 47,4   1 0,9         

MMiinniissttrriiaa  ee  AArrssiimmiitt  ddhhee  SShhkkeennccëëss  228 131 57,5 97 42,5 136 59,6 77 33,8 4 1,8   8 3,5   3 1,3   

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëvvee  ttëë  BBrreennddsshhmmee  12076 1743 14,4 10333 85,6 9731 80,6 1804 14,9 68 0,6 77 0,6 220 1,8   23 0,2 153 1,3 

MMiinniissttrriiaa  ee  KKuullttuurrëëss  80 55 68,8 25 31,3 68 85 7 8,8 2 2,5   1 1,3 2 2,5     

OOrrggaannee  ttëë  ppaavvaarruurraa  sshhtteettëërroorree22  9977 5722 57,35 4255 42,65 8916 89,37 532 5,3 65 0,7 56 0,6 234 2,3 55 0,6 37 0,4 82 0,8 

FFoonnddee33  1370 888 64,8 482 35,2 1216 88,8 100 7,3 6 0,4 6 0,4 23 1,7 11 0,8   12 0,9 

GGjjyykkaattaa  SSuupprreemmee  ee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  
MMaaqqeeddoonniissëë  88 59 67,0 29 33,0 76 86,4 6 6,8 1 1,1   3 3,4 2 2,3     

GGjjyykkaattaa  ttëë  aappeelliitt  251 156 62,2 95 37,8 214 85,3 19 7,6 3 1,2 1 0,4 2 0,8 7 2,8 1 0,4 4 1,6 

GGjjyykkaattaa  tthheemmeelloorree  2347 1260 53,7 1087 46,3 2060 87,8 164 7,0 26 1,1 24 1,0 18 0,8 33 1,4 4 0,2 18 0,8 

PPrrookkuurroorriiaa  335 202 60,3 133 39,7 301 89,9 22 6,6 4 1,2   4 1,2 4 1,2     

IInnssttiittuucciioonnee  nnddëësshhkkuueessee--
ppëërrmmiirrëëssuueessee  ddhhee  eedduukkuueessee--  
ppëërrmmiirrëëssuueessee  

516 96 18,6 420 81,4 448 86,8 54 10,5   1 0,2 6 1,2 7 1,4     

NNddëërrmmaarrrrjjee  ppuubblliikkee44  8804 1461 16,6 7343 83,4 7633 86,7 605 6,9 88 1 68 0,8 231 2,6 54 0,6 33    

QQeennddrraa  ppëërr  ppuunnëë  ssoocciiaallee  524 345 65,8 179 34,2 401 76,5 78 14,9 10 1,9 5 1 11 2,1 8 1,5 3 0,6 8 1,5 

NNjjëëssii  ttëë  vveettaaddmmiinniissttrriimmiitt  llookkaall55  2955 1114 37,7 1841 62,3 2414 81,7 382 12,9 55 1,9 22 0,7 40 1,4 13 0,4 4 0,1 25 0,8 

 

Në këtë pasqyrë tabelore nuk janë regjistruar të dhënat e përfaqësimit në veprimtaritë: arsim, shëndetësi dhe kulturë.

                                                 
2 Të dhënat e kërkuara nuk i dërguan: Agjencia për Investime të Huaja në Republikën e Maqedonisë, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Byroja për Rezerva të Mallit, dhe Qendra për Arsimim të Kuadrove nga Fusha e Sigurisë. 
 
3 Të dhënat e kërkuara nuk i dërgoi Fondi për Sigurim të Depozitave. 
 
4  Informacionet e kërkuara nuk i dërgoi NP për punë burse “AGRO-BURSA”, Shkup, ndërsa të dhëna jo të plota dërgoi NP për furnizim me ujë “Liqeni i Dojranit” Dojran i Vjetër. 
   Kërkesat e dërguara pranë NP për furnizim, transport dhe distribucion të gazit natyror “GA-MA” – Shkup, u kthyen me shenjën “I panjohur”. 
 
5 Të dhënat e kërkuara i paraqitën të gjitha komunat e Republikës së Maqedonisë, mirëpo të dhënat nga Komuna Mogila nuk janë komplete dhe nuk përmbajnë të dhëna për strukturën nacionale të të punësuarve, ndërsa të dhënat e Komunës Konçe nuk janë të 

qarta. 
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Njëri nga segmentet e përcaktuar të Avokatit të Popullit është edhe bashkëpunimi me 
institucionet shtetërore për avancimin e mbrojtjes së parimit të mosdiskriminimit të qytetarëve, 
përfshirë edhe mbrojtjen dhe avancimin e barazisë gjinore. Në kontekst të kësaj, është me 
rëndësi të theksohen aktivitetet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale – Seksioni për 
avancimin e barazisë midis gjinive, i cili me përkrahje të Misionit të OSBE-së në Shkup, nga 
muaji korrik i vitit 2006, filloi me realizimin e projektit “Revidimi i planit nacional për aksion të 
barazisë gjinore”. 

Në realizimin e këtij projekti, përkatësisht në hartimin e Propozim tekstit të Planit nacional 
për aksion të barazisë gjinore, i cili duhet të aprovohet nga Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë, për pjesën e të drejtave të njeriut dhe të femrës mori pjesë edhe Avokati i Popullit. 

Problem i veçantë është fakti se në Republikën e Maqedonisë akoma nuk është nxjerrë 
ligji sistemor për mbrojtje nga diskriminimi, me të cilin do të sigurohej mekanizmi i masave dhe 
aktiviteteve për mbrojte juridike në raste të paraqitjes së dukurisë të diskriminimit. Me nxjerrjen e 
ligjit duhet të krijohen dispozita ligjore, me të cilat do të ndalohet dhe pengohet diskriminimi nga 
cili do qoftë person, grup personash, pushteti, institucionet dhe organizatat publike, lokale, 
nacionale dhe private në fushën civile, politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore, si dhe në 
fushën e punësimit, arsimit, strehimit dhe qasjes ndaj mallrave dhe shërbimeve. 

Nxjerrja e Ligjit të veçantë për mbrojtje nga diskriminimi përcaktohet edhe nga 
implementimi i Direktivës 76/207. EEC të Këshillit të Unionit Evropian për barazi ndërmjet 
femrave dhe meshkujve, Direktivës 2000/43 DC (6) me të cilën implementohet parimi i trajtimit të 
barabartë ndërmjet njerëzve, pa marrë parasysh racën ose përkatësinë etnike, si dhe  Direktivës 
2000/78/EC me të cilën përcaktohet korniza e përgjithshme për trajtim të barabartë gjatë 
punësimit dhe profesionit, të aprovuara me qëllim të shmangies së mundësive të diskriminimit në 
fushat e cekura mbi kategorinë e personave të përmendur dhe për këtë shkak Avokati i Popullit 
konsideron se është e domosdoshme të miratohet legjislaturë përkatëse, e cila do ta rregullojë 
këtë problematikë edhe pse tentativa të këtilla janë bërë me Ligjin për marrëdhënie pune. 

 
 
 
Autorizime të veçanta policore 
 
 

 
Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të 

njeriut në fushën e respektimit të personalitetit 
dhe dinjitetit njerëzor, si dhe respektimit të jetës 
familjare, të drejtës në pronë dhe jetës private, 
si vlera themelore të shoqërisë moderne, u 
takojnë prioriteteve më të larta të Avokatit të 
Popullit gjatë kryerjes së punëve nga 
kompetenca e tij. 

Në këtë sidomos udhëzojnë dispozitat e 
neneve 21 dhe 31 të Ligjit për Avokatin e 
Popullit, të cilat imponojnë obligimin për 
ndërmarrjen e veprimeve për mbrojtje me 
karakter preventiv, kur bëhet fjalë për cenimin e 
të drejtave të një numri më të madh të 
qytetarëve dhe personave të tjerë, si dhe 
veprimeve për ndjekjen e gjendjeve për sa i 
përket respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave 
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kushtetuese dhe ligjore të personave në organet, organizatat dhe institucionet në të cilat është e 
kufizuar liria e qarkullimit. 

Me qëllim të realizimit të aktiviteteve programore të përcaktuara me Programin e punës 
për vitin 2006, gjatë muajit maj të vitit raportues, Avokati i Popullit parashikoi vizita në më tepër 
stacione policore në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. 

Qëllimi i një aktiviteti të këtillë programor ishte që të përcaktohet se vallë ndaj personave 
që thirren, arrestohen ose mbahen në arrest, ekziston dyshim i bazuar për vepër të kryer penale 
ose ndonjë vepër tjetër që ndiqet sipas detyrës zyrtare, veprohet në përputhje me dispozitat e 
Ligjit për punë të brendshme, Ligjit të policisë, Rregulloren për kryerjen e punëve të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Urdhrit për përdorimin e forcës dhe mjeteve të detyrimit, përkatësisht 
nëse gjatë kryerjes së punëve policore dhe gjatë ndërmarrjes së autorizimeve policore 
respektohen liritë dhe të drejtat e qytetarëve. 

Aktiviteti i cekur, për fat të keq, nuk u realizua tërësisht për shkak të obstruksioneve, me të 
cilat u ballafaqua Avokati i Popullit gjatë vizitës së disa stacioneve policore në kuadër të Sektorit 
për Punë të Brendshme në Manastir, Shkup, Shtip dhe Ohër. 

Për këtë arsye, Avokati i Popullit nuk formoi pasqyrë të plotë për gjendjen për të cilën i 
bëri vizitat dhe ky ishte shkas që për këtë dhe problemet e tjera, me të cilat ballafaqohet gjatë 
procedurave për sigurimin e provave në punën me lëndë, të realizojë takim pune me ministren e 
Punëve të Brendshme, të cilës i dërgoi informatë me shkrim dhe kërkoi që në kuadër të 
kompetencave të veta të ndërmerr veprime, me të cilat Avokatit të Popullit do t’i mundësohen 
kushte për kryerjen papengesë të funksionit. 

Megjithatë, vizitat nëpër stacione policore, në të cilat u mundësua inspektimi si dhe pjesa 
e realizimit të funksionit përmes veprimit sipas rasteve konkrete, gjatë vitit 2006, rezultoi se është 
evident përmirësimi i gjendjeve në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut gjatë kryerjes së 
punëve policore dhe gjatë veprimit sipas autorizimeve policore nga ana e personave zyrtarë të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Përmirësimi i gjendjeve, para së gjithash ka të bëjë me procedurat gjatë heqjes së lirisë, 
në të cilat është rritur shkalla e respektimit të së drejtës të kumtimit të shkaqeve të privimit në 
gjuhën të cilën e kupon personi i privuar nga liria, të drejtës së heshtjes, të drejtës që personi të 
këshillohet me avokat dhe të ketë mbrojtje sipas zgjedhjes së tij, ndërsa për privimin nga liria të 
njoftohet anëtar i familjes ose person i afërt i tij. 

Përmirësime të këtilla të gjendjeve janë shënuar edhe në aspekt të kushteve të disa 
stacioneve policore, në të cilat mbahen persona të privuar nga liria, por jo në nivelin më të lartë 
të standardeve evropiane. 

Megjithatë, Avokati i Popullit edhe më tutje konstaton dobësi, parregullsi dhe shkelje të të 
drejtave të njeriut gjatë ndërmarrjes së autorizimeve policore me karakter operativ dhe teknik siç 
janë: kërkimi i personave dhe sendeve, bllokimi, bastisja dhe prita, gjatë marrjes së veprimeve 
për ruajtjen e qetësisë dhe rendit publik, gjatë kryerjes së punëve të sigurisë në komunikacion, 
dhe gjatë ndërmarrjes së masave për kapjen e autorit të veprës penale, zbulimin e gjurmëve dhe 
sigurimin e provave. 

Dobësitë e funksionimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në pjesën e funksionit për 
të cilin bëhet fjalë, para së gjithash kanë të bëjnë me kryerjen e paligjshme të punëve policore, 
gjatë ndërmarrjes së autorizimeve të cekura policore nga ana e pjesëtarëve të njësive të veçanta 
të policisë. Ndërkaq ato rezultojnë nga: edukimi i pamjaftueshëm për të drejtat dhe obligimet 
personale të tyre; edukimi i pamjaftueshëm për të drejtat dhe liritë e qytetarëve dhe vetëdijes e 
bindjes se përdorimi i mjeteve të detyrimit akoma është mjeti më efikas, me ndihmën e të cilit 
mund të arrihet pranimi, të sigurohen prova dhe fakte të tjera për veprën e kryer penale; 
përdorimi jo proporcional i mjeteve të detyrimit nga ana e personave zyrtarë gjatë ndërmarrjes së 
autorizimeve policore; kryerjes në mënyrë joprofesionale të rolit të Sektorit për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde  Profesionale dhe përpjekjeve që me çdo kusht të fshihen dobësitë; 
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futjen gabimisht nëpër shtëpitë e qytetarëve, si dhe masat e buta ndëshkuese për personat 
zyrtarë, për të cilët vërtetohet se i kanë tejkaluar autorizimet zyrtare. 

Si rezultat i anomalive të regjistruara, gjatë vitit raportues, për shkak të veprimit 
joprofesional të pjesëtarëve të njësive speciale policore ndodhi që një person i mitur i 
nacionalitetit rom ta humb jetën. 

Në këtë rast Sektori për Kontroll të Brendshëm nuk bëri përpjekje për të zbatuar hetim të 
hollësishëm, t’i verifikojë shkaqet për rastin ose të kërkojë hetim të pavarur nga Prokuroria 
Publike dhe gjykata. 

I bindur se në rastin konkret kanë qenë të involvuar pjesëtarë të policisë, se masat që 
janë ndërmarrë ndaj personave adoleshentë janë zbatuar në mënyrë joprofesionale, se të njëjtat 
kanë qenë shkas për humbjen e jetës së një të mituri nga një grup i majorizuar shoqëror, Avokati 
i Popullit kërkoi që Prokurori Publik të hapë procedurë në të cilën gjykata kompetente do ta 
verifikojë vërtetësinë e ngjarjes, por për fat të keq, Prokuroria Publike nuk e pa të udhës që për 
këtë rast të zbatojë hetim korrekt dhe të pavarur. 

Krahas kësaj, gjatë vitit raportues, Avokati i Popullit pranë prokurorive themelore në 
Shkup dhe Manastir, paraqiti kërkesa për hapjen e procedurave kundër katër personave zyrtarë 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kundër një ushtaraku të Armatës së Republikës të 
Maqedonisë, për shkak të verifikimit të përgjegjësisë së tyre për vepra penale kundër të drejtave 
dhe lirive të qytetarëve, nga të cilat për njërin rast filloi hetimi, për tjetrin kërkesa e Avokatit të 
Popullit nuk është pranuar, ndërsa për të tjerët prokurori publik akoma nuk ka marrë vendim 
përfundimtar. 

Gjatë veprimit sipas lëndëve, Avokati i Popullit vërejti se janë të shpeshta rastet e 
përdorimit të forcës dhe mjeteve të detyrimit, për çka ekzistojnë prova, përkatësisht 
dokumentacion mjekësor, Ministria e Punëve të Brendshme duke paraqitur kallëzim penal për 
sulm mbi person zyrtar kundër personit ndaj të cilit është përdorur dhuna, si viktimë të ngjarjes e 
paraqet personin zyrtar. 

Mënyra e këtillë arbitrare e paraqitjes së gjendjeve, duke i shtrembëruar punët në dëm të 
viktimës së vërtetë, injorimit të qëndrimeve dhe mendimeve të Avokatit të Popullit, fshehjes së 
fakteve dhe mbrojtjes së paarsyeshme të personave zyrtarë, nuk mund të sjellin rezultate 
pozitive në ngritjen e nivelit profesional të veprimit të personave zyrtarë gjatë kryerjes së punëve 
policore. 

Avokati i Popullit konsideron se faktorët relevantë të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
duhet të jenë të vetëdijshëm për nevojën e mbikëqyrjes dhe kontrollit të përhershëm të 
personave zyrtarë, të cilët kanë autorizim për përdorimin e mjeteve të detyrueshme, në mënyrë 
që të mos ndodh që ata në vend që të jenë në shërbim të qytetarëve, të bëhen cenues të të 
drejtave të tyre. 

Se një gjë e këtillë realisht mund të ndodh dëshmon edhe ngjarja e fundvitit raportues në 
objektin hotelerik në qendër të kryeqytetit të Republikës së Maqedonisë, si dhe incidentet e 
shpeshtuara, në të cilët involvohen pjesëtarët e agjencive private për sigurinë e pronave dhe 
personave, mbikëqyrja e të cilëve gjithashtu është detyrë e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
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Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 
 
 

Gjendjet civile janë me rëndësi 
ekzistenciale për statusin personal dhe shoqëror të 
çdo qytetari të Republikës prandaj, nga realizimi 
ose kufizimi i tyre nga ana e organeve të shtetit 
varet shumë edhe vlerësimi për shkallën e 
demokracisë në të cilën gjendet shtetit. 

Nga këto shkaqe, nën monitorim të 
përforcuar të Avokatit të Popullit ishin edhe 
procedurat e realizimit të të drejtave dhe lirive të 
cekura fundamentale të qytetarëve siç janë: 
zgjidhja e lëndëve që kanë të bëjnë me statusin e 
shtetësisë, vendbanimin dhe qëndrimin, evidencën 
amzë, sekuestrimin dhe kthimin e sendeve dhe të 
gjitha procedurave të tjera, zvarritjen e të cilave e 
vinin në pah personat të cilët paraprakisht me 
kërkesë i ishin drejtuar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme ose organeve tjera me autorizime 
publike. 

Ajo që duhet theksuar për periudhën raportuese është rezultati, të cilin zyra e Avokatit të 
Popullit e arriti në procedurat sipas lëndëve që kanë të bëjnë me fitimin e shtetësisë së 
Republikës të Maqedonisë. Përkushtimi këmbëngulës dhe konsekuent mbi shtetësinë si kategori 
juridike (e jo politike) për lidhjen e aplikuesve me Republikën e Maqedonisë, gjë nga e cila varet 
realizimi i shumë të drejtave tjera politike dhe ekonomike, rezultoi me besim të plotë tek Avokati i 
Popullit të atyre personave të cilët akoma nuk e kishin fituar statusin e shtetësisë. 

Me qëllim të realizimit të kësaj të drejte, në procedurë specifike administrative, Avokati i 
Popullit ndërmori masa të kombinuara për ndryshimin e legjislacionit juridik dhe për pjesëmarrje 
të drejtpërdrejt në të gjitha fazat e kësaj procedure. 

Si në fillim ashtu edhe gjatë gjithë vitit, në zyrën e Avokatit të Popullit u ftuan në bisedë 
organet, të cilat marrin pjesë në procedurën për fitimin dhe heqjen e nënshtetësisë të Republikës 
së Maqedonisë. U realizua bisedë me udhëheqësit e Sektorit për çështje mbikëqyrëse 
administrative dhe Seksionit të tij për shtetësi pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, si edhe 
me kryetaren e Komisionit për zotërimin e gjuhës maqedonase për fitimin e shtetësisë, pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Ftesës nuk iu përgjigj vetëm kryetari i Komisionit të 
shkallës së dytë për vendosje në procedurë administrative në shkallë të dytë, deri te i cili 
qytetarët kishin drejtuar ankesat e tyre për akte individuale administrative. Për shkak të mos 
bashkëpunimit të këtillë, Avokati i Popullit u detyrua që për lëndën e A. L. nga Tetova të kërkojë 
(dhe fitoi) zgjidhje me prioritet, në procedurën sipas padisë së tij për kontest administrativ pranë 
Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë dërgoi dy herë  iniciativa 
për plotësimin e Ligjit për shtetësi dhe lehtësimin e kushteve për pranimin e shtetasve të RSFJ-
së së mëparshme, të cilët pas shpërbërjes së saj me Republikën e Maqedonisë mbetën me 
lidhje të përhershme (faktike dhe juridike). Angazhimin e këtillë Avokati i Popullit e bazoi mbi 
nocionin tanimë të aplikuar “për lidhshmëri të fuqishme dhe efektive” me shtetin (neni 6 i Ligjit 
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për shtetësi) si dhe krahasimin me Ligjin për shtetësi 
kroate. 
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Për sa i përket punës së Komisionit të veçantë të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë 
për verifikimin e kushtit ligjor për natyralizim, që kërkuesi ta zotërojë gjuhën maqedonase deri në 
një shkallë sa të mund të kuptohet me rrethin ku jeton, Avokati i Popullit konstatoi se përmbushja 
e këtij kushti, për një kategori të caktuar të aplikuesve, mund të jetë pengesë e vërtetë për 
pranim në shtetësinë e kërkuar. Për zgjidhjen e këtij problemi, krahas rekomandimit tanimë të 
dërguar për qasje më fleksibile të Komisionit ndaj personave të moshuar, pjesëtarë të 
bashkësive etnike, Avokati i Popullit deri te kryetari dhe sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë dërgoi sugjerim për mënyrën e aplikimit të nocionit ligjor dhe punën e 
Komisionit për gjuhë, që duhet të bazohet mbi qasje që do të mundësojë mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive fundamentale dhe me çka eliminohet diskriminimi i aplikuesve mbi bazë të gjuhës. 

Në lidhje me procedurën pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, sipas lëndëve 
individuale, zyrat e Avokatit të Popullit realizuan kontakte të përditshme telefonike, me Seksionin 
për shtetësi pranë Sektorit për punë mbikëqyrëse administrative. 

Në lëndët individuale ku u konstatua heqje e shtetësisë sipas detyrës zyrtare për disa 
qytetarë të mjediseve etnikisht të përziera, ku kishte konflikt lufte, Avokati i Popullit pranë organit 
për shtetësi dërgoi sugjerime se për këta qytetarë organi duhet të hap procedurë sipas detyrës 
zyrtare për vlerësimin e statusit të shtetësisë së tyre, ngaqë instrumentet ndërkombëtare 
imponojnë marrjen e masave, me të cilat do të zvogëlohet numri i personave pa shtetësi. 

Për sa i përket rregullimit të çështjeve tjera civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Avokati i Popullit i përkujtonte organet e involvuara se duhet t’u përmbahen parimeve themelore 
të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative për orientimin e tyre shërbyes, në mënyrë 
efikase dhe me përgjegjësi ndaj qytetarëve, si dhe për standarde përgjithësisht të pranuara për 
sjellje të mirë administrative, me ç’rast i potenconte përvojat e Kodeksit për sjellje të mirë 
administrative të Ombudsmanit Evropian. 

 
 
 
Jurisprudenca 

 
 

Pas miratimit të Strategjisë për reforma në 
sistemin e jurisprudencës të Republikës së 
Maqedonisë dhe Planit aksionar për zbatimin e tij, 
para dy vjetësh filloi ndërmarrja e një numri të 
konsiderueshëm të ndërhyrjeve reformuese me qëllim 
të implementimit të tyre praktik.  

Me propozim të Qeverisë, Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë miratoi një numër të 
konsiderueshëm të ndryshimeve ose plotësimeve të 
dispozitave ligjore, si në fushën materiale ashtu edhe 
në fushën e legjislacionit procesual, me qëllim që 
procedurat gjyqësore të bëhen më të shpejta dhe më 
efektive, ndërsa qytetarëve t’u mundësohet realizimi i 
parimit për gjykim brenda afatit të arsyeshëm, të 
garantuar me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë dhe me Konventën Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. 

Nëse në planin e legjislaturës, përkundrejt lëshimeve kohore në llogari të ndryshimeve 
serioze cilësore diçka edhe është bërë, në rend të parë që publikut të jashtëm t’i prezantohet se 
realizohet obligimi nga Kreu VII i Marrëveshjes për Stabilizim Asocim, një gjë e këtillë nuk ndodhi 
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me segmentet tjera të cilat paraqiten si domosdoshmëri dhe pjesë përbërëse të Strategjisë dhe 
pa të cilat nuk mund të realizohen reforma të mirëfillta në sistemin e jurisprudencës e as që 
është reale të pritet një gjë e këtillë. 

Zgjidhjet e reja ligjore në legjislacionin procesual, të cilat parashikojnë obligimin e 
pjesëmarrjes më të madhe dhe më aktive të palëve në procedurë, kalimin e barrës së dëshmimit 
mbi ta, sanksionimin e sjelljes pasive, kalimin e një pjese të madhe të punëve, të cilat gjatë 
periudhës paraprake ishin në kompetencë të gjykatave siç janë: ekzekutimi i vendimeve 
gjyqësore, vërtetimi i akteve të ndryshme, implementimi i parimit të zgjidhjes alternative të 
kontesteve me anë të ndërmjetësimit, ndryshimet e legjislaturës materiale dhe inkorporomi i 
sistemit të gijotinës legjislative, sigurisht duhet të japin rezultate në kontekst të sistemit gjyqësor 
më efektiv. 

Gjithsesi, rezultatet përfundimtare, në mungesë të qëllimit të mirëfilltë, e jo të dëshirave 
dhe qëllimeve deklarative, ishin: të ngadalësuara dhe Ligji për gjykata u miratua me shumë 
vështirësi, sidomos implementimi i pjesës që ka të bëjë me organizimin e gjykatave, Ligji për 
Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhja e anëtarëve të tij, Ligji për 
Akademinë për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë, fillimi i procesit të edukimit, 
sigurimi me vonesë i kushteve për fillimin e punës së Gjykatës Administrative në Shkup, miratimi 
i ligjeve për prokurorinë publike dhe për Këshillin e prokurorëve publikë etj. 

E gjithë kjo si dhe vonesa me fillimin e procesit të zgjidhjes së çështjeve që kanë të bëjnë 
me elementet e tjera, të cilat janë kusht themelor për funksionimin efikas të gjyqësorit siç janë: 
domosdoshmëria e krijimit të kushteve për fillimin me punë të Gjykatës së Apelit në Gostivar, 
transferimin e funksioneve të gjykatave të shkallës së parë në përputhje me organizimin dhe 
kompetencat në pajtim me Ligjin, zgjidhja e problemeve materiale si në pjesën e organizimit të 
funksionit të organeve gjyqësore ashtu edhe në pjesën e përmirësimit të gjendjes materiale të 
bartësve të funksionit të gjyqtarit dhe avokatit publik, shpejtësisë së pamjaftueshme të ecurive të 
procesit të implementimit të teknologjisë informatike në organet e sistemit gjyqësor, mungesa e 
lidhjes me bazat e sistemit të të dhënave me institucionet e tjera të sistemit edhe më tutje do të 
paraqesë shkak për: sistem gjyqësor joefikas dhe shkak për cenimin e të drejtës për gjykim 
brenda afatit të arsyeshëm që mund të shkaktojë dëme. 

Anomalitë e këtilla të funksionimit të sistemit gjyqësor nuk janë vërejtur vetëm nga ndjekja 
e gjendjes së përgjithshme, por edhe nga puna sipas lëndëve të Avokatit të Popullit, e cila 
dëshmoi se edhe gjatë vitit raportues pjesa më e madhe e parashtresave kanë të bëjnë pikërisht 
me cenimin e të drejtave të qytetarëve për shkak të zvarritjes së procedurave gjyqësore. 

Nga puna me lëndë u vu re se, përkrah anomalive të cekura të cilat negativisht 
reflektohen në zbatimin e parimit për gjykim brenda afatit të arsyeshëm, si gjendje objektive me 
të cilat ballafaqohet sistemi gjyqësor, ndikim të rëndësishëm kanë edhe dobësitë subjektive, 
përkatësisht: mungesa e menaxhimit të suksesshëm, mos aplikimi i legjislaturës evropiane dhe 
vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ndjekja dhe procesimi i pamjaftueshëm 
me lëndët, i shoqëruar me lëshime administrative, si dhe mosrespektimi i afateve ligjore për 
përpilimin e vendimeve gjyqësore. 

