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Qytetarë të nderuar, 
 
Nëse kemi parasysh se çdo kund në botë 

promotorë kryesorë dhe të vetëm të punës së 
ombudsmanëve janë qytetarët dhe të drejtat e tyre, 
atëherë e vërtetë e pakontestueshme është se 
ombudsmanët, para së gjithash dhe me çdo kusht, 
patjetër duhet  ta gëzojnë besimin e qytetarëve. 
 Besimi nuk ndërtohet vetëm me promovim 
dhe duke i kritikuar organet të cilat vendosin për të 
drejtat e qytetarëve. Përkundrazi. Çështja është 
shumë më sensitive dhe pashmangshëm ndërlidhet 
me efikasitetin e institucionit dhe përcaktimin e tij, 
ndërkaq një gjë e tillë veçanërisht është e rëndësishme për obmudsmanët e shoqërive 
multietnike. 
 Besimi ndërtohet me mbrojtje reale dhe ndihmë reale, të cilat çdo ditë u jepen 
qytetarëve në zyrat tona. Besimi, para së gjithash, medoemos dhe detyrimisht duhet të 
bazohet në autoritetin i cili paraqet atribut imanent të funksionimit të ombudsmanëve. 
 Kur them atribut imanent, para së gjithash e kam parasysh faktin se ombudsmanët 
gjatë veprimit të tyre nuk shfrytëzojnë sanksione, përkatësisht veprimi i tyre gjithnjë paraqet 
bindje me argumente fuqimisht të qëndrueshme, që do të thotë nevojë që gjithmonë dhe deri 
në fund të konfirmohen gjendjet dhe para së gjithash e mbi të gjitha veprimi dhe procedimi të 
karakterizohen me profesionalizëm. 
 Këto janë atributet tona gjatë procedimit dhe pikërisht përmes këtyre kaheve të 
veprimit konsideroj se bëjmë përpjekje për t’i ruajtur ato në mënyrë që t’i inkurajojmë 
qytetarët për ta kërkuar ndihmën tonë. 
 Vlerësoj se shifrat çdoherë janë indikatorë dhe se, krahas gjendjeve tjera në lidhje me 
të drejtat e njeriut, ato në të njëjtën kohë në një farë mënyre e pasqyrojnë edhe besimin e 
qytetarëve që e kanë ndaj këtij Institucioni. 
 Shifrat tregojnë se tani për tani ekziston besim i cili nga viti në vit është në rritje. Kjo 
është nxitje dhe sfidë për ne. 

Besoj se autoriteti dhe profesionalizmi gjithmonë duhet të paraqesin virtyte të 
ombudsmanit dhe të njëjtit duhet të mbindërtohen vazhdimisht. 

  
 
 
 
         Ixhet Memeti 
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Këmbëngulja megjithatë sjell rezultate!  

Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, që në vitin 2005, Avokati i 
Popullit kërkoi nga prokurori themelor publik të hap hetim kundër katër nëpunësve 
policorë për tejkalimin e autorizimeve të tyre. 

Mirëpo, Prokuroria Themelore Publike e hodhi poshtë kallëzimin penal, 
ndërkaq kundër viktimës ngriti aktakuzë. Për këtë shkak, me kërkesë të Avokatit të 
Popullit, Prokuroria e Lartë Publike realizoi kontroll dhe prokurorit themelor publik i 
sugjeroi se duhet të bëjë rishqyrtimin e vendimit për ngritjen e aktakuzës kundër 
qytetarit, si dhe të aktvendimit për hedhjen poshtë të kallëzimit penal kundër 
nëpunësve policorë. 

 
 

 
Avokati i Popullit mori rolin e 
Mekanizmit Parandalues Nacional 
 

Me ratifikimin e Protokollit Fakultativ të 
Konventës për Parandalimin e Torturës, 
Avokati i Popullit u bë Mekanizëm 
Parandalues Nacional me mundësi që 
gjatë procesit të parandalimit të torturës ta 
inkuadrojë edhe sektorin joqeveritar. 

 
Arritëm t’i mbrojmë të drejtat e 
787 qytetarëve! 

Pas procedurave të zbatuara, 
cenimeve të konstatuara dhe 
ndërhyrjeve të dërguara, Avokati i 
Popullit u ndihmoi 787 qytetarëve në 
realizimin e të drejtave të tyre. 

