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Të nderuar, 
 
Historia e njerëzimit shënon arritje të mëdha 

qytetëruese në planin e të drejtave të njeriut, por jeta 
e sotme flet për faktin se me zhvillimin e shoqërisë 
paraqiten forma gjithnjë e më të reja të cenimit të të 
drejtave dhe lirive të njeriut. 

Ky realitet, ka të bëjë edhe me zhvillimin e 
ombudsman institucioneve në mbarë botën. Kjo do të 
thotë se, që nga zanafilla e konceptit të veprimit të 
ombudsmanit në botë, e deri më sot, kemi zhvillim 
permanent të funksioneve të tij dhe zgjerim të 
kompetencave, gjë që i përgjigjet realitetit dhe 
gjithsesi nevojave të qytetarëve, për të cilët edhe 
ekziston. 

Institucioni Ombudsman në Republikën e Maqedonisë, nëse merret parasysh 
Kushtetuta dhe Ligji, që nga fillimi ka zënë një pozicion tejet të mirë në shoqëri. Sigurisht, 
zhvillimi i tij nuk u kursye nga vështirësitë të cilat kryesisht themelohen në ballafaqimin me 
mentalitetin dhe kulturën e administratës publike, përkatësisht pranimin e funksionit të tij si 
korrektor mbi punën e organeve të administratës shtetërore. 

Nëse kjo ishte periudha e parë e ballafaqimit me sëmundjet foshnjore në shoqëri, sot, 
pas 10 vitesh funksionimi, institucioni domosdo duhet ta fillojë periudhën e dytë të zhvillimit 
të tij, dhe kjo do të thotë zgjerim të kompetencave dhe pozitës me qëllim të përballjes me 
format e reja gjithnjë e më të theksuara të shkeljeve të të drejtave dhe lirive të njeriut, të cilat 
sikurse në çdo vend tjetër, paraqiten si rezultat i zhvillimit të shoqërisë dhe ndërgjegjes së 
qytetarëve. 

Nëse Ombudsmani është segment i shoqërisë, i cili e ka për detyrë t’i mbrojë të 
drejtat e qytetarëve, ndërkohë të mos shfrytëzojë kurrfarë sanksionesh, atëherë është e 
qartë se ballafaqimi i tij me mentalitetin e administratës shtetërore çdoherë kërkon metoda 
dhe mënyra të reja të punës, të cilat për asnjë moment nuk do të jenë në kundërshtim me 
rolin e tij në shoqëri, atributet e të cilit janë: pavarësia, objektiviteti dhe profesionalizmi. 
Atributet e këtilla gjithsesi se nuk do të ishin as origjinale e as unike nëse nuk do të 
ekzistonte edhe dimensioni tjetër, të cilin e posedon ky Institucion, dhe ky është aspekti 
human dhe i sofistikuar i veprimit tonë, i çliruar nga të gjitha formalitetet dhe rigjiditetet, e që 
në masë të madhe u ndihmon qytetarëve që ta ndjejnë se kanë ardhur në vendin e vërtetë 
ku do të dëgjohen dhe ku mund t’u ndihmohet.  

Së këtejmi, çdoherë them se, qytetarët janë ata të cilët përherë duhet të na e tregojnë 
drejtimin nëpër të cilin duhet të lëvizim gjatë zhvillimit tonë. 

  
 
 
 
         Ixhet Memeti 
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Për simpati ndaj “Alfa”-ve, dy 
mjek përpara gjyqtarit hetues!     

 

Përkundër Betimit të Hipokratit, 
personit të arrestuar në Stacionin 
Policor “Gazi Babë” pasi ia kanë ofruar 
ndihmën mjekësore, për shkak të 
solidaritetit me “Alfa-t” dhe me qëllim që 
ta fshehin veprimin e tyre të paligjshëm, 
dy mjekë kanë dhënë pasqyrë të 
rrejshme në evidencën mjekësore për 
plagët e personit të arrestuar. 

 Pas zbardhjes së rastit, 
Avokati i Popullit paraqiti kërkesë pranë 
Prokurorisë Publike për inicimin e 
procedurës me qëllim të verifikimit të 
përgjegjësisë penale. 

 Kërkesa e Avokatit të Popullit 
u pranua. 

 
Të drejtën e kompensimit për 
ndihmë dhe përkujdesje e 
realizoi pas vdekjes    

Një qytetare e Shkupit kishte paraqitur 
kërkesë për realizimin e së drejtës për 
kompensim në para për ndihmë dhe 
përkujdesje nga person tjetër, por për shkak 
të veprimit të pandërgjegjshëm dhe të 
paligjshëm të Qendrës për Punë Sociale, si 
dhe pas shumë ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit, ajo të drejtën e realizoi pesë vjet 
pas vdekjes. 

 

 
605 qytetarëve u ndihmuam që  
t’i realizojnë të drejtat e tyre 
 
 Pas zbatimit të procedurave, 
konstatimit të cenimeve dhe 
intervenimeve të bëra, Avokati i Popullit  
ndihmoi që 605 qytetarë t’i realizojnë të 
drejtat dhe liritë e tyre. 
 

 
Për sulm fizik ndaj kameramanit e 
morën dënimin e merituar  

Pas rrahjes brutale të kameramanit 
të Televizionit “Asat M”, rasti u denoncua, 
ndërsa ngjarja u zbardh dhe u dokumentua 
menjëherë, ndërkaq Avokati i Popullit kërkoi 
nga Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale të ndërmerren 
masa energjike dhe më të rrepta për 
ndëshkimin e nëpunësve të involvuar. 

Epilogu i procedurës, e cila u ngre 
përpara Gjykatës Themelore të Tetovës për 
vepër penale “Keqtrajtim gjatë kryerjes së 
shërbimit, rezultoni me 1,5 vit burg për 
komisarin e Stacionit Policor B. N. dhe një 
vit burg për nëpunësin policor R. I. 

Годишен извештај 2007 
 

 
 

Në vitin 2008 u paraqitën  
edhe raste të këtilla: 
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Në Republikën e Maqedonisë 
nuk mbahet evidencë për 
numrin e fëmijëve të cilët 
nuk janë regjistruar në 
evidencën amzë 
 Këto janë rezultate që 
rezultuan nga hulumtimi, të cilin e 
realizoi Avokati i Popullit në lidhje 
me gjendjet që kanë të bëjnë me 
evidencën amzë të fëmijëve në 
shtet.  

 Pasi konstatoi se asnjë organ 
i shtetit nuk ka të dhëna për numrin 
real të fëmijëve, të cilët nuk janë të 
regjistruar në evidencën e të 
lindurve, Avokati i Popullit i dërgoi 
raport të veçantë Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë. 

 
Mënyra e re e përllogaritjes së çmimit 
të energjisë termike i cenoi të drejtat 
e konsumatorëve 
 
      Gabime, lëshime dhe trajtim i 
pabarabartë i shfrytëzuesve të energjisë 
termike është bilanci i mënyrës së re të 
përllogaritjes së çmimit të energjisë termike. Me 
ndërhyrjen e Avokatit të Popullit për një pjesë të 
qytetarëve gabimet u korrigjuan, por Avokati i 
Popullit kërkoi të rishqyrtohen aktet e mënyrës 
së përllogaritjes të çmimit dhe kompensimit të 
energjisë së shpenzuar termike, si dhe të 
vendosen njehsorë të veçantë për çdo 
shfrytëzues. 
 
 
 

Participimi për regjistrim në arsimin e mesëm 
abrogohet për të gjithë nxënësit 

 
 Duke konstatuar se me Ligjin për arsim të mesëm, nga participimi u çliruan 
vetëm nxënësit të cilët regjistroheshin në vit të parë, ndërkaq të tjerët vazhduan të 
ngarkohen me një shumë të caktuar në emër të participimit, Avokati i Popullit, me 
iniciativë të tij, hapi procedurë dhe qëndrimin e tij për dispozitat e këtilla 
diskriminuese i paraqiti para Ministrisë së Arsimit dhe pas kësaj, participimi u 
abrogua për të gjithë nxënësit e arsimit të mesëm. 
 

 
“EVN”-ja edhe më tej bën shkyçje të paligjshme kolektive 
me qëllim të arkëtimit të kërkesave 
 Edhe përkundër reagimeve publike të Avokatit të Popullit, për 
mënyrën e këtillë të arkëtimit të kërkesave, “EVN”-ja vazhdoi t’i shkelë të 
drejtat e konsumatorëve, të cilët me rregull i paguajnë faturat për energji 
të harxhuar elektrike, si dhe nuk i respektonte rekomandimet e Avokatit të 
Popullit, dhe për këtë shkak Avokati i Popullit i dërgoi informatë Qeverisë 
së Republikës të Maqedonisë. 

Me ndryshmet e Ligjit, 
përfundimisht arsim 
fillor falas 
 Propozimet e Avokatit të 
Popullit, për përcaktimin e 
detyrimit për sigurimin falas 
të teksteve shkollorë për 
fëmijët e arsimit fillor, pas më 
shumë vitesh u aprovuan 
edhe me ligj, me ç’rast u 
parashikua detyrimi që secilit 
fëmijë t’i sigurohen falas 
tekstet shkollore. 
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Qytetarëve u shkurtohet e 
drejta e ankesës para 
komisioneve të shkallës së 
dytë të Qeverisë 
 Për shkak të mosformimit të 
komisioneve të shkallës së dytë të 
Qeverisë (për zgjidhjen e lëndëve nga 
fusha e sigurimit pensional dhe 
invalidor), për të drejtat nga 
marrëdhënia e punës si dhe për të 
drejtat për të cilat janë kompetente që 
në shkallë të dytë të vendosin 
komisionet e formuara nga Qeveria, si 
dhe për shkak të mos emërimit të 
nënshkruesve, qytetarëve iu shkurtua 
e drejta e ankesës dhe përgjigjes 
sipas ankesës së paraqitur në afatet e 
përcaktuara me ligj. 
 Për këtë problem u informua 
Kryetari i Qeverisë, por deri në fund të 
vitit 2008 problemi nuk u zgjidh. 
 

 
 

Kushte joadekuate për 
vendosjen e personave të 
paraburgosur 
 
 Kapacitetet për vendosjen 
e personave të paraburgosur nuk i 
përmbushin kushtet dhe 
standardet elementare 
penologjike. 

 

 
Stop pijeve energjike për personat nën 18 vjeç! 
 
 Informatat për ndikimin e dëmshëm të pijeve energjike mbi shëndetin 
e fëmijëve ishte shkas që Avokati i Popullit, me iniciativë të tij, të hap 
procedurë dhe të kërkojë nga Qeveria dhe ministritë kompetente ta 
përcaktojnë me ligj ndalimin e shitjes dhe blerjes së pijeve energjike për 
personat nën 18 vjeç. 
  

Për kundërshtim pas provimit të 
maturës – pagesë prej 2000, oo 
denarë 

Me akt intern, në kundërshtim me 
kornizën ligjore, Ministria e Arsimit 
inkorporoi taksë për paraqitjen e 
kundërshtimit, me çka e kufizoi dhe 
kushtëzoi këtë të drejtë të nxënësve. 

Avokati i Popullit, me iniciativë të tij, 
hapi procedurë por rekomandimet dhe 
informatat nuk u mbështetën nga ana e 
Ministrisë dhe për këtë e njoftoi Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Kushte johumane për 
vendosjen e personave të 
mitur në Entin Ndëshkues-
Korrigjues në Tetovë 
 

Kushtet në Entin Ndëshkues-
Korrigjues të Tetovës pamundësojnë 
risocializimin e personave të mitur, aty 
nuk ka kurrfarë mundësish për 
arsimim e as për mësim të çfarëdo 
qoftë zejesh, ndërkohë që nuk 
ekzistojnë as kushte për rekreacion. 

 



Годишен извештај 2007 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

Raporti Vjetor  2008  
   5  

 
Për shkak të mosdijes tre herë 
kontestohet e drejta ligjore 
 

 Komuna Qendër – Shkup, duke 
konsideruar se vërtetë nuk është kompetente, 
tre herë e refuzon kërkesën e një qytetari nga 
Shkupi për njohjen e statusit të ndërtimit legal 
të objektit banesor, të ndërtuar para datës 
15.02.1968, përkundër dispozitave të qarta 
ligjore, sugjerimeve të Avokatit të Popullit dhe 
të Ministrit të Transportit dhe Lidhjeve, se 
procedura e legalizimit duhet të zbatohet 
sipas dispozitave të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, në mënyrë 
analoge të procedurës për lëshimin e lejes 
për ndërtim, meqë bëhet fjalë për çështje të 
karakterit administrativ që është në 
kompetencë të njësive të vetadministrimit 
lokal kur bëhet fjalë për ndërtime të 
kategorisë së tretë, katërt dhe pestë. 

Rekomandimi akoma nuk është miratuar. 
 

 
 

“Tigrat” nën mbrojtjen e prokurorit publik, po prandaj,  
ai në kontroll para prokurorit të lartë 
 

Në aksionin policor për privim nga liria, edhe pse nuk kishte dhënë rezistencë, 
“Tigrat” ia kishin thyer nofullën e poshtme një qytetari 22 vjeçar, nga Struga. 

Në vend që ta kryente rolin e organit të ndjekjes dhe të kërkonte hetim para 
gjykatës kompetente, prokurori publik në Prokurorinë Themelore Publike të Strugës 
ishte vënë në rolin e mjekut dhe gjyqtarit dhe vetë kishte gjykuar se nuk ka prova për 
vepër të kryer penale, me këtë rast duke mos i dhënë mundësi viktimës që ta 
identifikonte kryerësin. 

Për këtë shkak, Avokati i Popullit kërkoi revizion të vendimit nga prokurori 
themelor i lartë. 
 

 
Rasti i një personi që 

lind tre herë! 
Pasi u vërtetuan të dhënat 

se personi ka tre numra amzë në 
evidencën e të lindurve, pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, 
Ministria e Punëve të Brendshme- 
Stacioni Policor – Prilep, mori 
vendim me të cilin e anuloi numrin 
e përcaktuar amzë dhe përcaktoi 
numër të ri, në përputhje me ligjin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Me iniciativë të Avokatit të 
Popullit miratohet dispozitë e re 
e Ligjit për marrëdhënie pune 

 
Pas konstatimit se me shfuqizimin 

e dispozitës së Ligjit për marrëdhënie 
pune, krijohet zbrazëtirë juridike, për 
shqiptimin e ndërprerjes së marrëdhënies 
së punës për shkak të kushteve të 
përmbushura për pension pleqërie, 
Avokati i Popullit paraqiti iniciativë për 
ndryshimin e Ligjit, e cila u mbështet. 
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Komisioni për denacionalizim në Strumicë tre vjet 
i ka dërguar lëndë Qeverisë së Republikës të  
Maqedonisë për marrjen e vendimit sipas ankesës 
 
 Një qytetar i Strumicës ka parashtruar ankesë kundër konkluzionit të 
Komisionit për Denacionalizim në Strumicë, me të cilin është ndërprerë 
procedura e denacionalizimit e iniciuar, nga ana e tij, pranë organit 
administrativ të shkallës së dytë nga fusha e denacionalizimit në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë. 
 Meqë pas një periudhe të gjatë kohore nuk ka marrë përgjigje sipas 
ankesës, qytetari iu drejtua Avokatit të Popullit, i cili duke vepruar sipas 
parashtresës konstatoi se ankesa e tij nuk i ishte dërguar fare Komisionit të 
shkallës së dytë pranë Qeverisë, por vetëm aktvendimi i shkallës së parë dhe 
konstatoi se ankues ishte Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë – 
Strumicë. 
 Pas kësaj ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, Komisioni i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, në rrugë administrative e ktheu lëndën në 
Komisionin për vendimmarrje sipas kërkesave për denacionalizim, me seli në 
Komunën e Strumicës, me kërkesë që ankesa të dërgohet, me ç’rast u evitua 
lëshimi i bërë. 
 Krahas kësaj, si shembull i jashtëzakonshëm për “ligjshmërinë në 
punë”, duhet të ceket edhe rrethana se disa muaj ka zgjatur koordinimi i 
kryetarit të mëparshëm dhe të tanishëm i Komisionit për Denacionalizim në 
Strumicë rreth çështjes se kush duhet ta nënshkruajë letrën shoqëruese, 
përkatësisht se kujt i takon përgjegjësia e këtij “lëshimi të paqëllimshëm”. 
 Përndryshe, Ministri i Financave akoma nuk e ka ndëshkuar 
përgjegjësinë për mënyrën e këtillë të kryerjes së punëve, përkatësisht për 
rastin konkret, moskryerjen e punëve. 
 

 
 

Pas dy dekadash realizohet e drejta e  
pensionit familjar 
 
 Pas pothuajse dy dekadash, pas vdekjes së djalit, i cili 
si pjesëmarrës i Akademisë Ushtarake, e kishte humbur jetën 
në aksionet ushtarake në Vukovar – Republika e Kroacisë, 
vetëm pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, nëna e tij e 
realizoi të drejtën e pensionit familjar. 

 
Ratifikohet Protokolli 
Fakultativ ndaj Konventës 
Kundër Torturës 

Avokatit të Popullit i është 
caktuar roli i mekanizmit preventiv 
nacional për mbrojtje nga tortura dhe 
sjellje e veprime të tjera çnjerëzore 
dhe poshtëruese. 
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Marrëdhëniet me publikun  
dhe bashkëpunimi 
ndërkombëtar 

 

 

 

Nëse qytetarët dhe intensiteti me të 
cilin ata i drejtohen Avokatit të Popullit janë 
pasqyrë e besimit ndaj këtij Institucioni, por 
edhe pasqyrë e vëllimit të madh të cenimit 
të të drejtave të tyre, atëherë lirisht mund të 
përfundohet se edhe ky vit, sikurse edhe viti 
i kaluar, karakterizohet me besim të 
theksuar të qytetarëve ndaj Avokatit të 
Popullit, por nga ana tjetër edhe me numër 
të madh të cenimeve të të drejtave të tyre. 

 E vërtetë e pamohueshme është se 
shifrat janë të pamëshirshme, por në punën 

e Avokatit të Popullit ato janë element tejet i 
rëndësishëm, i cili në masë të madhe i 
orienton aktivitetet e tij. 

 Të kontaktuarit me qytetarët dhe të 
ndierit e pulsit të problemeve të tyre është 
segment i sofistikuar i punës së Avokatit të 
Popullit, gjë që atë e dallon nga organet e 
tjerë shtetërorë-segmenti ky të cilin, gjatë 
punës së tij, Avokati i Popullit përpiqet tua 
imponojë pikërisht organeve të cilat për çdo 
ditë vendosin për të drejtat e qytetarëve. 



 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

 
   8  

Raporti Vjetor  2008 

 Pikërisht, matja e pulsit të qytetarëve 
ose, me fjalë të tjera, analizat e realizuara 
për opinionin e qytetarëve përkitazi me 
Institucionin Avokat i Popullit, e formuan 
vendimin për nevojën e fushatës së re, e 
cila gjatë vitit raportues ishte aktiviteti më i 
dukshëm dhe më vëllimorë, jashtë punës 
me lëndë. 

 Përkatësisht, 
nga analizat e 
realizuara, rezultoi se 
qytetarët e dinë se 
ekziston ky 
Institucion, por jo sa 
duhet janë të 
informuar se si dhe 
kur mund t’ju 
ndihmojë Avokati i 
Popullit. Gjithashtu, 
analizat treguan se 
qytetarët nga vendet 
më të vogla rurale, 
dinë më pak dhe 
shumë më pak i 
drejtohen Avokatit të 
Popullit sesa 
qytetarët që jetojnë 
në vende më të 
mëdha urbane. 

 Konstatimi i këtillë qe motivi kryesor 
për konceptimin e fushatës, e cila ishte 
pjesë e Projektit për forcimin e kapaciteteve 
të Avokatit të Popullit, i financuar nga 
Agjencia Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar (SIDA) dhe Misionit të OSBE-
së. 

 Nën moton “Ke të drejta mbroji!” 
fushata u zhvillua në 15 vendbanime, me 
ç’rast u konstatua se qytetarët kanë nevojë 
për më shumë informata në lidhje me 
Institucionin Avokat i Popullit. Materiali, që u 
shpërnda me këtë rast, u përgatitë në atë 
mënyrë me të cilën qytetarët njiheshin me 
kompetencat e Avokatit të Popullit, me ç’rast 
në të gjitha komunat, të cilat u vizituan, u 
organizuan takime të drejtpërdrejta të 
qytetarëve me Avokatin e Popullit dhe me 
zëvendësit e bashkëpunëtorët e tij. 

 Qasja e këtillë, në masë të madhe u 
tregua efikase, nëse kihet parasysh se gjatë 
këtyre takimeve jo vetëm që qytetarët u 

njohën me rolin e Avokatit të Popullit, por 
edhe Avokati i Popullit u njoh nga afër me 
vështirësitë me të cilat ballafaqohen 
qytetarët në jetën e përditshme, pra gjatë 
kontakteve me organet të cilët marrin 
vendim për të drejtat e tyre – administratën 
publike. 

 Element që nuk duhet harruar 

sigurisht se janë mediat, të cilat me 
transmetimin e aktiviteteve të Fushatës, 
bënë që ajo të jetë pranë gjithsecilit qytetarë. 

 Kur bëhet fjalë për administratën 
publike, patjetër duhet të përmendet se, 
gjatë vitit raportues, nuk munguan aktivitetet 
e trajnimit të nëpunësve shtetërorë për 
kompetencat e Avokatit të Popullit, gjë që 
është e logjikshme nëse kemi parasysh se 
përvoja e deritanishme e komunikimit sjellë 
deri te përfundimi se ata nuk i njohin sa 
duhet kompetencat e Avokatit të Popullit. Ky 
është një fakt, i cili është potencuar disa 
herë nga ana e Avokatit të Popullit, si një 
nga shkaqet se pse në raste të caktuara 
mungon bashkëpunimi qenësor dhe 
kualitativ, i cili do të rezultonte me gjendje të 
konstatuara deri në fund dhe me mbrojtje 
efikase të të drejtave të njeriut. 

Trajnimi ose informimi i nëpunësve 
shtetërorë realizohej përmes organizmit të 
tryezave të rrumbullakëta, në të cilat merrnin 
pjesë nëpunës shtetërorë të të gjitha 
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niveleve të organeve të administratës 
shtetërore, me të cilët më së shumti 
komunikon Institucioni Avokat i Popullit, 
përkitazi me parashtresat e qytetarëve. 

 Aktiviteti projektues rezultoi si 
domosdoshmëri jo vetëm për shkak të 
informimit të nëpunësve shtetërorë me 
kompetencat e Avokatit të Popullit, por edhe 
për shkak të vendosjes së nivelit përkatës të 
komunikimit, i cili është i 
domosdoshëm për zgjidhjen e shpejtë 
dhe efikase të problemeve të 
qytetarëve. 

 Aktiviteti projektues jo vetëm 
që rezultoi vetëm domosdoshmëri për 
shkak të informimit më konkret të 
nëpunësve shtetërorë, për 
kompetencat e Avokatit të Popullit, 
por edhe për shkak të vendosjes së 
një niveli adekuat të komunikimit, i cili 
është i nevojshëm për zgjidhje të 
shpejtë dhe efikase të problemeve të 
qytetarëve. 

Në këtë kontekst në vitin 
raportues, aktivitetet projektuese nuk 
u zhvilluan vetëm në drejtim të trajnimit dhe 
informimit të qytetarëve dhe nëpunësve 
shtetërorë. Përkundrazi, një numër i madh i 
aktiviteteve u orientuan edhe kah 
profesionalizimi shtesë dhe trajnimi i 
personelit të Avokatit të Popullit, veçanërisht 
në dy fusha, të cilat gjatë periudhës së 
ardhshme do të jenë në fokusin e 
Institucionit dhe do të paraqesin dy role të 

reja të veprimit të tij në shoqëri. 

 Përkatësisht, me ratifikimin e 
Protokollit Fakultativ ndaj Konventës Kundër 
Torturës, shteti e shprehi vullnetin e tij që 
pikërisht Avokati i Popullit të jetë mekanizmi 
nacional preventiv për mbrojtje nga tortura, 
gjë që paraqet detyrë për të gjitha vendet 
nënshkruese të këtij dokumenti. 

 Kjo detyrë hap një segment të ri 

shumë të rëndësishëm të rolit të Avokatit të 
Popullit në shoqëri, për çka do të nevojitet 
aktivitet më i madh dhe gjithsesi edhe 
trajnim shtesë të personelit, në lidhje me 
metodat dhe mënyrat e hulumtimit dhe 
luftimit me fenomenin e torturës, e cila në 
një shoqëri paraqet kërcënim serioz për të 
drejtat e njeriut, kur kemi parasysh se një gjë 
e tillë do të thotë përballje me organet, të 
cilave shteti u ka dhënë autorizime të 

veçanta, përkatësisht aplikim të 
forcës gjatë zbatimit të ligjit. 

 Në këtë drejtim, me 
mbështetjen e Misionit të OSBE-
së, u realizua trajnimi i personelit, 
si ai i zyrës qendrore ashtu edhe i 
zyrave rajonale të Avokatit të 
Popullit, trajnim ky që përfshiu 
edhe vizita në stacionet më të 
mëdha policore në: Shkup, 
Kumanovë dhe Tetovë, me qëllim 
që punonjësit drejtpërsëdrejti të 
njihen me mënyrën me të cilën 
duhet të analizohen kushtet në 
këto institucione, ku liria e lëvizjes 
është e kufizuar dhe ku gjatë 
procedurave policore, shpesh herë 
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ushtrohet torturë. 

 Segmenti tjetër, i cili në masë të 
madhe u përfshi me aktivitetet projektuese, 
ishte diskriminimi, për vetë faktin se ky 
fenomen kërkon aftësi hulumtimi dhe 
verifikimi, veçanërisht ngaqë pritet miratimi i 
ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, me çka 
përfundimisht do të zgjerohet hapësira e: 
hulumtimit, ballafaqimit dhe mbrojtjes së 
viktimave të këtij fenomeni, i cili në të 
shumtën e rasteve manifestohet në mënyrë 
të fshehtë, pra pas ndonjë cenimi tjetër të të 
drejtave të njeriut.  

 Pikërisht për këto dy fusha, të 
mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, u 
organizua edhe seminari në të cilin përveç 
pjesëmarrjes së Përfaqësuesit Special të 
Unionit Evropian dhe Shef i Delegacionit të 
Komisionit Evropian, Ambasadorit z. Ervan 
Fuere, Ambasadorit të Francës, z. Brendar 
Valero, Ambasadorit të Suedisë, z. Lars 
Freden, përfaqësuesve të organeve të 
administratës shtetërore dhe sektorit 
joqeveritar të vendit, njëkohësisht morën 
pjesë edhe përfaqësues të institucioneve të 
ombudsmanit të Polonisë dhe Vojvodinës. 

 Në ditën e shënimit të Luftës kundër 
torturës, Euroambasadori z. Ervan Fuere 
organizoi panel-diskutim për ballafaqimin me 
këtë shkelje serioze të të drejtave të njeriut, 
në të cilin përveç Avokatit të Popullit morën 
pjesë edhe Ombudsmani i Francës, z. 
Delevoa, i cili në këtë periudhë ishte në 
vizitë bilaterale të Ombudsmanit të 
Maqedonisë. 

 Edhe në këtë vit raportues nuk 
munguan vizitat në nivel bilateral me 
ombudsmanët e vendeve me të cilat Avokati 
i Popullit ka bashkëpunim të veçantë: 
Shqipërisë, Francës, Spanjës dhe vendeve 
të tjera të rajonit. Kështu Avokati i Popullit, 
përveç që ishte për vizitë studimore tek 
Ombudsmani i Katallonisë dhe Ombudsmani 
i Aragonit, njëkohësisht vizita iu kthye nga 
Ombudsmani i Aragonit, me ç’rast që të dy 
morën pjesë në debatin me temë: “Dhuna në 
familje” që u mbajt në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë. 

Anëtarësimi në Asociacionin e 
Ombudsmanëve të Frankofonisë, gjithashtu 
rezultoi me më tepër aktivitete në nivel 
ndërkombëtar dhe e përforcoi pozicionin e 
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Avokatit të Popullit nëse kihet parasysh se, 
në vitin raportues, u bë anëtar i një 
asociacioni të ri – Asociacioni i 
Ombudsmanëve të Mediteranit. 

Avokati i Popullit vitin e përmbylli 
duke e shënuar 60-vjetorin e miratimit të 
Deklaratës për të Drejtat e Njeriut dhe 10-
vjetorin e funksionimit të Institucionit Avokat 
i Popullit. 

Fakti se pikërisht në atë ditë qe 
miratuar dokumenti më i rëndësishëm për të 
drejtat e njeriut – Deklarata Universale për 
të Drejtat e Njeriut, ishte një arsye më tepër 
që Avokati i Popullit të vendos që pikërisht 

në atë ditë ta kremtojë 10-vjetorin e 
funksionimit të Institucionit. Po për këtë rast, 
nga ana e Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë u organizua seancë solemne 
në të cilën Avokati i Popullit mbajti fjalë rasti. 

Në ditën e njëjtë, u organizua edhe 
një numër i madh aktivitetesh, nga të cilat 
më i rëndësishëm ishte panel-diskutimi, i 
organizuar nga Euroambasadori z. Fuere, 
në të cilën Avokati i Popullit foli pikërisht për 
diskriminimin. 

Viti u përmbyll me kremtime, por 
edhe me orientimin për ballafaqimin me 
sfidat e reja gjatë vitit që pason. 
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2008-shi përmes shifrave 
 
 

 

 Nëse vitin 2008 e shikojmë përmes shifrave, mund të themi se gjendjet në 
Republikën e Maqedonisë kanë mbetur të pandryshuara. Mungesa e shtetit juridik, si një 
nga elementët themelorë të shoqërisë moderne dhe demokratike rezultoi me administratë 
publike joefikase, si dhe shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut nga ana e organeve të 
administratës shtetërore dhe organeve e organizatave të tjera me autorizime publike. 

 Funksionimi i suksesshëm i Avokatit të Popullit varet nga ekzistimi i nivelit të caktuar 
të cilësisë së punës të administratës publike dhe gjyqësorit, nga mënyra me të cilën 
realisht do të respektohen të drejtat dhe liritë e qytetarëve. 
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Të dhëna të përgjithshme 

 

 
Grafiku nr. 1  

Në vitin 2008, Avokati i Popullit veproi 
gjithsej sipas 3701 parashtresave, nga të cilat në 
periudhën raportuese u parashtruan 3022 
parashtresa, nga 3309 qytetarë. Prej numrit të 
përgjithshëm të parashtresave të parashtruara, 
2521 parashtresa u parashtruan personalisht, 369 
parashtresa u parashtruan me anë të postës, 18 
përmes faksit, 17 me telefon, 68 përmes postës 
elektronike, ndërsa për 29 raste, Avokati i Popullit 
hapi procedurë me iniciativë të tij. Në zyrën në 
Shkup dhe në zyrat rajonale në bisedë u pranuan 
mbi 5200 qytetarë, ndërkohë që u është përgjigjur 
7000 telefonatave. 

Edhe në këtë vit raportues, numri i 
parashtresave të pranuara ishte përafërsisht i 

njëjtë me numrin e parashtresave të pranuara gjatë disa viteve të fundit. 
 
 
Grafiku nr. 2 
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     Të dhëna sipas fushave 
 

 
Numri më i madh i parashtresave u parashtruan nga fusha e: jurisprudencës 883 ose 

29.20%; fusha pronësore-juridke 317 ose 10.49%; nga marrëdhënia e punës 253 ose 8.37%; 
mbrojtja e të drejtave gjatë veprimeve të veçanta policore 236 ose 7.81%; nga sigurimi 
pensional dhe invalidor 180 ose 5.96%; urbanizmi dhe ndërtimtaria 162 ose 5.36%; të drejtat 
e konsumatorëve (komunale dhe kompensime të tjera) 147 ose 4.86%; mbrojtja e të drejtave 
të fëmijëve 145 ose 4.80%; nga fusha e gjendjes civile dhe punëve të tjera të rendit 132 ose 
4.37%; nga të drejtat sociale 115 përkatësisht 3.81%; mbrojtja shëndetësore 69 ose 2.28%; 
nga fusha e financave dhe punës financiare 48 ose 1.59%; nga arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 39 ose 1.29%; nga marrëdhëniet strehimore 34 ose 1.13%; nga fusha e 
mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 21 ose 0.69%; nga mjedisi jetësor 
15 ose 0.50%; si dhe nga fusha të tjera për të cilat u parashtruan gjithsej 226 parashtresa  
ose 7.48% (Pasqyra nr. 1. fq.16 dhe Grafiku nr. 3) 

Pasqyra, e parashtresave të parashtruara sipas fushave, ilustron ulje apo rritje 
simbolike krahasuar me vitin e kaluar, përveç në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe të 
drejtave të konsumatorëve, ku numri i tyre është dyfish më i madh. 

Pjesa më e madhe e parashtresave ka të bëjë me joefikasitetin e gjykatave, 
përkatësisht zvarritjen e procedurave gjyqësore, një pjesë e tyre ka të bëjë 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 organeve të tjera, si dhe ndaj akteve të miratuara nga organet dhe organizata që kanë 
autorizime publike. 