Këto dobësi, si dhe gjendjet objektive me të cilat ballafaqohet dhe në të cilat në tërësi 
funksionon sistemi i jurisprudencës, procedurat i bëjnë të ngadalshme dhe joefektive, ndërkaq 
qytetarëve dhe subjekteve të tjera nuk ua sigurojnë mbrojtjen e garantuar, të shpejtë dhe efikase 
të të drejtave dhe interesave të tyre. 
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Institucione ndëshkuese-përmirësuese 
dhe edukuese-përmirësuese 
 

 

Vuajtja e dënimit me burg dhe masa e 
paraburgimit në institucionet ndëshkuese-
përmirësuese realizohet në përputhje me postulatin 
kushtetues, siç parashikohet me dispozitën e nenit 
12, paragrafit 2, sipas së cilit asnjë personi nuk 
mund t'i kufizohet liria, përveç nga ana e gjykatës 
dhe me procedurë të përcaktuar me Ligj. Së 
këtejmi, edhe personat e dënuar i gëzojnë të gjitha 
të drejtat dhe liritë e përcaktuara me Kushtetutë, 
Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve dhe 
standardet ndërkombëtare nga kjo fushë, përveç të 
drejtës së qarkullimit të lirë, me mekanizma të 
vendosur për kontroll dhe mbikëqyrje gjatë vuajtjes 
së dënimit me burg dhe me krijimin e premisave për 
adaptim social dhe risocializim, si parakusht 
themelor për kthimin në bashkësi pas vuajtjes së 
sanksionit. 

Avokati i Popullit në përputhje me ligjin, me vetiniciativë i ndjek gjendjet që kanë të bëjnë 
me respektimin dhe mbrojtjen e personave të privuar nga liria. 

Funksionin e këtillë, Avokati i Popullit e realizon duke bërë vizita dhe inspektime nëpër 
Institucione ndëshkuese-përmirësuese dhe edukuese-përmirësuese, pa paralajmërim paraprak 
ose leje, ndërsa me personat e vendosur nëpër institucione ndëshkuese përmirësuese bisedon 
pa praninë e personave zyrtarë, si dhe vepron sipas lëndëve të parashtruara nga persona të 
dënuar ose me iniciativë të tij formon lëndë mbi bazë të njoftimeve dhe informatave të fituara.  

Sikurse në vitet paraprake ashtu edhe gjatë vitit 2006, në kontekst të realizimit të 
Programit për punë gjatë periudhës kohore prill-korrik të vitit 2006, Avokati i Popullit i vizitoi të 
gjitha burgjet e Republikës së Maqedonisë, si dhe Entin edukues-përmirësues në Tetovë, me 
ç’rast për gjendjen e konstatuar hartoi raport të veçantë, të cilin për procedim ia dërgoi Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Drejtësisë. 

Gjatë vitit 2006, Avokati i Popullit veproi gjithsej sipas 64 lëndëve, me ç'rast në 8 prej tyre 
u konstatua cenim i të drejtave të parashtruesve, ndërsa pas veprimeve të ndërmarra nga 
Avokati i Popullit parashtruesit i realizuan të drejtat e tyre.  

Nga numri i përgjithshëm i parashtresave, pjesa më e madhe e tyre kishte të bënte me 
trajtimin në burg të personave të dënuar, mirëpo në numër të konsiderueshëm ishin edhe 
parashtresat, që kishin të bënin me transferimin e personave të dënuar në shtetin amë, për 
vuajtje të mëtutjeshme të dënimit me burg. Së këtejmi, sipas rezultateve deri te të cilat arriti 
Avokati i Popullit, në rastet e këtilla edhe po të jetë konstatuar ndonjë ngecje gjatë procedurës së 
transferimit, ato kanë qenë në suaza të institucioneve të shtetit, ku parashtruesit e parashtresave 
kërkonin të transferohen. 

Gjithashtu, një pjesë e parashtresave, sipas të cilave Avokati i Popullit veproi janë 
parashtruar me telefon dhe kryesisht kishin të bënin me kinse pengesa gjatë realizimit të të 
drejtave të personave të dënuar në këto institucione. 

Avokati i Popullit, në të shumtën e rasteve menjëherë dhe në vendngjarje i konfirmonte 
gjendjet, me ç’rast konstatonte se nuk bëhej fjalë për realizimin e të drejtave, por për privilegje, 
pjesë për të cilën Avokati i Popullit nuk është i autorizuar të veprojë, ngaqë për një gjë të tillë 
mund të vendosin vetëm personat e autorizuar zyrtarë të Institucioneve ndëshkuese-
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përmirësuese, para së gjithash drejtori, në përputhje me Rendin e shtëpisë. Por, edhe përkundër 
kësaj Avokati i Popullit disa herë i vuri në dukje Drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve, pranë 
Ministrisë së Drejtësisë, obligimin për aplikimin  konsekuent të dispozitave të Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve në kuptimin e realizimit të të drejtave dhe në aspekt të shfrytëzimit të 
privilegjeve, të cilat u takojnë të burgosurve.  

Nga vizitat e kryera në institucionet ndëshkuese-përmirësuese dhe Entin edukues-
përmirësues në Tetovë, i cili funksionon në objektet e “Burgut – Shkup”, si dhe nga bisedat e 
drejtpërdrejta të zhvilluara me persona zyrtarë të institucioneve, me të paraburgosur dhe me 
persona të dënuar, konstatoi se në të vërtetë mungon një program gjithëpërfshirës për 
ballafaqimin me dukuritë negative, përkatësisht erdhi në përfundim se qasja ndaj punës është në 
kundërshtim me parimet themelore penologjike.  

E pakontestueshme është se për gjendjen aktuale nëpër këto institucione kontribuon 
edhe mungesa e mjeteve financiare për përmirësimin dhe avancimin e kushteve të vendosjes 
dhe pajisjes teknike, ekipimi i pamjaftueshëm kadrovik dhe profesionalizmi, mungesa e 
vazhdueshme e mbikëqyrjes së institucioneve ndëshkuese-përmirësuese dhe edukuese-
përmirësuese nga ana e organeve kompetente të parapara me ligj, si dhe gjendje të tjera të 
papranueshme, të cilat fare nuk korrespondojnë me nevojat e funksionimit të procesit për 
risocializimin e personave të dënuar.  

Nga ana tjetër, si rezultat i inspektimeve të drejtpërdrejta të kryera, Avokati i Popullit 
konstatoi se nga ana e punonjësve të shërbimeve të sigurimit në institucionet ndëshkuese-
përmirësuese të Republikës së Maqedonisë, edhe pse në formë incidentale, ka raste të aplikimit 
të forcës mbi personat e dënuar që bëhet në funksion të ruajtjes së rendit dhe qetësisë dhe 
respektimit të obligimeve ligjore të Rendit të shtëpisë së institucioneve. Megjithatë, marrë në 
përgjithësi, gjatë veprimit me personat e dënuar dhe personat e paraburgosur nuk aplikohet 
dhuna, tortura ose ndonjë formë tjetër e veprimit dhe ndëshkimit jonjerëzor dhe poshtërues. 

Me përjashtim të institucionit ndëshkimor-përmirësues “Burgu i Shtipit” dhe Seksionit të 
hapur të “Burgut të Manastirit” në Prilep, pjesa më e madhe e institucioneve ndëshkuese-
përmirësuese, funksionin e tyre e kryejnë në objekte të shkatërruara dhe substandarde, ndërsa 
personat e paraburgosur dhe të dënuar masën e paraburgimit ose  dënimin me burg e vuajnë në 
kushte johumane (mobilie të vjetruara, prezencë të brumbujve dhe kandrrave tjera, higjienë e 
ndriçim të pamjaftueshëm, lagështirë në ambientet dhe gjumë në dysheme dhe korridore, shtrojë 
dhe veshmbathje të pamjaftueshme ose joadekuate), që nuk përkon me dinjitetin e njeriut dhe 
nuk mundëson zbatimin e procesit për risocializim të mirëfilltë dhe adaptim social. 

Si shembull i veprimit të Avokatit të Popullit mund të përmendet rasti i të dënuarve të INP 
"Idrizovë", të cilët e refuzuan ushqimin e burgut. 

Përkatësisht, pas informatave të publikuara nëpër media publike se në INP të “Idrizovës”, 
një pjesë e të burgosurve refuzojnë ta pranojnë ushqimin e burgut derisa t’ju plotësohen kërkesat 
për zvogëlimin e dënimit për një të tretën për të gjithë të dënuarit (jo vetëm për ata që ishin 
vendosur në INP “Idrizovë”, por edhe nëpër burgjet e tjera të Republikës), Avokati i Popullit me 
iniciativë të tij hapi procedurë, me ç’rast përfaqësues të Avokatit të Popullit e vizituan menjëherë 
institucionin për shkak të verifikimit konkret të gjendjes faktike dhe ndërmarrjes eventuale të 
masave dhe veprimeve në përputhje me autorizimet për mbrojtjen e të drejtave të tyre. 

Pas inspektimit të kryer në INP “Idrizovë” dhe bisedat e zhvilluara të drejtpërdrejta me 
persona të autorizuar zyrtarë dhe me një pjesë të personave të dënuar, të përzgjedhur me 
zgjedhje të rastit, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret kërkesat e të dënuarve nuk 
kanë bazë prandaj dhe e ndërpreu mbajtjen e mëtutjeshme të procedurës. Njëkohësisht 
organeve kompetente ua bëri me dije se për rastin në fjalë janë të detyruar të sigurojnë zbatimin 
e të drejtave të garantuara sidomos të drejtave që kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore dhe 
kontaktet me jetën jashtë burgut. 
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Për shkak të sasisë së pamjaftueshme dhe cilësisë së ushqimit, të paraburgosurit dhe 
personat e dënuar, më së shpeshti ushqimin e pranojnë nga jashtë dhe atë e ruajnë në kushte 
joadekuate, ndërsa për shkak të mungesës së takëmeve për ushqim dhe inventarit të 
pamjaftueshëm (tavolina, krevate), personat e paraburgosur dhe të dënuar shpesh herë hanë në 
këmbë ose të ulur në dysheme apo krevat.  

Personave të dënuar u është vështirësuar komunikimi me telefon me botën jashtë burgut, 
për shkak të numrit të pamjaftueshëm të kabinave të telefonit ose për shkak të kufizimit të 
shfrytëzimit të tyre vetëm gjatë orëve të pasdites, ndërsa aktivitetet sportive dhe argëtuese janë 
minimale si rrjedhojë e numrit të vogël të rekuizitave sportive dhe pajisjeve teknike. 

Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të personave profesionistë në shërbimet për 
riedukim (psikologë, pedagogë, punonjës socialë dhe instruktorë), procesi riedukues nuk e 
përmbush siç duhet funksionin e tij dhe thuaja se në të gjitha institucionet nuk ekziston sistem 
adekuat i mbrojtjes shëndetësore, ngaqë me angazhimin e mjekëve mbi bazë të kontratës për 
vepër, mbrojtja shëndetësore funksionon në mënyrë të improvizuar. 

E gjithë kjo udhëzon në përfundimin se sistemi penitenciar në Republikën e Maqedonisë 
nuk funksionon në përputhje me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, në të cilin pjesërisht janë 
pranuar dhe përfshirë edhe Rregullat Evropiane të Burgjeve. 

Me këtë, edhe pse në planin normativ, sistemi i ekzekutimit të sanksioneve themelohet 
mbi parimet e humanizmit, vlerave morale, drejtësisë dhe respektimit të personalitetit dhe 
dinjitetit njerëzor, megjithatë në praktikë institucionet e sistemit, të ngarkuara për zbatimin e 
dispozitave ligjore dhe nënligjore, për sa u përket personave të paraburgosur dhe të dënuar, këtë 
kategori e kanë lënë në margjina të shoqërisë duke mos u kujdesur siç duhet për ta, me çka i 
cenojnë të drejtat dhe liritë e tyre themelore njerëzore. 

 
 
 
Marrëdhëniet pronësore-juridike 
 
 

Rëndësia e jashtëzakonshme e pronësisë, në 
jetën e përditshme sjell deri te konteste të shumta të 
marrëdhënieve pronësore-juridike, të natyrës juridike 
dhe faktike ndërmjet qytetarëve dhe shtetit, 
përkatësisht personave të tretë dhe ky është shkaku 
kryesor që qytetarët të hapin procedurë me qëllim që 
t’i mbrojnë të drejtat nga fusha e marrëdhënieve 
pronësore-juridike edhe atë më së shpeshti në 
procedurat për: denacionalizim, regjistrimin e të 
drejtës së pronësisë së patundshme dhe të drejtave 
tjera reale të patundshmërive në kadastrën e 
patundshmërive, si dhe në librat në të cilat 
evidentohet ndryshimi i shfrytëzuesve të tokës-
kadastra të tokës, sigurimi i të drejtës së truallit 
ndërtimor dhe ngjashëm. 

Por, fakt i pamohueshëm është se në 
Republikën e Maqedonisë akoma nuk është arritur 

qëllimi i proklamuar kushtetues për pronësi private, si themel i sistemit shoqëror-ekonomik sepse 
procesi i privatizimit të pronës shoqërore, përkatësisht shtetërore, në më tepër segmente akoma 
është në rrjedhë si për shembull: denacionalizimi i pronës së mëparshme dhe privatizimi i truallit 
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ndërtimor, përkatësisht ndërprerja e kategorisë të të drejtës së shfrytëzimit të truallit ndërtimor, si 
trashëgim i sistemit të mëparshëm shoqëror-politik. 

Së këtejmi, kuptohet se shkaku kryesor i gjendjes së këtillë nuk është mospasja e 
interesimit që subjektet të bëhen pronarë të pronës, por në të shumtën e rasteve problemi 
qëndron në moszbatimin ose mosrespektimin e dispozitave ligjore, veçanërisht të pjesës që ka të 
bëjë me periudhën në të cilën lëndët individuale duhet  të zgjidhen, e që nga ana tjetër sjellin deri 
te mosrespektimi dhe shkelja e vazhdueshme e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, 
përkatësisht realizimi i tyre i vështirë. 

Në këtë drejtim, pasqyra e këtillë e gjendjes vërtetohet edhe gjatë punës së Avokatit të 
Popullit, sepse ministri i Financave, i cili sipas ligjit është organ që duhet ta zbatojë 
denacionalizimin, dhe komisionet për denacionalizim të formuara nga ai, Drejtoria për çështje 
pronësore-juridike, Enti Shtetëror për Çështje Gjeodezike, me seksionet për matje dhe kadastër 
dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, si dhe komisionet për zgjidhje të punëve administrative 
në shkallë të dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë-për denacionalizim, për matje, 
kadastër dhe regjistrimin e të drejtave të patundshmërive, marrëdhënieve pronësore-juridike dhe 
ndarje të truallit ndërtimor, fare nuk i dërgojnë sqarimet e kërkuara, informatat dhe provat ose ato 
që i dërgojnë përmbajnë sqarimin se procedura është në rrjedhë. Gjithashtu, Avokatin e Popullit 
nuk e njoftojnë as me masat që i ndërmarrin për zbatimin e kërkesave, propozimeve, 
mendimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve. 

Përndryshe, në përgjithësi gjendja edhe më tutje karakterizohet si vijon: 

-  Punët nuk kryhen në mënyrë objektive dhe mbi bazë të fakteve të rastit, pra nuk i 
marrin parasysh vetëm faktet relevante juridike, në mënyrë që të veprojnë pa vonesa të 
pajustifikueshme, përkatësisht nuk veprojnë në mënyrë më të ndërgjegjshme, më të thjeshtë dhe 
më efektive; 

- Gjatë kryerjes së detyrave zyrtare dhe gjatë vendimmarrjes, organet dhe organizatat 
udhëhiqen nga vlerësimi i gabuar, i paarsyeshëm ose i pakuptimtë i gjendjes faktike, me 
tendencë për ta penguar realizimin e të drejtave dhe interesave të palëve; 

- Gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, nuk sigurohet trajtim i barabartë i qytetarëve 
përkatësisht vërehet punë e ngadaltë, burokraci jashtë mase dhe shkallë e lartë e subjektivizmit 
gjatë kryerjes së procedurës administrative, duke mos respektuar rregullën që lëndët të zgjidhen 
sipas radhës së pranimit; 

- Nuk ekziston sinkronizim i ndërsjellë në punën e organeve shtetërore dhe organeve e 
organizatave që kanë autorizime publike; 

- Heqja dhe kufizimi i të drejtës së pronësisë, si karakteristikë e sistemit të mëparshëm 
shoqëror-politik, nuk është braktisur tërësisht, por ekziston edhe sot e kësaj dite etj. 

Gjatë vitit 2006, numri më i madh i parashtresave të parashtruara kishin të bënin me 
realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në procesin e denacionalizimit, prandaj 
konstatim i pakundërshtueshëm është se kjo procedurë zvarritet në mënyrë të padrejtë, gjë e cila 
e konfirmon përshtypjen e përgjithshme se shteti nuk ka qëllime të mirëfillta për ta zbatuar 
tërësisht procesin e denacionalizimit brenda afatit të paraparë, prej gjashtë vjetësh, periudhë 
kohore e cila tanimë ka skaduar, ndërkohë që nuk janë zgjidhur as gjysma e lëndëve. Zbatimi i 
procesit të denacionalizimit, me një temp të këtillë të punës mbetet të realizohet në një periudhë 
plotësuese, ngaqë në mënyrë permanente dhe në rrethana të pashpjegueshme, pa arsye nuk 
përfillen normat me karakter imperativ, sipas së cilave procedura e këtillë trajtohet si urgjente në 
procedurën e shkallës së parë, por edhe në procedurat sipas ankesave dhe padive të paraqitura 
në instancën më të lartë, pranë Gjykatës Supreme. 

Së këtejmi, krahas asaj se sipas kërkesave individuale nuk veprohet fare dhe procedura 
zvarritet pa arsye, organi për denacionalizim vazhdon t’i shmanget obligimit për ndërmarrjen e 
veprimeve për zbatimin e aktvendimeve të plotfuqishme për denacionalizim dhe dorëzimin e 
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pronës së kthyer në zotërim të drejtpërdrejtë të pronarëve të mëparshëm, përkatësisht 
trashëgimtarëve të tyre juridikë. Kjo ka të bëjë edhe me aktvendimet e plotfuqishme, në të cilat 
përcaktohet se për pronën e nacionalizuar jepet kompensim i llojit të njëjtë, por se kompensimi 
përcaktohet me aktvendim shtesë, me ç’rast nuk ekziston rast për të cilin Avokati i Popullit ka 
vepruar, ndërsa organi për denacionalizim të ketë vepruar në këtë drejtim. Gjithashtu, në rastet 
ku bëhet një gjë e tillë, dorëzimi i pronës së denacionalizuar nuk kryhet në vendin konkret, 
përmes përcaktimit të kufijve dhe me vënien e piketave, por në zyrë duke e keqpërdorur 
mosdijen e palëve, me ç’rast në mënyrë plotësuese u nënshtrohen shpenzimeve që në 
procedura të reja gjyqësore ta realizojnë të drejtën e zotërimit të drejtpërdrejt të pronës. 

Kështu, në procedurën e marrjes së aktvendimeve në shkallës të parë dhe në shkallë të 
dytë, bëhen shkelje të rregullave të procedurës, sepse faktet verifikohen pjesërisht dhe gabimisht 
dhe e drejta materiale aplikohet gabimisht . 

Qytetarëve, problem tejet të madh u paraqet edhe puna e kadastrës, e cila nga një 
institucion që duhet të jetë në shërbim të qytetarëve është shndërruar në institucion i cili në 
vazhdimësi bën keqpërdorime të shumta të detyrës zyrtare ku vërehen edhe paligjshmëri të 
ndryshme dhe elemente të korrupsionit. 

Pasqyrën e këtillë vetëm e plotësojnë zvarritjet permanente dhe të paarsyeshme të 
procedurave, sjelljet joprofesionale të punonjësve dhe mosrespektimin e skajshëm dhe sjelljen 
injorante ndaj ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, sidomos nga ana e Sektorit për matje dhe 
kadastër në Shkup me të cilin kanë të bëjnë thuaja se të gjitha parashtresat e parashtruara. 

Duke vepruar sipas parashtesave që kishin të bënin me sigurimin efikas të realizimit dhe 
mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve në procedurën e shqyrtimit dhe vendimmarrjes sipas 
kërkesave të tyre, për sigurimin e të drejtës mbi truallit ndërtimor (ndarje, dhënie me qira e 
ngjashëm), gjatë gjithë vitit 2006, edhe përkundër faktit që Avokati i Popullit disa herë dërgoi 
kërkesa deri te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, përkatësisht Sektori për dokumentim dhe 
administrim me truall ndërtimor - Shkup, nuk pranoi përgjigje për masat e ndërmarra për zbatimin 
e sugjerimeve të dërguara. 

Konfirmim i kësaj është edhe përmbajtja e përgjigjes të shkresës së vetme të kthyer-
përgjigjes që dërgoi Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, e cila është vetëm një pretekst formal 
për mosveprim, në të cilën thuaja se për të gjitha lëndët potencohet se qytetarët nuk kanë 
paraqitur kërkesë të tillë, përkatësisht se lëndët janë humbur, ndonëse për shkak të  procesit të 
decentralizimit të pushtetit, e pakontestueshme është se nga njësitë e dikurshme rajonale të 
Republikës, lëndët, së bashku me dokumentet janë dërguar në Ministri, për çka në fakt 
ekzistojnë prova, të cilat Avokati i Popullit ia ka dërguar Ministrisë.  

Së këtejmi, sipas Ministrisë, zgjidhja më e thjeshtë, por kuptohet në kundërshtim me 
ligjin, është propozimi që të gjithë qytetarët sërish të paraqesin kërkesa të reja, e që do të thotë 
përsëri t'u nënshtrohen shpenzimeve plotësuese jo edhe të vogla për t’i siguruar provat e 
nevojshme (fletëpronësitë, skicat, vërtetimet, të dhënat numerike etj.), të cilat i kanë paguar një 
herë me kërkesat paraprakisht të paraqitura. 

Pikërisht për këtë, Avokati i Popullit disa herë e informoi ministrin dhe kërkoi që në kuadër 
të autorizimeve të ndërmerr veprime për respektimin e shkresave të dërguara, në atë mënyrë që 
brenda një afati sa më të shkurtër të mundshëm të gjenden të gjitha lëndët dhe për secilën lëndë 
të miratohet akt përkatës administrativ-aktvendim ose konkluzion, mirëpo edhe pse ka kaluar një 
periudhë më e gjatë kohore akoma nuk është vepruar. 

Së fundmi, në këtë segment duhet të bëhet një vështrim i punës, përkatësisht jopunës së 
komisioneve për zgjidhje të punëve administrative në shkallë të dytë të Qeverisë së Republikës 
të Maqedonisë (për denacionalizim, matje, kadastër dhe regjistrim të të drejtave të 
patundshmërisë dhe marrëdhënieve pronësore-juridike dhe ndarjes së truallit ndërtimor) dhe 
sjelljes së tyre krejtësisht injorante ndaj Avokatit të Popullit. 
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Konkretisht, nga komisionet e sipërpërmendura, Avokati i Popullit gjatë vitit 2006 nuk 
është njoftuar, përkatësisht nuk janë respektuar ndërhyrjet e tij sipas asnjë lënde. 

Përndryshe, gjatë gjithë periudhës raportuese, nuk është vërejtur kurrfarë ndryshimi i 
gjendjes së paraqitur në raportin vjetor paraprak, kështu që edhe më tutje mbeten karakteristikat 
themelore të punës së tyre edhe atë: joorganizim i plotë i punës nga momenti i pranimit të 
ankesës së bashku me dokumentet nga lënda, deri tek zgjidhja përfundimtare që rezulton me 
humbje të lëndëve të tëra dhe mospasje të evidencës për të njëjtat, ngadalësi, përkatësisht 
moszgjidhje të lëndëve me vite të tëra, burokraci jashtë mase dhe shkallë e lartë e subjektivitetit 
gjatë zbatimit të procedurës administrative, duke mos iu përmbajtur dhe duke mos respektuar 
afatet e përcaktuara për marrjen e vendimit, si dhe vërehet aplikim jo i barabartë dhe seleksionues 
i dispozitave.  

Njëkohësisht, edhe pse mosndërmarrja e veprimeve sipas lëndëve konkrete, si dhe 
gjendja e përgjithshme e konstatuar me mosndërmarrjen e veprimeve sipas ndërhyrjeve të 
Avokatit të Popullit, me informata të veçanta janë njoftuar sekretari dhe kryetari i komisionit 
përkatës, si dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Pas mjeteve të paraqitura juridike akoma 
nuk janë marrë vendime, prandaj dhe pa kontestueshëm rezulton se asnjë organ nuk ka 
ndërmarrë veprime për kapërcimin e gjendjes së këtillë.. 

 
 
 
Urbanizmi dhe ndërtimtaria 
 
 

Obligim qenësor i një shteti demokratik 
është që përmes një sistemi të rregulluar dhe 
konsekuent, qytetarëve të vet me rregullimin dhe 
humanizimin e hapësirës t’ua sigurojë kushtet për 
realizimin e të drejtës esenciale njerëzore, pra të 
drejtën e shtëpisë personale, si parakusht për 
ngritjen e një bashkësie të shëndetshme familjare, 
për jetë urbane dhe marrëdhënie të rregulluara 
pronësore. 

Obligimi i këtillë e paraqet njërën nga vlerat 
themelore të rendit kushtetues të Republikës së 
Maqedonisë, vlerë që sigurohet mbi bazë të 
normave juridike për të drejtat dhe detyrat e 
qytetarëve dhe subjekteve të tjera, e drejtë e 
përcaktuar me Ligjin për planifikim hapësinor dhe 
urbanistik, Ligjin për ndërtim, Ligjin për pronësi dhe 
të drejta të tjera reale dhe të tjera ligjore e akte 

nënligjore, të cilat e rregullojnë këtë fushë. 

Gjatë vitit 2006, në zyrën e Avokatit të Popullit janë pranuar gjithsej 153 parashtresa nga 
qytetarë, në të cilat ata vënë në pah cenimin e të drejtave dhe lirive të tyre nga fusha e 
urbanizmit dhe ndërtimtarisë. Fare i vogël është numri i lëndëve (8), të cilat janë zgjidhur me 
sukses, përkatësisht lëndët me të cilat qytetarët kanë arritur t’i realizojnë të drejtat e tyre. 

Situatën e këtillë më së miri e ilustron gjendja reale, me të cilën qytetarët ndeshen çdo 
ditë gjatë përpjekjeve për të realizuar ndonjë të drejtë ose interes, me qëllim të përmirësimit të 
kushteve për jetë urbane. Akoma në masë të madhe është i pranishëm joefikasiteti dhe 
joazhurniteti i administratës publike, me dukuri të korrupsionit individual dhe shfrytëzimit të 
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funksionit si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror, ndërkohë që procedurat zakonisht zgjasin 
më gjatë sesa që janë parashikuar me ligje. 

Pas vështirësive fillestare, gjatë zbatimit të procedurës për decentralizimin e pushtetit, me 
të cilat u ballafaquan njësitë e vetamdinistrimit lokal gjatë transferimit të kompetencave në fushën 
e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, gjendjet gjatë vitit 2006 kanë tendencë të përmirësimit të lehtë, 
sidomos në pjesën organizative edhe pse pjesërisht është e pranishme dukuria e ekipimit të 
pamjaftueshëm të kuadrit, sidomos në shërbimet inspektuese, ndërsa në pjesën më të madhe të 
komunave të vogla akoma nuk janë themeluar shërbimet e përmbarimit. 

Edhe gjatë këtij viti raportues, numri më i madh i parashtresave kishte të bënte me 
problemet, me të cilat përballohen qytetarët pranë seksioneve lokale për urbanizëm në 
procedurat komplekse për fitimin e lejeve për ndërtim, në procedurat për aprovimin e planeve 
detaje urbanistike, mosrealizimin e planeve të njëjta në pjesën e ndërtimit të objekteve të 
infrastrukturës publike etj. Mungesa e planeve detaje urbanistike, përkatësisht ndryshimi dhe 
plotësimi i tyre jo në kohë, në të cilat duhet të pasqyrohen nevojat dhe interesat reale të të gjitha 
subjekteve fizike dhe juridike të bashkëveprojnë në infrastrukturën publike, kontribuon në rritjen e 
numrit të objekteve banesore dhe afariste të ngritura në mënyrë të paligjshme. 