Годишен извештај 2007 
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Vendosja e përkohshme e Entit Edukues–Korrektues Tetovë u 
shndërrua në zgjidhje të përhershme 
 Edhe përkundër rekomandimeve të vazhdueshme për dislokimin e Entit 
Edukues–Korrektues Tetovë nga Burgu Shkup, në këtë drejtim nuk u ndërmorën 
masa ndonëse me këtë u shkelën të gjitha standardet të cilat e rregullojnë çështjen e 
të miturve kryerës të veprave penale. 

 
Fëmija ndërron jetë për shkak të dhunës në familje 

Avokati i Popullit në lidhje me këtë rast, konstatoi se Qendra për Punë 
Sociale që prej kohësh ka pasur informata se në këtë familje ka probleme, por pas 
kallëzimit për dhunë në familje dhe disa ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit deri te 
personat përgjegjës të Qendrës dhe në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, pas 
inspektimit të kryer në familje, Qendra nuk konstatoi ekzistimin e dhunës familjare, 
por ajo u zotua se do ta ndjek gjendjen.  

Për fat të keq, në vitin 2009 njëri nga fëmijët e asaj familje ndërroi jetë nën 
dyshimin se vdekja ka ndodhur si rezultat i dhunës dhe rrahjes nga ana e nënës. 
Avokati i Popullit kërkoi të hetohet nëse organet kompetente kanë ndërhyrë me kohë 
me qëllim që ta konstatojnë dhe parandalojnë dhunën në familje dhe në drejtim të 
asaj se a janë ndërmarrë me kohë masa parandaluese dhe masa për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve. Njëkohësisht, Avokati i Popullit rekomandoi që po qe se 
konstatohet veprim i pandërgjegjshëm dhe joadekuat i personave zyrtarë, të cilët e 
kanë pasur për detyrë t’i ndërmarrin masat e nevojshme, të ndërmerren edhe masa 
për përgjegjësi, me qëllim që në të ardhmen personat zyrtarë me ndërgjegje të plotë, 
me kohë dhe në mënyrë objektive t’i perceptojnë gjendjet dhe gjithmonë kur do të 
ketë nevojë për mbrojtjen e fëmijëve t’i ndërmarrin të gjitha masat e parashikuara me 
ligj në mënyrë që të sigurojnë mbrojtje të shpejtë dhe efikase të fëmijëve dhe të mos 
lejojnë që fëmijëve t’u rrezikohen të drejtat themelore të njeriut, në veçanti e drejta e 
sigurisë dhe jetës së sigurt dhe e drejta e mbrojtjes nga çfarë do qoftë lloji i dhunës, 
neglizhencës dhe abuzimit. 
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Komisioni për denacionalizim Kisella Vodë nuk i respekton 
vendimet e Gjykatës Supreme  

Me aktvendim për denacionalizim, të miratuar më datë 24.06.2002, familjes 
N. J. i është kthyer prona e nacionalizuar, por edhe pse aktvendimi ka qenë i 
plotfuqishëm, për vite me radhë Komisioni e ka refuzuar përmbarimin dhe dorëzimin 
e pronës në zotërim të drejtpërdrejt. 

Përkatësisht, në vitin 2009, është marrë aktvendim i ri me të cilin aktvendimi 
paraprak është shpallur pjesërisht i pavlefshëm me justifikimin se përmbarimi i tij fare 
nuk është i mundshëm. Së këtejmi, çështja e pavlefshmërisë së aktvendimit të 
plotfuqishëm ishte sqaruar edhe në mbledhjen e përgjithshme të Gjykatës Supreme 
të Republikës së Maqedonisë, në vitin 2005, me ç’rast kjo Gjykatë kishte marrë 
aktgjykim me të cilin vendimin e komisionit të shkallës së parë, me përmbajtje të 
njëjtë, e kishte shfuqizuar si të paligjshëm. 

Ndërhyrja e Avokatit të Popullit, e dërguar drejtpërdrejt në adresë të ministrit 
të Financave, gjithashtu është injoruar dhe qytetarët e prekur vazhdojnë të jenë 
viktima të sjelljes burokratike, ndërkohë që mbetet pikëpyetje se a do ta kthejnë dhe 
kur do ta kthejnë pronën e tyre, si dhe a do të bartë dhe kusht do ta bartë 
përgjegjësinë për veprimin e këtillë tendencioz dhe për gjendjen në të cilën janë 
sjellë ata. 