 

Grafiku nr. 3 
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Pasqyra nr. 1 
 

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE PARASHTRESAVE  
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Pasqyra nr.2 
PASQYRA E PARASHTRESAVE , TË ZGJIDHURA DHE 

TË NGELURA NË PUNË NGA DATA 01.01 DERI NË DATËN 31.12. 2008, SIPAS FUSHAVE 

Mënyra e zgjidhjes 

Cenime të konstatuara 

FUSHA 

Të
 p

ra
nu

ar
a 

në
 v

iti
n 

20
08

 

N
um

ri 
i p

ar
as

ht
ru

es
ve

 

Të
 n

ge
lu

ra
 n

ga
 v

iti
 p

ar
ap

ra
k 

G
JI

TH
S

E
J 

që
 p

un
oh

en
 

A
no

ni
m

e 

M
e 

ve
nd

im
 p

ër
 n

dë
rp

re
rje

 o
se

 m
os

 
ha

pj
e 

të
 p

ro
ce

du
rë

s 

Të
 z

gj
id

hu
ra

 n
ë 

m
ën

yr
a 

tje
ra

 

M
en

di
m

e,
 s

ug
je

rim
e,

 
re

ko
m

an
di

m
e 

të
 d

hë
na

 

Ë
sh

të
 v

ep
ru

ar
 p

as
 n

dë
rh

yr
je

s 
së

 
A

P
-s

ë 

N
ga

 A
P

 ja
në

 n
dë

rm
ar

rë
 të

 
gj

ith
a 

ve
pr

im
et

 li
gj

or
e 

 

   
N

uk
 ë

sh
të

 v
ep

ru
ar

 s
ip

as
  

nd
ër

hy
rje

s 
së

 A
P

   

In
fo

rm
at

a 
dë

rg
ua

r m
in

is
tra

ve
 

In
fo

rm
at

a 
dë

rg
ua

r Q
ev

er
is

ë 
së

 R
M

-s
ë 

In
fo

rm
at

a 
pr

an
ë 

or
ga

ne
ve

 d
he

 
or

ga
ni

za
ta

ve
 tj

er
a 

m
e 

au
to

riz
im

e 
pu

bl
ik

e

G
jit

hs
ej

 p
ro

ce
du

ra
 të

 p
ër

fu
nd

ua
ra

 

Lë
nd

ë 
të

 n
ge

lu
ra

 n
ë 

pu
në

 

Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë 
dhe adekuat 

21 21 5 26  16  3 1 1 1   6 18 8 

Procedura të veçanta 
policore 236 349 47 283  166 10 24 23  1  1  199 84 

Gjendje civile dhe 
punë të tjera të rendit 132 134 95 227  116 1 62 50 1 11 1   168 59 

Jurisprudenca 
883 927 96 979 4 717 16 78 71 6 1 2  2 814 165 

Ushtarakë dhe 
detyrues ushtarakë   3 3  3         3 0 

Mbrojtja sociale 
115 116 41 156  61 9 59 56  3 2 1  126 30 

Marrëdhënie të punës 
253 287 62 315 2 193 4 45 36 2 7 4 5  237 78 

Çështje strehimore 
34 38 15 49  29 3 15 11 2 2 4 6  45 4 

Mbrojtja shëndetësore 
69 69 9 78  39 3 14 11  3 5 1 1 53 25 

Sigurimi pensional 
dhe invalidor 180 181 27 207  104 2 49 42  7  2  148 59 

Arsimi, shkenca, 
kultura dhe sporti 39 39 8 47  24 6 12 10  2 1 1  40 7 

Të drejtat e fëmijëve 
145 148 19 164  88 12 56 50  6 10 1 3 150 14 

Urbanizmi dhe 
ndërtimtaria 162 182 45 207 1 123 5 27 24  3    153 54 

Mjedisi jetësor 
15 20 4 19  13 1 3 3      17 2 

Financat 
48 49 3 51  26  11 10 1     37 14 

Marrëdhënie 
pronësore-juridike 317 332 144 461  174 9 178 142 12 24  1 1 337 124 

Të drejtat e 
konsumatorëve  147 149 15 162  85 3 38 37  1  3 5 125 37 

Të tjera  
226 268 41 267  166 5 39 28 8 3 3 1 1 207 60 

GJITHSEJ: 3022 3309 679 3701 11 2143 89 713 605 33 75 32 23 19 2877 824 
 

Numri më i madh i parashtruesve të parashtresave, të cilët e kanë deklaruar 
përkatësinë e tyre etnike, janë maqedonas 823 ose 25,17%; 393 ose 12,02% janë pjesëtarë 
të bashkësisë etnike shqiptare; numër më i vogël i parashtresave, përkatësisht 12 ose 0,37% 
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është parashtruar nga vllahët, ndërsa 1840 ose 56,29% të parashtruesve të parashtresave 
nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Mund të përfundohet se edhe më tej numri i 
parashtruesve të parashtresave, të cilët nuk e deklarojnë përkatësinë etnike akoma është 
shumë i madh. (Pasqyra nr. 3) 
 
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 

21  1 20 1   1    1 17  

2 Procedura të veçanta policore 236  3 346 58 48 2 2 2 3 1  230  

3 Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 

132   134 9 67 1 3  4  5 43 2 

4 Jurisprudenca 883 4 6 917 208 96 3 13 11 3 3 12 566 2 

5 Ushtarakë dhe detyrues 
ushtarakë 

              

6 Mbrojtja dhe siguria sociale 115  1 115 25 24 2 9 1 3   51  

7 Marrëdhënia e punës 253 2  285 103 29 3 2 2  1 1 141 3 

8 Çështja strehimore 34   38 8  1 3     26  

9 Mbrojtja shëndetësore 69  1 68 19 5 1 2    1 40  

10 Sigurimi pensional dhe invalidor 180   181 75 27 3 9    1 64 2 

11 Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 
 

39  2 37 12 5       20  

12 Të drejta të fëmijëve 145  12 136 22 12 2 5 2  1 1 91  

13 Urbanizëm dhe ndërtimtari 
 

162 1  181 61 9 1  1 2  1 106  

14 Mjedisi jetësor 15   20 5 2       13  

15 Financa 48   49 9 8    1 1  30  

17 Marrëdhënie pronësore-juridike 317   332 103 28 5 1 3  3 4 184 1 

18 Të drejta të konsumatorëve 
 

147  2 147 43 16  5 2  2 1 44 1 

19 Të tjera 
 

226 4 1 263 62 17  3 3   3 174 1 

20 GJITHSEJ: 
 

3022 11 29 3269 823 393 24 58 27 16 12 31 1840 12 

 
Sipas vendit të jetesës së parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i 

parashtresave vinë nga Shkupi, përkatësisht 1076, pastaj vijojnë parashtresat e 
parashtruesve nga: Manastiri, Tetova, Kërçova, Kumanova, Strumica dhe nga mjediset e 
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tjera më të mëdha të vendit. Mund të vërehet se në numër më të madh janë parashtruesit e 
parashtresave të cilët jetojnë nëpër vende ku gjenden zyrat rajonale të Avokatit të Popullit. 

Pasqyra nr. 4 

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

 Viti 2007 . Viti 2008  Viti 2007  Viti 2008  
Berovë 11 8 Probishtip 6 16 
Manastir 297 235 Radovish 48 31 
Bogdanc 2 2 Resnjë 7 11 
Vallandovë 9 4 Shkup 1076 1236 
Veles 60 50 Strugë 53 64 
Vinicë 7 9 Strumicë 109 101 
Dibër 14 23 Sveti Nikollë 13 10 
Dellçevë 21 11 Tetovë 175 219 
Demir Hisar 17 14 Shtip 115 95 
Demir Kapi 2 8 Shqipëri  1 
Dojran  9 Angli  2 
Gjevgjeli 43 29 Belgjikë  1 
Gostivar 97 76 BeH  1 
Zletovë 53 67 Bullgari 1 1 
Kavadar 219 167 Gjermani 3 3 
Kërçovë 23 33 Greqi  2 
Koçan 16 26 Kosovë 8 7 
Kratovë 24 19 R. Serbe  1 
Kr.Palankë 8 8 Rusi  1 
Krushevë                235 165 SHBA 1  
Kumanovë               1 Serbi 2 4 
M.Kamenicë            19 40 Turqi   
Mak.Brod 3 2 Kroaci  1 
Mavrovë 22 18 Mali i Zi 1 1 
Negotinë 116 82 Suedi 1  
Ohër  6 Skoci  1 
Prilep 92 99    

GJITHSEJ 3076 3022 

 
 
 
 

      
     Veprimi sipas parashtresave 

 
 

Gjatë procedimit sipas parashtresave për të cilat nuk kishte nevojë për hetim, 
veprohej menjëherë, ndërsa po qe se paraqitej nevoja që në mënyrë plotësuese të sqarohen 
ato, u dërgohej kërkesë organeve kompetente ose parashtruesve të parashtresave. Në disa 
raste u bënë edhe inspektime, por edhe u thirrën në bisedë persona zyrtarë dhe persona të 
tjerë. 

 Nga gjithsej 3701 parashtresa, procedura ka përfunduar sipas 2877 parashtresave 
ose në 77.74% të rasteve, ndërkaq sipas 824 ose 22.26% të parashtresave procedura është 
në rrjedhë. (Foto nr. 2) 

  80,98 % 
       Hetime 
   të zbatuara 
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Nga procedurat e përfunduara, sipas 2.877 parashtresave, për 1.446 parashtresa ose 
50,26% të rasteve procedura është ndërprerë; sipas 693 parashtresave ose në 24,09% të 
rasteve nuk është hapur procedurë; sipas 605 ose 21,03% të parashtresave është vepruar 
pasi që Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve. Në 33 ose 1.15% parashtresa Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të gjitha veprimet 
ligjore, 89 ose 3.09% parashtresa janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa 11 ose 0.38% të 
rasteve përfunduan pa procedim, për shkak se parashtresat janë parashtruan nga 
parashtrues anonim. (Foto nr. 3)  

 Prej 713 parashtresave, për të 
cilat Avokati i Popullit ka konstatuar 
shkelje kushtetuese dhe ligjore të të 
drejtave dhe lirive, në 605 ose 
84.85% të rasteve është vepruar pas 
intervenimit të Avokatit të Popullit, në 
75 ose 10.52% të rasteve nuk është 
vepruar akoma sipas intervenimit të 
Avokatit të Popullit, ndërsa për 33 
parashtresa ose në 4.63%, të rasteve 
Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të 
gjitha veprimet ligjore. 

Në vitin 2008, Avokati i 
Popullit, nga gjithsej 3701 
parashtresa, veproi sipas 2.997 ose 
80,98%, ndërsa në 704 ose 19,02% 

parashtresa nuk është hapur 
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 2.997 parashtresa, 
sipas të cilave Avokati i Popullit hapi 
procedurë, 2.173 parashtresa ose për 
72,51% të rasteve procedura ka 
pëfunduar; ndërsa 824 ose 27,49% të 
rasteve procedura akoma vazhdon.  

Lëndët për të cilat procedura 

Foto nr.2-2008 
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është në rrjedhë, përkatësisht në fazën e hetimit, i referohet nevojës për mbledhjen e më 
tepër informatave ose provave nga më tepër organe dhe organizata, por gjithashtu është 
edhe rezultat i dërgimit jo në kohë ose dërgimit formal të përgjigjes sipas kërkesës së 
Avokatit të Popullit. 

Në Ligjin për Avokatin e Popullit janë përcaktuar afatet e detyrueshme, brenda të cilit 
organet kompetente duhet t’u japin përgjigje kërkesave të Avokatit të Popullit, por për fat të 
keq ato afate nuk respektohen. Duhet të theksohet se kohëzgjatja e procedurave para 
Avokatit të Popullit i referohej edhe veprimit formal të organeve të caktuara të administratës 
shtetërore sipas kërkesave të drejtuara nga Avokati i Popullit. 

Nga puna praktike mund të konstatohet se, edhe më tej, bashkëpunimi i Avokatit të 
Popullit me organet ndaj të cilave vepron me kompetencë nuk është në nivel të kënaqshëm, 
dhe me këtë në masë të caktuar pengohet edhe puna e tij. Administrata publike nuk është sa 
duhet funksionale prandaj pranë organeve dhe organizatave me autorizime publike u 
dërguan 19 informata, nga të cilat 4 u miratuan, pranë ministrive kompetente u drejtuan 32 
informata nga të cilat u miratuan 7, ndërsa pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u 
drejtuan 23 informata prej të cilave u vendos për 6 prej tyre. 

Edhe gjatë vitit 2008 vazhdoi praktika që çdo tre muaj t’i dërgohen informata 
Sekretariatit të Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për numrin dhe 
llojin e kërkesave të drejtuara të Avokatit të Popullit pranë trupave të Qeverisë së Republikës 
të Maqedonisë dhe pranë organeve në përbërje të ministrive. Kjo kontribuoi për 
përshpejtimin e procedurave të caktuara tek Avokati i Popullit, por niveli i bashkëpunimit 
edhe më tej duhet të përmirësohet. 
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Cenime të konstatuara  
dhe masa të ndërmarra 
 

Pas analizimit të parashtresave, nëse Avokati i Popullit konstaton cenime të të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, dërgon: rekomandime, sugjerime, vërejtje, 
propozime, kërkesa dhe intervenime të ndryshme pranë organeve kompetente, për shkak të 
shmangies së parregullsive dhe paligjshmërie, me qëllim që qytetarët të mund ta realizojnë 
të drejtën e tyre në mënyrë më ekonomike dhe më efikase. 

Nga numri i përgjithshëm i lëndëve, sipas të cilave Avokati i Popullit veproi në vitin 
2008, në 713 raste u konstatuan shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. 

Prej tyre në 605 raste (84,85%) organet e administratës shtetërore, organet dhe organizatat 
e tjera me autorizime publike vepruan pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, për 75 raste 
(10,52%) procedura akoma është në rrjedhë, ndërsa në 33 (4,63%) të rasteve Avokati i 
Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore. 

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara, gjatë vitit 2008, ishin nga fusha e 
marrëdhënieve pronësore-juridike 178 ose 24,96%, prej të cilave në 142 ose 70,78% të 
rasteve organet dhe organizata me autorizime publike vepruan sipas ndërhyrjes së Avokatit 
të Popullit. Pasojnë parashtresat nga fusha e veprimit policor, në mesin e të cilave numri më 
i madh kishin të bënin me procedurat e fitimit të nënshtetësisë, ku janë konstatuar cenime në 
62 raste ose 8,70%, prej të cilave në 50 ose 80,65% të rasteve u pranuan ndërhyrjet e 
Avokatit të Popullit. Nga fusha e të drejtave sociale cenime u konstatuan në 59 ose 8,27% 
parashtresa, prej të cilave në 56 raste ose 94,92% u pranuan ndërhyrjet, nga fusha e 
sigurimit pensional dhe invalidor cenime u konstatuan në 49 ose 6,87% të rasteve, prej të 
cilave në 42 ose 85,71% u veprua pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit dhe kështu me 
radhë.From the total number of violations ascertained, the majority of cases in which no 
actions were taken following the Ombudsman’s suggestions, recommendations and other 
interventions were by the following bodies: second instance comissions at the Government of 
the Republic of Macedonia, the Ministry of Interior, the Ministry of Education, the Ministry of 

   24,78 % 
        Cenime  
    të konstatuara 
 

Foto nr. 5 – Organet të cilat për numrin më të madh të rasteve
                    akoma nuk kanë vepruar sipas ndërhyrjeve të AP 
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Labour and Social Policy, the Ministry of Health, bodies and organizations with public 
mandates and local self government units.  

Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, numri më i madh i mosveprimit 
sipas vërejtjeve, sugjerimeve, rekomandimeve dhe ndërhyrjeve të tjera të Avokatit të Popullit 
ishin nga ana e: komisioneve të shkallës së dytë pranë Qeverisë së RM-së, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 
Ministrisë së Shëndetësisë, organet dhe organizatat me autorizime publike dhe njësitë e 
vetadministrimit lokal.  

Kur flasim për llojin e cenimeve të konstatuara, sikurse edhe gjatë viteve të kaluara, 
vërehet se numri më i madh i tyre kanë të bëjnë me cenime të dispozitave procedurale të 
ligjeve, përkatësisht zvarritjen e procedurave në të cilat qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre. 
Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara thuaja se 85% kanë të bëjnë me 
zvarritjen e procedurave administrative dhe gjyqësore. Thënë me fjalë të tjera, në mbi 85% të 
rasteve, organet kompetente nuk e kanë respektuar afatin për vendimmarrje sipas kërkesave 
të qytetarëve, ndërsa në numër të konsiderueshëm e kanë keqpërdorur institutin “heshtje e 
administratës”. 

Për shmangien e cenimeve të konstatuara, Avokati i Popullit, pranë organeve 
kompetente ka drejtuar 266 intervenime, mes së cilave: 26 rekomandime, 233 vërejtje, dy 
mendime dhe një sugjerim. Krahas kësaj, Avokati i Popullit paraqiti dy kërkesa pranë 
Prokurorisë Publike për inicimin e procedurës për shkak të verifikimit të përgjegjësisë penale 
dhe dy propozime për inicimin e procedurës disiplinore kundër personave zyrtarë në organe 
dhe organizata. 
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Qytetarët tek  
Avokati i Popullit 

 

Avokati i Popullit çdo ditë pune, në zyrën e tij në Shkup, si dhe në zyrat rajonale në: 
Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip bënte pranimin e qytetarëve, me 
ç’rast ai, zëvendësit e tij dhe punonjësit e shërbimit profesionalë pranuan në bisedë mbi 
5200 qytetarë, ndërsa pas bisedave të zhvilluara, nëse ekzistonte dyshimi për shkelje të të 
drejtave, hartoheshin shënime zyrtare sipas së cilave veprohej. Në rastet, për të cilat Avokati 
i Popullit nuk kishte kompetencë për të bërë ndërhyrje për zgjidhjen e problemit të tyre, 
qytetarët udhëzoheshin se ku dhe në ç’mënyrë mund t’i realizonin të drejtat e tyre. Avokati i 
Popullit, gjatë vitit 2008, realizoi kontakte të drejtpërdrejta me një numër të madh të 
qytetarëve në vendbanimet e tyre përmes fushatës “Ditët e hapura të Avokatit të Popullit”, e 
cila u mbështet nga Misioni i OSBE-së në Maqedoni dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar (SIDA). 

Në zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup, gjatë vitit 2008, u pranuan më së shumti 
parashtresa, përkatësisht 2027. Në Zyrën e Avokatit të Popullit në Manastir u pranuan 270 
parashtresa, në Tetovë 189, në Kërçovë 183, në Kumanovë 156, 105 në Shtip dhe 91 
parashtresa u pranuan në Strumicë. 

PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA NËPËR ZYRAT  
E AVOKATIT TË POPULLIT 

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

18 1 1 1    21 

Procedura policore dhe  
punë të tjera të rendit 

142 31 20 7 20 6 10 236 

Gjendje civile  79 6 3  15 1 28 132 
Jurisprudenca 573 79 76 31 60 32 32 883 
Ushtarakë dhe detyrues 
ushtarakë 

        

Mbrojtja sociale 78 5 4 3 12 4 9 115 
Marrëdhënie të punës 194 26 4 4 10 7 8 253 
Çështje strehimore 24 6  1 1 2  34 
Mbrojtja shëndetësore 48 9 2  5  5 69 
Sigurimi pensional dhe invalidor 103 18 17 10 9 10 13 180 
Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 

32 2 2  1 2  39 

Të drejta të fëmijëve 124 6 2  3 3 7 145 
Urbanizmi dhe ndërtimtaria 91 14 13 6 15 14 9 162 
Mjedisi jetësor 10 1 2 1 1   15 
Financa 30 5 2 1 5 2 3 48 
Marrëdhënie pronësore - juridike 215 29 21 14 16 9 13 317 
Të drejta të konsumatorëve  119 5 4  5 5 9 147 
Të tjera  147 27 10 12 11 8 11 226 
G J I TH S E J: 2027 270 183 91 189 105 157 3022 

            Mbi  

5200 qytetarë 
      të pranuar 

        në bisedë 
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Çka tregoi puna sipas  
fushave 

 
 
 
 
Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë 
dhe adekuat 

 
  

 

 

 

 

Avokati i Popullit, mes 
tjerash, është kompetent edhe për 
ndjekjen e zbatimit të parimeve të 
përcaktuara me Kushtetutë të cilat 
kanë të bëjnë me mosdiskriminim 
dhe përfaqësimin e drejtë dhe 
adekuat në organet e pushtetit 
shtetërorë, njësitë e 
vetadminsitrimit lokal dhe në 
institucionet e shërbimet publike. 

Në funksion të ndjekjes së 
gjendjes në këtë fushë, Avokati i 
Popullit, nga organet ndaj të cilave 
vepron me kompetencë, kërkoi t’i 
dërgojnë të dhëna për zbatimin e 

parimeve kushtetuese në lidhje me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të të gjitha bashkësive 
etnike në Republikën e Maqedonisë, si dhe me përfaqësimin dhe barazinë gjinore gjatë vitit 
raportues. 

Me qëllim të perceptimit të plotë të gjendjeve dhe grumbullimit të të dhënave të 
lartpërmendura për analizë, 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 të 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 të larta publike, prokurorive 
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themelore publike, enteve ndëshkuese-korrigjuese dhe edukuese-korrigjuese, ndërmarrjeve 
publike, qendrave për punë sociale dhe njësive të vetadministrimit lokal. 

Të dhënat, të cilat i dërguan institucionet, ndaj të cilëve Avokati i Popullit vepron me 
kompetencë, janë sublimuar dhe paraqitur në pasqyrën tabelore si vijon.  

 
Përfaqësimi 

gjinor PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT 
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Kabineti i Presidentit të RM-së-
Shërbimi Profesional  

26 8 18 24 1   1    

Kuvendi i RM-së-Shërbimi 
Profesional  

195 70 125 149 34 3 1 5  2 1 

GGjjyykkaattaa  KKuusshhtteettuueessee  ee  RRMM--ssëë  
49 33 16 40 9       

AAvvookkaattii  ii  PPooppuulllliitt  ii  RRMM--ssëë  
68 27 41 34 26 1 2 2 2 1  

KKëësshhiillllii  GGjjyyqqëëssoorr  ii  RRMM--ssëë  
21 5 16 20 1 0 0 0 0 0 0 

Këshilli i Prokurorëve Publik 11 10 1 8 2   1    

Gjykata Administrative e RM-së 49 16 33 40 9 0 0 0 0 0 0 

Gjykata Supreme e RM-së 70 19 51 59 2 2 0 4 2 0 1 

Prokurorë Publikë të RM-së 176 94 82 159 12 2 0 1 2 0 0 

Avokati i Shtetit i RM-së 93 24 69 85 4 2 0 2 0 0 0 

Qeveria e RM-së-Sekretariati i 
Përgjithshëm 

282 148 134 117 140 15 3 2 1 4  

Qeveria e RM-së Shërbimi për 
Punë të përgjithshme dhe të 
Përbashkëta 

317 177 140 276 23 5 2 6 2 2 1 

Qeveria e RM-së Sekretariati 
Ligjvënës 

25 7 18 18 5    1  1 

Qeveria e RM-së Sekretariati 
për Çështje Evropiane 

55 16 39 40 7 2 1  4  1 

MMiinniissttrriiaa  ee  FFiinnaannccaavvee  
589 228 361 505 70 1 1 6 4 2  

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëvvee  ttëë  JJaasshhttmmee  
409 243 166 317 80 4 3 1 2 1 1 

MMiinniissttrriiaa  ee  DDrreejjttëëssiissëë  
603 239 223 462 110 14 2 6 6 2 1 

MMiinniissttrriiaa  ee  SShhëënnddeettëëssiissëë  
254 104 150 149 94 3 1 4 1  2 

MMiinniissttrriiaa  ee  MMbbrroojjttjjeess  
8490 7814 676 6296 1566 168 81 182 72 48 77 

MMiinniissttrriiaa  ee  TTrraannssppoorrttiitt  ddhhee  
LLiiddhhjjeevvee  

210 115 95 159 45 2  4    

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëss  ddhhee  PPoolliittiikkëëss  
SSoocciiaallee  

318 133 185 245 48 1 3 8 9 3 1 

MMiinniissttrriiaa  ee  EEkkoonnoommiissëë  
423 228 195 321 82 4  9 4 1 2 

MMiinniissttrriiaa  ee  MMjjeeddiissiitt  JJeettëëssoorr  ddhhee  
PPllaanniiffiikkiimmiitt  HHaappëëssiinnoorr  

154 75 79 99 45 1  5 2  2 

MMiinniissttrriiaa  ee  VVeettaaddmmiinniissttrriimmiitt  
LLookkaall  

36 19 17 19 15  1    1 
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MMiinniissttrriiaa  ee  AArrssiimmiitt  ddhhee  
SShhkkeennccëëss  

234 90 144 130 84 5 1 8 2 3 1 

MMiinniissttrriiaa  ee  PPuunnëëvvee  ttëë  
BBrreennddsshhmmee  

12190 10389 1801 9785 1873 69 75 216   172

MMiinniissttrriiaa  ee  BBuujjqqëëssiissëë,,  PPyyllllttaarriissëë  
ddhhee  EEkkoonnoommiizziimmiinn  mmee  UUjjëërraa  

628 484 144 502 91 7 1 18 5  4 

Ministria e Kulturës 128 63 65 51 70 2 3 1  1  

Ministria për Shoqëri 
Informatike 

12 7 5 11    1    

OOrrggaannee  ttëë  ppaavvaarruurraa  sshhtteettëërroorree11 7263 3930 3332 6227 715 55 30 123 611 19 33 

Fonde 1403 499 906 1186 159 5 6 22 17 2 6 

Gjykata të Apelit 257 108 194 203 33 2 3 1 9 2 4 

Gjykata Themelore 2315 962 1354 1981 202 29 28 20 36 6 13 

Të punësuar në prokuroritë 
publike 

346 138 208 310 25 5  2 4   

Ente ndëshkuese-korrigjuese 
dhe ente edukuese-korrigjuese  

632 519 113 527 91 0 2 4 7 0 1 

Ndërmarrje publike2  6746 5662 1127 5760 579 103 41 152 44 33 77 

Qendra për punë sociale 639 191 446 504 85 10 10 10 9 2 9 

Njësi të vetadministrimit lokal3 3568 2234 1327 2880 479 70 32 48 24 13 22 

Shëndetësi publike4 13712 3887 9705 11535 1285 151 133 305 98 67 138

 
VËREJTJE: Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë informoi se të gjitha punësimet e parapara të 

Sekretariatit, i udhëheq Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
 
 
Në funksion të zbatimit të mëtutjeshëm të parimit kushtetues, për përfaqësimin e 

drejtë dhe adekuat të të gjitha bashkësive etnike në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit 
raportues, Avokati i Popullit i dërgoi kërkesë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë-
Sekretariatit për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë. Avokati i Popullit, u informua nga 
Sekretariati se gjatë vitit 2008 janë zbatuar procedura për punësimin e 603 ushtruesve, 
konform parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në 
administratën shtetërore. Njëkohësisht, Sekretariati informoi se gjatë vitit 2009 planifikohet 
punësimi i 800 nëpunësve shtetërorë për çka janë siguruar mjetet me Programin K5 të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.  

Duke i pasur parasysh të dhënat në lidhje me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë, si dhe përfaqësimin dhe 
barazinë gjinore, Avokati i Popullit konstatoi se organet e administratës shtetërore në mënyrë 
më intensive i realizojnë parimet e lartpërmendura për dallim nga fondet dhe ndërmarrjet 
publike, të cilat nuk shfaqin interesim për respektimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
                                                 

1 Të dhënat e kërkuara nuk i dërguan: Agjencia për Investime të Huaja e Republikës së Maqedonisë, 
Drejtoria për Zona të Lira Ekonomike dhe Enti Shtetëror për Mbrojtje Shëndetësore. 
2 Të dhënat e kërkuara nuk i dërgoi Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Afariste e 
Republikës së Maqedonisë. 
3 Të dhënat e kërkuara nuk i dërguan komunat: Kavadar, Negotinë, Vraneshticë, Gradsko, Zajas, Zërnovc, 
Rosoman dhe Studeniçan 
4 Të dhënat e kërkuara nuk i dërguan: Enti Republikan për Transfuzologji, Klinika e Endokrinologjisë diabetit 
dhe sëmundjeve të metabolizmit, Barnatorja Klinike, Spitali Special për Fëmijë – Ohër, Shtëpia e Shëndetit - 
Ohër dhe Shtëpia e Shëndetit - Veles 
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adekuat, me çka përfaqësimi, në përqindje i pjesëtarëve të bashkësive, vite me radhë nuk 
përkon me parimin e garantuar kushtetues. 

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit e konsideron të nevojshme që ta informojë 
Kuvendin dhe njëkohësisht t’i sugjerojë Qeverisë se ekziston mosnjohje elementare e 
rregullave, përkatësisht e kompetencave të Avokatit të Popullit nga ana e Ndërmarrjes 
Publike për Ekonomizim me Lokale Banimi dhe Afariste të Republikës së Maqedonisë e cila, 
paramendoni, konsideron se nuk e ka për detyrë t’ia paraqes të dhënat Avokatit të Popullit 
që kanë të bëjnë me ndjekjen e gjendjes së përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive 
etnike, si dhe me strukturën gjinore të të punësuarve në këtë Ndërmarrje Publike, edhe 
përkundër urgjencave të dërguara plotësuese. Kështu, kjo Ndërmarrje Publike me 
mosveprimin e vet e pengoi funksionimin e institucionit Avokat i Popullit. Situata është e 
ngjashme edhe me sistemin gjyqësor, ku përqindja e zbatimit të parimit të përfaqësimit të 
pjesëtarëve të bashkësive zhvillohet ngadalë. 

Gjatë vitit raportues, Avokatit të Popullit iu parashtrua një numër simbolik i 
parashtresave, në të cilat qytetarët vinin në pah sjelljen diskriminuese, në të shumtën e 
rasteve ato ishin nga fusha e marrëdhënieve të punës, për çka në procedurat për mbrojtjen e 
të drejtave të tyre sugjerohej aplikimi me 
konsekuencë i standardeve të 
diskriminimit pozitiv.  

Numri simbolik i parashtresave 
të parashtruara, gjatë vitit raportues, në 
të cilat qytetarët paraqisnin të dhëna se 
janë diskriminuar, assesi nuk duhet të 
na çojë në konkluzionin se në 
Republikën e Maqedonisë nuk ka pasur 
veprime diskriminuese ose sjellje 
diskriminuese meqë përpjekjet për 
përcaktimin e ekzistimit të diskriminim 
akoma janë të pasuksesshme, për vetë 
faktin se në Republikën e Maqedonisë nuk ekziston ligj i veçantë për ndalimin e diskriminimit. 
Përkatësisht, ndalimi i diskriminimit është rregulluar në disa ligje të veçanta, të cilët nuk janë 
sa duhet të përpiktë dhe nuk paraqesin tërësi konsistente, ndërkohë që fare nuk ekziston 
sistem efikas për mbrojtje. 

Me miratimin e Ligjit për ndalimin e diskriminimit, do të krijohen kushte juridike, me të 
cilat do të ndalohet dhe pengohet diskriminimi nga cili do qoftë person, grup personash, 
pushteti, institucion dhe organizatë publike, lokale, nacionale dhe private në: fushën civile, 
politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore, si dhe në fushën e: punësimit, arsimit, banimit 
dhe qasjes deri te mallrat dhe shërbimet. Në këtë mënyrë do të krijohet sistem juridik për 
zbatimin e njëjtë të ligjeve ndaj çdo qytetari, nevojë kjo të cilën Avokati i Popullit e sugjeron 
vite me radhë në raportet vjetore të dërguara pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 

Duke e konsideruar të nevojshme, Avokati i Popullit kërkoi informatë për atë që është 
realizuar në lidhje me projektet dhe aktivitet rrjedhëse në lidhje me strategjinë e romëve në 
Republikën e Maqedonisë dhe planet vepruese nacionale të Dekadës për inkuadrimin e 
romëve 2005-2015, me ç’rast Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u përgjigj në mënyrë 
adekuate. 

Përkatësisht, për vitin raportues, mund të nënvizojmë se janë ndërmarrë aktivitete për 
realizimin e Plan veprimit të kësaj Strategjie. Kështu, për shembull, në Ministrisë e Punës 
dhe Politikës Sociale është formuar një Seksion për implementimin e Dekadës dhe 
Strategjisë së romëve që paraqet strukturë të veçantë, e cila do t’i koordinojë aktivitetet mes 
të gjitha organeve kompetente shtetërore të involvuara në zbatimin e Strategjisë.  
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Në drejtim të informimit më të mirë të bashkësisë rome dhe realizimit të prioriteteve të 
parashtruara nga Plan veprimet, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në bashkëpunim 
me organizatat joqeveritare rome, hapi tetë qendra informative rome në qytetet në të cilat 
bashkësia rome është e përfaqësuar me përqindje më të madhe. 

Nga ana tjetër, në kuadër të masave të përcaktuara me Plan veprimin, Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, gjatë vitit 2008, e përfundoi procedurën administrative-teknike për 
ndërtimin e shkollës së mesme në Komunën Shuto Orizarë, ndërkaq Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë mori vendim për bashkëfinancimin e ndërtimit të shkollës me Agjencinë 
Austriake për Zhvillim. Njëkohësisht, në lidhje me komponentin arsimor të Strategjisë, gjatë 
vitit raportues, është arritur marrëveshje bashkëpunimi me shkollat e mesme shtetërore për 
regjistrimin e nga një romi/rome edhe përkundër mosplotësimit të kritereve minimale, si dhe 
bashkëpunimit me institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë për qasje të 
lehtësuar të kandidatëve/studentëve romë në universitetet shtetërore. 

Në kuadër të aktiviteteve të veta, të projektuara me Planin veprues, Ministria e 
Shëndetësisë përmes institucioneve publike shëndetësore me zbatimin e programit: 
“Shëndet për të gjithë”, organizoi ambulanca mobile për kontrollin e pacientëve në 

vendbanimet ku kryesisht jetojnë pjesëtarë të 
bashkësisë rome. Nga ana tjetër, Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, në vitin 2008, filloi me 
ndërtimin e sistemeve të ujësjellësit dhe 
kanalizimit për vendbanimet kryesisht me 
popullsi rome në komunat: Shuto Orizarë, Prilep 
dhe Sveti Nikollë. 