Në numër po kaq të madh ishin edhe parashtresat, në të cilat qytetarët vinin në dukje jo 
azhurnitetin dhe veprimin e pandërgjegjshëm dhe inert të inspektorëve të autorizuar urbanistikë 
dhe ndërtimorë gjatë kryerjes së mbikëqyrjeve inspektuese dhe mosndërmarrjen e masave 
përkatëse ligjore, në rastet kur konstatoheshin ndërtime pa leje. U vazhdua edhe me praktikën e 
moszbatimit, përkatësisht zbatimit seleksionues të procedurave për përmbarim të detyrueshëm 
administrativ të akteve për heqjen e objekteve të ndërtuara pa leje, sidomos në rastet kur bëhet 
fjalë për objekte kolektive banesore-afariste. 

Me qëllim të përmbylljes së kaosit urbanistik dhe problemeve të shtresuara prej vitesh, në 
gjysmën e dytë të vitit, organet kompetente paralajmëruar zbatim më efikas të procedurave 
përmbaruese, mirëpo me përjashtime të vogla dhe të rralla, një veprim i tillë akoma nuk ka 
ndodhur. 

Shkas i drejtpërdrejt për qasje më serioze në drejtim të mposhtjes të së ashtuquajturës 
mafi urbanistike shkaktoi dukuria e disa rasteve të llojit të “Fikom”-it, “Murit Kinez” e kështu me 
radhë, në të cilët në mënyrë të dyshimtë janë zbatuar procedurat për lëshimin e lejeve për 
ndërtim, me ç’rast janë ndërtuar objekte pa kompensim të rregullimit të truallit ndërtimor dhe me 
dimensione shumë më të mëdha nga ajo që është e lejueshme dhe gjatë kësaj nuk janë kryer 
kontrollet e rregullta inspektuese të ndërtimeve. E gjithë kjo, mes tjerash, është edhe rrjedhojë e 
mosrespektimit të kërkesave dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit, të drejtuara gjatë viteve 
të shkuara me sugjerime për mbikëqyrje më të shpeshta, me kohë dhe të rregullta nëpër 
lokalitete, në të cilat realizohen aktivitete ndërtimore.  

Kishte edhe raste të qasjes tejet seleksionuese dhe tendencioze ndaj zbatimit të 
procedurave për heqjen e objekteve dhe mosrespektimin e kërkesave të Avokatit të Popullit për 
pezullimin e zbatimit të akteve në raste të caktuara, kur për një gjë të tillë ekzistojnë kushte, si 
për shembull nga ana e kryetarit të Komunës Petrovec e të tjerë. 

Sjellja e këtillë e shpeshtë joligjore, tolerante dhe pasive e organeve kompetente dhe e 
funksionarëve, të iniciuara nga interesa personale ose për shkak të ndikimeve politike, me arsye 
nxisin revolt dhe pakënaqësi tek qytetarët dhe mosbesimin e tyre para së gjithash ndaj 
përgjegjësve, bartës të funksioneve më të larta publike. 

Të gjitha problemet e cekura dhe cenimet e shpeshta të të drejtave të qytetarëve qenë 
shkas që Avokati i Popullit, gjatë vitit raportues, të ndërmerr veprime në kuadër të kompetencave 
të tij, me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, me ç’rast u dërgua numër i madh i 
kërkesave, rekomandimeve, vërejtjeve dhe informatave deri te kryetarët e komunave, si 
kompetentë për përballimin me çështjet lokale urbanistike dhe pranë Ministrisë së Transportit 
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dhe Lidhjeve, si organ kompetent për të kryer mbikëqyrje mbi punën e organeve të 
vetadministrimit lokal në fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë. 

 
 
 

Mjedisi jetësor 
 

 
E drejta për mjedis të shëndetshëm jetësorë 

paraqet një nga të drejtat themelore të njeriut të 
rregulluara me Kushtetutë, ligje dhe konventa e 
marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara nga 
Republika e Maqedonisë. 

Mbrojtja dhe avancimi i mjedisit jetësor 
llogaritet si vlerë fundamentale dhe prandaj duhet të 
jetë pjesë e obligimeve me prioritet të organeve 
shtetërore, të cilat kanë kompetencë në fushën e 
mjedisit jetësor. 

Karakteristike edhe gjatë kësaj periudhe 
raportuese, për sa u përket parashtresave të 
parashtruara nga fusha e mjedisit jetësor, është se 
përsëritet praktika nga vitet e mëparshme, e kjo është 
se numri i parashtresave të paraqitura pranë Avokatit 
të Popullit për cenimin e të drejtave nga kjo fushë 
është shumë i vogël. 

Numri më i madh i parashtresave të drejtuara pranë Avokatit të Popullit, kanë të bëjnë me 
nivelin e zhurmës së shkaktuar nga objektet hotelerike të vendosura nëpër objekte banimi, në të 
cilat jetojnë parashtruesit e parashtresa ose në afërsi të tyre të drejtpërdrejtë, si dhe shkeljes së 
procedurës gjatë kryerjes së veprimtarisë ekonomike, me të cilën duke e pasur parasysh 
lokalitetin dhe kushtet në të cilat e ushtrojnë veprimtarinë, vjen deri te ndotja e mjedisit jetësor 
dhe kështu shkaktohen ndikime të dëmshme për shëndetin e njerëzve. 

Gjatë punës sipas lëndëve, Avokati i Popullit vepron në lidhje me punën e organeve 
shtetërore që janë kompetente për zbatimin e dispozitave ligjore nga fusha e mjedisit jetësor, në 
të shumtën e rasteve me Ministrisë e Mjedisit Jetësor, ndërsa me kalimin e kompetencave të 
kësaj fushe në nivelin lokal edhe me njësitë e vetadministrimit lokal. 

Përkundër asaj që mund të konstatohet se bashkëpunimi me këto organe është në nivel 
të kënaqshëm, vërejtje e jona është se megjithatë rezultatet konkrete mungojnë, ndërkohë që 
ato do të thoshin realizim i tërësishëm i të drejtave të qytetarëve nga fusha e mjedisit jetësor. 

Për një pjesë të shkaqeve për realizimin joefikas të të drejtave të qytetarëve nga mjedisi 
jetësor, konsiderojmë se është përkufizimi jo i plotë i kompetencave nga kjo fushë në njësitë e 
vetadministimit lokal. 

Në kontekst të kësaj mund të theksohet se konstatim, nga veprimi i deritanishëm sipas 
lëndëve nga kjo fushë, është se edhe në rastet kur organet inspektuese konstatojnë jo 
rregullshmëri në punën që janë objekte të lëndës dhe miratojnë aktvendime për ndalimin e 
kryerjes së veprimtarisë në përputhje me autorizimet ligjore, megjithatë problemet paraqiten në 
momentin kur duhet të zbatohen ato aktvendime, të cilat në të shumtën e rasteve kanë vetëm 
karakter formal. 
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Gjatë vitit raportues, Avokati i Popullit duke vepruar në përputhje me autorizimet e 
përcaktuara në nenin 21 të Ligjit për Avokatin e Popullit, në këtë fushë me iniciativë të tij hapi 
disa procedura. 

Duke i ndjekur gjendjet nga fusha e mjedisit jetësor, pranë Avokatit të Popullit u hapën 
procedura për problemet dhe gjendjet aktuale të qytetarëve nga Kumanova dhe Tetova në lidhje 
me hedhjen e mbeturinave në mënyrë joadekuate. Gjatë këtyre procedurave mungoi 
bashkëpunimi me organet kompetente të Komunës së Tetovës, të cilave edhe pse Avokati i 
Popullit u është drejtuar disa herë, përgjigje nuk ka pranuar. 

Gjendja me ndotësit e mëdhenj të ambientit të mjedisit jetësor, të cilët gjatë vitit të kaluar 
ishin në shënjestër si: Fabrika e çimentos “Usje”, SHA “Ohis” dhe Rafineria “Okta” në Shkup 
ngeli e pandryshuar, përkatësisht pas procedurave të zbatuara, shërbimet e mjedisit jetësor e 
njoftuan Avokatin e Popullit se pas matjeve të kryera është regjistruar koncentrim i materieve të 
dëmshme në nivelin e kufijve të lejuar. Përkundër kësaj, qytetarët të cilët jetojnë në afërsi të 
këtyre objekteve edhe më tutje ankohen për kundërmimin e padurueshëm dhe gazrave të 
dëmshëm në ajër. 

Të gjithë ne jemi dëshmitarë të ekzistimit të një numri të madh të problemeve në lidhje 
me ndotjen e ajrit, ujit dhe truallit në shtetin tonë, të nivelit të ulët të higjienës komunale, veçmas 
në mjediset urbane, që është tregues për gjendjen alarmuese në këtë sferë. 

Aq më tepër nëse kemi parasysh faktin se në përgjithësi, të drejtat e njeriut mund të 
mbrohen tërësisht vetëm në një mjedis të shëndoshë ekologjik, mjedis i cili siguron jetë të 
shëndoshë, që parashikon edhe obligimin që mjedisi jetësor të ruhet dhe avancohet në interes të 
brezave të tanishëm dhe të ardhshëm. 

Procesi i afrimit të legjislacionit tonë me legjislacionin e Unionit Evropian, në sferën e 
mjedisit jetësor duhet të përcillet me implementimin e legjislacionit të aprovuar, përkatësisht të 
mundësojë që qytetarët t’i realizojnë të drejtat e tyre e jo këtë të drejtë ta kenë vetëm në formë 
deklarative. 

Në drejtim të realizimit efikas të të drejtave të qytetarëve është edhe nevoja nga mbrojtja 
efikase gjyqësore e të drejtave për mjedis jetësor, e cila nënkupton procedura efikase gjyqësore, 
të cilat nuk durojnë zvarritje ngaqë bëhet fjalë për të drejta, cenimi i të cilave mund të sjellë deri 
te dëme të mëdha të pakompensueshme për shëndetin dhe jetën e njerëzve. 

Do të ishte tejet e dobishme që në procesin e mbrojtjes të të drejtave nga mjedisi jetësor, 
të gjitha rastet e suksesshme nga përvoja gjyqësore të bëhen publike, me qëllim të edukimit për 
realizimin efikas të të drejtës për mjedis të shëndetshëm jetësor. 

Duke i pasur parasysh gjendjet nga fusha e mjedisit jetësor, mbetet konstatimi për 
angazhim më të madh të cilin e ka shteti ynë në procesin e përmbushjes së kritereve dhe 
standardeve evropiane, nga përmbushja e të cilave do të përfitonim pikë së pari ne dhe pastaj 
edhe për evrointegrimet që pasojnë.  
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Marrëdhënie të punës 
 
 

Nga fusha e marrëdhënieve të punës gjatë 
vitit 2006 janë pranuar gjithsej 333 lëndë, nga të cilat 
në punë kanë ngelur 75. Janë përfunduar 258 lëndë, 
numri më i madh i cilave janë përfunduar si lëndë 
sipas së cilave nuk është konstatuar cenim i të 
drejtave të kryera nga ana e organeve të 
administratës shtetërore, ndërsa 40 lëndë, pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit janë përfunduar me 
sukses. 

Duke e zbatuar mbrojtjen kushtetuese dhe 
ligjore të të drejtave të qytetarëve  nga fusha e 
marrëdhënieve të punës, gjatë këtij viti raportues, 
Avokati i Popullit gjatë veprimit në këtë fushë, u 
ballafaqua me disa gjendje karakteristike. 

Përkatësisht, në fillim të vitit 2006, pranë 
Avokatit të Popullit u paraqitën disa punonjës, nga 

organe të ndryshme të administratës shtetërore, të cilët e potencuan problemin e marrjes së 
aktvendimeve për pushim nga marrëdhënia e punës, ndërsa me qëllim të realizimit të së drejtë 
për pension pleqërie, në përputhje me nenin 104 tanimë të shfuqizuar, paragrafin 1 i Ligjit për 
marrëdhënie pune. Duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara, Avokati i Popullit 
konstatoi se shumica e punëdhënësve janë angazhuar që sa më shpejtë të lëshojnë aktvendime 
për pushim nga marrëdhënia e punës, pa mbajtur llogari se punëtorit të cilit i shqiptojnë pushim 
të marrëdhënies së punës a ka filluar ndonjë projekt, se vallë projektin duhet ta përfundojë ai dhe 
vallë pushimi nga puna që është shqiptuar do t’u shkaktojë dëm organeve ose personave të tjerë 
të cilët drejtpërsëdrejti ose tërthorazi varen nga puna e punonjësit. 

Menjëherë pas marrjes së vendimit të Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e nenit 104, 
paragrafi 1 të Ligjit për marrëdhënie pune, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te të gjithë 
punëdhënësit, të cilët kishin marrë aktvendime për pushim nga marrëdhënia e punës mbi bazë të 
nenit të shfuqizuar se aktvendimet për pushim të marrëdhënies së punës, si dhe të gjitha 
aktvendimet e tjera që janë marrë, që i referohen nenit të shfuqizuar nuk mund të prodhojnë 
veprim juridik dhe nuk mund të lejohet realizimi i tyre i mëtutjeshëm. Pikërisht për këtë, Avokati i 
Popullit vuri në dukje se duhet të ndërmerren masa për shmangien e pasojave ligjore nga 
aktvendimet e marra për pushim të marrëdhënies së punës dhe për kthimin e punonjësve në 
punë si dhe sistematizimin e tyre në vende të punës në të cilat kanë punuar para se të merren 
aktvendimet për pushim nga puna. Numrin më të madh të punonjësve e kthyen në punë dhe i 
sistematizuan nëpër vendet e punës në të cilat kanë qenë para se t’u shqiptohet pushimi i 
marrëdhënies së punës. 

Shumicën e parashtresave të parashtruara, me të dhëna të këtilla, Avokati i Popullit i 
zgjodhi pozitivisht sepse numri më i madh i punëdhënësve veproi sipas sugjerimit të Avokatit të 
Popullit, përkatësisht punonjësit i kthyen në punë dhe i sistematizuan në vendet e punës ku 
kishin qenë para se t’u shqiptohej pushimi i marrëdhënies së punës. 

Në vitin 2006, vazhduan të paraqiten qytetarë të pakënaqur të punësuar në Ministrinë e 
Transportit dhe Lidhjeve, të cilët nuk u transferuan nga ana e administratës komunale. Pas 
marrjes së sërishme të aktvendimeve për pushim nga marrëdhënia e punës, Avokati i Popullit 
konstatoi se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve kësaj radhe nuk e ka respektuar dhe nuk e ka 
aplikuar në tërësi procedurën ligjore, që ka të bëjë me rimarrjen e punonjësve nga niveli 
shtetëror në atë lokal. Veçanërisht për shkak të dispozitave tanimë të njohura të Ligjit për 
vetadministrim lokal, Ligjit për ndërtim dhe Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik, tanimë 
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ishte miratuar edhe Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i publikuar në “Gazetën 
zyrtare të RM-së” nr. 21/06, nga i cili rezultojnë veprimet e detyrueshme të Ministrisë së 
Transportit dhe Lidhjeve, njësive të caktuara të vetadministrimit lokal dhe Agjencisë për Punësim 
që deri në fund ta përfundojnë procedurën e rimarrjes së punonjësve nga niveli shtetëror në atë 
lokal, e drejtë kjo e cila është përcaktuar për këtë kategori të punonjësve që nuk janë transferuar 
në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. 

Agjencia për Nëpunës Shtetërorë, pas ankesave të parashtruara kundër aktvendimeve 
për pushim nga marrëdhënia e punës miratoi vendim negativ, përkatësisht i refuzoi ankesat si të 
pabaza, pastaj punonjësit që nuk ishin transferuar, mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës vazhduan ta realizojnë pranë gjykatës kompetente. 

Numri më i madh i cenimeve nga marrëdhënia e punës, në procedurë të punësimit dhe 
gjatë sistematizimit, si në vitin paraprak ashtu edhe gjatë këtij viti raportues, ishte ai me kuadrin 
arsimor, ku punësoheshin persona të cilët nuk i përmbushnin kushtet e parashikuara me konkurs 
ose kur bëhej sistematizim i padrejtë i fondit të orëve nëpër shkolla, me ç’rast kuadri ekzistues 
arsimor ankohej se në vend që fondi i orëve të sistematizohej ndërmjet tyre, më së shpeshti 
angazhoheshin ushtrues të ri. Pas cenimeve të konstatuara të të drejtave nga marrëdhënia e 
punës në procedurën e punësimit dhe sistematizimit për shmangien e të njëjtave, Avokati i 
Popullit dërgoi sugjerime deri te Inspektorati i Arsimit, i cili vetëm për një numër shumë të vogël 
vendosi pozitivisht, me arsyetim se të gjitha punësimet janë realizuar në përputhje me sigurimin 
paraprak të pëlqimit nga ministria kompetente dhe nga Ministria e Financave. 

Për kuadrin mësimdhënës në arsim, me rëndësi është të përmendet edhe gjendja aktuale 
me transformimin e marrëdhënies së punës nga marrëdhënia e punës me kohë të caktuar në atë 
me kohë të pacaktuar. 

Dispozitat ligjore parashikojnë transformimin e marrëdhënies së punës nga me kohë të 
caktuar në atë me kohë të pacaktuar, në rast se punonjësi vazhdon me punë pas kalimit të afatit 
prej katër vjetësh, me kushte dhe mënyrë të përcaktuar me ligj. Numër i madh i punëdhënësve, 
drejtorëve të shkollave e refuzojnë kërkesën e punonjësit për transformim të marrëdhënies së tij 
të punës nga me kohë të caktuar në me kohë të pacaktuar edhe pse punonjësi në të njëjtën 
shkollë ka kryer punë dhe detyra pune më tepër se katër vjet, me arsyetimin se nuk janë siguruar 
mjetet financiare për kryerjen e transformimit të tillë. 

Interpretimi i kësaj dispozite ligjore nga ana e ekspertëve juridikë, të cilët janë hartues të 
drejtpërdrejtë të Ligjit për marrëdhënie pune është se punonjësi i cili ka punuar katër vjet rresht 
tek punëdhënësi i njëjtë, marrëdhënia e punës mund t’i transformohet nga me kohë të caktuar në 
me kohë të pacaktuar, vetëm nëse vendi i punës për të cilin duhet të themelojë marrëdhënie 
pune me punonjësin është i sistematizuar me aktin për sistematizim të punëdhënësit dhe nëse 
për themelimin e marrëdhënies së punës me punonjësin sigurohen mjete financiare nga ana e 
Ministrisë së Financave, në përputhje me Ligjin për realizimin e buxhetit. 

Në numrin më të madh të rasteve, punonjësi detyrohet që për realizimin e të drejtës së tij 
për transformimin e marrëdhënies së punës të iniciojë procedurë pranë gjykatës kompetente dhe 
pas marrjes së aktgjykimit, me të cilin miratohet ankimimi, punonjësi e realizon të drejtën e tij. 

Mbrojtje të të drejtave nga marrëdhënia e punës, në këtë vit raportues, Avokati i Popullit 
realizoi edhe për një grup të edukatorëve, mësimdhënës të ciklit të ulët dhe mësimdhënës të 
ciklit të lartë në arsimin fillor, të cilëve u dha përkrahje për iniciativën e dhënë pranë Gjykatës 
Kushtetuese për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë të neneve të miratuara, 3 dhe 
15 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 
35/06), me të cilat dispozita një grup qytetarësh janë sjellë në pozitë të pabarabartë në krahasim 
me kuadrin tjetër mësimdhënës të arsimit fillor, i cili me ndryshimet e deritanishme ka pësuar 
ndryshime. 

Nga fusha e marrëdhënieve të punës gjatë vitit 2006 është evident edhe cenimi i të 
drejtave të nëpunësve shtetërorë, të cilët sistematizohen nga vendi i punës me pozicion më të 
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lartë në vend të punës me titull më të ulët, gjatë kësaj fare pa u respektuar dhe aplikuar 
dispozitat e Ligjit për nëpunës shtetërorë, si dhe Rregullorja për mënyrën  dhe procedurën e 
vlerësimit të nëpunësve shtetërorë. Në disa raste nëpunësit shtetërorë ankohen se nga ana e 
udhëheqësit të drejtpërdrejtë më të lartë, fare nuk është zbatuar procedura e vlerësimit, 
punonjësi nuk ka marrë notën “nuk kënaq”, ndërkaq është sistematizuar në vend pune më të 
ulët, ose ankohen se janë vlerësuar nga persona të cilët kanë tituj më të lartë megjithëse në 
organ ekziston udhëheqës më i lartë i drejtpërdrejtë, i cili duhet ta bëjë vlerësimin, apo se 
punonjësit fare nuk i është dhënë formulari, e as i është lejuar ta realizojë të drejtën për paraqitje 
të kundërshtimit për rishikimin e vlerësimit. 

Sipas parashtresave të këtilla Avokati i Popullit dërgoi disa sugjerime dhe rekomandime 
deri te Komisioni për zgjidhje në shkallë të dytë sipas ankesave dhe kundërshtimeve të 
nëpunësve shtetërorë, pranë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, i cili pas procedurës së 
vendimmarrjes sipas kundërshtimeve ka marrë vendim negativ, përkatësisht i ka refuzuar 
kundërshtimet si të pabaza. Veprimi i këtillë i Komisionit për zgjidhje në shkallë të dytë sipas 
ankesave dhe kundërshtimeve të nëpunësve shtetërorë pranë Agjencisë për Nëpunës 
Shtetërorë, përkatësisht mosmarrja e vendimeve pozitive në të cilët është evident cenimi i të 
drejtave nga marrëdhënia e punës së nëpunësve shtetërorë, për Avokatin e Popullit paraqet 
sjellje joprofesionale për sa i përket mbrojtjes të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të nëpunësve 
shtetërorë, të cilët gradualisht po e humbasin besimin tek puna e  këtij Komisioni. 

Patjetër duhet përmendur edhe bashkëpunimin e Avokatit të Popullit me Komisionin për 
zgjidhje në shkallë të dytë nga fusha e marrëdhënieve të punës pranë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, i cili vazhdon të punojë në kundërshtim me autorizimet dhe detyrat ligjore, 
përkatësisht nuk vepron me kohë sipas ankesave dhe kundërshtimeve të paraqitura, e as nuk i 
pranon rekomandimet e Avokatit të Popullit. Jo azhurniteti i Komisionit, pa dyshim e vë në 
pikëpyetje të drejtën e garantuar me Kushtetutë të dyshkallësisë së vendimmarrjes për të drejtat 
dhe obligimet e qytetarëve të prekur, të cilët detyrohen që mbrojtjen e të drejtave të tyre ta 
kërkojnë pranë gjykatave kompetente. 

Bashkëpunim më të mirë nga fusha e marrëdhënies së punës Avokati i Popullit realizoi 
me Inspektoratin e Punës pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, si dhe me 
Inspektoratin e Arsimit pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, të cilët në të gjitha kërkesat e 
dërguara për kryerje të mbikëqyrjes inspektuese, Avokati i Popullit ka pranuar njoftim dhe 
procesverbal për gjendjen e konstatuar faktike tek organi konkret. 

Analiza e gjendjeve në fushën e marrëdhënieve të punës edhe gjatë këtij viti e imponoi 
konkluzionin se realizimi i të drejtës së garantuar me kushtetutë dhe ligje për punë është në nivel 
të pakënaqshëm. Nuk kënaq as realizimi i të drejtave dhe obligimeve nga marrëdhënia e punës 
që i referohet mosrespektimit të të drejtave të punonjësve nga ana e punëdhënësve për shkak të 
sjelljes së tyre burokratike dhe joprofesionale, si dhe për shkak të njohjes së pamjaftueshme dhe 
udhëzimit të dispozitave ligjore që sjell që punët të zhvillohen në dëm të punonjësve. 
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Çështje strehimore 
 

 

Duke vepruar sipas parashtresave të 
qytetarëve, të cilët kërkuan mbrojtjen e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore nga fusha e çështjes 
strehimore, njëkohësisht duke i pasur parasysh 
rezultatet e punës me lëndë gjatë vitit 2006, Avokati i 
Popullit konstatoi se gjendja në sferën e banimit ngeli 
thuaja se e pandryshuar. 

 Përkatësisht, numri i parashtresave të 
parashtruara nga fusha e strehimit, gjatë vitit 2006, 
është rritur në numër të pa konsiderueshëm, ndërsa 
kërkesat e qytetarëve sërish kishin të bënin me 
problemet me të cilat ndeshen gjatë transferimit të së 
drejtës banesore tek anëtari i amvisërisë familjare, 
ndarjes së banesave me qira që janë në pronë të 
shtetit në kontekst të dispozitave të Ligjit për banim, 

ndarjes së banesave me qira mbi bazë të së drejtave që parashikohen me Ligjin për 
denacionalizim dhe Ligjin për të drejta të posaçme të pjesëtarëve të forcave policore dhe të 
anëtarëve të familjeve të tyre, si dhe blerjes së banesave të shtetit në përputhje me shitjen e 
banesave që janë pronë shoqërore.. 

 Risi gjatë vitit të kaluar ishte numri më i madh i parashtresave të parashtruara në të cilat 
qytetarët kërkonin ndërhyrje për realizimin e parakontratave për shitblerje të banesave, të lidhura 
gjatë vitit 2002, përkatësisht dorëzimin praktik të banesave në Qendrën rajonale “Aerodrom” që 
Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Lokale Banimi dhe Afariste e Republikës së Maqedonisë 
i ofroi për shitje me çmime tregu. 

 Problemi, të cilin qytetarët e potencuan, kishte të bënte me faktin se edhe pse banesat 
ishin ndërtuar tërësisht, dorëzimi i tyre u prolongua për shkak të infrastrukturës së parealizuar 
për ndërtimin e së cilën ka qenë i ngarkuar Qyteti i Shkupit dhe Komuna e Kisella Vodës, 
ndërkaq pas ndarjes territoriale Komuna e Aerodromit. Në përputhje me marrëveshjet e 
nënshkruara, një pjesë e infrastrukturës të Qendrës së rajonit “Aerodrom” u ndërtua nga Qyteti i 
Shkupit, ndërsa pjesa tjetër, për ndërtimin e së cilës ishte e ngarkuar Komuna e Kisella Vodës, 
ngeli e pa ndërtuar. Meqenëse me ndarjen e re territoriale Qendra rajonale i takoi territorit të 
Komunës së Aerodromit, dhe meqë infrastruktura nuk ishte ndërtuar nga Komuna e Kisella 
Vodës, të cilës i ishin ndarë mjetet, u shkaktua problem midis dy komunave për marrjen e 
obligimit. 

 Avokati i Popullit konstatoi se gjendja e këtillë në masë më të madhe është rrjedhojë e 
mosbashkëpunimit të personave zyrtarë të të dyja komunave, sidomos e kryetarëve të tyre. 

 Në të vërtetë, komunat e cekura nuk kanë vepruar sipas dispozitave ligjore edhe pse 
kanë qenë të detyruara ato nuk kanë gjetur një bilanc të ndërsjellë të mjeteve. Duke i pasur 
parasysh këto shkaqe Avokati i Popullit sugjeroi se është e domosdoshme që të bëhet ndarja e 
të hyrave dhe shpenzimeve që kanë pasur komunat ose që mund të kenë në të ardhmen, si 
rezultat i kompetencave të përcaktuara. Avokati i Popullit, bazë për qëndrimin e këtillë e mori 
Raportin e Komisionit juridik-ligjvënës të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nr. 10-22/26, të 
datës 13 shkurt të vitit 2006. 