 
Tetovarët vite me radhë në tym dhe kundërmim 
 Qytetarët e Tetovës vite me radhë i ndjek fati i keq sepse janë të detyruar të 
jetojnë në afërsi të drejtpërdrejtë të plehërishtës së paligjshme e cila për çdo ditë i 
helmon me tym dhe kundërmim të keq. Për ta është shumë pak me rëndësi se 
përgjegjësi e kujt është sepse ata thjesht kanë të drejtë të jetojnë në mjedis të 
shëndosh. 

 Justifikimet e kryetarëve të komunave të Tetovës dhe Gostivarit para Avokatit 
të Popullit se po bëhen përpjekje për zgjidhjen e problemit, tetovarët i kanë dëgjuar 
shumë herë dhe prandaj në mungesë të zgjidhjes ata stolisin bredha me konserva 
dhe shëtisin me maska nëpër qytet. 
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Pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit vazhdohet afati për 
letërnjoftimet  

I nxitur nga artikujt e publikuar 
në mjetet e informimit publikë në lidhje 
me problemin e qytetarëve për 
zëvendësimin e letërnjoftimeve 
ekzistuese me letërnjoftime biometrike, 
Avokati i Popullit konstatoi regjim të 
dyfishtë të Ligjit për letërnjoftim për sa u 
përket detyrimeve të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe detyrimeve 
të qytetarëve për zëvendësimin e 
letërnjoftimeve të vjetër më së voni deri 
më datë 27.02.2010. 

Duke e pasur parasysh se 
inkorporimi i konceptit të ashtuquajtur 
dokumente publike biometrike imponon 
orientim të plotë të qytetarit ndaj organit 
të punëve të brendshme, në vend që të 
jetë e kundërta, përkatësisht moszbatim 
i parimit të orientimit të organeve si 
shërbime me çka qytetarët mund të 
vuajnë pasoja të dëmshme si palë të 
procedurës administrative, Avokati i 
Popullit dërgoi Iniciativë për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim 
me propozim që të vazhdohet afati për 
zëvendësimin e letërnjoftimeve. 

Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë e pranoi Propozim-ligjin për 
letërnjoftim duke e prolonguar afatin për 
ndërrimin e letërnjoftimeve deri në e 
fund të vitit 2012. 

 
Teknikët e lartë të radiografisë morën aktvendime për 
sistematizim sipas titullit të fituar 
 
 Konform Ligjit për arsim të lartë dhe rekomandimeve të Ministrisë së 
Shëndetësisë, teknikët e radiografisë kanë kryer arsim të lartë, përkatësisht janë 
pajisur me titullin teknikë të diplomuar të radiografisë, por sipas kërkesave të tyre 
nuk ndërmerreshin masa për sistematizim. Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, 
Institucioni Publik Shëndetësor–Shtëpia e Shëndetit, Shkup i miratoi aktvendimet 
për sistematizimin e këtyre personave në vende më të larta të punës, në përputhje 
me titullin e fituar.   
 

 
Arsimi falas fillor dhe i 
mesëm akoma vetëm në 
letër  

 

Avokati i Popullit konstatoi se 
në disa vende (mjedise rurale) nuk 
ishte siguruar transporti i nxënësve 
deri në shkollë, me ç’rast fëmijët 
ishin pamundësuar që rregullisht të 
shkojnë në shkollë dhe ta ndjekin 
procesin arsimor. 

Njëherësh, është konstatuar 
se për nxënësit të cilët udhëtojnë 
nga një vend në tjetrin ose nga një 
qytet në qytet tjetër, për arsye sepse 
në vendin ku jetojnë nuk ka drejtim 
përkatës për të cilin kanë shprehur 
interesim apo nuk janë siguruar 
kushtet për ndjekjen e mësimit në 
gjuhën amtare, fajin për këtë 
komunat ia hedhin njëra tjetrës dhe 
nuk siguronin mjete për transport, 
prandaj nxënësit, përkatësisht 
prindërit detyrohen që vet t’i 
paguajnë shpenzimet e transportit. 
Megjithatë, edhe përkrah 
sugjerimeve dhe ndërhyrjeve të 
Avokatit të Popullit, por edhe të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
për një pjesë të nxënësve ky 
problem nuk është tejkaluar akoma. 
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Ndryshimet masive të kuadrit arsimor në dëm të fëmijëve 
 