Në kuadër të realizimit të Planit veprues, 
në lidhje me punësimin, Avokati i Popullit është 
informuar se Agjencia për Punësime e 
Republikës së Maqedonisë, ka ndërmarrë një 
mori masash të reja për punësime, në të cilat 
bën pjesë edhe Programi për përgatitjen e 
punësimeve ku 60% e personave të inkuadruar 
ishin pjesëtarë të bashkësisë rome, si dhe 
Projekti për vetëpunësim me kreditim, në të cilin 
morën pjesë 95 pjesëtarë të bashkësisë rome. 

Gjithashtu, në kuadër të Planit veprues, 
të lartpërmendur për realizimin e Strategjisë, në 
Ministrinë e Drejtësisë, gjatë vitit 2008, u formua 

grup punues për përgatitjen e planit nacional veprues dhe operativ, për dy fushat e 
Strategjisë (të drejtat e njeriut dhe diskriminimi), ndërkaq në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale u formua grup punues, i cili duhet të përgatisë Plan nacional veprues dhe operativ 
për fushën prioritare, ndihmë dhe mbrojtje sociale, si pjesë e segmentit të të drejtave të 
njeriut. Gjatë vitit raportues, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi konkluzion, me të 
cilin Ministria e Kulturës u angazhua që deri në fund të vitit të përgatis Plan nacional veprues 
për kulturën e romëve, aktivitet i cili për shkak të mossigurimit të mjeteve financiare akoma 
nuk është realizuar. 
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 Autorizimet e veçanta policore 

 
Profesionalizmi, qasja 

profesionale dhe mbi të gjitha 
ligjshmëria gjatë kryerjes së punëve 
nga ana e punonjësve të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe në 
kuadër të saj edhe të nëpunësve 
policorë në Polici, paraqet parakusht 
themelor për realizimin e 
suksesshëm të funksionit të këtij 
organi jashtëzakonisht të 
rëndësishëm të pushteti ekzekutiv, 
por gjithashtu edhe garanci të 
rëndësishme për sigurimin dhe 
realizimin pa pengesa të të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut.  

Duke e pasur parasysh se 
policia është organ i vetëm shtetëror, 
me të drejtë legjitime që të mund të 
aplikojë autorizime të veçanta-
detyrimin dhe mjetet detyruese, me ç’rast paraqitet nevoja për nivel më të lart të aftësimit për 
të drejtat e njeriut, nivel të lartë të profesionalizmit gjatë kryerjes së punëve policore, por 
edhe kontrollit mbi ligjshmërinë e autorizimeve të ndërmarra policore nga ana e organeve të 
pavarura shtetërore. 

Avokati i Popullit është njëri nga mekanizmat kryesor të pavarur kontrollues, që kryen 
mbikëqyrje dhe kontroll mbi zbatimin e autorizimeve policore, ndërkaq autorizimi i tij ligjor 
është se mund të kërkojë mendim profesional nga institucioni, që të mund të ndërmerr masa 
dhe veprime para organeve kompetente shtetërore për ngritjen e procedurës për shkak të 
përcaktimit të përgjegjësisë ndëshkuese, edhe në rastet kur, mekanizmi kontrollues i 
brendshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme - Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale, vlerëson se autorizim i caktuar policor ka qenë i bazuar, i 

arsyeshëm dhe në suaza të 
autorizimeve ligjore. 

Pikërisht në kontekstin e 
lartpërmendur, gjatë vitit raportues, 
krahas përmirësimit formal të 
bashkëpunimit në komunikimin me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
krahasuar me periudhën e kaluar, 
akoma mungon bashkëpunimi i 
esencial dhe cilësor sidomos në 
pjesën që ka të bëjë me kërkesat 
për zbatimin e hetimeve të plota 
dhe të paanshme të rasteve të 
torturës. 

Të dhënat flasin se, gjatë 
vitit 2008, në zyrën e Avokatit të 
Popullit u pranua një numër 
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relativisht i madh i parashtresave nga fusha e autorizimeve të veçanta policore, krahasuar 
me numrin e përgjithshëm të parashtresave të regjistruara. 

Nga numri i përgjithshëm i procedurave të hapura, për të cilat Avokati i Popullit 
vlerësoi se ekziston dyshimi për keqpërdorim apo tejkalim të autorizimeve policore, shumë i 
vogël ishte numri i rasteve për të cilat, Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale, pas kontrolleve të kryera të konstatojë se me të vërtetë bëhet fjalë për 
tejkalimin e autorizimeve policore dhe të ndërmerr veprime për përcaktimin e përgjegjësisë 
ndëshkuese apo për ndonjë përgjegjësi tjetër kundër nëpunësit policor. Këtë e konfirmon 
edhe përshtypja e Avokatit të Popullit se gjendja, në planin e rritjes së kapaciteteve 
profesionale të Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, nuk është 
përmirësuar në masë të konsiderueshme krahasuar me periudhën e kaluar dhe se edhe më 
tutje hetimet nuk kryhen plotësisht dhe se ato kanë një dozë njëanshmërie në favor të 
nëpunësve policorë, gjë që nuk kontribuon në drejtim të ngritjes së nivelit të veprimit të tyre 
profesional.  

Në të shumtën e rasteve të hetuara, me kërkesë të Avokatit të Popullit, qëndrimi 
përfundimtar dhe vendimi i Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale 
mbështetej në deklaratat e nëpunësve policorë të involvuar, pa zbatuar hetim të plotë, 
përkatësisht pa bërë grumbullimin dhe vlerësimin e provave relevante materiale, deklaratave 
të dëshmitarëve dhe viktimave që kanë pësuar nga veprimi policor. 

Kjo mënyrë e veprimit, mungesa e provave të domosdoshme (dokumentacioni 
mjekësor), të cilat thjesht mund t’i paraqes parashtruesi i parashtresës, janë pjesë e arsyeve 
për shkakun e të cilave Avokati i Popullit konstaton numër relativisht të vogël të cenimeve të 
të drejtave në mënyrë të paligjshme gjatë veprimit policor dhe rrjedhimisht edhe numër të 
vogël të kërkesave të parashtruara kundër nëpunësve policorë për përcaktimin e 

përgjegjësisë ndëshkuese ose 
ndonjë përgjegjësi tjetër. 

Megjithatë, duke i 
shfrytëzuar në mënyrë 
maksimale autorizimet ligjore, 
diturinë dhe shkathtësitë, si dhe 
me veprimin këmbëngulës, 
Avokati i Popullit në raste të 
caktuara konstatoi cenim të të 
drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, të shkaktuara me anë të 
veprimit joprofesional të 
nëpunësve policorë. 

Karakteristikë e 
procedurave gjyqësore, të cilat 
mbahen kundër nëpunësve 
policorë për vepra penale të 
kryera gjatë detyrës, është se 
ato zgjasin mjaft gjatë. Një nga 

shkaqet e kohëzgjatjes së këtyre proceseve është mosparaqitja e nëpunësve policorë para 
gjyqit, por edhe angazhimi i pamjaftueshëm i gjyqtarëve, që në raste të torturës, procedura të 
zbatohet shpejtë dhe në mënyrë efikase. 

Gjithashtu, sipas deklaratave të palëve, njëri prej shkaqeve, i cili ka të bëjë me 
efikasitetin e pamjaftueshëm të mbrojtjes gjyqësore të viktimës, është edhe heqja dorë nga 
ana e tyre për ndjekjen e mëtutjeshme të nëpunësve policorë për shkak të presionit dhe 
frikës.  
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Sa i përket të drejtës së nëpunësve policorë për përdorimin e forcës fizike dhe 
mjeteve të detyrimit, Avokati i Popullit fitoi përshtypje se shpesh herë ato nuk janë 
proporcionale, përkatësisht në përputhje me qëllimin që duhet të arrihet. 

Nga analiza e vitit raportues, rezulton se një numër i madh i parashtresave kanë të 
bëjnë pikërisht me përdorimin tej mase të forcës, ndërkaq parashtruesit e tjerë të 
parashtresave u ankuan për kufizimin e pandërgjegjshëm dhe tej mase të lirisë së lëvizjes, 
pastaj për mosndërmarrjen e masave dhe veprimeve për mbrojtjen e jetës ose pronës, për 
sekuestrimin e pabazuar të përkohshëm të sendeve, për thirrje të pabazuara në bisedë 
zyrtare apo për thirrje në kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Në vitin raportues sërish u regjistruan raste të cenimit të parimit të prezumcionit të 
pafajësisë, gjë e cila u sugjerua edhe në raportin paraprak. 

Një pjesë e përmbajtjes së punës së Avokatit të Popullit, në fushën e autorizimeve të 
veçanta policore, gjatë vitit 2008, ishte realizimi i funksionit të tij preventiv. 

Në këtë drejtim, konform Programit të punës të miratuar për vitin raportues, u realizua 
vizitë dhe këqyrje në 38 stacione policore me kompetencë të përgjithshme, me ç’rast për 
dobësitë e konstatuara në lidhje me kushtet materiale në lokalet e mbajtjes së personave, të 
cilëve u është kufizuar liria e lëvizjes dhe për parregullsitë në lidhje me mbajtjen e evidencës 
policore, u hartua informatë dhe e njëjta iu dërgua Qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, me rekomandim për tejkalimin e dobësive të konstatuara. 

 
 
 
Gjendja civile dhe  
punë të tjera të rendit 

 

Në fushën e gjendjes civile 
dhe punëve të tjera të rendit, 
Avokatit të Popullit, parashtresa i 
parashtruan qytetarë të cilët vinin në 
dukje zvarritjen e procedurave për 
realizimin e të drejtave në lidhje me 
statusin e nënshtetësisë, 
vendbanimin dhe vendqëndrimin, 
evidencën amzë, sekuestrimin dhe 
kthimin e sendeve sipas kërkesave 
paraprakisht të paraqitura në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme 
ose në ndonjë organ tjetër me 
autorizime publike.  

Meqë nënshtetësia, është e 
drejtë (e ashtuquajtur), për realizimin 
e të drejtave të tjera, në periudhën 
raportuese, duhet të nënvizohet numri i parashtresave dhe rezultati që, tanimë një periudhë 
më të gjatë, e arrin Zyra e Avokatit të Popullit përmes veprimit sipas lëndëve të cilat kanë të 
bëjnë me fitimin e nënshtetësisë së Republikës të Maqedonisë. 

Meqë në Republikën e Maqedonisë, akoma ekziston një numër i madh i personave të 
cilët kanë lindur në Republikën e Maqedonisë, por janë me shtetësi tjetër, të cilën e 
posedojnë sipas prejardhjes së prindërve të tyre, ndërkaq akoma nuk e kanë fituar 
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nënshtetësinë maqedonase, Avokati i Popullit konsideron se ekziston nevoja për plotësimin e 
Ligjit për shtetësi dhe lehtësimin e kushteve për pranimin e shtetasve të ish RSFJ-së, të cilët 
pas shpërbërjes së saj mbetën në Republikën e Maqedonisë me lidhje të përhershme 
(faktike dhe juridike). Angazhimin e këtillë, Avokati i Popullit e mbështet në nocionet tanimë 
të miratuara për "lidhje të fortë dhe efektive" me shtetin (neni 6 i Ligjit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për shtetësi), si bazë të favorshme për natyralizimin ndaj shtetësisë së 

këtyre personave meqë, neni 7 
ekzistues parashikon madje deri në 
dhjetë kushte (shumë prova të 
nevojshme) për mënyrën e këtillë të 
fitimit të nënshtetësisë. 

Për sa i përket punës së 
Komisionit të veçantë pranë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, për 
përcaktimin e kushtit ligjor për 
natyralizim që aplikuesi ta zotërojë 
gjuhën maqedonase deri në atë shkallë 
sa që të mundet me lehtësi të kuptohet 
me rrethin, Avokati i Popullit konstatoi 
se përmbushja e këtij kushti për një 
kategori të caktuar të aplikuesve 

paraqet pengesë të vërtetë për fitimin e shtetësisë. 

Sa i përket vet procedurës, Avokati i Popullit realizon kontakte të përditshme me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, për lëndë të veçanta me Seksionin e Shtetësisë të 
Sektorit për Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe konstaton se ky bashkëpunim është në 
nivel të lakmueshëm. 

Për lëndë të veçanta, Avokati i Popullit i dërgoi sugjerime organit për shtetësi që për 
aplikuesit, të cilët i përmbushin kushtet e parapara me nen tjetër të Ligjit për shtetësi dhe jo 
sipas nenit për të cilin kanë aplikuar, organi sipas detyrës zyrtare duhet ta vlerësojë statusin 
e tyre të shtetësisë, meqë instrumentet juridike vendore dhe ato ndërkombëtare imponojnë 
marrjen e masave me të cilat do të reduktohet 
numri i personave pa nënshtetësi. Edhe pse 
procedura e fitimit/heqjes së shtetësisë është 
procedurë e veçantë administrative, në të cilën 
nuk vlejnë afatet e përcaktuara me Ligjin për 
procedurë të përgjithshme administrative, Avokati 
i Popullit, organit për shtetësi i dërgonte 
sugjerime për zbatimin e parimeve të: efikasitetit, 
orientimit shërbyes dhe dhënies ndihmë palës së 
painformuar. 

Si rezultat i aktiviteteve të Avokatit të 
Popullit, mund të konstatohet se në procedurën e 
fitimit të statusit të shtetësisë është shënuar rritje, 
sa i përket zgjidhjeve pozitive, mirëpo akoma 
brengos kohëzgjatja e procedurave dhe numri i 
personave që kërkojnë çregjistrim nga shtetësia 
apo shtetësi të dyfishtë. 

Për dallim nga bashkëpunimi me organin 
kompetent për shtetësi, Avokati i Popullit nuk hasi 
në bashkëpunim përkatës me organin për të huaj, 
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përkatësisht me Sektorin për Punë Kufitare dhe Migrime, për disa lëndë për të cilat është 
konstatuar cenimi i së drejtës të rregullimit të qëndrimit të të huajve, të cilët në shtetin tonë 
qëndrojnë në bazë të martesës ose bashkimit familjar, Avokati i Popullit i dërgoi raport të 
veçantë Ministrit të Punëve të Brendshme, me ç’rast kërkoi të dhëna nga evidencat që kanë 
të bëjnë me statusin e të huajve në Republikën e Maqedonisë. Edhe pse, që nga fillimi i vitit 
2008, aplikohen dispozitat e Ligjit të ri për të huaj, Avokati i Popullit konstatoi se personat 
zyrtarë të organit për të huaj, këto dispozita i zbatojnë në mënyrë arbitrare, sa u përket të 
ashtuquajturve të huaj të hasur nga ish republikat e RSFJ-së, pa orientim dhe ndihmë 
përkatëse të shërbimit ndaj kësaj kategorie të qytetarëve. 

Avokati i Popullit, gjithashtu konstatoi se me inkorporimin e konceptit të të 
ashtuquajturve dokumente publike biometrike (pasaporta, letërnjoftime, patentë shoferi), 
zvarritet procedura e marrjes së tyre, me ç’rast pasojat negative i bartin qytetarët edhe 
përkundër faktit se me rregullat përkatëse janë parashikuar afatet e lëshimit të këtyre 
dokumenteve nga ana e organit për punë të brendshme. 

Duhet të nënvizohet edhe ajo se, kah fundi i vitit 2008, mbajtja e librave të amzës për 
të drejtat e qytetarëve për lëshimin e dokumenteve publike nga këto libra, kaloi nga Ministria 
e Punëve të Brendshme në Drejtorinë për Mbajtjen e Librave të Amzës, si organ në përbërje 
të Ministrisë së Drejtësisë. Avokati i Popullit apelon që obligimet e parashikuara me 
ndryshimet e Ligjit për evidencën e amzës të zbatohen brenda afateve të parashikuara me 
ndryshimet ligjore, me qëllim të realizimit pa pengesë të të drejtave të qytetarëve nga 
evidenca e amzës në Republikën e Maqedonisë. 

 
 
 
Jurisprudenca  

 

Edhe në vitin raportues, 
numri më i madh i parashtresave të 
cilat Avokati i Popullit i pranoi nga 
qytetarët kishin të bënin me 
jurisprudencën. 

Analiza e funksionimit të 
jurisprudencës, shikuar nga prizmi i 
punës me lëndë, edhe më tej 
rezulton me dobësi të sistemit, të 
cilat para së gjithash kanë të bëjnë 
me avashllëkun e procedurave dhe 
si rrjedhojë e kësaj me kohëzgjatjen 
e procedimit gjyqësor, zbatimin e 
vështirë dhe të stërzgjatur të 
vendimeve përfundimtare dhe 
mbingarkimin me lëndë të organeve 
të jurisprudencës. Dobësitë e 
nënvizuara janë në një masë aq të 
madhe saqë dëshmon se problemet 
e shtresuara do të tejkalohen ngadalë dhe se qëllimi për sistem efikas dhe kualitativ gjyqësor 
akoma nuk është arritur, edhe përkundër strukturimit të ri organizativ, i cili ishte si rezultat i 
masave dhe aktiviteteve të Strategjisë për Reformë në Sistemin Gjyqësor. Në këtë drejtim 
është me rëndësi të përmendet se Gjykata Supreme fitoi kompetenca për të vendosur sipas 
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kërkesave të qytetarëve për mbrojtjen e të drejtës së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm. 
Bëhet fjalë për një përfitim tejet të rëndësishëm që siguron garanci më të madhe për 
respektimin dhe realizimin e të drejtës së garantuar në nenin 6 të Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, por megjithatë është kohë e shkurtër 
për t'u perceptuar se në ç’masë do të ndikojë në përshpejtimin dhe kualitetin e procedurave 
si dhe në realizimin e parimit brenda afatit të arsyeshëm. 

 

Risi të rëndësishme, si rezultat i Strategjisë për Reformë në Sistemin Gjyqësor, u 
miratuan në Ligjin për gjykata dhe Ligjin për konteste administrative, me të cilët Gjykata 
Supreme duhej të shkarkohej nga lëndët me materie administrativo-juridike përmes kalimit të 
tyre në kompetencë të Gjykatës Administrative, e cila është e specializuar për këto lëndë. 

Megjithatë, gjendja, sa i përket kohëzgjatjes së procedurave sipas kontesteve 
administrative në Gjykatën Administrative të re, shikuar nga puna me lëndë e Avokatit të 
Popullit dëshmon se, si në mbrojtjen efikase të së drejtës së gjykimin brenda afatit të 
arsyeshëm ashtu edhe në fushën e kontesteve administrative (sikurse edhe para gjykatave 
të rregullta), tani për tani nuk është arritur nivel i kënaqshëm. Për këtë shkak, të shpeshta 
janë rastet kur pakënaqësinë e tyre, nga kohëzgjatja e procedurës dhe joefikasitetit të 
mbrojtjes të të drejtave para gjykatës, qytetarët e manifestojnë para Ombudsmanit duke 
kërkuar që ai të ndërmerr veprime nga kompetenca e tij. 

Nga puna me lëndë e Avokatit të Popullit gjithashtu rezulton se, sa i përket rrjedhës 
dhe kohëzgjatjes së procedurave gjyqësore, përveç anomalive të cekura të cilat rezultojnë 
nga shkaqe objektive me të cilat pa mëdyshje ballafaqohet sistemi gjyqësor, e që në të 
shumtën paraqitet si justifikim nga ana e bartësve të funksioneve gjyqësore, ndikojnë edhe 
dobësitë subjektive. 

Me qëllim që të kemi pasqyrë të plotë për gjendjen në gjyqësorin e Republikës së 
Maqedonisë duhet të përmendet edhe e dhëna se, gjatë viti raportues, qytetarët e Republikë 
së Maqedonisë pranë Avokatit të Popullit paraqitën më tepër parashtresa kundër avokatëve 
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dhe përmbaruesve për shkak të veprimeve të tyre në procesin e mbrojtjes ose përfaqësimit 
të interesave të tyre apo përmbarimit të vendimeve gjyqësore. 

Duke e pasur parasysh faktin se, të parët veprimet i ndërmarrin mbi bazë të 
autorizimeve të marra, ndërsa të dytët mbi bazë të autorizimeve ligjore, në numrin më të 
madh të rasteve për të dhënat e prezantuara në parashtresë, Avokati i Popullit i drejtohej 
Dhomës së Avokatisë të Republikës së Maqedonisë, Dhomës së Përmbarimit dhe Ministrisë 
së Drejtësisë, me kërkesë që të shqyrtohen, por, varësisht nga ajo që konstatohet, edhe të 
ndërmerren veprime përkatëse përmes organeve 
disiplinore të këtyre asociacioneve. 

Në kushte kur dobësitë e konstatuara në 
funksionimin e sistemit gjyqësor, shikuar nga 
aspekti i kompetencave të Avokatit të Popullit, 
kanë reflektim negativ mbi realizimin e parimit të 
gjykimit brenda afatit të arsyeshëm (ndërsa për 
këtë praktika dëshmon se Gjykata Evropiane për 
të Drejta të Njeriut në Strasburg, nuk i pranon 
gjendjet objektive si shkak të arsyeshëm për 
stërzgjatje të procedurave), mbetet që shteti edhe 
më tej të vazhdojë të ndërmerr masa me të cilat 
pushteti i tretë do të transformohet në një shtyllë, 
funksionimi efikas dhe i pavarur i të cilit do të 
garantojë dhe sigurojë respektim dhe realizim të 
plotë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve. 

 
 
 
Entet ndëshkuese-korrigjuese  
dhe edukuese-korrigjuese 

 
Gjendja me respektimin dhe 

mbrojtjen e të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të personave të dënuar dhe 
të paraburgosur, të cilët vuajnë 
dënimin me burg ose masën 
edukuese-korrigjuese, edhe gjatë vitit 
raportues, ishte sfidë për Avokatin e 
Popullit duke e pasur parasysh faktin 
se kësaj kategorie të qytetarëve u 
është kufizuar liria e qarkullimit. 

Nga numri i përgjithshëm i 
parashtresave të pranuara, të 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit 
ose të marra në mënyrë indirekte - 
nga sëndukët për ankesa të cilat 
Avokati i Popullit i ka vendosur nëpër 
entet ndëshkuese-korrigjuese, është 
evidente se numri më i madh i tyre i 
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dedikohej trajtimit dhe mbrojtjes shëndetësore të personave të dënuar, mirëpo nuk ishte i 
vogël numri i parashtresave që u adresoheshin gjykatave ose Drejtorisë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve, të cilat Avokati i Popullit ua ridërgonte këtyre Institucioneve si kompetente. 
Gjithashtu, në vitin raportues, duhet të shënohet fakti se në një numër të madh të 
parashtresave nuk bëhej fjalë për realizimin e së drejtës të personave të dënuar, por për 
shfrytëzimin e favoreve për çka në biseda të drejtpërdrejta Avokati i Popullit u sugjeronte 

ndihmën juridike, si dhe u jepte këshilla 
juridike. 

Duke i pasur parasysh të dhënat e 
paraqitura në parashtresë dhe perceptimin 
e gjendjes, nga vizitat e shpeshta në këto 
institucione, në lidhje me kapacitetet e 
vendosjes, ekipimit kadrovik dhe kushteve 
hapësinore, Avokati i Popullit konstatoi se 
nuk ka progres pozitiv sa i përket 
funksionimit të sistemit penitenciar në 
Republikën e Maqedonisë i cili edhe më 
tutje, shikuar në tërësi, nuk funksionon në 
përputhje me standardet e përcaktuara me 
Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe 
normat ndërkombëtare. Konstatim i 
ngjashëm është edhe për sa i përket 
realizimit të pozitës juridike të popullatës së 
dënuar, ngaqë shërbimet dhe institucionet 
kompetente nuk i aplikojnë në mënyrë 
konsekuente parimet e humanizmit, 

drejtësisë dhe respektimit të personalitetit dhe dinjitetit njerëzor, parime këto mbi të cilat 
themelohet dhe bazohet ekzekutimi i sanksioneve. 

Si shembull karakteristik, nga puna me lëndë gjatë vitit raportues, është lënda e 
formuar me iniciativë personale për grevën e personave të dënuar në Entin Ndëshkues-
Korrigjues “Idrizovë”. 

Në fakt, fill pas marrjes së informatës, Avokati i Popullit hapi procedurë dhe i vizitoi të 
dënuarit. Duke mos u futur në bazueshmërinë e kërkesës së personave të dënuar, e cila nuk 
i përkiste fushëveprimit të kompetencave të Avokatit të Popullit, ky Institucion i dërgoi 
rekomandim Ministrisë së Drejtësisë – Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, me qëllim 
që të ndërmerr masa dhe veprime për krijimin e kushteve dhe mundësimin e realizimit 
papengesë të të drejtave të personave të dënuar dhe ndjekjes së vazhdueshme të gjendjes 
së tyre shëndetësore me ndërmarrjen e masave të domosdoshme për sigurimin e ndihmës 
mjekësore, nëse për një gjë të tillë paraqitet nevoja, si dhe parandalimin eventual të 
përkeqësimit të shëndetit të tyre, duke e pasur parasysh se ata vazhdonin ta refuzonin 
ushqimin. 

Nga puna me lëndë dhe inspektimet e kryera, gjithashtu, imponohet edhe konkluzioni 
se gjendja, me kushtet e vendosjes së personave të dënuar në entet ndëshkuese-korrigjuese 
është shqetësuese, veçanërisht sa i përket problemit të mbipopullimit të burgjeve të 
caktuara, ngrohjes së pamjaftueshme dhe ndriçimit joadekuat të lokaleve, apo thënë edhe 
më thjeshtë, personat e dënuar dënimin me burg e vuajnë në kushte johumane, gjë që është 
në kundërshtim me standardet e garantuara penologjike. 

Në pjesën e komunikimit të të dënuarve me botën jashtë burgut (telefonatat, pranimin 
dhe dërgimin e letrave dhe ngjashëm) mund të thuhet se është në nivel të kënaqshëm. Me 
këtë rast duhet të përmendet se kontribut pozitiv për gjendjen e këtillë gjithsesi ka vendosja e 
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sëndukëve për ankesa, të cilat Avokati i Popullit i vendosi nëpër të gjitha burgjet e 
Republikës. 

Është i pamohueshëm fakti se nuk është arritur kurrfarë progresi në kuptimin e 
mundësimit të aktiviteteve rekreative të personave të dënuar, meqë aktivitetet sportive dhe 
argëtuese realizohen në mënyrë minimale, si për shkak të numrit të vogël të rekuizitave 
sportive dhe veglave teknike ashtu edhe për shkak të pasivitetit të personave zyrtarë për të 
organizuar aktivitete përkatëse. 

Gjithashtu, gjatë vitit raportues, karakteristikë tjetër ishte edhe numri i parashtresave 
të cilat kishin të bënin me procedurat e avashta të transferimit të personave të dënuar, nga 
entet ndëshkuese-korrigjuese jashtë vendit, në Republikën e Maqedonisë dhe anasjelltas. 
Sipas këtyre lëndëve, Avokati i Popullit ndërhynte për përshpejtimin e procedurave pranë 
Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë që me lutje u drejtohej edhe institucioneve të 
ombudsmanëve nacionalë 
jashtë vendit, në mënyrë 
që t’i përshpejtojnë 
procedurat para organeve 
të tyre kompetente. Në 
kontekst të kësaj, si rast 
karakteristik mund të 
përmendet bashkëpunimi i 
Avokatit të Popullit të 
Republikës së Maqedonisë 
me Ombudsmanin e 
Republikës së Shqipërisë. 

Përkatësisht, duke 
vepruar sipas lutjes së 
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Ombudsmanit të Republikës së Shqipërisë, për transferimin e personave të dënuar-shtetas 
shqiptarë nga Enti Ndëshkues-Korrigjues “Idrizovë” në institucionet ndëshkuese të 
Republikës së Shqipërisë, Avokati i Popullit, përmes Ministrisë së Drejtësisë - Sektorit për 
Ndihmë Juridike Ndërkombëtare, i siguroi informatat e nevojshme me ç’rast konstatoi se nga 
ana e kësaj Ministrie ishin ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme për zgjidhjen 
e shpejtë të procedurave për transferimin e shtetasve shqiptarë nga Republika e 
Maqedonisë në Republikën e Shqipërisë. Njëkohësisht, Avokati i Popullit kërkoi azhurnimin e 
procedurave përpara organeve 
kompetente të Republikës së Shqipërisë 
për transferimin në Republikën e 
Maqedonisë të shtetasve maqedonas. Me 
këtë rast, Ombudsmani i Republikës së 
Shqipërisë u prononcua se të gjitha 
kërkesat e shtetasve maqedonas janë në 
procedurë e sipër, ndërsa konkretisht për 
dy persona, sipas parashtresave të të 
cilëve janë formuar lëndë pranë Avokatit 
të Popullit, procedura me 
dokumentacionin e plotë është para 
Prokurorisë Publike e cila duhet t’ia kalojë 
Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së 
Shqipërisë, në përputhje me dispozitat e 
Konventës Evropiane për Transferim. 

Gjatë vitit të kaluar, Avokati i 
Popullit, në kuadër të kompetencave, 
krahas aktiviteteve tjera të rregullta i vizitoi 
entet ndëshkuese-korrigjuese nëpër Republikën e Maqedonisë dhe Entin Edukues-
Korrigjues në Tetovë me qëllim që ta konstatojë gjendjen në lidhje me respektimin e të 
drejtave të personave të cilët gjenden në paraburgim, si dhe të personave të mitur, të cilëve 
u është shqiptuar masa edukuese-korrigjuese, dërgim në ente edukues-korrigjues. Me këtë 
rast, mbi bazë të gjendjes së konstatuar nga inspektimet e kryera, Avokati i Popullit hartoi 
informata të veçanta për kushtet në të cilat kryhet masa e paraburgimit dhe masa edukuese-
korrigjuese, dërgim në ent edukues-korrigjues të personave të mitur. Informatat, për 
konstatimin e gjendjes me rekomandime konkrete, iu dërguan Ministrisë së Drejtësisë - 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve. 

 
 
 
Marrëdhëniet pronësore-juridike 

 

Në realizimin e të drejtave nga fusha pronësore-juridike, Avokati i Popullit në numrin 
më të madh të rasteve ndërhynte me qëllim që qytetarëve t’ua siguronte realizimin e të 
drejtave në procedurat e denacionalizimit. 

Qëllimi kryesor i Avokatit të Popullit ishte që, edhe gjatë kësaj periudhe raportuese, 
masat dhe veprimet, të cilat i ndërmerrte para organeve të administratës shtetërore dhe 
organeve e organizatave që kanë autorizime publike, të jenë në dobi të funksionimit efikas, 
racional, funksional dhe zbatimit me kohë të punëve, me qëllim të veprimit dhe 
vendimmarrjes objektive, si dhe krijimit të parakushteve për sigurimin papengesë të të 
drejtave të qytetarëve. 
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Me këtë rast, konstatim themelor është se organet kompetente për procedurat e 
këtilla, Ministri i Financave, përmes komisioneve përkatëse për denacionalizim dhe 
Komisionit për zgjidhje në procedurë administrative të shkallës së dytë sipas lëndëve nga 
fusha e denacionalizimit pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, si organ administrativ 
i shkallës së dytë, krahas asaj se fare nuk shënuan përmirësim në efikasitetin dhe kualitetin 
e punës së tyre, kooperativitet dhe transparencë ndaj nevojave të qytetarëve, shumë rrallë 
apo fare nuk vepronin sipas kërkesave të Avokatit të Popullit. 

Gjendja e këtillë gjithsesi që e pengon punën e Avokatit të Popullit dhe e 
pamundëson realizimin e të drejtave të qytetarëve, ndërkaq si rast të veçantë për 
mosbashkëpunim të plotë, i cili edhe me këtë rast duhet të theksohet janë: Komisioni për 
denacionalizim me seli në Komunën e Gazi Babës dhe Kisella Vodës. 

Përndryshe, mbi bazë të 
analizës së bërë, nga puna me 
lëndë rezulton konkluzioni se në 
kontinuitet janë të pranishme 
dobësitë në pjesën e tejkalimit të 
afateve të përcaktuara ligjore për 
procedim dhe marrje të vendimit në 
të gjitha shkallët e procedurës. Së 
këtejmi, me mënyrën e këtillë të 
punës, është pikëpyetje se kur dhe a 
do të përfundojë me sukses procesi i 
denacionalizimit në Republikën e 
Maqedonisë në mënyrë që qytetarët 
t’i realizojnë kërkesat e tyre, 
përkatësisht a do të zgjidhen 
problemet shumëvjeçare? Krahas 
kësaj, sa i përket kualitetit të punës, 
lirisht mund të thuhet se ekziston 
tendencë për ngulmim në aplikimin e 
padrejtë të të drejtës materiale – 
dispozitave të Ligjit për 
denacionalizim dhe të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme 
administrative, e që nga ana tjetër 
drejtpërsëdrejti ndikon mbi sigurimin 
e mbrojtjes efikase dhe në kohë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. 

Në këtë drejtim, një nga segmentet që vë në pah tendencën e mosrespektim të të 
drejtave të qytetarëve, vërehet edhe nga insistimi i vazhdueshëm i aplikimit të padrejtë të 
dispozitës 8 të Ligjit për denacionalizim. 