 Për gjendjen e konstatuar, Avokati i Popullit me informata të veçanta e njoftoi ministrin e 
Vetadministrimit Lokal dhe Bashkësinë e Njësive të Vetadministrimit Lokal. Ndonëse problemi 
nuk është zgjidhur deri në fund, si rezultat i masave dhe aktiviteteve të ndërmarra, në ndërkohë 
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pjesa më e madhe e infrastrukturës është ndërtuar, ndërkaq kontesti rreth marrjes së obligimeve 
nga ana e komunave me iniciativë të Avokatit Publik zgjidhet pranë organeve gjyqësore. 

 Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave të qytetarëve-parashtrues të parashtresave në 
procedurën për shqyrtimin e kërkesave mbi më tepër baza për ndarjen e banesave me qira që 
janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, e që mbahet pranë Komisionit për çështje 
strehimore të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, vazhdoi edhe gjatë vitit 2006. 

 Numri më i madh i qytetarëve deri te komisioni përkatës paraqitën kërkesa për ndarjen e 
banesës me qira që janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë mbi bazë të të drejtave që 
parashikohen me Ligjin për denacionalizim dhe Ligjin për të drejta të pjesëtarëve të forcave të 
sigurisë të Republikës së Maqedonisë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. 

 Kërkesat e parashtruara në përputhje me dispozitat e Ligjit për denacionalizim bazohen 
në faktin se aplikuesit, si shfrytëzues të pronës së denacionalizuar, kanë qenë bartës të së 
drejtës banesore në banesa, aktualisht jetojnë në to, ndërsa banesat u janë kthyer pronarëve të 
mëparshëm, të cilët kërkojnë shpërnguljen e tyre të detyrueshme. Është evidente se në praktike 
shumë vështirë realizohen kërkesat e bazuara të bartësve të së drejtës banesore për ndarjen e 
banesës tjetër me qira, kështu që një numër i madh i qytetarëve edhe pas skadimit të afatit të 
parashikuar, jetojnë nëpër banesat e denacionalizuara, pa ju siguruar shteti banesë tjetër 
përkatëse. Së këtejmi, pronarët e banesave angazhojnë agjenci speciale, të cilat me kërcënime 
dhe masa të dhunshme bëjnë presion të vazhdueshëm për shpërngulje të shfrytëzuesve të 
banesave, ndërsa në disa raste konflikti përshkallëzohet edhe me zënka fizike. Kjo gjë sjell deri 
te humbja e besimit të qytetarëve se shteti mban llogari për respektimin konsekuent të lirive dhe 
të drejtave të garantuara me kushtetutë dhe përmbushjen e obligimeve ligjore të tij. 

 Për vitin raportues 2006, me disa përjashtime, mbeten konstatimet të cilat Avokati i 
Popullit i ka paraqitur edhe në raportet paraprake se procedurat sipas kërkesave të parashtruara 
sipas të dy bazave të përmendura, në Komisionin për çështje strehimore zvarriten pa arsye, 
ndërsa në lidhje me shkesat e Avokatit të Popullit të cilat shpeshherë janë përsëritur, përgjigjja 
më e shpeshtë ishte se shteti nuk ka në dispozicion numër të mjaftueshëm të banesave, të cilat 
do t’u shpërndaheshin   parashtruesve. Njëkohësisht edhe më tutje mbeten të pazgjidhura 
kërkesat, të cilat gjatë viteve të kaluara iu dërguan Komisionit për çështje strehimore sipas të 
cilave edhe përkundër  kalimit të një periudhe më të gjatë kohore akoma nuk është vendosur. 

 Në periudhën e kaluar në fokus të interesimit të Avokatit të Popullit ishte gjendja dhe 
statuti i banesave, në të cilat prej më shumë dekadash jetojnë persona pa kurrfarë 
dokumentacioni, përkatësisht pa dokumentacion përkatës, të ashtuquajtur banorë që janë 
vendosur në mënyrë të paligjshme. 

 Me Vendimin e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë për shitjen e banesave që janë në 
pronësi të Republikës së Maqedonisë, me të cilin u përcaktuan banesat për shitje, për të cilat të 
drejtën, detyrimin dhe përgjegjësitë në kontekst të pasjes në pronësisë i ka Republika, mirëpo në 
zotërim të pa ligjshëm i shfrytëzojnë persona të caktuar, banesat e përcaktuara u ofruan për 
shitje. Shitja u bë me anë të shpalljes për grumbullimin e ofertave në të cilën të drejtë 
pjesëmarrjeje kishin subjektet fizikë dhe të vendit, ndërsa për ofertues më të volitshëm 
konsiderohej ai person i cili ofron çmim më të lartë. Zgjidhja e këtillë shkaktoi një sërë reagimesh 
tek qytetarët, të cilët deri atëherë i kishin shfrytëzuar banesat e ofruara, në kuptimin se për ta nuk 
ishte parashikuar e drejta e prioritetit për blerje, prandaj dhe një numër i konsideruar i personave, 
të cilët nuk arritën ta ofrojnë çmimin më të volitshëm ngelën pa vendbanim personal, sepse 
banesat u blenë nga persona të tjerë. 

 Njëkohësisht, më tepër qytetarë iu drejtuan Avokatit të Popullit për shkak të asaj se disa 
banesa mbetën jashtë nga Pasqyra e banesave të parashikuara për blerje, ndërsa në to akoma 
jetojnë persona të cilët nuk e kanë rregulluar shfrytëzimin e tyre. Në aspekt të kësaj, Avokati i 
Popullit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë kërkoi informatë për numrin e banesave që 
janë në pronësi të shtetit, të cilat mbi baza të ndryshme u janë ndarë qytetarëve, si dhe numrin e 
banesave të cilat për momentin i ka në dispozicion shteti, ndërsa të njëjtat janë parashikuar për 
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ndarje me qira personave të cilët i përmbushin kushtet, në përputhje me dispozitat e 
sipërpërmendura. Pas dërgimit të kërkesës të këtillë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
akoma nuk ka dërguar përgjigje. 

 Për të gjitha gjendjet e konstatuara, Avokati i Popullit, pranë Komisionit për çështje 
strehimore dhe pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, dërgoi më tepër informata dhe 
realizoi takim të drejtpërdrejtë me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, me ç’rast kërkoi të 
ndërmerren masa urgjente në mënyrë që të zgjidhen problemet e shtresuara nga fusha 
strehimore. 

 Bashkëpunimi me Sektorin për çështje komunale-banesore dhe infrastrukturë pranë 
Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, sipas kërkesave të qytetarëve për transferim të të drejtës 
banesore dhe blerjes së banesave, në përputhje me Ligjin për blerjen e banesave në pronësi 
shoqërore, edhe më tutje shënon lëvizje në drejtim pozitiv. Respektimi i rekomandimeve dhe 
sugjerimeve të dërguara nga Avokati i Popullit e sidomos kontaktet e drejtpërdrejta me persona 
zyrtarë të Sektorit, kontribuojnë që qytetarët në mënyrë më efikase dhe më të shpejtë t’i 
realizojnë të drejtat e tyre. 

 Procedura për shpërndarjen e banesave të ndërtuara sipas “Projektit për ndërtimin e 
banesave të cilat do t’u ndahet personave me të ardhura të ulëta”, për realizimin e së cilit u 
ngarkua Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, përfundimisht ka përfunduar, ndërsa banesat u janë 
shpërndarë personave të cilët i përmbushin kushtet e parashikuara. Edhe përkrah asaj se një 
numër i qytetarëve rishtas u ankuan për shpërndarjen e kryer, Avokati i Popullit nuk vërejti 
parregullsi në procedurën e zbatuar. 

 Megjithatë, edhe më tutje mbetet vërejtja se në disa raste edhe përkundër asaj se janë 
siguruar kushtet për aplikimin e zgjidhjeve të përcaktuara të akteve ligjore, mungon aplikimi i 
masave dhe aktiviteteve konkrete, përkatësisht procedura e lidhjes së marrëveshjes për 
shitblerje zvarritet pa arsye. 

 Duke u përqendruar në njohuritë, të cilat rezultojnë nga ndjekja shumëvjeçare e 
gjendjeve në fushën strehimore, nuk mund t’i shmangemi konstatimit se ekziston 
mosbashkëpunim midis organeve, përkatësisht komisioneve kompetente të cilat veprojnë në 
këtë fushë. 

 Në kontekst të vlerësimit të këtillë është edhe rasti, i cili vite me radhë ka ngelur i 
pazgjidhur, ndërsa parashtruesja e parashtresës nuk mund t’i realizojë të drejtat që 
parashikohen me Ligjin për denacionalizim. 

 Konkretisht, në procedurën e denacionalizimit, si kompensim për pronën e nacionalizuar, 
nga ana e Komisionit për vendosje sipas kërkesave për denacionalizim me seli në Komunën e 
Qendrës, parashtrueses i është ndarë si pronë një banesë, mbi të cilën disa vjet prapa ajo nuk 
mund ta realizojë zotërimin faktik. 

 Në të vërtetë, banesën e njëjtë Komisioni për çështje strehimore pranë Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë ia kishte ndarë me qira një personit tjetër, i cili menjëherë ishte 
akomoduar në të. Pastaj, edhe përkundër intervenimeve të panumërta të Avokatit të Popullit 
para të dy komisioneve dhe sugjerimeve se duhet të ndërmerren masa përkatëse që banesa t’i 
dorëzohet në zotërim të drejtpërdrejt parashtrueses së parashtresës, ngaqë e drejta e pronësisë 
është e drejtë më e fuqishme se të tjerat, përfshirë edhe të drejtën e qirasë, nga ana e 
komisioneve kompetente nuk janë ndërmarrë aktivitete konkrete. Avokati i Popullit për këtë rast i 
dërgoi informatë ministrit të Financave, por deri në momentin e hartimit të raportit nuk ka 
përgjigje kthyese. 
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SSiigguurriimmii  ddhhee  mmbbrroojjttjjaa  ssoocciiaallee  
 
 

Sipas numrit dhe përmbajtjes së 
parashtresave të parashtruara nga fusha e sigurimit 
dhe mbrojtjes sociale edhe për këtë periudhe 
raportuese nuk mund të konstatohet se gjendja 
sociale dhe ekonomike e qytetarëve është 
përmirësuar dhe se ndihmën të cilën e pranojnë 
mund t’i kënaq nevojat themelore ekzistenciale, 
përkatësisht se përmes ndihmës sociale sigurohet 
realizimi i garancive kushtetuese për siguri sociale 
dhe të drejtë sociale. 

Se gjendja sociale e qytetarëve nuk është 
përmirësuar, dëshmon edhe fakti se gjatë vitit 2006, 
numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit 
të Popullit që kishin të bënin me mbrojtjen e të 
drejtave sociale është rritur.  

Numri më i madh i parashtresave nga fusha e 
mbrojtjes sociale u paraqitën për shkak të zvarritjes 

së paarsyeshme të procedurave në shkallë të parë dhe sidomos në shkallë të dytë në lidhje me 
realizimin e të drejtave. 

Njëri ndër problemet që kontribuon për zvarritjen e procedurës në shkallë të dytë, të cilin 
Avokati i Popullit e konstatoi gjatë inspektimeve të shpeshta të kryera në Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale, ishte mos evidentimi i ankesave dhe aktvendimeve në arkivin e Ministrisë, dhe 
për këtë shkak shpesh herë ndodhte që Avokati i Popullit të mos mund të bënte inspektim mbi 
lëndët, si dhe t’i siguronte të gjitha të dhënat ngaqë kishte mungesë të evidencës përkatëse ose 
sepse nuk mund të gjendej lënda e as të përcaktohej se ku ndodhet dhe në ç’fazë është 
procedura, madje kishte raste kur edhe ishte vendosur sipas saj, por nuk mund të gjendej kopje 
nga aktvendimi i marrë.  

Për shkak të tejkalimit të këtyre problemeve dhe me qëllim të sigurimit të mbrojtjes së 
shpejtë e efikase të qytetarëve dhe sigurimit të informatave të sakta dhe të shpejta për rrjedhën 
e procedurave sipas ankesave të parashtruara, Avokati i Popullit i dërgoi informatë të veçantë 
ministrit të Punës dhe Politikës Sociale, me propozim që të gjenden zgjidhje përkatëse në 
kuptimin e evidentimit të lëndëve sipas ankesave të parashtruara, aktvendimeve të marra sipas 
ankesave dhe të të gjitha veprimeve të ndërmarra, mirëpo sipas informatës nuk është dhënë 
përgjigje. 

Njëkohësisht, procedura zvarritej, ndërkaq në raste të caktuara dhe ndërpritej e drejta 
sociale, vetëm për shkak të dhënies së gabuar të të dhënave nga organe tjera, përkatësisht për 
shkak të të dhënës së gabuar të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor se person i caktuar 
realizon pension apo e dhënë e gabuar e Agjencisë për Punësim se person i caktuar është i 
punësuar. Organet kompetente, pa i konfirmuar këto fakte merrnin aktvendime negative, me 
ç’rast qytetarëve ua pamundësonin realizimin e të drejtave dhe pastaj pas ndërhyrjes së Avokatit 
të Popullit, për një pjesë të lëndëve u veprua sipas sugjerimit se aktvendimi bazohet mbi gjendje 
faktike të konstatuar gabimisht dhe se duhet të merret aktvendim i ri, dhe pastaj qytetarët i 
realizonin të drejtat e tyre. Megjithatë, për një pjesë të lëndëve të këtilla apo të ngjashme nuk 
është vepruar sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit edhe pse janë dërguar prova të 
pakontestueshme se aktvendimi është marrë mbi bazë të të dhënave jo të sakta. Prandaj, në 
rastet e këtilla procedura vijon edhe më tej. 

Në kontekst të realizimit të të drejtave sociale, Avokati i Popullit konstatoi edhe procedim 
jo me kohë sipas kërkesave për ndarjen e ndihmës së njëfishtë në para edhe pse ajo do të duhej 

 33,7% 
 

Ndihma sociale 
dhe e njëfishtë 

14,3% 
 

Ndihma dhe 
përkujdesja 
nga person 

tjetër 

11,7% 
 

Ndihma e 
përhershme në 

para dhe 
kompensime të 

veçanta 

16,3% 
 

Të tjera 
24,0% 

 

Zvarritja 

6,37% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 



Raporti vjetor 
2006 

 
 

 

www. ombudsman.mk 
 

50 

të ndahej për kriza momentale sociale, në të cilën mund të gjendet qytetari. Kishte edhe raste 
kur kërkesa për ndihmë të njëfishtë në para ishte refuzuar vetëm nga shkaku se në Qendër nuk 
ishin siguruar mjete për këtë dedikim edhe pse qytetari i përmbushte kushtet e parashikuara me 
ligj. Për këto parregullsi, Avokati i Popullit e njoftoi ministrin e Punës dhe Politikës Sociale dhe 
kërkoi marrjen e masave për realizimin më të lehtë dhe më të shpejtë të të drejtave ligjore të 
qytetarit. 

Me qëllim të kapërcimit të problemeve me zvarritjen e procedurave sipas ankesave të 
parashtruara, Avokati i Popullit aplikoi praktikën që më së paku dy herë në muaj të bëjë 
inspektim në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa sipas nevojës edhe më shpesh 
dhe kjo rezultoi si metodë efikase jo vetëm për realizimin e të drejtave të qytetarëve, por edhe 
për punën e Avokatit të Popullit. Gjatë kryerjes së inspektimeve, krahas kërkesës për 
përshpejtimin e procedurës viheshin në pah edhe lëshimet dhe paligjshmëria gjatë marrjes së 
akteve administrative, e që kontribuoi që në një pjesë të konsiderueshme të rasteve procedura të 
përfundonte me realizimin e të drejtave të qytetarëve. 

Edhe gjatë vitit 2006, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa nga persona të 
zhvendosur të brendshëm, për shkak të ndërprerjes së pabazë të statusit të personit të 
zhvendosur të brendshëm, përkatësisht për shkak të përcaktimit të gabueshëm të gjendjes 
faktike se këta persona posedojnë banesa dhe shtëpi në të cilat mund të jetojnë. Në numrin më 
të madh të këtyre rasteve, Avokati i Popullit konstatoi gjendje të ndryshme faktike, përkatësisht 
se gabimisht është konstatuar që personat posedojnë banesa ose shtëpi, prandaj pas 
intervenimeve të bëra, personave të zhvendosur të brendshëm u kthehej statusi dhe ata sërish 
fitonin përkujdesjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 

Gjatë vitit 2006, Avokati i Popullit vizitoi një numër të madh të qendrave kolektive, në të 
cilat janë akomoduar persona të zhvendosur të brendshëm dhe sikurse edhe gjatë viteve të 
kaluara konstatoi se këta persona ndeshen me problemet e njëjta, përkatësisht se gjendja nuk 
është përmirësuar për sa u përket kushteve të jetesës, shërbimeve mjekësore, higjienës dhe 
ngjashëm.   

 
 
 

Sigurimi pensional dhe invalidor 
 
 

Të drejtat nga sigurimi pensional dhe 
invalidor si pjesë e të drejtave sociale, të 
rëndësishme për ekzistencën e qytetarëve akoma 
realizohen me vështirësi dhe në procedura të 
stërzgjatura.  

Gjatë periudhës për të cilën raportojmë, 
numri më i madh e parashtresave të parashtruara 
kishin të bënin me realizimin e të drejtës nga sigurimi 
pensional dhe invalidor me aplikimin e 
marrëveshjeve ndërkombëtare për sigurim social, 
sepse procedura ishte shumë e gjatë, komplekse 
dhe specifike, sidomos në aspekt të verifikimit të 
stazhit për pension, plotësimit të formularëve 
përkatës për shkak të evidentimit të stazhit për 
pension në evidencën amzë, përcaktimit të kushteve 
për pensionim ose parapensionim. Procedura 
zvarritej dhe komplikohej sidomos kur: të dhënat të 
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cilat i ka në dispozicion Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor nuk janë të plota, kur nuk 
është paguar tërësisht kontributi për sigurim pensional dhe invalidor, kur më nuk është në jetë 
personi juridik, kur ka të hapur procedurë falimentimi ose nëse ekzistojnë pengesa të tjera për 
përcaktimin e gjendjes faktike. Në aspekt të realizimit të të drejtave mbi bazë të marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe bilaterale, qytetarët sidomos ndesheshin me probleme gjatë realizmit të 
pjesës proporcionale të pensionit dhe gjatë parapensionimit, ndërsa këto probleme për 
momentin janë më të theksuara me Serbinë dhe Malin e Zi. Gjatë procedurës së parapensionimit 
mbi bazë të Marrëveshjes bilaterale me Serbinë dhe Malin e Zi, procedurë kjo që edhe pse ka 
filluar të zbatohet që nga viti 2002, për shkak të numrit të madh të të siguruarve, mospasjes të të 
dhënave përkatëse, çështjeve të pasqaruara ndërmjet shteteve dhe vështirësive të tjera, zgjatë 
akoma. 

Procedura për parapensionim me Bosnjën e Hercegovinën ka filluar pas lidhjes së 
marrëveshjes bilaterale, por akoma nuk zbatohet tërësisht dhe nuk aplikohet për realizimin e të 
drejtave të caktuara. 

Me qëllim të tejkalimit të problemeve që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave mbi 
bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, veçanërisht për përshpejtimin e procedurës, Avokati i 
Popullit vazhdoi me bashkëpunimin, tanimë të vendosur me organet kompetente, veçanërisht me 
kryerjen e inspektimeve dhe kontrolleve më të shpeshta për veprimet e ndërmarra dhe 
intervenimet për përshpejtimin e procedurave, përkatësisht për ndërmarrjen e të gjitha masave të 
mundshme nga organet e vendit dhe të bëj urgjencë pranë organeve të shteteve tjera për 
realizimin më të shpejtë dhe pa pengesë të të drejtave të qytetarëve. 

Problem tjetër, i cili ishte më i theksuar gjatë periudhës raportuese, ndërsa në të shumtën 
e rasteve kishte të bënte me realizimin e të drejtave mbi bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare 
dhe bilaterale për sigurim social është realizimi i të drejtës për shumë më të ulët të pensionit, 
sidomos pas realizimit të të drejtës për pension nga vend i huaj. Në pjesën më të madhe të 
këtyre parashtresave, Avokati i Popullit vlerësoi se qytetarët pa bazë kërkojnë që edhe më tutje 
ta realizojnë të drejtën për pension më të ulët edhe pse e realizojnë të drejtën e pensionit nga 
ndonjë shtet tjetër dhe shuma e tij është më e lartë sesa pensioni më i ulët. Njëkohësisht, 
Avokati i Popullit konstatoi se ndonëse është obligim i qytetarëve që ta informojnë Fondin për 
çdo ndryshim që ndodh në lidhje me të drejtën e realizuar, zakonisht ata nuk e respektojnë këtë 
obligim, prandaj dhe për një periudhë të caktuar, derisa nuk e kupton Fondi, pabazë e pranojnë 
pensionin më të ulët dhe kjo sjell deri te pagimi i pabazë i shumës së pensionit më të lartë. 

Mirëpo, mund të konstatohet se për dallim nga vitet paraprake, kur gjatë ndërprerjes së 
pensionit, i cili më ishte paguar, zakonisht nuk merrej aktvendim dhe nuk mbahej llogari për 
dispozitat mbrojtëse, por kishte raste kur pensionistëve u shkurtohej i gjithë pensioni, në këtë 
periudhë raportuese Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë merrte aktvendime 
dhe e përcaktonte lartësinë e pjesës së pensionit që ndalte për mjetet e paguara pa bazë, duke i 
respektuar dispozitat mbrojtëse ligjore. 

Problem specifik për të cilin ankoheshin qytetarët ishte edhe pamundësia që ata t’i 
realizonin të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor vetëm për shkak të mosnjohjes së 
dokumentacionit nga evidenca amzë të lëshuara nga UNMIK-u, Kosova. Duke vlerësuar se 
Fondi vepron në kundërshtim me konkluzionet e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë për 
njohjen papengesë të dokumenteve nga evidenca amë, të lëshuara nga UNMIK-u, Avokati i 
Popullit dërgoi rekomandim dhe informatë të veçantë deri te drejtori i Fondit për ndryshimin e 
qëndrimit, mirëpo qëndrimi i Fondit për një kohë më të gjatë ngeli i pandryshuar. Për këtë arsye, 
Avokati i Popullit vazhdoi me intervenimet e tij, me ç’rast Fondi filloi t’i njohë si të vlefshme 
dokumentet e lëshuara nga UNMIK-u, prandaj qytetarët pa problem e realizonin të drejtën e 
pensionit. 

Numër i konsiderueshëm i parashtresave të parashtruara kishte të bënte me realizimin e 
së drejtës për pension invalidor, me ç’rast mund të vlerësohet se edhe gjatë  vitit 2006 vazhduan 
problemet e qytetarëve rreth realizimit të të drejtave mbi bazë të invaliditetit edhe përkundër 
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funksionimit të më tepër komisioneve kompetente. Konkretisht, qytetarët përsëri shprehnin 
pakënaqësi nga rezultatet dhe vlerësimet e komisioneve, duke konsideruar se ata janë subjektiv 
dhe joreal, ndërkohë që kishte mjaft ankesa edhe për shkak të zgjatjes së procedurave për 
dhënien e rezultatit dhe vlerësimin, si dhe për marrjen e aktvendimeve, që tek qytetarët krijonin 
ndjesinë që për ta realizuar të drejtën e pensionit invalidor duhet të paguhet.  

Në kontekst të realizimit të së drejtës për pension pleqërie dhe bujqësor, si dhe të 
realizimit të të drejtës mbi bazë të aftësisë së ngelur për punë, për dëmtim trupor dhe të drejta të 
tjera nga fusha pensionale, qytetarët më së shpeshti ankohen për zvarritje të paarsyeshme të 
procedurës, përkatësisht për shkak të mosrespektimit të afateve ligjore për vendimmarrje në 
shkallë të parë, sidomos në shkallë të dytë. Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit qytetarët në të 
shumtën e rasteve të drejtën e tyre e realizonin pranë organeve të shkallës së parë, por edhe më 
tutje konstatohej se procedura pranë komisionit të shkallës së dytë është shumë e gjatë dhe 
rrallë herë respektohen afatet ligjore. Për këtë shkak, Avokati i Popullit dërgoi disa informata deri 
te kryetari i Komisionit duke sugjeruar se me zvarritjen e procedurës cenohen të drejtat e 
qytetarëve, gjë e cila imponon domosdoshmërinë për kapërcimin e problemit. Kohëve të fundit, 
Avokati i Popullit vërejti një përshpejtim të procedurës.   

Në lidhje me njohjen e stazhit të pensionit të realizuar në APJ-në e dikurshme dhe 
realizimin e të drejtës për pension, nga këta qytetarë gjatë periudhës raportuese u paraqitën 
vetëm disa parashtresa, me ç'rast mund të konstatohet se problemet në masë të 
konsiderueshme janë tejkaluar. Mirëpo, personat të cilët kanë realizuar pension në RSFJ nga 
APJ-ja e dikurshme akoma nuk e pranojnë lartësinë reale të pensionit, por vetëm akontacionin.  

Sikurse edhe në vitet paraprake ashtu edhe vitin 2006, problemet me grumbullimin, e 
sidomos me shpërndarjen e mjeteve të pensionistëve në Fondin solidar nuk u tejkaluan edhe 
pse kishte paralajmërime se kjo çështje do të zgjidhet me ligj. Qytetarët më së shpeshti ankohen 
për shkak të shpërndarjes së padrejtë të mjeteve nga Fondi solidar nëpër shoqata, si edhe për 
shkak të shpenzimeve të paligjshme të këtyre mjeteve dhe kjo gjë e imponon nevojën për 
zgjidhje përkatëse të problemeve.   

Vlerësim i përgjithshëm gjatë realizimit të të drejtave nga fusha e sigurimit pensional dhe 
invalidor është se procedurat zgjasin shumë, e sidomos ato që kanë të bëjnë me ankesat, si dhe 
se nuk respektohen afatet ligjore për marrjen e vendimit. Gjithashtu, mund të konstatohet edhe 
mosrespektim i afateve për dhënien e përgjigjes sipas kërkesave të Avokatit të Popullit dhe për 
veprimin sipas rekomandimeve dhe ndërhyrjeve të tjera. Mirëpo, njëkohësisht mund të 
konstatohet se gjatë verifikimit të cenimit të të drejtave respektohen rekomandimet, propozimet 
dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit, dhe në këto raste evitohet paligjshmëria ose 
parregullshmëria e akteve dhe e punës së organeve kompetente dhe procedura përfundon me 
realizimin e të drejtës së qytetarëve, për të cilën kanë kërkuar ndërhyrje nga ana e Avokatit të 
Popullit. 
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Gjatë periudhës raportuese, krahasuar me 
numrin e parashtresave të pranuara vitin e kaluar, 
është vërejtur një rritje e dukshme e numrit të 
parashtresave nga fusha e sigurimit shëndetësor 
dhe mbrojtjes shëndetësore. Në vitin 2006, në 
realizimin e të drejtave nga fusha e mbrojtjes 
shëndetësore, nuk u tejkaluan disa probleme, 
përkatësisht qytetarët edhe më tutje ballafaqohen 
me probleme dhe pengesa gjatë realizimit të këtyre 
të drejtave, dhe veçanërisht vazhdoi praktika që 
organet kompetente të mos vendosin me kohë sipas 
kërkesave të qytetarëve. 

Problemet në lidhje me realizimin e të 
drejtave të qytetarëve për t’ua njohur cilësinë e 
personit të siguruar dhe për lëshimin e vërtetimeve 
për mbrojtje shëndetësore (kartonë të kaltër) 
vazhduan edhe këtë vit, përkundër faktit se Avokati i 

Popullit sikurse edhe viteve të kaluar sugjeroi se nuk ka bazë ligjore për mosnjohjen e cilësisë së 
personit të siguruar, mosndryshimin e sigurimit ose për moslëshimin e kartonëve të kaltër, vetëm 
për shkak të ndonjë baze paraprake e cila ka pushuar së ekzistuari nuk ishin përmbushur 
detyrimet ndaj Fondit.    

