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Nga veprimi i Avokatit të  
Popullit në vitin 2007 

 
 
 
 Praktika e vendosur e hulumtimit të rasteve me shfrytëzimin e metodave të 
inspektimit dhe monitorimin e drejtpërdrejt të gjendjeve po jo vetëm mbi bazë të punës me 
lëndë, por edhe më gjerë, në plan global, vazhdoi të jetë prioritet i Institucionit edhe në vitin 
raportues. 

 Fokusi u drejtua sidomos mbi: 

 Ndërtimin e besimit tek qytetarët me promovimin e Institucionit përmes informimit të 
vazhdueshëm për kompetencat dhe mundësitë e tij për mbrojtjen e të drejtave të njeriut; 

 Hulumtimin e rasteve me metodën e mbledhjes së drejtpërdrejt  

të materialit relevant; 

 Ndjekjen e gjendjeve në lidhje me fenomenin e diskriminimit dhe respektimin e 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe barazisë gjinore; 

 Bashkëpunimin e ngushtë me mjetet e informimit publik dhe informimin objektiv për 
punën e administratës publike. 

 

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. 

  IXHET MEMETI 
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I mituri rrahet nga policia sepse nuk e ka ditur se ku 
gjendet rruga “Çe Ge Vara” 

Pasi që prej të mituri nga Shuto Orizari, ALFA-t nuk e kanë marr 
informacionin e kërkuar për adresën e personit i cili ka qenë në kërkim, 
e kanë rrahur të miturin ndërsa për ta fshehur veprimin e paligjshëm e 
kanë arrestuar në Stacionin Policor të Çairit, kinse për ta vërtetuar 
identitetin e tij. 

Pas procedurës së zbatuar, në të cilën siguroi prova relevante, 
Avokati i Popullit paraqiti kërkesë pranë Prokurorisë Publike për hapjen 
e procedurës për verifikimin e përgjegjësisë penale kundër nëpunësit 
policor A. P. të Njësisë Speciale Mobile të Policisë për Luftë Kundër 
Kriminalitetit. Prokurori publik e mori në konsideratë kërkesën dhe 
kërkoi nga gjykata kompetente të hap dhe zbatojë hetim për vepër 
penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit, edhe 
përkundër faktit se Sektori për Kontroll të Brendshëm u përpoq ta fsheh 
përgjegjësinë e nëpunësit policor. 

 

 
848 qytetarëve u ndihmuam që  
t’i realizojnë të drejtat e tyre 
 

 
Keqtrajtimi fizik dhe psikik akoma instrument i  
sigurt për kryerje “efikase” të shërbimit! 
 

Në mënyrë që ta pranojë veprën penale, të cilën nuk e kishte kryer, një 
qytetar i Shkupit në mënyra të ndryshme u është nënshtruar torturave nga ana e 
nëpunësve policorë në Stacionin Policor të Çairit. 

Pasi gjatë procedurës, Avokati i Popullit mblodhi prova relevante për vepër të 
kryer ndëshkuese, të njëjtat ia parashtroi prokurorit themelor publik me kërkesë që të 
hap procedurë. 

Pastaj, Avokati i Popullit u informua se Prokuroria Themelore Publike e 
Shkupit, ka kërkuar nga gjykata kompetente që kundër nëpunësve të denoncuar të 
policisë të zbatohet hetim për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër 
penale “Mundim dhe veprim tjetër brutal, jonjerëzor dhe përçmues dhe ndëshkim 
sipas nenit 142, paragrafit 2 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal. Edhe për rastin 
në fjalë Sektori për Kontroll të Brendshëm pohonte se nuk ka tejkalim të detyrës 
zyrtare1 

 Pas zbatimit të procedurave, 
konstatimit të cenimeve dhe 
intervenimeve të bëra, Avokati i Popullit  
ndihmoi që 848 qytetarë t’i realizojnë të 
drejtat dhe liritë e tyre.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Në vitin 2007 pati edhe shembuj të tjerë të këtillë 
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Me durim deri te e vërteta 
 

  
Pas procedurës 13 vjeçare realizohet e 
drejta e nënshtetësisë 
    

 Qytetarja nga Shkupi, që nga viti 1994, 
kishte aplikuar për nënshtetësi të Republikës së 
Maqedonisë mbi bazë të bashkëshortësisë me 
shtetas të saj. 
 

 Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 

I bindur se Sektori për Kontroll 
të Brendshëm nuk e ka zbardhur deri 
në fund rastin, Avokati i Popullit me 
hetim këmbëngulës arriti ta vërtetojë 
gjendjen faktike, me ç’rast konstatoi 
cenim të të drejtave për shkak të 
përdorimit të panevojshëm të forcës 
fizike dhe kërkoi që nëpunësi policor t’i 
kërkojë ndjesë prindit të të miturit. 

të Popullit dhe për ofendimin e kryer i 
kërkoi ndjesë prindit të të miturit.   

 
 
 
 
 

Nëpunësi e pranoi kërkesën e Avokatit është marrë vendimi me të cilin parashtruesja e 
parashtresës përfundimisht është pranuar në 
nënshtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 
 

  
 

 
 

   
Shamia nuk është pengesë për realizimin e  
të drejtave kushtetuese dhe ligjore  
 
     Avokati i Popullit, pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, dërgoi 
Informatë me kërkesë që të ndryshohen aktet nënligjore të mënyrës së 
fotografimit për dokumentet publike. 

    Njëkohësisht, Avokati i Popullit pranë Gjykatës Kushtetuese dërgoi 
Propozim për hapjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe 
ligjshmërisë së Rregullores për formularët e dokumenteve të udhëtimit dhe 
vizave të shtetasve të Republikës së Maqedonisë, në dispozitën në të cilën 
organit i cili e lëshon pasaportën i mundësohet sjellje arbitrare dhe 
diskriminuese gjatë përcaktimit të shkaqeve religjioze për fotografim me 
mbulesë (shami) në kokë. 

    Edhe përkundër ndërhyrjes së Avokatit të Popullit u desh të kalojë një vit i 
tërë që ministri i Punëve të Brendshme të reagojë në drejtim të ndryshimit të 
Rregullores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Komisioni për Denacionalizim i Komunës Gazi Babë  
pengon punën e Avokatit të Popullit  
 
 Komisioni për vendimmarrje sipas kërkesave për denacionalizim, me seli në 
Komunën Gazi Babë, për asnjë lëndë nuk i dërgoi përgjigje Avokatit të Popullit në 
lidhje me marrjen e masave për zbatimin e kërkesave, propozimeve, mendimeve, 
rekomandimeve ose sugjerimeve të parashtruara për çka u informua ministri i 
Financave dhe Qeveria. 
 Edhe përkundër kësaj nuk u morën kurrfarë masash, prandaj dhe habit sjellja 
e papërgjegjshme e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit, si dhe sjellja tolerante e 
ministrit i cili nuk mori masa sanksionuese për parregullsitë e këtilla. 
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Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 
realizohet e drejta e punonjëses së 
mëparshme të falimentimit 
 Punonjësja e mëparshme e falimentimit nga 
Kërçova, kërkoi ndërhyrjen e Avokatit të
Popullit sepse nuk ishte në gjendje që ta 
arkëtonte kërkesën në para nga debitori NHSH 
“Metropol” nga Shkupi. 

 Ndonëse gjykata dhe drejtori i falimentim
pohonin se ishin bërë pagesa e kërkesës
megjithatë deri te një gjë e tillë erdhi vetëm pas
Avokati i Popullit  konstatoi dhe dëshmoi se 
drejtori i falimentimit nuk kishte vepruar sipas
urdhrit të gjykatës. 

 

it 
, 
i 

 

 

 
Nëpër shkolla akoma ka 
dhunë mbi fëmijët 

Pas hulumtimit të realizuar 
në 86 shkolla fillore dhe anketës 
anonime me 4500 nxënës, nga 
klasa e pestë deri në të tetën, 
Avokati i Popullit konstatoi se 
dukuria e dhunës mbi fëmijët 
nëpër shkolla akoma është e 
pranishme. Të dhënat e fituara 
nga hulumtimi janë shqetësuese, 
prandaj Avokati i Popullit e 
informoi Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës dhe Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zgjidhje ligjore të paaplikueshme për mbrojtjen e fëmijëve 
nga përdorimi i alkoolit dhe cigareve  

  

 

Nga analiza e zbatuar e Avokatit të Popullit për gjendjen në lidhje me 
respektimin dhe aplikimin e ndalimeve ligjore për mbushje të alkoolit dhe 
shitje te cigareve të miturve, u konstatua se nuk ka mekanizma përkatës 
efikas dhe lehtësisht të aplikueshëm të ndalimeve ligjore për mbrojtje efektive 
të fëmijëve nga përdorimi i alkoolit dhe cigareve. Për këtë arsye, Avokati i 
Popullit u rekomandoi institucioneve kompetente marrjen e të gjitha masave 
të domosdoshme. 

 

 
 
 
 

 
Shkollat nuk janë të sigurta 
 

Pas procedurës së zbatuar me iniciativë 
personale, Avokati i Popullit konstatoi se një pjesë më e 
madhe e shkollave fillore dhe të mesme nuk e kanë 
mbrojtjen e nevojshme edhe përkundër asaj se ato e 
kanë për obligim të sigurojnë qëndrim të sigurt dhe 
mbrojtje të fëmijëve. Për zgjidhjen e këtij problemi, 
Avokati i Popullit rekomandon ndërhyrje urgjente 
sistemore. 
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Me propozim të Avokatit të Popullit, Gjykata Kushtetuese 
abrogoi dispozita të Ligjit për sigurim shëndetësor 
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Gjykata Kushtetuese e abrogoi nenin 1 të Ligjit për ndryshime dhe 
plotësime të Ligjit për sigurim shëndetësor, si të paharmonizuar me 
Kushtetutën, për shkak se me të parashikohej që shpenzimet e 
shërbimeve elementare shëndetësore (të cilat sipas Ligjit bien mbi barrë 
të Fondit për Sigurim Shëndetësor) t’i bartin qytetarët, në rastet kur 
shërbimet e tilla i kanë shfrytëzuar në institucion shëndetësor me të cilin 
Fondi nuk ka lidhur marrëveshje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ligji për mbrojtje 
shëndetësore nuk aplikohet 
për personat e dënuar 
 Në entet ndëshkuese – 
përmirësuese të Republikës së 
Maqedonisë vazhdon praktika që 
personat e dënuar të mos kenë 
sigurim shëndetësor dhe të mos 
i gëzojnë të drejtat mbi bazë të 
sigurimit shëndetësor. 

 
 

Me një rekomandim të Avokatit të Popullit, 81 
qytetarë në punë 
 Pas cenimit të konstatuar të të drejtave në procedurë 
të punësimit dhe rekomandimit të paraqitur në adresë të 
Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë, 81 qytetarë arritën 
ta realizojnë të drejtën e punësimit. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avokati i Popullit në dialog me pushtetin lokal 
 “Sa dhe si është bashkëpunimi midis pushtetit vendor dhe Avokatit të 
Popullit” ishte tema e dy tryezave të rrumbullakëta të cilat u mbajtën në Strumicë 
dhe Kumanovë me mbështetjen e Misionit të OSBE-së dhe Agjencisë Suedeze 
për Zhvillim Ndërkombëtar - SIDA. 
 Dialogu midis përfaqësuesve të pushteteve lokale dhe Avokatit të Popullit 
ishte mundësi që të përcaktohet bashkëpunimi i ndërsjellë sidomos në procesin e 
decentralizimit, të vihen në pah dobësitë dhe të përcaktohet se në cilin segment 
duhet të përmirësohet bashkëpunimi me qëllim që qytetarët në mënyrë më 
cilësore t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre. 
 

 
Edhe në vitin evropian për mundësi të barabarta, Republika e 
Maqedonisë pa ligj për mosdiskriminim 
 Edhe në vitin 2007 nuk u miratua Ligji për mosdiskriminim, ndonëse nxjerrja e 
ligjit të veçantë në këtë fushë është parakusht kryesor për mbrojtje efikase dhe 
efektive nga diskriminimi. 
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Transparenca dhe bashkëpunimi 

 
 

 

Transparenca dhe qasja deri te 
mediat, me qëllim të informimit objektiv të 
publikut të gjerë për punën e Avokatit të 
Popullit, por edhe për qëndrimet e 
Institucionit, sa i përket punës së 
administratës publike, edhe gjatë këtij viti 
raportues ishin pjesë e prioriteteve kryesore 
të veprimit të këtij Institucioni. 

Përkatësisht, nëse gjatë viteve 
paraprake Avokati i Popullit vepronte në 
drejtim të etablimit të Institucionit në skenën 
publike, me qëllim që ta fitojë besimin e 
qytetarëve dhe në përgjithësi opinionin 
publik, edhe në vitin raportues vazhdoi 
ndjekja e këtij kursi me qëllim të rritjes së 
vetëdijes tek qytetarët për kompetencën e 
Institucionit. 

Nëse kihet parasysh se Avokati i 
Popullit në shoqëritë ku ai ekziston ka edhe 
rolin e promotorit të kulturës së sjelljes të 
administratës publike, atëherë lirisht mund 
të thuhet se Avokati i Popullit gjatë 
periudhës raportuese pikërisht në këtë fushë 
bëri përpjekje që ta potencojë 
domosdoshmërinë e inkorporimit të një 
koncepti të këtillë në punën e administratës 
publike. 

Nga ana tjetër, edhe përkundër faktit 
se mediat janë një nga mjetet më të 
rëndësishme për veprimin e suksesshëm të 
Avokatit të Popullit dhe për presion mbi 
administratën publike për veprimin dhe 
sjelljen e saj përkatëse, gjatë informimit të 
publikut të gjerë kujdes i veçantë u 
kushtohej qëndrimeve të publikuara, të 
bazuara mbi kërkimet e zbatuara. Kjo, për 
faktin se përherë ekziston rreziku që kritika 
sa për të bërë kritikë sjell deri te efekte 
kundërproduktive e që nuk është qëllimi i 

Avokatit të Popullit. Përkundrazi, të 
kritikuarit, sipas Avokatit të Popullit, çdoherë 
duhet të nxitë dhe motivin për funksionim më 
të mirë të administratës publike dhe në të 
njëjtën kohë edhe mbrojtjen dhe realizimin 
konsekuent të të drejtave të qytetarëve, gjë 
që është esenca e veprimit të këtij 
Institucioni. 

Së këtejmi, duhet potencuar se është 
arritur progres në komunikimin me 
administratës publike, sa i përket dërgimit 
me kohë të informatave sipas kërkesave të 

Avokatit të Popullit, e që është theksuar 
edhe gjatë informimit të opinionit publik edhe 
pse megjithatë theksohej se edhe përkundër 
progresit të arritur akoma ka hapësirë për 
veprim më efikas nga aspekti se sa janë 
relevante informatat e dërguara nga ana e 
organeve shtetërore. 

Edhe gjatë këtij viti raportues, 
Avokati i Popullit ballafaqohej me raste, të 
cilat për shkak të kompleksitetit të tyre 
rezultonin me kritika të disa mediave, si 
presione të llojit të vet, me qëllim të arritjes 
së qëllimeve të caktuara të disa subjekteve 
në shoqëri. Por, kjo nuk e lëkundi 
Institucionin në qëllimet e tij për të vazhduar 
veprimin në drejtim të kahes së përcaktuar: 
verifikimin objektiv dhe konsekuent të 
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gjendjes faktike në përputhje me 
kompetencat ligjore, e që rezultoi me efekt 
pozitiv sepse u theksua konsekuenca e 
publikimit të qëndrimeve të qëndrueshme 
dhe objektive që është me rëndësi 
thelbësore për rolin e Avokatit të Popullit në 
shoqëri. 

Në planin ndërkombëtar vazhduan 
aktivitetet në drejtim të përforcimit të 
bashkëpunimit me institucionet simotra të 
rajonit dhe më gjerë. Kështu, Avokati i 

Popullit, në mënyrë aktive mori pjesë në 
Konferencën e organizuar nga Ombudsmani 
i Greqisë, dhe Komisari për të Drejtat e 
Njeriut pranë Këshillit të Evropës me qëllim 
të avancimit të bashkëpunimit të komisarit 
me institucionet e ombudsmanëve në 
Evropë, gjë që paraqet moment të 
rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. 
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Gjithashtu, Avokati i Popullit në 
mënyrë aktive vazhdoi të veprojë në kuadër 
të Asociacionit të Ombudsmanëve dhe 
Mediatorëve nga Frankofonia. Me rastin e 
aderimit të Ombudsmanit të Bullgarisë në 
këtë Asociacion, Avokati i Popullit mori 
pjesë në takimin e anëtarëve në Sofje të 
Bullgarisë. Ky ishte edhe takim përgatitor 
përpara mbajtjes së Asamblesë Vjetore të 
Asociacionit që u mbajt në Mali, ku Avokati i 
Popullit përveç si anëtar i Asociacionit, mori 
pjesë edhe si anëtar i Sekretariatit të tij. 

Si rezultat i statusit të Republikës së 
Maqedonisë, si vend kandidat për 
anëtarësim në Unionin Evropian, Institucioni 
për herë të parë u ftua nga ana e 
Ombudsmanit Evropian në Konferencën e 
Strasburgut në Francë, të organizuar për 
inkorporimin e rrjetit të obmudsmanëve 
anëtare të Unionit Evropian. 

Seksioni për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmijëve, pranë Avokatit të Popullit, i cili 
që nga viti 2000 është anëtar i barabartë i 
Rrjetit Evropian të Ombudsmanëve të 
Fëmijëve - ENOK, edhe në vitin 2007 mori 
pjesë aktive në kuadër të këtij Rrjeti. 

Në vitin 2006 u miratua Statusi i 
ENOK-ut sipas të cilit, anëtarë me të drejtë 
të plotë mund të jenë vetëm institucionet e 
pavarura për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve të vendeve anëtare të Këshillit të 
Evropës të themeluara me ligj, me autorizim 
për t’i mbrojtur dhe avancuar të drejtat e 
fëmijëve, përkatësisht me ligj i cili nuk do ta 
kufizonte institucionin në kryerjen e 
kompetencave. Njëherazi, si kusht për 
anëtarësim të barabartë është që institucioni 
të ketë të përfshirë një ose më tepër 
persona të cilët do të angazhoheshin 
kryekëput në mbrojtjen dhe avancimin e të 
drejtave të fëmijëve. Mënyra e emërimit të 
personit, për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve dhe autorizimet e tij duhet të jenë të 
përcaktuara me ligj. 

Sipas standardeve të përcaktuara, 
institucioni mund të konstituohet si 
institucion i veçantë dhe i pavarur ose si 
pjesë e institucionit nacional të pavarur për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por në cilin 
do qoftë rast duhet t’i përmbush kriteret e 
mësipërme. Të gjithë anëtarët e 
deritanishëm të ENOK-ut, pra edhe 
Republika e Maqedonisë, duhet të paraqesin 

aplikim të ri për anëtarësim, me ç’rast 
brenda afatit prej dy vjetësh mbeten anëtarë 
me të drejtë të plotë. Në qoftë se nuk 
përmbushen kriteret e cekura, pas dy 
vjetësh humbet statusi i anëtarit me të drejtë 
të plotë të ENOK-ut dhe fitohet statusi i 
përkohshëm i anëtarit asociativ. 
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Duke u nisur nga dispozitat e 
Statusit dhe në përputhje me Ligjin aktual 
për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit 
paraqiti aplikim, por është konstatuar se 
Seksioni për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijëve, përkatësisht Institucioni ynë nuk i 
përmbush tërësisht kushtet e parapara, 
ngaqë Ligji për Avokatin e Popullit nuk 
përmban autorizime eksplicite për Avokatin 
e Popullit që t’i mbrojë dhe avancojë të 
drejtat e fëmijëve, gjithashtu nuk janë 
përcaktuar as kompetencat dhe cilat të 
drejta të fëmijëve i mbron Avokati i Popullit, 
nuk është rregulluar çështja e emërimit dhe 
zgjedhjes së personit të autorizuar për 
mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të 
fëmijëve dhe nuk është përcaktuar 
kompetenca dhe mandati i tij, si dhe mënyra 
e zgjedhjes dhe rizgjedhjes. 

Për këtë shkak, si dhe me qëllim që 
Seksioni për të Drejtat e Fëmijëve edhe më 
tutje të mbetet anëtar i ENOK-ut me të 
drejtë të plotë, Avokati i Popullit i dërgoi 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për Avokatin e Popullit, në kontekst të 
kërkesave dhe kushteve të 
sipërpërmendura. Sa i përket Iniciativës 
akoma nuk janë dërguar kurrfarë informata 
për rrjedhën e procedurës edhe pse aplikimi 
i sërishëm për anëtarësim në ENOK duhet 
të dërgohet më së voni deri në muajin 
shator të vitit 2008. 
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Në lidhje me bashkëpunimin 
dypalësh duhet përmendur se Avokati i 
Popullit, në bashkëpunim me Ambasadën e 
Mbretërisë së Spanjës dhe Misionin e 
OSBE-së në Republikën e Maqedonisë, 
organizoi Seminar me temën: “Të drejtat e 
personave të privuar nga liria dhe të drejtat 
e grave” në të cilin mori pjesë Ombudsmani 
i Aragonit të Spanjës. 

Bashkëpunimi me Agjencinë për 
Zhvillim të Spanjës – SIDA dhe Misionin e 
OSBE-së vazhdoi përmes realizimit të 
aktiviteteve dhe projekteve të reja në drejtim 
të përmirësimit të komunikimit me organet e 
pushtetit lokal dhe përforcimit të 
kapaciteteve të personelit të Institucionit 
Avokat i Popullit. Për këto qëllime u 
organizuan tryeza të rrumbullakëta në temë: 
“Bashkëpunimi i organeve të 
vetadministrimit lokal me Avokatin e 

Popullit”, të cilat u mbajtën në Strumicë dhe 
Kumanovë ku Avokati i Popullit ka zyra 
rajonale. 

Duke e pasur parasysh faktin që 
edhe pse Republika e Maqedonisë e ka 
nënshkruar, por akoma nuk e ka ratifikuar 
Protokollin Opsional ndaj Konventës Kundër 
Torturës dhe Sjelljeve të tjera Johumane 
dhe Përçmuese, e cila parashikon ekzistimin 
e mekanizmave preventiv për kontroll mbi 
punën e policisë, Misioni i OSBE-së hartoi 
konceptin e projektit për analizë të 
mekanizmave ekzistues në Republikë, e që 
më vonë u zhvillua në projekt për krijimin e 
propozim-mekanizmave për përforcimin e 
sistemit të kontrollit të jashtëm të organeve 
për zbatimin e ligjit. Në projekt mori pjesë 
edhe Institucioni i Avokatit të Popullit me 
hartimin e propozimit për ndryshime ligjore 
dhe ndryshime të tjera strukturore, që do të 
kontribuonin për ekzistimin e kapaciteteve 
përkatëse në Institucionin Avokat i Popullit 
për kryerjen e rolit të mekanizmit preventiv 
për kontroll të punës së policisë. Në kuadër 
të projektit u realizua edhe vizita studimore 
në Belfast të Irlandës Veriore, ku tanimë 
ekzistojnë disa shtylla që kanë rolin e 
mekanizmit preventiv. Projekti vazhdon edhe 
në vitin 2008 për shkak të implementimit të 
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ndryshimeve të propozuara në ligj dhe në 
strukturën e institucionit. 

Projekti për përkrahje dhe përforcim 
të Institucionit Avokat i Popullit, me 
mbështetje financiare të Agjencisë Suedeze 
për Zhvillim – SIDA dhe Misionit të OSBE-
së, do të vazhdojë edhe në vitin 2008 me 
theks të veçantë për zgjerimin e njohurive të 
nëpunësve shtetërorë për kompetencën e 
Avokatit të Popullit dhe përmirësimin e 
bashkëpunimit të ndërsjellë por edhe për 
informimin më të mirë të qytetarëve për këtë 
Institucion. 

Me ftesë të Misionit të OSBE-së, 
përfaqësues i Institucionit mori pjesë në 
takimin me temë: “Mbrojtja dhe promovimi i 
të drejtave të njeriut: përgjegjësi dhe masa 

efektive”, i organizuar nga kryesia spanjolle 
në OSBE dhe Kancelaria për Institucione 
Demokratike dhe të Drejta të Njeriut të 
OSBE-së. Një nga rekomandimet e miratuar 
në takim ishte rekomandimi i përfaqësuesit 
të Institucionit për sigurimin e pavarësisë 
financiare të institucioneve për të drejta të 
njeriut si garanci për nivelin e funksionimit të 
tyre të pavarur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Në kuadër të Projektit për 

përforcimin e kapaciteteve të Avokatit të 
Popullit, i financuar nga Agjencia Suedeze 
për Zhvillim – SIDA dhe Misioni i OSBE-së, 

përfaqësuesit e Institucionit realizuan vizitë 
studimore të Ombudsmanit të Sllovenisë me 
qëllim të njohjes së punës me lëndë në 
lidhje me veprimin e policisë dhe 
marrëdhëniet me publikun. 
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Statistika 

 
 
 

 Për funksionimin e një shteti juridik parakushte themelore janë: ekzistimi i kornizës 
përkatëse ligjore, institucione efikase dhe profesionale, si dhe nëpunës profesionistë dhe 
kompetentë, të cilët në mënyrë të paanshme, objektive, profesionale dhe në mënyrë të 
barabartë e aplikojnë dhe zbatojnë të drejtën. Në vitin e kaluar, për fat të keq, shikuar nga lloji 
dhe numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të Popullit, evidente ishte mungesa e 
këtyre karakteristikave themelore të cilat janë bazë për ekzistimin e shtetit juridik. 

 Edhe gjatë këtij viti, sikurse edhe në vitet paraprake, një numër i madh i qytetarëve iu 
drejtua Avokatit të Popullit për realizimin e të drejtave dhe lirive të tyre. Kjo, nga njëra anë, vë 
në pah faktin se qytetarët çdo ditë e më tepër e njohin Avokatin e Popullit si mbrojtës të të 
drejtave dhe lirive të tyre, por njëkohësisht tregon se administrata, përkatësisht institucionet e 
sistemit, akoma nuk janë reformuar sa duhet dhe se akoma duhet të punohet në këtë drejtim në 
mënyrë që administrata të veprojë në shërbim të qytetarëve. 
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2476 
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Grafiku nr.1 

 Në vitin 2007, Avokati i Popullit veproi 
gjithsej sipas 4068 parashtresave, nga të cilat në 
periudhën raportuese u paraqitën 3029 
parashtresa nga 3271 qytetarë. Në 8 raste Avokati 
i Popullit hapi procedurë me iniciativë personale, 
në bisedë u pranuan mbi 4800 qytetarë në zyrën 
në Shkup dhe në zyrat rajonale, si dhe u është 
përgjigjur mbi 6000 telefonatave.   
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Edhe gjatë këtij vitit raportues, numri i 
parashtresave të pranuara ishte përafërsisht i 
njëjtë me numrin e parashtresave të pranuara në 
dy vitet paraprake. 

 

 

 

Grafiku nr.2 
 

3029 3076 3053 

1959

2605

1878

1107 1166 1202 1066

117 

0

500 

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Parashtresa të pranuara sipas viteve 
 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 19972005 2006 2007 

 
 
 



Raporti vjetor 2007 
 

 

 

 

    4068 
Parashtresa 

sipas të cilave 
veproi AP 

 

 

Të dhëna sipas fushave 
 
 
 

 
Numri më i madh i parashtresave në të cilat qytetarët kërkonin mbrojtjen e të drejtave 

ishin nga fusha e jurisprudencës, 824 ose 27,20%; nga marrëdhënia e punës, 365 ose 
12,05%; nga fusha e mbrojtjes të të drejtave gjatë veprimit policor dhe punëve të tjera të 
rendit, 347 ose 11,46%; nga fusha pronësore–juridike, 304 ose 10,04%; nga fusha e 
urbanizmit dhe ndërtimtarisë – 202 ose 6,67%; nga sigurimi pensional dhe invalidor, 196 ose 
6,47%; nga fusha e të drejtave sociale 126, përkatësisht 4,16%; mbrojtja e të drejtave të 
fëmijëve 88 ose 2,91%; nga çështjet strehimore 85 ose 2,81%; nga fusha e të drejtave të 
konsumit (kompensime komunale dhe kompensime tjera) 76 ose 2,51%; nga fusha e 
financave dhe punës financiare 73 ose 2,41%;, mbrojtja shëndetësore 67 ose 2,21%; nga 
fusha e arsimit, shkencës, kulturës dhe sportit 51 ose 1,68%; nga fusha e mjedisit jetësor 19 
ose 0,63%; nga fusha e diskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 6 ose 0,20%; të 
drejtat e ushtarakëve dhe detyruesve ushtarakë 3 ose 0,10%;, si dhe nga fusha të tjera për 
të cilat u parashtruan 197 ose 6,50% parashtresa (Pasqyra nr. 1, fq. 14 dhe Grafiku nr. 3, 
fq. 12 

Pasqyra e parashtresave të parashtruara sipas fushave, krahasuar me vitin paraprak, 
paraqet zvogëlim apo rritje simbolike. 

Pjesa më e madhe e parashtresave kishte të bënte me joefikasitetin e gjykatave, 
përkatësisht zvarritjen e procedurave gjyqësore, ndërsa të tjerat me aktet dhe veprimet e 
ndërmarra dhe të miratuara nga ana e komisioneve të shkallës së dytë pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe nga 
organet e tjera, si dhe nga organe e organizata të cilat 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 

Mënyra e zgjidhjes 
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2007  1039 3029 3271 4068 11 2387 78 965 848 65 77 43 176 8 3389 679 

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

 

Nga parashtresat, në të cilat parashtruesit e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, 
mund të konkludohet se numri më i madh, pra 864 ose 26,57% parashtrues janë 
maqedonas; 423 ose 13,01% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare; numër më i 
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vogël, përkatësisht 1 ose 0,03% janë parashtruar nga maqedonas-mysliman, ndërsa 1806 
ose 55,54% e parashtruesve të parashtresave nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre 
etnike. Mund të konkludohet se edhe më tutje numri i parashtruesve të parashtresave të cilët 
nuk e deklarojnë përkatësinë e tyre etnike është akoma i madh. (Pasqyra nr. 3, fq. 16) 

Pasqyra nr. 2 

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, TË ZGJIDHURA DHE 
TË NGELURA NË PUNË NGA DATA 01.01 DERI NË DATËN 31.12. 2007 SIPAS FUSHAVE 

Mënyra e zgjidhjes 
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Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 

6 6 9 15  10         10 5 

Procedura policore dhe 
punë të tjera të rendit 347 358 211 558  265 10 158 133 8 17 3 1  416 142

Jurisprudenca 
824 887 99 923 1 742 12 74 70 2 2    827 96

Ushtarakë dhe detyrues 
ushtarakë 3 3 4 7  3 1        4 3 

Mbrojtja sociale 
126 127 58 184  64  87 79  8 3  1 143 41

Marrëdhënie të punës 
365 397 109 474 3 320 15 79 63 11 5 3 2 1 412 62

Çështje strehimore 
85 95 30 115  73 2 25 10 15  1 1  100 15

Mbrojtja shëndetësore 
67 91 16 83  35 2 41 37  4 4 2 2 74 9 

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 196 211 50 246  154 2 65 63  2    219 27

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 51 55 14 65 1 33 1 23 22  1    57 8 

Të drejtat e fëmijëve 
88 94 23 111  69  23 23   4  3 92 19

Urbanizmi dhe 
ndërtimtaria 202 224 48 250 2 172 17 24 12 2 10    205 45

Mjedisi jetësor 
19 20 3 22  14  4 4      18 4 

Financat 
73 75 0 73  51 1 18 18      70 3 

Marrëdhënie pronësore-
juridike 304 340 302 606  171 8 309 258 25 26 24 170  462 144

Të drejtat e 
konsumatorëve  76 77 18 94  45 1 35 33  2   1 79 15

Të tjera  
197 211 45 242 4 166 6 25 23 2  1   201 41

GJITHSEJ: 3029 3271 1039 4068 11 2387 78 965 848 65 77 43 176 8 3389 679
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Pasqyra nr.3  

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE 
SIPAS PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE 
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1 Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

6   6 3   1     2  

2 Procedura të veçanta policore 193  2 201 40 49  1    3 105 3

3 Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 

154   155 8 106 5 3  5  1 27  

4 Jurisprudenca 824 1 2 884 229 72 7 6 1 1 1 16 544 7

5 Ushtarakë dhe detyrues 
ushtarakë 

3   3         3  

6 Mbrojtja dhe siguria sociale 126   127 38 14 1 7  2  2 63  
7 Marrëdhënie të punës 365 3  394 95 49 3 3  2 1 2 235 4

8 Çështje strehimore 85   95 42 2  4    2 45  

9 Mbrojtja shëndetësore 67  1 90 13 5  2   1 2 67  
10 Sigurimi pensional dhe invalidor 196   211 62 39 2 1  1 1 4 99 2

11 Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 
 

51 1  54 15 7       32  

12 Të drejta të fëmijëve 88  3 91 34 3  1    1 51 1
13 Urbanizëm dhe ndërtimtari 

 
202 2  222 65 17 3     5 132  

14 Mjedisi jetësor 19   20 5 2      1 12  

15 Financa 73   75 34 5  1    2 32 1
17 Marrëdhënie pronësore-juridike 304   340 110 29 1 4  1 2 8 182 3

18 Të drejta të konsumatorëve 
 

76   77 26 10 1     1 39  

19 Të tjera 
 

197 4  207 45 14 2 2   5 1 136 2

20 GJITHSEJ: 
 

3029 11 8 3252 864 423 25 36 1 12 11 51 1806 23

 
 

Sipas vendit ku jetojnë parashtruesit e parashtresave, numri më i madh i 
parashtresave, përkatësisht 1076 janë nga Shkupi, vijojnë parashtresat e parashtruesve nga: 
Manastiri, Kërçova, Tetova dhe mjediset e tjera më të mëdha urbane.  
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Pasqyra nr.4 

PASQYRA 
E PARASHTRESAVE TË PRANUARA 

SIPAS QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ 

 Viti  
2006 

Viti  
2007 

 Viti  
2006 

Viti  
2007 

Berovë 16 11 Ohër 41 116 
Manastir 277 297 Pehçevë 2  
Bogdanc 1 2 Prilep 78 92 
Vallandovë 7 9 Probishtip 20 6 
Veles 57 60 Radovish 54 48 
Vinicë 13 7 Resnjë 9 7 
Dibër 10 14 Shkup 1169 1076 
Dellçevë 18 21 Strugë 38 53 
Demir Hisar 22 17 Strumicë 153 109 
Demir Kapi 1 2 Sveti Nikollë 10 13 
Dojran 3  Tetovë 170 175 
Gjevgjeli 33 43 Shtip 137 115 
Gostivar 80 97 Austri 2  
Zletovë 1  Angli 1  
Kavadar 29 53 Gjermani 3 3 
Kërçovë 135 219 Itali 2  
Koçan 34 23 Kosovë 8 8 
Kratovë 11 16 Mali i Zi  1 
Kr.Palankë 29 24 Bullgari 2 1 
Krushevë          13 8 Kroaci 1  
Kumanovë        349 235 Serbi 3 2 
M.Kamenicë     6  SHBA  1 
Mak.Brod 14 19 Turqi 1  
Mavrovë  3 Suedi  1 
Negotinë 13 22    

GJ I TH S E J 3076 3029 

 
 
 

  

  82,15 % 
Hetime të 

zbatuara të AP 

 
Veprimi sipas parashtresave 
 
 

 
 Sipas parashtresave për procedurën e të cilave nuk kishte nevojë të bëhen analiza 
plotësuese, veprohej menjëherë, ndërsa nëse kishte nevojë të domosdoshme për sqarime, 
dërgoheshin kërkesa deri te organet ose parashtruesit e parashtresave. Në disa raste u 
realizuan edhe inspektime, ndërkohë që thirreshin në bisedë persona zyrtarë dhe persona të 
tjerë. 