Përkatësisht, edhe pse Avokati i Popullit vazhdimisht sugjeronte se për aplikimin e 
drejtë të kësaj dispozite nevojitet dhënia e kompensimit, përkatësisht duhet të bëhet pagesa, 
organi i denacionalizimit edhe më tutje i refuzon kërkesat e qytetarëve edhe atë vetëm me 
arsyetimin formal se kompensimi është përcaktuar, ndonëse ato vendime praktikisht 
asnjëherë nuk janë realizuar. Kjo ndodh madje edhe gjatë praktikës tanimë të vendosur 
shumëvjeçare të gjyqësisë, përkatësisht të Gjykatës Supreme dhe tani edhe të Gjykatës 
Administrative, në vendimet e të cilave, gjithashtu vihet në dukje se që të refuzohet kërkesa 
për denacionalizim, jo vetëm që duhet të jetë përcaktuar kompensimi, por ai edhe duhet të 
jetë ndarë, përkatësisht paguar. 
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Së këtejmi, në një numër të konsiderueshëm të rasteve, shpalosja e provave, 
përkatësisht veprimet për përcaktimin e llojit dhe karakterit të truallit dhe dedikimit të tij, në 
përputhje me planet ekzistuese urbanistike, si dhe inspektimi në vendndodhje bëhet nën 
ndikimin e strukturave politike dhe të biznesit, të cilët janë të involvuar në përpjekjet e tyre 
për privatizime të paligjshme të truallit që është lëndë e denacionalizimit. 

Nga ky aspekt, fare apo shumë vështirë zgjidhen problemet me bllokimin e lëndëve 
për të cilat duhet të bëhet identifikimi i parcelave të kadastrës në komunat ku kadastra e 
matjes është vendosur në vitet e ’50-ta, ‘60-ta ose ’70-ta të shekullit të kaluar. 

Përkatësisht, insistohet që qytetarët ta bëjnë pagesën, edhe pse Komisioni për 
Denacionalizim duhet me detyrë zyrtare t’i sigurojë provat e tilla, përkatësisht ta realizojë 
identifikimin duke angazhuar gjeodezistë privatë, ndërsa Ministria e Financave ta sigurojë 
konstruksionin e nevojshëm financiar. 

Gjithashtu, nuk mund 
të kuptohet ndryshe, përveç 
se si tendencë, veprimi 
burokratik në rastet kur 
kërkesat të cilat nuk janë të 
kompletuara (kërkesë e 
paraqitur sipas formularit të 
paparashikuar pa u 
bashkëngjitur akti i 
konfiskimit, prova e 
pronësisë dhe ngjashëm), 
organet menjëherë i hedhin 
poshtë, me ç’rast nuk i 
respektojnë dispozitat ligjore 
të parashikuara me Ligjin për 
procedurë të përgjithshme 

administrative, të cilat në mënyrë eksplicite e përcaktojnë detyrimin, që palët të thirren 
brenda afatit të paraparë prej 15 ditësh, me qëllim që t’i kompletojnë kërkesat e tyre, dhe 
pastaj nëse nuk veprohet në këtë mënyrë, atëherë nuk mund të kontestohet e drejta e 
komisioneve për ta refuzuar kërkesën si të pabazë. 

Në këtë kontekst duhet të potencohet edhe puna e Avokatit të Shtetit të Republikës 
së Maqedonisë i cili, krahas tjerash, parashtron ankesa dhe paraqet padi për hapjen e 
kontestit administrativ para Gjykatës Administrative edhe në rastet kur trojet apo pronat e 
tjera janë konfiskuar me vendime të marra nga ana e organeve të rretheve ose komunave të 
dikurshme, përkatësisht për nevojat e komunës ose ndërmarrjes shoqërore. Së këtejmi, 
neglizhohet fakti i pamohueshëm se në raste të këtilla bëhet fjalë për rregulla të njëjta të 
detyrueshme, sipas së cilave konfiskimin e ka bërë shteti, ndërkaq dallimi qëndron në atë se 
këtu në emër të shtetit paraqiten forma më të ulëta administrative të rendit të atëhershëm 
shoqëror. 

Sa i përket punës së Komisionit për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë të 
dytë, sipas lëndëve nga fusha e denacionalizimit në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, 
është fakt i pamohueshëm se i njëjti, edhe gjatë vitit 2008, nuk bashkëpunonte fare, si dhe 
nuk u përgjigjej kërkesave të Avokatit të Popullit edhe pse marrë në përgjithësi ekziston 
përmirësim i gjendjes që ka të bëjë me punën e tij, ngaqë si rezultat i numrit të shtuar të 
anëtarëve të Komisionit janë zgjidhur një pjesë e konsiderueshme e lëndëve sipas ankesave, 
por edhe më tutje ka numër të madh të evidentuar të lëndëve të pazgjidhura. 

Nga ana tjetër, menjëherë duhet të theksohet se mënyra e këtillë e punës shprehet 
në cilësinë e vendimeve të miratuara, sepse për anëtarë të Komisionit, të cilët i përgatisnin 
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vendimet individuale janë emëruar persona të cilët nuk kanë kurrfarë pikë referimi me 
materien administrative dhe me denacionalizimin, ndërsa dëmin kryekëput e pësojnë vetëm 
qytetarët-palët në procedurë, të cilët në mënyrë plotësuese detyrohet t’u nënshtrohen 
shpenzimeve për paraqitjen e padive për hapjen e kontestit administrativ. 

Problem tjetër, i cili gjithashtu është vërejtur në punën e këtij Komisioni, ndërkaq ka të 
bëjë përgjithësisht me të gjitha komisionet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të cilët 
vendosin në shkallë të dytë, është ai se cenohet parimi i kalimit (devolutimit) ngaqë për një 
numër të konsiderueshëm të rasteve, persona të njëjtë vendosin edhe në shkallë të parë 
edhe në shkallë të dytë (nëse jo në mënyrë direkte, atëherë në mënyrë indirekte). Gjithashtu, 
funksionimi i një pjese të komisioneve me kryetar ose kohëve të fundit me zëvendës të tij 
(sepse pa pasur kurrfarë shkaku nuk emërohet kryetari), i cili nga ana tjetër sipas funksionit 
është zëvendësministër, vë në pah edhe jokonsekuencën sepse kjo është në kundërshtim 
me parimin e strukturimit hierarkik të organeve shtetërore. Shembull më i mirë që e ilustron 
gjendjen e këtillë, është kur aktvendimin e shkallës së parë e miraton funksionari-ministri i cili 
e drejton organin e shkallës së dytë, duhet të vendos zëvendësministri, i cili tani paraqiten në 
cilësinë e kryetarit të komisionit përkatës. 

Karakteristikë e rëndësishme e punës së Komisionit për zgjidhje në procedurë 
administrative të shkallës së dytë, sipas lëndëve nga fusha e çështjeve pronësore-juridike 
dhe ndarjes së truallit ndërtimor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, është se për 
asnjë lëndë, për të cilën ka intervenuar Avokati i Popullit, nuk është marrë përgjigje kthyese 
edhe atë jo vetëm gjatë vitit 2008, por edhe shumë vite më parë, që gjithsesi paraqet një nga 
shembujt më eklatant të mosrespektimit të vrazhdë të Institucionit. 

Përndryshe, për këtë komision mund të konstatohet se është tërësisht i paorganizuar 
gjë që, para së gjithash, shprehet me faktin se ai nuk mundet as të takohet në intervale më 
të gjata kohore, kjo ka të bëjë edhe me kualitetin jopërkatës profesional të kryetarit dhe 
anëtarëve të tij, si dhe mungesës së çfarëdo qoftë transparence dhe përgjegjësie ndaj 
nevojave të mirëfillta të qytetarëve. Nga ana tjetër, kjo shkakton situatë të grumbullimit të një 
numri jashtëzakonisht të madh të lëndëve të prapambetura, të pazgjidhura dhe pamundësinë 
për t’u përballur me shtimin në vazhdimësi të lëndëve të reja sipas ankesave. 

Në këtë segment duhet 
të potencohet se vetëm pasja e 
dëshirës (së shtetit) për ta 
përfunduar sa më të shpejtë 
procesin e privatizimit të truallit 
ndërtimor, në praktikë nuk 
sjellë çdoherë rezultate 
pozitive. Në të vërtetë, vetëm 
me miratimin e Ligjit për 
privatizim dhe marrjen me qira 
të tokës në pronësi të shtetit, 
pa perceptimin paraprak të të 
gjitha aspekteve të 
problemeve, si dhe vlerësimin 
e përgjithshëm të 
marrëdhënieve pronësore-
juridike në Republikën e Maqedonisë, nuk mund të arrihet asgjë tjetër përveç se kaos në 
zbatimin e tij, dhe për këtë shkak qytetarët, pa fajin e tyre, u sollën në situatë pa rrugëdalje. 

Përkatësisht, për ta respektuar afatin e përcaktuar sipas dispozitave të këtij ligji, 
qytetarët dhe personat juridikë i paraqitën kërkesat, edhe pse sipas të njëjtave organi 
kompetent-Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike përmes njësive organizative fare nuk ishte 
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në gjendje t’u përgjigjej atyre brenda afatit për vendimmarrje. Kjo ndodh për shkak se një 
numër i madh i zgjidhjeve normative të këtij ligji ishin të pazbatueshme për shkak të 
mungesës së akteve nënligjore përkatëse ose për shkak se me zgjidhje të ndryshme, për 
mënyra të njëjta apo të ngjashme për fitimin e së drejtës së shfrytëzimit të truallit ndërtimor, 
qytetarët viheshin në pozita të pabarabarta. Prandaj, është për t’u përshëndetur ndryshimi i 
këtij ligji, me të cilin së paku pjesërisht do të tejkalohet gjendja negative që u shkaktohej 
qytetarëve nga implementimi i këtij ligji dhe ligjit të këtillë. 

Për sa i përket një pjese të fushës pronësore-juridike, e cila ka të bëjë me regjistrimin 
e së drejtës të patundshmërisë në evidencën e kadastrës, është fakt se edhe gjatë vitit 2008, 
në plan të përgjithshëm vazhduan reformat e Kadastrës, të cilat duhej të rezultonin me një 
gjendje të re, pra të shndërroj në institucion i cili do të paraqes servis të mirëfilltë për 
qytetarët. 

Në të vërtetë, gjatë vitit 2008, u miratua Ligji për kadastrën e patundshmërive, i cili 
tanimë zbatohet, ndërsa me dispozitat e tij për kryerjen e punëve të inkorporimit dhe 
mirëmbajtjes së kadastrës së patundshmërive u themelua Agjencia e Kadastrës së 
Patundshmërive. 

Risia më e rëndësishme, e cila parashikohet me dispozitat e këtij ligji, është largimi i 
rregullave të procedurës administrative në punën e Agjencisë dhe njësive të saj organizative 
të brendshme, ngaqë për regjistrimin individual të të drejtave të patundshmërisë, si dhe për 
refuzimin e fletëparaqitjes për regjistrim lëshohet vetëm vërtetimi për regjistrim, përkatësisht 
vërtetimi për refuzimin e regjistrimit. 

Megjithatë, edhe më tej problem më i madh për qytetarët, personat fizikë dhe 
institucionet është funksionimi i Qendrës së Kadastrës të Patundshmërive në Shkup, ku 
edhe më tej ekziston një numër i madh i lëndëve të pazgjidhura të prapambetura. 

Nga ana tjetër, si rezultat i miratimit të këtij ligji Komisioni për zgjidhje në procedurë 
administrative në shkallë të dytë, sipas lëndëve nga fusha e matjes, kadastrës dhe 
regjistrimit të të drejtave të patundshmërive në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, nuk 
do të ketë kompetencë të zgjidhë lëndë sipas ankesave.  

 
 
 

Urbanizëm dhe ndërtim  
 

Një nga vlerat 
themelore të rendit kushtetues 
është që përmes një sistemi 
konsekuent juridik, me 
rregullimin dhe harmonizimin e 
hapësirës, qytetarëve t’u 
sigurohen kushte për realizimin 
e të drejtës themelore për 
banesë personale, si parakusht 
për ngritjen e bashkësisë së 
shëndoshë familjare, për jetë 
urbane dhe marrëdhënie të 
rregulluara pronësore. 

Një gjë e këtillë mund 
të sigurohet vetëm mbi bazë të 
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normave konsekuente juridike, me të cilat rregullohen të drejtat dhe detyrat e qytetarëve dhe 
subjekteve të tjera, ndërsa në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit në Republikën e 
Maqedonisë me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik, Ligjin për ndërtim, Ligjin për 
pronësi dhe të drejtat tjera reale, si dhe me aktet nënligjore të cilat e rregullojnë këtë materie. 

Gjatë vitit 2008, në zyrën e Avokatit të Popullit, si zakonisht, u pranua një numër i 
madh i parashtresave të qytetarëve në të cilat vihej në dukje cenimi i të drejtave të tyre nga 
fusha e urbanizmit dhe ndërtimit. Numri më i madh i parashtresave kishte të bënte me 
mosveprimin e inspektoratit ndërtimor, ndërsa pas tyre pasonin parashtresat me të cilat 
qytetarët kërkonin ndërhyrje me qëllim të përmbarimit të akteve administrative për heqjen e 
ndërtimeve pa leje, parashtesat të cilat kishin të bënin me parregullsi të caktuar me të cilat 
qytetarët ishin ballafaquar në procedura për lëshimin e lejeve për ndërtim dhe parashtresa 
me pakënaqësi të theksuar për shkak të zvarritjes së procedurave administrative dhe 
procedurave për miratimin e planeve 
detaje urbanistike. 

Treguesit e këtillë më së 
mirë e ilustrojnë gjendjen me të cilën 
ballafaqohen qytetarët gjatë 
përpjekjeve të tyre për ta realizuan 
ndonjë të drejtë ose interes me 
qëllim për t’i përmirësuar kushtet e 
jetesës së tyre urbane.  

Gjithashtu, në masë të 
madhe ishin prezent joefikasisteti 
dhe joazhurniteti i administratës 
publike, si dhe dyshimet se kjo 
është rezultat i sjelljes korruptive 
dhe shfrytëzimit të funksionit, si në 
nivel lokal ashtu edhe në atë 
qendror. E gjithë kjo kontribuon që 
procedurat, para organeve 
administrative të cilat vendosin për 
çështjet e fushës së urbanizmit dhe 
ndërtimit, të zgjasin edhe më tutje 
më gjatë nga sa parashikohet me 
afatet ligjore. 

Duhet theksuar se pas 
vështirësive, të cilat u paraqitën në 
fillim të zbatimit të procedurës për decentralizim të pushtetit, me të cilat u ballafaquan njësitë 
e vetadministrimit lokal, si dhe gjatë kalimit të kompetencave të fushës së urbanizmit dhe 
ndërtimit, gjendja në vitin 2008, megjithatë kishte tendencë të përmirësimit simbolik, 
veçanërisht në pjesën organizative edhe pse nuk ekziston ekipim i mjaftueshëm kadrovik në 
shërbimet inspektuese sidomos në komunat më të vogla, ku akoma nuk janë formuar 
shërbimet për përmbarimin e dhunshëm të akteve përfundimtare administrative. 

Edhe gjatë këtij viti raportues, u vu re joazhurnimi, veprimi i pandërgjegjshëm dhe 
inert i inspektorëve të autorizuar të urbanizmit dhe ndërtimtarisë gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjeve inspektuese dhe mosmarrjes së masave përkatëse ligjore gjatë konstatimit të 
ndërtimeve pa leje. Vazhdoi praktika e moszbatimit, përkatësisht zbatimit seleksionues të 
procedurave për përmbarim të detyrueshëm administrativ të akteve administrative për heqjen 
e objekteve të ndërtuara pa leje edhe përkundër paralajmërimeve të shpeshta të organeve 
kompetente për përshpejtimin e zbatimit të tyre. 

28,40%
Mos veprimi i inspektorëve

 ndërtimorë

23,46%
Mos zbatimi i akteve 

administrative

16,67%
Procedura për lëshimin e 

lejeve të ndërtimit

1 056, %
Zvarritja
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Të tjera

Nga numri i përgjithshëm
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Perceptimet dëshmojnë se qytetarët, gjatë realizimit të të drejtave ligjore, 
ballafaqohen me procedura të gjata dhe komplekse për marrjen e lejes për ndërtim, në 
procedurat për miratimin e planeve detaje urbanistike ose mosrealizimin e tyre, sidomos në 
pjesën e ndërtimit të objekteve infrastrukturore e kështu me radhë. Mosmiratimi me kohë i 
planeve detaje urbanistike është pengesë serioze për zgjidhjen e nevojave banesore të 
qytetarëve dhe së këtejmi edhe nuk duhet të habisë  dukuria e ndërtimeve pa leje gjë e cila 
sjell kaosin urban. 

Qytetarët, në parashtresat e tyre, shpesh herë vënë në pah paligjshmërinë e ecurisë 
së procedurës, pra edhe të sjelljes tolerante të organeve kompetente të udhëhequra nga 
interesi personal dhe ndikimet. 

Që të gjitha këto probleme si dhe shkeljet e shpeshta të të drejtave të qytetarëve 
qenë shkas që Avokati i Popullit, gjatë vitit raportues, të ndërmerr veprime në kuadër të 
kompetencave të tij, me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, me ç’rast u dërgua 
një numër i madh i kërkesave, urgjencave, rekomandimeve, sugjerimeve dhe informatave në 
adresë të kryetarëve të komunave, 
si kompetentë për rregullimin dhe 
zgjidhjen e çështjeve urbanistike 
me karakter lokal, si dhe në 
adresë të Ministrisë së Transportit 
dhe Lidhjeve, si organ kompetent 
për mbikëqyrjen e punës së 
organeve të vetadministrimit lokal 
nga fusha e urbanizmit dhe 
ndërtimit. 
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Mjedisi jetësor  
 

Përkundër gjendjes alarmante 
të mjedisit jetësor në shtet, gjendja e 
cila në vazhdimësi paraqet ndotjen e: 
ajrit, ujit dhe tokës, higjienës komunale 
jashtëzakonisht të ulët, jo 
seleksionimit dhe deponimit të 
mbeturinave të forta dhe mjekësore në 
plehërishtat e paligjshme, prerjes pa 
leje të pyjeve, zjarreve që përfshijnë 
pyjet  të cilët e shkatërrojnë fondin 
edhe ashtu të vogël pyjorë, megjithatë, 
në Zyrën e Avokatit të Popullit edhe në 
këtë vit raportues, sikurse edhe disa 
vite më parë, u regjistrua në numër i 
vogël i parashtresave nga fusha e 
mbrojtjes të të drejtës për mjedis të 
shëndetshëm jetësor. 

Avokati i Popullit konstatoi se për problemet nga fusha e mjedisit jetësor, qytetarët 
ankohen vetëm atëherë kur drejtpërsëdrejti preken me ndonjë problem konkret të kësaj 
natyre edhe atë, si me rregull, më së shpeshti për zhurmë të madhe të shkaktuar nga objekte 
hotelerie, ndotje të ajrit dhe tokës në rrethin e tyre të drejtpërdrejtë, por jo edhe për 
problemet me përmasa dhe rëndësi më të gjera. 

Gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit e konsideron si rezultat të nivelit jashtëzakonisht 
të ulët të vetëdijes së qytetarëve për njërën nga sferat më të rëndësishme të jetesës së 
njeriut – mjedisit të shëndetshëm dhe të pastër, edhe pse është e pamohueshme se 
problemet e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit jetësor duhet të zgjidhen edhe me 
pjesëmarrjen aktive të tyre. Pikërisht për këtë, me rëndësi të veçantë është roli i shtetit, i cili 
me masa dhe veprime të ndryshme duhet ta ndihmojë dhe inkurajojë publikun për të marrë 
më shumë pjesë në mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor, duke i mundësuar qasje më 

të madhe deri te 
informatat. 

Avokati i Popullit, 
sikurse edhe gjatë 
viteve të mëparshëm në 
raportet e tij, edhe këtë 
vit sugjeron dhe kërkon 
të ndërmerren masa për 
tejkalimin e problemeve 
që kanë të bëjnë me 
ndotjen e mediumit të 
mjedisit jetësor nga 
ndotësit e mëdhenj siç 
janë: Rafineria “Okta”, 
fabrika e çimentos 
“Usje”, “Feni” në 
Kavadar dhe Shkritorja 
“Zletovoto” në Veles. 
Avokati i Popullit e 

26,67%
Ndotja e ambientit të

mjedisit jetësor

40,00%
Rritja e nivelit të zhurmës

20 00, %
Zvarritja

13,33%
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shpreh indinjatën e tij sa i përket faktit se organet shtetërore kompetente deri tani nuk kanë 
ndërmarrë masa të duhura për zbutjen e gjendjeve. 

Ndryshimet globale të mjedisit jetësor dhe problemet evidente të ngrohjes globale të 
atmosferës, gjithnjë e më shumë, alarmojnë dhe seriozisht e vënë në pikëpyetje jetën e 
planetit Tokë, prandaj edhe imponohet nevoja që edhe Republika e Maqedonisë 
përfundimisht më me seriozitet të merret me marrjen e masave për mbrojtjen dhe avancimin 
e mjedisit jetësor, por jo vetëm për shkak të faktit se e drejta për mjedis jetësor të 
shëndetshëm dhe të pastër është një nga të drejtat themeloret të njeriut, por edhe për shkak 
se është detyrë dhe interes edhe i brezave të ardhshëm. 
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 Marrëdhëniet e punës  
 

 Gjatë këtij viti raportues, nga 
fusha e marrëdhënieve të punës, 
Avokati i Popullit u ballafaqua me 
probleme të cilat ishin përsëritje e 
viteve të kaluara. Megjithatë, në disa 
sfera të kësaj fushe, u shënuan 
përmirësime sa u përket veprimeve 
paraprake në drejtim të realizimit të të 
drejtave ligjore të qytetarëve, ndërkaq 
në disa sfera ato mbetën të njëjta, pa 
kurrfarë përmirësimi. 

 Në fushën e marrëdhënieve të 
punës, Avokati i Popullit vitin 
raportues e shënoi me dërgimin e 
informatës pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale për zbrazëtirë juridike në 
dispozitat e Ligjit për marrëdhënie 
pune me iniciativë për ndryshime 
ligjore. Me këtë informatë, Avokati i 
Popullit i informoi organet e cekura se 
me shfuqizimin e nenit 104, paragrafit 
1 të Ligjit për marrëdhënie pune, i cili 
u anulua me vendim të Gjykatës 
Kushtetuese, në fakt u krijua zbrazëtirë juridike e cila shkakton dilema rreth asaj se cila do të 
jetë baza ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të punëtorit i cili i ka plotësuar 
kushtet për pension pleqërie. 

 Në funksion të kësaj, me qëllim të pengimi të pasojave, të cilat i pësuan qytetarët 
gjatë shqiptimit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës, dhe njëherësh duke synuar 
respektimin e vlerave elementare të rendit kushtetues dhe sundimit të së drejtës, si dhe 
dispozitës kushtetuese se qytetarët janë të barabartë para Kushtetutës dhe ligjeve dhe se 
gjithsecilit nën kushte të barabarta i mundësohet qasje në çdo vend pune dhe nën kushte të 
barabarta i ndërpritet marrëdhënia e punës, Avokati i Popullit paraqiti iniciativë për miratimin 
e ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për marrëdhënie pune, në të cilin do të 
parashikohen kushtet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për shkak të përmbushjes 
së kushteve për pension pleqërie. 

 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e informoi Avokatin e Popullit se iniciativa e 
paraqitur është marrë parasysh dhe se Ministria i harton ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit 
për marrëdhënie pune, në të cilat do të përfshihet edhe neni 104 i Ligjit për marrëdhënie 
pune, gjë e cila në fakt edhe u bë me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për 
marrëdhënie pune. 

 Vitin raportues, Avokati i Popullit e shënoi edhe me dërgimin e informatave me 
iniciativë për ndryshime ligjore, të paraqitur pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë 
për konstatimin e gjendjes që ka të bëjë me trajtimin jo të barabartë të nëpunësve shtetërorë 
në dispozitën e Ligjit për nëpunës shtetërorë. 

 Përkatësisht, Avokati i Popullit konstatoi se rritja e rrogave, mbi bazë të punës së 
kaluar është parashikuar në mënyrë të ndryshme tek kategoria e nëpunësve shtetërorë dhe 

15,42%
Procedura e sistematizimit

dhe transferimit

15,42%
Procedura për pagimin 

e rrogave dhe 
kompensimeve

15,81%
Procedura e punësimit

1,96%
Procedura sipas ankesave

ose kundërshtimeve
pranë organit të shkallës

 së dytë

37,94%
Të tjera

14,23%
Procedura për pushim nga

marrëdhënia e punës
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tek personat të cilët nuk e kanë statusin e nëpunësve shtetërorë, gjë që sipas Avokatit të 
Popullit është diskriminuese, sepse punonjësit në organet shtetërore janë vënë në pozitë të 
pabarabartë në raport me punonjësit e ekonomisë ose joekonomisë dhe u është shkurtuar e 
drejta e rritjes së rrogave mbi bazë të punës së kaluar, ku merret parasysh vetëm përgatitja 
shkollore e nëpunësit shtetëror, e jo edhe komponentët bazë që e përbëjnë bazën e rrogës, 
shtesa në rrogë për titull dhe shtesa në rrogë për karrierë, për dallim të personave të cilët 
nuk kanë status të nëpunësve shtetërorë, të cilëve si bazë për rritjen e rrogës, për punën të 
kaluar u merret parasysh rroga bazë dhe të gjitha të shtesa e tjera të rrogës. 

 Ministria e Drejtësisë dhe komisionet kompetente pranë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, e informuan Avokatin e Popullit se është marrë parasysh iniciativa e cekur dhe 
se Ministria e Drejtësisë harton ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetërorë, me 

të cilat do të 
përfshihet edhe 
neni 35, paragrafi 
3. 

 Sa u përket 
problemeve, të cilat 
qytetarët i 
shpalosnin në 
parashtresa, numri 
më i madh i 
parashtresave edhe 
më tej kishin të 
bënin me zbatimin 
e procedurës së 
punësimit si në 
organet e 

administratës 
shtetërore, ashtu 
edhe në organet e 
organizatat në të 

cilat punësoheshin persona të cilët nuk i përmbushnin kushtet e parapara me Ligj, ose fare 
nuk bëhej përzgjedhja e kandidatëve për punësim. Në numër të madh ishin edhe 
parashtresat të cilat kishin të bënin me procedurat e zbatuara në të cilat punëdhënësit nuk i 
kishin marrë fare parasysh kushtet me të cilat mund të bëhet sistematizimi në organin e 
administratës shtetërore ose në organ apo organizatë tjetër. 

 Nga aspekti i zbatimit të procedurës së punësimit në organet e administratës 
shtetërore, vazhduan të paraqiten qytetarë, të cilët shprehnin pakënaqësinë e tyre për shkak 
të mos përzgjedhjes si kandidat në rang-listë, përkatësisht moszbatimit të zgjedhjes nga ana 
e punëdhënësit i cili e zbaton procedurën e punësimit. Sipas lëndëve të tilla, Avokati i 
Popullit, sikurse edhe më parë, sugjeronte që gjatë zbatimit të procedurës së punësimit, në 
përputhje me dispozitat ligjore dhe nga kandidatët që janë në rang-listë, punëdhënësi duhet 
ta bëjë përzgjedhjen. Por, sikurse edhe më parë, sipas këtyre lëndëve, Avokati i Popullit 
asnjëherë nuk ka marrë shkresë për përkrahjen e sugjerimit, gjithashtu situata ishte e njëjtë 
edhe me komisionin kompetent pranë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, e cila nuk i 
përkrahte si të bazuara ankesat e paraqitura të kandidatëve të cilët njoftoheshin se nuk ishin 
zgjedhur sipas konkursit të shpallur. 

 Përndryshe, në vitin raportues, është zvogëluar numri i parashtresave të cilat kanë të 
bëjnë me zbatimin e procedurës për punësimin e kandidatit, i cili nuk i përmbush kushtet 
sipas vendit të shpallur të punës. Mbase kjo i referohet procedurave të cilat i ndërmerr 
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Agjencia për Nëpunës Shtetërorë, e cila menjëherë, me të marrë fletëparaqitjen e kandidati, 
përcakton nëse kandidati mundet ose jo të paraqitet për vendin e punës që është shpallur. 

 Gjatë procedurës së sistematizimit të nëpunësve shtetërorë karakteristike ishin 
dukuritë e zbatimit të procedurave të sistematizimit në të cilat sistematizimi bëhej në 
kundërshtim me dispozitat e Ligjit për nëpunës shtetërorë, gjë që u konfirmua jo vetëm nga 
Avokati i Popullit por edhe nga komisioni kompetent pranë Agjencisë së Nëpunësve 
Shtetërorë, e cila ka vendosur për marrjen në konsideratë të ankesave të nëpunësve 
shtetërorë dhe ka dhënë udhëzime për veprim përkatës nga ana e organit. Por, organet e 
shkallëve të para fare nuk kanë zbatuar procedurë të re, në drejtim të marrjes së aktvendimit 
dhe veprimit në përputhje me udhëzimet e Komisionit pranë Agjencisë së Nëpunësve 
Shtetërorë, duke llogaritur se organi tanimë një herë ka marrë aktvendim dhe se nuk ka 
nevojë të merr aktvendim tjetër apo janë marrë aktvendime të njëjtë pa mbajtur llogari për 
udhëzimet e Komisionit e as për kushtet e përcaktuara dhe mundësitë për sistematizimin e 
nëpunësit shtetëror. 

 Avokati i Popullit, duke u nisur nga çështjet e paraqitura në këto parashtresa, dërgoi 
një numër të konsiderueshëm të sugjerimeve pranë organeve të shkallës së parë, 
përkatësisht: Ministrit të Mbrojtjes, drejtorit të Drejtorisë për të Hyra Publike dhe drejtorit të 
Drejtorisë për Punë Pronësore-Juridike – pranë Ministrisë së Financave, si dhe informatë 
pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, por prej tyre nuk rezultoi kurrfarë rezultati, 
përkatësisht asnjëri nga organet e cekura nuk dërgoi shkresë për pranimin ose mospranimin 
e kërkesave të Avokatit të Popullit. Veprimi i këtillë sjell deri te konkludimi se pengohet puna 
e Avokatit të Popullit. Këtu, duhet të potencohet edhe ajo se disa parashtrues u pajtuan me 
procedimin e kundërligjshëm, ndërsa një pjesë e tyre iu nënshtrua shpenzimeve shtesë për 
t’i realizuar të drejtat e tyre para organeve gjyqësore. 

 Sa i përket procedurës së punësimit dhe sistematizimit, të cilat janë rregulluar me 
Ligjin për marrëdhënie pune, gjithashtu nuk mund të mos përmendet se edhe këtu pati 
numër të konsiderueshëm të parashtresave, të cilat vinin në pah cenimin e të drejtave të 
qytetarëve. Avokati i Popullit edhe sipas këtyre lëndëve, dërgoi kërkesa dhe sugjerime sipas 
të cilave, në të shumtën e rasteve, i dhanë arsyetimet për veprimet e tyre, ndërkaq një pjesë 
e tyre edhe vepruan sipas kërkesave të Avokatit të Popullit. Kjo sjell në përfundimin se këto 
organe e kanë kuptuar më mirë rolin e Avokatit të Popullit si mbrojtës i të drejtave të 
qytetarëve. Gjithashtu, këtu duhet të potencohet edhe ajo se një numër i madh i punëtorëve, 
për ta realizuar të drejtën e marrëdhënies së punës para komisionit kompetent pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, pësonin pasoja të dëmshme sepse për një kohë të 
gjatë u pamundësohej marrja e vendimit nga ky komision i cili që nga muaji qershor e deri në 
fillim të muajit dhjetor nuk funksiononte fare, përkatësisht nuk vendoste sepse s’kishte 
emëruar kryetar. 

 Meqë Avokati i Popullit, sipas shkresave të dërguara, përherë informohej se 
Komisioni nuk kishte emëruar kryetar dhe për këtë shkak nuk ishte vepruar sipas lëndëve, 
përkatësisht Komisioni nuk ka mundur të takohet, ndërkaq me qëllim të aplikimit të parimit të 
dyshkallësisë së procedurës dhe respektimit të dispozitave ligjore, të cilat parashikojnë afatet 
e vendimmarrjes sipas ankesës, Avokati i Popullit iu drejtua Kabinetit të Kryetarit të Qeverisë 
me kërkesë që të ndërmerren masa në drejtim të emërimit të kryetarit të Komisionit për 
zgjidhje në shkallë të dytë nga fusha e marrëdhënieve të punës pranë Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë, në mënyrë që Komisioni të mundet pa pengesë t’i kryejë punët e 
tij dhe gjithsesi të mos pësojnë pasoja të dëmshme qytetarët, të cilët kanë paraqitur ankesa 
për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre nga marrëdhënia e punës. Pas sugjerimeve 
të dërguara, Qeveria e Republikës së Maqedonisë e emëroi kryetarin e komisionit i cili filloi të 
funksionojë. 
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 Në procedurat e sistematizimit të punonjësve, tek të cilët sistematizimi bëhet mbi 
bazë të Ligjit për marrëdhënie pune, problemet më së shumti kishin të bënin me 
sistematizimin e punëtorit në vend pune i cili nuk është në përputhje me përgatitjen 
profesionale të punonjësit. Avokati i Popullit, sipas këtyre lëndëve dërgonte sugjerime se 
punëtori duhet të sistematizohet në vendin e punës që i përgjigjet përgatitjes së tij 
profesionale, por sugjerimet nuk u pranuan. 