 Duke reaguar ndaj ngjarjeve të këtilla, Avokati i Popullit i sugjeroi Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës se në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, në 
të gjitha aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me fëmijët, me rëndësi primare janë të 
drejtat dhe interesat e tyre dhe në këtë drejtim është potencuar se gjithashtu për të 
gjitha aktivitetet që ndërmerren në institucionet arsimore medoemos duhet të mbahet 
llogari edhe për interesin më të mirë të fëmijëve të cilët kanë të drejtë që me rregull 
dhe pa kurrfarë problemesh ta ndjekin mësimin nga kuadri përkatës arsimor, 
veçanërisht në fillim të vitit shkollor i cili për fëmijët është shumë i rëndësishëm. 
  
 Përgjigjja e Ministrisë nuk përkonte me rekomandimet, përkatësisht nuk ishte 
potencuar se cilat masa janë ndërmarrë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe 
shmangien e të gjitha shkaqeve që mund të kenë pasoja të dëmshme mbi zhvillimin 
e fëmijëve, me qëllim që të sigurohet njëra nga objektivat e arsimit, siç është zhvillimi 
harmonik, intelektual, emocional dhe social i nxënësve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personat e pastrehë të mbrojtur vetëm formalisht nga shteti 
 

Avokati i Popullit konstatoi se një numër i madh i personave të pastrehë, në 
mesin e të cilëve edhe fëmijë, janë vendosur në Pushimoren për Fëmijë “Lubanci”, 
objekt ky në të cilin nuk janë krijuar as kushtet elementare për jetë normale. 
Gjithashtu, është vërejtur se këtyre personave u është vështirësuar shfrytëzimi i 
shërbimeve shëndetësore, si dhe se asnjëri nga fëmijët nuk shkon në shkollë. 

Avokati i Popullit për gjendjen e konstatuar e njoftoi Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale dhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe kërkoi të 
ndërmerren masa në mënyrë që të krijohen së paku kushte minimale për jetë 
normale të fëmijëve dhe për realizimin e të drejtave të tyre. Për fat të keq, Qeveria 
dërgoi një përgjigje të shkurtër me të cilën e njoftoi Avokatin e Popullit se lënda i 
është ridërguar në kompetencë Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, me ç’rast 
pa u ndërmarrë masa konkrete. 
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I punësuari në shkollë fillore përpara suspendimit për shkak 
të dhunës fizike mbi nxënësin 
 

Ndonëse në mënyrë të pakontestueshme u konstatua se personi i punësuar në 
shkollë ka kryer keqtrajtim fizik mbi një fëmijë të shkollës, edhe pas më shumë 
ndërhyrjeve dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit, drejtoi i shkollës për një 
periudhë më të gjatë kohore refuzonte ndërmarrjen e masave ndaj personit i cili kishte 
sulmuar fizikisht nxënësin, sidomos për arsye se në periudhën kur kishte ndodhur 
ngjarja ai nuk kishte qenë drejtor i shkollës.  

 
Megjithatë, Avokati i Popullit vazhdoi me ndërhyrjet e tij duke iu referuar edhe 

masave të ndërmarra për rastin konkret nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, me ç’rast drejtori i shqiptoi punëtorit vërejtje me 
shkrim para suspendimit, me kusht që nëse brenda afatit prej një viti kryen apo merr 
pjesë në situatë të tillë ose të ngjashme konfliktuoze do t’i pushojë marrëdhënia e 
punës në shkollë. 

 

 
Për rast të njëjtë dy vendime 
të ndryshme gjyqësore! 

Ndonëse Kolegji Penal i 
Gjykatës Themelore Shkup 1 sipas 
padisë së një qytetari e mori në 
konsideratë kërkesëpadinë duke 
konstatuar se ka qenë viktimë e 
veprimit policor, me ç’rast fajtor e 
shpalli nëpunësin policor, për 
ngjarjen e njëjtë juridiko-penale, 
kolegj tjetër penal i gjykatës së njëjtë 
fajtor e shpalli qytetarin. 