 Nga gjithsej 4068 parashtresa, procedura ka përfunduar për 3389 parashtresa ose në 
83,31% të rasteve, ndërsa për 679 ose 16,69% të parashtresave procedura është në rrjedhë. 
(Foto nr. 2) 

 Nga procedurat e përfunduara sipas 3389 parashtresave, për 1661 parashtresa ose 
në 49,01% të rasteve procedura është ndërprerë, sipas 726 parashtresave ose në 21,42% të 

 
www.ombudsman.mk  17  



Raporti vjetor 2007 
 

 
rasteve nuk është hapur procedurë, sipas 848 ose 25,02% të parashtresave është vepruar 
pasi që Avokati i Popullit ka konstatuar cenim të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve. Në 65 ose 1,92% të parashtresave Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet 
ligjore, 78 ose 2.30% të parashtresave janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa për 11 ose 

0,33% të rasteve përfunduan pa 
procedim për shkak se parashtresat 
ishin parashtruar nga parashtrues 
anonim. (Foto nr. 3) 
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07, nga gjithsej 4068 
parash

cedura është 
referoh

 Nga 965 parashtresa, për të 
cilat Avokati i Popullit ka konstatuar 
cenim të të drejtave dhe lirive 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, 
në 848 ose 87,88% të rasteve u 
veprua pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit, në 77 ose 7,98% të rasteve 
akoma nuk është vepruar sipas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, 
ndërsa për 65 parashtresa ose 
6,74% të rasteve Avokati i Popullit i 
ndërmori të gjitha veprimet ligjore. 

Në vitin 20

Foto nr. 1 – Viti 2007

17,85%

82,15%

Është hapur procedurë – 82,15%
Nuk është hapur procedurë – 17,85%

tresa, Avokati i Popullit veproi sipas 
3342 ose 82,15%, ndërsa në 726 ose 
17,85% të parashtresave nuk hapi 
procedurë. Për shkak të numrit të këtillë të 
parashtresave, për të cilat nuk është hapur 
procedurë, Avokati i Popullit vlerëson se 
akoma ka qytetarë të cilët nuk i njohin sa 
duhet mundësitë ligjore të Institucionit 
(Foto nr. 1). Nga gjithsej 3342 parashtresa, 
sipas të cilave Avokati i Popullit ka hapur 
procedurë, 2663 ose 79,68% janë 
përfunduar, ndërsa sipas 679 
parashtresave ose për 20,32% të rasteve 
procedura është në rrjedhë.  

Lëndët për të cilat pro

Foto nr. 2  -Viti  2007

16,69%

83,31%

Parashtresa të përfunduara – 83,31%
Parashtresa të cilat punohen – 16,69%

në rrjedhë, përkatësisht në fazë të hulumtimit u 
en kompleksitetit të problemit ose nevojës për mbledhjen e më tepër informatave apo 

provave nga më tepër organe e organizata, por gjithashtu është rezultat edhe i dërgimit jo 

Foto nr. 3 - Viti 2007

2,30%

1,92%

25,02%

21,42%

49,01%

0,32%

Procedura të ndërprera – 49,01%

Nuk është hapur procedurë – 21,42%

Cenime të konstatuara sipas të cilave është
vepruar – 25,02%
Cenime të konstatuara sipas të cilave AP i ka
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore – 1.92%
Janë zgjidhur në mënyra tjera – 2.30%

Parashtresa anonime – 0,32%
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me kohë të përgjigjeve ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit. 

 Edhe pse Ligji për Avokatin e Popullit përcakton afate të detyrueshme, brenda të 
cilave organet kompetente duhet të përgjigjen sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, për fat 
të keq, në të shumtën e rasteve nuk veprohej brenda afateve të përcaktuara, ndërkaq duhet 
të theksohet se kohëzgjatja e procedurës pranë Avokatit të Popullit i referohej edhe veprimit 
formal të organeve të caktuara të administratës shtetërore sipas kërkesave të dërguara nga 
Avokati i Popullit. 
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cilave u veprua sipas 122. 

7 vazhdoi praktika që çdo tre muaj të dërgohen informata, pranë 

 Nga puna praktike, mund të konstatohet se edhe pse sjellja e personave zyrtarë ndaj 
kërkesave të Avokatit të Popullit ka shenja përmirësimi, akoma nuk është arritur niveli i 
nevojshëm i komunikimit. Për përshpejtimin e procedurës dhe përmirësimin e gjendjeve, 
pranë organeve dhe organizatave me autorizime publike, u dërguan 8 informata, nga të cilat 
4 u miratuan, pranë ministrive kompetente u dërguan 43  informata nga të cilat u miratuan 
14, ndërsa pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u drejtuan 176 informata prej të 

  Edhe gjatë vitit 200

Informata të dërguara nga Avokati i Popullit

176

8

43

0

50

100

150

200

Ndërmarrje publike Ministri Qeveria e RM

Grafiku nr. 5

Sekretariatit të Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për numrin dhe 
llojin e kërkesave të dërguara të Avokatit të Popullit deri te trupat e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe organet në përbërje të ministrive. Kjo kontribuoi në përshpejtimin e 
procedurave të caktuara tek Avokati i Popullit, por niveli i bashkëpunimit duhet të 
përmirësohet edhe më tej. 
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   23,72 % 
         Cenime  
   të konstatuara 

 

Cenime të konstatuara dhe 
masa të ndërmarra 
 

 

Pas pranimit të parashtresave dhe analizimit të tyre, në qoftë se konstatoheshin 
cenime kushtetuese dhe ligjore të të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit me 
rekomandime, sugjerime, vërejtje, propozime, kërkesa dhe ndërhyrje të tjera të ngjashme, 
kërkonte nga organet kompetente që t’i evitonin parregullsitë dhe paligjshmëritë në mënyrë 
që qytetarët në mënyrë më ekonomike dhe efikase t’i realizonin të drejtat e tyre. Në këtë 
drejtim ishin edhe ndërhyrjet e Avokatit të Popullit të cilat duhet të kontribuojnë për 
përmirësimin dhe përsosjen e organizimit dhe punës së shërbimeve profesionale në organet 
e administratës shtetërore dhe organet dhe organizatat e tjera që kanë autorizime publike. 

Nga numri i përgjithshëm i lëndëve, sipas të cilave Avokati i Popullit veproi në vitin 
2007, në 965 të rasteve u konstatuan cenime kushtetuese dhe ligjore të të drejtave të 
qytetarëve. Nga këto, në 848 të rasteve (87,88%), organet e administratës shtetërore dhe 
organet e organizatat me autorizime publike vepruan sipas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, për 77 raste (7,98%) procedura akoma është në rrjedhë, ndërsa në 65 (6,76) të 
rasteve Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore. 

Foto nr. 5 - Organet të cilat për numrin më të madh të rasteve 
                    akoma nuk kanë vepruar sipas ndërhyrjeve të AP

23
16

13

6
5

5
Qeveria e RM-së - Komisionet e shkallës së dytë - 23

Ministria e Punëve të Brendshme – 16

Njësi të vetadministrimit Lokal -13

Ministria e Financave - 6

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale - 5

Ministria e Shëndetësisë - 5

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara në vitin 2007 ishin nga fusha e 
marrëdhënieve pronësore-juridike, përkatësisht 309 ose 32,02%, nga të cilat në 258 ose 
16,37% të rasteve organet dhe organizatat me autorizime publike vepruan sipas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit. Pastaj pasojnë parashtresat e procedurave policore, mes të cilave 
numri më i madh kishin të bënin me procedurat për fitimin e nënshtetësisë, ku janë 
konstatuar cenime në 158 rasteve ose në 16,37%, prej të cilave në 133 ose për 84,18% të 
rasteve u pranuan ndërhyrjet e Avokatit të Popullit. Nga fusha e të drejtave sociale u 
konstatuan cenime në 87 ose 9,02% të parashtresave, prej të cilave në 79 raste ose 90,80% 
u pranuan ndërhyrjet. Nga fusha e marrëdhënieve të punës cenime u konstatuan në 79 ose 
8,19% të rasteve, prej të cilave në 63 ose 79,75 u veprua sipas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit e kështu me radhë..  
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Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, me numër më të madh të 
mosveprimit, sipas sugjerimeve të dhëna, rekomandimeve dhe ndërhyrjeve të tjera të 
Avokatit të Popullit, ishin komisionet e shkallës së dytë pranë Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, 
organet e pushtetit lokal, Ministria e Financave etj. 

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara të qytetarëve, sikurse edhe gjatë viteve 
të kaluara, kishin të bënin me cenime të dispozitave ligjore dhe procedurale, përkatësisht 
zvarritje të procedurave në të cilat qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre. Nga numri i 
përgjithshëm i cenimeve të konstatuara thuaja se në mbi 90% të rasteve organet kompetente 
nuk e kanë respektuar afatin e vendimmarrjes sipas kërkesave të qytetarëve, ndërsa në 
numër të konsiderueshëm e kanë keqpërdorur institutin e heshtjes së administratës. 

Për eliminimin e cenimeve të konstatuara, Avokati i Popullit pranë organeve 
kompetente dërgoi 217 ndërhyrje, prej të cilave: 20 rekomandime, 194 mendime dhe 3 
sugjerime. Krahas kësaj Avokati i Popullit paraqiti katër kërkesa pranë Prokurorisë Publike 
për hapjen e procedurës me qëllim të vërtetimit të përgjegjësisë penale, një iniciativë pranë 
ministrisë kompetente për ndryshim të ligjit, një propozim për ngritjen e procedurës 
disiplinore kundër personave përgjegjës ose zyrtarë të organeve dhe organizatave, një 
kërkesë pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për interpretim autentik të ligjit, një 
raport të veçantë pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë për pengimin e punës së 
Avokatit të Popullit dhe një kërkesë për zbatim të përkohshëm të akteve administrative.  

Intervenime të dërguara nga Avokati i Popullit
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Grafiku nr. 6
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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  përditshëm të 
qytetarëve, me ç’rast ai, zëvendësit e tij ose punonjësit e shërbimit profesional pranuan në 
bisedë mbi 4800 qytetarë, ndërsa pas bisedave të zhvilluara nëse ekzistonte dyshim për 
cenim të kryer ndaj të drejtave, hartoheshin shënime zyrtare sipas të cilave pastaj veprohej. 
Në rastet për të cilat Avokati i Popullit nuk kishte kompetenca për të bërë ndërhyrje për 
probleme të caktuara të qytetarëve, qytetarët udhëzoheshin se ku dhe në ç’mënyrë mund t’i 
realizonin të drejtat e tyre.  

Zyra e Avokatit të Popullit në Shkup në vitin 2007 ka më së shumti parashtresa të 
pranuara, gjithsej 1921. Në zyrën e Avokatit të Popullit në Kërçovë janë pranuar 308 
parashtresa, në Manastir 276, në Kumanovë 209, në Tetovë 142, 96 në Shtip dhe 77 
parashtresa janë pranuar në zyrën e Strumicës.  

 

PASQYRA E LËNDËVE TË PRANUARA NË ZYRAT E 
AVOKATIT TË POPULLIT 

Parashtresa të pranuara nëpër zyrat e  
Avokatit të Popullit 

FUSHA 

Sh
ku

p 

M
an

as
tir

  

K
ër

ço
vë

 

St
ru

m
ic

ë 

Te
to

vë
 

Sh
tip

 

K
um

an
ov

ë 

G
JI

TH
SE

J 

Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

3 1 1   1  6 

Procedura policore dhe  
punë të tjera të rendit 

184 21 30 8 28 9 67 347

Jurisprudenca 514 84 105 17 45 31 28 824
Ushtarakë dhe detyrues ushtarakë 3       3 
Mbrojtja sociale 78 12 8 2 8 3 15 126
Marrëdhënie të punës 255 44 32 3 9 7 15 365
Çështje strehimore 67 7 3 1  3 4 85 
Mbrojtja shëndetësore 51 6 2 1 3 1 3 67 
Sigurimi pensional dhe invalidor 127 18 19 6 5 7 14 196
Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 41 3 1  1 1 4 51 
Të drejta të fëmijëve 66 8 4 1 2 4 3 88 
Urbanizmi dhe ndërtimtaria 106 21 32 18 8 5 12 202
Mjedisi jetësor 10 4 1  1 1 2 19 
Financa 44 3 15 2 4 1 4 73 
Marrëdhënie pronësore - juridike 177 27 42 11 14 8 25 304
Të drejta të konsumatorëve  51 3 3 2 8 4 5 76 
Të tjera  144 14 10 5 6 10 8 197
G J I TH S E J: 1921 276 308 77 142 96 209 3029

   

Mbi 4800 
qytetarë janë 

pranuar në bisedë 
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Gjendja e të drejtave të  
qytetarëve sipas fushave 
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Mosdiskriminimi  
dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 

 
 Institucioni Avokat i Popullit, në përputhje me 
kompetencën ligjore, vëmendje të veçantë i kushton 
mbrojtjes dhe zbatimit të parimeve të përcaktuara me 
Kushtetutë që kanë të bëjnë me mosdiskriminim dhe 
përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në organet e 
pushtetit shtetërorë, njësitë e vetadministrimit lokal dhe institucionet dhe shërbimet publike. 

 Me qëllim të perceptimit të plotë të gjendjes, në lidhje me 
përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të të gjitha bashkësive dhe 
barazinë gjinore, Avokati i Popullit, gjatë vitit 2007, bëri analizë të të 
dhënave të mbledhura nga organet ndaj të cilave vepron me 
kompetencë. Për këtë qëllim, Avokati i Popullit iu drejtua: 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 të Shtetit të 
Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 

ministrive, organeve të pavarura shtetërore, fondeve, Gjykatës Supreme të Republikës së 
Maqedonisë, Gjykatës Administrative të Republikës së Maqedonisë, gjykatave të apelit dhe 
themelore, Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, prokurorive publike të larta, 
prokurorive publike themelore, enteve ndëshkuese – përmirësuese dhe Entit Edukues – 
Përmirësues, ndërmarrjeve publike, qendrave për punë sociale dhe njësive të 
vetadministrimit lokal. 

0,20% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

 Avokati i Popullit, në funksion të zbatimit të parimit kushtetues për përfaqësimin e 
drejtë dhe adekuat, iu drejtua edhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë – Sekretariatit 
për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë, me kërkesë që të informohet me aktivitetet të cilat nga 
aspekti i kompetencave të Sekretariatit për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë ishin marrë 
gjatë vitit raportues, si dhe për aktivitetet që planifikohen të merren gjatë periudhës së 
ardhshme në këtë plan. Së këtejmi, Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë e 
njoftoi Avokatin e Popullit se për sa u përket planeve, në lidhje me përfaqësimin e drejtë dhe 
adekuat të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, për vitin 2008 
do të rriten mjetet e K – 5 nënporgramit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë me çka do 
të rritet edhe numri i të punësuarve, pjesëtarë të bashkësive të cilët nuk janë shumicë në 
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Republikën e Maqedonisë, përkatësisht do të ketë përmirësim të gjendjes së përgjithshme sa 
i përket zbatimit të këtij parimi kushtetues. 

 
Përfaqësimi 

gjinor PPËËRRFFAAQQËËSSIIMMII  II  DDRREEJJTTËË  DDHHEE  AADDEEKKUUAATT 
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Kabineti i Presidentit të RM-së-
Shërbimi Profesional  29 17 12 26 2   1    
Kuvendi i RM-së-Shërbimi 
Profesional  189 125 64 149 29 3 1 5   2 

GGjjyykkaattaa  KKuusshhtteettuueessee  ee  RRMM--ssëë  21 18 3 18 2   1    

AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  ii  RRMM--ssëë  69 44 25 39 23 1 2 2 2   

KKëësshhiillllii  GGjjyyqqëëssoorr  ii  RRMM--ssëë  11 14 10 4 13 1       

GGjjyykkaattaa  AAddmmiinniissttrraattiivvee  ee  RRMM--ssëë22
18 11 7 13 5       

GGjjyykkaattaa  SSuupprreemmee  ee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  
MMaaqqeeddoonniissëë  74 59 15 64 2 2  3 2  1 

PPrrookkuurroorrii  PPuubblliikk  ii  RRMM--ssëë  35 16 19 29 4    2   

AAvvookkaattii  ii  SShhtteettiitt  ttii  RRMM--ssëë  88 63 25 81 4 1  2    

QQeevveerriiaa  ee  RRMM--ssëë  ––  SSeekkrreettaarriiaattii  ii  
PPëërrggjjiitthhsshhëëmm  142 82 60 100 33 1 1 2  4  

QQeevveerriiaa  ee  RRMM--ssëë  ––SShhëërrbbiimmii  ppëërr  
ppuunnëë  ttëë  PPëërrggjjiitthhsshhmmee  ddhhee  ttëë  
PPëërrbbaasshhkkëëttaa  312 136 176 276 20 5 2 5 1 2 1 

QQeevveerriiaa  ee  RRMM--ssëë  ––  SSeekkrreettaarriiaattii  ppëërr  
ZZbbaattiimmiinn  ee  MMaarrrrëëvveesshhjjeess  KKoorrnniizzëë  211 56 155  199 4 6   1 1 

QQeevveerriiaa  ee  RRMM--ssëë  ––  SSeekkrreettaarriiaattii  ii  
LLeeggjjiissllaacciioonniitt  25 16 9 17 5   1 1  1 

QQeevveerriiaa  ee  RRMM--ssëë--SSeekkrreettaarriiaattii  ppëërr  
ÇÇëësshhttjjee  EEvvrrooppiiaannee  76 50 26 60 8 2 1  4  1 

MMiinniissttrriiaa  ee  FFiinnaannccaavvee  544 331 213 458 71 2 1 7 2 3  

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëvvee  ttëë  JJaasshhttmmee  376 156 220 298 68 2 3 2 1  2 

MMiinniissttrriiaa  ee  DDrreejjttëëssiissëë  603 249 354 466 102 17 2 6 6 2 2 

MMiinniissttrriiaa  ee  SShhëënnddeettëëssiissëë  202 126 76 138 54 2 1 4 1  2 

MMiinniissttrriiaa  ee  MMbbrroojjttjjeess  655 226 429 551 63 8 2 13 11 3 4 
MMiinniissttrriiaa  ee  TTrraannssppoorrttiitt  ddhhee  
LLiiddhhjjeevvee  198 88 110 150 42 1  4 1   
MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëss  ddhhee  PPoolliittiikkëëss  
SSoocciiaallee  308 180 128 240 43 1 4 7 9 3 1 

MMiinniissttrriiaa  ee  EEkkoonnoommiissëë  415 193 222 315 83 2  6 5 1 3 
MMiinniissttrriiaa  ee  MMjjeeddiissiitt  JJeettëëssoorr  ddhhee  
PPllaanniiffiikkiimmiitt  HHaappëëssiinnoorr  115 64 51 80 17   5 1  2 

                                                 
1

 Për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë janë dhënë të dhëna vetëm për Shërbimin Profesional, meqë akoma nuk ka përfunduar procedura e zgjedhjes së 
anëtarëve 
 
2 Gjykata Administrative e Republikës së Maqedonisë filloi me punë kah fundi i vitit raportues. Për këtë shkak në pasqyrën tabelore është dhënë vetëm numri i 

përgjithshëm i gjyqtarëve, përkatësia e tyre etnike dhe struktura gjinore, ndërkaq të dhëna për shërbimin profesional nuk janë cekur. 
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MMiinniissttrriiaa  ee  VVeettaaddmmiinniissttrriimmiitt  LLookkaall  37 19 18 18 16 1 1    1 

MMiinniissttrriiaa  ee  AArrssiimmiitt  ddhhee  SShhkkeennccëëss  235 137 98 134 85 4 1 6 1 3 1 

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëvvee  ttëë  BBrreennddsshhmmee  12098 1741 10357 9754 1805 69 77 220  24 149 
MMiinniissttrriiaa  ee  BBuujjqqëëssiissëë,,  PPyyllllttaarriissëë  
ddhhee  EEkkoonnoommiissëë  ssëë  UUjjiitt  505 92 413 406 69 7 1 13 5  4 

OOrrggaannee  ttëë  ppaavvaarruurraa  sshhtteettëërroorree  33 6509 3033 3476 5653 574 47 18 98 51 18 31 

FFoonnddee  44 1389 892 496 1194 135 2 6 26 19 
 

6 

GGjjyykkaattaa  ttëë  aappeelliitt  203 129 74 181 10 1 2 1 6 2  

GGjjyykkaattaa  tthheemmeelloorree  
2088 1216 872 1849 126 24 25 8 38 6 6 

PPrrookkuurroorrii  ttëë  LLaarrttaa  PPuubblliikkee  52 33 19 46 4   2    

PPrrookkuurroorrii  tthheemmeelloorree  ppuubblliikkee  271 161 110 244 20 4  2 1   

EEnnttee  nnddëësshhkkuueessee--ppëërrmmiirrëëssuueessee  
ddhhee  eedduukkuueessee--  ppëërrmmiirrëëssuueessee  520 97 413 434 59  1 5 10  1 

NNddëërrmmaarrrrjjee  ppuubblliikkee  55

8299 1653 6646 7075 688 136 67 175 59 36 
65 

QQeennddrraa  ppëërr  ppuunnëë  ssoocciiaallee  551 372 178 425 81 9 9 9 8 3 7 

NNjjëëssii  ttëë  vveettaaddmmiinniissttrriimmiitt  llookkaall  66

2845 1120 1725 2248 452 44 24 34 16 9 18 

SShhëënnddeettëëssii  ppuubblliikkee  
17729 12798 4921 15212 1305 230 190 375 112 78 187 

 

 Në muajin janar të vitit 2007, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi Strategjinë 
për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën 
e Maqedonisë, ndërsa në muajin qershor të vitit 2007 miratoi edhe Planin aksionar për 
zbatimin e Strategjisë për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive të cilat nuk janë 
shumicë në Republikën e Maqedonisë. 

 Në punën me lëndë, sa i përket përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, si lloj i 
diskriminimit pozitiv, gjatë vitit 2007 është pranuar një numër i caktuar i parashtresave në të 
cilat parashtruesit vinin në pah cenimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës për shkak të 
mosrespektimit me konsekuencë të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Avokati i 
Popullit, duke vepruar sipas këtyre parashtresave, sugjeroi nevojën e respektimit me 
konsekuencë të këtij parimi dhe afirmimin e tij, përkatësisht nevojën për angazhimin 
maksimal të institucioneve kompetente në drejtim të respektimit me konsekuencë dhe 
zbatimit të dispozitave kushtetuese dhe ligjore, të cilat i garantojnë të drejtat e pjesëtarëve të 
bashkësive. Ky sugjerim rezultoi për faktin se, në një pjesë të institucioneve edhe përkundër 
përpjekjeve të bëra për zbatimin e parimit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive, niveli i arritur akoma nuk kënaq. 

 Gjatë vitit raportues Avokatit të Popullit iu drejtua një numër i vogël i lëndëve nga 
fusha e diskriminimit. Numri i vogël i parashtresave, në të cilat qytetarët ceknin se u janë 
shkurtuar të drejta të caktuara, përkatësisht se nuk kanë mundur të realizojnë ndonjë të 
drejtë, nuk e pasqyron gjendjen e vërtetë në lidhje me ekzistimin e diskriminimit, pra nuk 
duhet të vijmë deri te përfundimi i gabuar se në Republikën e Maqedonisë nuk ekziston 
                                                 
3 Të dhënat e kërkuara nuk i dërgoi Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Agjencia për Planifikimin e Hapësirës e RM-së. 
 
4 Të dhënat e kërkuara nuk i dërgoi Fondi për Sigurimin e Depozitave. 
 
5  Të dhënat e kërkuara nuk i dërgoi NP për Punë me Bursën “AGRO – BURSA” Shkup, ndërsa të dhëna jo të plota dërgoi NP për Ekonomizimin me Ujëra “Liqeni i 
Dojranit” – Dojrani i Vjetër. 
   Kërkesat e dërguara pranë NP për furnizim, transport dhe distribuim të gazit natyror “GA-MA” Shkup, u kthyen me shenjën “adresë e panjohur” 
 
6 Të dhënat e kërkuara nuk i dërguan komunat  si vijojnë: Nagoriçani i Vjetër, Vraneshtica, Zelenikova dhe Qyteti i Shkupit.  
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diskriminimi. Përkundrazi, diskriminimi ekziston dhe ai paraqet një nga mënyrat më të 
vrazhda të kufizimit të mundësive për t’i gëzuar të drejtat e njeriut, mirëpo qytetarët për 
shkaqe të ndryshme, për shkak të frikës ose mosinformimit, këtë problem rrallë herë e 
manifestojnë hapur, gjë që shprehet edhe me numrin e vogël të parashtresave të 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit nga kjo fushë. 

 Problemi i identifikimit të diskriminimit dhe të shpalosja e tij në opinionin e gjerë, para 
së gjithash rezulton nga mosekzistimi i legjislacionit përkatës për rregullimin e kësaj 
problematike. Në jetën e përditshme paraqiten raste të sjelljes diskriminuese, por përpjekjet 
për t’u përcaktuar nëse ekziston me të vërtetë diskriminimi mbeten të pasuksesshme për 
faktin se nuk ka ligj të veçantë për ndalimin e diskriminimit, por ka vetëm dispozita për 
ndalimin e diskriminimit të cilat janë të shpërndara në disa ligje të cilat nuk janë sa duhet 
precize dhe nuk paraqesin tërësi konsistente. Mungesa e kornizës ligjore paraqet pengesë 
për realizimin konsekuent të të drejtave të qytetarëve, prandaj Avokati i Popullit edhe në 
raportet paraprake të dërguara pranë Kuvendit sugjeroi nevojën për nxjerrjen e ligjit për 
mosdiskriminim dhe krijimin e mjeteve efikase për mbrojtje. 

 Në këtë kontekst, Avokati i Popullit gjatë vitit të kaluar ka marrë pjesë aktive në 
projektin: “Promovimi i konceptit të antidiskriminimit në vend”, i implementuar nga ana e 
Shoqatës “Polio Plus”, ndërsa i mbështetur nga Misioni Mbikëqyrës i OSBE-së në Shkup. 
Trupi koordinues, në të cilin përveç Avokatit të Popullit morën pjesë edhe institucione 
shtetërore dhe joqeveritare, punoi në zhvillimin e konceptit për antidiskriminim, promovimin e 
legjislacionit antidiskriminues, si dhe inicimin e kornizës institucionale për mbështetjen e të 
drejtave të njeriut. Në këtë drejtim u mbajtën më tepër tryeza të rrumbullakëta dhe u 
shkëmbyen më tepër informata gjë që solli deri te hartimi i një dokumenti të hapur – 
Propozimi i Kornizës Strategjike për Aksion të Përbashkët për Luftë Kundër Diskriminimit në 
Maqedoni. 

 Edhe përkundër faktit se Republika e Maqedonisë ka ratifikuar më tepër instrumente 
juridike ndërkombëtare, fakti se akoma nuk është nxjerrë Ligji sistemor për mbrojtje nga 
diskriminimi dhe se kjo çështje nuk është rregulluar, apo nuk është e rregulluar qartë me 
dispozitat ekzistuese ligjore, paraqet problem të veçantë sepse është fakt i pamohueshëm se 
diskriminimi ekziston në të gjitha sferat e jetës shoqërore dhe paraqet problematikë me të 
cilën në përgjithësi ballafaqohen të gjitha vendet e botës, përfshirë këtu edhe Republikën e 
Maqedonisë.  
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Autorizimet e veçanta policore 

 

Nxjerrja e Ligjit për polici, kah fundi i vitit 2006, si dhe 
fillimi i aplikimit të tij në vitin 2007, paraqet hap përpara në 
organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

 Përmes kryerjes së punëve policore, në përputhje me 
Ligjin, policia duhej të transformohej nga instrument i dhunës 
në shërbim të vërtetë, i cili do të sigurojë mbrojtje dhe respektim të lirive dhe të drejtave 
themelore të njeriut dhe qytetarit të garantuara me Kushtetutë, ligje dhe marrëveshje 
ndërkombëtare të ratifikuara, por edhe mbrojtje të rendit juridik, parandalim, zbulim dhe 
ndjekje të kryerësve të veprave të ndëshkueshme, si dhe ruajtjen e rendit dhe qetësisë në 
shoqëri. 

 Përshtypje e përgjithshme është se janë bërë përpjekje, sidomos në pjesën e 
policisë, që të zbatohen reformat e nënvizuara, prandaj dhe në këtë drejtim u miratuan edhe 
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akte të caktuara nënligjore në mesin e të cilave me interes të veçantë është miratimi i 
Rregullores për mënyrën e kryerjes së punëve policore. 

 Gjithashtu, u zbatua edhe edukimi 
me qëllim që të vihet në funksion aplikimi i 
respektimit të Kodeksit të etikës policore 
dhe me këtë edhe ngritja e nivelit më të 
lartë të veprimit profesional të nëpunësve 
policorë gjatë kryerjes së punëve policore, 
sidomos gjatë zbatimit të autorizimeve 
policore. 

 Në tryezat e rrumbullakëta, të 
organizuara për këtë qëllim, kontribuoi 
edhe Avokati i Popullit i cili shfrytëzoi këtë 
rast që nëpunësve policorë t’ua paraqes 
sugjerimet dhe opinionet tij duke ua bërë 
me dije nevojën e domosdoshme për 
bashkëpunim më konstruktiv midis policisë 
dhe këtij Institucioni. Së këtejmi, u theksua 
se rëndësi të veçantë ka sidomos 
mundësimi i inspektimit të drejtpërdrejt në 
evidencën dhe dokumentacionin policor, 

veprimi me kohë dhe i plotë sipas kërkesave të parashtruara dhe dërgimi i provave, të 
dhënave dhe informatave të kërkuara me qëllim të zbatimit më efikas, më efektiv dhe pa 
zvarritje të procedurës. 

27,5% 
 

Dhuna ose 
përdorimi tej mase 

i forcës 

8,3% 
 

Mos marrja e 
masave për 

mbrojtjen e jetës 
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58,5% 
 

Të tjera
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Ndalim në 
stacion policor 
më tepër se 24 

orë 

6,37% 
Nga numri i 

përgjithshëm i 
parashtresave të 

pranuara 

 Si rezultat i tryezave të rrumbullakëta, në të cilat qëndrimet e Avokatit të Popullit u 
pranuan edhe nga Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, por edhe 
për shkak të nevojës për hartimin e raporteve të veçanta të Qeverisë për respektimin e 
obligimit për bashkëpunim me Avokatin e Popullit, rezultoi me përparimin e komunikimit 
formal. Megjithatë, Avokati i Popullit konsideron se akoma nuk është arritur qëllimi për shkak 
se mungon bashkëpunimi esencial (hetimi më i gjerë dhe më voluminoz, informimi më i 
hollësishëm i Institucionit etj), që do të thotë se ka ende hapësirë për bashkëpunim më të 
frytshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme me Avokatin e Popullit. Për atë se si do të 
duhej të jetë bashkëpunimi esencial dëshmoi aksioni i shpejtë dhe efikas i ndërmarrë nga 
Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, sipas kërkesës së Avokatit të 
Popullit, për zbardhjen e rastit kur pjesëtarët e Njësisë Speciale të Policisë për Luftë Kundër 
Kriminalitetit – ALFA-t, me përdorimin e forcës fizike ndaj kameramanit të një shtëpie 
televizive e cenuar të drejtën e informimit publik. 

 Treguesit statistikorë, nga puna me lëndë tregojnë se, në vitin raportues krahasuar 
me një vit më parë, është regjistruar zvogëlim simbolik i numrit të parashtresave të cilat kanë 
të bëjnë me aktet, veprimet apo lëshimet e veprimeve të policisë. Prej tyre, një pjesë më e 
vogël kishin të bënin me veprimet me karakter të dhunshëm, për shkak të përdorimit të 
forcës fizike dhe mjeteve të dhunës nga ana e nëpunësve policorë, ndërsa një pjesë më e 
madhe e parashtresave kishin të bënin me akte të ndryshme dhe veprime me karakter të 
padhunshëm, me të cilët megjithatë cenohen të drejtat dhe liritë themelore të parashtruesve. 

 Si rezultat i hetimeve të zbatuara dhe cenimeve të konstatuara të të drejtave të njeriut 
me elemente të veprave të ndëshkueshme, Avokati i Popullit, në disa raste pranë prokurorit 
publik kompetent, kundër nëpunësve policorë ka paraqitur denoncime për vepra penale 
kundër të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit. Që të gjitha u pranuan dhe të njëjtat u 
proceduan para gjykatësit kompetent hetues, ndërsa në një rast u iniciua procedurë për 
shkelje të disiplinës së punës. Është simptomatike se në këto raste Sektori për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale e informonte Avokatin e Popullit se nuk ka vërtetuar 
dhe konstatuar përgjegjësi të nëpunësve policorë gjatë kryerjes së punëve policore. 
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 Krahas kësaj, për shkak të lëshimeve të konstatuara në funksionimin e organeve në 
përbërje të policisë dhe në punën e Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale, sidomos në lidhje me hetimet e brendshme, Avokati i Popullit i dërgoi Informatë 
dhe disa sugjerime ministrit të Punëve të Brendshme dhe Sektorit për Kontroll të Brendshëm 
dhe Standarde Profesionale. 