 Sa u përket problemeve 
të cilat, sikurse çdo vit pra edhe 
në vitin raportues,  ballafaqohej 
kuadri arsimor, është e 
pashmangshme të mos 
përmendet se ato vazhduan me 
intensitet të njëjtë. Kështu, numri 
më i madh i parashtresave të 
parashtruara kishin të bënin me 
cenimin e së drejtës gjatë 
shqiptimit të pushimit të 
marrëdhënies së punës të 
kuadrit mësimdhënës, i cili disa 
vjet i kishte kryer detyrat e punës 
me kontratë me kohë të caktuar 
dhe kur, në përputhje me 
dispozitat e Ligjit për 
marrëdhënie pune, duhej t’i 
bëhej  transformimi nga 
marrëdhënie e punës me kohë të 
caktuar në marrëdhënie të punës 
me kohë të pacaktuar (për shkak 
të përmbushjes së kushtit për 
transformim), përnjëherë ata persona ishin të panevojshëm në shkolla dhe në vend të tyre 
punësoheshin të tjerë, persona të rinj pa kurrfarë përvoje. Nga ana tjetër, punësimi i 
personave të rinj bëhej me kohëzgjatje prej tre muajsh për shkak të punëve urgjente të pa 
prolongueshme, gjithashtu me kohë të caktuar, pa mbajtur llogari nëse i përmbushnin 
kushtet e përcaktuara me Ligjin për arsim fillor ose Ligjin për arsim të mesëm, përkatësisht 
se a e kishin dhënë, për shembull, provimin profesional, i cili është kusht për arsimin e 
mesëm. Në ndërkohë, brenda këtyre tre muajve u jepet mundësia që t’i përmbushnin 
kushtet, dhe pas kësaj, sipas inspektorit të arsimit, kushtet plotësoheshin, pa e përmendur 
faktin se paraprakisht kandidati mësimin e kishte zhvilluar pa i përmbushur kushtet apo, 
kandidatit përsëri i vazhdohej kontrata për kohë të caktuar duke mos e përfillur faktin se nuk i 
përmbushte kushtet, ndërkaq me këtë binte dakord edhe inspektori i arsimit duke mos 
ndërmarrë kurrfarë masash për pengimin e punësimeve të këtilla edhe përkundër asaj se me 
Ligjin për inspektim të arsimit, i jepet  mundësia që ta bëjë këtë. 

 Në procedurat e këtilla, Avokati i Popullit sugjeronte që kandidati i cili punësohet për 
punë urgjente dhe të paprolongueshme ose në kohë të caktuar, duhet t’i përmbush kushtet e 
përcaktuara, në përputhje me ligjet, sepse edhe gjatë atyre tre muajve apo gjatë një viti, 
megjithatë kandidati përfshihet në mësim edhe e zbaton procesin arsimor në shkollë. 

 Kishte edhe parashtresa të personave të punësuar të kuadrit arsimor, të cilët janë në 
listën e rrogave, por që nuk kryejnë kurrfarë detyra pune. Ata manifestuan pakënaqësi nga 
fakti që Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk ndërmerr kurrfarë masash për sistematizimin e 
tyre edhe përkundër asaj se ka vende pune vakante për punësimin e tyre. Avokati i Popullit, 
mbi bazë të lëndëve konkrete, i dërgoi informatë Ministrit të Arsimit nga i cili kërkoi zgjidhjen 



 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

 
   52  

Raporti Vjetor  2008 

e statusit të këtyre personave, por kjo nuk rezultoi me sukses, ngaqë sërish vendet vakante 
plotësoheshin me persona të ri. 

 Në më shumë parashtresa, pakënaqësi u shpreh edhe nga zbatimi i procedurës së 
emërimit dhe shkarkimit të drejtorëve të shkollave fillore ose të mesme, nga ana e kryetarëve 
të komunave të njësive të vetadministrimit lokal, të cilët emërimin ose shkarkimin e drejtorit e 
bënin pa mendim paraprak të këshillave të shkollave, procedurë kjo që është në kundërshtim 
me Ligjin për arsim fillor ose Ligjin për arsim të mesëm. 

 Nga kjo që u tha, rezulton përfundimi se në fushën e marrëdhënieve të punës, 
gjendja me realizimin e të drejtave të punonjësve në organet e administratës shtetërore ose 
në organet e organizatat e tjera nuk shënon përmirësim dhe se është e vështirë të çrrënjoset 
praktika shumëvjeçare, sipas së cilës procedurat e punëdhënësve gjithnjë janë të drejta, pa 
qenë koshient se punonjësit kanë të drejta të cilat nuk duhet neglizhuar, por përkundrazi 
duhet realizuar në përputhje me rregullat ligjore. 

 
 
 

 Çështje strehimore 
 

Realizimi konsekuent i së drejtës 
së banimit, që në numër të madh të 
dokumenteve ndërkombëtare trajtohet si 
e drejtë themelore e njeriut dhe të 
zhvillimit të banimit, në përputhje me 
standardet e parashikuara për jetë 
kualitative, paraqesin nevojë 
ekzistenciale të qytetarëve. 

Si vend, nënshkrues i më tepër 
konventave ndërkombëtare, në të cilat 
parashikohet e drejta e banimit, 
Republika e Maqedonisë e ka për detyrë 
t’i ndërmerr të gjitha masat dhe aktivitetet me të cilat të gjithë qytetarëve do t’u mundësojë 
kushte më të mira për jetë, ndërkaq atyre të cilët nuk mund ta zgjidhin çështjen strehimore 
me mjete vetjake, përkatësisht sipas kushteve të tregut, t’u mundësojë të fitojnë vendbanim 
me kushte të subvencionuara. 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miratoi Strategjinë për banim, për periudhën 
nga viti 2007 deri në vitin 2012, ku u prezantua politika shtetërore për avancimin e banimit, 
masat dhe aktivitetet të cilat duhet të ndërmerren për këtë qëllim dhe subjektet të cilat do të 
përfshihen në krijimin dhe implementimin e saj. 

Në mesin e masave për avancimin e sferës së banimit u parashikua edhe miratimi i 
një ligji të ri për banim, me qëllim të tejkalimit të problemeve të caktuara në këtë fushë, por 
edhe pse kaloi më shumë se një vit, ligji i paralajmëruar, për të cilin Avokati i Popullit dërgoi 
sugjerime dhe mendime pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, akoma nuk është 
miratuar. 

Është evidente se zbatimi i projekteve për ndërtimin e banesave për personat me të 
ardhura të ulëta nuk e zgjidh problemin e mungesës së njësisë banesore për qytetarët të 
cilët nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit e sidomos të shfrytëzuesve të ndihmës 
sociale, si kategori më re rrezikuar e qytetarëve, të cilët edhe më tej ngelën pa përkujdesje 
strehimi nga ana e shtetit. 

17,65%
Blerja e banesave 

shoqërore

23,52%
Ndarja e banesave me qira

58,82%
Të tjera
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Në vitin 2008, numri i parashtresave nga fusha strehimore, të parashtruara pranë 
Avokatit të Popullit, ishte më i vogël, por kjo nuk ishte rezultat i përmirësimit të gjendjes sa i 
përket çështjes strehimore, por më tepër ishte rezultat i asaj se qytetarët çdo ditë e më tepër 
janë të bindur se shteti edhe përkundër deklarimeve se do të angazhohet, ndan pak mjete 
materiale për ta zgjidhur problemin banesor, sidomos për rastet sociale. 

Sikurse edhe gjatë viteve paraprake edhe në vitin e kaluar, parashtresat e qytetarëve 
nga fusha strehimore kishin të bënin me punën e ngadaltë, joprofesionale dhe joefikase të 
Komisionit për Çështje Strehimore pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, të Sektorit 
për punë strehimore-komunale dhe infrastrukturore pranë Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve dhe të Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Afariste të 
Republikës së Maqedonisë. 

Pjesa më e madhe e 
parashtresave të parashtruara kishin të 
bënin me punën e Ndërmarrjes Publike 
për Ekonomizim me Lokale Banesore 
dhe Afariste të Republikës së 
Maqedonisë dhe njësitë e saj rajonale. 
Qytetarët, në të shumtën e rasteve, 
kërkonin ndërhyrje për korrigjimin e 
përllogaritjeve të çmimeve të banesave, 
çlirimin nga pagesa e kamatave për 
borxhet e prapambetura mbi bazë të 
qiramarrjes së papaguar dhe 
ndërmarrjen e masave përkatëse për 
largimin e personave të cilët në mënyrë 
të paligjshme i shfrytëzonin banesat 
shtetërore. Në lidhje me kërkesat e 
bazuara, Avokati i Popullit, pranë 
Ndërmarrjes Publike dërgoi kërkesa, 
sugjerime dhe mendime përkatëse, 

sipas të cilave në numrin më të madh të tyre u veprua brenda afatit të parashikuar dhe në 
këtë kuptim pjesa më e madhe e kërkesave u zgjidh në mënyrë pozitive.  

Në vitin raportues 2008, pranë Avokatit të popullit u parashtruan parashtresa në të 
cilat qytetarët kërkuan mbrojtje para Komisionit për Çështje Strehimore pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për shkak të mosveprimit sipas kërkesave për ndarjen e 
banesave me qira, të cilat parashtruesit i kishin shfrytëzuar prej shumë vitesh, për të cilat për 
shkak të arsyeve të ndryshme nuk u ishte rregulluar baza ligjore. 

Pas sugjerimeve të Avokatit të Popullit, se qytetarët kanë të drejtë ligjore të marrin 
përgjigje për kërkesat që i kanë drejtuar, pa marrë parasysh se a janë ato të bazuara, 
Komisioni për Çështje Strehimore, pa përjashtim, vepronte me vonesë dhe me përgjigje 
joadekuate duke thënë se sipas kërkesës do të veprohet në mbledhjen e ardhshme. Të 
pakënaqur nga mosbashkëpunimi i këtillë, Avokati i Popullit dërgoi informatë pranë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë me të cilën e informoi për problemin si dhe kërkoi të 
ndërmerren masa për përmirësimin e punës së Komisionit për Çështje Strehimore. 

Është zvogëluar numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me punën e Ministrisë së  
Transportit dhe Lidhjeve. Përmbajtja e tyre kryesisht kishte të bënte me kërkesa për 
ndërhyrje për shkak të zvarritjes së procedurave në lidhje me kërkesat për blerjen e 
banesave, në përputhje me dispozitat e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore 
dhe lidhjes së aneks marrëveshjeve ndaj marrëveshjeve tanimë të lidhura për blerjen e 
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banesës, ndërkaq vetëm në një rast u kërkua ndërhyrje në lidhje me ndarje të banesës të 
ndërtuar sipas Projektit për ndërtimin e banesave për persona me të ardhura të ulëta. 

Karakteristikë e punës së Sektorit për Punë Strehimore-Komunale dhe 
Infrastrukturore në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve është se, në raste të caktuara, sipas 
kërkesave dhe sugjerimeve të cilat i dërgoi Avokati i Popullit veprohej në mënyrë 
seleksionuese varësisht nga ajo se cili nëpunës shtetëror i Ministrisë ishte i ngarkuar për të 
vepruar. Për një pjesë të lëndëve u veprua dhe u përgjigj brenda afatit të parashikuar me ligj, 

ndërsa për disa të tjera u veprua 
vetëm pasi Avokati i Popullit i 
drejtohej me informatë të veçantë 
ministrit kompetent. 

Në dy raste u paraqit 
kërkesë që Avokati i Popullit ta 
rishikojë kushtetutshmërinë e 
Vendimit të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë për shfuqizimin e 
Vendimit për pranimin nga ana e 
Republikës së Maqedonisë të 
ushtarakëve të APJ-së, nëpunësve 
ushtarakë dhe personave civilë në 
shërbim të APJ-së, me të cilin kësaj 
kategorie të personave u 
garantohej zgjidhja e çështjes 
strehimore. 

Avokati i Popullit i njoftoi parashtruesit se nuk mund të veprojë sipas kërkesave duke 
e pasur parasysh faktin se në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, 
Gjykata Kushtetuese është e vetmja kompetente për ta vlerësuar kushtetutshmërinë dhe 
ligjshmërinë e normave dhe akteve të tjera juridike, dhe për këtë arsye i udhëzoi 
parashtruesit të paraqesin iniciativë, për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së 
Vendimit të Qeverisë, para Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. 

 
 
 
 Mbrojtja dhe siguria sociale 

 
Republika e Maqedonisë, si shtet 

social e ka për detyrë të kujdeset për 
mbrojtjen sociale dhe sigurinë sociale të 
qytetarëve, në përputhje me parimin e 
drejtësisë sociale. 

 Për zhvillimin e demokracisë dhe të 
shoqërisë, si dhe për mirëqenien e 
gjithsecilit individ rol të madh luan gjendja 
sociale, nga e cila varet edhe shkalla e 
realizimit të të drejtave themelore të njeriut. 
Kjo, për shkak të faktit se qytetarët të cilët 
nuk kanë as mjete elementare për 
ekzistencë nuk kanë as kushte për 
realizimin e të drejtave themelore të njeriut. 
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Duke u nisur nga kjo, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushton mbrojtjes 
sociale të qytetarëve, me ç’rast, edhe pse numri i parashtresave gjatë periudhës raportuese 
nuk është rritur, megjithatë nuk mund të konstatohet se mbrojtja e tyre sociale mundëson 
siguri përkatëse sociale dhe drejtësi sociale për gjithsecilin qytetar që gjendet në rrezik 
social. 

Përkatësisht, për shkak të shumës së ulët të ndihmës sociale, e cila u paguhet 
qytetarëve të rrezikuar social, jo 
vetëm që nuk mund të sigurohen 
kushtet minimale për ekzistencë, por 
gjendja e këtyre personave 
përkeqësohet edhe më tepër për 
shkak të shkyçjeve nga rrjeti 
elektroenergjetik, nga ngrohtorja ose 
nga rrjeti i ujësjellësit, gjithnjë për 
shkak të faturave të papaguara, gjë 
që kontribuon edhe për rrezikimin 
gjendjes së tyre shëndetësore dhe 
pamundësimin për t’i realizuar të 
drejtat e tjera. 

Sikurse edhe në vitet e 
kaluara, edhe gjatë viti raportues, 
sipas kërkesave dhe ankesave të 
qytetarëve rrallë herë është vendosur 
brenda afateve të parashikuara, 
përkatësisht ka vazhduar stërzgjatja 
pa arsye e procedurave, sidomos 

para qendrave për punë sociale, me çka, qytetarët e rrezikuar socialë janë sjellë në  gjendje 
akoma më të vështirë. Edhe përkundër sugjerimeve të Avokatit të Popullit, gjendja me 
sigurimin e dokumentacionit sipas detyrës zyrtare nuk është përmirësuar, e as nuk janë 
udhëzuar qytetarët për kushtet dhe mundësitë se si mund t’i realizojnë të drejtat e tyre, 
prandaj shpesh herë, që në sportelin e parë kërkesat e qytetarëve nuk janë pranuar për 
shkak të dokumentacionit jo të plotë. 

Veçanërisht brengos fakti se shpesh herë zvarritet procedura për realizimin e së 
drejtës për ndihmë të përhershme në para dhe për kompensim për ndihmë dhe përkujdesje 
nga preson i tretë, edhe pse në 
numrin më të madh të rasteve, 
bëhet fjalë për persona të cilët 
gjenden në gjendje të vështirë 
shëndetësore dhe sociale, 
ndërkaq ndihma sociale është 
burimi i tyre i vetëm për 
ekzistencë. Për ta siguruar me 
kohë realizimin e së drejtës të 
këtyre personave, Avokati i 
Popullit ndërhynte edhe para 
komisioneve kompetente për 
vlerësimin e aftësisë së punës, 
pas së cilës ndërhyrje procedura 
përshpejtohej. 

Për përshpejtimin e 
procedurave sipas ankesave, 

17,39%
Ndihma dhe përkujdesja

nga person tjetër

6,96%
Ndihma e përhershme në

para dhe kompensime
të veçanta

30,43%
Ndihma sociale dhe e 

njëfishtë

19,13%
Zvarritja

2 , %6 09
Të tjera
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Avokati i Popullit vazhdoi me tanimë praktikën e vendosur të kryerjes së inspektimeve të 
drejtpërdrejta, ndërkaq njëherësh edhe sugjeronte për aplikimin me konsekuencë të 
dispozitave të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, me të cilat organeve të 
shkallës së dytë u jepet mundësia që vet ta zgjidhin lëndën sipas ankesës, nëse veprojnë 
sipas ankesës kundër aktvendimit, i cili një herë është anuluar dhe është kthyer në zgjidhje 
të sërishme, me ç’rast aty ku paraqitej mundësi e këtillë u respektuan sugjerimet e Avokatit 
të Popullit. 

Bashkëpunimi i organeve kompetente me Avokatin e Popullit, në këtë fushë, është në 
nivel të kënaqshëm, veçanërisht nëse kihet parasysh fakti se në numrin më të madh të 
rasteve sugjerimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit pranoheshin dhe kështu qytetarët 
i realizonin të drejtat nga fusha e sigurisë dhe mbrojtjes sociale. 

 
 
 
 Sigurimi pensional dhe invalidor 

 
Me qëllim të realizimit të 

sigurimit social të qytetarëve, rol të 
rëndësishëm ka edhe realizimi i të 
drejtave nga sigurimi pensional dhe 
invalidor, si pjesë e të drejtave 
sociale.  

Megjithatë edhe krahas asaj 
se këto të drejta janë me karakter 
ekzistencial për qytetarët dhe duhet 
t’i realizojnë shpejt dhe në mënyrë 
efikase, në praktikë, qytetarët 
ballafaqohen me probleme të 
shumta. Sikurse edhe në vitet 
paraprake, gjithashtu edhe në vitin 
raportues, qytetarët në të shumtën e 
rasteve ankoheshin për shkelje të të 
drejtave për shkak të mosrespektimit të afateve ligjore për realizimin e të drejtave nga 
sigurimi pensional dhe invalidor dhe sidomos nga zvarritjet e procedurave sipas ankesave të 
parashtruara. 

Gjatë periudhës raportuese, për shkak të mosfunksionimit të komisionit të shkallës së 
dytë pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë për vendimmarrje sipas lëndëve nga 
sigurimi pensional dhe invalidor, më shumë muaj nuk u vendos sipas ankesave të 
parashtruara, me çka u pamundësua edhe realizimi i shpejtë dhe efikas i të drejtave. 

Avokati i Popullit disa herë vuri në dukje se në këtë mënyrë pamundësohet realizimi i 
të drejtës së ankesës, mirëpo përveç njoftimit nga komisioni kompetent se janë hartuar 
projekt-aktvendime, të cilat presin për nënshkrim, deri në fund të vitit raportues problemi 
mbeti  aktual dhe i pazgjidhur. Për këtë shkak, Avokati i Popullit  i dërgoi informatë të 
veçantë Kryetarit të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë në të cilën e sugjeroi nevojën e 
formimit urgjent të komisionit. 

Përveç zvarritjes së procedurave, qytetarët ballafaqohen edhe me probleme tjera të 
shumta veçanërisht gjatë realizimit të pensionit të pleqërisë dhe atij invalidor. 

Realizimi i pensionit të pleqërisë në të shumtën e rasteve u pamundësua për shkak të 
mosregjistrimit apo regjistrimit gabimisht të të dhënave në evidencën amzë, për shkak të 
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kontributeve që s’ishin paguar me kohë ose për shkak të dërgimin jo në kohë të të dhënave 
pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor nga ana e punëdhënësve. 

Për sa i përket problemit me arkëtimin e kontributeve, Avokati i Popullit insistonte që 
Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor t’i ndërmerr masat e parashikuara me ligj për 
arkëtimin e kontributit në mënyrë që të sigurohet realizimi i të drejtave të personave të 
siguruar, me ç'rast Fondi ndërmerrte masa përkatëse dhe qytetarët i realizonin të drejtat e 
tyre. 

Mirëpo, mund të konstatohet se zvogëlohet numri i parashtresave të cilat kanë të 
bëjnë me shkeljen e të drejtave për shkak të kontributeve të papaguara, ndërkaq me 
mënyrën e pagimit të bruto rrogës, Avokati i Popullit pret që ky problem të tejkalohet 
tërësisht. 

Sikurse edhe gjatë viteve të 
kaluar, edhe në këtë vit raportues, u 
parashtruan parashtresa që kishin të 
bënin me mosregjistrimin e stazhit 
për pension në evidencën amzë të 
Fondit edhe, pse kontributet ishin 
paguar në mënyrë plotësuese, mbi 
bazë të vendimit gjyqësor. Duke e 
pasur parasysh legjislacionin dhe 
tanimë qëndrimin e ndërtuar të 
Fondit për këtë çështje, Avokati i 
Popullit konsideroi se ky problem 
është tejkaluar. Megjithatë, në raste 
të caktuara, Fondi, edhe përkundër 
pagesës së kontributit, nuk e 
evidentonte stazhin për pension për 
shkak të mospagimit të kamatës 
ndonëse në aktgjykime një gjë e tillë 
nuk përcaktohej si detyrim. Pas 
ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, 
Fondit bënte evidentimin e stazhit 
për pension dhe qytetarët i 
realizonin të drejta. 

Numër i konsiderueshëm i 
parashtresave të parashtruara për realizimin e së drejtës për pension invaliditeti, me ç’rast, 
sikurse edhe në periudhën paraprake, qytetarët shprehnin pakënaqësi nga vendimet e 
komisioneve kompetente për vlerësimin e aftësisë së punës, si dhe ankoheshin edhe për 
zvarritjet e procedurave për realizimin e kësaj të drejte. Në lidhje me problemet me të cilat 
qytetarët ballafaqohen gjatë vlerësimit të aftësisë së punës dhe shpesh herë jo objektivitetit 
të komisioneve kompetente, Avokati i Popullit për parashtresat e parashtruara e informonte 
Fondin dhe kërkonte ndërmarrjen e masave. Për fat të keq, qytetarët akoma ballafaqohen 
me probleme gjatë realizimit të pensionit invalidor. Megjithatë, nga parashtresat e 
parashtruara dhe nga kontaktet me qytetarët, Avokati i Popullit konstatoi se një pjesë e 
qytetarëve kërkonin që të drejtën e pensionit invalidor ta realizonin për shkak të mospasjes 
së mjeteve tjera të ekzistencës, meqë nuk i përmbushnin kushtet për pension pleqërie. 

Qytetarët manifestuan pakënaqësi edhe për shkak të detyrimit për ekzaminime 
kontrolluese pas realizimit të të drejtës për pension invaliditeti, duke vlerësuar se me këtë 
krijohet pasiguri juridike, mirëpo, meqë një gjë e tillë është përcaktuar me ligj,, nuk kishte 
bazë për ndërhyrje të Avokatit të Popullit. Në këtë kontekst, me normat ligjore janë 

3,89%
Pensioni minimal dhe shuma

më e ulët e pensionit

38,33%
Realizimi i të drejtës 

për pension

25,00%
Zvarritja

26,67%
Të tjera

3,33%
E drejta mbi bazë të aftësisë

së zvogëluar ose aftësisë
së ngelur për punë
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përcaktuar saktë sëmundjet të cilat nuk u nënshtrohen ekzaminimeve kontrolluese dhe 
aktvendimet e marra për realizimin e së drejtës për pension invaliditetit nuk mund të 
ndryshohen, për çka angazhohej edhe Avokati i Popullit me qëllim që të mos sillen në 
gjendje palakueshme personat të cilët e kanë humbur përgjithmonë aftësinë e punës. 

Me ndryshimet e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, u shfuqizua një kategori e 
caktuar e të drejtave të cilat realizoheshin mbi bazë të një shkalle të caktuar të invaliditetit 
ose aftësisë së ngelur për punë, por është dhënë edhe mundësia që, nën kushte të 
përcaktuara me Ligj, këta të siguruar ta realizojnë të drejtën e pensionit invalidor. Në 
praktikë, një pjesë e kësaj kategorie të qytetarëve e realizojnë me vështirësi këtë të drejtë, 
në të shumtën e rasteve për shkak të mospasjes së dokumentacionit përkatës. Megjithatë, 
pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit problemet e këtilla tejkaloheshin dhe qytetarët e 
realizonin të drejtën për pension invaliditeti. 

Në periudhën raportuese, numri i qytetarëve të cilët ankoheshin për vështirësi gjatë 
realizimit të së drejtës për pension, mbi bazë të kontratave ndërkombëtare bilaterale, 
krahasuar me vitet paraprake, është zvogëluar, mirëpo disa qytetarë edhe më tej përballen 
me vështirësi, veçanërisht gjatë realizimit të pjesës proporcionale të pensionit ose në 
periudhën para pensionimit. 

Për kapërcimin e problemeve dhe përshpejtimit të procedurave para organeve 
kompetente të huaja, Avokati i Popullit kërkonte nga Fondi që në vazhdimësi t’u drejtohej 
këtyre organeve, ndërkaq shumë shpesh, në suaza të mundësive të tij, Avokati i Popullit 
kontaktonte drejtpërsëdrejti me nëpunësit zyrtarë pranë organeve jashtë vendit duke 
kontribuar në këtë mënyrë që të përshpejtohej procedura dhe që qytetari ta realizonte të 
drejtën. 

Karakteristikë e kësaj periudhe raportuese është se numri i parashtresave që kanë të 
bëjnë me realizimin e së drejtës për pension familjar është tejet e vogël. Avokati i Popullit, 
sidomos intervenoi për realizimin e kësaj të drejte për persona të cilët kanë qenë në 
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bashkëshortësi më pak se pesë vjet me person të siguruar i cili ka ndërruar jetë, duke u 
udhëhequr nga Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë me të cilin 
është abroguar dispozita ligjore e cila parashikonte kufizimin e kësaj të drejte dhe kështu pas 
ndërhyrjes së 
Avokatit të Popullit 
qytetarët e realizonin 
të drejtën e pensionit. 

Gjithashtu, 
pranë Avokatit të 
Popullit u parashtruan 
parashtresa nga 
pensionistë ose nga 
shoqata të 
pensionistëve, të cilët 
ankoheshin për 
problemin e 
grumbullimit dhe 
shpërndarjes së 
mjeteve nga Fondi 
solidar, ndërsa një 
pjesë e tyre ankohej 
edhe për zgjidhjet ligjore me të cilat rregullohet kjo çështje. Mirëpo, gjatë periudhës derisa 
ishin në fuqi zgjidhjet ligjore, Avokati i Popullit nuk kishte bazë për të intervenuar, përveç në 
rastet e aplikimit jokonsekuent të atyre dispozitave ligjore. Gjatë viti 2008, dispozitat e Ligjit 
për sigurim pensional dhe invalidor, me të cilat rregullohej çështja në fjalë u shfuqizuan nga 
ana e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, me ç’rast me ndryshimet e fundit 
të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, kjo çështje u rregulla në mënyrë tjetër, për sa u 
përket kërkesave dhe propozimeve të shoqatave të pensionistëve.  

 
 
 
Sigurimi dhe mbrojtja shëndetësore 
 

Çdo qytetarë i Republikës së 
Maqedonisë ka të drejtë kushtetuese 
për mbrojtje shëndetësore, por edhe 
detyrim kushtetues për ta ruajtur 
shëndetin e tij dhe shëndetin e të 
tjerëve. Megjithatë, shpesh herë, për 
shkak të gjendjes së palakueshme 
socio-ekonomike, qytetarët nuk janë 
në gjendje ta realizojnë pa pengesë 
të drejtën e mbrojtjes shëndetësore 
dhe jo rrallë herë realizimi i kësaj të 
drejte vështirësohet për shkak të 
kornizës jopërkatëse ligjore ose për 
shkak të aplikimit të gabuar të të 
drejtës, si dhe shpesh herë ndodh 
që kjo e drejtë të mos mund të 
realizohet me kohë edhe për shkak 

20,29%
Shërbimet shëndetësore

dhe participimi

10,14%
Kompensimet

30,43%
Sigurimi shëndetësor

4 5,3 %
Zvarritja
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të zvarritjes së procedurave të organeve kompetente ose për shkak të shtyrjes së 
intervenimeve shëndetësore dhe vënies së pacientëve nëpër listat e ashtuquajtura të pritjes. 

Kështu, gjatë vitit raportues, një pjesë e qytetarëve parashtronin parashtresa për 
shkak të zvarritjes së procedurës para Fondit për Sigurim shëndetësor dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë, të cilët jo vetëm që nuk vendosnin me kohë dhe brenda afateve të 
përcaktuara, por shpesh herë vepronin në kundërshtim me normat ligjore duke i kufizuar 

kështu të drejtat e qytetarëve. 

Një pjesë e 
parashtresave të qytetarëve 
kishin të bënin me mosnjohjen e 
kompensimit të mjeteve për 
shërbim të kryer shëndetësor në 
entet shëndetësore, me të cilat 
Fondi nuk ka lidhur 
marrëveshje, me arsyetimin se 
nuk ka bazë ligjore që Fondi ta 
bëjë kompensimin e mjeteve për 
shërbim shëndetësor në entet 
private shëndetësore me të cilat 
nuk ka lidhur marrëveshje. Në 
lidhje me këtë të drejtë, Avokati i 
Popullit konstatoi se në një 
pjesë të këtyre rasteve kishte 

vazhduar aplikimi i dispozitave ligjore të cilat nuk ishin më në fuqi, ngaqë qenë shfuqizuar me 
Vendim të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. Pas ndërhyrjes së Avokatit 
të Popullit pjesa më e madhe e qytetarëve e realizuan të drejtën, por një pjesë e tyre u 
detyruan të hapnin procedurë gjyqësore. 

Qytetarët hasnin në vështirësi edhe sa i përket realizimit të së drejtës për refundimin 
e mjeteve, në rastet kur ishin të detyruar që shërbimin ta paguanin tërësisht ose kur me 
mjetet e tyre e siguronin ilaçin e të ashtuquajturës listë pozitive, edhe pse sipas dispozitave 
ligjore kjo bie mbi barrë të Fondit. Së këtejmi, shpesh herë ndodhte që qytetarët edhe gjatë 
mjekimit spitalor të detyrohen që vetë t'i siguronin medikamentet apo materialin mjekësorë, 
për shkak të mungesës së tyre në entet shëndetësore, dhe pastaj në procedura të gjata ta 
realizonin të drejtën e kthimit të mjeteve. 

Gjatë realizimit të së drejtës për refundimin e mjeteve, qytetarët përballeshin me 
probleme që kishin të bënin me dallimit mes çmimit të cilin ata e kishin paguar dhe çmimit 
referues të përcaktuar nga ana e Fondit për Sigurim Shëndetësor. Kishte raste kur çmimi i 
ilaçeve të caktuar të ishte shumë më i lartë sesa çmimi 
referues, prandaj, qytetarët, edhe pse ishin të çliruar 
nga participimi, megjithatë detyroheshin me mjete jo 
pakta të participonin gjatë sigurimit të ilaçeve. Në këto 
raste, në gjendje të palakuar ishin sidomos personat, të 
cilët për shkak të karakterit të sëmundjes, duhej për 
çdo ditë dhe për një kohë të gjatë të merrnin ilaçe të 
caktuara, por për shkak të nevojës për investime 
shtesë nga mjetet vetjake për t'i siguruar ilaçet e këtilla, 
shpesh herë detyroheshin të heqin dorë nga ilaçi, edhe 
pse prej tij u varej jeta. Avokati i Popullit konsideroi se 
ky problem duhet të shqyrtohet dhe, në suaza të 
kornizës ligjore dhe nënligjore, të ndërmerren masa për 
sigurimin e pjesëmarrjes sa më të vogël nga ana e 
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pacientëve gjatë sigurimit të ilaçeve, sidomos kur bëhet fjalë për ilaçe të cilat, një kategori e 
pacientëve, duhet t’i marrin me rregull, ndërkohë për të njëjtat është parashikuar çlirim nga 
participi për shkak të peshës së sëmundjes. Për këtë çështje, Avokati i Popullit i dërgoi 
informatë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit për Sigurim Shëndetësor, prej të cilëve pret 
që t’i ndërmarrin masat e nevojshme. 

Gjatë periudhës raportuese u 
parashtruan parashtresa edhe për 
mbrojtjen e të drejtave të personave të 
sëmurë nga hemofilia, sidomos për 
shkak të nevojës për krijimin e kushteve 
për mjekimin me kohë dhe adekuat të 
secilit person të sëmurë nga kjo 
sëmundje. Avokati i Popullit u sugjeroi 
organeve kompetente se duhet t'i 
ndërmarrin të gjitha masat e mundshme 
për mbrojtjen pa pengesë shëndetësore 
të kësaj kategorie të pacientëve, me 
ç'rast krahas tjerash, e informoi edhe 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 
duke kërkuar që të shqyrtohen 
problemet e kësaj kategorie të 
personave të sëmurë si dhe të gjenden 

mënyra përkatëse për sigurimin e mjeteve për të gjithë qytetarët e sëmurë nga hemofilia. 
Përkatësisht, të shqyrtohet kërkesa që të gjithë pacientët me hemofili në Republikën e 
Maqedonisë, pavarësisht se a janë të siguruar ose jo, të ndahen si grup i veçantë i 
pacientëve dhe mjekimi i tyre të financohet nga Buxheti i Republikës, me qëllim që asnjë 
person i sëmurë të mos mbetet i pa përfshirë ose i pa trajtuar vetëm për shkak të mospasjes 
së mjeteve materiale ose mungesës së ilaçeve. 

Për dallim nga periudhat raportuese paraprake, në këtë periudhë raportuese, u 
parashtrua një numër i vogël i parashtresave të cilat kishin të bënin me realizimin e së 
drejtës për mjekim jashtë shtetit. Por, është për t’u shënuar rasti i mjekimit të një fëmije 
jashtë vendit, i cili pas marrjes së aktgjykimit pozitiv nga ana e Gjykatës Administrative dhe 
përgjigjes së Klinikës për Kirurgji të Fëmijërore, se mjekimi i fëmijës nuk ka mundësi të bëhet 
në atë klinikë, edhe pas përsëritjes së procedurës, si dhe përkrah më shumë ndërhyrjeve të 
Avokatit të Popullit akoma nuk janë ndërmarrë masa për ndërhyrje adekuate mjekësore të 
fëmijës së sëmurë, as në Republikë e as jashtë vendit. 