Karakteristike për këtë çështje është ndryshimi i qëndrimit të Fondit për sigurim 
shëndetësor, i cili vetëm për shkak të mungesës së mjeteve, në kundërshtim me dispozitat 
ligjore, konsideronte se nuk ka bazë ligjore për njohjen e cilësisë së personit të siguruar, 
përkatësisht për ndryshimin e sigurimit për shkak se mbi ndonjë bazë paraprake, e cila ka 
pushuar së ekzistuari, nuk janë përmbushur obligimet ndaj Fondit. Ndonëse mbi bazën e re, 
kontributi paguhet rregullisht, Avokati i Popullit pranë Fondit për Sigurim Shëndetësor ndërhynte 
duke sugjeruar se baza ligjore për njohjen e cilësisë së personit të siguruarit dhe kryerjes së 
ndryshimit të sigurimit nuk ka ndryshuar, prandaj dhe nuk ka bazë për qëndrim të ndryshëm të 
Fondit dhe për kufizim të kësaj të drejte të qytetarëve. Pas sugjerimeve të Avokatit të Popullit, u 
evitua kjo praktikë e paligjshme, përkatësisht Fondi ua njohu cilësinë e të siguruarve dhe u lëshoi 
vërtetime për mbrojtje shëndetësore të gjithë qytetarëve të cilët e ndryshuan bazën e sigurimit 
dhe mbi bazën e re rregullisht i paguanin kontributet, ndërsa për borxhin e prapambetur u hapën 
procedura siç parashikohen me ligj. 

Gjatë vitit 2006, u zvogëlua numri i parashtresave në lidhje me pagimin e kontributit për 
shkak të shtatzënësisë ose lehonisë. Megjithatë, disa qytetarë, këtë të drejtë e realizuan vështirë 
ose nuk e realizuan fare, në të shumtën e rasteve për shkak të kontributeve të papaguara ose 
për shkak të rrogave të papaguara, përkatësisht ka raste kur punëdhënësi i paguan vetëm 
kontributet por jo edhe rrogat e të punësuarve, prandaj Fondi edhe pse i ka pranuar kontributet 
nuk e kryen pagimin e kompensimit.  

Në një pjesë të parashtresave, që kanë të bëjnë me këtë çështje, u konstatua se nuk ka 
mundësi për pagim të kompensimit të rrogës për pushim mjekësor edhe pse e drejta u është 
njohur dhe kjo vetëm për shkakun se nuk është kryer pagimi i rrogës për të gjithë të punësuarit 
edhe pse për personin e siguruar, i cili kërkonte realizimin e të drejtës ishte paguar rroga dhe 
kontributi. Këtë të drejtë veçanërisht nuk mund ta realizonin qytetarët që punonin tek persona 
juridikë, të cilët kanë pushuar së ekzistuari dhe të cilët nuk kanë kurrfarë prone dhe për këtë 
shkak fare nuk ka mundësi që të paguhet kontributi, pasi që nuk ka mundësi të paguhen rrogat e 
personave të tjerë të punësuar te personi juridik. Për shkak të mbrojtjes të të drejtave të këtyre 
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qytetarëve Avokati i Popullit nga ministri i Shëndetësisë, si organ i cili bën mbikëqyrje mbi 
ligjshmërinë e punës së Fondit, kërkoi që ta rishqyrtojë qëndrimin e Fondit dhe të ndërmarrë 
masa për tejkalimin e këtij problemi. Ministria e Shëndetësisë nuk e njoftoi Avokatin e Popullit për 
masat e ndërmarra dhe për qëndrimin në lidhje me këtë çështje.  

Një pjesë e parashtresave kanë të bëjnë edhe me zvarritjen e procedurave për 
refundimin e mjeteve për mjekim spitalor ose për mjekim tjetër në institucionet shëndetësore 
private, me të cilat Fondi ka lidhur marrëveshje, përkatësisht për shkak të mosnjohjes së kësaj të 
drejte. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave Avokati i Popullit në të shumtën e rasteve 
konstatoi cenime të të drejtave të qytetarëve dhe ndërhynte që Fondi të bëjë refundimin e 
mjeteve, përkatësisht t’ua kompensojë mjetet që i kishin paguar për mjekim spitalor ose për 
mjekim tjetër në institucionet shëndetësore me të cilat Fondi ka lidhur marrëveshje. Këto 
sugjerime dhe kërkesa të Avokatit të Popullit sipas të gjitha parashtresave të bazuara u miratuan.  

Qytetarët patën probleme edhe gjatë furnizimit me ilaçe, dhe veçanërisht për shkak të 
mungesës së ilaçeve nëpër barnatore nga “Lista pozitive” si dhe gjatë refundimit të mjeteve për 
ilaçet e furnizuar për shkak të zvarritjes së procedurës apo për shkak të njohjes së shumës 
jopërkatëse të shpenzimeve. Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit qytetarëve u njihej e drejta e 
refundimit të mjeteve për ilaçin e furnizuar ose ju paguheshin shpenzimet reale, ndërkaq 
ndërmerreshin edhe masa për furnizimin e barnatoreve me ilaçet e nevojshme.   

Gjatë periudhës raportuese u paraqitën më shumë parashtresa në lidhje me mjekimin e 
pandërgjegjshëm ose jocilësor nëpër institucionet shëndetësore. Me qëllim të zgjidhjes të 
rasteve prej institucioneve shëndetësore dhe prej komisioneve për mbikëqyrje profesionale 
kërkonte analizë të tërësishme dhe ndërmarrje të masave përkatëse. Avokati i Popullit hollësisht 
i analizonte të gjitha rastet dhe sidomos përmes inspektimeve të drejtpërdrejta në institucionet 
shëndetësore dhe në dokumentacionin e pacientëve. 

Në një pjesë të këtyre parashtresave pas analizës së rastit u konstatua se nuk bëhet fjalë 
për mjekim të pandërgjegjshëm ose joadekuat, ndërkaq për një pjesë të parashtresave Avokati i 
Popullit nuk kishte mundësi që me saktësi të plotë ta konstatojë gjendjen faktike, për shkak se 
nuk është profesionist që të vlerësojë nëse me të vërtetë në rastet konkrete janë ndërmarrë 
masa adekuate, në kohë dhe në mënyrë përkatëse, për të cilën gjë parashtruesit në të shumtën 
e rasteve hapnin procedura gjyqësore.  

Duke e ndjekur gjendjen me të sëmurit me sëmundje malinje Avokati i Popullit ngriti 
procedurë me iniciativë të vet pasi që konstatoi se numri i të sëmurëve nga kjo sëmundje është 
në rritje, ndërkaq nga ana tjetër kemi mungesë të ilaçeve të nevojshme gjë që sjell deri në rritjen 
e numrit të të sëmurëve dhe përkeqësimit të gjendjes së tyre shëndetësore. Nga të dhënat e 
paraqitura deri te Avokati i Popullit, nga ana e Fondit për Shëndetësi, rezulton se mungesa e 
ilaçeve ndodh për shkak të disa ilaçeve të pa regjistruara dhe për shkak të procedurave të 
ngadalshme dhe të shtrenjta të procedurës së regjistrimit të ilaçeve. Me qëllim të tejkalimit të 
problemeve të të prekurve nga sëmundjet malinje dhe të sëmurëve nga multipleks sklerozës, 
Avokati i Popullit dërgoi informatë deri te ministri i mëparshëm dhe ministri aktual i Shëndetësisë, 
me kërkesë që të ndërmerren masa, me ç'rast veçanërisht vuri në dukje nevojën e marrjes së 
masave për furnizimin me sasi të mjaftueshme të ilaçeve për të gjithë personat e sëmurë, si dhe 
për trajtim të njëjtë të sëmurëve nga multipleks skleroza, sepse që të gjithë personat e sëmurë 
nuk janë përfshirë me trajtim nëpër klinikat përkatëse, ndërsa shkak për këtë, sipas përgjigjes së 
Fondit, janë mjetet e limituara buxhetore për këtë dedikim. Për problemet e cekura, Avokati i 
Popullit e informoi edhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, por përgjigje nuk mori.  

Avokati i Popullit, gjithashtu me iniciativë të tij, hapi procedurë ngaqë konstatoi se një 
pjesë e institucioneve shëndetësore në Kumanovë, pa bazë arkëtojnë pjesëmarrje plotësuese 
nga persona të siguruar, përkrah pjesëmarrjes së paraparë me ligj me mjete personale në 
shpenzimet e përgjithshme për shërbimet shëndetësore. Praktika e këtillë, sipas përgjigjes së 
institucioneve shëndetësore, është aplikuar për shkak të mungesës së mjeteve, gjë të cilën 
Avokati i Popullit e vlerësoi si të kundërligjshme dhe konstatoi se me këtë cenohen të drejtat 
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ligjore të qytetarëve. Për këtë e informoi ministrin e Shëndetësisë, drejtorin e Fondit për Sigurim 
Shëndetësor të Maqedonisë dhe drejtorët e institucioneve shëndetësore, prej të cilëve pret që të 
ndërmarrim masa për ndërprerjen e arkëtimit të paligjshëm të mjeteve të qytetarëve.  

Avokati i Popullit edhe në vitin 2006 paraqiti disa informata të veçanta deri te ministri i 
Shëndetësisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë për shkak të pakënaqësisë nga 
bashkëpunimi me organet kompetente, sidomos për sa i përket veprimit të shpejt, efikas dhe me 
kohë sipas kërkesave, sugjerimeve dhe rekomandimeve të dërguara, që gjithashtu kontribuojnë 
për realizim të vështirësuar dhe mosrespektimin e të drejtave të qytetarëve. Megjithatë, mund të 
konstatohet se në numrin më të madh të rasteve, në të cilat u konstatua cenim i të drejtave, u 
veprua dhe u respektuan rekomandimet dhe sugjerimet e Avokatit të Populli dhe kështu qytetarët 
i realizuan të drejtat e tyre.   

 
 
 
TTëë  ddrreejjttaatt  ee  ffëëmmiijjëëvvee  
 

 
Gjatë viti 2006 u rrit numri i parashtresave të 

parashtruara pranë Avokatit të Popullit për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve, e që sjell deri në përfundimi se 
të drejtat e fëmijëve shkelen çdo ditë e më shumë, por 
edhe se është rritur niveli i vetëdijes publike për të 
drejtat e fëmijëve. Avokati i Popullit akoma nuk mund 
të manifestojë kënaqësi nga trajtimi i fëmijëve si 
subjekt me të drejta, interesa dhe obligime të 
posaçme. Mospranimi i statusit të posaçëm të 
fëmijëve sidomos është i theksuar tek prindërit dhe 
mësimdhënësit, por edhe tek institucionet shtetërore, 
të cilët janë të ngarkuar për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve sepse gjatë marrjes së vendimeve që kanë të 
bëjnë me fëmijët jo çdoherë mbahet llogari për 
interesin e tyre më të mirë, i cili duhet të ketë prioritet. 
Për statusin jopërkatës të fëmijëve kontribuon edhe 

edukimi i pamjaftueshëm i tyre dhe vetëdija për të drejtat dhe obligimet, e që mund të 
konkludohet edhe nga fakti se edhe më tutje vetëm një numër shumë i vogël i fëmijëve mbrojten 
e të drejtave të tyre me vetiniciativë e kërkojnë nga Avokati i Popullit. 

Sikurse edhe gjatë viteve të kaluara edhe gjatë vitit raportues, numri më i madh i 
parashtresave kishte të bënte me realizimin e të drejtave të fëmijëve përkitazi me mbajtjen e 
kontakteve të drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jetojnë. Në të shumtën e rasteve lëndë 
shqyrtimi i parashtresave ishte pakënaqësia e prindërve nga puna e qendrave për punë sociale, 
me ç’rast prindërit zakonisht udhëhiqen nga të drejtat personale duke mos mbajtur sa duhet 
llogari për detyrat prindërore dhe për të drejtat e fëmijëve. 

Duke u udhëhequr nga interesi më i mirë i fëmijës dhe duke e pasur parasysh mundësinë 
reale të bashkëpunimit ndërmjet prindërve, Avokati i Popullit në disa raste arriti shkallë të 
konsiderueshme të komunikimit të ndërsjellë dhe realizimin papengesë të kontakteve të 
prindërve me fëmijët . Megjithatë, kishte edhe raste kur marrëdhëniet e acaruara të prindërve 
nuk mund të tejkaloheshin as pas ndërmarrjes së masave nga ana e Avokatit të Popullit, 
Qendrës për Punë Sociale ose Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, dhe për këtë shkak me 
vështirësi ose fare nuk mund të realizohej e drejta e fëmijës për të pasur kontakte normale dhe të 
rregullta me prindin me të cilin nuk jeton. Dhe kuptohet, kjo ka ndikim negativ mbi zhvillimin 
psikofizik të fëmijës dhe formësimin e tij si person i shëndetshëm, përgjegjës dhe tolerant. 
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Ndonëse sipas Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe dispozitave ligjore të Republikës 
së Maqedonisë, fëmijët duhet të mbrohen nga çdo lloj dhune dhe abuzimi, për fat të keq ata çdo 
ditë e më tepër janë viktima të dhunës, veçanërisht në familje gjë që u evidentua nga më tepër 
parashtresa të parashtruara pranë Avokatit të Popullit. Nga procedimi sipas këtyre 
parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se qendrat për mbrojtje sociale nuk veprojnë me kohë 
dhe jo çdoherë marrin masa përkatëse, me të cilat do të sigurojnë mbrojtje reale të fëmijës nga 
dhuna e mëtutjeshme familjare, ndërkaq në mënyrë edhe më joefikase veprojnë gjykatat sipas 
kërkesave për shqiptimin e masave të përkohshme. Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi disa 
probleme dhe mosveprime nga ana e ministrive kompetente për zbatimin e masave të shqiptuara 
të përkohshme të gjykatave për mbrojte nga dhuna familjare, por pas ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit këto probleme tejkaloheshin me marrjen e masave nga ana e qendrave ose organeve 
tjera kompetente. 

Dhuna mbi fëmijët ishte e pranishme edhe nëpër shkolla dhe kjo u konstatua nga më 
tepër parashtresa të parashtruara pranë Avokatit të Popullit. 

Sikurse gjatë periudhës paraprake ashtu edhe gjatë periudhës raportuese, Avokati i 
Popullit vlerësoi se dëshmimi, përkatësisht përcaktimi i gjendjes faktike është tej mase i vështirë, 
sepse nxënësit hezitojnë që publikisht t’i paraqesin njoftimet e tyre për ngjarjet për të cilat kanë 
qenë dëshmitarë, ndërkaq nga ana tjetër mungon dëshira e kuadrit mësimdhënës për t’i trajtuar 
apo eventualisht për t’i sanksionuar problemet e caktuara ose cenimin e të drejtave të nxënësve 
të shkaktuar nga sjellja jopërkatëse e ndonjë arsimtari të punësuar vetëm sepse është koleg i 
tyre. Njëkohësisht, Avokati i Popullit tanimë i verifikoi konstatimet e deklaruara se organet 
kompetente nuk reagojnë shpejtë dhe në mënyrë adekuate, përkatësisht nuk i ndërmarrin të 
gjitha masat e mundshme për mbrojtjen e fëmijëve, veçanërisht për ndëshkimin e arsimtarëve që 
ushtrojnë keqtrajtim fizik ose psikik mbi fëmijët prandaj dhe në raste të caktuara Avokati i Popullit 
ka paraqitur kallëzime penale kundër arsimtarëve të cilët kryejnë keqtrajtim fizik ose psikik mbi 
fëmijët. 

Gjatë periudhës raportuese, Avokati i Popullit konstatoi se një pjesë e fëmijëve të 
Republikës nuk vijojnë arsimin fillor edhe pse ai është i detyrueshëm dhe i njëjtë duhet të jetë 
falas. Së këtejmi, Avokati i Popullit konstatoi se një pjesë e fëmijëve nuk e vijojnë arsimin fillor 
vetëm për shkak të gjendjes së vështirë financiare të familjes, e cila nuk është në gjendje t’ia 
sigurojë libra shkollorë ose t’i kënaq nevojat e tjera të fëmijës për të realizuar vijim normal dhe pa 
pengesë të arsimit fillor. Duke vlerësuar se shteti është i detyruar t’i ndërmerr të gjitha masat e 
nevojshme në kuptimin që asnjë fëmijë të mos ngel jashtë sistemit arsimor fillor, veçanërisht se 
nuk duhet të lejojë që fëmijët të mos vijojnë mësimin fillor vetëm për shkak të pamundësisë për t’i 
blerë librat shkollorë, Avokati i Popullit, qëndrim e tij e manifestoi përmes mjeteve të informimit. 
Njëkohësisht, deri te ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, 
dërgoi kërkesë me shkrim me propozim që të aplikohet detyrimi ligjor për përkrahje materiale dhe 
përkrahje tjetër, si dhe masa të tjera stimuluese për vijimin e arsimit fillor, i cili duhet të jetë 
vërtetë falas, siç parashikohet me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë. Duke rënë dakord me propozimet dhe sugjerimet e Avokatit të 
Popullit, Qeveria dhe Ministria shprehën gatishmëri për të siguruar mjete të veçanta buxhetore 
për këtë dedikim dhe në kontekst të kësaj në Ligjin për arsimin fillor të parashikohet obligimi për 
furnizimin falas me libra shkollorë për fëmijët skamnorë, me qëllim që të stimulohet vijimi i arsimit 
fillor. 

Avokati i Popullit edhe më tutje do t’i ndjek gjendjet që kanë të bëjnë me realizimin e të 
drejtës së detyrueshme dhe falas të arsimit fillor, ndërkohë që pranë organeve kompetente do të 
ndërmerr masa përkatëse, me qëllim që këtë të drejtë të mund ta realizojë çdo fëmijë. 

Gjithashtu, në periudhën raportuese Avokati i Popullit konstatoi se në disa shkolla u 
vështirësua dhe pamundësua vijimi i mësimit për shkak të mossigurimit të mjeteve të 
mjaftueshme për ngrohje të shkollave, ndërsa në disa të tjera edhe për shkak të mungesës së 
mjeteve për transport të nxënësve, dhe për këtë arsye mësimi shpesh herë ndërpritej dhe fëmijët 
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për një periudhë të caktuar nuk e vijonin mësimin. Pas intervenimit të shkollave dhe të Avokatit të 
Popullit, deri diku u tejkaluan problemet, por nga njoftimet e pranuara nga shkollat dhe komunat 
rezulton se mjetet përkohësisht të ndara nuk mjaftojnë për gjithë sezonin e ngrohjes, prandaj dhe 
ekziston rreziku që edhe në të ardhmen të ketë ndërprerje të mësimit. Për këtë shkak, Avokati i 
Popullit vlerëson se shteti duhet të gjejë mënyrë për të siguruar mjete dhe kushte elementare 
nëpër shkolla në mënyrë që mësimi të zhvillohet rregullisht dhe procesi arsimor të zhvillohet 
normalisht. 

Kategori e caktuar e fëmijëve, numri më i madh i të cilëve është nga popullata rome, nuk 
kanë mundësi të vijojnë arsimin fillor edhe për shkak se nuk janë të regjistruar në evidencën 
amzë të të lindurve. Gjatë periudhës raportuese, Avokati i Popullit me iniciativë të tij hapi 
procedurë për tejkalimin e këtij probleme, veçanërisht për fëmijët të cilët i vizitojnë Qendrat ditore 
për fëmijët e rrugës pranë Qendrës për punës sociale të qytetit të Shkupit. 

Për kapërcimin e problemit dhe evidentimin e fëmijëve në librat përkatës amzë, Avokati i 
Popullit në komunikim me Qendrën ditore intervenoi pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe pret që ky problem të zgjidhet pozitivisht. 

Fëmijët duhet të mbrohen nga çfarë do qoftë eksploatimi në punë, mirëpo gjatë periudhës 
raportuese, Avokati i Popullit konstatoi se fëmijët e shkollave fillore në Strumicë dhe rajonin e 
Strumicës eksploatohen në punë nga ana e prindërve të tyre, përkatësisht detyrohen të punojnë 
nëpër vreshta gjatë kohës së vjeljes së rrushit si krah pune, punë të cilat nuk u përgjigjen 
moshës dhe aftësive të tyre. Njëkohësisht, u konstatua se ata fëmijë për shkak të angazhimit të 
tyre në punë, mësimin nuk e vijojnë me rregull. Në përputhje me aktet ndërkombëtare për të 
drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre nga çfarë do qoftë eksploatimi, si dhe legjislacionin e 
vendit, Avokati i Popullit me iniciativë të tij hapi procedurë duke u rekomanduar organeve 
kompetente se është e domosdoshme që me urgjencë të ndërmerren të gjitha masat e 
mundshme për mbrojtjen e fëmijëve nga çfarë do qoftë eksploatimi, t’u ndihmohet atyre t’u 
kthehen shkollave dhe mësimit, por edhe të ndërmarrin masa ndaj prindërve të cilët fëmijët i 
neglizhojnë, keqpërdorin, i shfrytëzojnë për punë dhe nuk i dërgojnë në shkollë. Njëherazi, 
Avokati i Popullit rekomandoi që organet kompetente të ndërmarrin masa afatgjate, permanente 
dhe masa preventive në mënyrë që puna e fëmijëve të mos keqpërdoret përsëri. 

Duke vepruar sipas këtyre rekomandimeve, institucionet kompetente konstatuan se bëhet 
fjalë për prindër të cilët janë raste sociale, prandaj dhe i thirri të gjithë prindërit në bisedë duke ua 
bërë me dije pasojat nga shpërfillja e tyre dhe keqpërdorimi i fëmijëve, ndërkohë që u ndërmorën 
edhe masa që fëmijët t’i kthehen mësimit. Megjithatë, Avokati i Popullit vlerëson se vetëm me 
kaq problemi nuk është tejkaluar dhe se në të ardhmen duhet që të gjitha organet kompetente ta 
ndjekin gjendjen dhe të mos lejojnë çfarëdo qoftë forme të eksploatimit të fëmijëve. 

Krahas veprimit sipas parashtresave individuale, Avokati i Popullit i ndjek gjendjet që 
kanë të bëjnë me realizimin e respektimit të të drejtave të fëmijëve. 

Duke e perceptuar gjendjen me respektimin e të drejtave të caktuara të fëmijëve gjatë vitit 
raportues, Avokati i Popullit realizoi disa hulumtime për dhunën familjare mbi fëmijët, për 
përfshirjen e fëmijëve me nevoja të posaçme në arsimin fillor dhe mënyrat e mundshme të 
diskriminimit të tyre, për gjendjen dhe plotësimin e të drejtave dhe interesave të fëmijëve me 
nevoja të posaçme në qendrat ditore dhe për keqtrajtimin fizik dhe psikik të fëmijëve nëpër 
shkolla fillore. 

Në kontekst të aplikimit praktik të dispozitave të Ligjit për familjen, përgatitja dhe 
profesionalizimi i qendrave dhe gjykatave për parandalimin e dhunës familjare dhe sigurimin e 
mbrojtjes adekuate të fëmijëve-viktima të dhunës familjare, Avokati i Popullit nga hulumtimi i 
realizuar në të gjitha qendrat për punë sociale të Republikës së Maqedonisë, para së gjithash 
konstatoi se dhuna familjare mbi fëmijët me Ligj dhe në praktikë nuk trajtohet si lloj i veçantë i 
dhunës, për parandalimin e së cilës nevojitet ndërmarrja e masave specifike, ngaqë fëmijëve 
duhet t’u sigurohet mbrojte e veçantë. Me qëllim të tejkalimit të disa problemeve dhe lëshimeve 
në legjislacion dhe në punën e qendrave për punë sociale për mposhtjen e dhunës familjare mbi 
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fëmijët dhe sigurimin e mirë të mbrojtjes së fëmijëve – viktima të dhunës familjare, Avokati i 
Popullit të dhënat e hulumtimit i dërgoi pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Së këtejmi, Avokati i Popullit veçanërisht rekomandoi 
që të bëhen ndryshime të Ligjit për familjen duke e ndarë duke e përkufizuar në mënyrë të 
veçantë dhunën familjare mbi fëmijën si dhe në mënyrë të veçantë të përkufizohen masat të cilat 
do t’i ndërmarrin qendrat dhe gjykatat përkitazi me mbrojtjen e fëmijëve-viktima të dhunës 
familjare. Gjithashtu, propozoi të precizohen mënyrat e veprimit të zbatimit të masave të 
shqiptuara, sidomos të zbatimit të masave të përkohshme të shqiptuara nga gjyqi. 

Me qëllim të sigurimit të ndihmës dhe përkrahjes profesionale për fëmijët, viktima të 
dhunës familjare, Avokati i Popullit gjithashtu propozoi që nëpër qendrat për punë sociale dhe 
nëpër strehimore të formohen ekipe të veçanta profesionale për shkak të sigurimit të trajtimit 
përkatës psikosocial të fëmijës-viktimë, me rregull fëmijët të mos ndahen nga familja, por të 
ndahet personi i cili ushtron dhunë, me urgjencë të hapen këshillimoret e parapara, të zbatohen 
masa preventive për mbrojtjen fëmijës nga kjo lloj dhune, të zbatohen procedura të shpejta dhe 
efikase gjyqësore. Për këtë qëllim i detyrueshëm është edhe edukimi i personave zyrtarë në 
qendrat për punë sociale dhe gjyqeve, të cilët veprojnë sipas rasteve të këtilla, si dhe të ngrihet 
vetëdija publike për këtë lloj dhune mbi fëmijët dhe për nevojën për mbrojtje adekuate. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dërgoi mendimin e vet sipas rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit si dhe e informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë se hulumtimi është 
mjaft i hollësishëm dhe se përmban të dhëna për gjendjen reale në Republikë në lidhje me 
dhunën mbi fëmijët dhe për këtë, në parim i miratoi të gjitha propozimet dhe rekomandimet e 
Avokatit të Popullit dhe manifestoi gatishmëri që gjatë vitit 2007, të përfshihen në Ligin për 
familjen dhe të ndërmerren masa për përmirësimin e aplikimit praktik të normave ligjore dhe 
punës së organeve kompetente. 

Në hulumtimin e kryer në mbi dyqind shkolla fillore, i cili ka të bëjë me përfshirjen e 
fëmijëve me nevoja të posaçme në arsimin fillor dhe format e mundshme të diskriminimit të tyre, 
Avokati i Popullit nga të dhënat e fituara, përgjigjet dhe mendimet e dërguara nga shkollat, 
konstatoi më tepër probleme, me të cilat ndeshen fëmijët, arsimtarët dhe prindërit, me çka 
vështirësohet përfshirja e fëmijëve me nevoja të posaçme në arsimin e rregullt fillor. Për shkak të 
krijimit të kushteve  dhe mundësive të barabarta, pa kurrfarë problemesh dhe diskriminimi, 
fëmijët me nevoja të posaçme të përfshihen në arsimin e rregullt fillor, Avokati i Popullit duke 
mos i mohuar rezultatet e arritura të deritanishme, vlerësoi se për këtë kategori të fëmijëve edhe 
më tej ndihet nevoja e krijimit të një procesi adekuat të adaptuar arsimor dhe nevoja e 
modernizimit organizativ, teknik dhe kadrovik të shkollave.  

Të dhënat e fituara, njoftimet dhe propozimet, Avokati i Popullit ia dërgoi Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me ç’rast përkrah tjerash, 
rekomandoi angazhimin e personave profesional në çdo shkollë në të cilën ka të përfshirë fëmijë 
me nevoja të posaçme; përsosje profesionalë dhe trajnim shtesë të kuadrit ekzistues; zvogëlim 
të numrit të nxënësve në paralelet në të cilat ka të përfshirë fëmijë me nevoja të posaçme, me 
qëllim të punës individuale me këta fëmijë; përshtatje të zgjidhjeve urbanistike dhe të 
komunikacionit me qëllim që fëmijëve me nevoja të posaçme më me lehtësi ta vijojnë mësimin 
nëpër shkolla; dhe marrje të masave tjera, të cilat do të kontribuojnë për gjetjen e metodave të 
reja për modernizimin dhe përshtatjen e planprogrameve mësimore dhe programeve për 
arsimimin e fëmijëve me nevoja të posaçme për shkak të zotërimit të përmbajtjeve mësimore.  