 Edhe përkundër përmirësimit të komunikimit formal, gjatë vitit raportues, disa ngjarje 
që kanë të bëjnë me punën e policisë dhe veprimin policor shkaktuan reagime të caktuara 
me çka u konfirmua tanimë qëndrimi i paraqitur i Avokatit të Popullit se mungon hetimi i 
shpejtë, i paanshëm dhe efikas. 

 Gjatë vitit raportues pati edhe raste të cenimit të parimit kushtetues dhe ligjor të 
prezumcionit të pafajësisë që garantohet edhe me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut. 

 Aksioni policor i realizuar në fshatin Brodec të Malit Sharr, la hapësirë dhe dyshim se 
policia i ka tejkaluar autorizimet ligjore për çka flet edhe fakti se një pjesë e familjeve, të 
brengosura për fatin të afërmve të tyre kërkuan ndërhyrjen e Avokatit të Popullit. 

 Me qëllim të zbardhjes së rastit, Avokati i Popullit zbatoi hetim voluminoz. Pas 
procedurës së zbatuar, Avokati i Popullit vlerësoi se ka nevojë, në përputhje me nenin 30, 
paragrafin 1, alinetë 4 dhe 5 të Ligjit për prokurori publike,  dokumentacionin e plotë të 
mbledhur gjatë procedurës t’ia dërgojë Prokurorisë Themelore Publike në Shkup për 
vlerësim dhe procedim të tij të mëtutjeshëm kompetent. 

 Avokati i Popullit, për rastin e Brodecit, mes tjerash, hartoi edhe Informatë të 
hollësishme për veprimet dhe masat e ndërmarra, të cilën ia dërgoi Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë – Komisionit të Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
të Qytetarit. 

 Shembujt e këtillë negativ në të cilët policia, për shkak të natyrës së detyrave të 
punës, më së shpeshti janë të involvuar pjesëtarët e Njësisë Speciale të Policisë për Luftë 
Kundër Kriminalitetit, por edhe pjesëtarët e Njësisë për Shpërndarje të Shpejtë, bëjnë me 
dije se edukimi i nëpunësve policorë duhet të jetë proces i vazhdueshëm dhe i përhershëm, i 
cili duhet të shpie në drejtim të miratimit të standardeve dhe praktikave të mira policore të 
sistemeve (institucioneve) policore evropiane dhe me këtë edhe drejt standardeve më të 
larta për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

 
 
Gjendja civile dhe  
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punë të tjera të rendit 

 

Gjendja civile është me rëndësi 
ekzistenciale për statusin personal dhe shoqëror 
të çdo qytetari të Republikës, si dhe për persona 
të cilët kërkojnë që shteti tua njohë ndonjë nga të 
drejtat apo liritë e garantuara, të parashikuara me 
instrumente dhe mekanizma juridikë 
ndërkombëtar. 

Avokati i Popullit i ndjek në vazhdimësi procedurat për realizimin e të drejtave dhe 
lirive fundamentale të cekura të qytetarëve, siç janë: zgjidhja e lëndëve që kanë të bëjnë me 
statusin e nënshtetësisë, vendbanimin dhe qëndrimin, evidencën amzë, marrjen dhe kthimin 
e sendeve dhe të gjitha procedurat e tjera, zvarritjen e të cilave e vinin në pah personat të 
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cilët paraprakisht me kërkesa i ishin drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme ose 
organeve të tjera me autorizime publike. 
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uar me një vit më parë, 

qenë se aplikimi i kësaj 

 të veçantë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

e 

htetësi, 

ultat nga aktivitetet e realizuara, Avokati i Popullit konstatoi se në procedurat 

Meqë nënshtetësia është “e drejta e 
të drejtave të tjera” duhet përmendur numri 
i parashtresave dhe rezultatet që i ka arritur 
zyra e Avokatit të Popullit në periudhën 
raportuese në procedurat sipas lëndëve që 
kanë të bëjnë me fitimin e nënshtetësisë së 
Republikës të Maqedonisë. 

 Krahas

71,4% 
Nënshtetësia 7,8% 

 

Evidenca 
amzë 

3,2% 
 

  Sekuestrimi 
dhe kthimi i 

sendeve 

14,3% 
 

Të tjera 

3,2% 
 

Zvarritja 

5,08% 
Nga numri i 

përgjithshëm i 
parashtresave të 

pranuara 

numri i parashtresave ishte ndjeshëm më i 
vogël dhe ky si rezultat i dispozitës 
kalimtare të Ligjit për shtetësi për shtetasit 
e republikave të tjera të RSFJ-së së 
mëparshme, vendbanim i të cilëve, në 
momentin e konstituimit si shtet i pavarur 
dhe sovran, ka qenë Republika e 
Maqedonisë. 

 Duke 
dispozite u ndërpre, ndërsa në shtet mbeti 
një numër i madh i personave të cilët kanë 

lindur në të, por me prejardhje të prindërve të tyre me shtetësi tjetër, Avokati i Popullit pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dërgoi iniciativë për plotësimin e Ligjit për shtetësi 
dhe lehtësimin e kushteve për pranimin e shtetasve të RSFJ-së së mëparshme, të cilët pas 
sukcesionit ngelën në Republikën e Maqedonisë me lidhje (faktike dhe juridike) të 
përhershme. Angazhimin e këtillë, Avokati i Popullit e themeloi në nocionin tanimë të aplikuar 
“për lidhje të fuqishme dhe efektive” me shtetin (neni 6 i Ligjit për ndryshime dhe plotësime të 
Ligjit për shtetësi) si bazë favorizuese për fitimin e nënshtetësisë së kërkuar. 

 Sa i përket punës së Komisionit
për verifikimin e kushtit ligjor për natyralizim, sipas të cilit aplikuesi duhet ta zotërojë gjuhën 
maqedonase deri në shkallën që të mund të kuptohet me lehtësi me mjedisin, Avokati i 
Popullit konstatoi se përmbushja e këtij kushti, për një kategori të caktuar të aplikuesve, 
mund të jetë pengesë e vërtetë për pranimin në nënshtetësinë e kërkuar. Avokati i Popullit 
deri te Kryetari dhe Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dërgoi 
sugjerim për mënyrën e aplikimit të nocionit ligjor dhe punën e Komisionit për verifikimin e 
kushtit – zotërimi i gjuhës maqedonase, i cili duhet të bazohet në mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive themelore dhe eliminimin e diskriminimit të aplikuesve mbi bazë të gjuhës sepse 
aplikuesit mbi bazë të martesës me shtetas maqedonas lirohen nga verifikimi i këtij kushti. 

 Në lidhje me vetë procedurën pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, zyrat 
Avokatit të Popullit realizuan kontakte të çdoditshme sipas lëndëve të caktuara individuale 
me Seksionin për nënshtetësi pranë Sektorit për punë administrative – mbikëqyrëse dhe 
mund të konstatohet se bashkëpunimi me këtë organ është në nivel të lakmueshëm. 

 Për lëndë të caktuara individuale, Avokati i Popullit, pranë organit për nëns
shpesh herë dërgonte sugjerime se për aplikuesit të cilët i përmbushin kushtet sipas ndonjë 
neni tjetër të Ligjit për shtetësi, e jo sipas atij që kanë aplikuar, organi, sipas detyrës zyrtare, 
duhet ta vlerësojë statusin e tyre të nënshtetësisë, ngaqë instrumentet juridike vendase dhe 
ndërkombëtare imponojnë marrjen e masave me të cilat do të zvogëlohet numri i personave 
pa shtetësi. 

 Si rez
për fitimin e statusit të nënshtetësisë është rritur numri i aktvendimeve pozitive, por se 
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akoma brengos kohëzgjatje e procedurave dhe numri i personave që kërkojnë lëshim nga 
shtetësia apo shtetësi të dyfishtë. 

 Sa i përket rregullimit të çështjeve tjera civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Avokati i Popullit i përkujtonte organet e involvuara se janë të detyruara që t’u përmbahen 
parimeve themelore të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, për orientimin e 
tyre si shërbime, efikasitet dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve, si dhe standardeve të pranuara 
të përgjithshme për sjellje të mirë administrative. Në këtë drejtim Avokati i Popullit i 
përshëndet të gjitha aktivitetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me inkorporimin e 
të ashtuquajturës “gijotinë ligjore” në fushën e zgjidhjes së nevojave të përditshme të 
qytetarëve përkitazi me gjendjen e tyre statusore dhe administrative. 

 Avokati i Popullit konstatoi se Republika e Maqedonisë nuk i ndjek përvojat evropiane 
të paraqitjes së vendbanimit/vendqëndrimit të qytetarëve (vendas dhe të huaj) për shkak të 
kërkimit të provave për banesën në të cilën ata banojnë/qëndrojnë, ndërkohë që organi i 
punëve të brendshme pa nevojë ngarkohet me mbajtjen e procedurave administrative dhe 
kundërvajtëse me çka rrezikohet liria e qarkullimit dhe popullimit të qytetarëve. 

 Gjithashtu, me aplikimin e konceptit të ashtuquajtur dokumente publike biometrike 
(pasaporta, letërnjoftime, patentë shoferi) dukshëm zvarritet procedura e fitimit të tyre, 
ndërsa pasojat negative i bartin qytetarët. Në këtë drejtim, Qeveria domosdo duhet të gjejë 
zgjidhje teknike dhe kuadrovike për kapërcimin e gjendjes së krijuar. 

 Për harmonizimin e legjislacionit vendas me atë evropian dhe sigurimin e të drejtës 
dhe lirisë së të shprehurit të përkatësisë fetare, Avokati i Popullit pranë Qeverisë dhe 
Gjykatës Kushtetuese hapi procedurë për ndryshimin e mënyrës së fotografimit të qytetarëve 
tek të cilët ekziston tradita dhe nevoja e shprehjes së identitetit të tyre fetar me mbulesë të 
caktuar mbi kokë. 

 
 
Jurisprudenca 

  
Reforma në sistemin e jurisprudencës, e cila 

zhvillohej për një periudhë kohore më të gjatë, 
paraqiste një nga kushtet themelore që iu parashtruan 
Republikës së Maqedonisë nga ana e bashkësisë 
ndërkombëtare për anëtarësimin  me të drejtë të plotë 
të saj në Unionin Evropian dhe NATO Aleancën. 

 Përfundimisht, procesi reformues në vitin 2007, së paku sa i përket organikës së 
sistemit të jurisprudencës, edhe përkundër të gjitha vështirësive me të cilat u ballafaqua gjatë 
zbatimit, fitoi fizionominë e vet me konstituimin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së 
Maqedonisë dhe fillimin me punë të Gjykatës Administrative në Shkup dhe Gjykatës së Apelit 
në Gostivar. 

 Në këtë mënyrë, si dhe me implementimin e dispozitave ligjore të Ligjit për gjykata 
me të cilat u determinua kompetenca reale dhe vendore e gjykatave themelore, si dhe me 
nxjerrjen e Ligjit për prokurori publike, fillimin me punë të përmbaruesve, mediatorëve dhe 
me kalimin e kompetencave plotësuese tek noteriali, u krijuan kushte për shkarkimin e 
bartësve të funksionit të gjykatës nga një numër i madh i lëndëve me karakter jo kontestues 
dhe përkushtimin e tyre në lëndët me karakter kontestues. 
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 Megjithatë, pushtetit gjyqësor i ngeli kompetenca e kontrollit mbi aktet dhe veprimet e 
shërbimeve të reja të formuara publike, përpara të cilave qytetarët i realizojnë interesat 
igjore, sidomos ato që kanë të bëjnë me ekzekutimin e vendimeve të plotfuqishme gjyqësore. 

 Me strukturimin e ri organizativ të sistemit të jurisprudencës, i cili është rezultat i më 
tepër procese reformuese, sigurisht se problemet e shtresuara që kanë të bëjnë me 
procedurat e stërzgjatura gjyqësore nuk do të tejkalohen brenda nate, por këto si dhe 
ndryshimet në legjislacionin procesual duhet të paraqesin bazë të mirë për garanci më të 
madhe për respektimin edhe realizimin e të drejtës së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, të 
garantuar me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejta dhe Liri Themelore të Njeriut. 

 Miratimi i ligjeve për prokurori 
publike dhe këshillin e prokurorëve publikë, 
pritjet që gjykatat themelore deri në fund të 
vitit përfundimisht të ndërpresin me 
procedimin sipas lëndëve ekzekutive, 
ndërprerja e procedimit sipas lëndëve me 
karakter administrativ nga ana e Gjykatës 
Supreme të Republikës së Maqedonisë  
dhe pranim-dorëzimi i lëndëve ndërmjet 
gjykatave themelore, konform 
kompetencave të ndryshuara ligjore, gjatë 
vitit 2007 paraqiste arsye plotësuese për 
realizimin e vështirësuar të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve para 
organeve të jurisprudencës dhe për këtë 
arsye ata i drejtoheshin Avokatit të Popullit. 

 Gjatë vitit, mbi baza të ndryshme, 
pranë Avokatit të Popullit u parashtruan 
gjithsej 823 parashtresa kundër bartësve të 

funksioneve gjyqësore, prokurorëve publikë, noterëve dhe përmbaruesve, por gjithashtu u 
regjistruan edhe parashtresa të cilat kishin të bënin me punën e Ministrisë së Drejtësisë, 
Avokatit të Shtetit dhe Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë. 

33,9% 
 

Zvarritja – 
procedura tjera 

18,1% 
 

Rishikimi i 
vendimeve 
gjyqësore 

14,4% 
 

Zvarritja – 
procedura 
ekzekutive 

5,5% 
 

Keqpërdorimi 
dhe korrupsioni

8,3% 
 

Të tjera 

23,80% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

19,8% 
 

Zvarritja – 
procedura 

kontestimore 

 Numri më i madh i parashtresave kishte të bënte me bartësit e funksioneve gjyqësore 
të gjykatave themelore për shkak të zvarritjes së procedurave kontestimore, ekzekutive, 
penale dhe procedurave të falimentimit, pastaj për shkak të zvarritjes së procedurave sipas 
ankesave pranë gjykatave të apelit dhe për shkak të zvarritjes së procedurave sipas lëndëve 
administrative pranë Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë. Vijojnë parashtresat 
për zvarritjen e procedurës nga prokurorë publik, Avokati i Shtetit, ndërsa në numër të 
konsiderueshëm parashtruesit kërkonin rishqyrtimin ose vlerësimin e vendimeve gjyqësore, i 
referoheshin korrupsionit në institucionet gjyqësore dhe kërkonin veprime të cilat nuk janë në 
kompetencë të Avokatit të Popullit. 

 Konform autorizimeve ligjore, numri më i madh i parashtresave është hedhur poshtë 
për shkak se nuk është konstatuar cenim sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat 
dhe Liritë e Njeriut, përkatësisht nuk është konstatuar se zvarritja e procedurës është 
rrjedhojë e shkaqeve subjektive, ndërsa të tjerat për shkak të jokompetencës së Avokatit të 
Popullit. 

 Numri relativisht i vogël i rasteve, në të cilat Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të 
parimit për gjykim brenda afatit të arsyeshëm, krahasuar me numrin e parashtresave të 
regjistruara, gjithsesi se nuk është një tregues real i gjendjes së vërtetë. 
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 Përkundrazi, Avokati i Popullit konsideron se, edhe gjatë vitit 2007, në procedura 
gjyqësore palët janë përballur me vështirësi të mëdha për t’i realizuar në mënyrë efikase dhe 
të shpejtë interesat e tyre statusore, personale, pronësore dhe interesat e tjera. 

 Përsëri u regjistrua ndjekje e pamjaftueshme e rrjedhës së procedurës nga ana e 
gjykatësve dhe prokurorëve publik, gjë që paraqet një nga shkaqet më serioze për zvarritjen 
e paarsyeshme të procedurave gjyqësore dhe të procedurës para prokurorive pulke. 

 Gjithashtu u regjistruan probleme të caktuara nga palët të cilat rezultuan nga pranim-
dorëzimi i lëndëve, sidomos në dy gjykatat themelore në Shkup. 

 Megjithatë, përgjegjësia për gjendjen e këtillë nuk duhet t’u hidhet vetëm bartësve të 
funksionit të gjyqësisë ose të funksioneve tjera të gjyqësorit, por kontribut të madh për një 
gjë të tillë kanë edhe institucionet e tjera të sistemit, të cilat kanë qenë të detyruara të krijojnë 
parakushte të domosdoshme normative, materiale dhe kuadrovike si dhe parakushte për 
sistem më efikas gjyqësor. 

 Meqë gjatë reformimit shumëvjeçar janë krijuar predispozita elementare për sistem 
më efikas gjyqësor, mbetet që bartësit e funksioneve të gjyqësorit me ndjekje permanente 
dhe aplikim konsekuent të dispozitave ligjore të legjislacionit material dhe procedural, 
aplikimit të akteve juridike të pranuara ndërkombëtare, ndjekje dhe aplikim të praktikës 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut të tregojnë dhe dëshmojnë se jo 
çdoherë kanë qenë fajtorët e vetëm për procedurat e zgjatura dhe jo efikase gjyqësore dhe 
për shkeljen e parimit për gjykim brenda afatit të arsyeshëm. 

 
 
Entet ndëshkuese – përmirësuese  
dhe Edukuese – përmirësuese 

 
 

Avokati i Popullit i ndjek gjendjet 
me respektimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
personave në organet, organizatat dhe 
entet në të cilat liria e qarkullimit është e 
kufizuar, sidomos të personave të 
arrestuar, paraburgosur dhe personat të 
cilët vuajnë dënimin me burg ose masën 
edukuese–përmirësuese në entet 
ndëshkuese–përmirësuese dhe 
edukuese–përmirësuese. 
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Gjatë vitit 2007, Avokati i Popullit, 
duke vepruar sipas lëndëve nga kjo 
fushë, në raste të caktuara arriti t’u 
ndihmojë parashtruesve që t’i mbrojnë të 
drejtat e tyre. 

Nga numri i përgjithshëm i 
parashtresave të pranuara, pjesa më e 
madhe e tyre kishte të bënte me trajtimin 

e personave të dënuar në burgje, ndërsa për një pjesë të rasteve Avokati i Popullit 
menjëherë në vendin e ngjarjes i konstatonte gjendjet. Në këto raste, konstatohej se nuk 
bëhej fjalë për realizimin e të drejtave por për favore, pjesë në të cilën Avokati i Popullit nuk 

67,6% 
 

Trajtimi i 
personave të 

dënuar 

21,6% 
 

Të tjera 

4,5% 
 

Zvarritja 

3,40% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

3,6% 
Tortura dhe forma 

tjera të veprimit 
johuman 

2,7% 
 

Ndihmë juridike 
ndërkombëtare 
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ka autorizim për të vepruar sepse për një gjë të tillë vendosin vetëm personat zyrtarë të 
autorizuar të enteve ndëshkuese–përmirësuese dhe para së gjithash drejtori, në përputhje 
me rendin e Shtëpisë. Edhe përkundër kësaj, Avokati i Popullit disa herë ia sugjeroi 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Ministrisë së Drejtësisë detyrimin për 
zbatimin konsekuent të dispozitave të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, në kuptimin e 
realizimit të të drejtave dhe në lidhje me shfrytëzimin e favoreve të cilat u takojnë të 
dënuarve.  

Duke e pasur parasysh gjendjen e përgjithshme, sa i përket kapacitetit të kushteve 
për vendosje dhe kushteve hapësinore, si të drejta të garantuara të personave të dënuar, 
Avokati i Popullit konstatoi se sistemi penitenciar në Republikën e Maqedonisë, shikuar në 
përgjithësi, nuk funksionon në përputhje me standardet e përcaktuara me Ligjin për 
ekzekutimin e sanksioneve dhe me normat ndërkombëtare. Konstatimi është i ngjashëm 
edhe sa i përket realizimit të pozitës juridike të popullatës së dënuar. 

Përkatësisht, ndonëse në planin normativ ekzekutimi i sanksioneve bazohet mbi 
parimin e humanizmit, vlerave morale, drejtësisë dhe 
respektimit të personalitetit dhe dinjitetit njerëzor, në 
praktikë institucionet kompetente të ngarkuara për 
zbatimin e ligjit, sikur e kanë harruar këtë kategori të 
qytetarëve duke mos mbajtur llogari të mirëfilltë  për 
realizimin e të drejtave dhe lirive të tyre. 

Gjendja e kushteve të vendosjes së personave të 
dënuar në entet ndëshkuese – përmirësuese është 
shqetësuese. Është evidente se nuk ndahen mjete të 
mjaftueshme për përmirësimin e kushteve të qëndrimin 
të personave të dënuar dhe të paraburgosur. Në këtë 
kontekst edhe përkundër faktik se ka paralajmërime për 
aktivitete investuese në disa ente ndëshkuese – 
përmirësuese, e pakontestueshme është se në 
vazhdimësi është e pranishme gjendja e mbipopullimit, ngrohjes së pamjaftueshme dhe 
ndriçimit joadekuat të lokaleve. 

Gjendja kuadrovike në entet ndëshkuese – përmirësuese nuk është e kënaqshme, 
mungon forma e organizuar e përsosjes profesionale dhe trajnimit të punonjësve në entet 
ndëshkuese – përmirësuese, edhe pse me nenin 67 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve 
është përcaktuar themelimi i qendrës për trajnim, në përbërje të Drejtorisë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve. Profesionalizmi i pamjaftueshëm i personelit krijon atmosferë pasigurie tek 
punonjësit dhe njëkohësisht paraqet pengesë për zbatimin me sukses të trajtimit si pjesë 
fundamentale e procesit të risocializimit të personave të dënuar.  

Konstatim i përgjithshëm është se në numrin më të madh të enteve ndëshkuese–
përmirësuese personat e dënuar dënimin me burg e vuajnë në kushte johumane, nën nivelin 
e dinjitetit njerëzor, gjë që është në kundërshtim me standardet penologjike për kushte 
bashkëkohore të qëndrimit, kushte adekuate higjienike dhe mbrojte të shëndetit të kësaj 
kategorie të qytetarëve. 

Komunikimi me botën jashtë burgut (telefonatat, pranimi dhe dërgimi i letrave etj) 
është në nivelin e kënaqshëm, por ka kufizime që përcaktohen me Rendin e Shtëpisë, sipas 
të cilave këto mundësi personat e dënuar mund t’i shfrytëzojnë vetëm në orët e pasdites. Në 
kontekst të kësaj brengos praktika në Entin Ndëshkues – Përmirësues “Idrizovë” dhe në 
repartet e mbyllura të enteve të llojit gjysmë të hapur, ku letrat që arrijnë në adresë të 
personave të dënuar lexohen nga ana e personave zyrtarë, me çka nuk respektohet e drejta 
e garantuar e privatësisë së personave të dënuar. Në lidhje me dërgimin e letrave dhe 
kërkesave, përshtypje e përgjithshme është se shkresat deri te organet kompetente 
dërgohen në mënyrë të kontrolluar. 
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Gjithashtu, personat e dënuar nuk kanë mundësi të mjaftueshme për aktivitete 
rekreative, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e tyre fizik dhe mendor, ngase 
aktivitetet sportive dhe argëtuese janë reduktuar në minimum për shkak të numrit të 
pamjaftueshëm të rekuizitave dhe veglave teknike dhe për shkak të sjelljes mospërfillëse të 
personave zyrtarë për të organizuar aktivitete përkatëse. 

Gjatë periudhës së kaluar mungoi edhe realizimi i funksionit mbikëqyrës i 
inspektorëve për ekzekutimin e sanksioneve dhe gjykatave, prandaj krahas vizitave “ad hok” 
të Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës, pas inkorporimit të kompetencës së re të 
Avokatit të Popullit, viteve të fundit vetëm ky Institucion kryen kontrolle të rregullta në entet 
ndëshkuese – përmirësuese. 

Duke e realizuar funksionin, sa i përket mbrojtjes të të drejtave të personave të 
dënuar dhe të paraburgosur, Avokati i Popullit si rast më karakteristikë për vitin e kaluar e 
veçon arrestimin e personave të fshatit Brodec*. Në këtë kontekst, duke e pasur parasysh 
parimin e humanizmit, si dhe shqetësimin e familjarëve për fatin dhe gjendjen shëndetësore 
të personave të arrestuar, prioritet më i rëndësishëm për Avokatin e Popullit ishte jeta dhe 
shëndeti i të arrestuarve dhe për këtë shkak, me qëllim të verifikimit të gjendjes dhe marrjes 
së masave për mbrojtjen e të drejtave të tyre, menjëherë u dërguan ekipet drejt 
institucioneve shëndetësore dhe enteve ndëshkuese – përmirësuese. Pas marrjes së 
veprimeve dhe gjendjes së konstatuar, Avokati i Popullit u sugjeroi dhe rekomandoi 
institucioneve kompetente respektimin e detyrueshëm në çdo aspekt të të drejtave të 
personave të arrestuar, sidomos sugjeroi të drejtën e mbrojtjes shëndetësore. Avokati i 
Popullit vazhdoi në kontinuitet ta ndjek gjendjen, sa i përket respektimit të të drejtave të tyre, 
ndërsa për procedurën e zbatuar dhe veprimet e ndërmarra i njoftoi familjet e të arrestuarve. 
Këshillin e fshatit Brodec dhe opinionin publik. 

Roli i këtillë preventiv i Avokatit të Popullit, si parakusht për realizimin e të drejtave të 
personave të privuar nga liria, ishte i pranishëm edhe në lëndën e hapur me iniciativë të tij në 
lidhje me grevën e një grupi të personave të dënuar në Entin Ndëshkues – Përmirësues 
“Idrizovë”. 

Në të vërtetë, edhe përkundër faktit se shkaku i grevës nuk ishte në sferën e 
kompetencës, Avokati i Popullit u sugjeroi autoriteteve të burgjeve obligimet për respektimin 
konsekuent të të drejtave të personave të dënuar, sidomos duke potencuar nevojën e 
realizimit pa pengesë të të drejtave të mbrojtjes shëndetësore dhe komunikimit me botën 
jashtë burgut, përkatësisht të drejtën për vizita, të drejtën e pranimit dhe dërgimit të letrave 
etj. 

Avokati i Popullit, në suaza të kompetencave, krahas aktiviteteve tjera të rregullta në 
ndjekjen e respektimit të të drejtave të personave të dënuar, gjatë periudhës kohore maj – 
korrik 2007, i vizitoi entet ndëshkuese – përmirësuese dhe edukuese – përmirësuese në 
Republikë, me qëllim të verifikimit të gjendjeve sa i përket respektimit të të drejtës të 
mbrojtjes shëndetësore të personave të dënuar dhe personave të cilët janë në paraburgim, si 
dhe të personave të mitur në entet edukuese – përmirësuese. Së këtejmi, mbi bazë të 
gjendjeve të konstatuara nga inspektimet e kryera, Avokati i Popullit hartoi raport të veçantë 
të cilin e dërgoi pranë Ministrisë së Drejtësisë – Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve. 

Gjithashtu, në vitin raportues, në bashkëpunim dhe me mbështetje të plotë të Misionit 
të OSBE-së në Republikën e Maqedonisë, në periudhën kohore shtator- tetor, Avokati i 
Popullit e zbatoi Programin për realizimin e vizitave në entet ndëshkuese – përmirësuese, 
me qëllim të prezantimit të Broshurës “Avokati i Popullit në mbrojtje të të drejtave të 
personave të dënuar”, me ç’rast u ndan fletëpalosje dhe afishe në gjuhën maqedonase, 
shqipe dhe rome. Në kuadër të këtij programi, në të gjitha entet ndëshkuese – përmirësuese 
u vendosën sëndukë në të cilët personat e dënuar do t’i lënë ankesat, vërejtjet dhe kërkesat 
e tyre, ndërkaq sëndukët mund t’i hap vetëm Avokati i Popullit. Arsyeja për vendosjen e 
sëndukëve të postës rezultoi nga fakti se në adresë të Avokatit të Popullit arrinin ankesa nga 
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persona të dënuar se parashtresat lutjet dhe kërkesat e tyre nuk arrijnë në adresën e 
adresuar, përkatësisht deri te organi kompetent, gjë që gjatë periudhës së kaluar ishte 
vërejtur edhe nga Avokati i Popullit. 

 
 
Marrëdhëniet pronëse – juridike 

 

Sa i përket mbrojtjes të të drejtave të 
qytetarëve, parashtrues të parashtresave nga 
fusha e marrëdhënieve pronësore juridike, nga 
analiza e gjendjes në vitin 2007, rezulton 
përfundimi i përgjithshëm se organet kompetente për procedim sipas procedurave të këtilla 
vazhdojnë me tendencën shumëvjeçare të mos marrin veprime sipas shkresave të dërguara 
nga Avokati i Popullit. 

Së këtejmi, ekziston edhe dukuria e dërgimit të përgjigjeve nga Komisioni për zgjidhje 
në procedurë administrative në shkallë të dytë nga fusha e denacionalizimit, në të cilat ceket 
se shkaqet janë rrethanat objektive, se Avokati i Popullit në mënyrë tendencioze i jep 
dimension më të madh gjendjes dhe se sugjerimet e tij do të paraqisnin padrejtësi ndaj 
qytetarëve të cilët nuk kanë parashtruar parashtresa. Seriozisht brengos fakti se ekziston 
mosnjohje elementare e kornizës ligjore, për fat të keq nga persona të cilët me ligj janë më të 

thirrurit ta njohin materien ligjore për shkak 
se të njëjtën e praktikojnë drejtpërsëdrejti. 
Kështu, në vend që të veprohet  sipas 
sugjerimeve dhe rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit, e marrin të drejtën që 
Institucionit, i cili është themeluar me 
Kushtetutë për të bërë kontroll mbi 
administratën, t’i sugjerohet dhe t’i bëhet 
vërejtje, me çka i kontrolluari vihet në 
funksion të kontrollorit. Ky është një 
shembull klasik i punës së keqe 
administrative në situatë kur është e 
pakundërshtueshme, përkatësisht fare nuk 
duhet të vihet në dyshim se: 
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Avokati i Popullit ka obligim, 
përkatësisht e ka për detyrë të veprojnë 
sipas parashtresave të qytetarëve; 

Në përputhje me autorizimet 
Avokati i Popullit mund të jep mendim, rekomandim, propozim, sugjerim ose kërkesë për 
zbatim të sërishëm të ndonjë procedure, kur konstaton se janë cenuar të drejtat e 
parashtruesit të parashtresës ose se janë bërë padrejtësi të tjera; 

45,1% 
 

Denacionalizimi 

1,3% 
 

Eksproprijimi 

19,1% 
 

Trualli ndërtimor

5,6% 
 

Të tjera 

1,0% 
 

Zvarritja 

10,04% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 
parashtresave  

të pranuara 

28,0% 
 

Kadastra 

Organet janë të detyruara ta informojnë Avokatin e Popullit me masat e ndërmarra 
për zbatimin e kërkesave të tij, propozimet, mendimet, rekomandimet ose sugjerimet, në 
afatin të cilin do ta përcaktojë ai, por më së voni brenda 30 ditësh nga dita e pranimit, e jo ta 
vlerësojnë përshtatshmërinë dhe arsyeshmërinë e ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, 
përkatësisht të lëshohen në vlerësime të paarsyeshme dhe të pakuptimta të punës së tij.  

 Sjellja e cekur burokratike, sjell deri te pengimi i punës së Avokatit të Popullit, 
pamundësimi i realizimit të të drejtave të qytetarëve dhe pasiguria e skajshme në kuptimin e 
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të drejtave pronësore, e që nga ana tjetër e pengon edhe zhvillimin ekonomik të shtetit në 
përgjithësi. 

Së këtejmi, sa i përket gjendjes së përgjithshme, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve nga marrëdhënia pronësore – juridike (denacionalizimi, të drejtat mbi truallin 
ndërtimor dhe kadastrën), duhet të theksohet se ndonëse ka kaluar një periudhë më e gjatë 
kohore qysh se është themeluar dhe funksionon Institucioni Avokat i Popullit, organe të 
caktuara nuk e kuptojnë apo nuk dëshirojnë ta kuptojnë rolin dhe rëndësinë që ka Avokati i 
Popullit në një shoqëri demokratike, se puna e këtij Institucioni është në interes të shtetit dhe 
organeve të tij. 

 Në të vërtetë, fare nuk duhet të potencohet se kriter themelor për ngritjen e 
demokracisë dhe orientimi i saj është shkalla e mbrojtjes, sigurimi dhe respektimi i të 
drejtave dhe lirive të njeriut në praktikë, ndërsa esenca e punës së Avokatit të Popullit është 
të sugjerojë për shkeljen e tyre. 

 Megjithatë, nuk mund të mos nënvizohet tendenca evidente e Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2007 për të bërë hapa të caktuar për kapërcimin e 
gjendjes së hasur. Kjo, në rend të parë, përmes krijimit të predispozitave për respektim 
konsekuent të afateve të përcaktuara ligjore për vendimmarrje në shkallë të dytë (sipas 
padive ose mjeteve të tjera të jashtëzakonshme juridike), përmes marrjes së veprimeve për 
vendosjen e aplikimit konsekuent të parimit që lëndët të zgjidhen sipas radhës së arritjes së 
tyre, si dhe marrjes së konkluzioneve formale, me të cilat organeve dhe organizatave u 
sugjerohet bashkëpunimi me Avokatin e Popullit. 

 Me këtë rast, menjëherë duhet të theksohet se mungoi realizimi i tërësishëm i 
iniciativës sepse pritjet ishin që qëllimet e përcaktuara do të arriheshin përmes rritjes së 
numrit të anëtarëve të komisioneve për zgjidhjen e çështjeve administrative në shkallë të 
dytë dhe përcaktimin e një lloj dinamike të vëllimit të rritur të punës. Për këtë shkak, Avokatit 
të Popullit i duhet të sugjerojë se kurrsesi nuk pajtohet se gjendja e krijuar është rezultat i 
rrethanave objektive, edhe përkundër ndikimit dhe kontributit të tyre të pakontestueshëm të 
cilin Avokati i Popullit nuk e neglizhon. 

 Megjithatë, evidente është se edhe më tutje ekzistojnë dobësi subjektive me 
elemente të sjelljes korruptive, ndërsa karakteristikë kryesore e punës së komisioneve të 
cilat marrin vendime në shkallë të dytë është mosorganizimi i plotë i punës, nga momenti i 
pranimit të ankesës së bashku me dokumentet e lëndës e deri në zgjidhjen përfundimtare. 
Kjo, nga ana tjetër, rezulton me humbjen e lëndëve dhe mospasjen e evidencës për to, 
ngadalësisë, përkatësisht moszgjidhjes shumëvjeçare të lëndëve, burokracisë së theksuar 
dhe shkallës së lartë të subjektivitetit gjatë ecurisë së procedurës administrative, duke mos iu 
përmbajtur dhe duke mos i respektuar afatet e përcaktuara ligjore për marrjen e vendimit, si 
dhe aplikimit të pabarabartë dhe seleksionues të rregullave. 