 
Hetim kundër nëpunësit policor ngase nën vellon e uniformës ka 
dashur të lajë hesape personale 
 

I. S. nga Velesi u bë viktimë e veprimit policor vetëm për shkak se numri i tij i 
telefonit celular rastësisht ishte gjetur në evidencën e anëtarit të familjes së 
nëpunësit policor. Vetëm për këtë arsye e jo edhe për kinse kundërvajtjet në trafik 
ka qenë shkaku që I. S. të thirret në stacionin policor dhe të bëhet viktimë e 
torturës. 

Sektori për Kontroll të Brendshëm, si rëndom edhe në këtë rast, nuk ka 
konstatuar keqpërdorim të autorizimeve policore, por Avokati i Popullit pas zbatimit 
të hetimit voluminoz dhe dokumentimit të rastit kundër nëpunësit policor paraqiti 
kallëzim penal i cili u pranua nga prokurori themelor publik në Veles dhe rasti 
procedohet përpara gjyqtarit hetues kompetent. 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas ndërhyrjes së Avokatit 
të Popullit të shurdhrit dhe 
pjesërisht të shurdhrit e 
realizuan të drejtën e 
informimit 
 

Pas sugjerimit të dhënë nga 
Avokati i Popullit, lajmet në 
televizion për personat e shurdhër 
dhe pjesërisht të shurdhër sërish 
janë kthyer në programin e sevisit 
publik të Televizionit të Maqedonisë. 
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Fëmijët në institucione nuk i njohin të drejtat e tyre dhe 
shpeshherë janë viktima të keqtrajtimit fizik dhe psikik   
 
 Me qëllim të perceptimit të gjendjes në lidhje me respektimin dhe mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve, Avokati i Popullit realizoi anketë anonime me fëmijët e 
vendosur në institucionet publike: “11 Tetori”, “25 Maji” dhe “Ranka Milanoviq”. 
 
 Analiza, nga përgjigjet e marra prej fëmijëve, tregoi se numri më i madh i tyre 
nuk janë të njoftuar me të drejtat dhe obligimet, dhe si rrjedhojë e kësaj nuk mund t’i 
identifikojnë shkeljet dhe keqpërdorimet e të drejtave të tyre. Nga përgjigjet rezulton 
se edhe përkrah ndalimit dhe mundësisë për ndëshkimin e dukurive të keqtrajtimit 
fizik dhe psikik të fëmijëve, edhe më tej është i pranishëm keqtrajtimi fizik dhe psikik i 
fëmijëve të përkujdesur nëpër institucione. Në veçanti shqetëson fakti se fëmijët 
kanë frikë të flasin publikisht për këto dukuri, e aq më pak kanë njohuri, por edhe 
guxim për të kërkuar mbrojtje nga organet dhe institucionet kompetente. 
 

 
Gardianë të Burgut Shkup nën akuzën për torturë 

Pasi në mënyrë të pakontestueshme konstatoi se bëhet fjalë për torturë 
klasike ndaj personave të dënuar, Avokati i Popullit kundër pjesëtarëve të shërbimit 
për siguri të Burgut Shkup paraqiti kërkesë për përcaktimin e përgjegjësisë penale. 
Kërkesa e Avokatit të Popullit u miratua. 

 
 

Pas sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit orari i punës 
harmonizohet me nevojat e 
pacientëve 
 
 Me qëllim të sigurimit të 
terapisë dhe trajtimit  përkatës të 
vartësve nga drogat, një grup 
qytetarësh kërkoi nga Avokati i 
Popullit të ndërhyjë që institucioni 
shëndetësor ta përshtat orarin e 
punës, me qëllim që të mund ta 
pranojnë me rregull terapinë dhe me 
kohë të mbërrijnë në vendet e tyre të 
punës në mënyrë që të mos e 
humbasin punën. Pas ndërhyrjes së 
Avokatit të Popullit, institucioni 
shëndetësor e ndryshoi orarin e 
punës në interes të qytetarëve, me 
qëllim që të mos pengohen në 
marrjen me rregull të terapisë së 
nevojshme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nëse nuk ndërhynte Avokati 
i Popullit komunat nuk do të 
vepronin konform Ligjit për 
mbrojtjen e të drejtave të 
pacientëve 
 