Duke vepruar sipas informatës dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Qeveria e 
njoftoi Avokatin e Popullit se Ministria e Arsimit dhe Shkencës vlerëson se nuk ka pasur nevojë 
për një hulumtim dhe analizë për çështjen e cekur, sepse Ministria i ka në dispozicion të gjitha të 
dhënat e nevojshme. Në komentet e Ministrisë, përveç tjerash, theksohet ndërmarrja e të gjitha 
masave të mundshme për krijimin e mundësive dhe kushteve të barabarta për përfshirjen e 
fëmijëve me nevoja të posaçme në procesin arsimor dhe se në të gjitha shkollat ekzistojnë ekipe 
të bashkëpunëtorëve profesionistë për punë me këtë kategori të fëmijëve. Mirëpo, nga përgjigjet 
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e pranuara dhe pohimet e shkollave, Avokati i Popullit nuk konstatoi gjendje të tillë. Gjithashtu, 
potencohej se Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mënyrë permanente bën përsosjen dhe 
trajnimin e kuadrit mësimor, edhe pse shkollat theksojnë se kuadri arsimor nuk është sa duhet i 
profesionalizuar dhe trajnuar për punë me këtë kategori të fëmijëve. Në parim, nga komentet e 
Ministrisë, Avokati i Popullit fitoi përshtypje se konstatimet dhe propozimet e tij nuk miratohen 
edhe pse analiza dhe propozimet rezultojnë nga të dhënat, mendimet dhe propozimet e 
shkollave. Për këtë arsye dhe me qëllim të vetëm që të arrihen rezultate më të mira me 
përfshirjen e fëmijëve me nevoja të posaçme në arsimin e rregullt, Avokati i Popullit edhe një 
herë kërkoi që Qeveria dhe Ministria t’i rishikojnë propozimet e dhëna me qëllim të marrjes së 
masave të mëtutjeshme dhe tejkalimin e të gjitha problemeve dhe vështirësive me të cilat 
ballafaqohen jo vetëm fëmijët dhe prindërit, por edhe shkollat. 

Avokati i Popullit duke u kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve me nevoja të posaçme 
vizitoi më tepër qendra ditore për përkujdesjen e kësaj kategorie të fëmijëve. 

Nga gjendja e konstatuar, Avokati i Popullit vlerësoi se puna e qendrave ditore është 
mjaft pozitive dhe se përmes punës së tyre sigurohet ndihma dhe përkrahja e domosdoshme e 
këtyre fëmijëve dhe të familjeve të tyre, me çka krijohen mundësi që fëmijët me nevoja të 
posaçme të dalin nga rrethi familjar, ku zakonisht mbahen më larg syve të mjedisit dhe publikut, 
të rehabilitohen në kuadër të aftësive të tyre fizike dhe mendore dhe të pavarësohen në kontekst 
të vetëkujdesit, të arsimohen dhe edukohen dhe t’u ndihmohet në aspekt të zhvillimit të 
shprehive kulturore dhe higjienike, gjë të cilat u mundësojnë jetë më të lehtë më dinjitoz dhe jo 
vetëm fëmijëve por edhe familjeve të tyre. 

Për shkak të arritjes së rezultateve më të mira, ekzistimit dhe funksionimit normal të 
qendrave ditore dhe hapjes edhe të qendrave tjera të këtij lloji, Avokati i Popullit i dërgoi 
informatë Qeverisë dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, duke ua sugjeruar masat të 
cilat në të ardhmen do të duhej të ndërmerreshin për kapërcimin e problemeve me të cilat 
ballafaqohen qendrat ditore, sidomos në aspekt të sigurimit në vazhdimësi të mjeteve materiale 
dhe mjeteve tjera teknike për zhvillimin normal të të gjitha aktiviteteve dhe detyrave të qendrave 
ditore, hapjes së qendrave të reja ditore atje ku ekziston nevoja për këtë, zgjidhjes së statusit të 
punonjësve të këtyre qendrave ditore nëpër Republikën e Maqedonisë, të cilët tanimë disa vjet 
punojnë me kontrata për vepër. 

Duke e pasur parasysh se numri i parashtresa në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve nga 
dhuna dhe keqtrajtimi fizik dhe psikik nëpër shkolla është në rritje, për shkak të verifikimit të 
gjendjes, Avokati i Popullit realizoi hulumtim në pjesën më të madhe të shkollave fillore në shtet. 
Të dhënat e fituara nga hulumtimi janë në fazë të përpunimit, por gjithsesi do të ndikojnë në 
veprimin e mëtutjeshëm të institucionit duke i pasur parasysh informatat nga puna e 
deritanishme se dhuna është pranishme nëpër shkolla dhe se e rrezikon integritetin fizikë dhe 
psikikë të  fëmijëve. 

Me qëllim të përfshirjes së fëmijëve dhe fitimit të informatave për qëndrimet dhe 
mendimet e tyre për çështjet që kanë të bëjnë me ta, Avokati i Popullit vazhdon me aktivitetet në 
Këshillin e fëmijëve dhe gjatë periudhës së ardhshme planifikon më tepër aktivitete. 

E drejta e mendimit të fëmijës nënkupton edhe të drejtën e pranimit të informatave të 
rëndësishme për zhvillimin e tyre psikofizik, por edhe mbrojtjen nga informata, të cilat janë të 
dëmshme për zhvillimin e tyre. Në kontekst të kësaj, Avokati i Popullit u përfshi edhe në 
diskutimin publik sipas Propozim-rregullores për mbrojtjen e popullatës së mitur, nga programe 
të cilat mund të ndikojnë negativisht mbi zhvillimin e tij fizik, mendor dhe moral të Këshillit të 
Radiodifuzionit dhe në këtë drejtim dha edhe sugjerimet dhe propozimet e veta për sa i përket 
zbatimit të mbrojtjes së fëmijëve nga programet e dëmshme. 

E rëndësishme për aktivitetet e Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
është edhe pjesëmarrja me tema dhe pyetje të tij nëpër mbledhjet e Rrjetit Evropian të 
ombudsmanëve për fëmijë – ENOK, anëtar i plotfuqishëm i të cilit është edhe Avokati i Popullit-
Seksioni për mbrojtjen e fëmijëve. Së këtejmi, me rëndësi është të theksohet se nga takimi vjetor 
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i ENOK-ut doli një deklaratë mjaft e rëndësishme për trajtimin e fëmijëve pa shoqërim, të cilën 
Avokati i Popullit ia dërgoi Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me qëllim që ta njoftojë me të 
dhe ajo të ndërmerr masa përkatëse për trajtim dhe mbrojtje të fëmijëve të cilët në Republikën e 
Maqedonisë vijnë të pa shoqëruar. 

Në kontekst të bashkëpunimit të Avokatit të Popullit me organet dhe organizatat 
kompetente, gjë nga e cila në masë të madhe varet efikasiteti i mbrojtjes të të drejtave të 
fëmijëve, edhe pse mund të konstatohet se është në nivel të kënaqshëm, megjithatë, Avokati i 
Popullit vlerëson se në raste të caktuara institucionet kompetente nuk veprojnë me kohë për t’i 
mbrojtur të drejtat e fëmijëve dhe se nuk veprojnë me kohë sipas sugjerimeve, rekomandimeve 
dhe intervenimeve tjera të dërguara. Relacioni i këtillë manifestohet negativisht mbi realizimin, 
efikasitetin dhe mbrojtjen me kohët të të drejtave të fëmijëve. Për këto arsye, Avokati i Popullit 
vlerëson se organet dhe organizatat kompetente, gjatë veprimit për sa u përket fëmijëve para së 
gjithash duhet të udhëhiqen nga interesi më i mirë i fëmijëve dhe nga fakti se fëmijët, të drejtat 
dhe interesat e tyre përherë kanë prioritet. 
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Parashtresat, të cilat kishin të bënin me 
realizimin e të drejtave nga fusha e arsimit të lartë, 
gjatë vitit raportues krahasuar me vitet e mëparshme, 
u përfaqësuan me vëllim më të vogël. Shikuar nga ky 
aspekt, mund të përfundojmë se shënohet përmirësim 
në realizimin e të drejtave nga kjo fushë dhe se për 
këtë kontribut kanë rekomandimet dhe sugjerimet e 
Avokatit të Popullit për sa i përket sqarimit të disa 
çështjeve sipas të cilave Avokati i Popullit veproi. 

Megjithatë, Avokati i Popullit nuk mund të 
konstatojë sjellje dhe veprim tërësisht pozitiv të 
institucioneve kompetente, ngaqë edhe më tutje 
qytetarët reagojnë përkitazi me veprimet dhe vendimet 
e caktuara të organeve dhe institucioneve 
kompetente, të cilat bëjnë cenimin e të drejtave të 
tyre. 

Në pjesën më të madhe, parashtruesit e parashtresave potencuan moslëshimin e 
vërtetimeve dhe diplomave për studime të kryera, vetëm për shkak të çështjeve të papastruara të 
borxheve eventuale financiare të studentëve ndaj institucioneve të larta arsimore. Së këtejmi, 
institucionet e larta arsimore, në përputhje me marrëveshjet e lidhura për të drejta dhe obligime 
të ndërsjella nuk inicionin procedura gjyqësore për evitimin e çështjeve kontestuese, por 
studentëve nuk u lëshonin vërtetime dhe diploma derisa studenti nuk i paguante mjetet, të cilat i 
kërkonte fakulteti, ndonëse studenti i kishte dhënë të gjitha provimet dhe i kishte përfunduar 
studimet edhe përkrah asaj se studenti pohonte se nuk ka asnjë borxh. Në rastet e këtilla, 
Avokati i Populli vlerësonte se veprohej në kundërshtim me Ligjin për arsim të lartë dhe kërkonte 
që institucionet e larta arsimore të lëshonin vërtetime dhe diploma nëse studentët i kanë 
përfunduar studimet dhe i kanë dhënë provimet e parashikuara. Pjesa më e madhe e 
institucioneve të larta arsimore vepronin sipas rekomandimeve dhe sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit dhe lëshonin vërtetime dhe diploma, ndërsa çështjet eventuale kontestuese ose i 
evitonin me studentët ose hapnin procedura gjyqësore. Mirëpo, një pjesë e institucioneve të larta 
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arsimore edhe pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, Ministrisë së Arsimit dhe Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit, e në disa raste edhe të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, nuk 
vepruan sipas rekomandimeve dhe nuk i lëshuan dokumentet e kërkuara, prandaj dhe Avokati i 
Popullit edhe më tutje e vazhdon procedurës me marrjen e masave përkatëse. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtruan edhe parashtresa të cilat kishin të bënin me 
procedurën e përgatitjes dhe mbrojtjes së punës së magjistraturës, me ç’rast nga gjendja e 
konstatuar faktike, për sa i përket veprimit të komisioneve kompetente në fakultete të caktuara, u 
hapën disa çështje të pasqyruara, të cilat bëjnë që këto procedura të zgjasin. 

Pranë Avokatit të Popullit, edhe gjatë periudhës raportuese, u parashtruan parashtresa 
për lirimin nga participimi i pjesëtarëve të forcave të sigurisë, në përputhje me Ligjin për të drejta 
të veçanta të pjesëtarëve të sigurisë së Republikës të Maqedonisë dhe anëtarëve të familjeve të 
tyre, por numri i këtyre parashtresave ishte minimal, e që rezulton se problemet e këtyre 
personave tanimë janë tejkaluar. 

Me probleme u ndeshën edhe personat, të cilët diplomuan në Fakultetin e Mjekësisë në 
Bullgari, në lidhje me dhënien e provimit profesional dhe kontrollimin e dijeve të arritura në 
Republikën e Maqedonisë. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi 
disa lëshime në procedurën që e zbaton Dhoma Ekonomike e Maqedonisë, përkatësisht 
konstatoi se pa i njoftuar fare qytetarët, pasi që janë paraqitur për dhënien e provimit profesional, 
është shtuar vëllimi dhe lloji i materialit për provim, është rritur lartësia e kompensimit për 
dhënien e provimit, ndërsa vendimi ka pasur veprim prapaveprues, përkatësisht kishte të bënte 
edhe me kandidatët të cilët janë paraqitur për dhënien e provimit profesional, në përputhje me 
kushtet e parapara me vendimin paraprak. 

Duke vlerësuar se me mënyrën e këtillë të veprimit, Dhoma Ekonomike bën cenimin e të 
drejtave të kandidatëve, Avokati i Popullit vuri në dukje nevojën e rishikimit dhe ndryshimit të 
vendimit të marrë dhe publikimit të tij para se të hyjë në fuqi dhe i njëjti të mos aplikohet në 
mënyrë prapavepruese, përveç nëse nuk është më e favorshme për qytetarët, siç parashikohet 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit deri te 
Ministria e Shëndetësisë sugjerimet u pranuan dhe paligjshmëritë dhe lëshimet u shmangën. 

Duke vepruar sipas parashtresave nga fusha e arsimit të lartë, Avokati i Popullit jo çdo 
herë hasi në bashkëpunim dhe respektim të sugjerimeve të tij nga ana e institucioneve arsimore. 
Së këtejmi, sikurse edhe gjatë viteve të kaluara, bashkëpunim përkatës nuk pati me Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës, por duhet të theksohet se bashkëpunimi me Inspektoratin Shtetërorë të 
Arsimit është përmirësuar. Gjatë vitit raportues, Avokati i Popullit vazhdimisht e potencoi nevojën 
për veprim të shpejt, efikas dhe ligjor të institucioneve kompetente, por akoma mungon 
bashkëpunimi përkatës kooperativ, i cili e vështirëson realizimin e të drejtave të 
qytetarëve,gjithsesi edhe punën e Avokatit të Popullit. 
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Të drejta të konsumatorëve 
 
 

Gjatë vitit 2006, mund të konstatohet se 
vazhdoi tendenca e zvogëlimit të numrit të 
parashtresave nga fusha e të drejtave të 
konsumatorëve, që gjithsesi është rezultat i 
respektimit konsekuent dhe aplikimit të dispozitave 
ligjore, sjelljes së përmirësuar të kryerësve të 
shërbimeve publike ndaj shfrytëzuesve të tyre dhe 
respektimit të sugjerimeve dhe rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit. 

Me qëllim të mbrojtjes më efikase dhe më të 
shpejtë të të drejtave të qytetarëve, përkrah 
korrespondencës me organet dhe organizatat 
kompetente, Avokati i Popullit shpesh herë intervenoi 
edhe përmes kontakteve dhe inspektimeve të 
drejtpërdrejta, gjë që kontribuoi për zgjidhje më të 
shpejtë të problemeve të qytetarëve.  

Në kontekst të kësaj, mund të konstatohet se bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me 
organet kompetente pranë të cilëve qytetarët i realizojnë të drejtat konsumatore dukshëm u 
përmirësua, e që kontribuoi në zvogëlimin e rasteve të cenimeve të të drejtave të qytetarëve dhe 
realizimin më të shpejtë të të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore. Veçanërisht mund të 
theksohet përparimi pozitiv në bashkëpunimin me ushtruesit e shërbimeve publike SHA 
“Toplifikacia”, NP “Ekonomia e Ujit dhe Kanalizimi”, SHA “Elektroekonomia e Maqedonisë-EVN”-
Shkup, NP “Higjiena komunale” dhe ndërmarrje të tjera publike. Megjithatë kishte organe dhe 
organizata me të cilat bashkëpunimi realizohej me vështirësi sepse nuk vepronin me kohë sipas 
kërkesave dhe intervenimeve tjera të Avokatit të Popullit. Kjo sidomos u theksua tek organet e 
njësive të vetadministrimit lokal. 

Për sa i përket realizimit të të drejtave të konsumatorëve edhe gjatë vitit raportues nuk u 
tejkaluan dukuritë e sjelljes monopoliste të ofruesve të caktuar të shërbimeve, përkatësisht u 
konstatua mosmarrja e masave përkatëse për mbrojte nga sjellja monopoliste tek një pjesë e 
ofruesve të shërbimeve publike. Për këtë shkak, qytetarët u detyruan t’i pranojnë kushtet e 
ofruara nga ndërmarrjet publike, pa pasur mundësi të ndikojnë në ndryshimin e tyre. Për shkak të 
demonopolizimit të ndërmarrjeve të caktuara, Avokati i Popullit dërgoi informatë pranë organeve 
kompetente dhe sugjeroi se duhet siguruar mbrojtje nga sjellja monopoliste dhe për kontroll 
përkatës në drejtim të vënies dhe mbajtjes së sjelljes në treg gjatë përcaktimit të çmimeve reale 
dhe shërbimeve cilësore. 

Në aspekt të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, për shkak të çmimeve të tyre jo reale 
ose ngarkimit me shpenzime të cilat nuk i kanë bërë, sidomos në telefoninë fikse, Avokati i 
Popullit edhe gjatë vitit 2006 konstatoi se nuk ka mundësi teknike e as mundësi të tjera të bëjë 
kontrollin e vërtetësisë së faturave për shfrytëzimin e shërbimeve telefonike, ngaqë nuk kishte 
mundësi që me saktësi ta përcaktonte se a janë të justifikueshme ose jo ankesat e qytetarëve të 
cilët pohonin se ngarkohen me shuma të larta jashtë mase të cilat janë joreale. Për këtë shkak, 
Avokati i Popullit intervenoi  që organet kompetente të bëjnë kontrolle të sërishme të faturave, 
dhe kishte raste kur pas kësaj zvogëlohej kostoja e faturave dhe qytetarët ngarkoheshin me 
çmim shumë më të ulët. 

Problemet me shkyçjen kolektive të objekteve të tëra banesore, për shkak se një pjesë e 
banorëve nuk i shlyen detyrimet ndaj ofruesve të shërbimeve, vazhduan edhe gjatë vitit 2006 
edhe përkundër ndërhyrjeve dhe besimit të Avokatit të Popullit se ato janë tejkaluar. 
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Përkatësisht, kishte raste të shkyçjes kolektive tek shfrytëzuesit e ujit dhe energjisë 
elektrike si dhe kërcënime për shkyçje tek shfrytëzuesit e energjisë termike, ndërkohë që vazhdoi 
edhe praktika e shkyçjes nga shfrytëzimi i shërbimeve për fatura të parashkruara por të 
papaguara edhe përkundër faktit se ishte hapur proces gjyqësor për arkëtim të dhunshëm. Pas 
sugjerimit të Avokatit të Popullit për veprim të kundërligjshëm, praktika e këtillë ndërpritej, por 
institucione të caktuara publike edhe më tutje vazhduan me sjelljen e këtillë me arsyetimin se 
arkëtimi i faturave nga shfrytëzuesit është i vogël. 

Në lidhje me shërbimet e “Elektroekonomisë së Maqedonisë – EVN”-Shkup, u 
parashtruan parashtresa edhe për shkak të arkëtimit të borxheve për energji elektrike me ndalim 
administrativ nga rroga, edhe pse për një gjë të tillë nuk ishin marrë vendime gjyqësore. 
Njëkohësisht kishte raste për arkëtim të faturave nga rroga për persona, të cilët nuk ishin 
shfrytëzues, përkatësisht në emrin e të cilëve nuk ishte evidentuar njehsori elektrik, pra sahati 
për matje. Megjithatë pas intervenimeve të Avokatit të Popullit praktika e këtillë më nuk zbatohet. 

Gjatë realizimit të të drejtave pranë SHA “Elektroekonomia e Maqedonisë” karakteristikë 
ishte edhe mosndryshimi i emrit të shfrytëzuesit të ri në faturën për energji elektrike në faturat e 
energjisë elektrike dhe ngarkimin e shfrytëzuesit të ri për të paguar borxhin e prapambetur të 
ndonjë shfrytëzuesi të mëparshëm, si dhe kërkesat e drejtuara deri te shfrytëzuesit që të 
paraqesin kërkesë për lëshimin e sërishëm të pëlqimit elektroenergjetik dhe të paguajnë për 
lëshimin e pëlqimit të tillë, ndonëse një obligim i tillë nuk është parashikuar me Ligj. Pas 
sugjerimit të Avokatit të Popullit, të dërguar pranë Drejtorisë së SHA “Elektroekonomia e 
Maqedonisë-EVN”-Shkup, qëndrimi i këtillë u ndryshua dhe pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 
qytetarëve ju mundësua ndryshimi i emrit pa arkëtim të borxhit të shfrytëzuesit të mëparshëm 
dhe pa lëshimin e pëlqimit elektroenergjetik. 

Realizimi dhe respektimi i të drejtave të konsumatorëve sipas lëndëve për të cilat veproi 
Avokati i Popullit, në parim janë në nivelin e kënaqshëm. Së këtejmi mund të konstatohet se 
organet dhe organizatat kompetente i pranonin dhe respektonin kërkesat, rekomandimet, 
sugjerimet dhe intervenimet e tjera të Avokatit të Popullit, me çka mundësohej realizimi i të 
drejtave të qytetarëve. 

 
 
 
Të drejta tjera 

 
 

Gjatë vitit 2006, Avokati i Popullit veproi edhe sipas 
parashtresave për shkelje të të drejtave të tjera. Shumica e 
parashtresave të këtilla ishin jashtë nga fushëveprimi i punës 
së institucionit dhe Ligjit për Avokatin e Popullit, sepse 
parashtruesit kërkonin ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave të 
cenuara nga subjekte juridike, e jo nga organe të 
administratës shtetërore. 

Në këtë drejtim, krahas veprimit të drejtpërdrejt sipas 
parashtresave duke u ofruar ndihmë juridike, Avokati i Popullit 
i këshillonte qytetarët se në qoftë se organet kompetente nuk 
veprojnë sipas rekomandimeve ose sugjerimeve të tij, në 
kontekst të zgjidhjes së problemeve konkrete, për mbrojtjen e 

të drejtave të tyre të drejtohen pranë gjykatave kompetente. 
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Çka konstatuam dhe çka 

duhet bërë  
 
 
 
 
 
 

Avokati i Popullit konstatoi 
 

Gjatë vitit raportues, numri i parashtresave edhe pse në numër simbolik, megjithatë është 
rritur në krahasim me vitin paraprak dhe kjo i referohet faktit se qytetarët edhe më tutje të drejtat 
e tyre i realizojnë me vështirësi, por edhe se Avokatin e Popullit e konsiderojnë si mekanizëm 
kontrollues dhe mbrojtës të të drejtave të tyre. 

Veprimi sipas parashtresave dëshmoi se: 

 Administrata publike në Republikën e Maqedonisë mbetet e pa reformuar me 
karakteristika të sjelljes së papërgjegjshme, burokratike, joefikase si dhe 
indiferente ndaj nevojave të qytetarëve dhe me mungesë të vetëdijes për të drejtat 
e tyre. 

 Qytetarët edhe më tutje mbeten të dekurajuar për shkak të sistemit gjyqësor të pa 
reformuar dhe joefikas, sjelljes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme dhe 
trajnimit të pamjaftueshëm të personelit gjyqësor dhe administrativ, i cili nuk ka 
kushte adekuate për punë. 

  Keqpërdorimet e autorizimeve policore akoma janë të pranishme, ndërkohë që 
përveç rasteve të përdorimit jashtë mase dhe në mënyrë joprofesionale të masave 
të detyrimit, gjatë vitit të kaluar, u shënuan edhe raste të bastisjeve të paligjshme 
me gabim nëpër shtëpi të qytetarëve. 

 Ministria e Punëve të Brendshme-Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale, vazhdoi me praktikën e fshehjes së gjendjes faktike reale 
në raste të caktuara dhe mosdërgimin e informatave relevante të kërkuara nga 
Avokati i Popullit, të cilat kishin të bënin me tejkalimin e autorizimeve zyrtare dhe 
përdorimin tej mase të forcës. 

 Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale edhe gjatë vitit 
raportues vazhdoi të manifestojë sjellje joprofesionale ndaj funksionit “mekanizëm 
i brendshëm kontrollues”, ndonëse programi i miratuar për punë lë hapësirë për të 
shpresuar në tejkalimin e gjendjeve negative dhe përmirësimin e bashkëpunimit 
me Avokatin e Popullit. 

 Në institucionet ndëshkuese dhe edukuese-përmirësuese edhe më tutje vërehet 
mungesë e aktiviteteve për përballimin me dukuritë negative, ekziston përdorim 
jashtë mase i forcës fizike, kushte substandarde dhe kuadër i pamjaftueshëm, 
mungon profesionalizmi në udhëheqje dhe nuk ka mbikëqyrje; mbrojtja 
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shëndetësore është joadekuate dhe nuk ka kushte për zbatimin e procesit të 
risocializimit, ndërkaq çdo ditë e më tepër vërehet mbingarkimi i institucioneve me 
persona të dënuar, si pasojë e kapaciteteve të pamjaftueshme të lokaleve. 

 Realizimi i procesit të denacionalizimit u vu në pikëpyetje, ngaqë edhe përkrah 
asaj se kah fundi i vitit u formuan komisione të reja, me numër dukshëm më të 
madh të anëtarëve, me ç’rast pritej veprim më i përpiktë, megjithatë strukturimi i ri 
nuk ndryshoi asgjë, ndërkohë që veprimi i tyre vazhdon të jetë jocilësor, joefikas 
dhe konfuz. 

 Në procedurat pronësore-juridike shënohet shkallë e lartë e burokracisë, 
joobjektivitetit gjatë përcaktimit të gjendjes faktike, trajtimit jo të barabartë të 
qytetarëve, korrupsionit të mundshëm, si dhe heqjes së paligjshme dhe kufizimit 
të të drejtës mbi pronën. 

 Rrëmuja urbanistike vazhdoi edhe në vitin 2006. Në masë të madhe u regjistrua 
mosefikasiteti, jo azhurniteti dhe raste të qasjes skajshëm seleksionuese gjatë 
veprimit, sidomos gjatë miratimit dhe ndryshimeve të planeve detaje urbanistike, 
si dhe gjatë kryerjes së mbikëqyrjeve inspektuese dhe ekzekutimit të 
aktvendimeve për shmangien e objekteve të ndërtuara pa leje. 

 Ndotja e mjedisit jetësor edhe më tej është në rritje e që është rrjedhojë e 
mungesës së vetëdijes, ndërgjegjes dhe përgjegjësisë për mbrojtjen e tij, ndërkaq 
mungojnë edhe rezultatet konkrete në bazë të masave të shqiptuara kundër 
ndotësve të mjedisit jetësor e që sjell deri te përfundimi se veprimi i Inspektoratit 
ka vetëm karakter formal dhe është pa efekt real. 

 Në procedurat nga marrëdhënia e punës, kishte subjektivitet, seleksionim dhe 
paligjshmëri, lëshime gjatë transferimit të punonjësve nga niveli qendror në atë 
lokal si dhe veprim jo me kohë i organeve të shkallës së dytë sipas ankesave dhe 
kundërshtimeve, gjë që e vë në pikëpyetje të drejtën e garantuar me kushtetutë të 
vendimmarrjes në shkallë të dytë. 

 Shteti nuk ka evidencë për fondin banesor të Republikës, prandaj dhe nuk mund 
të përmbushen kërkesat e qytetarëve, të cilët nuk e kanë të rregulluar çështjen 
banesore, ndërkohë që i përmbushin kushtet, si dhe ka qytetarë të cilët e kanë 
fituar të drejtën banesore mbi banesat e nacionalizuara, të cilët padrejtësisht 
detyrohen të shpërngulen në llogari të pronarëve të mëparshëm, pa ju siguruar 
banesë tjetër. 