 Përndryshe, Avokati i Popullit në vazhdimësi sugjeron dhe kërkon vendosjen e një 
gjendjeje e cila për një periudhë të caktuar kohore do të bënte që të gjitha lëndët e 
prapambetura të zgjidhen (dinamika e zgjidhjes së lëndëve administrative të jetë përkatëse 
me numrin e lëndëve të pazgjidhura) dhe të vendoset rregulli që, sipas çdo ankese 
individuale, vendimi të merret në përputhje me afatin e përcaktuar me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative, përkatësisht të vendoset siguria juridike e qytetarëve si element 
i parimit kushtetues të sundimit të të drejtës dhe parimit kushtetues për barazi të qytetarëve 
para Kushtetutës dhe ligjit. 

 Por, me rëndësi është se edhe pas formimit të përbërjes së re të personelit të 
komisioneve konkrete, gjendja nuk është përmirësuar dukshëm ngase në vitin raportues 
bëhej klasifikimi dhe zgjidhja e lëndëve sipas ankesave të cilat mbajnë datën prej vitit 2004, 
2005 dhe eventualisht të vitit 2006. 
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 Përkrah kësaj, menjëherë duhet të potencohet se në një shtet demokratik është e 
palejueshme që gjatë një viti të tërë, si dhe shumë vite prapa të ekzistojnë organe dhe 
institucione shtetërore të cilat nuk veprojnë fare për asnjë kërkesë të Avokatit të Popullit. 
Organe të këtillat janë: 

1. Komisioni për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë të dytë nga fusha e 
çështjeve pronësore-juridike dhe truallit ndërtimor, prej ku fare nuk është pranuar asnjë 
përgjigje. 

2. Komisioni për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë të dytë nga fusha e 
matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të drejtave të patundshmërisë (i cili sikurse edhe 
komisionet e tjera të shkallës së dytë është formuar më datë 31.10.2006). Në muajin mars të 
vitit 2007 është pranuar përgjigjja se akoma nuk është mbajtur mbledhja konstituive dhe se 
për fillimin me punë do të njoftohemi “me kohë”. Së këtejmi, duhet të theksohet se duke 
filluar nga muaji qershor i vitit 2007, në çdo dy ose tre muaj, Avokati i Popullit pranonte 
njoftime (përgjigje) se një pjesë e lëndëve janë zgjidhur (më së shpeshti tri ose katër), gjë që 
nuk paraqet metodë të punës, që do të sillte deri te tejkalimi i gjendjes së hasur me numër 
jashtëzakonisht të madh të lëndëve të pazgjidhura. 

3. Komisioni për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë të dytë nga fusha e 
denacionalizimit, prej ku është pranuar përgjigjja në të cilën ceket se lëndët do të zgjidhen 
sipas radhës së pranimit të lëndëve sipas ankesës. 

4. Komisioni për vendimmarrje sipas kërkesave për denacionalizim i Ministrisë së 
Financave me seli në Komunën Gazi Babë, i cili përkrah mosdërgimit të çfarëdo qoftë 
përgjigjes, sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit, ka sjellje skajshëm të papërgjegjshme, 
joprofesionale dhe injorante, e njëjta mund të konstatohet edhe për komisionet për 
denacionalizim me seli në Komunën Kisella Vodë dhe Ohër. 

5. Sektori për menaxhim dhe dokumentimin me truallin ndërtimor i Ministrisë së 
Transportit dhe Lidhjeve, si rast i veçantë i mosbashkëpunimit të skajshëm dhe refuzimit të 
marrjes së çfarë do qoftë masave për tejkalimin e gjendjes së konstatuar. 

 Në këtë drejtim, për fat të keq, ekziston sjelle tolerante edhe nga ana e funksionarëve 
të cilët udhëheqin me organet e cekura. Në këtë segment, sigurisht se duhet të potencohet 
edhe marrja e masave, para së gjithash nga ana formale sepse ministri i Financave në të 
shumtën e rasteve, për ta përmirësuar përshpejtimin e procedurës për denacionalizim në 
shkallë të parë, bëri ndryshime me rotacion të kryetarëve të komisioneve për denacionalizim, 
të cilët edhe ashtu paraprakisht kishin arritur rezultate të dobëta në përgjithësi, si në punë 
ashtu edhe sa i përket bashkëpunimit me Avokatin e Popullit. 

 Avokati i Popullit, në vitin raportues konstatoi pandërgjegjshmëri, joprofesionalizëm 
dhe jo ekonomizëm në kryerjen e punëve. Për këtë flet fakti se edhe pas thuaja se shtatë 
vjetësh, nga dita e parashtrimit të kërkesës për denacionalizim, nga këto komisione për një 
numër jo të vogël të lëndëve arrijnë përgjigje se kërkesa nuk është e kompletuar, 
përkatësisht se pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit lëndët konkrete për herë të parë janë 
marrë në shqyrtim e që thjesht do të thotë se të njëjtat janë ruajtur nëpër sirtarë. 

 Së fundmi, duhet të theksohet se në vitin 2007 vërehet tendencë në kuptimin pozitiv 
si nga aspekti i bashkëpunimit dhe respektimit të ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, 
gjithashtu në përgjithësi vërehet se Enti Shtetëror për Punë Gjeodezike dhe njësitë e tij 
organizative të cilët kanë ndërmarrë masa, jo vetëm për respektimin e ndërhyrjeve të 
Avokatit të Popullit dhe për veprimin sipas të gjitha kërkesave të tij, por edhe masa të 
përgjithshme për zvogëlimin e numrit voluminoz të lëndëve të pazgjidhura nga vitet e 
kaluara, sidomos në Sektorin për Matje dhe Kadastër – Shkup. 
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Urbanizmi dhe ndërtimtaria 
 

 

Rregullimi dhe humanizimi i hapësirës janë ndër sferat e jetës shoqërore me rëndësi 
esenciale për realizimin e të drejtës themelore të njeriut, pra të drejtës për banesë vetjake 
dhe janë parakusht themelor për jetë urbane dhe marrëdhënie të rregulluara pronësore, por 
edhe kushte të domosdoshme për ngritjen e bashkësisë familjare të shëndoshë. 

Me ndryshimet normative, në periudhën e 
fundit, përkatësisht me miratimin e Ligjit për 
planifikim hapësinor dhe urbanistik, Ligjin për 
ndërtim, Ligjin për pronësi dhe të drejta të tjera 
juridike dhe akte të tjera ligjore e nënligjore, me të 
cilat rregullohet kjo fushë, krijohen predispozita 
për lehtësimin e procedurës për lëshimin e lejeve 
për ndërtim, të cilat për objektet e kategorisë së 
3, 4 dhe 5 tanimë janë në kompetencë të 
vetadministrimit lokal. 

Mirëpo, kalimi i kompetencave në 
pushtetin lokal nuk i përmirësoi dukshëm gjendjet e deritanishme, kështu që investitorët edhe 
më tej vazhdojnë të përballen me pengesa me të cilat janë ballafaquar edhe gjatë periudhës 
së kaluar. 

Shkaku për këtë duhet të kërkohet në evidencën akoma të pa rregulluar të kadastrës, 
procesin e papërfunduar të denacionalizimit, faktin se në organet e vetadministrimit lokal në 
procesin e kalimit të kompetencave është transferuar edhe kuadri profesional nga pushteti 
qendror, përkatësisht ata njerëz të cilët me mentalitetin e nëpunësit ishin ndër pengesat më 
serioze për realizimin efikas të të drejtës për ndërtim. 

Një nga shkaqet gjithsesi paraqet 
edhe kapaciteti i pamjaftueshëm i njësive 
të caktuara të vetadministrimit lokal për tu 
ballafaquar me sukses me sfidat e reja, 
profesionalizmi i pamjaftueshëm dhe 
mundësitë e pamjaftueshme materiale të 
cilat janë pengesë për kryerje efikase të 
funksionit. 

Si rezultat i kësaj, në vitin 2007, në 
Zyrën e Avokatit të Popullit u pranua një 
numër i madh i parashtresave, në të cilat 
qytetarët vinin në dukje cenimin e të 
drejtave dhe lirive të tyre nga fusha e 
urbanizmit dhe ndërtimtarisë. Numri më i 
madh i parashtresave kishin të bënin me 
mosveprimin e inspektoratit ndërtimor, në 
një pjesë të madhe të parashtresave 
qytetarët kërkonin ndërhyrje për shkak të 
zbatimit të procedurës për ekzekutimin e 
a leje, ndërsa kishte edhe parashtresa të 

cilat kishin të bënin me padrejtësi me të cilat qytetarët ishin ballafaquar në procedura për 
lëshimin e kushteve dhe lejeve për ndërtim. I konsiderueshëm ishte edhe numri i 
parashtresave në të cilat qytetarët manifestonin pakënaqësinë e tyre nga zvarritja e 
paarsyeshme e procedurave, ndërsa një numër më i vogël u ankuan për procedurat e 
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miratimit të planeve detaje urbanistike. Nga numri i përgjithshëm i parashtresave të 
pranuara, janë zgjidhur rreth 90% e tyre, ndërsa për të tjerat, të cilat janë evidentuar kah 
fundi i vitit raportues, procedura është në rrjedhë. 

 Pas procedurës së zbatuar, në numrin më të madh të rasteve, Avokati i Popullit nuk 
konstatoi cenim të të drejtave të parashtruesve. Në dhjetë raste, në të cilat Avokati i Popullit 
konstatoi cenim të të drejtave mbi bazë të veprimeve të marra në përputhje me autorizimet 
ligjore, parashtruesit e realizuan të drejtën e tyre ligjore. 

 Të dhënat e cekura, por edhe informatat e përgjithshme për gjendjen në këtë sferë 
shoqërore, janë tregues për gjendjet dhe problemet me të cilat qytetarët ballafaqohen për 
çdo ditë gjatë realizimit të të drejtave ligjore për zgjidhjen e çështjes strehimore ose për 
përmirësimin e kushteve për jetë urbane. 

 Njohuritë deri te të cilat është arritur përmes veprimit sipas lëndëve edhe në këtë 
segment vënë në pah administratë publike joefikase dhe joazhure, për të cilën ekzistojnë 
dyshime për sjellje korruptive dhe shfrytëzim të funksionit për interesa personale për çka 
procedurat vazhdojnë të zgjasin më tepër sesa që është paraparë me afatet ligjore. 

 Pas vështirësive fillestare të zbatimit të procedurës për decentralizim të pushtetit, me 
të cilat u përballën njësitë e vetadministrimit lokal gjatë marrjes së kompetencave në fushën 
e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, gjendjet gjatë vitit 2007 patën tendencë të përmirësimit në 
pjesës organizuese edhe pse akoma pjesërisht është e parnishme dukuria e ekipimit të 
pamjaftueshëm të kuadrit, sidomos e shërbimeve inspektuese, ku në pjesën më të madhe të 
komunave më të vogla akoma nuk janë formuar. 

 Në vitin raportues, në numrin më të madh të parashtresave, u vu në pah veprimi i 
ngadaltë, i papërgjegjshëm dhe inert i inspektorëve të autorizuar urbanistikë dhe ndërtimorë 
gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese dhe mosmarrjes së masave përkatëse ligjore me 
rastin e konstatimit të ndërtimeve pa leje. 

 Praktika e deritanishme e moszbatimit, përkatësisht zbatimit në mënyrë 
seleksionuese të procedurave për ekzekutimin administrativ me dhunë të akteve 
administrative për heqjen e objekteve të ndërtuara pa leje, sidomos në rastet kur bëhet fjalë 
për objekte kolektive banesore – afariste, vazhdon edhe përkundër paralajmërimeve të 
organeve kompetente për zbatim të përshpejtuar të procedurave ekzekutive. 

 Në parashtresa, gjithashtu u vunë në dukje edhe procedurat e gjata dhe të 
ndërlikuara për fitimin e lejes për ndërtim, procedurat e stërzgjatura të veprimit për miratimin 
e planeve detaje urbanistike dhe mosrealizimi i tyre në pjesën e ndërtimit të objekteve të 
infrastrukturës, gjë që paraqet obligim të autoriteteve publike sepse një gjë e tillë gjeneron 
ndërtimin e paligjshëm të objekteve banesore dhe afariste. 

 Paligjshmëritë e shpeshta dhe sjellja tolerante e pasive e funksionarëve dhe 
organeve kompetente lokale, të iniciuara nga interesat personale ose nga ndikimet politike, 
me arsye nxisin revolt dhe pakënaqësi tek qytetarët dhe mosbesimin e tyre në institucione 
para së gjithash ndaj bartësve, përgjegjës të funksioneve më të larta publike. 

 Problemet dhe cenimet e cekura të të drejtave të qytetarëve në këtë fushë 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, sugjerimeve dhe informatave deri te kryetarët e 
komunave, si kompetentë për t’u përballur me çështjet urbanistike lokale, si dhe pranë 
Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, si organ kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes mbi 
punën e organeve të vetadministrimit lokal në fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë. 
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Mjedisi jetësor 
 

 

Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve nga fusha e mjedisit jetësor është me rëndësi të 
veçantë për shkak të faktit se për ekzistimin e njeriut, parakusht qenësor nuk është vetëm 
jeta e shëndetshme, por edhe jetesa në mjedis të shëndoshë e të pastër. 

Jemi dëshmitarë se synimi për të arritur shkallë më të lartë të zhvillimit industrial në 
suaza botërore, në kushte të rritjes së 
vazhdueshme të banorëve, e me këtë edhe 
rritjes së nevojave për standard më të lartë të 
jetesës, vrapi për përfitim sjell deri te rritja e 
vazhdueshme dhe enorme e ndotjes së 
mediumeve të mjedisit jetësor: truallit, ajrit dhe 
ujit. Duke i pasur parasysh ndryshimet globale 
klimatike, si dhe gjendjet e përgjithshme me 
ndotjen e mjedisit jetësor në Republikë, 
shqetëson fakti se edhe në vitin 2007 pranë 
Avokatit të Popullit u parashtrua numër 
jashtëzakonisht i vogël i parashtresave nga kjo 
fushë. 

Gjendja e këtillë e imponon nevojën për ngritjen e ndërgjegjes dhe forcimin e 
kapaciteteve në shtet në drejtim të mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit jetësor, me qëllim të 
realizimit të të drejtës themelore të njeriut për të jetuar në mjedis i cili siguron jetë të 
shëndetshme. Kjo e drejtë themelore mbindërtohet me: të drejtën e qytetarëve për akses deri 
te informatat, të drejtën e pjesëmarrjes në marrjen e vendimeve, si dhe të drejtën për 
mbrojtje përkatëse para organeve kompetente shtetërore, para së gjithash përpara 
administratës shtetërore dhe organeve të jurisprudencës. 

Në periudhën raportuese, Avokati i 
Popullit ka pranuar një numër relativisht të 
vogël të parashtresave nga fusha e mbrojtjes 
së mjedisit jetësor. Zakonisht, qytetarët 
reagojnë kur drejtpërdrejt dhe personalisht u 
rrezikohen interesa të caktuara, e që 
konsiderojmë se është rezultat i vetëdijes së 
ulët të popullatës, për çka dëshmojnë vetëm 
19 parashtresat e parashtruara në zyrën e 
Avokatit të Popullit nga kjo fushë. 

Edhe për këtë periudhë raportuese 
është 

ë të cilin kompetenca e mbrojtjes 
dhe a

karakteristike se kërkesat nga kjo 
sferë, në pjesën më të madhe kishin të bënin 
me nivelin e rritur të zhurmës së shkaktuar 
nga objektet hotelerike të locuar në objekte 
banesore ose në afërsi të tyre, ndërkaq një 
numër i vogël kishin të bënin me ndotjen e 
hapësirës e që është në kundërshtim me 
gjendjen reale për të cilën jemi dëshmitarë 
se është në nivelin më të lartë të ndotjes. 

Avokati i Popullit konstatoi se në vitin raportues, n
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përkatësisht organet kompetente nuk iu përgjigjën me seriozitet problemit me ndotjen e 
mjedisit jetësor. 
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Marrëdhëniet e punës 

 
 Nga ndjekja e realizimit të të drejtave nga 
marrëdhënia e punës, Avokati i Popullit veçon disa gjendje 
karakteristike, me qëllim që të shënohet rëndësia e tyre, si 
dhe disa raste të cilat vazhdojnë të zvarriten vite me radhë 
pa kurrfarë ndryshimi në procedim. 

Cenime më karakteristike të të drejtave nga sfera e 
marrëdhënieve të punës, u evidentuan sidomos në 
procedurën e punësimit, në rastet kur punëdhënësit nuk e 
zbatonin deri në fund procedurën e punësimit, duke mos i 
paraqitur kandidatët në organin kompetent që kryen 
paraqitjen e punësimit apo rastet kur edhe përkundër procedurës së tërësishme të zbatuar, 
punëdhënësit nuk e bënin përzgjedhjen e kandidatit. Gjithashtu, në disa raste nuk u veprua 
në pajtim me sugjerimet e organit të shkallës së dytë, përkatësisht nuk u respektuan 
vendimet e organit më të lartë dhe për këtë arsye punonjësit u detyruan që mbrojtjen e të 
drejtave ta kërkonin para gjykatës kompetente. Evident ishte edhe cenimi i të drejtave nga 
marrëdhënia e punës gjatë zbatimit të procedurës së sistematizimit sepse në vitin raportues 
më të shpeshtë ishin sistematizimet nga pozitat e vendeve të punës më të larta në ato më të 
ulëta pa respektuar dispozitat ligjore të Ligjit për nëpunës shtetërorë dhe Ligjit për 
marrëdhënie pune. 

 Kështu, gjatë vitit 2007, vazhduan 
të paraqiten kandidatët e pakënaqur nga 
mënyra e zbatimit të procedurës së 
punësimit në organet e administratës 
shtetërore. Vërejtjet e tyre më së shpeshti 
kishin të bënin me zgjedhjen e bërë të 
kandidatit, duke konsideruar se është 
pranuar person joadekuat dhe 
joprofesionist. Në rastet e këtilla, Avokati i 
Popullit kërkonte që komisioni kompetent, 
gjatë vendimmarrjes në procedurë të 
shkallë së dytë, t’i ketë parasysh të gjitha 
provat  dhe faktet materiale për marrjen e 
vendimit të drejtë. 

Nga aspekti i zbatimit të procedurës së 
punësimit, në vitin 2007, u parashtruan 
parashtresa nga qytetarë të cilën 
ankoheshin për mosrealizimin e zgjedhjes 
së kandidatit pas përfundimit të 
procedurës së përgjithshme për punësim. 
Për kërkesat e këtilla, Avokati i Popullit kërkoi nga personat udhëheqës të organeve të 
administratës shtetërore, të cilët vendosin për zgjedhjen e kandidatëve, ta bëjnë zgjedhjen e 
kandidatit sepse në Ligjin për nëpunës shtetërorë, nuk është cekur se personi përgjegjës i 
organit mund të mos e bëjë zgjedhjen. Dispozitat e Ligjit për nëpunës shtetërorë e 
parashikojnë tërë procedurën për zgjedhjen e kandidatit dhe punësimin e tij, sipas nevojave 
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të organeve të administratës shtetërore, por jo edhe të mos bëhet zgjedhja e kandidatit që 
është propozuar në listën e dërguar nga Komisioni që e ka zbatuar punësimin. Gjithashtu, 
Ligji nuk jep mundësi për sistematizimin e nëpunësve shtetërorë, megjithatë dukuri të këtilla 
u regjistruan. Në këtë mënyrë vihet në pikëpyetje baza e kërkesës së parashtruar nga organi 
i administratës shtetërore deri te Agjencia për Nëpunës Shtetërorë për nevojën për punëtor, 
përkatësisht zbatimin e procedurës së përgjithshme dhe konkursin e shpallur, dhënien e 
provimit profesional, zbatimin e intervistës dhe shpenzimet të cilave u nënshtrohen 
kandidatët për tu paraqitur mbi bazë të konkursit. 

 Pas sugjerimeve drejtuar organeve të administratës shtetërore dhe Komisionit për 
zgjidhje në shkallë të dytë sipas ankesave dhe kundërshtimeve të nëpunësve shtetërorë 
pranë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, Avokati i Popullit deri tani nuk ka pranuar njoftim 
sipas lëndëve konkrete se a është pranuar sugjerimi i tij për anulimin e vendimit të organeve 
të administratës shtetërore për moszbatimin e zgjedhjes apo për marrjen në konsideratë të 
ankesës për kandidatin që nuk është zgjedhur e që ka qenë i propozuar në rang listën.  

 Në vitin raportues vazhduan të paraqiten qytetarë, të cilët potenconin cenimin e të 
drejtave nga marrëdhënia e punës në procedurën e sistematizimit, përkatësisht cenimin e të 
drejtave të nëpunësve shtetërorë të sistematizuar në vende të punës me titull më të ulët, me 
këtë rast duke mos i respektuar dhe aplikuar dispozitat e Ligjit për nëpunës shtetërorë. 
Përsëri, sikurse edhe vitin e kaluar, Komisioni për zgjidhje në shkallë të dytë sipas ankesave 
dhe kundërshtimeve të nëpunësve shtetërorë pranë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, për 
asnjë rast nuk ka marrë vendim për marrjen në konsideratë të ankesës në lidhje me 
sistematizimin e nëpunësit shtetërorë, prandaj lirisht mund të konstatohet se komisioni 
kompetent vepron në mënyrë jo kompetente dhe joprofesionale sa i përket mbrojtjes së 
nëpunësve shtetërorë. 

 Gjendje e ngjashme regjistrohet edhe në procedurën e sistematizimit të punonjësve 
te të cilët sistematizimi bëhet mbi bazë të Ligjit për marrëdhënie pune. 

 Sikurse në vitet e kaluara edhe këtë vit raportues, numri më i madh i parashtresave 
kishte të bënte me kërkesën për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës të kuadrit 
mësimor në arsim. Së këtejmi, siç është thënë shumë herë, gjendja me problemet e 
punësimit me kohë të caktuar apo të pacaktuar, procedurat e transformimit të marrëdhënies 
së punës, sistematizimit në vendet e lira dhe plotësimit të fondit të orëve, jo vetëm që nuk 
është përmirësuar, por përkundrazi vazhdimisht merr tatëpjetën, pa shpresë për të shënuar 
ndonjë përmirësim. Me qëllim që të konstatohet gjendja faktike, Avokati i Popullit vazhdimisht 
kërkon mbikëqyrje nga ana e inspektoratit të arsimit dhe të punës. Mirëpo, në numrin më të 
madh të rasteve Avokati i Popullit është njoftuar vetëm me gjendjen faktike, të cilën tanimë e 
ka prezantuar në kërkesën e dërguar pranë organit, ashtu siç parashikohet me rregullat 
ligjore, mbi bazë të të cilave Avokati u Popullit u drejtohet organeve për marrjen e masave në 
drejtim të mbrojtjes të të drejtave të punonjësve të kuadrit mësimdhënës. Avokati i Popullit 
konsideron se inspektoratet kompetente nuk i shfrytëzojnë kompetencat e parashikuara me 
Ligjin për inspektimin e punës, Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për inspektoratin 
pedagogjik, e as që shprehin dëshirë për të marrë masa konkrete për mbrojtjen e të drejtave 
të punonjësve të kuadrit mësimdhënës, ndonëse janë të vetëdijshëm se të drejtat e tyre nga 
marrëdhënia e punës janë të cenuara. Duke e pasur parasysh gjendjen e cekur më lartë, 
Avokati i Popullit i drejtonte parashtruesit që mbrojtjen e të drejtave ta realizojnë duke iniciuar 
procedura gjyqësore. 

 Në vitin raportues, u shtuan kërkesat për mbrojtjen e të drejtave të kandidatëve të 
kuadrit mësimdhënës, të cilët konkurronin për zgjedhje për drejtor në shkollë konkrete. Me 
këtë rast u sugjeruan cenimet e bëra gjatë zbatimit të vetë procedurës, përkatësisht cenimet 
e dispozitave të Ligjit për arsimi fillor dhe Ligjit për arsim të mesëm. Në raste të këtilla 
Avokati i Popullit dërgonte sugjerime deri te Komisioni i shkallës së dytë pranë Qeverisë. 
Komisioni i shkallës së dytë mori në konsideratë një numër të vogël të sugjerimeve, ndërsa 
të tjerat u drejtuan që mbrojtjen e të drejtës ta kërkojnë para gjykatës kompetente. 
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 Në lidhje me shqiptimin e pushimit nga marrëdhënia e punës, gjatë vitit 2007, është 
zvogëluar numri i kërkesave që kishin të bënin me mbrojtjen e të drejtave në këtë kontekst. 

 Në vitin 2007, pranë Avokatit të Popullit parashtresa parashtruan një grup qytetarësh 
të cilët kërkuan mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës në procedurën e punësimit 
pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. Sekretariati i 
Përgjithshëm i Qeverisë, që nga viti 2006, kishte shpallur konkurs për punësimin e 81 
ushtruesve – nëpunës shtetërorë në sektorë të ndryshëm të organeve të administratës 
shtetërore. Pas zbatimit të procedurës për punësim, u bë seleksionimi midis kandidatëve, 
përkatësisht u morën vendime për zgjedhjen e ushtruesve. Kandidatët e zgjedhur nuk 
mundën ta realizojnë të drejtën e punësimit për shkak të pamundësimit për tu paraqitur si të 
punësuar në Agjencinë për Punësim. Shkaku i refuzimit të paraqitjes së tyre në Agjencinë 
për Punësim ka qenë moskonfirmimi i pëlqimit për sigurimin e mjeteve financiare nga ana e 
Ministrisë së Financave për vitin 2007, gjë pa të cilën nuk mund të realizohen punësimet në 
organet e administratës shtetërore. Duke vepruar sipas parashtresave dhe duke e verifikuar 
gjendjen faktike, Avokati i Popullit u informua se Sekretariati i Përgjithshëm e kishte pranuar 
pëlqimin për sigurimin e mjeteve financiare  për vitin 2006, por meqë vendimet për zgjedhjen 
e kandidatëve ishin marrë kah fundi i muajit dhjetor të vitit 2006 Sekretariati i Përgjithshëm, 
duke i ditur dispozitat ligjore se pëlqimi për mjete të siguruara për punësim vlen vetëm për 
vitin vijues, në vend që menjëherë të ndërmerrte veprim për paraqitjen e kandidatëve në 
Agjencinë për Punësim, një gjë të tillë nuk e ka bërë dhe kjo ka sjell deri te ngadalësimi i tërë 
procesit të punësimit të ushtruesve të zgjedhur. 

 Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria për Financa përshpejtimin e procedurës së 
vendimmarrjes sipas kërkesës së Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë për ripërtëritjen e 
pëlqimit sa i përket sigurimit të mjeteve financiare për vitin 2007. Pas pranimit të njoftimit se 
pëlqimi është ripërtërirë, Avokati i Popullit kërkoi që Sekretariati i Përgjithshëm menjëherë të 
ndërmerr masa për lidhjen e marrëveshjeve për punë dhe paraqitjen e parashtruesve të 
parashtresave me qëllim të ta realizojnë të drejtën e tyre për punësim. Meqë Avokati i 
Popullit nuk pranoi kurrfarë njoftimi, me të cilin do të informohej se cilat dhe çfarë masash 
janë marrë, i dërgoi informatë Kryetarit të Qeverisë nga i cili kërkoi marrjen e masave për 
kapërcimin e gjendjes së krijuar, për fat të keq përgjigje nuk pranoi. Parashtruesit e 
parashtresave të drejtën e tyre të punësimit e realizuan vetëm pasi iniciuan procedurë 
gjyqësore, kështu që menjëherë pas përfundimit të procedurës me ta u lidhën marrëveshjet 
për punësim në vendet e punës për të cilat ishin zgjedhur që në vitin 2006, për të cilat ishin 
marrë vendime për zgjedhje nga Sekretariati i Përgjithshëm. 

 Përveç se në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë, probleme të këtilla pati edhe 
në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 

 Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, mund të përfundohet se në sferën e 
marrëdhënieve të punës gjendja nuk ka ndryshuar, se punonjësit të drejtat e tyre nga 
marrëdhënia e punës i realizojnë në nivelin më të ulët të mundshëm dhe se për realizimin e 
të drejtave detyrohet të drejtohen pranë organeve kompetente të gjykatave. Për shkak të 
pamundësisë për të iniciuar procedurë gjyqësore, disa prej tyre ngelën t’i vuajnë pasojat nga 
sjelljet jo objektive dhe të paligjshme të punëdhënësve, duke u pajtuar me realitetin se të 
drejtat e tyre nga marrëdhënia e punës mbeten të cenuara dhe të pambrojtura.  

 
 
 
Çështjet strehimore 

 

Avokati i Popullit gjatë vitit të kaluar përsëri u ballafaqua me një numër të madh të 
problemeve nga fusha banesore. Duke e pasur parasysh numrin e parashtresave të 
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pranuara dhe përmbajtjen e tyre, mund të konstatohet se kishte ndryshime të vogla të 
gjendjes në fushën strehimore nga aspekti i përshpejtimit të procedurave të cilat mbahen 
pranë organeve kompetente, si dhe nga aspekti i  realizimit të të drejtave ligjore të 
qytetarëve. 

 Në këtë fushë, fillimin e vitit e shënuan parashtresat e parashtruara nga një 
grup më i madh i punonjësve të Ndërmarrjes Publike “Hekurudhat e Maqedonisë” – Shkup, 
të cilët kërkuan intervenim për blerjen e banesave, të cilat si bartës të së drejtës banesore i 
shfrytëzojnë mbi bazë të marrëveshjeve të lidhura (me 
Ndërmarrjen) për shfrytëzimin e banesës. Në procedurë 
u konstatua se numri më i madh i tyre kanë mbajtur 
procedura gjyqësore, ndërsa me vendim të gjykatave 
kompetente u janë refuzuar kërkesat për zëvendësimin e 
pëlqimit të pronarit (në rastin konkret Republika e 
Maqedonisë) për blerjen e banesave. Duke i pasur 
parasysh zgjidhjet ligjore, si dhe vendimet e gjykatave 
kompetente, rezultoi se kërkesat e parashtruesve nuk 
kanë bazë, përkatësisht se Ndërmarrja Publike ka 
vepruar në përputhje me ligjin dhe me këtë rast nuk i ka 
cenuar të drejtat e parashtruesve të parashtresave. 
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në përputhje me dispozitat e Ligjit për shitjen e ba

 në të shumtën e rasteve mori 

e e pamohueshme 

 në më tepër qytete të Republikës, të ndërtuara sipas “Projektit për 

Përndryshe, numri më i madh i parashtresave nga kjo 
fushë, në vitin 2007, u përkiste çështjeve strehimore të 
pazgjidhura të kategorisë së personave të rrezikuar 
social pa vendbanim personal, me ndarjen e banesave të ndërtuara sipas “Projektit për 
ndërtim të banesave me dedikim për persona me të ardhura të ulëta”, përkatësisht 
procedurën të cilët e zbatonte Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për transferimin e të 
drejtës banesore tek anëtari i një amvisërie familjare, si dhe kërkesat për blerjen e banesave 

nesave që janë në pronësi shoqërore. 

 Në vitin 2007, Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve
masa përkatëse sa i përket shkresave të 
Avokatit të Popullit, me ç’rast nuk mohohet 
se në kontekst të veprimeve të këtilla të 
ndërmarra për pjesën më të madhe të 
lëndëve konkrete u morën vendime 
përkatëse. 

 Megjithatë, edhe përkundër 
rezultateve konkret
është se në disa raste, sipas kërkesave për 
transferim të të drejtës banesore dhe 
blerjes së banesës që është në pronësi 
shoqërore, Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve dërgoi përgjigje të natyrës formale 
me njoftimin se është në rrjedhë procedura 
për kompletimin e dokumentacionit dhe me 
paralajmërim se për kërkesën do të 

vendoset pasi të sigurohen dokumentet e nevojshëm. Mirëpo, edhe pas kalimit të një 
periudhe kohore më të gjatë, sektori përkatës nuk mori vendim konkret, për çka Avokati i 
Popullit me informatë e njoftoi ministrin kompetent dhe kërkoi shqyrtim dhe vendimmarrje me 
prioritet sipas lëndëve të cekura. 

 Ndarja e banesave

28,2% 
 

Blerja e 
banesave 
shoqërore 

30,6%
 

Të tjera

2,81% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

41,2% 
 

Ndarja e 
banesave me qira 

ndërtim të banesave me dedikim për persona me të ardhura të ulëta”, vazhdoi me intensitet 
të shtuar, por Avokati i Popullit pranoi numër të konsiderueshëm të parashtresave në të cilat 
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e qytetarëve të cilët vinin 

 evidente se Komisioni, gjatë vitit të kaluar për dallim nga vitet paraprake, 

portues, përveç veprimit sipas parashtresave të parashtruara, Avokati i 

et e ndarjes 

evojën për saktësimin shtesë të pjesës me të cilën 

ë ka të bëjë me 

Avokati i Popullit dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve u 

ësojë mbrojtje më 
efikase të të drejtave të qytetarëve në fushën strehimore. Njëkohësisht, si segment i 

qytetarët vinin në dukje padrejtësitë në lidhje me pikët dhe shpërndarjen përfundimtare të 
banesave të këtilla. Në të gjitha rastet, Avokati i Popullit ndërmori masa dhe aktivitete 
përkatëse dhe drejtoi rekomandime e sugjerime, të cilat në numrin më të madh të rasteve u 
respektuan nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. 

 Lëndë e procedimit të Avokatit të Popullit ishin parashtresat 
në pah padrejtësitë, sipas të gjitha bazave ligjore, në procedurat për ndarjen e banesave me 
qira, procedura këto që mbahen pranë Komisionit të Qeverisë për Çështje Strehimore. Gjatë 
viteve të kaluara, Avokati i Popullit disa herë ka vënë në dukje se është e domosdoshme që 
Komisioni për Çështje Strehimore, brenda afatit të paraparë ligjor, të veprojë sipas kërkesave 
të qytetarëve për ndarjen me qira të banesave që janë në pronësi të shtetit, në pajtim me 
Ligjin për banim, Ligjin për denacionalizim dhe Ligjin për të drejta të veçanta të pjesëtarëve 
të forcave të sigurisë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Në këtë kuptim Avokati i Popullit 
kërkoi që Komisioni të nxjerr akt përkatës me të cilin kërkesat e palëve do të merren në 
konsideratë. 

 Është
vepronte dhe e informonte Avokatin e Popullit për vendimet e marra. Megjithatë, në numrin 
më të madh të rasteve vendimet merreshin jashtë afateve të parashikuara me ligj. Sa u 
përket lëndëve sipas të cilave nuk u veprua me kohë, Avokati i Popullit i dërgoi Informatë 
kryetarit të Komisionit për Çështje Strehimore me kërkesë për shqyrtim dhe vendimmarrje 
me prioritet të tyre. 