Duke vepruar sipas 
parashtresës së parashtruar, Avokati 
i Popullit iu drejtua të gjitha 
komunave në Republikën e 
Maqedonisë dhe kërkoi prej tyre që 
të veprojnë konform Ligjit për të 
drejtat e pacientëve, me ç’rast numri 
më i madh i komunave, pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, e 
formuan komisionin e paraparë me 
ligj. Në një pjesë të komunave 
formimi i komisionit është në 
procedurë, ndërkaq një pjesë e tyre 
e njoftuan Avokatin e Popullit se do 
të formojnë komision të tillë gjatë vitit 
2010. 
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Duke u nisur nga fakti se këtë vit e 
filluam të përballur me një sfidë të re, 
përkatësisht me marrjen e rolit të 
mekanizmit parandalues nacional për 
pengimin e torturës, atëherë është e 
logjikshme se ky vit u shënua me aktivitete 
projektuese pikërisht në drejtim të krijimit të 
kushteve për vënien në funksion të 
kompetencës së re. 

Gjithsesi, pikë së pari u ndërmorën 
aktivitete për ndryshimin e Ligjit për Avokatin 
e Popullit, në përputhje me Protokollin 
Fakultativ të Konventës për Parandalimin e 
Torturës, si kusht i domosdoshëm për 
veprimin e mëtutjeshëm në këtë sferë. 

Më tej, aktivitetet lëvizën në drejtim 
të promovimit të kompetencave të reja të 
Avokatit të Popullit në sferën e parandalimit 

Transparenca në punë dhe 
 aktivitetet ndërkombëtare 
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të torturës, për çka me mbështetjen e 
Misionit të OSBE-së u organizuan disa 
ngjarje publike. 

Përkatësisht, u vendos relacioni 
konsulent me Zyrën e Ombudsmanit të 
Republikës Çeke dhe u vendosën kontakte 
me Komitetin për Parandalimin e Torturës të 
Këshillit të Evropës dhe Nënkomitetit për 
Parandalimin e Torturës të Kombeve të 
Bashkuara, ndërkaq pastaj përfaqësuesit e 
tyre qenë pjesë e ngjarjeve që pasuan. 

Aktiviteti projektues filloi me 
konferencën e cila i mblodhi në një vend 
përfaqësuesit e lartë të: Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Drejtësisë, Drejtorisë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve dhe gjithsesi titullarët e 
institucioneve ndëshkuese – korrektuese 
dhe edukuese – korrektuese dhe të 
spitaleve psikiatrikë. 

Objektivi ishte njohja 
e përgjithshme me rolin e ri 
të Ombudsmanit, por edhe 
informimi me obligimet e reja, 
përkatësisht detyrimet e 
organeve dhe institucioneve 
të interesuara. Kuptohet, 
ngjarja u organizua edhe me 
qëllim të informimit të 
publikut të gjerë me 
kompetencën e re të 
Ombudsmanit. 

Më pas u organizuan tri punëtori, 
çdonjëra për segment të caktuar që do të 
jenë lëndë të veprimeve parandaluese të 
Ombudsmanit, përkatësisht për: burgjet, 
stacionet policore dhe spitalet psikiatrikë. 

Në këto punëtori u ftuan të gjithë ata 
që mbajnë role udhëheqëse në institucione 
dhe ente, ndërkaq ekspertiza përkatëse u 
prezantua nga përfaqësuesit e Komitetit dhe 
Nënkomitetit për Parandalimin e Torturës. 

Aktiviteti projektues përfundoi me 
konferencën në të cilën u 
prezantuan konkluzionet e 
përmbledhura nga të gjitha 
punëtoritë dhe me këtë u 
rrumbullakua procesi i 
promovimit të kompetencës së 
re të Avokatit të Popullit. 

E gjithë kjo kishte të 
bënte me promovimin, ndërkaq 
tani pason përballja reale me të 
gjitha aspektet që i sjell roli i ri i 
Avokatit të Popullit e që nga 
ana tjetër, pashmangshëm 
varet nga fakti se sa mundësi 
dhe kushte do t’i krijohen 
Ombudsmanit që kompetencat 
e tij të reja t’i realizojë në 
mënyrë efektive. 

Duke e pasur parasysh se themelimi 
i mekanizmave parandalues nacionalë 
paraqet sfidë, me të cilën momentalisht 
ballafaqohen të gjitha vendet e Evropës, në 
Strasburg - Francë, në selinë e Këshillit të 
Evropës u mbajt takimi i parë i mekanizmave 
parandalues nacionalë në Evropë dhe në të 
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njëjtën kohë në mënyrë simbolike u shënua 
edhe 20 vjetori i themelimit të Komitetit për 
Parandalimin e Torturës pranë Këshillit të 
Evropës. 