Raste karakteristike, sipas së cilave veproi Avokati i Popullit ishin ato të cilat kishin të 
bënin me të drejtat e qytetarëve të sëmurë me virusin hepatit C, ngaqë ankoheshin se nuk 
kanë kushte për përcaktimin me kohë të diagnozës dhe për trajtimin e të sëmurëve dhe se 
shpesh herë gjendja e tyre përkeqësohet për shkak të pritjeve në listën për trajtim dhe 
përfshirjen e të gjithë personave të infektuar. 

Pas sugjerimeve të Avokatit të Popullit u ndërmorën masa përkatëse për tejkalimin e 
gjendjes dhe për krijimin e kushteve për përcaktimin e diagnozës dhe mjekimin e personave 
të sëmurë nga hepatiti C. 

Avokati i Popullit i kushtoi vëmendje të veçantë mbrojtjes të të drejtave të personave 
të sëmurë mendorë, nga aspekti i zbatimit të dispozitave ligjore për mjekim spitalor dhe 
mbajtjen e personave me çrregullime të shëndetit mendor. 

Përkatësisht, Avokati i Popullit inicioni ndryshime dhe plotësime të nenit 59, paragrafit 
2 të Ligjit për procedurë jashtëkontestimore, sepse vlerësoi se, me nenin e parashikuar të 
Ligjit, kufizohet e drejta kushtetuese e mbrojtjes shëndetësore, si dhe obligimi kushtetues për 
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kujdesin e shëndetit vetjak të personave me sëmundje mendore, të cilët kanë aftësi veprimi 
dhe kanë të drejtë që në mënyrë individuale ta shprehin dëshirën për pranim, trajtim dhe 
rehabilitim në ent përkatës shëndetësor. Sipas Avokatit të Popullit kushtet e parashikuara 
ligjore, për vërtetimin e dhënies së pëlqimit, i sjellin në pozitë të pabarabartë personat të cilët 
kërkojnë mjekim nëpër entet e shëndetit mendor, gjë që është në kundërshtim edhe me 
përcaktimet kushtetuese për ndalimin e diskriminimit, të barazisë përpara ligjit dhe të 
Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut. Nga ana tjetër, duke e pasur parasysh se, 

sipas Kushtetutës, 
çdo qytetari i 
garantohet respektimi 
dhe mbrojtja e 
privatësisë së jetës të 
tij personale dhe 
familjare, e dinjitetit 
dhe autoritetit, me 
kushtëzimin që dhënia 
e pëlqimit të qytetarit 
për mjekim të 
vërtetohet me 
deklaratën e dy 
dëshmitarëve, të cilët 
nuk guxojnë të jenë 
familjarë të afërt, 
Avokati i Popullit vuri 

në pah se cenohet e drejta kushtetuese e privatësisë dhe kufizohet e drejta e personit për t'u 
pranuar për mjekim në spital psikiatrik edhe përkrah vullneti të tij të shprehur në mënyrë të 
lirë. 

Duke vepruar sipas rekomandimit dhe sugjerimeve të cekura, Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë e informoi Avokatin e Popullit se e mbështet nevojën dhe dobinë për 
ndryshimet e dispozitave të cekura të ligjit dhe se sipas Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Sekretariatit për Ligjvënie pranë Qeverisë, gjatë ndryshimeve të Ligjit për procedurë 
jashtëkontestimore, do të merren parasysh mendimet e Avokatit të Popullit. 

Në këtë periudhë raportuese, rast karakteristik janë disa parashtresa të parashtruara 
nga organizata ndërkombëtare për shkak të shkeljes të të drejtave të një grupi më të madh të 
personave, ofrues ose shfrytëzues të shërbimeve seksuale, të cilët ishin arrestuar në një 
aksion policor, sidomos për shkak të cenimit të privatësisë meqë të dhënat për gjendjen e 
tyre shëndetësore, të cilat i posedonte policia u publikuan në mjetet e informimit publikë. 

Avokati i Popullit konstatoi se me publikimin e të 
dhënave të cekura, cenohet e drejta e privatësisë dhe 
ruajtjes së fshehtësisë mjekësore për gjendjen 
shëndetësore dhe bëhet shkelje e së drejtës të mbrojtjes 
së të dhënave personale. Për mbrojtjen e të drejtave të 
këtyre personave, Avokati i Popullit u dërgoi sugjerim 
organeve kompetente, por procedura akoma është në 
rrjedhë, sepse sipas kërkesave të drejtuara nuk është 
marrë përgjigje edhe përkundër urgjencave të dërguara. 

Gjatë periudhës raportuese, organet kompetente 
rrallë herë janë përgjigjur me kohë, jo vetëm sa u përket 
kërkesave të qytetarëve, por edhe kërkesave të Avokatit të 
Popullit. Në të shumtën, përgjigjet dërgoheshin pas 
skadimit të afatit të dhënë edhe atë sipas më tepër 
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intervenime me shkrim dhe inspektimeve të drejtpërdrejta, për çka në raste të caktuara 
Avokati i Popullit e informonte ministrin ose drejtorin e Fondit dhe pas kësaj procedura 
përshpejtohej. 

 
 
 
 Të drejtat e fëmijëve  
 
 

Realizimi dhe respektimi i të 
drejtave themelore të fëmijëve dhe 
vlera e dinjiteti i tyre si personalitete 
njerëzore, kontribuojnë për progresin 
e shteti, i cili si nënshkrues i 
Konventës për të drejtat e fëmijës 
dhe akteve të tjera ndërkombëtare, 
të cilat kanë të bëjnë me të drejtat 
dhe liritë e njeriut, është i detyruar t'i 
ndërmerr të gjitha masat e 
mundshme për sigurimin e kujdesit 
dhe mbrojtjes së veçantë të 
fëmijëve, duke e respektuar me 
konsekuencë mosdiskriminimin 
interesin më të mirë të fëmijës dhe 
të drejtën e tij për pjesëmarrje. 

Si rezultat i ngritjes së 
vetëdijes, tek të gjitha subjektet për 
të drejtat dhe detyrat e fëmijëve, si 
dhe për nevojën për kujdes dhe 
mbrojtje të veçantë, përfshirë edhe mbrojtjen përkatëse juridike, gjatë vitit 2008, në mënyrë 
drastike u rrit numri i parashtresave që u parashtruan pranë Avokatit të Popullit. 

Megjithatë, edhe më tej shqetëson fakti se vetëm një numër i vogël i fëmijëve, në 
mënyrë të pavarur kanë kërkuar mbrojtje nga Avokati i Popullit, si dhe fakti se fëmijët jo sa 
duhet i dinë të drejtat e tyre, e aq më pak ata janë të aftësuar për t'i dalluar shkeljet e të 
drejtave dhe për të kërkuar mbrojtje nga institucionet kompetente, gjë që rezultoi edhe nga 
hulumtimi i realizuar i Avokatit të Popullit, por edhe nga vizitat dhe ligjëratat në shkolla fillore 
dhe të mesme gjatë vitit 2008. Për konstatimet e konfirmuara, me propozime për kapërcimin 

e gjendjes, Avokati i Popullit i dërgoi 
informatë të veçantë Ministrit për Arsim 
dhe Shkencë, ndërkaq në detyrat 
programore të ardhshme ka paraparë 
edukim të mëtutjeshëm të fëmijëve në 
shkolla përkitazi me të drejta e tyre dhe 
për mundësitë e mbrojtjes të të drejtave 
para këtij Institucioni dhe institucioneve të 
tjera. 

Sikurse në vitet paraprake ashtu 
edhe në vitin raportues, numri më i madh 
i parashtresave kishin të bënin me 
realizimin e të drejtave të fëmijëve për 
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Arsimi fillor dhe i mesëm

33,10%
Të drejtat familjare
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mbajtjen e kontakteve personale dhe të drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jetojnë, 
parashtresa këto të cilat rëndom i parashtrojnë prindërit. Sa i përket realizimit të kësaj të 
drejte të fëmijës, gjatë veprimit të qendrave për punë sociale, nuk janë shënuar ndryshime të 
rëndësishme, por në raste të caktuara, në vend që problemet të tejkalohen ato janë thelluar 
edhe më tepër kështu që fëmijët më me vështirësi e realizonin këtë të drejtë. 

Për realizimin e së drejtës së fëmijës për mbajtjen e kontakteve personale me prindin 
me të cilin nuk jeton, shpesh herë është problem mospërmbarimi i aktvendimeve të qendrave 
për realizimin e atyre kontakteve, me ç’rast edhe përkrah intervenimeve të Avokatit të 
Popullit dhe informatës së dërguar Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale, ky problem edhe 
më tej tejkalohet me vështirësi, gjë që para së gjithash manifestohet negativisht në rritjen 
psikofizike dhe zhvillimin e fëmijës. 

Në lidhje me realizimin e kësaj të 
drejte të fëmijës, Avokati i Popullit potencon 
se qendrat, para se të marrin vendimin që 
ka të bëjnë me fëmijët dhe prindërit, rrallë 
herë bëjnë mbikëqyrje dhe rrallë herë e 
ndjekin kryerjen e të drejtave dhe detyrave 
të prindërve, me ç’rast marrin aktvendime të 
cilat në praktikë janë vështirë të 
zbatueshme. Njëherësh, për shkak të 
mungesës së mekanizmave efektiv dhe 
praktik për përmbarimin e aktvendimeve të 
qendrave për mbajtjen e kontakteve 
personave të fëmijës me prindin me të cilin 
nuk jeton, shpesh herë kjo e drejtë u 
pamundësua nga ana e njërit prind, ndërkaq 
qendrat përmbaheshin nga ndërmarrja e 
masave më rigoroze, me justifikimin se 
qëllimi i tyre është që t'i mbrojnë fëmijët nga 
traumat e mëtutjeshme. 

Për realizimin dhe respektimin e të drejtave dhe interesave të fëmijës dhe sidomos 
për realizimin e interesit të tyre më të mirë, është me rëndësi të veçantë pjesëmarrja e 
fëmijëve në marrjen e vendime të cilat kanë të bëjnë me ta dhe me të drejtat e tyre. 

Në praktikë, shpesh herë ndodh që fëmija të refuzojë mbajtjen e kontakteve me 
prindin tjetër, me të cilin nuk jeton, prandaj qendrat duke i respektuar deklaratat e fëmijës 
“heqin dorë” nga rasti dhe nuk ndërmarrin masa të tjera për realizimin e kësaj të drejte. 
Theksojmë se për këtë të drejtë është shumë i rëndësishëm mendimi dhe qëndrimi i fëmijës, 
prandaj qendrat çdoherë duhet ta dëgjojnë mendimin e fëmijës. Megjithatë, rrallë herë ato 
bëjnë analiza se për çfarë arsyesh fëmija refuzon të shihet me prindin tjetër-vallë për shkak 
të sjelljes së keqe dhe joadekuate të prindërve ndaj fëmijës ose për shkak të instruksioneve 
dhe kërcënimeve nga prindi me të cilin jeton. Për këtë arsye, ekipet profesionale të qendrave 
duhet ta çmojnë çdo deklaratë të fëmijës dhe përmes mbikëqyrjes ndaj të drejtës prindërore 
të vlerësojnë nëse fëmija ka dhënë ndonjë deklaratë të caktuar për keqpërdorim ose presion 
nga ana e ndonjërit prej prindërve. 

Pas ndërhyrjeve dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit, në numrin më të madh të 
rasteve, problemet me realizimin e së drejtës të fëmijës për mbajtjen e kontakteve të rregullta 
personale me prindin me të cilin nuk jeton janë tejkaluar, mirëpo shpesh herë për shkak të 
reagimit jo në kohë apo reagimit joadekuat të organeve kompetente, problemet të cilat e 
pamundësojnë realizimin e të drejtave të fëmijëve tejkalohen me vështirësi ose për një 
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periudhë më të gjatë kohore ngelnin të pazgjidhura, gjë që ndikon negativisht në zhvillimi 
psikofizik të mëtutjeshëm të fëmijës. 

Karakteristike, e vitit raportues, është numri i konsiderueshëm i parashtresave për 
mbrojtjen e të drejtave nga dhuna, abuzimi apo neglizhenca, qoftë kur bëhet fjalë për dhunë 
në familje, në shkollë ose jashtë shkolle. Për shkak të ekzistimit të dhunës ose abuzimit të 
fëmijëve Avokati i Popullit, me iniciativë të tij, hapi procedurë për më tepër raste. 

Sa i përket dhunës në familje, gjatë vitit 2008, u bënë ndryshime të caktuara në 
kornizën ligjore, mirëpo, propozimet dhe rekomandimet e dhëna nga ana e Avokatit të 
Popullit nuk u përfshinë me këto ndryshime. 

Për këtë arsye edhe më tej nuk 
parashikohen masa të veçanta dhe 
procedurë e posaçme për mbrojtjen e 
fëmijëve, viktima të dhunës në familje, 
dhe për këtë shkak nuk mund të 
konstatohet përmirësim i gjendjes së 
sigurimit të mbrojtjes me kohë dhe me 
efikasitet të fëmijës nga dhuna në 
familje. Veçanërisht brengos fakti që 
edhe përkundër detyrimit ligjor, qendrat 
për punë sociale edhe në rastet kur 
marrin informata se ndaj ndonjë 
personi është ushtruar dhunë familjare, 
ato jo çdo herë ndërmarrin masa për 
mbrojtjen e viktimës, por në praktikë në 
të shumtën e rasteve kërkojnë 
denoncim formal nga personi që është 
viktimë dhe prova formale, të cilat jo 
çdoherë mund t’i sigurojnë viktimat. 

Njëkohësisht, fëmijët, viktima të 
dhunës në familje, edhe më tej ndahen nga familja, në vend që të largohet dhunuesi dhe me 
të të punohet në mënyrë që ta ndryshojë sjelljen e tij, për shkak se akoma nuk janë hapur 
këshillimore të posaçme për ushtruesit e dhunës familjare, edhe pse një gjë e tillë është 
parashikuar me Ligj. 

Për mbrojtjen e fëmijës nga dhuna në shkollë, gjatë vitit raportues, u parashtruan më 
tepër parashtresa dhe në disa raste me rekomandim të Avokatit të Popullit u shqiptuan masa 
disiplinore ndaj personit i cili kishte kryer dhunën. Për një numër të parashtresave, edhe 
përkundër hulumtimeve të zbatuara nga ana e Avokatit të Popullit dhe Inspektoratit Shtetëror 
të Arsimit, nuk mund të konfirmohej se ishte kryer dhunë dhe keqtrajtim i nxënësve dhe për 
këtë shkak procedura ndërpritej, por në këto raste u dërgohej drejtorëve të shkollave 
sugjerim se domosdo duhet t’i respektojnë të drejtat e fëmijëve dhe para së gjithash të 
mbajnë llogari për interesin më të mirë të fëmijës.  

Gjatë vitit raportues, sipas intervenimeve paraprake të Avokatit të Popullit, u 
ndërmorën masa për tejkalimin e problemeve me përfshirjen e të gjithë fëmijëve në arsimin 
fillor, përkatësisht arsimi fillor mirëfilli të jetë falas. Së këtejmi, fëmijëve që janë raste sociale 
t’u ndahen tekste shkollorë falas, ndërkaq të parashikohet edhe detyrimi ligjor për sigurimin e 
teksteve shkollorë falas për të gjithë fëmijët, me çka pritet tejkalimi i këtij problemi, pra asnjë 
fëmijë të mos mbetet jashtë sistemit arsimor vetëm për shkak të gjendjes së vështirë 
materiale të familjes. 
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Njëri nga problemet. me të cilët ballafaqohet një pjesë e fëmijëve në Republikën e 
Maqedonisë, është mosregjistrimi i tyre në evidencën amzë të të lindurve. Nga hulumtimi i 
realizuar i Avokatit të Popullit u konstatua se akoma ka fëmijë të cilët nuk janë të regjistruar 
në evidencën amzë të të lindurve dhe se asnjë organ ose institucion në Republikë nuk ka 
evidencë e as nuk ka bërë hulumtim për të parë se sa dhe cilët fëmijë nuk janë të regjistruar 
në evidencën amzë. Më së shpeshti në evidencën amzë nuk regjistrohen fëmijët e 
bashkësisë rome, ndërkaq mosparaqitja dhe mosnxjerrja e dokumenteve personale, sipas 
qytetarëve, bëhet për shkak të procedurave administrative dhe për shkak të shpenzimeve të 
larta për fitimin e shtetësisë dhe marrjes së dokumenteve personale, por edhe për shkak të 
mosedukimit të prindërve. 

Për tejkalimin e këtij problemi, 
Avokati i Popullit dërgoi informatë të 
veçantë pranë Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë në të cilën, veç tjerash, 
rekomandoi hulumtimin dhe analizimin e 
gjendjes dhe përcaktimin se cilët dhe sa 
fëmijë nuk janë të regjistruar në 
evidencën amzë, përcaktimin e 
shkaqeve të cilat kanë sjellë që këta 
fëmijë të mos regjistrohen në evidencën 
amzë dhe në këtë drejtim ndërmarrjen e 

masave përkatëse. Ndërkaq, në qoftë se 
pengesë për regjistrimin e fëmijëve janë 
procedurat administrative dhe 
shpenzimet financiare, të thjeshtëzohet 
procedura dhe të parashikohet mundësia 
për çlirimin të gjitha llojet e shpenzimeve 
për personat të cilët janë në gjendje të 
vështirë sociale. Njëkohësisht, Avokati i 
Popullit rekomandoi që të gjenden 
mënyra përkatëse për informim më të 
shpeshtë dhe në vazhdimësi të 
qytetarëve për obligimin e tyre për ta 
paraqitur lindjen e fëmijës, e sidomos për 
pasojat, përkatësisht mundësitë e 
kufizuara për t'i realizuar të drejtat 

themelore të fëmijës në rastet kur nuk është i regjistruar në evidencën amzë të të lindurve, si 
dhe më shpesh të ndërmerren masat e parashikuara ndëshkuese kundër subjekteve të cilët 
nuk e paraqesin lindjen, edhe pse për një gjë të tillë janë të ngarkuar me ligj. 

Problem i veçantë në mbrojtjen e fëmijëve janë konsumimi gjithnjë e më i madh i 
alkoolit dhe pirja e duhanit, si dhe përdorimi i drogës dhe shfrytëzimi i pijeve energjike. 

Me qëllim të sigurimit të mbrojtjes më efikase të fëmijëve nga alkooli dhe cigaret, pas 
intervenimit të Avokatit të Popullit u bënë ndryshime të dispozitave ligjore dhe me aplikimin e 
tyre konsekuentë pritet të reduktohet konsumimi i pijeve alkoolike nga ana e fëmijëve. 
Njëherësh, duke e pasur parasysh tendencën e rritjes së numrit të personave, vartës nga 
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drogat, ndërkaq duke e pasur parasysh se po ulet kufiri i moshës së tyre, përkatësisht çdo 
ditë e më tepër fëmijët janë përdorues të drogave, Avokati i Popullit rekomandoi të 
parashikohen programe edukative nëpër shkolla me të cilat do të parandalohej dhe 
zvogëlohej varësia nga drogat dhe substancat e tjera psikoaktive dhe fëmijët që nga mosha 
e tyre më e hershme të njoftohen me dëmet dhe pasojat që sjell varësia. Gjithashtu, u 
rekomandua zbatimi permanent i edukimit të popullsisë dhe të punonjësve shëndetësorë me 
ecuritë bashkëkohore të medicinës, në fushën e parandalimit të varësive dhe angazhimit të 
shoqërisë për kontrolle sistematike më të shpeshta dhe me kohë me qëllim të zbulimit të 
hershëm të varësive. 

Megjithatë, edhe përkundër këtyre sugjerimeve, fëmijët gjithnjë e më shpesh 
paraqiten si përdorues të drogave dhe të substancave të tjera psikotrope, dhe për këtë arsye 
është e domosdoshme të miratohet një strategji e veçantë dhe të ndërmerren masa të 
veçanta për trajtimin e fëmijëve, trajtim ky që duhet të jetë i ndryshëm nga trajtimi i të rriturve, 
ndërkaq për tejkalimin e këtij problemi të përfshihen të gjitha organet dhe institucionet të cilat 
janë të autorizuara dhe të ngarkuara për të mbajtur kujdes për të drejtat e fëmijëve nga 
aspekti shëndetësor, social arsimor dhe aspekte të tjera. 

Mbi bazë të informatave se konsumimi i pijeve energjike paraqet rrezik për shëndetin 
dhe sigurinë e  fëmijëve, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, hapi çështjen e ndalimit 
ligjor për shitjen dhe blerjen e pijeve energjike nga ana e fëmijëve, iniciativë kjo që u pranua 
dhe në procedurë të Kuvendit u bë ndryshimi i dispozitave ligjore për ndalimin e shitjes dhe 
blerjes së këtyre pijeve për personat deri në 18 vjeç. 

Gjatë vitit 2008, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushtoi të drejtave të 
fëmijëve të përkujdesur në kopshtet publike të fëmijëve dhe zbatoi hulumtim se vallë a 

ekziston dhe sa është i 
pranishëm keqtrajtimi fizik dhe 
psikik i fëmijëve si dhe çfarë 
ushqimi konsumojnë fëmijët 
nëpër kopshte. Ky hulumtim u 
realizua përmes plotësimit të 
pyetësorit anonim nga ana e 
prindërve, të cilët fëmijët e tyre 
i lënë në përkujdesjen e 
kopshteve, me ç’rast u 
anketuan 1865 prindër. Nga të 
dhënat e kësaj ankete u 
konstatua se në kopshtet e 
fëmijëve ka një numë i vogël të 
rasteve të keqtrajtimit fizik dhe 
psikik të fëmijëve, por 
megjithatë kjo dukuri duhet 
çrrënjosur krejtësisht. Për 
dukuritë e dhunës fizike ose 
psikike mbi fëmijët, prindërit në 
të shumtën e rasteve nuk 
bisedojnë me askënd, gjë që 
dëshmon se edhe prindërit 
fare pak janë të njohur me të 
drejtat e fëmijëve apo se nuk 
kanë guxim të kërkojnë 
ndihmë, në rastet e cenimit të 
të drejtave të fëmijës. Mund të 



 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

 
   68  

Raporti Vjetor  2008 

shprehet kënaqësi nga e dhëna se fëmijët e përkujdesur në kopshtet e fëmijëve nuk ankohen 
për abuzime dhe ngacmime seksuale, edhe pse nuk mund të vërtetohet se a thua me të 
vërtetë nuk ekziston ose fëmijët nuk janë sa duhet të inkurajuar apo edhe koshient për ta 
denoncuar një gjë të tillë. Gjithashtu, gëzojnë përgjigjet se fëmijët nëpër kopshte nuk janë 
nën stres, e kjo do të thotë se kopshtet i ndiejnë si vende të afërta dhe të këndshme për 
qëndrim. Njëkohësisht, mund të manifestohet kënaqësia se në rast të paraqitjes së stresit tek 
fëmija, punonjësit e kopshti punojnë me fëmijën për tejkalimin e stresit dhe përshtatjen e tij 
me mjedisin. 

Në lidhje me të ushqyerit e fëmijëve në kopshtet e fëmijëve, nga të dhënat e marra, 
është konstatuar se numri më i madh i prindërve është i kënaqur nga ushqimi i fëmijëve, jo 
vetëm sa i përket sasisë por edhe cilësisë së ushqimit. Megjithatë, prindërit nuk informohen 
me rregull për menynë e dedikuar për fëmijët në kopsht, edhe pse kjo e dhënë mund t'ju 
nevojit për shkak të nevojës për mbrojtjen e fëmijës në rast të sëmundjes, mbrojtjes 
preventive të shëndetit, ose për shkaqe fetare apo të tjera, kur fëmija mundet ose s’mundet 
të konsumojë ndonjë lloj të ushqimit. Mirëpo, kënaq përqindja e përgjigjeve sipas së cilave 
nga ana e kopshtit respektohen dhe pranohen kërkesat e prindërve për ndonjë lloj tjetër të 
ushqimit, edhe pse nuk është i vogël numri kur një gjë e këtillë nuk respektohet. Shumica e 
prindërve janë të kënaqur nga çmimi të cili e paguajnë për qëndrimin e fëmijëve në kopsht, 
me ç'rast ishte i vogël numri i prindërve të cilët kishin deklaruar se çmimi është jopërkatës, 
përkatësish se nuk i përgjigjet cilësisë dhe sasisë së ushqimit. 

Për gjendjen e konstatuar dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit, për përmirësimin 
e mëtutjeshëm të punës në kopshtet e fëmijëve, është dërguar informatë e veçantë pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 
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Arsimi 
 

Arsimi është i 
rëndësishëm jo vetëm 
për qytetarët si individë, 
por edhe për zhvillimin e 
shoqërisë në tërësi. 
Pikërisht e drejta e 
arsimit është garantuar 
me Kushtetutë dhe 
duhet të jetë e 
aksesshme për gjithsecili 
dhe nën kushte të njëjta. 

Avokati i Popullit, 
duke siguruar mbrojte të 
të drejtave nga fusha e 
arsimit, në mënyrë të 
posaçme intervenoi që 
të krijohen kushte për 
përfshirje më të madhe 
të qytetarëve në procesin arsimor dhe arsimi të fokusohet tek individi, zhvillimi i tij dhe 
zhvillimi i identitetit të tij kulturor në kuadër të shoqërisë multikulturore, si pjesë e zhvillimit 
global. 

Edhe pse gjatë vitit 2008, numri i parashtresave nga kjo fushë është zvogëluar 
dukshëm, megjithatë rastet për të cilat Avokati i Popullit ndërhyri vënë në pah nevojën për 
ndërmarrjen e masave me qëllim të realizimit konsekuent dhe pa pengesë të të drejtave të 

qytetarëve në fushën e arsimit. 

Me reformat në sferën e 
arsimit, arsimi i mesëm në vitin 
shkollor 2008/2009 u bë i 
detyrueshëm dhe falas, por 
megjithatë në raste të caktuara kjo e 
drejtë nuk u respektua deri në fund. 
Kështu, nxënësit e arsimit të mesën 
u ngarkuan që gjatë regjistrimit të 
paguajnë participim, me ç'rast 
Avokati i Popullit, me iniciativë të tij, 
ndërhyri për abrogimin e participimit 
për të gjithë nxënësit e arsimit të 
mesëm. Intervenimi u miratua dhe 
që të gjithë nxënësit u çliruan nga 
detyrimi për të paguar participim për 
regjistrim. 

Gjithashtu, një pjesë e 
nxënësve nuk mundën të 
regjistrohen në shkollën e mesme të 
preferuar dhe të ndjekin mësimin në 
gjuhën e tyre amtare, për shkak të 
mospasjes së ambienteve ose 
kuadrit arsimor. Me problem të këtillë 
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u ballafaquan nxënësit e bashkësisë shqiptare, por në komuna të caktuara edhe një pjesë e 
bashkësisë turke. Duke u nisur nga karakteri i detyrues për arsim të mesëm, si dhe nga e 
drejta që mësimi të ndiqet në gjuhën amtare të pjesëtarëve të bashkësive të cilat jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë, Avokati i Popullit ndërhyri që çdo fëmije t’i mundësohet regjistrimi 
në shkollë të mesme për të cilën ka afinitet dhe talent, si dhe t’i jepet mundësia që mësimin 
ta ndjek në gjuhën e tij amtare ashtu siç parashikohet me Kushtetutë dhe ligj. Pas ndërhyrjes 

së Avokatit të Popullit ky 
problem u tejkalua me 
hapjen e paraleleve 
plotësuese në disa nga 
shkollat e mesme. 

Një pjesë e 
ankesave të nxënësve të 
klasave më të larta të 
arsimit të mesëm, kishin të 
bënin me të drejtën e çlirimit 
nga kompensimi i 
shpenzimeve për transport, 
por meqë në përputhje me 
Ligjin, kjo e drejtë ka të bëjë 
vetëm me nxënësit të cilët e 
kanë regjistruar vitin 
2008/2009, Avokati i 
Popullit nuk pati mundësi të 

intervenojë. 

Disa parashtresa edhe më tej kanë të bëjnë me problemet e realizimit të të drejtave 
në institucionet e larta arsimore, për shkak të moslëshimit të vërtetimeve dhe diplomave për 
studime të kryera universitare, për shkak të mos shlyerjes së detyrimeve financiare të 
studentëve ndaj institucioneve të larta arsimore. Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, 
studentëve, të cilët kishin kryer studimet në përputhje me programet studimore, u 
lëshoheshin vërtetimet ose diplomat, ndërkaq për detyrimet financiare veprohej në përputhje 
me marrëveshjet e lidhura ose inicioheshin procedura gjyqësore. 

Sikurse edhe në vitet paraprake edhe në vitin raportues, parashtresa u parashtruan 
edhe për çlirimin nga participimi për studime në institucione të larta arsimore, në përputhje 
me Ligjin për të drejta të veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurisë të Republikës së 
Maqedonisë dhe për 
anëtarë të familjeve të 
tyre, me ç’rast në rastet 
kur i përmbushnin 
kushtet ligjore, pas 
intervenimit të Avokatit 
të Popullit studentët 
çliroheshin nga 
participimi. Mirëpo, në 
lidhje me kërkesat për 
çlirimin nga participimi i 
studentëve në studime 
pasuniversitare, në 
përputhje me ligjin e 
cekur, edhe pse 
Avokati i Popullit 
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paraqiti kërkesë pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për interpretim autentik të 
dispozitave të ligjit që kanë të bëjnë me çlirimin nga participimi për regjistrim në institucione 
të larta arsimore, nuk u veprua sipas kërkesës.  

Me realizimin e të drejtave përpara institucioneve të larta arsimore, me probleme u 
ballafaquan edhe persona të cilët kishin diplomuar në Universitetin e Tetovës dhe të cilët me 
sukses i kishin kryer studimet pasuniversitare, si dhe kishin fituar titullin magjistër, mirëpo 
diplomat dhe titujt e njohur nuk ishin verifikuar nga ana e Universitetit Shtetëror. Pas disa 
ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit parashtruesve të parashtresave iu njoh e drejta e titujve të 
fituar ose master punimeve dhe kështu u tejkaluan problemet. 

Në vitin 2008 u përsëritën problemet sa i përket realizimit të të drejtës për fitimin e 
bursave ose kredive për nxënës dhe studentë. Avokati i Popullit ndërhynte në rastet  kur 
konstatonte se kërkesat e nxënësve, përkatësisht studentëve, ishin refuzuar edhe pse ata i 
kishin përmbushur kushtet e parapara, me ç’rast në numrin më të madh të rasteve, në të cilët 
ishte e pakontestueshme se kërkesa ishte refuzuar pa bazë, komisioni kompetent e njihte të 
drejtën e bursës ose kredisë. 

Edhe pse gjatë sigurimit të mbrojtjes të të drejtave nga fusha e arsimit, organet 
kompetence në parim vepronin sipas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, megjithatë kjo 
arrihej pas urgjencave dhe kërkesave të gjata dhe ngulmuese të Avokatit të Popullit. Në 
periudhën raportuese bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës vazhdoi të zhvillohet jashtëzakonisht vështirë dhe veprimi me kohë i Avokatit të 
Popullit u pengua për çka ministrit dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u janë 
dërguar disa informata, por edhe përkundër kësaj, për një pjesë të kërkesave dhe 
rekomandimeve të Avokatit të Popullit, nuk është vepruar akoma. 

 
 
 
Të drejtat e konsumatorëve 
 

Vend të veçantë, në 
funksionimin dhe veprimin e Avokatit 
të Popullit gjatë periudhës 
raportuese, zunë të drejtat e 
konsumit të qytetarëve, me ç'rast jo 
vetëm që u rrit numri i 
parashtresave, por Avokati i Popullit 
disa herë, me iniciativë të tij, hapi 
procedurë për t’i mbrojtur këto të 
drejta. 

Përkatësisht, Avokati i 
Popullit, me rastin e parashtresave 
të parashtruara dhe me iniciativë të 
tij, disa herë hapi procedurë për 
mbrojtjen e të drejtave të 
shfrytëzuesve të shërbimeve të SHA 
“EVN” – Maqedoni, për shkak të 
shkyçjes kolektive të energjisë 
elektrike të një numri të madh të 
shfrytëzuesve, në mesin e cilëve edhe atyre të cilët me rregull i paguajnë faturat. 

31,29%
Furnuzimi me

energji elektrike

10,88%
Furnizimi i energjike 

termike

20,41%
Furnizimi me ujë dhe

shërbime të tjera 
komunale

0,68%
PTT dhe shërbime
telekomunikacioni

36,73%
Të tjera



 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

 
   72  

Raporti Vjetor  2008 

Në kontekst të kësaj, Avokati i Popullit ndërhyri edhe për shkak të asaj se në raste të 
caktuara, shkyçja e energjisë elektrike ndikonte edhe në ndërprerjen e furnizimit dhe 
funksionimin e sistemit të ujit, për çka qytetarët, në mesin e të cilëve edhe ata që i paguanin 
me rregull faturat e energjisë elektrike dhe të ujit, ngelnin pa energji elektrike dhe pa ujë, me 
çka jo vetëm që u shkeleshin të drejtat si konsumatorë, të cilët me rregull i përmbushin 
detyrimet dhe për një gjë të tillë nuk e merrnin shërbimin apo prodhimin adekuat, por për 
shkak të shkyçjes së energjisë elektrike dhe ujit u shkaktoheshin edhe dëme të tjera 
materiale dhe rrezikohej shëndeti i qytetarëve, sidomos ai i fëmijëve. 