 Gjatë vitit ra
Popullit ndërmori edhe aktivitete të tjera për përmirësimin e gjendjes në sferën e banimit 
duke drejtuar mendime, sugjerime dhe vërejtje për tekstin e propozuar për miratimin e Ligjit 
për banim. Vërejtjet e Avokatit të Popullit, për tekstin e Ligjit të ri për banim, bazoheshin në 
mangësitë e vërejtura nga puna praktike dhe nga kontaktet me qytetarët në Ligjin ekzistues 
për banim, në të cilin disa probleme nuk janë rregulluar fare apo ato janë rregulluar jo sa 
duhet, gjë që linte mundësi për cenime të ndryshme të të drejtave të qytetarëve. 

 Në pjesën më të madhe janë dhënë vërejtje që kishin të bënin me kusht
së banës me qira, ngaqë është e papranueshme që kushtet e përgjithshme por edhe të 
veçanta për ndarje të banesës të përcaktohen me akte nënligjore apo me konkurse, por 
përkundrazi, kushtet themelore duhet të parashikohen me Ligj, ndërsa me akte nënligjore 
vetëm të përpunohen në mënyrë shtesë. 

 Më tej, Avokati i Popullit sugjeroi n
rregullohet ndarja e objekteve banesore me dedikim të posaçëm për banim të personave të 
rrezikuar social dhe saktësimin shtesë të qiradhënies së subvencionuar.  

 Sipas Avokatit të Popullit, sidomos e paqartë është pjesa q
parashtruesit, të cilët në kuptimin e profesionit dhe aktiviteteve që ushtrojnë janë të  
rëndësishëm për bashkësinë lokale, por edhe në këtë rast nuk ka kritere të qarta mbi bazë të 
të cilëve do të përcaktoheshin personat e këtillë. Shtrohet pyetja: A thua me këtë kategori të 
njerëzve nënkuptohen personat të cilëve do t’u ndahen banesa për nevoja zyrtare, të cilëve 
sipas tekstit të mëtutjeshëm u ndahen për kohë të pacaktuar dhe a thua zgjidhja e këtillë 
është e arsyeshme?  

 Problemet me të cilat 
përballën gjatë periudhës së kaluar, me rangimin e parashtruesve sipas konkurseve të 
shpallura për ndarjen me qira të banesave shtetërore, janë probleme të cilat nuk zgjidhen me 
tekstin e ofruar të Ligjit. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit sugjeroi që të përcaktohen 
kushtet e përgjithshme por edhe të veçanta për ndarjen e banesave me banim joprofitabil, në 
mënyrë që në të ardhmen të mos krijohet konfuzion gjatë ndarjes së tyre. 

 Miratimi i ligjit të ri, me dispozita të qarta dhe precize, do të mund
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rëndësishëm për mbrojtjen më efikase të të drejtave të qytetarëve, imponohet nevoja e 
bashkëpunimit të domosdoshëm dhe shkëmbimit të përvojave të të gjitha organeve, 
organizatave dhe institucioneve të cilat janë kompetente të procedojnë dhe punojnë në 
fushën e banimit. 
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Mbrojtja dhe siguria sociale 

 Nga të dhënat e prezantuara në 

e për siguri sociale dhe drejtësi sociale. 
ytetarëve nuk ka ndryshuar, se shuma e 

paraprake ashtu edhe në këtë periudhë 
raportu

 
Avokati i Popullit disa herë konstatoi se vazhdon p

 

parashtresat e parashtruara pranë Avokatit të 
Popullit, gjatë vitit 2007, nga fusha e mbrojtjes 
dhe sigurisë sociale, mund të konstatohet se 
numri i parashtresave, krahasuar me një vit më 
parë, është zvogëluar dukshëm. Megjithatë, 
Avokati i Popullit nuk mund të pohojë se 
zvogëlimi i numrit të parashtresave është rezultat 
i realizimit me konsekuencë i garancisë kushtetues
Avokati i Popullit vlerëson se gjendja sociale e q
ndihmës sociale, e cila vazhdoi të paguhet edhe në vitin 2007, nuk i kënaq nevojat 
elementare ekzistenciale të qytetarëve dhe se nuk është shënuar zvogëlim i numrit të 
shfrytëzuesve të ndihmës sociale. 

Vërehet se, sikurse në vitet 

ese, numri më i madh i 
parashtresave të parashtruara pranë 
Avokatit të Popullit nga kjo fushë, kishin të 
bënin me zvarritjen e paarsyeshme të 
procedurave në shkallë të parë dhe të 
dytë, pastaj për shkak të kërkesave për 
dorëzimin e një numri të madh të 
dokumenteve për realizimin e të drejtave 
të caktuara, si dhe për shkak të 
vështirësive të qytetarëve që me kohë t’i 
sigurojnë të gjitha dokumentet të cilat u 
nevojiten dhe mjetet financiare. Avokati i 
Popullit, pas verifikimit të gjendjes, mund 
të konstatojë se organet kompetente 
thuaja asnjëherë nuk e shfrytëzojnë të 
drejtën dhe obligimin e tyre që sipas 
detyrës zyrtare t’i sigurojnë dokumentet 
nga organet kompetente dhe t’i udhëzojnë 
të të drejtave të tyre. Në kuptim të kësaj, 
raktika e abrogimit të ndihmës sociale për 

shkak të dokumentacionit jo të plotë ose mbi bazë të gjendjes faktike gabimisht të vërtetuar, 
për shkak të ndonjë dokumenti të caktuar të cilin qendra ka mundur ta sigurojë përmes 
rrugës zyrtare. Nga ana tjetër, në raste të caktuara, kur kërkohen të dhëna zyrtare nga 
organe të tjera, për shkak të evidencës dhe koordinimit jopërkatës ndërmjet organeve dhe 
organizatave, shpesh herë jepen të dhëna dhe informata të gabuara, ndërkaq pa kontroll të 
mëtutjeshëm dhe pa u marrë parasysh provat të cilat i parashtrojnë palët për punën e njëjtë, 
qendrat i abrogonin ose qytetarëve nuk ua njihnin ndonjë të drejtë. Në rastet e këtilla, në të 

21,4% 
 

Ndihma sociale 
dhe e njëfishtë 

18,3% 
 

Ndihma e 
përhershme në 

para dhe 
kompensime të 

veçanta 

15,1% 
 

Ndihma dhe 
përkujdesja 
nga person 

tjetër 

qytetarët për kushtet dhe mundësitë e realizimit

23,0% 
 

Të tjera 
22,2% 

 

Zvarritja 

4,16% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 
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ndrat për punë sociale shpesh herë refuzonin 
pranim

 cilat i mbante 
Avokat

për ndihmë dhe përkujdesje nga person i tretë, 
sidomo

s dhe Politikës Sociale, gjë që nuk mund të thuhet 
edhe p

he hulumtimin përkitazi me angazhimin me punë të shfrytëzuesve të ndihmës 
sociale

konstatoi se numri i shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para, të cilët janë 
të anga

imin me punë dhe janë të interesuar të kryejnë detyra pune të 
caktuara, e që është tregues i mirë dhe vë në dukje nevojën për gjetjen e të gjitha mënyrave 

shumtën e rasteve pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit lëshimet e konstatuara evitoheshin 
dhe parashtruesit i realizonin të drejtat e tyre. 

Gjithashtu, për shkak të dokumentacionit të pa kompletuar me kërkesën e 
parashtruar, punonjësit e sporteleve nëpër qe

in e kërkesave të qytetarëve dhe për këtë shkak qytetarët e humbnin afatin për 
parashtrimin e kërkesave të kompletuara, gjë që rezultonte me pamundësinë për të realizuar 
ndonjë të drejtë të caktuar. Avokati i Popullit ndërhynte që çdo kërkesë të qytetarëve qendrat 
ta pranonin dhe ta evidentonin apo të kërkonin plotësim të dokumentacionit të cilin mund ta 
siguronin edhe me anë të rrugës zyrtare, si dhe të merrnin vendime përkatëse. Qendrat e 
punës sociale më së shpeshti e respektonin sugjerimin e Avokatit të Popullit. 

Sa i përket zvarritjes së procedurave sipas ankesave, numri i parashtresave për këtë 
problematikë në vitin 2007 u zvogëlua dhe thuaja se të gjitha procedurat të

i i Popullit rezultuan të suksesshme, përkatësisht sugjerimet e Avokatit të Popullit në 
të shumtën e rasteve janë pranuar. Në pjesën më të madhe të aktvendimeve, me të cilët 
pranohej ankesa dhe anulohej si i paligjshëm aktvendimi i shkallës së parë, ministria 
kompetente në mënyrë të prerë i referohej rekomandimeve dhe sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit dhe kërkonte që organi i shkallës së parë të vepronte në përputhje me sugjerimet e 
Avokatit të Popullit. Njëkohësisht, përfundimi efikas dhe i suksesshëm i lëndëve sipas 
ankesave të paraqitura, përkatësisht realizimi i të drejtave të qytetarëve, u referohej edhe 
inspektimeve dhe takimeve të shpeshta. 

Sa i përket zvarritjes së procedurës, sidomos për realizimin e ndihmës së 
përhershme në para dhe kompensimit 

s brengos fakti se në raste të caktuara procedura para komisioneve kompetente për 
vlerësimin e aftësisë së punës dhe nevojës për kompensim për ndihmë dhe përkujdesje nga 
person tjetër zvarritej, edhe pse në raste të këtilla do të duhej të reagohej shpejtë, sepse 
bëhet fjalë për persona të sëmurë rëndë dhe që nuk mund të kujdesen për vetveten. Në 
raste të këtilla Avokati i Popullit drejtpërsëdrejti intervenonte deri te komisionet kompetente 
në mënyrë që të veprojnë sa më shpejtë. 

Bashkëpunimi i organeve kompetente me Avokatin e Popullit ishte në nivel të 
kënaqshëm sidomos me Ministrinë e Punë

ër Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit – Seksioni i Çairit 
dhe Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale në Tetovë, sepse në këtë relacion 
bashkëpunimi zhvillohej me vështirësi dhe procedurat në këto dy qendra shpesh herë 
zvarriteshin. Megjithatë, në periudhën e fundit bashkëpunimi me këto organe është 
përmirësuar gjë që vërehet nga respektimi i kërkesave dhe rekomandimeve të Avokatit të 
Popullit. 

Krahas veprimit sipas parashtresave individuale, Avokati i Popullit gjatë vitit 2007 
zbatoi ed

 në para . 

Mbi bazë të analizës së realizuar, në të gjitha qendrat për punë sociale në Republikë, 
Avokati i Popullit 

zhuar me punë është relativisht i vogël dhe kap shumën vetëm prej 10% nga numri i 
përgjithshëm i shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para dhe se nuk ndërmerren masa 
konkrete për gjetjen e mundësive për angazhimin me punë të një numri më të madh të 
shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para. Disa qendra të punës sociale, si për shembull në 
Manastir, Kavadar, Strugë dhe Shtip, nuk kanë realizuar kurrfarë angazhimi me punë të 
shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para, kinse ngaqë nuk janë paraqitur nevoja të tilla ose 
shkaqet nuk janë cekur fare. 

Nga të dhënat e pranuara, Avokati i Popullit konstatoi se shfrytëzuesit në të shumtën 
e rasteve e pranojnë angazh
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të mun

 t’i angazhojnë me punë shfrytëzuesit e ndihmës sociale në para për shkak të 
risocial

igurimi pensional dhe invaldor 
 

l dhe invalidor sa u përket 
ipas të cilave ka vepruar Avokati i Popullit, p r dallim nga vitet e mëparshme, 
ë shpejtë dhe në mënyrë më efikase dhe në parim u vërejt përmirësim në 

 

q
40 vjet stazh për pension, së bashku me stazhi
kritik, përkatësisht më datë 01.09.2007 (sipas të d

ërë periudhën derisa bujqit kanë qenë të siguruar. 

dshme për angazhimin më të shpejtë me punë të shfrytëzuesve të ndihmës sociale në 
para. 

Në këtë kuptim në Informatën nga hulumtimi i realizuar, të adresuar pranë Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale, Avokati i Popullit rekomandoi që organet kompetente më 
shpesh

izimit të tyre, përmirësimit të statusit social dhe kursimit të mjeteve. 

 
 
 
S

  
 Gjatë periudhës raportuese, të drejtat e sigurimit pensiona
parashtresave s
realizoheshin m

ë

kuptimin e respektimit të afateve ligjore për vendimmarrje sipas kërkesave të qytetarëve 
sidomos mbi bazë të ankesave të parashtruara. 

Numri më i madh i parashtresave, në periudhën raportuese, kishin të bënin me 
realizimin e së drejtës për pension pleqërie dhe, krahasuar me raportin përpara një viti, u rrit 
numri i parashtresave në lidhje me realizimin e kësaj të drejte. Gjithashtu, u rrit edhe numri i

parashtresave për realizimin e së drejtës 
për pension familjar. Shkaku më i 
shpeshtë për parashtrimin e 
parashtresave në këtë fushë ishte 
vendimmarrja jo në kohë nga ana e 
organeve kompetente dhe verifikimi i 
padrejtë i gjendjes faktike sa i përket 
stazhit për pension. Një pjesë e 
parashtresave kishin të bënin me 
realizimin e së drejtës për pension, në 
përputhje me Ligjin për ndryshime dhe 
plotësime të Ligjit për sigurim pensional 
dhe invalidor, i cili ishte në fuqi deri më 
datën 01.09.2007, mbi bazë të të cilit 
personat e siguruar mundeshin ta 
realizonin të drejtën për pension pleqërie 
me 35 vjet stazh (gratë) dhe 40 vjet stazh 
për pension (burrat), pa marrë parasysh 
moshën. Në lidhje me realizimin e 
pensionit të pleqërisë mbi këtë bazë, 
ë edhe përkundër faktit se kishin mbushur 
n e benificuar, të siguruarit në momentin 
hënave nga evidenca amzë e Fondit) nuk 

e kishin stazhin e nevojshëm për pensionim dhe nuk mund ta realizonin të drejtën e pensionit 
të pleqërisë mbi këtë bazë. 

Në vitin 2007 u zvogëlua numri i parashtresave për realizimin e së drejtës për 
pension bujqësor, sepse u tejkalua problemi me pagimin shtesë të kontributeve për sigurim 
pensional dhe invalidor për t

55,6% 
 

Realizimi i të 

parashtresat më së shumti parashtroheshin nga

Përkatësisht, organet kompetente morën qëndrim që bujqit, të cilët kanë paguar 
kontribute për më së paku 15 vjet dhe kanë arritur moshën e pleqërisë, të mund ta realizojnë 

drejtës për 
pension 

0,5% 
 

E drejta mbi bazë 
 të aftësisë së 
zvogëluar ose 

aftësisë së ngelur 
për punë 

4,1% 
 

Pensioni minimal 
dhe shuma më e
ulët e pensionit

28,1% 
 

Të tjera 

6,47% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

1,5% 
 

Pensioni me 
element të vendit të 

huaj 

9,2% 
 

Zvarritja 
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të drejt

e gjatë viteve të 
kaluara

lim të verifikimit të 

n
përkrah tjerash, u konstatua se Komis

gjidhje sipas lëndëve nga 

nësve, për çka Avokati i Popullit intervenoi në 

imit të të drejtave mbi bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe dypalëshe, në të cilat 

ën e pensionit të pleqërisë dhe në të njëjtën kohë të ngarkohen, që për një periudhë 
të caktuar kohore, ta paguajnë në mënyrë shtesë kontributin për tërë periudhën derisa kanë 
qenë të siguruar. Mirëpo, si kontestuese u parashtrua çështja: A thua bujqve të siguruar, të 
cilëve u mungojnë vetëm disa muaj apo ditë për ta përmbushur stazhin për pension prej 15 
vjetësh nuk duhet t’u mundësohet që menjëherë ta paguajnë stazhin për pension deri 15 vjet 
dhe në këtë mënyrë ta realizojnë pensionin e pleqërisë, ndërsa në mënyrë plotësuese ta 
paguajnë shtesë kontributin për periudhën derisa kanë qenë të siguruar? 

Në lidhje me realizimin e të drejtës për 
pension invaliditeti, sikurse edh

, edhe në këtë vit raportues, u parashtrua një 
numër i madh i parashtresave në të cilat qytetarët 
ankoheshin për problemet e njëjta, përkatësisht se 
komisionet për vlerësimin e aftësisë së punës nuk 
janë objektivë dhe se qytetarët vështirë e realizojnë 
të drejtën për pension invaliditeti. 

Për realizimin e kësaj të drejtë, krahas veprimit sipas 
parashtresave individuale, me qël
mënyrës së punës të këtyre komisioneve, në vitin 
2007, Avokati i Popullit realizoi disa takime dhe 
 e komisioneve kompetente. Gjatë inspektimeve, 
ioni për rivlerësim – revizion, vetëm mbi bazë të 

dokumentacionit të parashtruar jep raport dhe mendim pa bërë fare kontroll të drejtpërdrejt të 
qytetarëve – kërkuesve, gjë që është në kundërshtim me dispozitat e Rregullores, prandaj 
Avokati i Popullit reagoi për lëshimin e cekur. 

 Duke vepruar sipas parashtresave, që kishin të bënin me realizimin e së drejtës për 
pension invaliditeti u konstatua se, Komisioni i shkallë së dytë për z

inspektime të drejtpërdrejta në punë

sigurimi pensional dhe invalidor pranë Qeverisë, në përbërjen e tij nuk ka persona mjekësorë 
– mjekë, prandaj dhe u shtrua pyetja: Sa ky komision mund të merr vendim të drejtë 
profesional dhe kompetent sipas ankesave të parashtruara kundër akteve të organeve të 
shkallës së parë? Për këtë arsye, Avokati i Popullit u sugjeroi organeve kompetente nevojën 
për marrjen e masave me qëllim të vendimmarrjes të drejtë dhe objektive sipas kërkesave 
dhe ankesave të parashtruara të qytetarëve. 

 Si problem i veçantë me të cilin ballafaqohen qytetarët gjatë këtij viti raportues ishin 
kontributet e papaguara nga ana e punëdhë
Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor, i cili me ligj është i detyruar që të ndërmerr 
masa për arkëtimin e detyrueshëm të kontributeve. Një pjesë e të siguruarve, të cilët për 
arkëtim të kontributeve kishin hapur procedura gjyqësore dhe për të cilët  mbi bazë të 
aktvendimeve të plotfuqishme dhe ekzekutive u ishin paguar kontributet, Fondi refuzonte t’ua 
regjistronte stazhin për pension në evidencën amzë, vetëm për shkak se punëdhënësi kishte 
paguar vetëm borxhin bazë, por jo edhe kamatën, edhe pse në aktgjykimet punëdhënësi 
ngarkohej edhe me pagimin e kamatës. Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, Fondi 
ndërmori masa për tejkalimin e këtij problemi, përkatësisht stazhi për pension për të cilin 
ishte paguar kontributi filloi të regjistrohet në evidencën amzë, ndërsa me akt të veçantë 
punëdhënësi ngarkohej ta paguante kamatën. Kjo do të thotë se pavarësisht nëse kamata 
ishte paguar ose jo, mbi bazë të kontributit të paguar, të siguruarit i realizonin të drejtat e 
tyre. 

 I konsiderueshëm ishte numri i parashtresave për ballafaqimin me pengesa gjatë 
realiz
theksohej se qytetarët përballen me probleme gjatë realizimit të pjesës proporcionale të 
pensionit dhe gjatë periudhës së para pensionimit. Këto probleme akoma nuk janë tejkaluar 
me Serbinë, edhe pse procedurat kanë filluar në vitin 2002. Për shkak të numrit të madh të të 
siguruarve, mospasjes të të dhënave përkatëse, çështjeve të parregulluara midis shteteve, si 



Raporti vjetor 2007 
 

 

 

dhe vështirësive të tjera, procedurat për një pjesë të qytetarëve akoma zgjasin. Pas lidhjes 
së marrëveshjes me Bosnjë e Hercegovinën procedura për para pensionim tanimë ka filluar, 
por akoma nuk është zbatuar tërësisht dhe nuk aplikohet për realizimin e të drejtave të 
caktuara. Për tejkalimin e problemeve në lidhje me realizimin e të drejtave mbi bazë të 
marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos për përshpejtimin e procedurës, Avokati i Popullit 
kërkonte nga organet e Republikës së Maqedonisë të intervenojnë para organeve 
kompetente të huaja. 

 Problemi për realizimin e të drejtës për pension me shumë më të ulët ishte i 
pranishëm edhe në 
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këtë periudhë raportuese. Kështu, pati raste kur pa pëlqimin e 

brojtja dhe sigurimi shëndetësor 
 

Në lidhje me mbrojtjen e të 
drejtave nga kjo fushë, në periudhën 
raportu

ket njohjes 
së cilës

r 
mosndryshimn e sigurimit ose për moslëshimin e
nga ana e të siguruarit mbi ndonjë bazë tjetër para

ar baza ligjore për njohjen e 

pensionistëve, Fondi mbante gjysmën, në vend që të mbante një të tretën e pensionit, 
ndërsa në disa raste pensionistëve u shkurtohej i gjithë pensioni, një gjë e tillë ndodhte kur 
qytetarët pa bazë kërkonin realizimin e të drejtës për pension me shumë më të ulët, 
ndërkohë që nuk e paraqisnin faktin se realizojnë të drejtën e pensionit edhe nga jashtë. Për 
këtë shkak, deri sa zbulohej e vërteta, Fondi pa bazë ua paguante pensionin më të ulët 
parashtruesve, ndërsa paligjshmëria e këtillë evitohej pas intervenimit të Avokatit të Popullit. 

 
 
 
M

 

ese, u rritë numri i parashtresave të 
parashtruara në të cilat qytetarët 
ankoheshin pothuajse për problemet e 
njëjta sikurse edhe gjatë viteve paraprake, 
edhe pse ishin zbatuar më tepër reforma. 
Megjithatë, probleme të caktuara mbetën 
të pazgjidhura, e sidomos shqetëson fakti 
se vazhdohet me praktikën që organet 
kompetente të mos vendosin me kohë 
sipas kërkesave të qytetarëve. 

Vështirësitë në realizimin e të 
drejtave të qytetarëve, sa i për

3,0% 
 

Kompensimet 

3,0% 
 

Shërbimet 
shëndetësore 
dhe participimi 

isë të të siguruarit dhe lëshimit të 
vërtetimeve për mbrojtje shëndetësore, të 
ashtuquajtura kartonë të kaltër, vazhduan 
edhe përkundër asaj se Avokati i Popullit, 
në përputhje me rregullat ligjore, mban 
mosnjohjen e cilësisë të të siguruarit, për 
 kartonëve të kaltër, vetëm për shkak se 
prake, e cila ka pushuar së ekzistuari, nuk 

janë shlyer obligimet ndaj Fondit po qe se sipas bazës së re me rregull janë paguar 
kontributet. 

 Rreth kësaj çështjeje, Fondi për Sigurim Shëndetësor, disa herë e ka ndryshuar 
qëndrimin, por Avokati i Popullit sugjeroi se nuk ka ndryshu

qëndrimin e shprehur se nuk ka bazë ligjore pë

cilësisë të të siguruarit dhe për kryerjen e ndryshimit të sigurimit, prandaj dhe nuk ka bazë 
për kufizimin e kësaj të drejte të qytetarëve. Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit në pjesën 
më të madhe të rasteve, sidomos pas ankesave të parashtruara, qytetarët arrinin ta 
realizonin të drejtën e tyre. 

74,6% 
 

Sigurimi 
shëndetësor 

17,9% 
 

Të tjera 

2,21% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara

1,5% 
 

Zvarritja 
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penzimeve për mjekim, përkatësisht për refundimin e mjeteve për 

 me akte ose nënakte ligjore apo me programe të 

 
esa parashtruan persona që kishin formuar ente private shëndetësore me të cilat 

eksuar qëndrimi i Fondit i cili refuzonte ta njoh këtë të drejtë vetëm për 

ë sëmundjeve, në përputhje me detyrat programore, Avokati i Popullit e ndoqi 

 Në periudhën raportuese u rrit numri i parashtresave të cilat kishin të bënin me të 
drejtën e kompensimit të sh
mjekim spitalor ose ndonjë lloj tjetër të mjekimit, siç është arkëtimi i shpenzimeve që nuk 
është parashikuar me ligj. Duke vepruar sipas parashtresave të këtilla, Avokati i Popullit më 
së shpeshti konstatonte cenim të të drejtave të qytetarëve dhe intervenonte që Fondi t’ua 
refundonte mjetet. Sugjerimet dhe kërkesat e Avokatit të Popullit në këtë drejtim për të gjitha 
parashtresat që kishin bazë u pranuan. 

 Një pjesë e institucioneve shëndetësore nuk i lironin pacientët nga shpenzimet për 
sëmundje të caktuara, të parashikuara
Qeverisë, ose qytetarët ngarkoheshin të paguajnë participim me shumë të caktuar që nuk 
parashikohet me ligj ose me ndonjë akt tjetër. Pas sugjerimeve të Avokatit të Popullit aktet e 
këtilla evitoheshin nga rendi juridik dhe ndërpritej pagimi i participimit të paligjshëm. 

 Meqë u vazhdua me praktikën e 
mosnjohjes së shpenzimeve për shërbime 
shëndetësore themelore në institucionet 
shëndetësore, me të cilat Fondi nuk ka lidhur 
marrëveshje, për çka u parashikua edhe dispozita 
ligjore, duke vlerësuar se dispozita ligjore nuk 
është në përputhje me Kushtetutën, Avokati i 
Popullit paraqiti propozim deri te Gjykata 
Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë për 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së saj, pas çka 
Gjykata Kushtetuese e abrogoi dispozitën e cekur 
ligjore. 

 Sa i përket lidhjes së marrëveshjes ndërmje
parashtr

t Fondit dhe institucioneve shëndetësore,

Fondi refuzonte të lidhte marrëveshje vetëm për shkak se i kishin përmbushur kushtet për 
pension ose se ishin pensionistë. Duke vlerësuar se kjo bazë, në dispozitat ligjore dhe 
nënligjore me të cilat përcaktohen kushtet për lidhjen e marrëveshjeve me institucionet 
shëndetësore, nuk është parashikuar si pengesë për lidhjen e marrëveshjes, Avokati i 
Popullit i sugjeroi Fondit për Sigurim Shëndetësor se vepron në kundërshtim me dispozitat 
ligjore dhe nënligjore dhe ky sugjerim u përkrah nga Ministria e Shëndetësisë e cila i 
propozoi Fondit që ta ndryshojë qëndrimin, ndërsa Avokati i Popullit për këtë e informoi 
Qeverinë. Mirëpo, Fondi nuk e ndryshoi qëndrimin dhe refuzonte të lidhte marrëveshje me 
institucionet shëndetësore ku bartës të veprimtarisë ishin pensionistë ose persona që i 
përmbushnin kushtet për pension. Konform këtij qëndrimi Fondi vepron edhe për aplikacionet 
e reja të paraqitura. 

 Në lidhje me realizimin e të drejtës për kompensim të pagës, për shkak të shtatzënisë 
dhe lindjes, duhet th
shkak të parashkrimit të kërkesës për realizimin e së drejtës, ndonëse kontributi ishte paguar 
në mënyrë plotësuese dhe me pagesën e kontributit pushonte parashkrimi. Avokati i Popullit 
ndërhyri me qëllim që t’u njihet e drejta e kompensimit personave për cilët kompensimi ishte 
paguar në mënyrë plotësuese. Së këtejmi, organet e shkallës së parë, përkatësisht Fondi 
nuk e respektonte sugjerimin e Avokatit të Popullit, mirëpo pasi paraqitën ankesa, Avokati i 
Popullit e shprehu qëndrimin e njëjtë edhe pranë Ministrisë së Shëndetësisë, si organ i 
shkallës së dytë, e cila i mori në konsideratë ankesat, në pajtim me sugjerimet e Avokatit të 
Popullit. 

 Meqë qytetarët ballafaqohen me numër të madh të problemeve gjatë llojeve të 
ndryshme t
gjendjen me realizimin e të drejtave të qytetarëve të cilët janë në trajtim dialize dhe për këtë 
qëllim bëri inspektim në disa institucione shëndetësore ku bëhet dializa. Avokati i Popullit 
konstatoi se ekzistojnë më tepër probleme dhe mangësi të cilat shprehen negativisht mbi 
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shëndetin e qytetarëve dhe kontribuojnë për rrezikimin e të drejtave themelore të njerëzve të 
sëmurë. Mes tjerash, u konstatua se ka mungesë të kapaciteteve hapësinore dhe aparateve 
përkatëse për dializë dhe kushte joadekuate për dializë. Gjendja e këtillë nuk mundëson që 
me kohë dhe në mënyrë përkatëse të përfshihen dhe ta bëjnë trajtimin të gjithë personat që 
kanë nevojë për dializë. 

 Për shkak të kësaj që u cek më lartë, në Informatën* për gjendjen e konstatuar të 
dërguar pranë organeve kompetente, Avokati i Popullit rekomandoi që të përmirësohen 
kushtet e punës, kapaci
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tetet hapësinore ekzistuese dhe të gjenden mundësi për hapjen e 

andalimin 

 të njeriut. Duke e pasur parasysh tendencën e rritjes së 

ë drejtat e fëmijëve 

dhje m  të drejtat e fëmijëve dhe me nevojën e 
mbrojtjes së tyre nga cenime dhe keqpërdorime të 
ndrysh

qendrave të reja për dializë, e që do t’i përfshinte të gjithë personat që kanë nevojë për 
dializë ose mjekim spitalor të të gjithë qytetarëve, Pas dërgimit të rekomandimeve, organet 
kompetente ndërmorën më tepër masa për përmirësimin e gjendjes me: furnizimin me 
aparate të reja, hapjen e vendeve të reja për dializë dhe me masa të cilat duhet të 
kontribuojnë për trajtim adekuat të personave të cilët kanë nevojë të domosdoshme për 
dializë, por gjendja akoma nuk është në nivelin e kënaqshëm, përkatësisht qytetarët 
vazhdojnë të ballafaqohen me probleme dhe vështirësi gjatë trajtimeve me dializë. 

 Avokati i Popullit e ndoqi edhe gjendjen me të drejtat e personave varës nga drogat 
dhe me qëllim të verifikimit të gjendjes dhe kushteve për rehabilitim dhe dhënie të ndihmës 
për mbrojtjen e këtyre personave vizitoi disa institucione dhe qendra ditore për par
dhe trajtimin e varësve nga drogat. Gjatë inspektimeve, Avokati i Popullit konstatoi se në 
mjekimin e tyre aplikohet trajtimi me metadon dhe se ndihet mungesë e lokaleve dhe 
kushteve përkatëse për terapi dhe vendosje të varësve. Janë vërejtur edhe kushte 
joadekuate për terapi grupore, sidomos në Spitalin Psikiatrik “Shkup”, ku në një vend 
trajtohen varësit nga alkooli dhe varësit nga drogat edhe pse do të duhej të trajtoheshin sipas 
programeve të ndryshme dhe ndaras. Avokati i Popullit konstatoi se nuk ka hapësirë të 
mjaftueshme për përkujdesje, përkatësisht përfshirjen e të gjithë personave varës, të cilët 
kanë shprehur interesim për të qenë pjesë të Programit për mjekim, dhe për këtë shkak janë 
vënë në listën e pritjes me kohëzgjatje të pacaktuar. Kjo vë në pah nevojën e hapjes së 
qendrave të reja për varës në komunat ku ndihet nevoja për një gjë të tillë, si dhe për hapjen 
e klubeve për mjekimin e varësive. 

 Për tejkalimin e gjendjes së këtillë, Avokati i Popullit u rekomandoi organeve 
kompetente që të aftësohet kuadri profesional dhe të krijohen kushte për realizimin dhe 
respektimin e të drejtave themelore
numrit të personave varës nga drogat, si dhe duke e pasur parasysh se kufiri i moshës së 
tyre nga viti në vit është më i vogël, Avokati i Popullit rekomandoi që nëpër shkolla të 
parashikohen programe edukative për parandalimin dhe zvogëlimin e varësive nga drogat 
dhe substancave të tjera psikoaktive si dhe fëmijët nga mosha më e re të njihen me dëmet 
dhe pasojat e veseve të këtilla. 

 

 

T
 

 

Me ngritjen e vetëdijes tek qytetarët, në 
li e

me, çdo vit rritet numri i parashtresave të 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Megjithatë, 
akoma nuk mund të manifestohet kënaqësi nga 
trajtimi i fëmijëve si subjekte me të drejta, interesa 
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tendenca që numri më i madh i 
parash

 e 
analizu

d
realizojnë të drejtën prindërore, ndërkohë që vetëm

sit e qendrave për punë sociale në Republikë, në organizim të Entit 
për Ve

dhe obligime të veçanta, jo vetëm nga prindërit, por edhe nga mësimdhënësit e veçanërisht 
nga institucionet shtetërore të ngarkuara për të drejtat e fëmijëve, sepse gjatë marrjes së 
vendimeve që kanë të bëjnë me fëmijët nuk mbahet çdo herë llogari për interesin e tyre më 
të mirë, i cili duhet të ketë prioritet. Për statusin joadekuat të fëmijëve akoma ndikon edukimi 
i tyre i pamjaftueshëm dhe vetëdija për të drejta dhe obligime, e që mund të konstatohet 
edhe nga fakti se akoma është i vogël numri i fëmijëve të cilët kërkojnë mbrojtjen e të 
drejtave të tyre nga Avokati i Popullit ose nga institucione të tjera. Se fëmijët nuk i njohin sa 
duhet të drejtat e tyre dhe aq më pak janë të aftësuar për t’i dalluar cenimet e të drejtave dhe 
për të kërkuar mbrojtje tregoi edhe hulumtimi i realizuar nga Avokati i Popullit. 

Gjatë vitit raportues, vazhdoi 

tresave të jenë në lidhje me 
realizimin e të drejtave të fëmijëve për 
mbajtjen e kontakteve të drejtpërdrejta 
me prindin me të cilin nuk jetojnë. 
Parashtresat e këtilla në të shumtën i 
paraqesin prindërit, të cilët nga ana tjetër 
shpesh herë i keqpërdorin dhe i 
shfrytëzojnë fëmijët e tyre për realizimin 
e kërkesave dhe qëllimeve personale. 