 Gjendja sociale e qytetarëve akoma nuk është përmirësuar, ndërsa masat për 
përkrahje sociale nuk sigurojnë realizimin e garancisë kushtetuese për siguri 
sociale dhe drejtësi për çdo qytetar. Qytetarët edhe më tej me vështirësi dhe jo 
me kohë i realizojnë të drejtat, jo vetëm ato nga fusha e mbrojtjes sociale por 
edhe ato të sigurimit pensional, invalidor dhe shëndetësor duke u ndeshur me 
sjellje të paligjshme, jo përkatëse ndërsa në disa raste edhe me sjellje 
korruptuese të individëve dhe organeve të caktuara. 

 Të drejtat e fëmijës vazhdojnë të njihen vetëm në mënyrë deklarative sepse 
gjendja reale edhe më tutje dëshmon se institucionet nuk e respektojnë interesin 
më të mirë të fëmijëve, dhuna mbi ta çdo ditë shënon rritje dhe e drejta e çdo 
fëmije që të ketë qasje për shkollim fillor në masë të madhe është vështirësuar. 

 Standardi studentor ende nuk kënaq, mungon bashkëpunimi me Avokatin e 
Popullit dhe nuk manifestohet qasje dhe azhurnitet përkatës gjatë vendimmarrjes 
për të drejtat e qytetarëve akademik. 

 Një pjesë e ndërmarrjeve publike edhe gjatë vitit 2006 e keqpërdorën statusin e 
tyre monopolistë në llogari të shfrytëzuesve të shërbimeve, ndërsa një pjesë e 
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tyre për shkak të arkëtimit të borxheve u shërbyen edhe me metodën e shkyçjes 
kolektive nga sistemi i energjisë elektrike, uji ose energjia termike, me ç’rast 
drejtpërsëdrejti i cenonin të drejtat e shfrytëzuesve të cilët me rregull i shlyenin 
detyrimet. 

 Akoma nuk ekziston kornizë ligjore për zbulimin dhe luftimin e diskriminimit, si dhe 
mbrojtjen e viktimave nga kjo dukuri. 

 Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i pjesëtarëve të bashkësive në organe 
të caktuara shtetërore akoma nuk zbatohet në tërësi. 

 Në vitin 2006, u shënua tendencë pozitive për sa i përket bashkëpunimit me 
Avokatin e Popullit, por vazhduan edhe pengesat mbi punën e tij nga ana e 
organeve të caktuara të administratës shtetërore. 

 Komisioni për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë të dytë, sipas 
lëndëve nga fusha e denacionalizimit, gjatë vitit raportues manifestoi sjellje                   
tejet injorante dhe të papërgjegjshme dhe nuk veproi sipas asnjë kërkese të 
Avokatit të Popullit ndërkaq, kadastra nga një institucion i cili duhet të jetë në 
shërbim të qytetarëve u shndërrua në institucion i cili në mënyrë permanente i 
shkelë të drejtat e qytetarëve dhe krijon hapësirë për dyshim të ekzistimit të 
sjelljes korruptuese. 

 
 

Çka duhet bërë? 
 

Duke i pasur parasysh konstatimet që rezultojnë nga puna me lëndë, Avokati i Popullit 
vlerësoi se ndihet nevojë e domosdoshme që organet kompetente ta ndryshojnë mënyrën e 
sjelljes dhe veprimit dhe në punën e tyre t’i tejkalojnë gjendjet negative. 

Prandaj, organet kompetente në mënyrë të përforcuar duhet të punojnë në drejtim të: 

 Respektimit të tërësishëm të garancive kushtetuese dhe aplikimit të drejtpërdrejtë 
të standardeve ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë e njeriut; 

 Reformimit të vërtetë të administratës publike në shërbim të mirëfilltë të 
qytetarëve; 

 Veprimit të përgjegjshëm, të ndërgjegjshëm dhe vendimmarrjes me kohë për të 
drejtat e qytetarëve; 

 Implementimit adekuat të parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive në organet e pushtetit 
shtetëror, organet e njësive të pushtetit lokal dhe në institucionet dhe shërbimet 
publike; 

 Transparencës në punën e organeve të pushtetit shtetëror, organet e njësive të 
pushtetit lokal dhe institucionet dhe shërbimet publike; 

 Edukimit të nëpunësve shtetërorë për të drejtat dhe liritë e njeriut me qëllim të 
përmirësimit të sjelljes së tyre ndaj qytetarëve; dhe 

 Komunikimit pa pengesë dhe respektimit adekuat dhe të plotë të kërkesave, 
rekomandimeve dhe masave tjera të Avokatit të Popullit. 

Konstatimet e cekura, për realizimin e të drejtave të qytetarëve, në disa fusha e imponojnë 
nevojë për: 
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 Përfundimin e reformave në sistemin e jurisprudencës, aplikimin e vendimeve të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe edukimin permanent të gjyqtarëve dhe personelit tjetër 
gjyqësor për të drejtat e njeriut; 

 Profesionalizëm më të madh të personave të autorizuar zyrtarë në planin e të drejtave të 
njeriut gjatë kryerjes së punëve policore dhe punë të paanshme dhe të përgjegjshme të Sektorit 
për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale gjatë përcaktimit të përgjegjësisë për 
tejkalimin e autorizimeve zyrtare; 

 Respektimin në mënyrë konsekuente të kërkesave të Avokatit të Popullit nga ana e 
Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, pa marrë parasysh shkallën e 
fshehtësisë të të dhënave; 

 Krijimin e programit adekuat për menaxhimin me institucionet ndëshkuese-përmirësuese 
me qëllim të përmirësimit të gjendjeve nga aspekti i sigurisë dhe sigurimit të qëndrimit dinjitoz të 
të paraburgosurve dhe personave të dënuar dhe për risocializimin e riintegrimin e tyre në 
shoqëri; 

 Inkorporimin e kadastrës së patundshmërive në tërë territorin e Republikës, avancimin e 
kapacitetit administrativ të institucioneve, krijimin e normave për profesionalizim dhe strukturim 
përkatës të komisioneve të shkallës së dytë, si dhe respektimin e afateve për vendimmarrje në 
procedurat e denacionalizimit, kadastrës dhe truallit ndërtimor; 

 Marrjen e masave konkrete nga ana e Inspektoratit Shtetëror kundër ndotësve të mjedisit 
jetësor dhe realizimin e projekteve për mbrojtjen e mjedisit jetësor; 

 Vendosjen e nivelit përkatës të bashkëpunimit me Avokatin e Popullit nga ana e 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale, Sektorit për matje dhe kadastër të Entit Shtetëror për Punë Gjeodezike; 

Respektimin konsekuent të dispozitave ligjore për sistematizimin e nëpunësve shtetërorë 
nga vend i punës më i lartë në më të ulët dhe anasjelltas, respektimin e procedurave ligjore në 
procedurat për transformimin e marrëdhënies së punës nga me kohë të caktuar në me kohë të 
pacaktuar, intensifikimin e mbikëqyrjes nga ana e Inspektoratit të Punës, si dhe miratimin e 
marrëveshjeve të përgjithshme kolektive; 

 Evidentimin e banesave që janë në pronësi të shtetit, me qëllim që të rregullohet baza 
ligjore e shfrytëzimit të tyre, marrjen e masave për realizimin e të drejtës banesore me ndarjen e 
banesave në përputhje me Ligjin për denacionalizim dhe bashkëpunim midis organeve 
kompetente dhe komisioneve; 

 Përcaktimin objektiv dhe të drejtë të gjendjes faktike përkitazi me kushtet ligjore dhe 
nevojës reale të qytetarëve për lloje të caktuara të ndihmës sociale; 

 Vendimmarrje brenda afateve ligjore për realizimin e të drejtave të sigurimit pensional 
dhe invalidor, veçanërisht para komisionit të shkallës së dytë, eliminimin e dukurive të 
korrupsionit pranë komisioneve për vlerësimin e aftësisë së punës dhe tejkalimin e problemeve 
përmes aplikimit të tërësishëm të marrëveshjeve ndërkombëtare nga fusha e të drejtave sociale, 
veçanërisht me ish republikat e RSFJ - së; 

 Sigurimin e kushteve dhe mundësive të barabarta për realizimin e mbrojtjes 
shëndetësore për secilin qytetarë dhe respektimin e kodeksit të mjekëve gjatë dhënies së 
shërbimeve shëndetësore; 

 Respektimin e interesit më të mirë të fëmijëve në të gjitha procedurat dhe në të gjitha 
vendimet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe interesat e tyre, si dhe gjatë krijimit të politikës për 
realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, me qëllim të sigurimit të kushteve për rritje dhe 
zhvillim normal të tyre, qasje në arsim dhe mbrojtje shëndetësore, si dhe mbrojtje nga çdo lloj 
dhune, keqpërdorimi ose diskriminimi; 
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 Veprim më të shpejtë të organeve dhe institucioneve kompetente gjatë realizimit të 
mbrojtjes të të drejtave nga fusha e arsimit, përmirësimin e standardit të nxënësve dhe 
studentëve dhe vendosje më e mirë e bashkëpunimit të Ministrisë së Arsimit me Avokatin e 
Popullit; 

 Eliminimin e pozitës monopoliste dhe keqpërdorimin e saj nga ana e disa ndërmarrjeve 
publike dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për arkëtim të kërkesave të shfrytëzuesve të prodhimeve 
dhe shërbimeve në përputhje me ligjin, e jo me masa të improvizuara; 

 Implementimin e tërësishëm të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve, të cilët u 
përkasin të gjitha bashkësive, në organet e pushtetit shtetërorë dhe në institucionet e tjera 
publike në të gjitha nivelet; 

 Krijimin e kornizës ligjore për mbrojtje nga diskriminimi dhe aplikimi i standardeve 
ndërkombëtare në këtë fushë; 

 Përfundimin e procesit të denacionalizimit, në përputhje me ligjin dhe edukimin  
permanent të qytetarëve për mënyrën e funksionimit të organeve të vetadministrimit lokal me 
qëllim të realizimit konsekuent të të drejtave të tyre.  
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Aktivitete për vitin 2007 
 
 
 

Përvojat pozitive nga metodat dhe format e aplikuara të punës, siç është inspektimi në 
organe, do të vazhdojnë të zbatohen duke i përsosur teknikat e hulumtimit sipas lëndëve, me 
qëllim të mbrojtjes më efektive të të drejtave dhe lirive të qytetarëve. 

Procesi i evrointegrimit të Republikës së Maqedonisë, me fitimin e statusit vend-kandidat 
do ta përforcojë rolin e Avokatit të Popullit veçanërisht në pjesën e administratës publike dhe 
harmonizimin e legjislaturës së vendit me atë të Unionit Evropian. 

Një gjë e tillë do të ndodhë sepse organet e administratës shtetërore, në përputhje me 
rekomandimet e Komisionit Evropian, kanë për detyrë të dërgojnë raporte tremujore deri te 
Komisioni për vëllimin e veprimit sipas kërkesave dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit. 

Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat dhe parimii i mosdiskriminimit edhe gjatë vitit 2007 do të 
jenë fusha të cilave Avokati i Popullit do t’ju kushtojë vëmendje të veçantë. 

Transparenca e Avokatit të Popullit ndaj qytetarëve e sidomos ndaj mediave edhe gjatë 
periudhës së ardhshme do të shfrytëzohet si instrument efikas me të cilin qytetarët do të krijojnë 
pasqyrë të qartë për atë se çka punon Avokati i Popullit, nga ana tjetër do ta ilustrojë punën e 
organeve të administratës shtetërore. Njëkohësisht, transparenca edhe më tutje në masë të 
madhe do të shfrytëzohet për rritjen e shkallës së besimit të qytetarëve në Institucionin Avokat i 
Popullit. Pikërisht për këtë, viti 2007 do të jetë vit i afirmimit më intensiv me organizimin e fushatës 
për informimin se si Avokati i Popullit mund t’ju ndihmojë qytetarëve, përkatësisht njohjen me 
kompetencat e tij. 

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit do të organizojë edhe tribuna për nëpunësit shtetërorë në 
nivel qendror dhe lokal, Aktivitetet e planifikuara do të përkrahen nga Agjencia Suedeze për 
Zhvillim “SIDA” dhe Misioni i OSBE-së. 

Në vitin, në të cilin shënohet 10-vjetori i themelimit të Institucionit, Avokati i Popullit do t’u 
bëj vështrim efekteve nga puna e deritanishme me organizimin e një tryeze të rrumbullakët, në të 
cilën do të marrin pjesë ombudsmanët nga rajoni dhe më gjerë. 

Përforcimi i kapaciteteve teknike dhe kadrovike të zyrave rajonale dhe lidhja e tyre në rrjet 
me selinë e zyrës në Shkup, do të mundësojë funksionim më efektiv të zyrave rajonale. 

Në planin ndërkombëtar, Avokati i Popullit do të vazhdojë të shkëmbejë përvoja me 
obmudsmanët e vendeve të tjera dhe si anëtar i Institutit të Ombudsmanit Evropian dhe Institutit të 
Ombudsmanit Internacional do të vazhdojë të veprojë në mënyrë aktive në fushën e mbrojtjes të të 
drejtave të njeriut. Në kontekst të kësaj, do të vazhdojë edhe bashkëpunimi me Ombudsmanin 
Parlamentar të Suedisë mbi bazë të projekteve të përkrahura nga Agjencia për Zhvillim “SIDA” dhe 
Misioni i OSBE-së në Republikën e Maqedonisë. 

Anëtarësimi në Asociacionin e Ombudsmanëve të Frankofonisë, sidomos fakti se Avokati i 
Popullit është anëtar i Sekretariatit të këtij Asociacioni edhe gjatë periudhës së ardhshme  
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nënkupton se do të ketë veprimtari aktive në planin organizativ, por edhe pjesëmarrje nëpër 
seminare dhe konferenca, të organizuara nga ana e ombudsmanëve të Frankofonisë.. 
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Nga praktika pozitive e  
     Avokatit të Popullit 

 
 
 

 

 
AP nr. 1861/06 

Pranë Avokatit të Popullit, u parashtrua 
parashtresë nga një grup studentësh  joformal rom 
nga Shkupi, të cilën kërkuan ndërhyrje për shkak të 
transmetimit të radio programit në frekuencë të 
“Radio Ros”, me përmbajtje e cila paraqiste fyerje 
direkte me ton diskriminues ndaj romëve. 

Pas analizimit të të dhënave të prezantuara 
në parashtresë dhe dokumentacionit të 
bashkëngjitur, Avokati i Popullit konstatoi cenim të të 
drejtave të qytetarëve, përkatësisht elemente të 
veprimit diskriminues gjatë tansmetimit të emisionit 
kontestues në etër, prandaj Këshillit të 
Radiodifuzionit i dërgoi sugjerim duke vënë në pah 
se radio programet duhet të bazohen mbi parimet e 
përcaktuara, përkatësisht ato duhet të mundësojnë 
nxitje të frymës së tolerancës dhe respektimit e 
mirëkuptimit të ndërsjellë ndërmjet personave me 
prejardhje  të ndryshme etnike dhe kulturore. 

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua, 
përkatësisht Këshilli i Radiodifuzionit shqiptoi masën 
– vërejtje me shkrim për “Radio Ros-in” për shkak të 
shkeljes së dispozitave të Ligjit për veprimtari 
radiodifuzive dhe u bë mbikëqyrje mbi punën e këtij 
shfrytëzuesi radiodifuziv, me qëllim që të përcaktohet 
se vallë në tërësi respektohen standardet 
programore ligjore të përcaktuara me Ligjin për 
veprimtari radiodifuzive. 
 
 
AP nr. 1916/06   

L. S. nga Manastiri, parashtroi parashtresë 
për cenim të të drejtave në procedurë policore nga 
ana e pjesëtarëve të Njësisë së Veçantë Mobile të 
Policisë “ALFA”, pranë Sektorit për punë të 
brendshme – Manastir. 

Në shkresën dërguar Sektorit për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale, Avokati i 
Popullit kërkoi të ndërmerren veprime për vërtetimin 
e të dhënave të prezantuara në parashtresë dhe pas 

verifikimit të gjendjes faktike të ndërmerren veprime 
përkatëse ligjore. 

Gjatë procedurës, Sektori për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale, e njoftoi 
Avokatin e Popullit se të dhënat e paraqitura në 
parashtresë kanë bazë, përkatësisht se personat e 
autorizuar zyrtarë të Sektorit për punë të 
Brendshme – Manastir kanë vepruar në mënyrë jo 
profesionale dhe në kundërshtim me ligjin, prandaj 
ndaj tyre janë ndërmarrë veprime për hapjen e 
procedurave përkatëse. 
 
 
AP nr. 1784/06  

Në parashtresën e parashtruar pranë 
Avokatit të Popullit, parashtruesi i parashtresës I. 
S. nga Prilepi theksoi se Sektori për punë të 
brendshme – Prilep për një kohë më të gjatë 
kohore nuk ka ndërmarrë masa në lidhje me 
denoncimin e paraqitur. 

Përkitazi me zvarritjen e procedurës sipas 
denoncimit, Avokati i Popullit dërgoi kërkesë për 
informim të plotë pranë Sektorit për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale-Shkup, të 
cilët e njoftuan se pas analizës së kryer është 
konstatuar se të dhënat nga parashtresa janë të 
bazuara. 

Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale, i propozoi Sektorit për 
Punë të Brendshme – Prilep, që të paraqes 
kallëzim penal kundër personit  të denoncuar, 
ndërsa për mosmarrjen e masave sipas 
denoncimit, kundër komisarit të Stacionit policor të 
Ropotovës të paraqitet kallëzim kundërvajtës dhe 
propozim për zvogëlimin e të ardhurave personale 
në lartësi prej 15% për muajin vijues. 

Nga ana e Sektorit për Punë të 
Brendshme – Prilep u veprua sipas propozim 
masave të Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale. 
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AP nr. 2896/05  
Shtetasja e huaj e cila qëndron në 

Republikën e Maqedonisë mbi bazë të martesës me 
shtetas të Republikës së Maqedonisë me të cilin ka 
fëmijë të mitur, pas ndërprerjes së martesës për 
shkak të vdekjes së bashkëshortit, paraqiti kërkesë 
për pranim në shtetësi. 

Në raste të këtilla kur bëhet fjalë për 
martesë me shtetas të Maqedonisë, aplikuesi nuk i 
nënshtrohet procedurës, por veprohet sipas 
procedurës klasike të natyralizimit, për çka Ligji për 
shtetësisë parashikon përmbushjen e dhjetë 
kushteve, në mesin e të cilëve edhe heqjen nga 
shtetësia e deriatëhershme e aplikuesit. 

Për shkak të përshpejtimit të procedurës 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme të 
Republikës së Maqedonisë dhe paraqitjes së 
provave për heqjen e shtetësisë së Republikës së 
Shqipërisë, Avokati i Popullit iu drejtua Avokatit të 
Popullit të Republikës së Shqipërisë në mënyrë që të 
përshpejtohet procedura pranë Ministrisë së 
atjeshme.  

Pas ndihmës së dhënë dhe ndjekjes në 
vazhdimësi të gjendjes, Avokati i Popullit u njoftua se 
Ministria e Punëve të Brendshme, ka marrë 
aktvendim pozitiv, me të cilin parashtruesen e ka 
pranuar në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 
 
 
AP nr. 1955/06  

Parashtruesi i parashtresës, më datë 
27.06.2005, paraqiti kërkesë pranë Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për njohjen e statusit të 
pjesëtarit të forcave të sigurisë të Republikës së 
Maqedonisë, në përputhje me Ligjin për të drejta të 
veçanta të këtyre personave.  

Meqë gjatë një viti nuk kishte pranuar 
kurrfarë përgjigje, parashtruesi për ndihmë u drejtua 
në zyrën e Avokatit të Popullit në Strumicë, ku 
menjëherë u hap procedura për mbrojtjen e të drejtës 
së tij. 

Pas dokumentacionit të parashtruar deri te 
komisioni përkatës i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe raportit të veçantë deri te ministri i 
Punëve të Brendshme, Ministria reagoi menjëherë 
dhe në datën 19.09.2006 miratoi Vërtetimin me të 
cilin kërkuesi u shpall pjesëtar i forcave të sigurisë të 
Republikës së Maqedonisë, ndërkaq Avokatit të 
Popullit iu dorëzua dokumentacioni i plotë në lidhje 
me rastin. 
 
 
AP nr. 794/06  

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për organizim 
territorial të vetadministrimit lokal në Republikën e 
Maqedonisë me të cilin fshati Merditë për herë të 
parë u formua si vendbanim i veçantë, banorët e tij 
përmes Bashkësisë lokale për herë të dytë 
parashtruan parashtresë pranë Avokatit të Popullit 

me kërkesë që të mbrohet e drejta e tyre për 
lëshimin e dokumenteve publike me vend të lindjes 
të fshatit Merditë. 

Avokati i Popullit bëri inspektim të 
drejtpërdrejtë në librat amzë për banorët e fshatit 
Merditë, të cilat libra mbahen në Zyrën e vendit në 
fshatin Vrutok. Gjithashtu, bisedoi me persona 
udhëheqës të Sektorit për punë të brendshme të 
Gostivarit dhe Sektorit për punë mbikëqyrëse 
administrative të Shkupit, si dhe dërgoi sugjerim 
deri te drejtori i Entit për Çështje Gjeodezike të 
Republikës së Maqedonisë për realizimin më të 
shpejtë të obligimit për përcaktimin e kufijve për 
kadastrimin e komunës së fshatit Merditë, e që në 
përputhje me ligjin duhej të përfundonte më së voni 
deri në datën 17.05.2005. 

Për shkak të mos zbatimit të Ligjit për 
organizim territorial të vetadministrimit lokal për sa i 
përket fshatit Merditë, Avokati i Popullit pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dërgoi dy 
herë informata, në të cilat potencoi nevojën e 
marrjes së masave për përcaktimin e shpejtë të 
kufijve për kadastrimin e komunës dhe zonës amë 
të vendbanimit të Merditës. 

Qeveria e njoftoi Avokatin e Popullit se 
deri në fund të vitit 2006 do të përfundojnë punët e 
terrenit dhe të zyrës për formimin e kadastrës së 
komunës, me çka do të përmbushen kushtet për 
përcaktimin e zonës amë dhe radhitjes në librat 
amë, të cilat janë parakushte për lëshimin e 
dokumenteve të tjera publike dhe dokumenteve të 
banorëve të këtij fshati. 
 
 
AP nr. 2727/06  

S. R. Nga Shtipi kërkoi ndërhyrjen e 
Avokatit të Popullit për shkak se 40 vjet e ka pasur 
të pamundur vënien e klauzolës për plotfuqishmëri 
të Aktvendimit të trashëguar.  

Përkatësisht, me Aktvendim, i cili nuk ka 
mund të bëhet i plotfuqishëm, pranë Gjykatës 
Themelore Shkup 1 është ndërprerë procedura për 
pronën e trashëguar nga i ndjeri Ç. A., meqë 
trashëgimtari ligjor i të ndjerit ka jetuar në SHBA, 
ndërkohë që 40 vjet dërgesa nuk ka mundur të 
dorëzohet për shkak të adresës së pasaktë dhe 
jokomplete. Avokati i Popullit arriti deri në këtë 
konstatim pasi hapi procedurë, me ç’rast iu drejtua 
Ministrisë së Drejtësisë dhe Ambasadës së 
Republikës të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës dhe Gjykatës i rekomandoi që të 
veprojë sipas Ligjit, pra adresën e kërkuar ta 
publikojë në tabelën e shpalljes të Gjykatës. 
 
 
AP nr. 1429/06  

Avokati i Popullit me iniciativë të tij, dhe 
më pas edhe sipas parashtresës së ushtarit F. S. i 
cili ishte në shërbim të afatit ushtarak, hapi 
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procedurë për shkak të shkeljes të të drejtës së tij për 
shërbim të detyrimit ushtarak me dinjitet, në mënyrë 
profesionale dhe pa pengesë, e drejtë kjo e cenuar 
nga ana e eprorit të ARM-së, i cili  gjatë kohës së 
trajnimit i kishte keqtrajtuar ushtarët e ri të rekrutuar, 
në mesin e të cilëve edhe parashtruesin e 
parashtresës. Me qëllim të analizimit të rastit, Avokati 
i Popullit iu drejtua komandantit të kazermës dhe 
ministrit të Mbrojtjes. Pastaj pasi konstatoi cenim të 
të drejtave me Rekomandim iu drejtua Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe Shtatmadhorisë së ARM-së nga të cilët 
kërkoi që rasti të zbardhet dhe të ndërmerren masa 
përkatëse. Si rezultat i kësaj ndërhyrjeje, autorit iu 
shqiptua masa disiplinore largim nga puna dhe u 
paraqit aktakuzë për vepër të kryer “Keqtrajtim të të 
nënshtruarit dhe më të riut”. 
 
 
AP nr. 2715/06  

T. N. nga Strumica kërkoi marrjen e 
masave për mbrojtjen e të drejtave të tij, të cenuara 
nga zvarritja e paarsyeshme e procedurës 
përmbaruese pranë Gjykatës Themelore të 
Strumicës. Gjatë rrjedhës së procedurës Avokati i 
Popullit i sugjeroi Gjykatës se është e domosdoshme 
që menjëherë, pa zvarritje të mëtutjeshme, të 
ndërmerren aktivitete, me qëllim të zbatimit të 
Aktvendimit përmbarues. Me ndërmjetësim të 
personit ekspert është dhënë zotërimi ndërsa lënda e 
përmbarimit është tërhequr nga ana e parashtruesit 
të parashtresës. 
 
 
AP nr. 2507/06  

S. C. nga Radovishi kërkoi ndërhyrjen e 
Avokatit të Popullit për shkak të zvarritjes së 
procedurës gjyqësore në kuptimin e hartimit të 
aktgjykimit pranë Gjykatës Themelore të Radovishit. 
Avokati i Popullit hapi procedurë, me ç’rast sugjeroi 
që nëse nuk ekzistojnë shkaqe objektive, pa zvarritje 
të mëtutjeshme duhet të hartohet aktgjykimi me 
shkrim. Pastaj u konstatua se Gjykata menjëherë 
hartoi aktgjykimin dhe të njëjtin ia dërgoi 
parashtruesit të parashtresës. 
 
 
AP nr. 407/06  

Në parashtresën e parashtruar, nga personi 
i dënuar me vuajtje të dënimit me burg në Seksionin 
e hapur në Prilep, në përbërje të Institucionit 
Ndëshkues-Përmirësues – “Burgun e Manastirit”, u 
kërkua ndërhyrje nga Avokati i Popullit për shkak të 
keqtrajtimit fizik dhe psikik nga ana e gardianit të 
Seksionit. Pas konstatimit të cenimeve të të drejtave 
të parashtruesit të parashtresës. Avokati i Popullit i 
dërgoi sugjerim drejtorit të institucionit që t’i ndërmerr 
masat e domosdoshme me qëllim të mbrojtjes të të 
drejtave të parashtruesit. 

Duke vepruar sipas sugjerimit të Avokatit 
të Popullit, drejtori i Institucionit hapi procedurë 
përkatëse disiplinore kundër gardianit - 
sistematizim në vend tjetër të punës, me çka u 
arritë siguria dhe mbrojtja e parashtruesit të 
parashtresës. 
 
 
AP nr. 2445/06  

Pranë Avokatit të Popullit u drejtua 
personi i dënuar R.S.J. për shkak të mosveprimit 
sipas kërkesës së tij duke vënë në pah zvarritjen e 
procedurës për ndërprerje të dënimit për me 
mosdërgimin e dokumentacionit të nevojshëm 
mjekësor nga ana e INP – “Idrizovë” pranë gjykatës 
kompetente. 

Pas analizimit të të dhënave dhe 
inspektimit të kryer mbi dokumentacion, duke vënë 
në dukje obligimin që parashikohet me nenin 158 të 
Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, Institucioni 
ndëshkues - përmirësues e dërgoi 
dokumentacionin mjekësor pranë gjykatës 
kompetente me çka personi i dënuar e realizoi të 
drejtën e tij. 
 