Avokati i Popullit disa 
herë i drejtoi rekomandim 
dhe sugjerim “EVN”-së me 
konstatimin se me shkyçjen 
kolektive të energjisë 
elektrike cenohen të drejtat e 
konsumatorëve të cilët me 
rregull i kryejnë detyrimet, 
duke theksuar se nuk e ka 
për qëllim t'i mbrojë 
konsumatorët të cilët  nuk e 
paguajnë me rregull 
energjinë elektrike. Por, edhe 
përkundër ndërhyrjeve të 
Avokatit të Popullit, “EVN”-ja 
në përputhje me Rregullat e 
rrjetit për shpërndarje të energjisë elektrike, vazhdoi me shkyçjen e grupeve më të mëdha të 
konsumatorëve nga zona dhe rajone të caktuara, me justifikimin se shkyçja e çdo 
shfrytëzuesi ndaras nuk është e mundshme për shkak të rrezikimit të sigurisë së jetës të 
personave të autorizuar dhe pronës së “EVN”-së, kur organi  i administratës shtetërore 
kompetent për mbrojtjen e rendit dhe qetësisë publike, pas kërkesës paraprake me shkrim, 
nuk kishte siguruar sigurinë e jetës së personave të autorizuar dhe të pronës. 

Duke e pasur parasysh se sugjerimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit nuk 
pranoheshin nga ana e SHA “EVN”, e cila vazhdoi me shkyçjen kolektive të rajoneve dhe 
fshatrave të tërë, me ç’rast përfshiheshin edhe shkolla dhe rrezikohej e drejta e fëmijës për 

arsim të rregullt dhe të sigurt, Avokati i 
Popullit e informoi Qeverinë e Republikës 
së Maqedonisë, me kërkesë që ta 
shqyrtojë me seriozitet të madh këtë 
problem si dhe të ndërmerren masa 
përkatëse për mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve. 

Për realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të një grupi më të madh të 
konsumatorëve, Avokati i Popullit ndërhyri 
edhe në lidhje me arkëtimin e faturave ndaj 
ndërmarrjeve publike, përmes shoqërive 
tregtare të veçanta të autorizuara. Avokati i 
Popullit konstatoi se arkëtimi i borxhit ndaj 
ndërmarrjeve publike, pra edhe në rastet 
kur për borxhin është hapur procedurë 
gjyqësore, shoqëri të caktuara tregtare, të 
autorizuara nga ndërmarrjet publike me 
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kontrata të lidhura mes tyre, u dërgonin qytetarëve kërkesa me shkrim dhe paralajmërim, me 
ç’rast përveç arkëtimit të borxhit kryesorë me kamatë, disa prej tyre kërkonin edhe arkëtimin 
e shpenzimeve administrative që do të thoshte të dhëna shtesë për qytetarët, si dhe i 
shtrëngonin për ta paguar borxhin. Gjithashtu, shoqëritë e cekura tregtare, u drejtoheshin 
konsumatorëve me shkresa për t'i informuar se në qoftë nuk e paguajnë borxhin mund t'u 
bëjnë vizita nëpër shtëpitë e tyre ose se do të intervenojnë përmes telefonit të shtëpisë për t’i 
paralajmëruar se duhet ta paguajnë 
borxhin. 

Avokati i Popullit konsideroi se 
me mënyrën e këtillë të veprimit 
cenohet e drejta kushtetuese e 
sigurisë dhe fshehtësisë të të dhënave 
personale të qytetarëve, si dhe e 
drejta e respektimit dhe mbrojtjes së 
privatësisë së qytetarit dhe jetës së tij 
personale dhe familjare, të dinjitetit 
dhe autoritetit, si dhe pacenueshmëria 
e shtëpisë jashtë rasteve të 
parashikuara me Kushtetutë. 

Në këtë kuptim, Avokati i 
Popullit vuri në pah se subjektet 
juridike, të cilat në përputhje me 
veprimtarinë që kryejnë, mbledhin dhe i kanë në dispozicion të dhënat personale të 
qytetarëve, nuk kanë të drejtë ligjore që ato të dhëna t’ua japin personave të tjerë pa i 
informuar dhe pa pëlqimin e subjektit të të dhënat personale dhe se në rastin konkret 
veprohet në kundërshtim me garancinë kushtetuese për sigurinë dhe fshehtësinë e të 
dhënave personale. 

Qëndrime të këtilla shprehën edhe: Këshilli i Konsumatorëve, Ministria e Ekonomisë, 
mirëpo për shkak se nuk janë kompetente nuk u ndërmorën masa ndaj shoqërive të cekura 
tregtare, për çka Avokati i Popullit e informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe 
kërkoi që ta shqyrtojë gjerë e gjatë çështjen e cekur si dhe të ndërmerr masa përkatëse me 
qëllim të sigurimit të kushteve dhe mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, si dhe ta 
parandalojë mundësinë e shkeljes të të drejtave të tyre nga cili do qoftë subjekt në 
Republikë, mirëpo praktika e këtillë vazhdoi. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i madh 
i parashtresave në lidhje me shtrenjtimit dhe mënyrën e re të 
përllogaritjes së çmimit të energjisë termike për shkak të rritjes 
drastike të çmimit, sipas qytetarëve, të pabazë, rritjes të 
pabarabartë të çmimit për të gjithë konsumatorët, për shkak të 
detyrimit që të gjithë banorët e ndërtesave banesore kolektive të 
paguajnë më tepër energji termike të harxhuar për shkak të 
vendosjes shtesë të radiatorëve nga një pjesë e banorëve, si 
dhe për shkak të leximit jo të drejtë të energjisë termike të 
harxhuar nga njehsorët e përbashkët në ndërtesat banesore 
kolektive, pa praninë e përfaqësuesit të këshillit të shtëpisë. Në 
lidhje me rritjen dhe mënyrën e re të përllogaritjes së çmimit të 
energjisë termike, Avokati i Popullit vuri në dukje dilemën se nuk 
është e qartë se mbi bazë të cilave kritere dhe parametra është 
përcaktuar çmimi i kompensimit për secilin shfrytëzues, duke e 
pasur parasysh faktin se nuk janë instaluar njehsor për 
konsumin individual të energjisë termike, se me rritjen e 
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pabarabartë të çmimit  konsumatorët nuk janë të barabartë, si dhe se është e nevojshme të 
rishikohet nëse rritja e çmimit është e realët, për shkak të rënies së çmimit të naftës në 
tregun botëror. Në kontekst të vërejtjes së Avokatit të Popullit, se konsumatorët janë vënë në 
situatë të pabarabartë ngaqë rritja e çmimit nuk është shprehur me lartësi të njëjtë tek të 
gjithë konsumatorët, arsyetimi ishte se përllogaritja e kompensimit për secili shfrytëzues 
është bërë mbi bazë të njehsorëve të instaluar në të gjitha impiantet termikë dhe se faturat 
avance kanë qenë rezultat i energjisë së harxhuar në çdo vendmatës, ndërsa dallimet kanë 
rezultuar nga shpenzimi i ndryshëm i energjisë termike në secilin vend matës. Për këtë 
shkak, në objektet ku ka qenë i nevojshëm konsumimi më i madh i energjisë termike, 
konsumatorët kanë paguar shuma më të larta dhe rritja ka qenë më e madhe, ndërsa tek 
objektet të cilat kanë pasur nevojë më të vogël të shpenzimit, rritja ka qenë më e vogël dhe 
madje edhe për 60%, ndërkaq diku nuk ka pasur rritje fare. 

Duke e pasur parasysh numrin e madh të problemeve, me të cilat u ballafaquan 
qytetarët gjatë përcaktimit të kompensimit për energji termike, Avokati i Popullit e informoi 
Qeverinë dhe kërkoi që në kuadër të autorizimeve dhe kompetencave të ndërmerren masa 
për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, Mirëpo, gjatë periudhës së ardhshme, sidomos 
gjatë përcaktimit të kompensimit në fund të vitit, problemet erdhën në shprehje edhe më 
shumë, u shfaqën përllogaritje joreale dhe kompensime të ndryshme për sipërfaqe të njëjta, 
madje edhe në objekte të njëjta banesore, ku kishte një njehsor të vetëm, ndërsa disa 
qytetarë merrnin llogari tejet të larta edhe pse nuk ishte siguruar temperatura e nevojshme 
në objekte. Për këtë shkak, Avokati i Popullit përsëri intervenoi pranë organeve kompetente, 
me kërkesë që të gjitha gabimet dhe lëshimet të eliminohen dhe të sigurohet mbrojta e të 
drejtave ligjore të qytetarëve, ndërkaq nga Komisioni Rregullator për Energjetikë kërkoi të 
shqyrtohet mundësia e rishikimit të akteve me të cilët është përcaktuar mënyra e përcaktimit 
të çmimit dhe përllogaritjes së kompensimit për energji termike të harxhuar. 

Sikurse edhe gjatë viteve të kaluara edhe në vitin raportues, qytetarët ankoheshin për 
cenimin dhe mosrespektimin e të drejtave nga ndërmarrjet publike komunale, për shkak të 
faturave të larta dhe jo objektive për harxhimin e ujit ose për shkak të leximit jo në rregull të 
sahateve të ujit si dhe ngarkimit kuturu të qytetarëve. Njëherazi vazhdoi edhe arkëtimi i 
dhunshëm i faturave për të cilat 
kishte pasuar parashkrimi, pa 
pasur të hapur procedura për 
arkëtim të dhunshëm, por me 
shkyçjen e qytetarëve nga 
sistemi vetëm për shkak të 
ndonjë fature të prapambetur për 
të cilën kishte pasuar 
parashkrimi dhe për të cilën nuk 
ishte ngritur me kohë procedura 
për arkëtim të dhunshëm edhe 
pse faturat e tjera kanë qenë të 
paguara me rregull. Në të gjitha 
rastet e ngarkimit jo objektiv ose 
shkyçjes të pabazë nga rrjeti i 
ujësjellësit, intervenimet e 
Avokatit të Popullit u respektuan 
dhe problemet tejkaloheshin. 

Sa u përket kompensimeve të shërbimeve telefonike, sikurse edhe gjatë viteve 
paraprake, qytetarët më së shpeshti ankoheshin për çmimet e larta ose manifestonin 
pakënaqësi nga puna e operatorëve të caktuar, sidomos të telefonisë mobile. Në më tepër 
raste të këtilla, Avokati i Popullit kërkonte nga Agjencia për Komunikime Elektronike që t’i 
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rishqyrtojë ankesat e qytetarëve dhe pas kësaj një pjesë e qytetarëve i realizonin të drejtat e 
tyre. Në kuptimin e shqyrtimit të saktësisë së faturave të dërguara, ngeli problemi i 
mosshfrytëzimit të kontrollit përkatës dhe real me mundësi teknike dhe mundësi të tjera për 
verifikimin e keqpërdorimit të mundshëm të numrave të shfrytëzuesve abonentë nga persona 
të tjerë, kështu që  kundërshtimet e qytetarëve në këtë aspekt në të shumtën e rasteve 
refuzoheshin. 

Duke e pasur parasysh faktet e shpalosura, mund të përfundohet se qytetarët gjithnjë 
e më tepër përballohen me probleme gjatë realizimit të të drejtave të konsumit, edhe pse 
realizimi, respektimi dhe mbrojtja e këtyre të drejtave është segment esencial në zhvillimin 
shoqëror dhe demokratik të çdo vendi edhe është me rëndësi qenësore për realizimin e të 
drejtave themelore të njeriut. Për këtë shkak, këtyre të drejtave të qytetarëve duhet t’i 
kushtohet vëmendje më e madhe, sidomos kur kemi parasysh faktin se në kushte të një 
standardi të ulët dhe sjelljeje monopoliste të ofruesve të shërbimeve dhe prodhimeve, të 
drejtat e konsumatorëve shpesh herë cenohen. 

 
 
 
Të drejta të tjera 

 
 Parashtresat e parashtruara 

nga qytetarët, të cilat kishin të bënin 
me të drejta të tjera, edhe gjatë këtij 
viti raportues, numri më i madh i tyre 
ishte jashtë fushëveprimit të punës 
së Institucionit Avokat i Popullit. 

Sa u përket këtyre 
parashtresave, Avokati i Popullit në 
të shumtën e rasteve i këshillonte 
qytetarët, përkatësisht parashtruesit 
e parashtresave, për mënyrën se si 
mund t'i mbrojnë të drejtat, duke ua 
sugjeruar edhe organin para të cilit mund ta bëjnë një gjë të tillë. 

  

 

2,21%
Të drejta nga shoqëritë

aksionare

19,03%
Kërkim të këshillës juridike

54,42%
Të tjera
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Çka është konstatuar  
dhe si më tutje 

 
 

Avokati i Popullit konstatoi  
 

 Edhe gjatë këtij viti raportues numri i parashtresave mbeti në nivelin e vitit të 
kaluar, gjë që vë në pah faktin se qytetarët edhe më tutje të drejtat e tyre i realizojnë me 
vështirësi, por edhe atë se kanë besim në Institucionin Avokat i Popullit. 

Veprimi i Avokatit të Popullit dëshmoi se: 

- Bashkëpunimi akoma nuk është në nivelin e kënaqshëm, gjë të cilën e konfirmon 
paraqitja e bashkëpunimit formal e jo të atij esencial, me ç’rast në masë të konsiderueshme 
pengohet puna e Avokatit të Popullit. 

- Administrata publike akoma nuk është reformuar, nuk është sa duhet funksionale 
dhe është e paarritshme për qytetarët. 

- Akoma nuk është miratuar ligji për mbrojtjen nga diskriminimi dhe procesi i 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i pjesëtarëve të bashkësive vazhdon të zbatohet me ritëm 
të ngadaltë, sidomos në ndërmarrjet publike. 

- Gjatë privimit të qytetarëve nga liria dhe veçanërisht gjatë veprimit të pjesëtarëve 
të njësive speciale të policisë ndodhin shkelje të të drejtave të qytetarëve. 

- Mungon bashkëpunimi me Sektori për Punë Kufitare dhe Migrim pranë Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, ndërkaq procedurat për marrjen e dokumenteve publike 
biometrike (pasaportë, letërnjoftim, patentë shoferi), dhe për çregjistrim nga shtetësia ose 
për shtetësi të dyfishtë, zgjasin shumë. 

- Qytetarët edhe më tutje ballafaqohen me vështirësi gjatë realizimit të të drejtave 
të tyre, përmes procedurave të gjata gjyqësore në të gjitha instancat e gjyqësisë. 

- Entet ndëshkuese-korrigjuese dhe edukuese-korrigjuese në vazhdimësi janë të 
mbipopulluara dhe kushtet e vendosjes janë joadekuate, ndërkaq trajtimi i personave të 
dënuar nuk përkon me principet e: humanizmit, profesionalizmit dhe respektimit konsekuent 
të dinjitetit njerëzor. 

- Mungojnë trajnime të organizuara të të punësuarve në entet, sidomos për të 
punësuarit e rinj, gjë që krijon ambient pasigurie gjatë kryerjes së detyrave të punës, dhe 
pengohet realizimi i suksesshëm i trajtimit si element fundamental i procesit të risocializimit 
të personave të dënuar. 

- Gjatë realizimit të të drejtave nga marrëdhëniet pronësore-juridike, evidencës së 
kadastrës, privatizimit të truallit ndërtimor, eksproprijimit dhe denacionalizimit, qytetarët 
ballafaqohen me procedura të stërzgjatura me ç’rast u cenohet e drejta. 

- Akoma është i pranishëm ekipimi i pamjaftueshëm i shërbimeve ekzekutive në 
seksionet e urbanizmit në njësitë e pushtetit lokal. 
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- Edhe më tutje është e pranishme ndërgjegjja e pamjaftueshme ekologjike tek 
qytetarët, por edhe tek punonjësit e angazhuar që t’i zbatojnë ligjet nga fusha e mjedisit 
jetësor. 

- Gjatë realizimit të të drejtave nga marrëdhënia e punës, qytetarët ballafaqohen 
me veprime të pandërgjegjshme dhe të papërgjegjshme nga ana e punëdhënësve, si dhe me 
moszbatimin e dispozitave ligjore të cilat e rregullojnë këtë materie. 

- Në shkallë minimale ndahen mjete materiale për zgjidhjen e çështjes strehimore 
të qytetarëve dhe për tejkalimin e problemeve që kanë të bëjnë me banimin, sidomos për 
personat e rrezikuar socialë. 

- Për shkak të vendimmarrjes jo me kohë dhe joligjore të organeve kompetente, 
akoma nuk është siguruar zbatimi i plotë i parimit kushtetues për siguri dhe drejtësi sociale 
për secilin qytetar i cili gjendet në rrezik social. 

- Është vështirësuar realizimi i të drejtave për mbrojtje shëndetësore për shkak të 
veprimit jo me kohë të organeve kompetente, por edhe për shkak të gjendjes së vështirë 
socio-ekonomike të qytetarëve. 

- Me funksionimin disamujorë të komisionit të shkallës së dytë për vendosje sipas 
ankesave nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor është cenuar parimi i vendosjes së 
shpejtë dhe efikase dhe është pamundësuar funksionimi i shtetit juridik. 

- Nxënësit, dhe veçanërisht fëmijët e bashkësisë rome, akoma ballafaqohen me 
probleme gjatë realizimit të të drejtës së arsimit të mesëm të detyrueshëm e falas dhe të 
drejtën e arsimimit në gjuhën amtare, sidomos për shkak të mungesës së kushteve të 
ambienteve dhe kuadrit. 

- Rrezikohen të drejtat ligjore të qytetarëve si konsumatorë dhe pamundësohet 
realizimi i një pjese të të drejtave elementare të njeriut, me shkyçje të shpeshta kolektive të 
konsumatorëve nga rrjeti elektrik ose i ujësjellësit, pavarësisht se a paguhen faturat me 
rregull. 

- Vazhdojnë cenimet e të drejtave të fëmijëve edhe përkundër marrjes së masave 
normative dhe praktike për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

 
 
Çka më tutje?  
 

 Nga sugjerimet e nënvizuara Avokati i Popullit rekomandon se nevojitet: 

- Bashkëpunim efikas, esencial dhe cilësor i organeve ndaj të cilëve Avokati i 
Popullit vepron me kompetencë dhe respektim konsekuent të kërkesave dhe intervenimeve 
të dërguara. 

- Qasje serioze drejt reformës së administratës publike. 

- Qasje reale dhe respektim të parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat, intensifikimit të aktiviteteve për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive dhe miratimit të ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. 

- Krijimi i kushteve reale për zbatimin e legjislacionit dhe Strategjisë për realizim 
konsekuent të të drejtave të romëve. 

- Vazhdimi i procesit të edukimit permanent të nëpunësve policorë, me qëllim të 
sigurimit të cilësisë, njohurive dhe shkathtësive për respektimin e lirive dhe të drejtave të 
njeriut. 
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- Përmbajtje nga veprimet që janë në kundërshtim me  parimin e prezumcionit të 
pafajësisë. 

- Mbajtje konsekuente dhe ligjore të evidencave policore dhe përmirësim të 
kushteve materiale në lokalet për mbajtje në stacionet policore. 

- Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale dyshimet për 
keqpërdorim dhe tejkalim të autorizimeve policore t’i hetojë tërësisht dhe në mënyrë të 
paanshme dhe të iniciojë procedura, në përputhje me shkallën e përgjegjësisë së nëpunësve 
policorë. 

- Ndërmarrje e masave të vazhdueshme për përmirësimin e servisimit të nevojave 
të përditshme të qytetarëve në lidhje me gjendjet e tyre statusore dhe të drejtat që burojnë 
nga ato (lëshimit me kohë të dokumenteve personale, certifikatave dhe vërtetimeve nga 
evidenca zyrtare). 

- Bartësit e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit gjatë procedimit dhe vendimmarrjes 
ta respektojnë parimin e gjykimit korrekt në afat të arsyeshëm dhe të jenë imun ndaj 
ndikimeve. 

- Ndjekje dhe aplikim i praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në 
Strasburg.  

- Zbatim konsekuent të dispozitave ligjore dhe standardeve ndërkombëtare gjatë 
procedimit me personat e dënuar dhe të paraburgosur (në mesin e të cilëve edhe me të 
miturit), avancimi i kushteve të qëndrimit dhe të kapaciteteve të vendosjes nëpër burgje, 
ekipimi kadrovik plotësues i mëtutjeshëm i tyre me trajnim të detyrueshëm profesional dhe 
realizim pa pengesa i të drejtave të garantuara të personave të dënuar dhe të paraburgosur. 

- Zgjidhje të lokalitetit hapësinor të Entit Edukues-Korrigjues në Tetovë, sigurimi i 
funksionit edukues-riedukues gjatë kryerjes së masës dhe krijim të kushteve për 
risocializimin e kryerësve të mitur të veprave ndëshkuese.  

- Sigurim i trajtimit të njëjtë të qytetarëve në çështjet pronësore-juridike, 
përkatësisht rritja e efikasitetit, shmangia e subjektivitetit gjatë mbajtjes së procedurave 
administrative dhe respektimi i rregullit që lëndët të zgjidhen sipas radhës së pranimit. 

- Gjatë hartimit dhe miratimit të planeve urbanistike njësitë e pushtetit lokal t’i kenë 
parasysh nevojat e qytetarëve, ndërkaq me ato të sigurohet shfrytëzim racional i hapësirës 
dhe kushte për jetë humane dhe punë të qytetarëve. 

- Rritje e aktivitetit parandalues të seksioneve për punë inspektimi, me qëllim të 
zvogëlimit të ndërtimeve pa leje. 

- Organet kompetente në mënyrë konsekuente t’i respektojnë dhe zbatojnë 
dispozitat ligjore, si në aspekt të afateve ashtu edhe në aspektin e ligjshmërisë gjatë marrjes 
së vendimit. 

- Ndjekje permanente dhe matje e misionit të materieve të dëmshme në ajër prej 
kapaciteteve më të mëdha industriale dhe ndërmarrje të masave kundër ndotësve. 

- Organet kompetente të pushtetit lokal, në drejtim të mbrojtjes së mjedisit jetësor, 
të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë kontrollit të menaxhimit me mbeturina komunale dhe 
mjekësore. 

- Realizim konsekuent i të drejtave nga marrëdhënia e punës dhe zbatimi i 
dispozitave ligjore në procedurat e punësimit dhe sistematizimit, ndërkaq punëdhënësit të 
mos e keqpërdorin institutin ndërprerje të marrëdhënies së punës pa shkaqe konkrete. 



Годишен извештај 2007 
 
 
 

 
 

www.ombudsman.mk 

Raporti Vjetor  2008  
   79 

- Miratimi i ligjit të ri për banim, me qëllim të objektivizmit të kushteve dhe kritereve 
gjatë ndarjes së banesave në pronë shtetërore me qira personave të rrezikuar socialë dhe 
personave pa kulm mbi kokë. 

- Zbatimi i procedurave efikase dhe zbatim konsekuent i legjislacionit me qëllim të 
realizimit të parimit kushtetues për siguri dhe drejtësi sociale. 

- Krijimi i kushteve normative dhe praktike për realizimin me kohë dhe papengesa 
të së drejtës kushtetuese për mbrojtje shëndetësore dhe të detyrimit kushtetues të 
qytetarëve për kujdesin e shëndetit vetjak. 

- Sigurimi i kushteve dhe mundësive për realizimin papengesa të arsimit fillor dhe 
të mesëm falas për secilin fëmijë dhe për realizimin e të drejtës për arsimim në gjuhën 
amtare. 

- Ndërmarrje të masave për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, të cilët me 
rregull i kryejnë obligimet ndaj ndërmarrjeve ofrues të prodhimeve dhe shërbimeve dhe 
mosshfrytëzimin e pozitës monopolistike të ndërmarrjeve publike në drejtim të imponimit të 
kushteve që do t'i rrezikonin të drejtat elementare të qytetarëve. 

- Aktivitet, efikasitet dhe vetiniciativë më të madhe të të gjitha organeve 
kompetente për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, me qëllim të zhvillimit të tyre të rregullt 
psikofizik... 
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Në vitin 2009  
 
 
 
 Institucioni Avokat i Popullit do të vazhdojë t’i ndjek dhe hulumtojë rastet e veçanta 
dhe gjendjet në përgjithësi që kanë të bëjnë me realizimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të 
drejtave të njeriut. Gjithashtu, do ta ndjek edhe realizimin e parimit të mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive etnike. 

 Në Programin e punës së Avokatit të Popullit për vitin 2009, përveç punës sipas 
lëndëve, janë parashikuar edhe një sërë projekte në lidhje me perceptimin e gjendjeve në 
fusha të ndryshme, me qëllim të hartimit të informatave dhe raporteve të veçanta për gjendjet 
e konstatuara dhe për masat e propozuara. 

 Në fokusin e Avokatit të Popullit vend të veçantë do të zënë: entet ndëshkuese-
korrigjuese, veprimet policore, jurisprudenca, urbanizmi, ndërtimtaria dhe mjedisi jetësor. 
Pasojnë edhe siguria dhe mbrojtja sociale, sigurimi pensional dhe invalidor, mbrojtja dhe 
sigurimi shëndetësor, arsimi, të drejtat e konsumatorëve dhe veçanërisht të drejtat e fëmijëve 
dhe të grupeve të tjera të cenueshme. 

 Duke e pasur parasysh atë se Avokati i Popullit, me ratifikimin e Protokollit Fakultativ 
ndaj Konventës Kundër Torturës u përcaktua si mekanizëm nacional për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga tortura dhe llojit tjetër të veprimit brutal, jonjerëzor dhe poshtërues ose dënimit, 
do të propozojë ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Avokatin e Popullit, me qëllim të 
inkorporimit të kompetencave të reja dhe të njëjtat do t’ia praqes organit kompetent-Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë. 

 Kah propozim ndryshimet e lartpërmendura do të propozohen edhe ndryshime dhe 
plotësime me qëllim të përforcimit të kompetencës dhe autonomisë së Institucionit. 

 Në rolin e ri të Avokatit të Popullit, në lidhje me parandalimin dhe mbrojtjen nga 
tortura, do të ndërmerren edhe aktivitete për informimin e qytetarëve dhe administratës 
publike në lidhje me kompetencat e reja të Avokatit të Popullit me mbështetjen e Misionit të 
OSBE-së dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). 

 Edhe gjatë vitit 2009 do të organizohen takime në nivel lokal me qëllim të përforcimit 
të dialogut mes pushteteve lokale dhe Avokatit të Popullit, në të cilat do të diskutohet për 
nivelin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe se si i njëjti të përmirësohet. 

 Trajnimet për përforcimin e kapaciteteve të institucionit do të vazhdojnë edhe gjatë 
vitit 2009. Nuk do të mungojë as bashkëpunimi ndërkombëtar me institucionet e 
ombudsmanëve nga vendet e rajonit, vendet anëtare të Unionit Evropian dhe më gjerë, 
ndërkaq shkëmbimi i përvojave të punës do të realizohet edhe përmes vizitave studimore në 
institucionet e ombudsmanëve të tjerë..   
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 Nga praktika 
 

 
 
AP nr. 645/08  
 
 Një qytetare nga Tetova parashtroi 
parashtesë në të cilën cekte se në vitin 2005 ka 
paraqitur kërkesë për pranim në nënshtetësinë e 
Republikës së Maqedonisë, sipas së cilët 
procedura zvarritet me justifikimin se kinse nuk e 
zotëron gjuhën maqedonase, edhe pse e kishte 
dhënë provimin për arsim të mesëm profesional 
në Tetovë, ku edhe ka lindur. 
 Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, 
Komisioni për gjuhë i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë ka konstatuar se parashtruesja e 
plotëson kushtin për zotërimin e gjuhës 
maqedonase dhe pas kësaj organi i shtetësisë 
mori aktvendim për pranimin e saj në 
nënshtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 
 
 
AP nr. 1462/08 
 
 Pas sugjerimit të dhënë me shkrim nga 
ana e Zyrës rajonale në Kumanovë, pranë 
organit të punëve të brendshme për respektimin 
e afatit prej 15 ditësh për lëshimin e 
letërnjoftimit, në përputhje me Ligjin për 
letërnjoftim, qytetares nga fshati Sopot i 
Kumanovës për herë të parë i është lëshuar 
letërnjoftim me vendbanim në këtë fshat. 
 
 
AP nr.4/08 
 
 Një qytetar nga Shtipi kërkoi ndërhyrjen 
e Avokatit të Popullit para Ndërmarrjes Publike 
për Ekonomizim me Lokale Banimi dhe Afariste 
të Republikës së Maqedonisë-Njësia rajonale në 
Shtip, për shkak të përllogaritjes gabimisht të 
kamatës së mjeteve të maturuara të papaguara 
në emër të qirasë për një periudhë kohore prej 
më shumë vitesh. 

 Në procedurën e blerjes së banesës, në 
vitin 2007, Ndërmarrja Publike për Ekonomizim 
me Lokale Banimi dhe Afariste, parashtruesin e 
kishte ngarkuar që të paguajë mjete në para, në 
emër të kamatës, për borxhit të cilin nuk e kishte 
paguar në kohë, për çka parashtruesi kishte 
paraqitur kundërshtim për parashkrim dhe me 
këtë rast kishte kërkuar të hartohet listë e re e 
kamatës. 
 Meqë parashtruesi nuk kishte marrë 
përgjigje sipas kërkesës, Avokati i Popullit nga 
këqyrja në dokumentacionin e lëndës, konstatoi 
se të dhënat për parashkrim të kërkesave janë të 
sakta dhe kërkoi që brenda afatit sa më të 
shkurtë kohor të hartohet listë e re e kamatës. 
 Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me 
Lokale Banimi dhe Afariste të Republikës së 
Maqedonisë-Njësia rajonale në Shtip, e njoftoi 
Avokatin e Popullit se si rezultat i ndërhyrjes së 
tij, ndërkaq në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
marrëdhënie detyrimore, është hartuar 
përllogaritje e re e kamatës, kështu që 
parashtruesit të parashtresës iu dha mundësia 
për ta vazhduar procedurën e blerjes së 
banesës. 
 
 
AP nr. 1549/08 
 
 Një qytetar nga Velesi kërkoi ndërhyrje 
para Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me 
Lokale Banimi dhe Afariste të Republikës së 
Maqedonisë-Njësia rajonale në Veles, për shkak 
të zvarritjes së paarsyeshme të procedurës së 
dorëzimit të banesës së ndarë me qira. 
 Përkatësisht, parashtruesi kërkoi 
zbatimin e dispozitave nga marrëveshja e lidhur 
për banesë me qira, përkatësisht dorëzimin faktit 
të zotërimit të banesës, e cila i ishte ndarë nga 
ana e Komisionit për çështje strehimore të 
Republikës së Maqedonisë, ndërkaq në të cilën 
banonte pa leje ndonjë person tjetër. 
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 Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me 
Lokale Banimi dhe Afariste të Republikës së 
Maqedonisë-Njësia rajonale në Veles, me padi 
kishte ngritur procedurë për shpërnguljen e 
detyrueshme të personit që banonte pa leje në 
banesën e ndarë, sipas së cilës Gjykata 
Themelor e Velesit me aktgjykim të plotfuqishëm 
e miratoi kërkesëpadinë dhe i urdhëroi 
shpërngulje të detyrueshme. 
 Meqë procedura për shpërnguljen e 
dhunshme nuk u zbatua për një periudhë më të 
gjatë kohore, Avokati i Popullit  iu drejtua 
Gjykatës Themelore të Velesit, të cilët e njoftoi 
se përmbarimi disa herë ishte caktuar nga ana e 
Gjykatës, por me kërkesë të Ndërmarrjes 
Publike i njëjti isshte shtyrë. 
 Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit që 
Ndërmarrja publike detyrimisht të përfshihet dhe 
t’i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për 
zbatimin sa më të shpejtë të procedurës për 
shpërngulje të dhunshme, Ndërmarrja Publike 
njoftoi se banesa ishte zbrazur nga personi i 
banuar pa leje, dhe pas kësaj ajo i ishte 
dorëzuar në zotërim faktit parashtruesit të 
parashtresës. 
  
   
AP nr. 2995/07 
 
 Qytetar i Velesit kërkoi ndërhyrje për 
shkak të mosveprimit të Gjykatës Themelore 
Shkup 1 – Shkup, sipas kërkesës për kthimin e 
dokumentit të udhëtimit të marrë nga Sektori i 
Punëve të Brendshme – Veles. 
 Meqë dokumenti i udhëtimit ishte marrë 
përkohësisht, me qëllim të sigurimit të prezencës 
të të akuzuarit gjatë procedurës penale, e cila 
tashmë ishte e plotfuqishme, Avokati i Popullit i 
sugjeroi Gjykatës Themelore Shkup 1 - Shkup 
që të ndërmerr veprime për kthimin e dokumentit 
për shkak të mospasjes së arsyeve për mbajtjen 
e tij të mëtutjeshme. 
 Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, 
parashtruesit të parashtresës iu kthye dokumenti 
i udhëtimit. 
 
 
AP nr. 967/08 
 
 M. R. nga Manastiri, kërkoi ndërhyrjen e 
Avokatit të Popullit për shkak të zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurës trashëgimore para 
Gjykatës Themelore në Manastir. 
 Meqë gjatë rrjedhës së procedurës qe 
konstatuar se parashtruesja e parashtresës, 
duke i shfrytëzuar mjetet juridike të rregullta dhe 
të jashtëzakonshme, kishte siguruar rishqyrtim të 
sërishëm para gjykatës së shkallës së parë, 

ndërkaq gjyqtari nuk kishte ndërmarrë veprime 
për më shumë se një vit, sipas kërkesës së 
Avokatit të Popullit, Këshilli Gjyqësor i 
Republikës së Maqedonisë ndërmori veprime 
nga kompetenca e tij, dhe si rrjedhojë e kësaj, 
gjykata e shkallës së parë e vazhdoi procedurën 
trashëgimore. 
 