Duke vepruar sipas këtyre 
parashtresave dhe në përgjithësi duke

ar  veprimin e qendrave për punë 
sociale, në kuptimin e marrjes së 
veprimeve ose marrjen e veprimeve që i 
prekin të drejtat dhe interesat e fëmijëve, 
Avokati i Popullit konstatoi se para se të 
merret vendimi ose para se të merret 
ndonjë veprim, qendrat thuaja se 
hë të caktuar kohore se si prindërit e 

 në këtë mënyrë do të arrinin deri te të 
dhënat dhe dijenitë të cilat do të mundësonin marrjen e vendimit i cili do të ishte në interesin 
më të mirë të fëmijëve. 

Veprimi i këtillë i qendrave për punë sociale rezultoi edhe nga tri punëtoritë e 
mbajtura me përfaqësue

asnjëherë nuk bëjnë mbikëqyrje për një periu

primtari Sociale ku ishte prezent edhe  përfaqësues i Zyrës së Avokatit të Popullit. 
Nga këto punëtori u konstatua se qendrat bëjnë mbikëqyrje mbi të drejtën prindërore vetëm 
me kërkesë të dikujt, ndërsa shumë rrallë sipas detyrës zyrtare. Gjithashtu, në rastet kur 
zbatohet ndonjë lloj i mbikëqyrjes mbi të drejtën prindërore kjo bëhet përmes një apo dy 
takimeve me prindërit në qendër ose me ndonjë vizitë në shtëpinë e prindërve, me ç’rast 
rrallë herë përfshihen edhe fëmijët. Me qëllim të krijimit të kushteve, nga këto punëtori u 
imponua përfundimi se është i domosdoshëm riorganizimi i qendrave dhe se për 
marrëdhëniet dhe çështjet familjare duhet të veprojnë reparte të veçanta të specializuara, të 
përbëra nga ekipe të specializuara dhe të trajnuara, të cilët do të  vepronin vetëm për këto 
çështje, e jo të angazhohen edhe për punë të tjera që janë në kompetencë të qendrave, siç 
është praktika aktuale. Njëherazi, sipas qendrave, domosdo duhet të formohen këshillimore, 
të cilat do ta kenë rolin e supervizionit, por edhe do t’u ndihmojnë ekipeve profesioniste në 
qendra, në rastet kur ato nuk do të kenë mundësi për ta zgjidhur problemin. Për t’i arritur 
këto qëllime, domosdo nevojitet sigurimi i kushteve teknike dhe kuadrovike në të gjitha 
qendrat për punë sociale. Si problem të veçantë, të cilin e konstatoi Avokati i Popullit në 
veprimin sipas parashtresave individuale, që u potencua edhe nga përfaqësuesit e të gjitha 
qendrave për punë sociale në Republikë, është mospasja e mekanizmave ligjorë dhe 

9,1% 
 

Arsimi fillor 
 dhe i mesëm 

25,0% 
 

Keqpërdorimi 
dhe dhuna 

21,6% 
 

Të tjera 

3,4% 
 

Zvarritja

2,91% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

37,5% 
 

Të drejtat familjare 
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Mbrojtja sociale 
dhe shëndetësore
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praktikë për ekzekutimin e aktvendimeve për mbajtjen e kontakteve personale të fëmijës me 
prindin me të cilin nuk jeton, sepse shpesh herë prindërit nuk i respektojnë aktvendimet e 
marra, ndërsa qendrat nuk kanë mënyra dhe mekanizma për t’i detyruar, pa shkaktuar 
trauma dhe probleme tek fëmija. Në kontekst të kësaj, qendrat propozojnë që të 
parashikohen përmbarues të autorizuar për zbatimin e këtyre aktvendimeve. 

Duke vepruar sipas parashtresave, përkitazi me të drejtat e fëmijëve për  mbajtjen e 
kontakteve personale me prindin me të cilin nuk jetojnë, duke u udhëhequr nga interesi më i 
mirë i 

ndjenja e rezistencës dhe 
ijës dhe formimin e tij si 

het t’i mbrojë nga çdo lloj dhune dhe 
keqpër

ëpër shkolla. Në këtë kontekst edhe për këtë dukuri 
Avokat

era të dhunës ndaj fëmijëve, fakt ky që shqetëson dhe 
domosdo imponon nevojën e marrjes së masave për eliminimin e dukurive të këtilla. Në këtë 

fëmijës dhe këmbëngulësia e Avokatit të Popullit për 
gjetjen e zgjidhjeve përkatëse, qendrat për punë sociale në 
numrin më të madh të rasteve arritën të krijojnë kushte për 
mbajtjen e kontakteve personale të rregullta dhe cilësore 
ndërmjet fëmijëve dhe prindërve. Në një numër të vogël të 
lëndëve, edhe përkundër angazhimit të Avokatit të Popullit dhe 
të qendrave për punë sociale, nuk ndihmoi asnjë nga masat që 
prindërit t’i tejkalojnë konfliktet e ndërsjella prandaj, Avokati i 
Popullit kërkoi që qendrat më shpesh të punojnë në aspektin e 
këshillëdhënies me prindërit dhe me fëmijët ose t’i drejtojnë në 
institucione të veçanta profesionale. Për disa raste u kërkua 
edhe mbikëqyrje profesionale mbi punën e qendrave nga ana e 
Entit për Veprimtari Sociale ose mbikëqyrje inspektuese me çka 
një pjesë e problemeve u tejkaluan, por nuk u zgjidhën tërësisht 
ndërkaq dëmin më të madh e bartin fëmijët, të cilët 
traumatizohen, largohen nga njëri prind dhe tek ata krijohet 
agresivitetit, e që sigurisht se ndikon negativisht në zhvillimin e fëm
person i shëndoshë, i përgjegjshëm dhe tolerant. 

Republika e Maqedonisë, si nënshkruese e Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe 
në përputhje me dispozitat ligjore, fëmijët du

dorimi. Për fat të keq, fëmijët çdo ditë e më tepër bëhen viktima të dhunës, sidomos të 
dhunës në familje, për çka gjatë vitit 2007, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan më tepër 
parashtresa. Nga veprimi sipas këtyre parashtresave dhe nga rekomandimet e dërguara të 
Avokatit të Popullit, të dhëna mbi bazë të hulumtimit të realizuar gjatë vitit 2006 që u 
prezantuan në raportin e paraprak, Avokati i Popullit nuk konstatoi përmirësim të gjendjes si 
në kuptimin e dispozitave ligjore ashtu edhe sa i përket punës praktike. Veçanërisht, brengos 
fakti se edhe përkundër ndërhyrjeve dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit, qendrat për 
punë sociale nuk vepronin me kohë dhe nuk ndërmerrnin çdo herë masa përkatëse për 
sigurimin e mbrojtjes reale të fëmijës nga dhuna e mëtutjeshme në familje. Në lidhje me 
mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna në familje edhe përkundër rekomandimeve të dërguara dhe 
të pranuara të Avokatit të Popullit, të dhëna mbi bazë të hulumtimit të realizuar* për dhunën 
në familje në vitin 2006, në vitin 2007 rekomandimet ngelën të parealizuara tërësisht, por 
megjithatë u ndërmorën më tepër aktivitete dhe veprime për luftimin e kësaj dukurie1. Në 
kontekst të kësaj, Avokati i Popullit sidomos e potencoi nevojën për hapjen me urgjencë të 
këshillimoreve të parashikuara për kryerësit e dhunës në familje dhe shqiptimin e masës për 
largimin e dhunuesit nga familja në vend të largimit të fëmijës, me qëllim që fëmija më me 
lehtësi t’i tejkalojë traumat e dhunës. 

Dhuna ndaj fëmijës nuk është dukuri e cila haset vetëm në familje. Për fat të keq, 
fëmijët janë objekt i dhunës edhe n

i i Popullit, në vitin raportues, realizoi hulumtimin me të cilin u përfshinë 4500 nxënës 
nga klasa e pestë deri në të tetën për çka përgatiti Informatë*, të cilën e dërgoi pranë 
ministrisë kompetente dhe Qeverisë. 

Nga hulumtimi rezultoi se përkundër keqtrajtimit fizik dhe psikik, nëpër shkolla ka 
paraqitje edhe të dukurive të llojeve tj
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drejtim

eve të 
tyre. Ed

, gjatë përfshirjes së tyre 
në arsi

robleme dhe jo konsekuenca dhe për këtë 
shkak 

 të kujdesej dhe do të punonte ekip i veçantë multidisiplinar me 
qëllim 

, Avokati i Popullit propozoi që në dispozitat ligjore të përkufizohen llojet e dhunës 
ndaj fëmijëve, të parashikohen masa konkrete për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo lloj dhune, si 
dhe të aplikohen masa më të rrepta dhe konkrete për mësimdhënësit, të cilët kryejnë çfarë 
do qoftë dhune dhe keqpërdorimi të fëmijëve, sidomos masën e ndalimit të ushtrimit të 
veprimtarisë arsimore për arsimtarët të cilët aplikojnë këtë lloj të sjelljes ndaj fëmijëve. 

Gjatë periudhës raportuese, edhe pse nuk u parashtruan parashtresa, disa 
organizata joqeveritare vunë në pah se një pjesë e fëmijëve të Republikës akoma nuk e 
ndjekin arsimin fillor edhe atë vetëm për shkak të gjendjes së rëndë financiare të familj

he pse gjatë vitit paraprak, Avokati i Popullit kërkoi marrjen e masave për tejkalimin e 
këtij problemi, me ç’rast mes tjerash propozoi të inkorporohet detyrimi ligjor për mbështetje 
materiale dhe mbështetje tjetër, si dhe masa të tjera stimuluese për ndjekjen e arsimit fillor, 
ndërkaq arsimi fillor të jetë vërtetë falas, pikërisht ashtu siç parashikohet me Konventën për 
të Drejtat e Fëmijës dhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, gjë që u pranua nga 
organet kompetente, të cilët u përgjigjën se do të siguronin mjete të veçanta buxhetore për 
këtë dedikim, për fat të keq, ky problem akoma nuk është tejkaluar. 

Vëmendje të veçantë, sikurse edhe në vitet e kaluara ashtu edhe në vitin 2007, 
Avokati i Popullit u kushtoi fëmijëve me nevoja të veçanta, me ç’rast konstatoi se ata akoma 
ndeshen me shumë probleme dhe vështirësi në jetën e përditshme

m dhe në realizimin e të drejtave të tjera. Për fëmijët me nevoja të veçanta u diskutua 
edhe në Takimin Vjetor të Rrjetit Evropian të Ombudsmanëve për Fëmijë – ENIOK, me ç’rast 
u miratua Deklarata* në të cilën mes tjerash është konstatuar se është e domosdoshme që 
shtetet të ndërmarrin aktivitete për rritjen e vetëdijes së fëmijëve me nevoja të veçanta, se 
këta fëmijë duhet të përfshihen në marrjen e vendimeve që kanë të bëjnë me ta dhe se duhet 
të merren masa për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet arsimore, si 
dhe masa për mbështetjen e familjeve të këtyre fëmijëve dhe për mbrojtjen e tyre  nga 
keqpërdorimi dhe dhuna. Avokati i Popullit Deklaratën e miratuar nga ENOK-u ia dërgoi 
Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, duke ua përkujtuar propozimet e dhëna për marrjen e 
masave përkatëse për këtë kategori të fëmijëve. 

Duke e ndjekur realizimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve, gjatë vitit 2007, 
Avokati i Popullit realizoi hulumtimin për gjendjen në disa institucione për vendosjen e 
fëmijëve. Me këtë rast, u konstatuan më tepër p

në Informatën* e posaçme të cilën ia dërgoi Qeverisë dhe Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale, Avokati i Popullit mes tjerash rekomandoi të rishikohet puna e një pjese të 
institucioneve (“25 Maji”, “Ranka Milanoviq”) nga aspekti i zbatimit të punës në kuptimin e 
vendosjes së kategorive të njëjta të fëmijëve. Gjithashtu, Avokati i Popullit sugjeroi se nuk 
është në interesin më të mirë të fëmijëve, të cilët nuk janë kryerës të veprave të 
ndëshkueshme dhe nuk kanë sjellje delikuente që të njëjtët të vendosen në kushte të njëjta 
me fëmijët që kanë kryer vepra të ndëshkueshme (“Ranka Milanoviq”). Duke e pasur 
parasysh procesin e filluar të deinstitucionalizimit, Avokati i Popullit propozoi që të gjenden 
mënyra të mundshme për përkujdesje alternative në vend institucionale të fëmijëve me sjellje 
delikuente dhe sjellje të papranueshme shoqërore, më saktë fëmijët e këtillë para së gjithash 
të vendosen nëpër familje. Për këtë qëllim nevojitet trajnimi i familjeve në mënyrë që ato të 
sigurojnë kujdes adekuat për fëmijët e kategorive të këtilla problematike, të stimulohen 
materialisht dhe t’u ofrohet mbështetje profesionale dhe lloje të tjera të mbështetjeve për 
këtë kategori të fëmijëve. 

Me qëllim të funksionimit më efikas të këtyre institucioneve është propozuar 
transformimi i tyre në qendra më të vogla dhe formimi i të ashtuquajturave njësi familjare me 
disa fëmijë për të cilët do

që të përmirësohet sjellja e këtyre fëmijëve, fëmijët të edukohen dhe socializohen, si 
dhe më shpesh të punohet me prindërit e këtyre fëmijëve me qëllim që problemet të 
tejkalohen sa më me lehtësi. 
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Me qëllim që të sigurohet mbrojtja e fëmijëve nga alkooli dhe cigaret, me dispozitat 

ligjore ndalohet reklamimi i cigareve dhe alkoolit, shërbimi i alkoolit të miturve dhe shitja e 
cigareve dhe alkoolit fëmijëve
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 në rrjetin e shitjes me pakicë. Meqë ndalimet e cekura ligjore 
akoma

ë lidhje me trajtimin e fëmijëve si subjekte të 
veçant

rsimi 

i i parashtresave të parashtruara për 
mbrojtjen e të drejtave nga fusha e arsimit, sidomos 

rritë në

 
 
 

dh

sim të 
lartë dhe Ligjin për standard të nxënësve 

 nuk respektohen me konsekuencë nga të gjitha subjektet, ndërsa fëmijët çdo ditë e 
më shumë konsumojnë alkool dhe pinë cigare, ndërkaq në numrin më të madh të objekteve, 
përkatësisht dyqaneve pa problem mund të shërbehen, përkatësisht shiten cigare dhe alkool, 
Avokati i Popullit për këtë dukuri pranë Qeverisë dërgoi Informatë* në të cilën kërkoi të 
gjenden mënyra dhe metoda të cilat do të zbatoheshin në mënyrë përkatëse, efikase dhe 
lehtësisht të aplikueshme për mbrojtjen e fëmijëve nga përdorimi i alkoolit dhe cigareve për 
zbulimin dhe ndëshkimin e personave të cilët u mundësojnë fëmijëve të konsumojnë alkool 
dhe të pinë cigare. 

Meqë gjatë vitit 2007 ishte në përgatitje hartimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të 
Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, Avokati i Popullit ofroi më tepër propozime për implementimin 
e Konventës për të Drejtat e Njeriut, sidomos n

a dhe bartës të të drejtave, pastaj në lidhje me sigurimin e standardit përkatës jetësor, 
kushteve të barabarta për realizimin e shtesës për fëmijë, përkufizimin e parimit për 
mosdiskriminim të fëmijëve dhe ndalimin për ushtrimin e diskriminimit të fëmijëve mbi çfarë 
do qoftë baze, si dhe parashikimin e mekanizmave dhe masave për mbrojtje në rast të 
diskriminimit. Njëkohësisht, Avokati i Popullit ofroi edhe propozime për plotësimin e Ligjit për 
krijimin e kushteve normative për realizimin e të drejtave të tjera të fëmijëve të garantuara 
me Konventën për të Drejtat e Fëmijës.  

 
 
 

A
 

Numr

në institucionet e larta arsimore, gjatë vitit 2007 u 
 krahasim me vitin paraprak. 

Pjesa më e madhe e
parashtresave kishte të bënte me
realizimin e të drejtave në procedurë të

ënies së bursave dhe kredive për 
studentë. Tek një pjesë e këtyre 
parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi 
se me Konkursin për bursa të nxënësve 
dhe studentëve dhe ndarjen e bursave dhe 
kredive për studentë për vitin 2006/2007, 
është cenuar e drejta e barazisë së 
qytetarëve, sepse sipas Konkursit bursat 
mund t’u ndahen vetëm studentëve nga 
universitet private.  

 Mirëpo, meqë Konkursi 
ishte zbatuar, ndërkaq duke i pasur 
parasysh dispozitat e Ligjit për ar

1,96% 
 

Participimi 

1,96% 
 

Akomodimi 
nëpër konvikte 

studentore 

62,7% 
 

Të tjera 

13,7% 
 

Zvarritja 

1,68% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

19,6% 
 

Regjistrimi dhe 
studimi në 

institucione të 
larta arsimore 
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dhe studentë

an për arsye se ndonëse kandidatët i 
përmbu

 ligjor për dhënien e maturës shtetërore u 

epet 
provimi

h
gjitha aktet e domosdoshme për dhënien e

 pah se ndryshimet në Ligjin për arsim fillor nuk u japin mundësi 
fëmijëv

 akteve të më tepër 
univers

ve, sipas të cilëve studentët janë të barabartë, pavarësisht statusit të 
institucionit të lartë arsimor në të cilin studiojnë dhe se, gjatë realizimit të të drejtës për bursë, 
të gjithë kandidatët duhet të trajtohen në mënyrë të njëjtë, Avokati i Popullit i sugjeroi 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që ta rishikojë Konkursin e shpallur, në përputhje me 
dispozitën e cituar ligjore, si dhe të ndërmerren veprime përkatëse që në të ardhmen gjendja 
e konstatuar të evitohet dhe të krijohen kushte të barabarta për të gjithë studentët që 
studiojnë në institucione të pranuara të arsimit të lartë, pra të mos ketë kurrfarë diskriminimi. 

Një pjesë e parashtresave, që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës për bursa 
studentore ose bursa apo kredi për nxënës, u parashtru

shnin kushtet e parapara për realizimin e kësaj të drejte janë refuzuar për shkak të 
mungesës së mjeteve të akorduara për këtë dedikim. Avokati i Popullit intervenoi që të gjithë 
kandidatët që i përmbushin kushtet e parapara ta realizojnë këtë të drejtë dhe se nuk është 
në pajtim me dispozitat ligjore që kandidatët të refuzohen për shkak të mungesës së 
mjeteve. Mjete plotësuese për këtë dedikim nuk u akorduan dhe një pjesë e kandidatëve nuk 
arriti ta realizojë të drejtën për bursë ose kredi. 

Pranë Avokatit të Popullit u drejtua edhe një grup i nxënësve të shkollave të mesme 
të cilët vlerësuan se me zbatimin e obligimit

cenohen të drejtat, sepse për dhënien e maturës 
nuk kanë qenë të njoftuar gjatë regjistrimit në 
shkollë të mesme, duke pohuar se informimi me 
kohë do të ndikonte që të fillojnë me përgatitjet për 
dhënien e maturës që nga fillimi i arsimit. 

Duke e pasur parasysh Ligjin për arsim të 
mesëm, sipas të cilit në shkollat e mesme j

 i maturës shtetërore, përkatësisht provimi 
përfundimtar, Avokati i Popullit nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës kërkoi të njoftohet nëse 
janë miratuar programet e testeve të provimit për 
e provimi përfundimtar. Ministria e informoi se të 
 maturës janë miratuar dhe se është bërë kontrolli 

i metodologjive përmes disa maturave provë, të zbatuara në të gjitha shkollat e mesme dhe 
se Byroja e Zhvillimit të Arsimit – Sektori për Provime në mënyrë konstante e zbaton 
trajnimin e të gjithë personave të cilët janë të përfshirë në realizimin provimeve. Duke 
vlerësuar se nuk ka cenim të të drejtave të nxënësve, Avokati i Popullit i njoftoi parashtruesit 
me përgjigjen e Ministrisë. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua parashtresë nga një grup më i madh i 
qytetarëve të cilët vënë në

dhënien e maturës, koncepti i maturës d

e të cilët kanë talent të veçantë që të regjistrohen në arsim fillor në moshë më të 
hershme nga ajo që parashikohet me Ligj. Duke e pasur parasysh se fëmijët që kanë dhunti 
dhe talent të jashtëzakonshëm duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë dhe t’u ofrohen 
mundësi përkatëse edhe në procesin arsimor, Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës që ta rishqyrtojë këtë çështje, ndërsa fëmijët që më ishin regjistruar në shkolla 
edhe përkundër mospërmbushjes së moshës, vijuan shkollimin. Mirëpo, Avokati i Popullit 
sugjeroi se Ligji për arsim fillor përmban dispozita eksplicite të cilat nuk u mundësojnë 
fëmijëve të talentuar dhe atyre me shkallë intelekti mbi mesataren, përfshirje më të hershme 
në procesin arsimor dhe për këtë shkak kërkoi që Ministria e Arsimit dhe Shkencës t’i 
kushtojë më tepër kujdes kësaj kategorie të fëmijëve, trajtimit të tyre dhe krijimit të kushteve 
dhe mundësive për përfshirjen e tyre në arsim dhe zhvillim të talentit. 

Krahas veprimit sipas parashtresave individuale, në përputhje me Programin për 
punë*, Avokati i Popullit gjatë vitit 2007 realizoi një analizë të

iteteve të Republikës së Maqedonisë për sa i përket realizimit të të drejtave të 
qytetarëve, të cilët kanë status të studentëve të studimeve posdiplomike në procedurën e 
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hartimit dhe mbrojtjes së punimit të masterit. Avokati i Popullit konstatoi se procedura para 
Komisionit për vlerësim dhe mbrojtje të punimit të masteri nuk është përkufizuar në mënyrë 
eksplicite dhe nuk është rregulluar në mënyrë shtesë me aktet dhe nënaktet ligjore, e as me 
aktet e universiteteve, përkatësisht fakulteteve. Prandaj, para Avokatit të Popullit u imponuan 
disa pyetje në lidhje me punën praktike të Komisionit për realizimin e të drejtave të 
qytetarëve. Gjithashtu, para Avokatit të Popullit u parashtrua edhe pyetja për veprimin e 
mëtutjeshëm të këshillave pedagogjikë – shkencorë të fakulteteve në rastet kur komisionet 
për vlerësimin e punimit të masterit në raporte japin vlerësim pozitiv dhe arsyetim për 
pranimin e punimeve të cilat i dorëzojnë pranë këshillave pedagogjikë – shkencorë në 
fakultetet. 

Përkatësisht, Avokati i Popullit edhe për këtë çështje konstatoi se procedura për 
miratimin e
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 raportit para këshillit pedagogjik – shkencor  nuk është definuar në mënyrë 
eksplic

e dhe krijojnë mundësi për subjektivitet të organeve kompetente 
apo pe

ë drejtat e konsumatorëve 

funksionimit dhe veprimit të Avokatit të Popullit, në 
pjesën

truara, Avokati i Popullit përkrah 
me organet e administratës shtetërore dhe organet e 

organiz

igjuar, e cila vazhdoi në vitin raportues 

ite, përkatësisht nuk është rregulluar në mënyrë shtesë, dhe si rrjedhojë ka raste kur 
këshilli pedagogjik shkencor edhe përkundër raportit pozitiv të komisionit nuk e miraton 
master punimin. Edhe pse e kishte parasysh autonominë dhe lirinë akademike të 
universiteteve, përkatësisht fakulteteve, Avokati i Popullit vlerëson se duhet të ketë rregulla 
të caktuara, të cilat do të mundësojnë realizimin pa pengesë të të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve, përkatësisht rregulla të cilat nuk do të krijojnë pabarazi gjatë realizimit të 
të drejtave të qytetarëve. 

Së këtejmi, me qëllim që të evitohen gjendjet e caktuara, të cilat pengojnë realizimin 
e të drejtave të qytetarëv

rsonave përgjegjës, gjatë marrjes së vendimeve dhe gjatë veprimit sipas kërkesave të 
qytetarëve, Avokati i Popullit vlerësoi dhe u sugjeroi organeve dhe institucioneve kompetente 
se është e nevojshme të precizohen dispozita të caktuara të akteve të universiteteve, të cilat 
janë bazë për miratimin e akteve të fakulteteve, ndërsa fakultetet t’i rregullojnë në mënyrë 
shtesë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me procedurën për mbrojtjen e master punimit dhe 
të sigurojnë kushte normative për realizimin e së drejtës ligjore të qytetarëve, pa pasur 
mundësi për subjektivitet dhe pa krijimin e mundësive për miratimin e vendimeve të padrejtë 
dhe të paligjshëm vetëm për shkak se nuk janë rregulluar të gjitha çështjet. 

 
 
 
T

 

Analizat e periudhës raportuese, nga aspekti i 

 e të drejtave të konsumit tregojnë se në vitin 
2007 është zvogëluar numri i parashtresave nga 
fusha e të drejtave të konsumit. 

Gjatë veprimit sipas parashtresave të parash
korrespondencës me shkrim 

atat me autorizime publike, e vazhdoi praktikën e inspektimeve të drejtpërdrejta dhe 
kontakteve direkte telefonike, në kuptimin e përcaktimit të gjendjes faktike, gjë që u dëshmua 
si mënyrë efikase dhe më e shpejtë për tejkalimin e problemeve, përkatësisht gjetjen e 
zgjidhjeve për realizimin e të drejtave të qytetarëve. 

 Sa i përket bashkëpunimit të organeve kompetente me Avokatin e Popullit nga kjo 
fushë, edhe përkundër konstatimit për sjellje të korr
(SHA “Ngrohtorja”,  NP “Ekonomizimi me Ujë dhe Kanalizim”, SHA “Elektroekonomia e 
Maqedonisë - EVN”, Shkup, NP “Higjiena Komunale”) është shënuar përmirësim i 



Raporti vjetor 2007 
 

 

 
 

www.ombudsman.mk  59  

 realisht nuk e kishin harxhuar ose për 

ispozitat për 

 

ë
mundësi të tjera për kontroll përkatës dhe real, pë
eventual të mundshëm të numrave me parapagim 

r ose për shkak të mospasjes së ngrohjes në objekte të caktuara banesore. 

 të shumtën, bëhej fjalë për shfrytëzues të ndihmës sociale, të cilëve 

dhjes në rrjetin e distributiv edhe 

konsiderueshëm i bashkëpunimit me SHA “Telekomunikacionet e Maqedonisë” – Shkup, të 
cilët sipas kërkesave dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit, në numrin më të madh të 
rasteve vepronin me kohë dhe në mënyrë përkatëse. 

 Numri më i madh i parashtresave kishin të bënin me shumat e larta të faturave për 
ujë të harxhuar, për të cilat qytetarët konsideronin se
shkak të leximit jo me rregull të sahateve dhe ngarkimit kuturu të qytetarëve. Njëkohësisht, 
vazhdoi ngarkimi i qytetarëve me fatura për ujë të cilat që prej moti janë të parashkruara, 
edhe pse për to nuk janë hapur procedura përkatëse për arkëtim të detyrueshëm. Një pjesë 
e ndërmarrjeve publike, nuk lëshonin vërtetime për fatura të paguara për ujë dhe qytetarët i 
kushtëzonin që ta paguanin borxhin për të cilin ka pasuar parashkrimi, ndërsa ndërmarrja me 
kohë nuk është mbrojtur me paraqitjen e padisë pranë gjykatës kompetente. 

 Në raste të këtilla, Avokati i 
Popullit sugjeronte d
parashkrimin e kërkesave dhe për 
pamundësinë e ekzekutimit të 
detyrueshëm, si dhe për kushtëzimin e 
paligjshëm, përkatësisht moslëshimin e 
vërtetimeve të kërkuara të qytetarëve, gjë 
që u pranua dhe këto probleme u 
tejkaluan2. 

 Sa u përket kompensimeve të 
shërbimeve telefonike, qytetarët në të

22,4% 
 

Furnizimi me 
energji elektrike 

shumtën e rasteve ankoheshin për shkak 
të faturave të larta për të cilat 
konsideronin se nuk janë reale. Pas 
kundërshtimeve të parashtruara pranë 
Komisionit kompetent, faturat telefonike 
korrigjoheshin, ndërsa më evidente ishin 
rastet me shfrytëzimin e shërbimeve të 
internetit. Mirëpo, në lidhje me kontrollin 
rejtja se mungojnë mundësi teknike dhe 
rkatësisht për verifikimin e keqpërdorimit 
të shfrytëzuesve nga ana e personave të 

tjerë gjë të cilën e vënë në pah vetë parashtruesit. 

 Në lidhje me shërbimet e SHA “Ngrohtorja” pati numër të vogël të ankesave të cilat 
kishin të bënin me ngarkimin me borxhe nga shfrytëzues apo pronar të mëparshëm të ndonjë 
objekti baneso

30,3% 
 

Furnizimi me ujë 
dhe shërbime të 
tjera komunale 

 

5,3% 
 

Furnizimi i 
energjike 
termike 

për saktësinë e faturave edhe më tutje mbetet v

Këto probleme, pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit tejkaloheshin shpejtë dhe në mënyrë 
efikase, pa zvarritje.  

 Sa u përket shërbimeve të SHA “Elektroekonomia e Maqedonisë – EVN” – Shkup, 
qytetarët më së shpeshti kërkonin lirimin nga pagesa e faturave për shkak të gjendjes së 
vështirë materiale. Në
për shkak të mospasjes së bazës ligjore, Avokati i Popullit nuk mund t’u ndihmonte, prandaj 
vetëm ndërhynte që qytetarëve t’u mundësohej që borxhin ta shlyenin me këste dhe të mos 
ngarkohen me kamata, e që në të shumtën është pranuar. 

 Një pjesë e parashtresave janë parashtruar për shkak të mosevidentimit të 
shfrytëzuesve të rinj për shkak të faturave të papaguara nga pronarë të mëparshëm ose 
shfrytëzues të objekteve banesore apo për shkak të mosli
përkundër marrjes së pëlqimit elektroenegjetik. Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, 
qytetarët i realizonin të drejtat e tyre dhe nuk ngarkoheshin me pagesën e faturave të cilat 
nuk i kishin bërë ata por ndonjë shfrytëzues paraprak. 

7,9% 
 

PTT dhe shërbime 
telekomunikacioni 

34,2% 
 

Të tjera 

2,51% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 
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 Në periudhën raportuese kishte parashtresa të parashtruara në lidhje me shërbimet, 
përkatësisht rregullat e punës së “Kosmofonit”, mirëpo pas drejtimit të Avokatit të Popullit 
“Kosmofoni” mori qëndrim se kompania e tyre nuk i tak
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on organeve dhe organizatave ndaj të 
ilave 

 

 Në këtë fushë, sipas një rregulli, veprohet për 
 të parashtruara nga qytetarët, sipas të cilit 

konform kompetencave të përcaktuara kushtetuese 

yre të cenuara nga ana e personave fizik 

 

c Avokati i Popullit është kompetent për të vepruar. Duke e pasur parasysh Ligjin për 
ndërmarrje publike dhe Ligjin për komunikacione elektronike, i cili në mënyrë të barabartë 
aplikohet si për operatorët publik fiks SHA “Telekomunikacionet e Maqedonisë” ashtu edhe 
për SHA për komunikacionet mobile “T-Mobile” – Shkup, si ofrues të shërbimeve publike të 
komunikacionit, të cilët kryejnë veprimtari me interes publik dhe me të cilët bashkëpunimi i 
Avokatit të Popullit është në nivel të kënaqshëm, Avokati i Popullit vlerësoi se me refuzimin e 
“Kosmofonit” për të vepruar sipas kërkesave të tij, jo vetëm se cenohen të drejtat e 
qytetarëve, por pengohet edhe puna e këtij Institucioni. 

 Me qëndrimin e këtillë të “Kosmofonit” Avokati i Popullit e njoftoi Ministrinë e 
Transportit dhe Lidhjeve, Agjencinë për Komunikacione Elektronike dhe “Kosmofonin”, me 
qëllim të realizimit të të drejtave të qytetarëve. 

 
 
Të drejta të tjera 

 

parashtresa

dhe ligjore, Avokati i Popullit nuk ka kompetencë për të 
proceduar. 

 Edhe këtë vit, sikurse edhe në vitet paraprake, 
në parashtresat nga kjo fushë kërkohej mbrojtja e të 
drejtave të t
ose privat, e që në përputhje me Ligjin për Avokatin e 
Popullit është jashtë fushëveprimit të punës. 
Megjithatë, në të gjitha lëndët, Avokati i Popullit, në 
kuadër të parimit të informimit dhe këshillave juridike, 
parashtruesit i këshillonte duke ua sugjeruar regjimin 
ligjor dhe mënyrën e mbrojtjes të të drejtave të tyre, 
përkatësisht mundësinë për tu drejtuar pranë organeve 
kompetente në lidhje me zgjidhjen e problemeve 
petente. konkrete, si dhe pranë gjykatave kom

4,1% 
 

Të drejta nga 
shoqëritë 
 aksionare  

6,50% 
 

Nga numri i 
përgjithshëm i 

parashtresave të 
pranuara 

95,9% 
 

Të tjera 
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Çka konstatuam dhe si më tutje 

 
 

 
Avokati i Popullit konstatoi 
 
 Në vitin raportues Avokati i Popullit konstatoi se tre vjet rresht numri i parashtresave e 
mban nivelin e njëjtë, gjë që vë në pah faktin se qytetarët edhe më tutje me vështirësi i 
realizojnë të drejtat e tyre, por edhe se kanë besim në këtë Institucion, si mekanizëm 
kontrollues për të drejtat e qytetarëve. 

 Puna me lëndë e jep pasqyrën si vijon: 

-  Edhe përkundër komunikimit të përmirësuar, akoma janë të pranishme dukuritë e 
bashkëpunimit formal nga ana e organeve ndaj të cilave Avokati i Popullit vepron 
me kompetencë, si dhe pengimin në punën e këtij Institucioni. 

- Proceset reformuese në administratën publike u zhvilluan me vështirësi të mëdha 
dhe ngadalë, dhe për këtë shkak ajo edhe më tutje mbetet jo sa duhet funksionale 
dhe joefikase, me vetëdije të pamjaftueshme për të drejtat e njeriut dhe punë të 
pandërgjegjshme e të papërgjegjshme dhe për këtë shkak qytetarët jo me kohë dhe 
me vështirësi i realizonin të drejtat  e tyre. 

- Akoma nuk ekziston kornizë juridike ligjore e rrumbullakuar për mbrojtje nga 
diskriminimi dhe me vështirësi realizohet procesi i përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat i pjesëtarëve të të gjitha bashkësive në administratën publike sidomos në 
ndërmarrjet publike. 