 
AP nr. 306/06   

Nga ana e Komisionit për zgjidhje në 
procedurë administrative në shkallë të dytë, sipas 
lëndëve nga fusha e matjes, kadastrës dhe 
regjistrimit të të drejtave të patundshmërisë në 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, më datë 
27.05.2002, u mor Aktvendimi nr. 27-439/3, me të 
cilin u shfuqizua aktvendimi i shkallës së parë i 
marrë nga Sektori për matje dhe kadastër – Shkup 
në Entin Shtetëror për Çështje Gjeodezike dhe 
lënda është kthyer për rishqyrtim dhe vendosje të 
sërishme. 

Në kontekst të kësaj, F. K., në datën 
07.02.2006, paraqiti parashtresë pranë Avokatit të 
Popullit me kërkesë që të ndërmerr veprime pranë 
organit administrativ të shkallës së parë sepse 
akoma nuk e kishte pranuar vendimin sipas 
kërkesës, që ishte lëndë shqyrtimi, për verifikimin e 
përmbajtjes së patundshmërive në fletëpronësinë e 
sapoformuar për KK Qendër II edhe pse kishte 
kaluar periudhë më e gjatë kohore, përkatësisht 
thuaja se katër vjet. 

Avokati i Popullit konstatoi se bëhet fjalë 
për cenim të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
parashtruesit të parashtresës sepse nuk është 
respektuar, përkatësisht skajshëm nuk është 
respektuar afati i përcaktuar ligjor për marrjen e 
vendimit edhe pse kërkesa ka qenë e bazuar sepse 
mbështetej mbi dokumente përkatëse, të cilat në 
përputhje me përmbajtjen e dispozitave të Ligjit për 
matje, kadastër dhe regjistrim të të drejtave për 
patundshmëri, përcaktohen si bazë për kryerjen e 
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ndryshimeve të bartësve të së drejtës të pronësisë 
në evidencën e kadastrave  

Avokati i Popullit dërgoi sugjerim pranë 
Sektorit për matje dhe kadastër Shkup, për 
shqyrtimin me prioritet dhe marrjen e vendimit, me të 
cilin kërkesa do të merret në konsideratë, gjë që u 
pranua. 
 
 
AP nr. 2493/06 

Në parashtresën e B. T. nga Shtipi, vihet në 
pah mosveprimi i inspektorit të autorizuar për 
urbanizëm pranë Komunës së Shtipit, sipas 
denoncimit për ndërtimin pa leje të objektit në 
fqinjësi. Avokati i Popullit iu drejtua inspektorit të 
autorizuar urbanistik pranë Komunës së Shtipit me 
kërkesë që të kryhet mbikëqyrje inspektuese në 
vendin e caktuar dhe të ndërmerren masa përkatëse 
ligjore. Sipas kërkesës u veprua, përkatësisht pas 
mbikëqyrjes inspektuese u morën Aktvendimi dhe 
Konkluzioni, me të cilët është urdhëruar heqja e 
objektit të ndërtuar pa leje. 
 
 
AP nr. 468/06  

Parashtruesi I. V. nga Gostivari vuri në 
dukje cenimin e të drejtës në procedurë sipas akteve 
administrative të kryetarit të Komunës së Gostivarit 
për heqjen e garazhit të muruar dhe objektit të 
përkohshëm të vendosur në oborrin e tij me leje të 
organit kompetent. Avokati i Popullit kërkoi nga 
kryetari i Komunës së Gostivarit që të pezullohet 
përkohësisht procedura për zbatimin e dhunshëm 
nga përmbarimi deri në përfundimin e procedurës 
administrative sipas aktvendimeve për heqjen, 
përkatësisht deri në marrjen e vendimit sipas 
ankesave nga ana e organit të shkallës së dytë, 
gjithnjë me qëllim që me heqjen e parakohshme të 
objekteve të vendosura me leje në toka private të 
mos vijë deri te shkaktimi i dëmeve materiale që 
vështirë kompensohen, nëse eventualisht organi 
kompetent do t’i shfuqizonte aktvendimet. Avokati i 
Popullit iu drejtua Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve me kërkesë që ankesat të kenë prioritet 
gjatë vendimmarrjes, me ç’rast u vu në pah gjendja 
faktike dhe zbatimi konsekuent i dispozitave ligjore. 
Avokati i Popullit u sigurua se kërkesa e tij do të 
respektohet dhe procedura për përmbarim të 
detyrueshëm do të pezullohet derisa aktet 
administrative të bëhen ekzekutive, përkatësisht se 
do të veprohet varësisht nga epilogu i procedurave të 
ankimimit.  
 
 
AP nr. 1343/06  

Një grup qytetarësh nga Prilepi, 
parashtruan parashtresë në të cilën vunë në pah 
cenimin e të drejtave të tyre nga ana e personave të 
autorizuar zyrtarë të Sektorit për urbanizëm, 

përkatësisht Inspektimit Ndërtimor pranë Komunës 
së Prilepit, me marrjen e aktvendimit për heqjen e 
objekteve të përkohshme afariste. Duke vepruar 
sipas parashtresës, Avokati i Popullit iu drejtua 
kryetarit të Komunës së Prilepit me kërkesë që të 
informohet për bazën ligjore të aktvendimit për 
heqjen e objekteve dhe mundësive eventuale për 
sigurimin e lokalitetit adekuat për kryerjen e 
veprimtarisë, si parakusht për zgjidhjen e nevojave 
ekzistenciale të parashtruesve. Avokati i Popullit u 
njoftua se aktvendimet për heqjen e objekteve të 
përkohshme afariste do të abrogohen menjëherë. 
 
 
AP nr. 2050/06  

S. F. nga Tetova, vuri në dukje prishjen e 
qetësisë, të shkaktuar nga muzika dhe 
mosrespektimi i orarit të caktuar për punë nga 
disko-klubi që gjendej në afërsi të objektit të tij 
banesor. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i Popullit kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Tregut 
të bëjë mbikëqyrje inspektuese në objektin 
përkatës dhe mbi bazë të gjendjes së konstatuar 
faktike të ndërmerr veprime ligjore adekuate. 

Me kërkesë të Avokatit të Popullit u 
veprua dhe meqë gjatë mbikëqyrjes inspektuese u 
konstatua parregullsi në punën e objektit, 
Inspektorati Shtetëror i Tregut  mori aktvendimin 
për ndalimin e kryerjes së veprimtarisë dhe pas 
kësaj ky objekt u mbyll. 
 
 
AP nr. 2418/06  

Punonjësja M. H. A. nga Shkupi, kërkoi 
ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave të saj nga 
marrëdhënia e punës, të cenuara nga ana e 
drejtorit të Institucionit Publik Qendra 
Ndërkomunale për Punë Sociale – Shkup, në 
procedurën e marrjes së urdhrit për kryerjen e 
kontrollit dhe mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë mbi 
punën e saj dhe në procedurën e heqjes së 
Vendimit për shqiptimin e vërejtjes publike nga 
fletërrufeja e organit të cekur. 

Nga inspektimi i kryer i drejtpërdrejtë në 
organin ku ishte konstatuar gjendja faktike, me 
kërkesë të Avokatit të Popullit, Vendimi për 
shqiptimin e vërejtjes publike është hequr 
menjëherë, ndërsa Urdhri për kryerjen e kontrollit 
dhe mbikëqyrjes së drejtpërdrejt mbi punën e 
parashtrueses së parashtresës, pas disa kërkesave 
të dërguara për cenim të të drejtave nga 
marrëdhënia e punës, Avokati i Popullit u informua 
se është anuluar nga drejtori për shkak se është në 
kundërshtim me Ligjin për mbrojtje sociale dhe 
Statutin e organit. 
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AP nr. 100/06 
K. K. nga Shkupi potencoi se të drejtat 

ligjore i janë cenuar nga ana e Komisionit për çështje 
strehimore të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë me mosmarrjen e veprimeve sipas 
kërkesës së paraqitur për ndarjen e banesave me 
qira. 

Nga parashtresa rezulton se si pjesëtar i 
forcave të sigurimit, ndërkaq mbi bazë të nenit 11 të 
Ligjit për të drejta të posaçme të pjesëtarëve të 
forcave të sigurimit dhe anëtarëve të familjeve të 
tyre, parashtruesi i parashtresës gjatë vitit 2005 
pranë Komisionit për Çështje Strehimore ka paraqitur 
Kërkesë për ndarjen e banesës me qira. 

Pasi konstatoi cenim të të drejtave të 
parashtruesit, Avokati i Popullit me më tepër shkresa 
u drejtua deri te Komisioni përkatës me rekomandim 
që të përshpejtohet procedura e vendosjes sepse 
parashtruesi i përmbushte kushtet e parapara me 
Ligjin për të drejta të posaçme të pjesëtarëve të 
forcave të sigurimit dhe të anëtarëve të familjeve të 
tyre dhe t’i ndajë banesë adekuate me qira. 

Rekomandimi u përkrah në tërësi dhe 
Komisioni për Çështje Strehimore e njoftoi Avokatin e 
Popullit se ka marrë aktvendim, me të cilin nga fondi 
banesor i shtetit parashtruesit i ka ndarë banesë me 
qira. 
 
 
AP nr. 1977/06  

Parashtruesi i parashtresës V. U. nga 
Shkupi, potencoi se mbi bazë të dhënies gabimisht të 
të dhënave nga ana e Agjencisë për Punësim, pa 
bazë është marrë aktvendimi për ndërprerjen e të 
drejtës së ndihmës sociale me justifikimin se 
parashtruesi ka ofruar të dhëna të pasakta dhe 
kështu ai në të vërtetë pabazë është ndëshkuar duke 
e vënë pikëpyetje edhe sigurinë e familjes së tij.  

Pas hulumtimit të kryer, Avokati i Popullit 
konstatoi se janë cenuar të drejtat e parashtruesit të 
parashtresës, përkatësisht se e drejta për ndihmë 
sociale në para i është ndërprerë pa bazë, për shkak 
të dhënies gabimisht të të dhënave nga Agjencia për 
Punësim, e jo nga parashtruesi, i cili menjëherë ka 
reaguar, por Qendra nuk ia ka pranuar provat. Për 
këtë shkak, Avokati i Popullit drejtorit të Qendrës 
Ndërkomunale për Punë Sociale i dërgoi 
rekomandim me kërkesë që të vazhdojë me pagimin 
e ndihmës sociale në para, duke theksuar se gjatë 
vendimmarrjes për të drejta, krahas obligimit të 
qytetarëve që të japin të dhëna të sakta, 
parashikohet edhe mundësia ligjore që Qendra të 
kërkojë të dhëna nga subjekte fizike dhe sipas 
detyrës zyrtare, me qëllim të vendimmarrjes së drejtë 
dhe objektive.  

Sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit u 
veprua, përkatësisht u rishikua aktvendimi dhe u mor 
aktvendim i ri, me të cilin parashtruesit të 

parashtresës iu vazhdua e drejta për ndihmë 
sociale në para nga dita kur pa bazë i ishte 
ndërprerë. 
 
 
AP nr. 444/06   

P. B. nga Tetova pranë Avokatit të 
Popullit paraqiti parashtresë ngaqë Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale nuk kishte vepruar 
sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 
Republikës së Maqedonisë, përkatësisht nuk kishte 
marrë vendim për njohjen e të drejtës së 
kompensimit për ndihmë dhe përkujdesje nga 
person tjetër. 

Meqë me aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme ishte paraparë obligimi për procedim dhe 
vendosje të sërishme si dhe përcaktim të drejtë të 
gjendjes faktike, për sa i përket aftësisë së palës 
për kryerjen e nevojave esenciale jetësore, Avokati 
i Popullit i sugjeroi Ministrisë që komisioni 
kompetent të bëjë kontroll të drejtpërdrejt dhe mbi 
bazë të gjendjes së konstatuar nga kontrolli i 
drejtpërdrejt dhe nga vlerësimi gjithëpërfshirës i 
dokumentacionit mjekësor të deklarohet se në 
rastin konkret a bëhet fjalë për person i cili i 
përmbush kushtet për realizimin e të drejtës së 
kompensimit për ndihmë dhe përkujdesje nga 
person tjetër. 

Organi kompetent e pranoi rekomandimin 
dhe mori aktvendim me të cilin parashtruesit iu njoh 
e drejta për kompensim dhe përkujdesje nga 
person tjetër. 
 
 
AP nr. 1216/06 

E. K. Nga Kosova, parashtroi parashtresë 
sepse sipas Kërkesës së paraqitur pranë Fondit 
për Sigurim Pensional dhe Invalidor të 
Maqedonisë, Njësisë rajonale të Shkupit për 
realizimin e së drejtës për pension familjar, disa 
vjet nuk ishte vendosur vetëm për shkak të 
mosnjohjes së dokumenteve të lëshuara nga 
Kosova-UNMIK-u. 

Pasi që Avokati i Popullit vlerësoi se 
bëhet fjalë për cenim të të drejtave të 
parashtrueses, i sugjeroi Fondit se pa bazë e 
zvarritë vendimmarrjen sipas këresës, sepse nuk 
do të duhej të kishte pengesë për t’i konsideruar si 
relevante dhe për t’i pranuar dokumentet për 
evidentimin e të lindurve dhe të vdekurve të 
lëshuara nga UNMIK-u, në përputhje me 
konkluzionet e Qeverisë. 

Avokati i Popullit dërgoi informatë të 
veçantë deri te drejtori i Fondit për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, dhe pastaj 
u pranua sugjerimi dhe u mor aktvendimi për 
njohjen e së drejtës për pension familjar. 
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AP nr. 87/06   
M. F. Nga Gostivari, prej Avokatit të Popullit 

kërkoi mbrojtje të të drejtave të tij të cenuara nga 
Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor, sepse nuk 
i ishte paguar dallimi deri në pension minimal, edhe 
pse kjo e drejtë i ishte njohur. 

Avokati i Popullit konstatoi se me 
Aktvendimin e Fondit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor të Maqedonisë, parashtruesit i është njohur 
e drejta për dallim deri në shumën më të ulët të 
pensionit të llogaritur nga viti 2002 dhe se ky dallim i 
është paguar deri në muajin shtator të vitit 2005 

Gjatë inspektimit të kryer mbi lëndën në 
Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të 
Maqedonisë, Avokati i Popullit konstatoi se pas 
përllogaritjes së kryer për pagimin e shumës më të 
ulët të pensionit dhe pas dokumentacionit të dërguar 
nga banka, parashtruesit të parashtresës duhet t’i 
paguhet shuma e mbajtur deri në pension më i ulët 
dhe kjo gjë u konstatua edhe nga Fondi dhe pas 
kësaj pagimi i mjeteve të mbajtura filloi të paguhet 
rregullisht në pension. 
 
 
AP nr. 1525/06   

D. S. nga Shkupi, kërkoi intervenim nga 
Avokati i Popullit ngaqë Fondi për Sigurim 
Shëndetësor i Maqedonisë, nuk ia ka njohur të 
drejtën e kompensimit të shpenzimeve për shërbimin 
e kryer shëndetësor, ndërsa pas ankesës së 
paraqitur Ministria e Shëndetësisë nuk ka vepruar 
për një periudhë kohore më të gjatë. 

Avokati i Popullit zbatoi hulumtim të plotë 
dhe konstatoi se parashtruesi është pranuar si rast 
urgjent në Klinikën Kardiologjike në Shkup, por 
Klinika për momentin nuk ka pasur mundësi ta bëjë 
intervenimin përkatës prandaj dhe e ka drejtuar në 
Spitalin special “Filipi i Dytë”. Edhe për kundër 
gjendjes së këtillë faktike, parashtruesit nuk i është 
njohur e drejta e refundimi të mjeteve të cilat i ka 
paguar vetë.  

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
pranë Fondit për Sigurim Shëndetësor të 
Maqedonisë, u veprua sipas sugjerimeve dhe 
parashtruesit të parashtresës iu njoh e drejta e 
kompensimit të shpenzimeve për ndërhyrjen e kryer 
në OSHS “Filipi i Dytë”, Shkup. 
 
 
AP nr. 2215/06    

S.S. nga Shkupi, paraqiti parashtresë për 
shkak të cenimit të të drejtave nga Fondi për sigurim 
shëndetësor i Maqedonisë për shkak të 
pamundësimit për t’i realizuar të drejtat nga sigurimi 
shëndetësor, pra të drejtën e refundimit të mjeteve 
për shërbime të shfrytëzuara në Qendrën Urgjente 
në Gostivar dhe refuzimit të kompetencave të dy 
njësive rajonale të Fondit. 

Nga të dhënat u vërtetua se parashtruesi është 
pensionist, ka legjitimacion të lëshuar nga Njësia 
rajonale e Fondit për sigurim shëndetësor në 
Shkup, ku e ka zgjedhur edhe mjekun e tij amë, por 
pensionin përkohësisht e ka pranuar në adresë të 
fshatit Vrutok-Gositvar, ku ka jetuar përkohësisht 
dhe për këtë arsye është shkaktuar 
mosmarrëveshje, prandaj njësia rajonale duhet t’ia 
pranojë të drejtën e kompensimit të shpenzimeve. 
Avokati i Popullit vlerësoi se irelevante është se ku 
e pranon parashtruesi pensionin dhe se Njësia 
rajonale e Fondit në Shkup duhet t’ia mundësojë 
realizimin e së drejtës ngaqë si i siguruar është i 
paraqitur në Shkup ku ka zgjedhur edhe mjekun 
amë. 

Duke e njoftuar me rastin, Avokati i 
Popullit kërkoi nga Fondi për Sigurim Shëndetësor 
të Maqedonisë që ta shqyrtojë kërkesën e 
parashtruesit, dhe të ndërmerren masa për 
tejkalimin e problemeve në lidhje me refundimin e 
mjeteve. 

Pas intervenimit u veprua dhe u mor 
aktvendimi për refundimin e mjeteve nga Shërbimi 
rajonal i Fondit në Shkup. 
 
 
AP nr. 744/06 

I. M. nga Tetova, parashtroi parashtresë 
për arsye se Qendra për Punë Sociale nuk kishte 
vepruar sipas kërkesës së tij për të qenë tutor i 
nipërve të tij të mitur edhe pse kanë qenë pa 
përkujdesje prindërore, ndërsa Qendra për Punë 
Sociale,  pohonte se do të merrte aktvendim për 
tutori, nëse parashtruesi i parashtresës hap 
procedurë gjyqësore për heqjen e të drejtës 
prindërore të nënës së fëmijëve të mitur. 

Duke mos e pranuar këtë qëndrim të 
Qendrës, ndërkaq me qëllim të mbrojtjes së 
fëmijëve, Avokati i Popullit dërgoi rekomandim 
duke vënë në dukje se në përputhje me Ligjin për 
familjen, procedura për vënien nën tutori hapet 
sipas detyrës zyrtare ose sipas kërkesës së 
personave të interesuar dhe se procedura e tillë 
është urgjente. Konkretisht, u sugjerua se Qendra 
mund të vë fëmijë nën tutori edhe në rastet kur 
prindërit janë gjallë, por kur nuk i kryejnë të drejtat 
dhe detyrat, me ç’rast fëmija lihet pa kujdesin 
prindëror. 

Avokati i Popullit vlerësoi se Qendra për 
Punë Sociale ka vepruar kundër dispozitave ligjore 
sepse parashtruesin e parashtresës e ka udhëzuar 
të hap procedurë për heqjen e të drejtës 
prindërore, që është në kundërshtim me Ligjin, 
sipas të cilit, procedurë për heqje të së drejtës 
prindërore mund të hap prindi tjetër, Qendra për 
punë sociale ose prokurori publik. 

Duke vepruar sipas rekomandimit, 
Qendra për Punë Sociale e filloi procedurën për 
vënien nën tutori të fëmijëve, duke e thirrur nënën, 
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e cila ka dhënë deklaratë se heq dorë nga fëmijët 
dhe pastaj Qendra dërgoi kërkesë pranë gjykatës për 
heqjen e së drejtës prindërore. Njëherazi, për shkak 
të gjendjes materiale, u vendos që parashtruesit të 
parashtresës, si tutor t’i ndahet ndihmë e përhershme 
në para dhe fëmijët të fitojnë sigurim shëndetësor. 
 
 
AP nr. 1985/06 

M.B. nga Kumanova në parashtresë 
përmend se ndonëse i ka dhënë të gjitha provimet e 
parapara dhe i ka kryer studimet, nuk i lëshohet 
vërtetimi dhe diploma për studime të kryera, për 
shkak të kinse shpenzimeve të papaguara për 
studime. Avokati i Popullit vlerësoi se Fakulteti 
vepron në kundërshtim me Ligjin për arsim të lartë, 
prandaj dhe vuri në pah se nuk ekzistojnë pengesa 
ligjore për lëshimin e vërtetimit. 

Fakulteti u përgjigj se vepron në pajtim me 
marrëveshjen për të drejta dhe obligime të ndërsjella 
dhe se derisa nuk përmbushen kushtet nga 
marrëveshja, përkatësisht derisa studentja nuk i 
shlyen të gjitha borxhet ndaj Fakultetit, nuk mund t’i 
lëshohet vërtetimi. Megjithatë studentja pohonte se 
nuk ka borxhe ose nëse edhe ka ndonjë borxh, nuk 
ka akt me të cilin do të vërtetohej shuma dhe me çka 
konkretisht ka të bëjë borxhi. 

Avokati i Popullit vlerësoi se në 
marrëveshje nuk është parashikuar e drejta e 
Fakultetit që të mos lëshojë vërtetim ose diplomë për 
shkak të mosshlyerjes së shpenzimeve për studime, 
por se në rast të kontestit sipas marrëveshjes, 
kompetent për të marrë vendim është gjykata në 
Shkup. Prandaj, u vlerësua se Fakulteti nuk e ka të 
drejtën të mos lëshojë vërtetime dhe diploma, në 
rastet kur janë dhënë të gjitha provimet e parapara 
dhe kur kanë përfunduar studimet. 

Pas sugjerimit të sërishëm, Fakulteti veproi 
sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit dhe 
parashtrueses së parashtresës ia lëshoi vërtetimin. 
 
 
AP nr. 174/06 

A.S. nga Probishtipi, pranë Avokatit të 
Popullit parashtroi parashtresë në emër të 
bashkëbanorëve të pesë ndërtesave banesore me të 
cilën kërkoi mbrojtjen e të drejtave të cenuara nga 
Ndërmarrja Publike “Komunalec” e Probishtipit, e cila 
ka bërë shkyçjen e ndërtesave banesore nga rrjeti i 
ujësjellësit për shkak të mospagimit të faturave për 
ujë të shpenzuar nga një pjesë e qytetarëve. 

Në përputhje me dispozitat ligjore, ofruesi i 
shërbimit ka të drejtë ta ndërpresë furnizimin me ujë 
të pijshëm dhe shkarkimin e ujërave të zeza urbane, 
në rastet kur shfrytëzuesi i shërbimit edhe pas 
vërejtjes së dërguar me shkrim nuk e përmbush 
obligimin për pagimin e kompensimit. 

Në rastin konkret, është bërë shkyçja nga 
rrjeti i ujësjellësit për shkak të mospërmbushjes së 
detyrimit për pagimin e kompensimit për ujë të 
harxhuar, mirëpo një gjë e tillë është bërë me 
shkyçjen kolektive të gjithë ndërtesës dhe në këtë 
mënyrë janë shkelur të drejta e shfrytëzuesve të 
cilët i paguajnë faturat për ujë të harxhuar. Për këtë 
shkak Avokati i Popullit i dërgoi Rekomandim  NP 
“Komunalec” në të cilin bëri me dije se nuk është e 
ligjshme që me shkyçje të përfshihen edhe 
qytetarët të cilët rregullisht i shlyejnë faturat, si dhe 
vuri në pah dispozitat ligjore për parashkrimin e 
kërkesave për kompensim për ujin e dërguar, duke 
vlerësuar se në rastin konkret ka edhe fatura të 
papaguara por të parashkruara, sipas të cilave nuk 
është hapur procedurë gjyqësore për arkëtim të 
dhunshëm. 

Rekomandimi i Avokatit të Popullit u 
respektua dhe uji u lëshua. 
 
 
AP nr. 265/06 

Qytetari G. T. Nga Radovishi paraqiti 
parashtresë për cenimin e të drejtës së prerjes së 
pyllit që është në pronësi të tij, ngaqë edhe pse më 
tepër herë ishte drejtuar në Ministrinë e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, përgjigje nuk 
kishte pranuar ndaj ankesës së paraqitur, me të 
cilën e kishte ankimuar  aktvendimin e Ndërmarrjes 
Publike “Pyjet e Maqedonisë”- Filiali i VInicës. 

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit 
dërguar Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujit në të cilën potencoi detyrimin 
për shqyrtim dhe vendimmarrje me prioritet sipas 
lëndës konkrete dhe nevojën për marrjen e masave 
përkatëse në përputhje me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative, aktvendimi i ankimuar 
u shfuqizua dhe lënda u kthye në rishqyrtim dhe 
vendimmarrje të sërishme.. 
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 Për institucionin 
 
 

 
 

Organizimi dhe mënyra e punës 
 

Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për Avokatin e Popullit. Për shkak të sigurimit të punës 
sistematike dhe me qëllim të realizimit të detyrave programore, Avokati i Popullit fushëveprimin e 
punës e kryen përmes njësive organizative në selinë e Institucionit në Shkup dhe përmes zyrave 
rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip. 

 

Ekipimi kadrovik 
 

Në fillim të vitit 2006, Avokati i Popullit në shërbimin profesional punësoi 12 ushtrues në 
selinë e zyrës në Shkup dhe 4 ushtrues në zyrat rajonale. 

Në gjysmën e dytë të vitit 2006, gjithashtu në shërbimin profesional, u punësuan edhe 3 
ushtrues në selinë në Shkup, me çka përfundoi procesi i ekipimit kadrovik dhe deri në fund të 
periudhës raportuese puna zhvillohej me gjithsej 10 zëvendës të Avokatit të Popullit dhe 59 
ushtrues në shërbimin profesional. 

Sipas strukturës kualifikuese të punonjësve, 51 janë me arsim sipëror, 18 me përgatitje të 
mesme profesionale dhe një me arsim fillor. Nga numri i përgjithshëm 44 janë femra, ndërsa 
meshkuj 26. 

Në Institucionin e Avokatit të Popullit ka 39 maqedonas, 24 shqiptarë, nga dy serbë, romë 
dhe vlleh dhe një pjesëtar i bashkësisë turke. 

 
 

Mjetet e punës 
 

Mjetet e punës të Avokatit të Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
Gjatë vitit 2006, Avokati i Popullit, në përputhje me dispozitat pozitive reale aktivitetet e parapara i 
realizoi me 21.691.000,oo denarë, përkatësisht për dallim nga viti i kaluar me më shumë mjete, të 
cilat dukshëm e lehtësuan punën e Institucionit. 

Mungesa e mjeteve për realizimin e aktiviteteve nga aspekti i promovimit të Institucionit u 
mbulua me donacione nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian – Misioni në Shkup 
(OSBE) dhe Instituti Shoqëria e Hapur e Republikës së Maqedonisë – SOROS. 
 

Sikurse edhe gjatë viteve paraprake edhe kësaj here mund të konstatohet se mënyra e 
këtillë e financimit nuk është adekuate me pozicionin dhe kompetencat e Avokatit të Popullit në 
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sistemin kushtetues-juridik të Republikës së Maqedonisë sepse varësia nga pushteti ekzekutiv, në 
kontekst të mjeteve financiare, dukshëm e zvogëlon autonominë dhe pavarësinë dhe paraqet 
pengesë për realizimin e funksionit. 

Prandaj, është e domosdoshme që kjo çështje të zgjidhet duke themeluar sistem të ri 
bashkëkohor, transparent dhe të pavarur të financimit të Avokatit të Popullit.. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
*   Katër zëvendës në zyrën në Shkup dhe nga një zëvendës nëpër zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip  
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