 
AP nr. 1569/08 
 
 Parashtruesi i parashtresës kërkoi 
mbrojtjen e të drejtave ligjore të cenuara nga 
nëpunësit policorë të Stacionit Policorë 
Aerodrom të cilët i kishin tejkaluar autorizimet 
zyrtare. 
 Pasi konstatoi cenim të të drejtave për 
përdorim të paarsyeshëm të forcës fizike, për 
shkak të dyshimit për torturë, Avokati i Popullit 
pranë Prokurorisë Themelore Publike në Shkup 
paraqiti kërkesë për hapje të procedurës me 
qëllim të verifikimit të përgjegjësisë ndëshkuese. 
 Në përgjigjen kthyese, Prokuroria 
Publike informoi se kërkesa ishte marrë 
parasysh dhe se kundër nëpunësve policorë 
ishte hapur procedurë përpara gjykatës 
kompetente. 
 
 
AP nr. 175/08 
  
 Ministri i Financave përmes Komisionit 
për vendimmarrje sipas kërkesave për 
denacionalizim me seli në Komunën e Gostivarit 
kishte marrë Aktvendim kundër të cilit, brenda 
afatit të përcaktuar ligjore, palët kishin paraqitur 
padi pranë organit administrativ të shkallës së 
dytë - Komisionit për zgjidhje në procedurë të 
shkallës së dytë në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit konstatoi se bëhet fjalë për 
shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarit, me ç'rast komisonit të cekur i sugjeroi 
që me prioritet ta shqyrtojë dhe të vendos për 
lëndën sepse nuk ishte respektuar afati për 
marrjen e vendimit sipas ankesës, i cili, në 
kuptimin e nenit 247 të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, është dy muaj, duke 
e llogaritur nga dita e paraqitjes së ankesës, si 
dhe parimin pë urgjencë të procedurës në 
përputhje me dispozitat e Ligjit për 
denacionalizim. 
 Pas dërgimit edhe të intervenimeve të 
tjera, sugjerimi u miratua. 
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AP nr. 323/08 
 
 Qytetari L. Z. nga Shkupi kërkoi marrjen 
e veprimeve para Sektorit për matje dhe 
kadastër – Shkup në Entin Shtetëror për Punë 
Gjeodezie për shkak të shkeljes të të drejtës së 
pronësisë të garantuar me Kushtetutë, meqë 
edhe pse kishte kaluar një periudhe më e gjatë 
kohore nuk ishte vepruar sipas kërkesës për 
zbatimin e marrëveshjes për shkëmbim të 
ndërsjellë të truallit. 
 Avokati i Popullit konstatoi se mënyra e 
këtillë e veprimit, përkatësisht mosveprimit është 
në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative dhe 
dispozitave tjera përkatëse, me të cilat 
rregullohet çështja e matjes, kadastrës dhe 
regjistrimit të të drejtave të patundshmërive. 
 Përkatësisht, ishte e pakontestueshme 
se kishte mosrespektim të plotë të afatit të 
përcaktuar për marrjen e aktvendimit, në 
përputhje me përmbajtjen e dispozitave 
përkatëse të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative, që është më së shumti dy muaj, 
duke e llogaritur edhe ditën e paraqitjes me 
rregull të kërkesës, ndërkaq, nga dita e 
paraqitjes së kërkesës kishte kaluar periudhë 
prej shtatë muajsh. 
 Nga ana tjetër, pakontestueshëm 
rezultonte se e drejta e pronësisë, sa i përkiste 
patundshmërive rezultonte nga përmbajtja e 
dokumentit përkatës – Marrëveshjes për 
ndërrimin e pronës së patundshme, e cila në 
përputhje me dispozitat juridike – materiale nga 
fusha e matjes, kadastrës dhe regjistrimit të 
patundshmërive paraqiste bazë juridike për 
ndryshime në kadastrën e patundshmërive.  
 Avokati i Popullit i dërgoi rekomandim 
organit të cekur që të veprojë dhe vendos me 
prioritet duke e marrë në konsideratë kërkesën e 
parashtruesit të parashtresës, por në afatin e 
dhënë organi kompetent nuk veproi për gjithë 
atë që i ishte rekomanduar sepse brenda kohe 
lënda qe zgjidhur, ndërsa kërkesa e qytetarit 
ishte refuzuar si e pabazë. 
 
 
AP nr. 1542/08 
 
 Një e dënuar nga Enti Ndëshkues-
Korrigjues “Idrizovë” parashtroi parashtresë duke 
vënë në pah se për shkak të problemeve 
shëndetësore, mjeku i burgut i kishte dhënë 
udhëzim për kontroll te specialisti në Klinikën e 
Shkupit, udhëzim i cili nuk ishte realizuar edhe 
pse kishte kaluar një periudhë më e gjatë 
kohore. 

 Pas konstatimit të gjendjes, Avokati i 
Popullit rekomandoi që e dënuara të dërgohet 
menjëherë në Institutin e Patofiziologjisë. 
 Rekomandimi u pranua dhe të dënuarës 
iu bënë ekzaminimet e nevojshme të diagnozës. 
 
 
AP nr. 1688/08 
 
 Parashtresë parashtroi person i dënuar 
nga Enti Ndëshkues- Korrigjues “Idrizovë” duke u 
ankuar se ushqimi që merrte nuk ishte adekuat 
me gjendjen e tij shëndetësore, ngaqë ai ishte i 
sëmurë nga diabeti. Pas bisedës së zhvilluar me 
punonjësit shëndetësorë të Burgut, dhe 
inspektimit të bërë në dokumentacionin mjekësor 
të të burgosurit, Avokati i Popullit rekomandoi që 
në mënyrë konsekuente të aplikohen dispozitat e 
Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve sa i përket 
ushqimit dhe mbrojtjes shëndetësore të të 
dënuarit.  
 Rekomandimi u pranua dhe i dënuari 
filloi të merr ushqim adekuat konform sëmundjes 
së tij. 
 
AP nr. 379/08 
 
 Një qytetar kërkoi mbrojtje të të drejtave 
në procedurë të lëshimit të aktvendimit për 
kushte të lokalitetit në Komunën Kisella Vodë. 
 Meqë që nga dokumentacioni i 
bashkëngjitur u konstatua se të drejtat e 
parashtruesit ishin cenuar, Avokati i Popullit i 
dërgoi rekomandim Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve me të cilin i mbështeti të dhënat 
ankimore. 
 Ministri i Transportit dhe Lidhjeve i pranoi 
të dhënat ankimore, si dhe rekomandimin e 
Avokatit të Popullit, me ç’rast e anuloi 
aktvendimin e shkallës së parë, ndërsa sipas 
rekomandimit, kryetari i Komunës Kisella Vodë, e 
mori në konsideratë kërkesën e parashtruesit 
dhe miratoi aktvendimit për kushtet e lokalitetit. 
 
 
AP nr. 937/08 
 
 V. K. nga Shtipi, kërkoi që Avokati i 
Popullit të ndërhynte pranë inspektorit të 
autorizuar të ndërtimtarisë në Komunën e Shtipit 
sipas denoncimit të paraqitur kundër ndërtimit pa 
leje të një objekti në fqinjësi. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit iu drejtua kryetarit të komunës 
si dhe inspektorit të autorizuar të ndërtimtarisë, 
me kërkesë që të bëhet mbikëqyrje inspektuese, 
ndërkaq varësisht nga konstatimi i gjendjes 
faktike të ndërmerren masa përkatëse ligjore. 
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 Në informatën kthyese, Avokati i Popullit 
konstatoi se organi inspektues kishte vepruar 
sipas kërkesës dhe kishte marrë aktvendim dhe 
konkluzion për përmbarim me të cilin ndërtuesit 
pa leje i ka rekomanduar që ta heq ndërtimin, 
ndërkaq aktet ia kishte dërguar shërbimit 
përmbarues. 
 
 
AP nr. 2465/08 
 
 Një nënë e vetme nga Shkupi, paraqiti 
parashtresë për realizimin e së drejtës për 
kompensim në para të rrogës për orar pune të 
shkurtuar për shkak të përkujdesjes së fëmijës 
me nevoja të veçanta. Por, edhe përkundër faktit 
se organi i shkallës së dytë e kishte marrë në 
konsideratë ankesën, Qendra ndërkomunale për 
punë sociale e kishte shfuqizuar aktvendimin e 
shkallës së parë dhe përsëri kishte marrë 
aktvendim, me të cilin parashtrueses nuk ia 
kishte pranuar të drejtën edhe pse ajo i 
përmbushte kushtet ligjore për realizimin e kësaj 
të drejte. Qendra nuk ia kishte pranuar këtë të 
drejtë vetëm për shkak se fëmija ka pasur 
përkujdesje në Qendrën ditore për fëmijë me 
nevoja të veçanta. 
 Duke vlerësuar se cenohet e drejta e 
parashtrueses së parashtresës, e cila është në 
marrëdhënie pune, Avokati i Popullit iu drejtua 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të cilës 
i sugjeroi që gjendja faktike të përcaktohet drejtë 
dhe të aplikohet neni 21 i Ligjit për ndryshime 
dhe plotësime të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative, me të cilin jepet 
mundësia që organi i shkallës së dytë ta zgjidhë 
vetë lëndën, nëse veprohen sipas ankesës së 
ankimuar kundër aktvendimit i cili është 
shfuqizuar një herë dhe është kthyer në 
rishqyrtim. 
 Ministria e pranoi sugjerimin e Avokatit 
të Popullit dhe miratoi aktvendim relevant me të 
cilin parashtrueses së parashtresës iu njoh e 
drejta e kompensimit të rrogës për orar të 
shkurtuar për shkak të përkujdesjes së fëmijës 
me hendikep të rëndë. 
 
 
AP nr. 719/08  
 
 Një qytetar nga Prilepi parashtroi 
parashtresë për shkak të cenimit të të drejtave 
me refuzim të pabazë të kërkesës së paraqitur 
për realizimin e të drejtë për kompensim në para 
për shkak të aftësisë së zvogëluar për punë, për 
çka ka qenë i detyruar të hap kontest 
administrativ para Gjykatës Administrative të 
Republikës së Maqedonisë. 

 Avokati i Popullit pranë organit 
kompetent dërgoi sugjerim që menjëherë të 
ndërmerren veprime përkatëse për marrjen e 
aktvendimit të ligjshëm, përkatësisht të mos 
pritet epilogu i procedurës gjyqësore, sipas 
kontestit të hapur administrativ, duke e marrë 
parasysh faktin se qytetari posedonte raportin e 
komisionit kompetent se është me aftësi pune të 
ngelur. 
 Pas më tepër ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit, parashtruesi i parashtresës e realizoi të 
drejtën e kompensimit në para, mbi bazë të 
aftësisë së punës të zvogëluar ose të ngelur, 
përkatësisht e realizoi të drejtët për pension 
invaliditeti meqë në ndërkohë ndryshime pësoi 
edhe korniza ligjore. 
 
 
AP nr.1222/08 
 
 D. N. nga Shkupi dërgoi parashtresë 
sepse Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
ia kishte refuzuar kërkesën për realizimin e së 
drejtës për pension familjar, mbi bazë të 
bashkëshortit i cili kishte ndërruar jetë, ndërsa në 
martesë me të kishte jetuar më pak se pesë vjet, 
para se pasonte vdekja e tij. 
 Në procedurën e mëtutjeshme, 
parashtrueses i ishte refuzuar ankesa si e 
pabazë, ndërkaq ajo e kishte humbur edhe 
kontestin administrativ, duke e pasur parasysh 
legjislacionin e atëhershëm të vlefshëm me të 
cilin kushtëzohej e drejta e pensionit familjar me 
më së paku pesë vjet martesë para vdekjes së 
personit të siguruar. Me vendim të Gjykatës 
Kushtetuese, u shfuqizuan këto dispozita ligjore, 
por krahas kësaj parashtruesja nuk mund ta 
realizonte të drejtën. 
 Për këtë arsye, Avokati i Popullit u dërgoi 
organeve kompetente sugjerim që parashtrueses 
t’i njihej e drejta, me ç’rast pas sugjerimit, 
organet kompetente miratuan aktvendim me të 
cilin parashtruesja e realizoi të drejtën e 
pensionit familjar. 
 
 
 
AP nr. 531/08 
 
 Parashtruesja, e cila vuante dënimin me 
burg në Entin Ndëshkues-Korrigjues “Idrizovë”, 
pranë Avokatit të Popullit paraqiti kërkesë për 
realizimin e kontakteve personale me fëmijën e 
vendosur dhe përkujdesur në ent publik. Për 
shkak të realizimit të të drejtës së mbajtjes së 
marrëdhënieve personale dhe kontakteve të 
drejtpërdrejta mes fëmijës dhe nënës, Avokati i 
Popullit ndërmori më tepër veprime, para së 
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gjithash, duke e pasur parasysh interesin më të 
mirë të fëmijës dhe të drejtat e garantuara me 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe Ligjin 
për familjen dhe në vazhdimësi e ndiqte gjendjen 
rreth realizimit të të drejtës së mbajtjes së 
kontakteve mes nënës dhe fëmijës. 
 Sugjerimet dhe ndërhyrjet e Avokatit të 
Popullit u pranuan, ndërkaq personat zyrtarë të 
organeve kompetente vlerësuan se takimet e 
fëmijës me nënën ndikojnë pozitivisht, prandaj 
kontaktet mes fëmijës dhe nënës mbaheshin sa 
herë kur një gjë e tillë ishte e mundur dhe në 
interes të fëmijës. 
 Përkrah krijimit të kushteve për 
realizimin e së drejtës të fëmijës për mbajtjen e 
kontakteve personale me nënën, pas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit u ndërmorën edhe masa 
për tejkalimin e problemeve të caktuara me të 
cilat fëmija ballafaqohej në institut si në kuptimin 
e gjendjes shëndetësore ashtu edhe në kuptimin 
e sjelljes së fëmijëve të tjerë. 
 
 
AP nr. 1102/08 
 
 Duke vepruar sipas denoncimit të një 
rastit për ngacmim seksual të nxënëses nga ana 
e mësimdhënësit në shkollë fillore, Avokati i 
Popullit hapi procedurë dhe pas ndërmarrjes së 
më tepër veprimeve konstatoi se në rastin 
konkret nuk bëhej fjalë për ngacmim seksual të 
nxënëses, por për sjellje joadekuate të 
mësimdhënësit ndaj saj, por edhe ndaj fëmijëve 
të tjerë në shkollë. 
 Për këtë shkak, edhe pse prindërit e 
nxënëses vlerësuan se nuk ka bazë për të hapur 
procedurë kundër mësimdhënësit, Avokati i 
Popullit megjithatë vlerësoi se duhet të 
parandalohet çfarë do qoftë sjellje dhe veprimi 
joadekuat të mësimdhënësve dhe në këtë 
kuptim kërkoi të ndërmerren masa për 
përgjegjësi të mësimdhënësit për ta parandaluar 
sjelljen e tij joprofesionale ndaj fëmijëve. 
 Duke vepruar sipas sugjerimeve të 
Avokatit të Popullit, mësimdhënësit iu shqiptua 
masë përkatës disiplinore. 
 
 
AP nr. 2422/08 
 
 Një qytetar nga Shkupi, parashtroi 
parashtresë për shkak se edhe pse i kishte kryer 
studimet dhe me sukses e kishte mbrojtur 
diplomën, nuk i ishte lëshuar vërtetimi dhe 
diploma për studime të kryera vetëm për shkak 
të mbajtjes në mënyrë të pandërgjegjshme të 
evidencës dhe ruajtjes së dokumenteve nga ana 
e shërbimeve të Fakultetit. Përndryshe, në 

dosjen e tij mungonin më tepër fletëparaqitje për 
provimet e dhëna, si dhe fletat e evidentimit të 
notave. 
 Avokati i Popullit dërgoi sugjerim pranë 
Fakultetit duke theksuar se në përputhje me 
Ligjin për arsim të lartë, studimet përfundojnë me 
dhënien e të gjitha provimeve, hartimin e punimit 
të diplomës ose dhënien e provimit përfundimtar, 
në përputhje me programin studimor dhe se 
studentit, i cili i ka kryer të gjitha detyrat sipas 
programit studimor, mbi bazë të evidencës që 
mbahet për të, duhet t’i lëshohet vërtetimi dhe 
diploma. Gjithashtu, u vu në dukje se 
parashtruesi pa bazë është ngarkuar që përsëri 
të paraqes fletëparaqitje për provimet të cilat i 
kishte dhënë një herë dhe për të cilat kishte 
marrë nota, prandaj, nuk ishte faji i tij që Fakulteti 
nuk kishte evidencë të rregullt dhe se nuk ka 
bazë ligjore që lëshimi i vërtetimit ose diplomës 
për studentin, i cili i ka përmbushur detyrat, të 
kushtëzohet për shkak të lëshimeve dhe 
gabimeve të shërbimeve të Fakulteti. 
 Fakulteti e mbështeti sugjerimin e 
Avokatit të Popullit dhe ndërmori masa për 
tejkalimin e problemit dhe së shpejti studentit iu 
lëshua vërtetimi. 
 
 
AP nr. 862/08 
 
 Përmes Komitetit të Helsinkit për të 
Drejtat e Njeriut, Asociacionit për Edukim 
Shëndetësor, Parandalim dhe Trajtim më të Mirë 
“HEPTA”, është parashtruar parashtresë me 
kërkesë për ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave 
të personave të infektuar me virusin Hepatit C, 
për shkak të mospasjes së kushteve për 
përcaktimin me kohë të diagnozës dhe trajtimin e 
të sëmurëve, si dhe për shkak të listës së pritjes 
për trajtim të personave të infektuar. 
 Duke e pasur parasysh se sëmundja e 
Hepatitit C, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen 
e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse, bie në 
grupin e sëmundjeve ngjitëse, nevojitet 
përcaktim me kohë i diagnozës dhe me kohë 
duhet të merret terapia përkatëse, me qëllim që 
të parandalohet zgjerimi i infeksioneve dhe të 
mos shkaktojë përkeqësim të gjendjes 
shëndetësore të personave të sëmurë. 
 Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, 
organet kompetente ndërmorën masa përkatëse, 
përkatësisht u siguruar aparaturë bashkëkohore 
tërësisht e automatizuar për gjenotipizim dhe 
është planifikuar furnizimi i rregullt me sasinë e 
mjaftueshme të testeve. Në këtë mënyrë, sipas 
Ministrisë së Shëndetësisë, janë tejkaluar 
problemet që kanë të bëjnë me mungesën e 
testeve për përcaktimin e diagnozës, ndërkaq 
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me aparaturën e cekur dhe provën e gjenotipit 
mundësohet planifikim i përpiktë i regjimit të 
mjekimit të pacientit me Hepatitin C. 
 Gjithashtu, është inkorporuar aktiviteti 
programor metoda “Skrining” për Hepatitin C, me 
të cilën janë parashikuar masa dhe aktivitete për 
ndjekje permanente të gjendjes epidemiologjie 
në vend përmes zbatimit të aktiviteteve të 
organizuara për zbulimin e hershëm të infektimit. 
Këto aktivitete janë paraparë me Programin për 
mbrojtje preventive shëndetësore për vitin 2009, 
për çka janë përcaktuar edhe mjetet e 
nevojshme nga Buxheti i Ministrisë së 
Shëndetësisë. 
 
 
AP nr. 473/08 
 
 Një qytetare e Tetovës, kërkoi ndërhyrje 
të Avokatit të Popullit për shkak të mosnjohjes të 
së drejtës së kompensimit të mjeteve për 
shërbim të kryer shëndetësor në institucion 
shëndetësor me të cilin Fondi për Sigurim 
Shëndetësor nuk ka lidhur marrëveshje. 
 Avokati i Popullit konstatoi se Fondi për 
Sigurim Shëndetësor ka marrë aktvendim, me të 
cilin e ka refuzuar kërkesën e parashtrueses 
duke u bazuar dhe duke i aplikuar dispozitat e 
nenit 9, paragrafi 2 dhe 3 të Ligjit për sigurim 
shëndetësor, të cilët janë anuluar me vendim të 
Gjykatës Kushtetuese dhe si të tilla nuk 
prodhojnë veprime juridike. 
 Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, 
Ministria e Shëndetësisë e mori në konsideratë 
kërkesën dhe e shfuqizoi aktvendimin e Fondit, 
ndërsa parashtrueses së parashtresës ia pranoi 
të drejtën e kompensimit të shpenzimeve për 
shërbimin e kryer shëndetësor. 
 
 
AP nr. 2311/08 
 
 Një qytetar nga Strumica u ankua për 
shkeljen e të drejtave ligjore nga ana e NP 
“Higjiena Komunale” – Shkup, NP “Ujësjellësi 
dhe Kanalizimi” – Shkup dhe “EVN-Makedonia” 
SHA – Shkup, ngaqë nuk kishin ndërmarrë 
veprime sipas kërkesës së dërguar për 
ndryshimin e emrit të shfrytëzuesit dhe lidhjes së 
marrëveshjeve të reja për shfrytëzimin e 
shërbimeve në mënyrë që të mund t’i paguajë 
me rregull shërbimet e ndërmarrjeve të 
lartpërmendura.  
 Avokati i Popullit konstatoi se 
parashtruesi, mbi bazë të vendimit gjyqësor e ka 
fituar të drejtën e pronësisë së objektit banesor, 
por pronari i mëparshëm nuk i kishte shlyer 
detyrimet për energji të harxhuar elektrike dhe 

ujë, prandaj ndërmarrjet publike, ofruese të 
prodhimeve dhe shërbimeve të cekura e kishin 
ngarkuar pronarin e ri për borxhet e që i kishte 
lënë shfrytëzuesi i mëparshëm. 
 Duke vlerësuar se bëhet fjalë për shkelje 
të të drejtave të parashtruesit, Avokati i Popullit 
dërgoi sugjerim pranë ndërmarrjeve publike, të 
cilat vepruan sipas sugjerimit, dhe pas kësaj u bë 
ndryshimi i emrit të shfrytëzuesit, ndërkaq 
parashtruesi u çlirua nga borxhet për ujë të 
harxhuar, për mbeturina dhe për energji elektrike 
të cilat i kishte lënë shfrytëzuesi i mëparshëm i 
banesës. 
 
 
AP nr. 1440/08 
 
 Avokati i Popullit, mbi bazë të 
informatave të marra, me iniciativë të tij, hapi 
procedurë për mbrojtjen e të drejtave dhe 
interesave të shfrytëzuesve të shërbimeve të 
“EVN- Makedonia” SHA – Shkup për shkak të 
shkyçjes kolektive nga rrjeti i energjisë elektrike 
në fshatin Studeniçan, përfshirë edhe ata 
shfrytëzues të cilët i kishin paguar me rregull 
faturat, me ç’rast u soll në pikëpyetje funksionimi 
i sistemit të ujit në këtë fshat. 
 Avokati i Popullit dërgoi rekomandim, me 
të cilin vuri në dukje se me shkyçjen kolektive të 
energjisë elektrike veprohet në kundërshtim me 
dispozitat përkatëse ligjore dhe pa bazë shkyçen 
edhe konsumatorët të cilët në mënyrë 
permanente dhe me kohë i shlyejnë detyrimet 
për energji elektrike dhe ujë të harxhuar. 
 Për këtë shkak, u kërkua që menjëherë 
të ndërpritet shkyçja e paligjshme  kolektive e 
energjisë elektrike në fshatin e cekur, si dhe të 
fillohet me lidhjen në rrjet  të të gjithë 
shfrytëzuesve të cilët me rregull i shlyejnë 
detyrimet. Rekomandimi i Avokatit të Popullit u 
respektua dhe në fshat përsëri u lëshua energjia 
elektrike. 
 
 
AP nr. 191/08  
 
 Një qytetare nga Kumanova kërkoi 
ndërhyrjen e Avokatit të Popullit për mbrojtjen e 
të drejtave nga marrëdhënia e punës para 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës-Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit, për shkak të mosmarrjes së 
përgjigjes për kërkesat e dërguara dhe 
mosmarrjes së ftesës për dhënien e provimit për 
drejtor. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit kërkoi nga Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit dhe Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës – Komisioni për dhënien e provimit për 
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drejtor të shkollave fillore, që të veprojnë në 
përputhje me rregullat nga fusha e arsimit. 
 Sipas sugjerimit të drejtuar, Avokati i 
Popullit u informua se parashtruesja e 
parashtresës e ka dhënë me sukses provimin 
për drejtor në shkollë fillore, me çka e realizoi të 
drejtën saj. 
 
 
AP nr. 226/08  
 
 Një qytetar nga Manastiri, parashtroi 
parashtresë pranë Avokatit të Popullit në të cilën 
kërkonte ndërhyrje para Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për shkak se nuk ia kishin kthyer 
dokumentet të cilat i kishte paraqitur sipas 
konkursit të shpallur për punësim. 
 Avokati i Popullit nga Ministria e Punëve 
të Brendshme kërkoi të informohet dhe kështu, 
pas ndërhyrjes, si dhe pas veprimeve të 
ndërmarra nga ana e parashtruesit të 
parashtresës, atij iu kthyen dokumentet e 
paraqitura sipas konkursit të shpallur për 
punësim. 
 
 
AP nr. 608/08  
 
 Një qytetar nga Gostivari pranë Avokatit 
të Popullit parashtroi parashtresë në të cilën 
kërkoi që ai të intervenojë për shkak të 
moszbatimit të aktvendimit për pagimin e 
mjeteve për asistencë përcjellëse me qëllim të 
realizimit të së drejtës për pension pleqërie nga 
ana e organit udhëheqës të Ndërmarrjes Publike 
“Radiotelevizioni Maqedonas”. 
 Avokati i Popullit iu drejtua Këshillit 
Drejtues dhe drejtorit ekzekutiv të 
“Radiotelevizioni Maqedonas” me kërkesë që ta 
informojnë për shkaqet se pse nuk zbatohet 
aktvendimi i miratuar, si dhe sugjeroi se 
domosdo duhet të ndërmerren veprime për 
zbatimin e aktvendimit ngaqë punonjësi ka pasur 
të drejtë për asistencë përcjellëse me rastin e 
shkuarjes në pension, në përputhje me nenin 
113 të Ligjit për marrëdhënie pune. 
 Duke vepruar sipas ndërhyrjes së 
Avokatit të Popullit, Ndërmarrja Publike 
“Radiotelevizioni Maqedonas” parashtruesit të 
parashtresës ia pagoi mjetet mbi bazë të 
asistencës përcjellëse për shkak të realizimit të 
të drejtës për pension pleqërie. 
 
 
AP nr. 1360/08 
 
 Një qytetare nga Shkupi kërkoi mbrojtje 
të të drejtave nga marrëdhënia e punës të 

cenuara nga ana e drejtorit të Shkollës Fillore 
“Shën Klimenti i Ohrit” në Shkup. 
 Avokati i Popullit iu drejtua drejtorit të 
Shkollës me kërkesë që të informohet përkitazi 
me të dhënat e parashtrueses, me ç’rast sugjeroi 
nevojën e respektimit me konsekuencë të 
dispozitave të Ligjit për arsim fillor dhe Ligjit për 
marrëdhënie pune, të cilat kanë të bëjnë me 
ndalimin e diskriminimit sa i përket avancimit në 
punë, arsimimit, rikualifikimit, si dhe të gjitha të 
drejtave të tjera që rezultojnë nga marrëdhënia e 
punës dhe në lidhje me marrëdhënien e punës, 
përfshirë edhe unifikimin e rrogave. 
 Duke vepruar sipas sugjerimit, drejtori i 
Shkollës Fillore “Shën Klimenti i Ohrit” në Shkup, 
e informoi Avokati e Popullit se gjendja është 
tejkaluar, përkatësisht se parashtrueses i janë 
dhënë orë, ndërkaq në përputhje me këtë edhe 
pagesa e rrogës sipas shkallës së arsimit të 
lartë. 
 
 
AP nr. 1364/08  
 
 Një qytetare nga Shkupi në parashtresën 
e saj kërkoi ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave 
nga marrëdhënia e punës, të cenuara nga sjellja 
diskriminuese dhe veprimi i drejtorit të Entit 
Ndëshkues-Korrigjues Burgu “Shkup”. 
 Avokati i Popullit, së pari, drejtorit të 
Burgut “Shkup” iu drejtua me sugjerim, ndërsa 
pas disa ditësh gjatë vizitës së Burgut, ai 
kontaktoi me drejtorin e Burgut, me qëllim që të 
informohet se çka ka ndërmarrë në lidhje me 
sugjerimin e dërguar. 
 Drejtori i Burgut deklaroi se ka marrë 
aktvendim me të cilin ka vepruar sipas sugjerimit 
të Avokatit të Popullit, me ç’rast u tejkalua 
gjendja për të cilën qe parashtruar parashtresa. 
 
 
AP nr. 535/08  
 
 Një qytetar kërkoi ndërhyrje për shkak të 
mosveprimit të Ministrit të Drejtësisë sipas 
kërkesës së dërguar për marrjen e vërtetimit për 
përkthyes gjyqësor edhe përkundër paraqitjes së 
dokumentacionit të nevojshëm. 
 Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së 
Drejtësisë me kërkesë që të informohet për 
shkaqet se pse nuk është vepruar sipas 
kërkesës së parashtruesit. 
 Ministri i Drejtësisë e informoi se kishte 
vendosur sipas kërkesës dhe se kishte marrë 
aktvendim me të cilin parashtruesit të 
parashtresës ia kishte lëshuar vërtetimin për 
përkthyes gjyqësor në Gjykatën Themelore 
Shkup 1 në Shkup. 
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AP nr. 933/08 
 
 L. B. nga Shkupi, në parashtresën e saj 
kishte cekur se i është shqiptuar pushim nga 
marrëdhënia e punës për shkak se i kishte 
mbushur 62 vjet dhe se sipas kundërshtimit të 
dërguar pranë Organit Administrativ, ishte marrë 
vendim për marrjen në konsideratë të 
kundërshtimit, në kuptimin e vazhdimit të 
marrëveshjes për punësim deri në moshën 64 
vjeçare. 
 Duke e pasur parasysh se Kopshti 
Publik i Fëmijëve “Sërniçka” në Shkup nuk e 
kishte zbatuar vendimin e organit më të lartë, 
Avokati i Popullit sugjeroi që të merret aktvendim 
për vazhdimin e marrëveshjes për punësim me 
parashtruesen e parashtresës, ngaqë ajo kishte 
të drejtë të kryejë punë dhe detyra pune deri në 
moshën 64 vjeçare. 
 Më pas, Avokati i Popullit u njoftua se 
është vepruar sipas sugjerimit të tij dhe se 
parashtrueses së parashtresës i ishte vazhduar 
marrëveshja për punësim deri në moshën 64 
vjeçare. 
 
 
AP nr. 1433/08  
 
 S. S. dhe K. V. që të dy nga Shkupi 
kërkuan ndërhyrje për mbrojtjen e të drejtave të 
tyre nga marrëdhënia e punës në procedurë të 
zbatuar për punësim dhe sistematizim të 
vendeve të punës për të cilat janë zgjedhur.  
Edhe pse u konstatua se nuk ka pasur shkelje të 
të drejtës materiale, e as paligjshmëri gjatë 
procedurës së punësimit, Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve nuk i miratonte aktvendimet për 
punësimin dhe sistematizimin e parashtruesve të 
parashtresës, me ç’rast Avokati i Popullit 
sugjeroi që të ndërmerren masa për marrjen e 
aktvendimeve për punësimin dhe sistematizimin 
e tyre. 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve veproi sipas 
sugjerimit dhe mori aktvendime përkatëse për 
parashtruesit e parashtresave. 
 
 
AP nr. 1236/08  
 
 L. T. T. nga Shkupi kërkoi ndërhyrje për 
zgjidhjen e statusit të saj si mësimdhënëse e 
gjuhës maqedonase, përkatësisht për 
sistematizimin e orëve nga biblioteka e shkollës, 
në mënyrë që të formojë fond të plotë të orëve 
dhe të mos shpallet si tepricë teknologjike. 

Avokati i Popullit i dërgoi kërkesë drejtorit të 
Shkollës Fillore “Dimitar Milladinov” – Shkup, me 
sugjerimin që parashtrueses së parashtresës t’i 
ndajë orë nga biblioteka, me ç’rast kërkesa u 
mor parasysh, përkatësisht parashtrueses iu 
ndanë orë nga biblioteka. 
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 Për Institucionin   
 
 
Organizimi dhe mënyra e punës 
 
 Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar në përputhje me Ligjin për 
Avokatin e Popullit dhe akteve të tjera nënligjore të Avokatit të Popullit. 

 Për shkak të punës më sistematike dhe me qëllim të realizimit të detyrave 
programore, Avokati i Popullit në vitin 2008 i autorizoi zëvendësit e zyrave rajonale në: 
Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip, me kompetenca dhe përgjegjësi 
më të mëdha në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. 

 
 
Ekipimi kadrovik 
 

 Gjatë vitit 2008, Avokati i Popullit punësoi 1 ushtrues në selinë e zyrës në Shkup. 

 Sipas strukturës kualifikuese të punonjësve, 50 janë me arsim të lartë, ndërsa 18 me 
përgatitje të mesme profesionale. Prej tyre 41 janë femra, ndërsa 27 meshkuj. 

 Në Institucionin e Avokatit të Popullit ka: 34 maqedonas, 26 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 2008, aktivitetet e parapara të Avokati i Popullit, në përputhje me 
dispozitat pozitive, u realizuan me 57.064949.50,00 denarë, ose me përqindje 91,30% nga 
planifikimet, përkatësisht me më shumë mjete krahasuar me vitin paraprak, 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 mbështetjen financiare të Agjencisë Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar (SIDA) dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian – Misionit në 
Shkup (OSBE). 

 Sikurse edhe gjatë viteve paraprake, edhe një herë 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 të Institucionit. Prandaj, është e 
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domosdoshme që kjo çështje të zgjidhet përmes vendosjes së një sistemi të ri bashkëkohor, 
transparent dhe të pavarur të financimit të Avokatit të Popullit. 

.
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