- Gjatë ndërmarrjes së autorizimeve të veçanta policore, sidomos nga ana e 
pjesëtarëve të Njësisë Speciale për Luftë Kundër Kriminalitetit, Njësisë për 
Shpërndarje të Shpejtë, si dhe e inspektorëve të zyrave të jashtme të sektorëve për 
punë të brendshme, edhe më tutje pati raste të tejkalimit të autorizimeve zyrtare, 
me përdorim jashtë mase dhe në mënyrë joprofesionale të mjeteve të dhunës me 
çka cenoheshin të drejtat e njeriut. 

- Edhe përkundër komunikimit të përmirësuar formal, Sektori për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale, edhe në vitin raportues në raste të 
caktuara vazhdoi me praktikën e fshehjes së lëshimeve gjatë veprimeve policore 
me çka tregoi sjellje joprofesionale ndaj funksionit - mekanizëm i brendshëm 
kontrollues. 

-  U vërejtën raste të shkeljes së parimit kushtetues dhe ligjor të prezumcionit të 
pafajësisë, i garantuar edhe me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut. 

- Në pjesën e gjendjes civile, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, u vërejt se 
qytetarët më me lehtësi i realizonin të drejtat e tyre si rezultat i bashkëpunimit të 
mirë me sektorin kompetent. 
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- Në procedurat gjyqësore, qytetarët ballafaqoheshin me vështirësi të mëdha për 
qasje efikase dhe me kohë deri te drejtësia. 

- Në entet ndëshkuese dhe edukuese – përmirësuese edhe më tej kushtet e 
vendosjes janë skajshëm të këqija dhe ka mbipopullim, mungon forma e organizuar 
e mbrojtjes shëndetësore, mosekipimi i kuadrit, si dhe punë jo profesionale e 
jokompetente, gjë që paraqet trajtim johuman ndaj personave të privuar nga liria. 
Brengos edhe gjendja me mosmiratimin e programeve për risocializim si parakusht 
kryesor për realizimin e qëllimeve të ndëshkimit. 

- Brengos avashllëku dhe joserioziteti ndaj procesit të denacionalizimit, i cili akoma 
është larg përfundimit dhe kjo vjen si rrjedhojë e organizimit të keq të komisioneve, 
si dhe joazhurnitetit dhe moskoordinimit të skajshëm të të gjitha organeve të 
përfshira në këtë proces e që është rezultat i punës joefikase, burokratike dhe 
joprofesionale. 

- Marrëdhëniet pronësore – juridike i karakterizuan procedurat në të cilat kishte trajtim 
jo të barabartë të qytetarëve, marrje të paligjshme dhe kufizim të të drejtës së 
pronësisë, si dhe pengimin e punës së Avokatit të Popullit. 

- Në fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë u neglizhua interesi i qytetarëve për jetë 
dhe punë humane, si dhe shfrytëzimi racional i hapësirës gjatë miratimit të planeve 
detaje urbanistike. Procedurat i karakterizonte zbatimi jokonsekuent i dispozitave 
ligjore dhe mungonte aktiviteti preventiv i organeve inspektuese. 

- Edhe përkundër rëndësisë esenciale të mjedisit jetësor për jetën dhe shëndetin e 
qytetarëve, për fat të keq gjendja ngeli e pandryshueshme e që është rezultat i 
kujdesit të pamjaftueshëm të organeve kompetente, si dhe jo gatishmërisë së 
pushtetit lokal për t’iu përgjigjur seriozitetit të problemit. 

- Tek marrëdhëniet e punës ishte evident zbatimi i paligjshëm i procedurave të 
punësimit dhe sistematizimit nga ana e punëdhënësve, si dhe vendimmarrja 
joobjektive e organeve të shkallës së dytë në procedurat sipas ankesave. 

- Në fushën e banimit, për shkak të parregullsive gjatë ndarjes, qytetarët mbetën pa 
sigurim banesor edhe pse  këtë të drejtë ua mundësojnë rregullat. 

- Gjatë realizimit të të drejtave sociale, administrata mbeti joefikase dhe 
joprofesionale, ndërsa qytetarët, sidomos kategoritë më të rrezikuara, me vështirësi 
i realizonin të drejtat e tyre gjatë sigurimit të dokumentacionit të nevojshëm, të cilin 
në raste të caktuara organet mund ta siguronin sipas detyrës zyrtare. 

- `Edhe pse kishte përmirësime në kuptimin e efikasitetit të organeve kompetente, në 
realizimin e të drejtave nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, akoma ka 
dukuri të zvarritjes së procedurave, si dhe sjellje të paligjshme dhe jokompetente të 
disa organeve. 

- Fëmijët dhe interesi më i mirë i tyre edhe më tej vazhduan të mos jenë prioritet i 
krijimit të politikës gjatë veprimit të organeve kompetente për vendimmarrje 
përkitazi me çështjet të cilat i prekin të drejtat dhe interesat e tyre. Gjithashtu, 
fëmijët vazhdojnë të jenë viktima të dhunës në familje dhe nëpër shkolla edhe 
përkundër marrjes së masave të caktuara. 

- Akoma nuk sigurohen kushte të barabarta për të gjithë studentët gjatë realizimit të 
një pjese të të drejtave në arsimin e lartë dhe nuk mbahet sa duhet llogari për 
standardin studentor. 

- Një pjesë e ndërmarrjeve publike, si ofruese të shërbimeve, të cilat nuk janë 
mbrojtur me kohë nga shfrytëzuesit - pagues jo të rregullt, aplikojnë masa të 
paligjshme për arkëtimin e borxhit për të cilin në të shumtën e rasteve ka pasuar 
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parashkrimi dhe njëkohësisht i pengojnë qytetarët në realizimin e disa të drejtave të 
tjera. 

 
Si më tutje 
 

- Me qëllim të  realizimin pa pengesë të të drejtave të qytetarëve, duke u udhëhequr 
nga konstatimet e cekura Avokati i Popullit vlerëson se nevojitet: 

- bashkëpunim thelbësor dhe objektiv i organeve ndaj të cilëve Avokati i Popullit 
vepron me kompetencë dhe respektim konsekuent i kërkesave dhe intervenimeve 
të dërguara; 

- përfundim i procesit të filluar të reformave në administratën publike me qëllim të 
veprimit me përgjegjësi, të ndërgjegjshëm dhe me kohë; 

- nxjerrje e Ligjit sistemor për mbrojtje nga diskriminimi dhe përforcimi i 
komponentës edukative të punonjësve në institucionet kompetente për veprim 
sipas lëndëve që kanë të bëjnë me pabarazinë e qytetarëve; 

- shmangia e pengesave për realizimin e parimit kushtetues për përfaqësimin e 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive në organet e pushtetit 
qendror dhe lokal, në institucionet dhe shërbimet publike dhe sidomos në 
ndërmarrjet publike; 

- edukimi efektiv i nëpunësve policorë për shkak të kryerjes me profesionalizëm të 
punëve policore me qëllim të parandalimit të plotë të cenimit të të drejtave të 
njeriut; 

- punë e ligjshme, profesionale, e paanshme dhe e përgjegjshme e Sektorit për 
Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale gjatë verifikimit të 
përgjegjësisë për tejkalimin e autorizimeve zyrtare me zbatimin e hetimeve 
gjithëpërfshirëse; 

- respektim konsekuent i parimit kushtetues dhe ligjor të prezumcionit të pafajësisë, 
të garantuar edhe me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të 
Njeriut; 

- vazhdim i marrjes së masave për përmirësimin e realizimit të nevojave të 
qytetarëve në lidhje me gjendjen e tyre civile dhe të drejtat që rezultojnë nga e 
njëjtat; 

- ndjekje permanente e legjislacionit vendas dhe ndërkombëtar, aplikim i vendimeve 
të Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut, edukim i vazhdueshëm i gjykatësve 
dhe prokurorëve publikë dhe përmirësimi i kushteve të punës, sidomos të 
administratës gjyqësore; 

- realizim konsekuent i standardeve penologjike, sa i përket veprimit me personat e 
dënuar dhe të paraburgosur, me qëllim të tejkalimit të problemeve, sidomos me 
mbipopullimin dhe kushtet e qëndrimit, si dhe realizim i të drejtave të garantuara 
që është parakusht për aplikimin e parimit të ligjshmërisë, humanizmit dhe 
individualizimit ndaj personave të privuar nga liria; 

- qasje serioze ndaj procedurave që përfundimisht të përfundojë procesi i 
denacionalizimit me respektim konsekuent të kornizës ligjore; 

- eliminimi i trajtimit jo të barabartë të qytetarëve në fushën pronësore – juridike, 
thjeshtëzimi i procedurave, vendosje e teknologjisë së re, inkorporomi i kadastrës 
së patundshmërive në mbarë Republikën, përforcimi i resurseve njerëzore, forcimi 



Raporti vjetor 2007 
 

 

 
 

www.ombudsman.mk     64  

i komunikimit dhe veprimit efikas të Kadastrës sipas kërkesave të qytetarëve, si 
dhe mospengimi i punës së Avokatit të Popullit; 

- përmbushja e kërkesave të qytetarëve gjatë hartimit dhe miratimit të planeve 
urbanistike me sigurimin e shfrytëzimit racional të hapësirës dhe kushteve për 
jetesë dhe punë humane, si dhe rritja e aktiviteteve preventive të seksioneve për 
punë inspektuese me qëllim të parandalimit të aktiviteteve ndërtimore jolegale; 

- aktivitet më i madh i organeve kompetente dhe pushtetit lokal në mbrojtjen e 
mjedisit jetësor, ndjekja e gjendjes përkitazi me ndotjen, ngritjet e vetëdijes 
ekologjike tek qytetarët, si dhe detyrimisht ndërtimin e plehërishteve rajonale me 
respektimin e standardeve ekologjike për shkak të mediumeve të mjedisit jetësor;  

- respektim i dispozitave ligjore në procedurën e punësimit me vlerësimin e 
profesionalizmit dhe kompetencës së kandidatëve, respektimi i procedurës ligjore 
në procedurat e sistematizimit të nëpunësve shtetërorë dhe vendimmarrje 
objektive në organet e shkallës së dytë; 

- nxjerrja e Ligjit për banim, me përkufizim konkret të kushteve të përgjithshme dhe 
të veçanta për ndarjen e banesave me qira në pronësi të shtetit me qëllim të 
objektivizmit të kushteve dhe kritereve, sidomos për kategorinë e të rrezikuarve 
social, persona që nuk e kanë siguruar çështjen e strehimit; 

- thjeshtësim dhe përshpejtim i procedurave për realizimin e së drejtave të mbrojtjes 
sociale dhe aplikim i mundësive ligjore të organeve kompetente për sigurimin e 
dokumentacionit të nevojshëm sipas detyrës zyrtare, sidomos për qytetarët më të 
rrezikuar social; 

- aplikim konsekuent i parimeve për procedurë urgjente dhe ekonomike dhe për 
mbrojtjen e të drejtave të palëve gjatë realizimit të të drejtave të sigurimit pensional 
dhe shëndetësor; 

- fëmijët të kenë prioritet dhe të trajtohen si subjekte të veçanta me të drejta dhe 
obligime, respektimi i principeve: mosdiskriminim, interesi më i mirë dhe 
pjesëmarrja e fëmijëve në marrjen e vendimeve që kanë të bëjnë me të drejtat dhe 
interesat e tyre, si dhe marrja e të gjitha masave të mundshme për mbrojtjen e 
fëmijëve nga dhuna dhe keqpërdorimet; 

- sigurimi i kushteve dhe mundësive të barabarta për shkollim në arsimin fillor, të 
mesëm dhe të lartë; 

- respektim i dispozitave ligjore gjatë ngarkimit të qytetarëve për shfrytëzimin e 
shërbimeve nga ndërmarrjet publike dhe eliminimin e pengesave të pabaza e të 
paligjshme gjatë realizimit të të drejtave të konsumit. 
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 Çka në vitin 2008  
 
 
 
 Ndjekje e situatës përkitazi me realizimin e të drejtave dhe lirive në të gjitha nivelet, si 
dhe përcaktimi i kushteve për ekzekutimin e masës paraburgim, si dhe të nivelit të realizimit 
të parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të 
bashkësive. Këto janë vetëm një pjesë e aktiviteteve të parashikuara me Programin e punës, 
të cilin Avokati i Popullit do ta zbatojë gjatë vitit 2008, për çka do të hartojë edhe raporte e 
informata të veçanta, të cilat do t’ua dërgojë institucioneve kompetente dhe më pas do të 
jenë të aksesshme për publikun e gjerë përmes ueb faqes me qëllim të informimit për 
gjendjet në këto fusha. 

 Avokati i Popullit, do të bëjë përpjekje që të vërtetojë se si zhvillohet regjistrimi i 
fëmijëve në evidencën amzë të të lindurve, ndërsa vëmendje të veçantë do t’i kushtojë 
edukimit të fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme, të drejtave dhe obligimeve të tyre, 
ndërsa theks të veçantë to të vë mbi mbrojtjen e fëmijëve nga trafikimi me fëmijë dhe 
përdorimi i alkoolit e drogës. 

 Për ta verifikuar punën e administratës gjyqësore, sa i përket respektimit të parimit të 
gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, Avokati i Popullit në vitin 2008 do të vizitojë një pjesë të 
gjykatave.  

 Mbrojtja e mjedisit jetësor edhe këtë vit do të jetë në fokusin e interesit të 
Ombudsmanit, sidomos nga aspekti i respektimit të rregullave ligjore për hedhjen e 
mbeturinave. 

 Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe informimit të qytetarëve për kompetencat e 
Avokatit të Popullit përmes fushatave mediale, të mbështetura nga Misioni i OSBE-së dhe 
Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar - SIDA. Banorët e më tepër vendeve të shtetit, 
gjatë kohës së ditëve të hapura të Avokatit të Popullit do të mund të informohen se si dhe për 
çka mund t’ju ndihmojë Ombudsmani në realizimin e të drejtave të tyre të garantuara. 

 Në vitin 2008 do të vazhdojë dialogu ndërmjet pushtetit lokal dhe Avokatit të Popullit 
me dy tryezat e rrumbullakëta në Kërçovë dhe Manastir, në të cilat do të diskutohet për 
nivelin e bashkëpunimit dhe si të përmirësohet i njëjti. 

 Trajnimet për përforcimin e kapaciteteve të Institucionit do të vazhdojnë edhe në vitin 
2008. Nuk do të mungojë as bashkëpunimi ndërkombëtar me institucionet e ombudsmanëve 
të vendeve të rajonit, vendeve anëtare të Unionit Evropian dhe më gjerë, ndërkohë që 
shkëmbimi i përvojave të punës do të realizohet përmes vizitës studimore të zyrës së 
Ombudsmanit të Polonisë. 
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 Parashtruesi i parashtresës kërkoi 
ndërhyrjen e Avokatit të Popullit pranë Ministrisë 
së Transportit dhe Lidhjeve për përshpejtimin e 
procedurës për blerjen e banesës në pronë 
shtetërore. Ai kishte cekur se mbi bazë të 
aktvendimit të Fondit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor, në vitin 1992, e ëma e tij kishte lidhur 
Marrëveshje për shfrytëzimin e banesës me 
Bashkësinë e Bashkuar Vetadministrative të 
Qytetit të Shkupit, ndërsa parashtruesi në 
periudhën e njëjtë e kishte shfrytëzuar banesën 
në fjalë si anëtarë i amvisërisë familjare.  
 Parashtruesi, pranë Njësisë Rajonale 
për Transport dhe Lidhje – Çair, të Ministrisë së 
Transportit dhe Lidhjeve, gjatë vitit 2005, ka 
pashtruar kërkesë për blerjen e banesës, së 
bashku me pëlqimin për blerje, përllogaritjen e 
lartësisë së çmimit dhe vërtetimin se çmimi i 
caktuar i banesës është paguar në tërësi, të 
lëshuar nga SHA “Banka Komerciale” – Shkup. 
 Sipas të dhënave të prezantuara në 
parashtresë, lënda së bashku me dokumentet e 
nevojshme është dërguar në Ministrinë e 
Transportit dhe Lidhjeve ku pa arsye për një 
periudhë më të gjatë kohore është pritur të 
nënshkruhet nga ministri. 
 Në shkresën e dërguar pranë sektorit 
kompetent të Ministrisë, Avokati i Popullit 
sugjeroi se procedura për blerje zvarritet pa 
arsye, duke pasur parasysh faktin se 
parashtruesi plotësisht i përmbush kushtet e 
parashikuara për shitblerje të banesës sipas 
Ligjit për shitje të banesave në pronësi 
shoqërore.  
 Në vitin 2007, Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve e informoi Avokatin e Popullit se si 
rezultat i ndërhyrjes së tij, parashtruesit do t’i 
lëshohet aktvendimi për transferimin e të drejtës 
banesore që është hap i parë i procedurës për 
blerjen e banesës. 
 

 

  
AP nr. 1904/05 

AP nr. 946/07 

Në parashtresën pranë Avokatit të 
Popullit, parashtruesja kërkoi marrjen e 
veprimeve pranë organit kompetent administrativ 
të shkallës së dytë, ngaqë akoma nuk kishte 
pranuar vendim sipas ankesës kundër 
aktvendimit me të cilin nga ana e Sektorit për 
Matje dhe Kadastër – Shkup ishte marrë në 
konsideratë kërkesa e saj dhe ishte përcaktuar 
përmbajtja e patundshmërisë në fletëpronësinë e 
re të formuar për KK Qendër II edhe përkundër 
faktit se kishte kaluar një periudhë më e gjatë 
kohore. 
 Duke vepruar sipas lëndës së formuar, 
Avokati i Popullit konstatoi se bëhet fjalë për 
shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
parashtrueses së parashtresës, për shkak të 
mosrespektimit të skajshëm të afatit të 
përcaktuar me ligj për marrjen e vendimit. 
 Krahas kësaj, u konstatua se ankesa 
është paraqitur nga person, i cili në përputhje me 
dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative dhe Ligjin për matje, kadastër dhe 
regjistrimin e të drejtave të patundshmërisë, në 
procedurën konkrete administrative nuk mund të 
ketë cilësi të palës.  
 Duke e pasur parasysh gjendjen e 
konstatuar, pranë Komisionit për zgjidhje në 
procedurë administrative në shkallë të dytë për 
lëndë nga fusha e matjes, kadastrës dhe 
regjistrimit të të drejtave të patundshmërisë në 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Avokati i 
Popullit drejtoi sugjerim për shqyrtim dhe 
vendosje me prioritet për lëndën dhe marrjen e 
vendimit, me të cilin ankesa që ishte lëndë 
shqyrtimi të hidhet poshtë si e palejueshme. 
Sugjerimi u pranua. 
 

 Avokati i Popullit hapi procedurë me 
iniciativë të tij mbi bazë të artikullit të botuar në 
shtypin ditor dhe informatës së plasuar përmes 
radio stacionit lokal për konfirmimin e ekzistimit 

AP nr. 192/07  
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të diskriminimit ndaj një numri të caktuar të 
romëve të cilëve u ndalohej hyrja në objektet 
hotelerike në Shtip. 
 Gjatë procedurës, Avokati i Popullit 
pranë Prokurorisë Themelore Publike – Shtip, 
dërgoi Kërkesë për përcaktimin e përgjegjësisë, 
përkatësisht për përcaktimin e përgjegjësisë 
penale kundër pronarëve të objektit në Shtip, të 
cilët me sjelljen e tyre kishin kryer vepër penale 
kundër të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 
qytetarit, që parashikohet dhe ndëshkohet me 
nenin 137 të Kodit Penal. 
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 Duke vepruar sipas Kërkesës së 
Avokatit të Popullit, Prokuroria Themelore 
Publike – Shtip mori vendim për hedhjen poshtë 
të kallëzimit penal kundër personave përgjegjës 
të objekteve në Shtip, sepse nuk kishte 
konstatuar se në veprimet e të denoncuarve 
kishte elemente të veprës së cekur penale. 
Avokati i Popullit, i udhëzoi qytetarët, të cilët 
ishin të diskriminuar, që ndjekjen penale ta 
vazhdonin me padi private, gjithashtu ua sugjeroi 
edhe mundësinë e mbrojtjes gjyqësore 
ndërkombëtare para Gjykatës Evropiane për të 
Drejta të Njeriut. 
 Për shkak të mosekzistimit të një Ligji të 
veçantë për mbrojtje nga diskriminimi, me të cilin 
në mënyrë përpiktë do të përkufizohej nocioni 
diskriminim dhe organi që do të ishte kompetent 
për marrjen e masave përkatëse për evitimin e 
pasojave nga sjellja diskriminuese, si dhe 
mospasja e guximit nga ana e organeve 
kompetente të cilat janë të detyruara që të 
sigurojnë mbrojtje nga diskriminimi dhe 
mosaplikimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, për fat të keq përpjekja 
për ta konfirmuar diskriminimin, si dhe ndëshkimi 
i kryerësve mbetën të pasuksesshme. 

 
   

Në parashtresën e qytetares nga Shkupi 
u kërkua ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave 
nga marrëdhënia e punës, për shkak të 
mosveprimit të organit të shkallës së parë - 
Drejtorisë Doganore pranë Ministrisë së 
Financave, sipas vendimit të komisionit 
kompetent të shkallës së dytë, për shkak të 
sistematizimit të kryer të paligjshëm të 
parashtrueses së parashtresës. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, pranë 
komisionit të shkallës së parë u dërgua sugjerimi 
se sistematizimi është bërë në kundërshtim me 
dispozitat ligjore, si dhe se akti me të cilin është 
kryer sistematizimi është abroguar nga ana e 
komisionit kompetent dhe i njëjti konsiderohet i 
pavlefshëm, përkatësisht se i njëjti nuk  prodhon 

fuqi ligjore. Së këtejmi, organi e informoi 
Avokatin e Popullit se është vepruar sipas 
sugjerimit dhe se parashtruesja e parashtresës 

është sistematizuar në vendin e punës në të cilin 
ishte sistematizuar para se të merrej aktvendimi 
për sistematizim.  

AP nr. 819/07 

 
 

 Qytetarë të Borit – Republika Serbe, 
parashtruan parashtresë sepse pas kërkesës së 
paraqitur deri te Fondi për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor të Maqedonisë për realizimin e së 
drejtës për pension për stazhin e realizuar në 
Republikën e Maqedonisë janë marrë 
aktvendime, por pensioni nuk u është paguar 
edhe pse kanë kaluar disa vjet. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit kërkoi nga Fondi për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor njoftim për shkaqet se 
pse nuk është paguar pensioni, përkatësisht se a 
është marrë aktvendim nga ana e organit 
kompetent serb dhe a është shlyer kërkesa e 
zhdëmtimit të bartësit të sigurimit serb, në 
përputhje me dispozitat e Marrëveshjes për 
sigurim social të të dy vendeve dhe nëse është 
kështu, cilat masa i ka ndërmarrë Fondi për t’i 
mbrojtur të drejtat e palëve. 
 Sipas njoftimit të Fondit për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor, përderisa organi 
kompetent serb nuk merr vendime për shumë të 
zvogëluar të pensioneve, me të cilat  do ta 
përjashtojë stazhin nga Maqedonia, Fondi nuk 
mund ta bëjë pagesën e pensionit për shkak se 
duhet që konform Marrëveshjes për të drejta 
sociale të refundohen mjetet ngaqë Serbia ka 
paguar për stazhin maqedonas i cili është marrë 
mbi barrë të saj. 
 Me qëllim të realizimit të të drejtave të 
parashtruesve të parashtresës, edhe pse Avokati 
i Popullit nuk është kompetent për të intervenuar 
para organeve të vende tjera, por për shkak të 
përshpejtimit të procedurës, me telefonatë 
ndërhyri pranë organit kompetent për sigurim 
pensional të Serbisë në Bor, pas çka u morën 
aktvendime me të cilat parashtruesve ua 
përcaktuan shumën e re të pensioneve të 
pleqërisë dhe Fondi për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor të Maqedonisë ua pagoi pensionin nga 
Republika e Maqedonisë. 
 

 

AP nr. 1596/07 

AP nr. 1062/07  

 Avokati nga Kavadari, si i autorizuar për 
më tepër qytetarë nga Kavadari, parashtroi 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit sepse 
personat e cekur edhe pse kanë pasur 
aktgjykime të plotfuqishme gjyqësore të zbatuara 
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nga ana e përmbaruesit të autorizuar, mbi bazë 
të të cilëve është bërë pagesa shtesë e 
kontributit, nuk kanë mundur ta realizojnë të 
drejtën e sigurimit pensional dhe invalidor ngaqë 
Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor ka 
refuzuar të veprojë sipas aktgjykimeve të të 
plotfuqishme gjyqësore edhe pse edhe nga ana 
e punëdhënësit ishin dërguar formularët M – 8 
për kontributin e paguar shtesë. 

 
www.ombudsman.mk     68  

 Duke vepruar sipas kërkesë së Avokatit 
të Popullit, Fondi ka dërguar informatë se nuk 
është vepruar sipas aktgjykimeve gjyqësore 
ngase nuk ishte paguar kamata edhe pse në 
aktgjykime nuk ishte përcaktuar kamata dhe nuk 
ishte caktuar ngarkimi. 
 Me qëllim të zgjidhjes së kësaj çështjeje, 
sidomos për faktin se në aktgjykime nuk ishte 
parashikuar kamata, Avokati i Popullit realizoi 
takim konsultativ me personat përgjegjës të 
Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të 
Maqedonisë, në të cilin sugjeroi se nuk është në 
pajtim me ligjin që të kërkohet zbatimi i 
obligimeve për të cilat nuk është marrë aktgjykim 
gjyqësor dhe se aktgjykimet ashtu siç janë duhet 
të zbatohen dhe të siguruarve t’u njihet stazhi 
për pension për të cilin është paguar kontributi 
shtesë. Në këtë kuptim, Fondi ka marrë qëndrim 
me të cilin janë informuar të gjitha njësitë 
rajonale, sipas të cilit në kushte kur 
punëdhënësit veprojnë sipas aktgjykimeve 
gjyqësore dhe e paguajnë kontributin, në 
evidencën amzë të verifikohet stazhi i të 
siguruarve dhe paga e realizuar për periudhën 
për të cilën është paguar kontributi dhe 
njëkohësisht në rastet kur punëdhënësi e ka 
paguar vetëm kontributin, por jo edhe kamatën, 
sipas detyrës zyrtare të merret aktvendim për 
ngarkimin e punëdhënësit për ta paguar 
kamatën, ndërsa i siguruari në qoftë se i 
përmbush kushte ligjore me kontributin e paguar 
shtesë ta realizojë të drejtën për pension, 
përkatësisht në evidencën amzë t’i evidentohet 
stazhi për të cilin në mënyrë shtesë është 
paguar kontributi. 
 Duke e pasur parasysh qëndrimin e 
këtillë të Fondit, i cili është në përputhje me 
dispozitat ligjore, Avokati i Popullit edhe një herë 
kërkoi që Njësia rajonale e Fondit të ndërmerr 
masa për evidentimin e stazhit për pension tek 
personat e cekur për të cilët kontributi ishte 
paguar në mënyrë shtesë, ndërsa për 
punëdhënësit të merret aktvendim për ngarkimin 
me kamatat ose përsëri të paraqes padi pranë 
gjykatës për arkëtim të kamatës. Pas këtij 
sugjerimi të Avokatit të Popullit u veprua dhe 
parashtruesit e parashtresave i realizuan të 
drejtat në përputhje me dispozitat ligjore.  
 
 
  

 

AP nr. 2501/07 

Një qytetar i Shkupit parashtroi 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit sepse 
Fakulteti në të cilin ai studion kishte vepruar në 
kundërshtim me Ligjin për lëshimin e kuponëve 
me vlerë – vauçerë, ngaqë listat për ndarjen e 
vauçerëve i kishte përpiluar jo vetëm mbi bazë të 
kushteve të parapara me Ligj, por si kusht 
plotësues ishte futur edhe suksesi i studentëve. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit konstatoi se nuk është vepruar 
në përputhje me Ligjin për lëshimin e kuponëve 
me vlerë – vauçerëve, sipas të cilit lëshimi i 
vauçerëve bëhet për furnizimin e kompjuterëve 
për nevojat e studentëve, shtetas të Republikës 
së Maqedonisë të cilët për herë të parë 
regjistrohen në vitin e fundit të studimeve për 
vitin akademik 2007/2008 në institucionet e larta 
arsimore të Republikës së Maqedonisë. 
Shpërndarja e vauçerëve në institucionet e larta 
arsimore bëhet mbi bazë të listës së përpiluar 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, sipas 
numrit të studentëve të rregullt të regjistruar, për 
herë të parë në vitin e fundit të studimeve për 
vitin akademik 2007/2008, në institucionet e 
arsimit të lartë të Republikës së Maqedonisë. 
 Avokati i Popullit konstatoi se kusht i 
vetëm për realizimin e të drejtës për vauçer kanë 
studentët të cilët për herë të parë regjistrojnë 
vitin e fundit të studimeve për vitin akademik 
2007/2008. Kushte tjera plotësuese nuk ishin 
parashikuar, e as nuk ishte dhënë mundësia që 
institucionet e larta arsimore ose ministrisë 
kompetente të parashikojnë kritere plotësuese 
për realizimin e kësaj të drejte. 
 Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të 
parashtruesit të parashtresës, por edhe të 
studentëve të tjerë, Avokati i Popullit gojarisht 
por edhe me shkrim iu drejtua Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencën, si dhe fakultetit në të cilin 
studion parashtruesi, me sugjerim se nuk është 
në përputhje me Ligji që kusht për marrjen e 
vauçerit të jetë edhe suksesi i studentëve, ngaqë 
kushti i tillë nuk është paraparë me Ligj dhe se 
parashikimi i këtij kushti e kufizon të drejtën e një 
numri të caktuar të studentëve që i përmbushin 
kushtet ligjore për marrjen e vauçerit. 
 Duke vepruar sipas sugjerimit dhe 
kërkesës së Avokatit të Popullit, u dërgua njoftimi 
se suksesi i studimeve nuk aplikohet më si kriter 
e as kushte të tjera që nuk janë në përputhje me 
ligjin, por se vauçerët do të ndahen sipas parimit 
“ai që vjen i pari shërbehet i pari”. Në ndërkohë, 
Qeveria vendosi që të sigurohen mjete për 
ndarjen e vauçerëve për të gjithë studentët që i 
përmbushin kushtet e parashikuara, përkatësisht 
u bënë ndryshime dhe plotësime përkatëse të 
Ligjit. 
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 Parashtruesi iu drejtua Avokatit të 
Popullit për shkak të cenimit të të drejtave të 
djalit të tij nga ana e shkollës së mese, në të 
cilën ka mësuar, sepse gjatë regjistrimit në vitin 
e tretë nuk është liruar nga pagesa e 
kompensimit për regjistrim edhe përkundër 
gjendjes së pavolitshme materiale në familje, 
dhe për këtë shkak prindit i është thënë se djali i 
tij nuk do të mund të regjistrohet. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit iu drejtua shërbimit kompetent 
të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe 
drejtorit të shërbimit kompetent të shkollës fillore, 
duke ua sugjeruar nevojën për lirimin nga 
obligimi për ta paguar regjistrimin dhe 
mundësimin e shkollimit të mëtutjeshëm të djalit 
të parashtruesit. 
 Duke vepruar sipas kërkesave, Ministria 
e Arsimit dhe Shkencës e informoi Avokatin e 
Popullit se shkollave të mesme u është 
shpërndarë udhëzimi përkatës në të cilin ceket 
se në cilat raste nxënësit nuk duhet të 
ngarkohen me pagim të kompensimit gjatë 
regjistrimit, mes tjerash edhe në rast të gjendjes 
së vështirë materiale. Ishte evidente se shkolla 
nuk e kishte respektuar Udhëzimin, por pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit djali i 
parashtruesit të parashtresës u lirua nga pagesa 
për regjistrim dhe pas kësaj vazhdoi t’i ndjek 
mësimet. 
 

   

Pas parashtrimit të parashtresës nga 
Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë “Megjashi” 
nga Shkupi, në të cilën kërkohej mbrojtja e të 
drejtave të fëmijës së mitur, i cili disa ditë kishte 
jetuar me të ëmën e tij të vdekur dhe nuk kishte 
ndjekur mësimin, ndërkohë që askush nuk kishte 
reaguar dhe nuk ishin ndërmarrë masa për 
mbrojtjen dhe përkujdesjen e fëmijës, Avokati i 
Popullit iu drejtua qendrës kompetente 
ndërkomunale për punë sociale dhe Institucionit 
Publik për Strehimin e Fëmijëve me Probleme 
Edukative – Sociale – Shkup, ku fëmija ishte 
vendosur përkohësisht dhe kërkoi të njoftohet 
për vendosjen e fëmijës, për gjendjen e tij 
psikike, si dhe nëse me fëmijën punojnë persona 
profesionistë me qëllim të tejkalimit më të lehtë 
të shokut psikologjik që kishte përjetuar. 
Njëkohësisht, Avokati i Popullit realizoi inspektim 
dhe bisedë zyrtare me drejtorin dhe kujdestaren 
e klasës së shkollës fillore, ku ka mësuar fëmija 
duke ua sugjeruar nevojën e ndjekjes së 

rregullshmërisë së nxënësve dhe kujdes më të 
madh për gjendjen dhe problemet sociale të 
fëmijëve, me qëllim që të veprohet me kohë nga 
ana e institucioneve kompetente për mbrojtje 
përkatëse dhe të shpejtë të fëmijëve. 
Gjithashtu, duke vlerësuar se nuk është zgjidhja 
më e përshtatshme vendosja e fëmijës në 
institucion publik, Avokati i Popullit kërkoi nga 
Qendra për Punë Sociale që ta rishikojë 
mundësinë e vendosjes së fëmijës në ndonjë 
familje përkujdesëse, të cilës do t’i ofroheshin 
kushte përkatëse dhe përmes së cilës në 
bashkëpunim me shërbimet kompetente 
profesionale do të tejkalohej gjendja emocionale 
dhe psikike e fëmijës. 
Duke vepruar sipas kërkesave dhe sugjerimeve 
të Avokatit të Popullit, fëmija u vendos vetëm 
përkohësisht në institucion publik dhe ishte nën 
mbikëqyrje të vazhdueshme të Qendrës për 
Punë Sociale, ndërsa për periudhën e 
mëtutjeshme duke qenë se edhe Qendra për 
Punë Sociale kishte vlerësuar se nuk është 
zgjidhje e mirë vendosja e fëmijës në 
institucionin e cekur, mori aktvendim për 
vendosjen e fëmijës në Fshatin për Fëmijë – 
SOS, në Shkup. Me qëllim të tejkalimit të stresit 
eventual, tek fëmija u bënë edhe ekzaminime 
multikonziliare nga aspekti shëndetësor dhe 
psikosocial në të cilat ekzaminime u inkuadruan 
ekipe ekspertësh për terapi familjare. Më vonë 
fëmija u përfshi në procesin e rregull arsimor ku 
pa kurrfarë problemi vazhdoi shkollimin, për çka 
Avokati i Popullit u njoftua edhe nga “nëna” e cila 
kujdesej për të. 

AP nr. 798/07 
 

AP nr. 2119/07 

AP nr. 1308/07 

 Avokati i Popullit, me iniciativë të tij, hapi 
procedurë për rishqyrtimin e rastit në një fshat që 
gjendet në rrethinën e Prilepit, me qëllim që të 
sigurojë mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, i cili 
sipas informatave të botuara në disa mjete të 
informimit publik, ka qenë viktimë e abuzimit 
seksual nga një i mitur prej fshatit të njëjtë. 
 Meqë bëhej fjalë për fëmijë, përkatësisht 
fëmijë kryerës, i cili penalisht nuk përgjigjet dhe 
për fëmijë viktimë, Avokati i Popullit kërkoi nga 
qendra kompetente për punë sociale të ndërmerr 
masa ndaj fëmijës kryerës dhe ndaj fëmijës 
viktimë, me qëllim që të përcaktohen shkaqet e 
sjelljes joadekuate të fëmijës kryerës, si dhe të 
ndërmerren masa për përmirësimin e sjelljes së 
tij, në mënyrë që në të ardhmen të mos kryej 
vepra të tilla dhe sidomos të ndërmerren masa 
ndaj fëmijës viktimë në mënyrë të tejkalimit të 
traumave eventuale të cilat i ka përjetuar. Në 
kontekst të kësaj, Avokati i Popullit kërkoi nga 
Qendra që të punojë me familjet dhe me të dy 
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fëmijët me qëllim që në mënyrë profesionale ose 
mënyrë tjetër t’u ndihmojë, të bëjë mbikëqyrje 
ndaj të drejtës prindërore në të dy familjet dhe 
nëse është e nevojshme të ndërmerren edhe 
masa të tjera nëse konstatohet se shkak i sjelljes 
së këtillë i fëmijëve ka qenë sjellja joadekuate e 
familjes, neglizhenca e tyre dhe ngjashëm. 
 Duke vepruar sipas kërkesave dhe 
intervenimeve të Avokatit të Popullit, Qendra 
dërgoi informatë se janë ndërmarrë më tepër 
masa dhe veprime për gjendjen e konstatuar 
faktike, pas së cilave ka pasuar masa e 
paralajmërimit për ushtrimin e të drejtës 
prindërore të nënës së fëmijës që e kishte kryer 
dhunën. Pas kërkesës plotësuese të Avokatit të 
Popullit se a vazhdohet të punohet edhe më tutje 
me familjet dhe a sigurohet punë adekuate me 
fëmijën kryerës dhe fëmijën viktimë, u pranua 
informata se ekipi profesionist i Qendrës ka 
vazhduar ta ofrojë ndihmën profesionale 
psikosociale dhe mbështetjen për të miturin – 
kryerës, por edhe për familjen e tij, ndërkaq ka 
vazhduar edhe me marrjen e masave përkatëse 
për ndihmë dhe mbrojtjen e fëmijës viktimë dhe 
familjes së tij. 
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 Një banore nga Shkupi parashtroi 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit në të cilën 
kërkoi mbrojtje të të drejtave të cenuara nga 
SHA “Ngrohtorja” – Shkup dhe “Elektroekonomia 
e Maqedonisë – EVN” – Shkup, për shkak se ka 
qenë e ngarkuar me fatura për energji elektrike 
dhe energji termale, të cilat nuk i ka bërë, 
përkatësisht faturat ishin bërë nga shfrytëzues 
paraprak i banesës, ndërsa ajo nuk ishte 
paraqitur si shfrytëzuese e re e shërbimeve. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit vlerësoi se parashtrueses së 
parashtresës i ishin cenuar të drejtat prandaj, 
duke e pasur parasysh se borxhi për energji të 
harxhuar elektrike dhe termale ka qenë i 
shfrytëzuesit të mëparshëm, kërkoi që 
ndërmarrjet e cekura publike të mos e ngarkojnë 
parashtruesen dhe të bëjnë ndryshimin e 
shfrytëzuesit të faturave për energji elektrike dhe 
termale. 
 Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua 
si në aspekt të ndryshimit të emrit të 
shfrytëzuesit të shërbimeve ashtu edhe në 
aspekt të lirimit nga borxhi sepse të njëjtin nuk e 
kishte bërë parashtruesja e parashtresës. 
 

 

 Parashtruesi nga fshati Opajë i 
Kumanovës, në parashtresë ka përmendur se 

SHA “Telekomunikacionet e Maqedonisë”, Njësia 
Rajonale – Kumanovë, e ngarkon me pagimin e 
faturave për telefon për kohën kur realisht ai nuk 
ka pasur mundësi t’i shfrytëzojnë shërbimet për 
shkak të veprimeve luftarake në Maqedoni. 
 Avokati i Popullit zbatoi inspektim në 
vendin e ngjarjes dhe konstatoi se nuk ka të 
instaluar rrjet telefonik, përkatësisht se SHA 
“Telekomunikacionet e Maqedonisë” nuk ofrojnë 
shërbime për të cilat do të mund të kërkohej 
arkëtim, për çka me shkrim iu drejtua SHA 
“Telekomunikacionet e Maqedonisë” – Shkup me 
ç’rast bashkëngjiti fotografinë e realizuar gjatë 
inspektimit. 
 Në kuptim të kësaj, Avokati i Popullit 
kërkoi që parashtruesi të mos ngarkohet me 
fatura për shërbime të cilat nuk i ka shfrytëzuar, 
gjë që u pranua dhe borxhi u shlye, ndërkaq u 
pranua edhe kërkesa e parashtruesit për 
instalimin e lidhjes dhe shfrytëzimin e 
shërbimeve të SHA “Telekomunikacionet e 
Maqedonisë”.   
 

  

AP nr. 2029/06 

 Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua 
parashtresë sepse bashkëshortes së 
parashtruesit me aktvendim të Qendrës për punë 
Sociale i ishte abroguar e drejta për ndihmë 
sociale në para, me justifikimin se bashkëshorti i 
saj paska qenë në marrëdhënie pune, sipas të 
dhënës së pranuar nga Agjencia për Punësim. 

AP nr. 2171/07 

Duke vepruar sipas parashtesës dhe pas 
procedurës së zbatuar, Avokati i Popullit 
konstatoi se e dhëna e ofruar nga Agjencia për 
Punësim nuk është e saktë, gjë që u vërtetua 
edhe nga Inspektorati Shtetëror i Punës pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Për 
këtë shkak, Avokati i Popullit konstatoi se pa 
bazë pala e ka humbur të drejtën e ndihmës 
sociale në para mbi bazë të të dhënave të 
ofruara gabimisht nga Agjencia për Punësim. 
 Pas marrjes së veprimeve të Avokatit të 
Popullit, bashkëshorti i palës përsëri është 
regjistruar në evidencën e të papunëve, për çka 
Avokati i Popullit dërgoi rekomandim pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe 
kërkoi të rishikohet aktvendimi i shkallës së parë, 
me të cilin ka pushuar e drejta e shfrytëzimit të 
ndihmës sociale në para, duke e pasur parasysh 
faktin e konstatuar se e dhëna e ofruar nga 
Agjencia për Punësim ka qenë e gabuar dhe në 
kontekst të kësaj të merret aktvendim tjetër, me 
të cilin palës do t’i njihet e drejta e ndihmës 
sociale në para nga dita kur kjo e drejtë është 
abroguar në mënyrë të pa bazë. AP nr. 447/07 
 Pas sugjerimit të drejtuar, inspektimeve 
të realizuara në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale – Shkup dhe sugjerimeve plotësuese, 
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ankesa nuk u mor parasysh për shkak të 
paraqitjes jo me kohë. 
 Mirëpo, Avokati i Popullit e vazhdoi 
procedurën dhe kërkoi që sipas detyrës zyrtare 
të rishqyrtohen aktvendimet e marra dhe nëse 
nuk ekzistojnë prova dhe fakte të tjera të cilat do 
të ishin pengesë për realizimin e ndihmës 
sociale në para të vazhdohet me pagimin e saj. 
Sipas rekomandimit nuk u veprua prandaj dhe 
Avokati i Popullit dy herë e informoi ministrin e 
Punës dhe Politikës Sociale, ndërkaq në mënyrë 
plotësuese realizoi edhe dy inspektime në 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. 
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 Pas më shumë ndërhyrjeve të Avokatit 
të Popullit, Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale sipas detyrës zyrtare përsëri e shqyrtoi 
lëndën, konstatoi se janë përmbushur kushtet 
për përsëritjen e procedurës dhe mori aktvendim 
pozitiv për marrjen në konsideratë të ankesës, 
në të cilin arsyetimi në mënyrë eksplicite iu 
referua procedurës së zbatuar dhe 
rekomandimeve të Avokatit të Popullit si bazë 
për përsëritjen e procedurës dhe realizimin e të 
drejtës për ndihmë sociale në para. 
 

 

 Një qytetare nga Shkupi kërkoi 
ndërhyrjen e Avokatit të Popullit, sepse Qendra 
Ndërkombëtare për Punë Sociale – Shkup, pa 
bazë kishte abroguar të drejtën e kompensimit 
në para për ndihmë dhe përkujdesje nga person 
tjetër, me arsyetimin se gjoja brenda afatit të 
përcaktuar nuk i ka dorëzuar dokumentet e 
nevojshëm të cilët do të ishin relevantë për 
vendimmarrje sipas kërkesës. 
 E pakënaqur nga aktvendimi i cekur, 
pala ka paraqitur ankesë sipas së cilës nuk ishte 
vepruar për një periudhë kohore më të gjatë. 
Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i 
Popullit i sugjeroi Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale se pala me kohë i kishte 
dërguar dokumentet e nevojshëm me postë, për 
çka ekzistonte provë përkatëse dhe kërkoi që 
gjatë shqyrtimit të ankesës të kihet parasysh ky 
fakt dhe të vendoset brenda afatit të parashikuar 
ligjor. 
 Duke vepruar sipas sugjerimeve të 
Avokatit të Popullit, Ministria e mori në 
konsideratë ankesën dhe në aktvendim në 
mënyrë të prerë u cek se një nga bazat për 
pranimin e ankesës ka qenë sugjerimi i Avokatit 
të Popullit. 
  

Në këtë rast evidente ishte gatishmëria 
e organeve kompetente për ta pranuar gabimin 
dhe për t’i respektuar rekomandimet dhe 
sugjerimet e Avokatit të Popullit, gjë që 

kontribuon që më shpejtë dhe më lehtë t’i 
realizojnë të drejtat e tyre, pa hapje të proceseve 
gjyqësore ose procedurave të mëtutjeshme 
administrative. 

 

 

AP nr. 1470/07 

 Parashtrues nga Gostivari paraqiti 
parashtresë për cenimin e të drejtave nga Fondi 
për Sigurim Shëndetësor, Shërbimi Rajonal – 
Gostivar, për shkak të moszbatimit të çregjistrimit 
nga sigurimi shëndetësor, si i siguruar mbi bazë 
të ushtrimit të veprimtarisë së pavarur dhe mos 
regjistrimin mbi bazë të papunësisë së 
evidentuar në Agjencinë për Punësim. 
 Nga të dhënat u konstatua se 
parashtruesi, mbi bazën paraprake ka kontribute 
të papaguara për sigurim shëndetësor dhe për 
këtë shkak nuk ka pranuar kartonë të kaltër dhe 
se ka aktvendim nga Oda Rajonale e Zejtarëve 
për pushim të kryerjes së veprimtarisë zejtare, 
ndërkaq nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë dyqani i zejtarisë ishte fshirë nga 
evidenca. 
 Duke e njoftuar Zyrën Rajonale të Fondit 
në Gostivar, Avokati i Popullit sugjeroi se nuk ka 
bazë ligjore që për shkak të mos pagimit të 
kontributeve mbi ndonjë bazë paraprake, e cila 
ka pushuar së ekzistuari, që të mos i njihet 
cilësia e të siguruarit mbi bazë tjetër, me të cilën 
kontributi paguhet rregullisht, ndërkaq për 
kontributet e papaguara Fondi mund të hap 
procedurë përkatëse për arkëtim të 
detyrueshëm. Për këtë arsye, Avokati i Popullit 
kërkoi të zbatohet çregjistrimi mbi bazë 
paraprake dhe të pranohet paraqitja mbi bazë të 
papunësisë, sipas së cilës Agjencia i ka shlyer 
me rregull detyrimet ndaj Fondit. 

AP nr. 2091/07 

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u mor në 
konsideratë dhe parashtruesi e realizoi të drejtën 
e tij. 
 

   

AP nr. 2815/07 

 Qytetar nga Kërçova parashtroi 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit për arsye 
se, ndonëse si dhurues i gjakut ishte i liruar nga 
pagesa e shpenzimeve për shërbime 
shëndetësore, mbi bazë të aktit intern të 
Institucionit Publik Shëndetësor, ai ishte 
ngarkuar me pagimin e një shume të caktuar të 
shpenzimeve për mjekim spitalor, kinse për 
shkak të mbrojtjes nga sëmundje infektive. 
 Avokati i Popullit konstatoi se 
kompensimin e cekur e paguajnë të gjithë 
shfrytëzuesit e shërbimeve shëndetësore në 
institucionin e potencuar shëndetësor, 
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pavarësisht se a janë të liruar ose jo nga pagimi i 
shpenzimeve për mjekim ose për shërbime të 
tjera shëndetësore. 
 Meqë inkorporomi i kompensimit të 
këtillë nuk ka bazë ligjore, Avokati i Popullit 
dërgoi rekomandim në adresë të institucionit 
shëndetësor, ndërsa për rastin e njoftoi 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin për 
Sigurim Shëndetësor, pas çka organi drejtues i 
institucionit shëndetësor e mori parasysh 
sugjerimin e Avokatit të Popullit dhe menjëherë 
mori vendim për ndryshimin e Listës së çmimeve 
të shërbimeve të cilat qytetarët e kanë paguar 
privatisht. 
 Në vendimin e cekur, në një nen të 
veçantë u përcaktua se fshihet dispozita me të 
cilën vendoset pagesa e kompensimit të cekur, 
ndërsa në një nen tjetër u përcaktua se vendimi 
për ndryshimin e Listës së çmimeve është marrë 
mbi bazë të sugjerimit të Avokatit të Popullit. 
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 Parashtrues nga Tetova, paraqiti 
parashtresë në të cilën vuri në pah cenimin e të 
drejtave të tij nga ana e Sektorit për Urbanizëm 
pranë Komunës së Tetovës në procedurë për 
lëshimin e certifikatës nga plani detaj urbanistik. 
Organi i shkallës së parë nuk e mori parasysh 
Rekomandimin e Avokatit të Popullit me të cilin u 
kërkua që parashtruesit t’i lëshohet certifikata 
nga plani i vlefshëm urbanistik, i miratuar dhe i 
hyrë në fuqi nga viti 2005. Në vend të kësaj, 
parashtruesit i është lëshuar certifikatë nga plani 
i miratuar në vitin 1973. 
 Duke vepruar sipas ankesës së 
parashtruesit, ministri i Transportit dhe Lidhjeve 
e mori në konsideratë ankesën, ndërsa e anuloi 
aktvendimin e shkallës së parë. Në procedurën e 
përsëritur, organi i shkallës së parë i lëshoi 
certifikatë parashtruesit të parashtresës nga 
plani detaj urbanistik i vlefshëm, me çka u 
vërtetua arsyeshmëria e rekomandimit të 
Avokatit të Popullit. 
 

 
 

 Në parashtresën e parashtruar 
parashtruesi vuri në dukje cenimin e të drejtave 
në procedurë sipas akteve administrative, të 
miratuara nga kryetari i Komunës së Karposhit 
për heqjen e një pjese të murit rrethues, i cili sa 
u përket dimensioneve pjesërisht ka qenë jashtë 
lejes së dhënë për ndërtim. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit kërkoi nga kryetari i Komunës 
Karposh që procedura për ekzekutimin e 

detyrueshëm të ndërpritet përkohësisht, 
përkatësisht ekzekutimi të realizohet vetëm pasi 
të merret vendimi sipas ankesës nga organi i 
shkallës së dytë dhe deri sa të merret vendimi i 
organit kompetent për ndarjen e truallit 
ndërtimor, për formimin shtesë të parcelave 
ndërtimore, me qëllim që heqja e ndërtimit të 
mos shkaktojë dëm të pakompensueshëm. 
 Miratimi i planit të ri detaj urbanistik ishte 
shkaku kryesor që Avokati i Popullit ta 
shfrytëzonte këtë instrument, ndërkohë që i njëjti 
bazohej në procedurën pasuese për miratimin e 
planit të ri detaj urbanistik, me të cilin do të 
krijoheshin predispozita reale për mbajtjen e 
ndërtimit. 
 
 

  

AP nr. 672/07 

 Zyra rajonale e Avokatit të Popullit në 
Manastir, hapi procedurë me iniciativë të vet, 
pasi që nga mjetet për informim publik konstatoi 
pengim të realizimit të të drejtës së qytetarëve 
për dokumentet personale me adresë në rrugën 
“Prva”, në të cilën ka vendbanim/vendqëndrim. 

AP nr. 2045/07 

 Zyra rajonale e Avokatit të Popullit, në 
bisedën e zhvilluar me të punësuarit e Komunës 
së Manastirit, kërkoi që t’ia dërgojë listën e 
rrugëve të Manastirit, të cilat gjatë azhurnimit nuk 
janë përfshirë në evidencën kompjuterike të 
organit të punëve të brendshme të Manastirit. 
 Nga lista e dërguar deri te institucionet 
përkatëse në Shkup, Seksioni për çështje civile i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme e njoftoi 
Avokatin e Popullit se lista e re e dërguar e 
rrugëve në Entin Shtetëror të Statistikës, 
ekzistojnë rrugët e lëshuara nga përfshirja 
(“Prva”, “Bezisten” dhe “Pelagonia”) dhe se ato 
tanimë janë përfshirë në sistemin informatikë të 
Ministrisë, që do të thotë se Sektori i Punëve të 
Brendshme – Manastir mund të lëshojë 
dokumente personale, në të cilat do të 
evidentohen rrugët e cekura. 
 

 

AP nr. 1471/07 

AP nr. 1955/07  

 Një qytetare nga Kërçova kërkoi 
ndërhyrjen e Avokatit të Popullit për shkak të 
mosveprimit të Gjykatës Themelore Shkup II – 
Shkup, sipas paraqitjes për falimentimin e NHSH 
“Metropol” – Shkup, në procedurë falimentimi të 
hapur me Aktvendimin në lidhje me arkëtimin e 
kërkesës të përcaktuar nga e njëjta që nga muaji 
nëntor i vitit 2001. 
 Gjatë rrjedhës së procedurës, gjykata 
dhe drejtori i falimentimit pohonin se është bërë 
pagesa dhe për këtë shkak Avokati i Popullit 
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kërkoi që ky pohim të mbështet edhe me provë 
për pagesën e kryer. 
 Në rrjedhën e mëtutjeshme të 
procedurës, pasi u konstatua se megjithatë 
pagesa nuk është realizuar, Avokati i Popullit 
kërkoi nga drejtori i falimentimit menjëherë të 
veprojë sipas aktvendimit i cili nuk ishte pranuar, 
kështu që me urdhër për pagim, parashtrueses 
së parashtresës iu përmbush kërkesa që ishte 
lëndë e parashtresës. 
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 Parashtrues nga Manastiri paraqiti 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit në të cilën 
kërkoi ndërhyrje për shkak të zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurës jashtëkontestimore 
para Gjykatës Themelore në Kumanovë. 
 Gjatë rrjedhës së procedurës u 
konstatua se bëhet fjalë për probleme me 
dërgimin e vendimit gjyqësor të marrë në 
procedurë jashtëkontestimore për shkak të 
problemeve materiale me të cilat është 
ballafaquar Gjykata Themelore në Kumanovë 
për një periudhë më të gjatë kohore. 
 Vendimi i gjykatës megjithatë iu dërgua 
palës – parashtrues i parashtresës, por me 
ndërmjetësimin e Zyrës së Avokatit të Popullit në 
Manastir. 

 
 

 Pas parashtrimit të parashtresës nga e 
ëma, Avokati i Popullit hapi procedurë për shkak 
të dyshimit se nëpunësit policorë të Sektorit për 
Kontroll të Brendshëm në Ohër i kishin cenuar të 
drejtat dhe liritë e të miturit nga fshati Volino të 
Ohrit. 
 Gjatë rrjedhës së procedurës, Sektori 
për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale nuk konstatoi përgjegjësi tek 
nëpunësit policorë edhe përkundër asaj se 
Avokati i Popullit mblodhi mjaft prova materiale 
dhe verbale, që vinin në pah dyshimin e bazuar 
se ata i kishin cenuar të drejtat e të miturit. 
 Për shkak të dyshimit të bazuar se gjatë 
marrjes së autorizimeve policore, nëpunësit 
policorë kishin aplikuar forcë dhe mjete tjera të 
dhunës me qëllim që ta shtrëngonin të miturin 
për të pranuar vepër të kryer penale, Avokati i 
Popullit kundër katër nëpunësve policorë të 
Sektorit për Punë të Brendshme në Ohër paraqiti 
Kërkesë për hapjen e procedurës me qëllim të 
verifikimit të përgjegjësisë penale për vepër 
penale “Mundim dhe veprim tjetër brutal, 
jonjerëzor apo përçmues” dhe ndëshkim sipas 
nenit 142, paragrafit 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Maqedonisë. 

 Pasi konstatoi se kërkesa e Avokatit të 
Popullit është e bazuar, Prokuroria Themelore 
Publike e Ohrit, kërkoi zbatimin e hetimit nga 
Gjykata Themelore në Ohër për nëpunësit 
policorë të dyshuar, për shkak të dyshimit të 
bazuar për vepër të kryer penale kundër lirive 
dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit. 
 

 

AP nr. 1972/07 

 Parashtruesja nga Shkupi paraqiti 
parashtresë për shkak se Fondi për Sigurim 
Shëndetësor i Maqedonisë ka refuzuar të 
nënshkruajë marrëveshje me institucionin 
shëndetësor në të cilin parashtruesja ka qenë 
bartëse e veprimtarisë, vetëm për shkak se i ka 
mbushur kushtet për realizimin e së drejtës për 
pension pleqërie, përkatësisht ka qenë 
shfrytëzuese e pensionit. 

AP nr. 2411/07 

 Sipas Avokatit të Popullit, qëndrimi i 
këtillë i Fondit e kufizon të drejtën e punës për 
personat që janë shfrytëzues të pensionit, por 
para së gjithash të drejtën e të siguruarve që të 
kenë mundësi për zgjedhje të mjekut, 
përkatësisht institucionin shëndetësor ku do të 
mjekohen. 
 Avokati i Popullit i drejtoi sugjerim Fondit 
se vepron në kundërshtim me rregullat ligjore 
dhe nënligjore sepse as me Ligj e as me ndonjë 
akt nënligjor kufiri i pleqërisë ose statusi i 
pensionistit nuk parashikohen si kritere apo 
kushte për lidhje ose moslidhje të marrëveshjes, 
megjithatë Fondi për Sigurim Shëndetësor i 
Maqedonisë këtë kriter e parashikon në 
marrëveshjen të cilën ua ofron institucioneve 
shëndetësore, e që në të vërtetë me vetë 
marrëveshjen parasheh kriter plotësues, i cili 
është kusht për lidhjen, përkatësisht moslidhjen 
e marrëveshjes. 

AP nr. 1830/07 

 Edhe përkundër vërejtjeve dhe 
sugjerimeve se Fondi inkorporon kriter plotësues 
gjatë vendimmarrjes, i cili nuk parashikohet në 
asnjë Ligj e as në akte nënligjore, Fondi për 
Sigurim Shëndetësor nuk e ndryshoi qëndrimin 
dhe refuzoi të lidh marrëveshje me institucione 
private shëndetësore nëse bartësit e 
veprimtarisë i përmbushin kushtet për pension, 
edhe pse këtë të drejtë nuk e shfrytëzojnë. 
 Me qëndrimin e Avokatit të Popullit ra 
dakord edhe Ministria e Shëndetësisë dhe i 
sugjeroi Fondit se vepron në mënyrë joligjore. 
Megjithatë, Fondi duke iu referuar të drejtës së 
diskrecionit për të vendosur se me kë do të lidhë 
marrëveshje nuk e ndryshoi qëndrimin dhe 
vazhdoi të refuzojë lidhjen e marrëveshjeve me 
institucionet shëndetësore, në të cilat bartës të 
veprimtarisë janë persona që i kanë përmbushur 
kushtet për pension apo janë pensionistë. 
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 Avokati i Popullit e ndërpreu procedurën 
sepse pala hapi procedurë gjyqësore. 
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 Parashtresa e parashtruar pranë 
Avokatit të Popullit në kontekst të të cilës pranë 
organit të shkallës së parë është dhënë 
rekomandimi për veprim dhe vendimmarrje me 
prioritet sipas lëndës, me vërejtje se rasti në fjalë 
ka të bëjë me veprim që është në kundërshtim 
me dispozitat e Ligjit për denacionalizim dhe 
rregullat e procedurës administrative. 
 Në lidhje me rekomandimin e dërguar, 
Komisioni për Denacionalizim nuk e informoi fare 
Avokatin e Popullit përkitazi me masat e 
ndërmarra, edhe pse disa herë u dërguan 
urgjenca dhe u zbatua inspektim mbi 
dokumentet e lëndës konkrete, prej ku Avokati i 
Popullit padiskutueshëm konstatoi se nuk është 
ndërmarrë kurrfarë veprimi, ndërsa palët 
kërkesën e kishin kompletuar me të gjitha provat 
e nevojshme. 
 Për këtë rast si dhe për shumë raste 
tjera të këtilla dhe të ngjashme, disa herë u 
informua ministri i Financave, i cili nuk ndërmori 
kurrfarë veprimesh. 
 Krahas kësaj, Avokati i Popullit në 
vazhdimësi ndërmerrte veprime para organeve 
kompetente shtetërore, me ç’rast mes tjerash 
disa herë i njoftoi kryetarët, të cilët drejtonin dhe 
akoma drejtojnë me komisionin e potencuar, si 
dhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe 
kërkoi që në kuadër të autorizimeve të 
ndërmerren masa për zbatimin e shkresave të 
dërguara nga Avokati i Popullit, përkatësisht 
respektimin e përmbajtjeve të tyre. 
 Njëherazi, për gjendjen e përgjithshme 
të konstatuar si dhe për shkallën e sigurimit të 
respektimit, avancimit dhe mbrojtjes të të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në 
procedura të këtilla, Avokati i Popullit me raportin 
vjetor e informoi edhe Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë. 
 Në vend se të respektohen ndërhyrjet e 
Avokatit të Popullit, pati edhe raste të veprimit të 
pahijshëm të disa sekretarëve të komisioneve. 
 
 

 Parashtruesi i parashtresës nga Avokati 
i Popullit kërkoi intervenim për mbrojtjen e të 
drejtave të tij të cenuara nga ana e Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave 
ngaqë toka bujqësore në pronësi të shtetit nuk 
ishte evidentuar në zotërimin e tij mbi bazë të 
marrëveshjes së lidhur. 

 Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 
dhe pas mbikëqyrjes së kryer nga ana e 
Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë pranë 
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave – Njësia Rajonale në 
Shtip e evidentoi tokën në zotërim të 
parashtruesit me çka ai e realizoi të drejtën e tij. 

AP nr. 1551/04 

 

 

AP nr.  2410/07 

 Parashtruesi i parashtresës kishte cekur 
se nga ana e inspektorit komunal pranë 
Inspektoratit Komunal – Manastir, në prezencë të 
nëpunësit policor është ngritur automjeti i tij i 
prishur dhe se gjatë ngritjes është dëmtuar. 
Parashtruesi gjithashtu përmendte se për 
veprimet e ndërmarra në vendodhje nuk është 
përpiluar procesverbal nga i cili do të përcaktohej 
se çfarë veprimesh janë ndërmarrë dhe 
dëmtimet e automjetit të bëra gjatë ngritjes, si 
dëshmi për kërkesë për kompensim të dëmit. 
 Pas konstatimit të gjendjes dhe 
sugjerimit të dhënë të Avokatit të Popullit deri te 
inspektori komunal pranë Inspektoratit Komunal 
– Manastir, se për mbikëqyrjen inspektuese të 
kryer, inspektori detyrohet të përpilojë 
procesverbal dhe të njëjtin t’ia dërgojë personit 
fizik, për të cilin ka të bëjë inspektimi i kryer, 
inspektori komunal procesverbalin e përpiloi 
sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit. 
 

 

AP nr.  2879/07 

 

 Parashtruesi në parashtresën e paraqitur 
pranë Avokatit të Popullit vuri në dukje 
mosrespektimin e barazimit gjyqësor të arritur 
pranë Gjykatës Themelore të Strugës nga ana e 
Komunës së Strugës. 
 Pasi që Avokati i Popullit konstatoi se 
nuk respektohet aktvendimi gjyqësor, komunës i 
drejtoi sugjerim se është e detyruar që ta zbatojë 
barazimin e arritur pranë gjykatës së 
lartpërmendur. 
 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
organet komente ndërmorën veprime dhe e 
zbatuan barazimin ligjor. 
 

 

AP nr.  535/07 AP nr.  396/07 

 Parashtruesja e parashtresës kërkoi 
ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave të saj nga 
marrëdhënia e punës, të cenuara nga ana e u.d. 
drejtorit të IPSH Entit Shëndetësor – Kriva 
Pallankë. 
 Pas konstatimit të gjendjes, Avokati i 
Popullit drejtoi rekomandim, me të cilin kërkoi që 
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u.d. drejtori i IPSH Enti Shëndetësor i Kriva 
Pallankës parashtruesen ta sistematizojë në 
vendin e punës konform ligjit. 
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U. d. drejtori i IPSH Enti Shëndetësor i Kriva 
Pallankës, duke vepruar sipas rekomandimit, me 
aktvendim e risistematizoi parashtruesen e 
parashtresës nga vendi i punës infermiere e lartë 
e ndihmës së shpejtë në vendin e punës 
kryeinfermiere e Entit, vend ky që i përgjigjet 
shkallës së përgatitjes profesionale të 
parashtrueses së parashtresës. 
  
 

 

 Parashtruesi i parashtresës kërkoi nga 
Avokati i Popullit intervenim për mbrojtjen e të 
drejtave të tij nga marrëdhënia e punës. 
 Në parashtresë, parashtruesi përmendte 
se me Aktvendim, të marrë nga drejtori i 
Drejtorisë të të Hyrave Publike, është 
sistematizuar nga vendi i punës udhëheqës i 
sektorit në vendin e punës me titull këshilltar për 
punë personale, të përgjithshme dhe të 
përbashkëta në DHP – Drejtoria rajonale – 
Tetovë. I pakënaqur nga aktvendimi i tillë, ai 
paraqiti ankesë të cilën Agjencia për Nëpunës 
Shtetërorë, si organ i shkallës së dytë, me 
Vendim e ka marrë në konsideratë, aktvendimin 
e shkallës së parë e ka abroguar dhe lëndën e 
ka kthyer për vendimmarrje të sërishme. 
Megjithatë, edhe pasi kanë kaluar tetë muaj, 
Drejtoria e të Hyrave Publike nuk ka vepruar 
sipas vendimit. 
 Pasi u kërkua njoftim dhe pas sugjerimit 
të Avokatit të Popullit, që të informohet për 
shkaqet se pse nuk është vepruar sipas vendimit 
të organit të shkallës së dytë dhe pse nuk është 
zbatuar vendimi, Drejtoria e të Hyrave Publike – 
Drejtoria e Përgjithshme – Shkup njoftoi se, në 
procedurën e vendimmarrjes së përsëritur, me 
Aktvendim të drejtorit të të Hyrave Publike është 
bërë sistematizimi i vendit të punës dhe është 
përcaktuar paga. 
 

 
Parashtruesja e parashtresës kërkoi 

intervenim për shkak të mosveprimit të Drejtorisë 
së Burgut “Gjevgjeli” sipas kërkesës së paraqitur 

të personit të dënuar për sigurimin e 
dokumentacionit të nevojshëm për paraqitjen e 
kërkesës për lëshim me kusht. 
 Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, 
Drejtoria e Burgut “Gjevgjeli” dosjen personale 
dhe dokumentacionin e plotë të personit të 
dënuar nga ENP “Idrizovë” e dërgoi deri te Burgu 
“Gjevgjeli”, kështu që personit të dënuar iu 
mundësua paraqitja e kërkesës për lëshimin me 
kusht. 
 
 
 

AP nr. 1166/07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AP nr.  1150/07  
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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 
 Gjatë vitit 2007, Avokati i Popullit në shërbimin profesional punësoi 2 ushtrues: 1 në 
shërbimin profesional në selinë e zyrës në Shkup dhe 1 ushtrues në zyrën rajonale të 
Manastirit. 

 Sipas strukturës kualifikuese të punonjësve, 52 janë me arsim të lartë, 19 me 
përgatitje të mesme profesionale dhe një me shkollë fillore. Prej tyre 45 janë femra, ndërsa 
27 meshkuj. 

 Në Institucionin e Avokatit të Popullit ka 39 maqedonas, 25 shqiptarë, nga dy serbë, 
romë dhe vlleh, një pjesëtar i bashkësisë turke dhe një i bashkësisë boshnjake. 

 
 
Mjetet e punës 
 

 Mjetet e punës së Avokatit të Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë. Në vitit 2007, aktivitetet e parapara të Avokati i Popullit, në përputhje me 
dispozitat pozitive, u realizuan me 54.969.599,00 denarë, përkatësisht me më shumë mjete 
krahasuar me një vit më parë, gjë që dukshëm e lehtësoi punën e Institucionit. 

 Mungesa e mjeteve për realizimin e aktiviteteve tjera nga aspekti i promovimit të 
Institucionit u mbulua me mbështetje financiare nga Agjencia Suedeze për Zhvillim – SIDA 
dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian – Misioni në Shkup (OSBE). 

 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 sistemin kushtetues-juridik të Republikës së Maqedonisë sepse varësia  në 
kuptimin e mjeteve financiare nga pushteti ekzekutiv, dukshëm e zvogëlon autonominë dhe 
pavarësinë dhe paraqet pengesë për realizimin e funksionit. Prandaj, është e domosdoshme 
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që kjo çështje të zgjidhet duke themeluar sistem të ri bashkëkohor, transparent dhe të 
pavarur të financimit të Avokatit të Popullit. 
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*  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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