Sa u përket aktiviteteve të tjera në 
planin ndërkombëtar, ato edhe gjatë këtij viti 
ishin të shumta, por nëse marrim parasysh 
rëndësinë njëri prej tyre domosdo duhet 
veçuar nga të tjerët. 

Përkatësisht, 
familja e madhe e 
ombudsmanëve shënoi 
200 vjetorin e 
themelimit të 
institucionit të parë të 
ombudsmanit, ndërkaq 
ai është Ombudsmani i 
Mbretërisë së Suedisë. 

Kremtimi u 
zhvillua në kryeqytetin 
e Suedisë – Stokholm, 
ndërkohë që u shënua 
me një konferencë të 
madhe ndërkombëtare 
në të cilën morën pjesë 
ombudsmanët e të gjitha shteteve të botës. 
Konferenca ishte një mundësi e mirë për t’i 
bërë një vështrim zanafillës së themelimit të 
institucioneve të ombudsmanëve, por edhe 
tendencave dhe sfidave të tyre të sotshme 
me të cilat ballafaqohen ata. 

Gjatë vitit, Avokati i Popullit mori 
pjesë edhe në Konferencën Ndërkombëtare 
të Ombudsmanëve të vendeve anëtare, si 
dhe vendeve kandidatë për anëtarë të 
Bashkimit Evropian, e cila u mbajt në Pafos 

të Qipros. 

Konferenca u hap nga ana e 
Ombudsmanit të Evropës z. Nikiforos 
Diamanduros, ndërkaq temë kryesore ishin: 
migracioni, e drejta e azilit, procedura për 
fitimin e azilit dhe mbrojtja nga diskriminimi. 

Nuk munguan as aktivitetet e 
shumta, si rezultat i anëtarësimit në 
Asociacionin e Ombudsmanëve dhe 

Mediatorëve nga Frankofonia dhe në 
Asociacionin e Ombudsmanëve nga 
Mediterani. 

Së këtejmi, në Kvebek të Kanadasë 
u mbajt Kongresi VI-të i mediatorëve nga 
Frankofonia ku me fjalë të tij u paraqit edhe 
Avokati i Popullit me temën: “Avokati i 
Popullit në promovimin e drejtësisë: Çfarë 
fjalë për ballafaqimin me sfidat politike – nga 
kundërshtimi deri te veprimi”. Në Kongres, 
Avokati i Popullit u rizgjodh si anëtar i 

Këshillit Administrativ të Asociacionit. 

Takimi i tretë i Asociacionit të 
Ombudsmanëve nga Mediterani u 
mbajt në Athinë të Greqisë, në të cilin 
Avokati i Popullit foli në temën: “Qasja 
deri te vendet ku liria e qarkullimit 
është e kufizuar”. 

Për sa u përket takimeve të 
rajonit, Avokati i Popullit mori pjesë në 
Konferencën e cila u organizua nga 
Ombudsmani i Malit të Zi që u mbajt në 
Podgoricë, ku përsëri temë kyç ishte 
tortura dhe mekanizmat parandalues 
nacionalë. 
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Në këtë vit, 10 vjetorin e themelimit e 
kremtoi edhe Ombudsmani i Republikës së 
Shqipërisë, ndërkaq në kremtim mori pjesë 
edhe Ombudsmani i Maqedonisë. 

Vizitë bilaterale u realizua edhe në 
Zyrën e Ombudsmanit të Estonisë, ku u 
shkëmbyen përvoja nga sfera e parandalimit 
të torturës duke e marrë në konsideratë se 

Ombudsmani i Estonisë ka përvojë 
shumëvjeçare si mekanizëm parandalues 
nacional për pengimin e torturës. 

Ky vit u shënua me ngjarje të shumta 
në të cilat Avokati i Popullit, me ndihmën e 
mjeteve të informimit publik, e promovoi 
rolin e tij të ri të mekanizmit parandalues 
nacional, por edhe kompetencat e tjera të 
përgjithshme të tij. 

Promovimi mediatik i shpalosjes së 
qëndrimeve dhe mendimeve në lidhje me të 
drejtat e njeriut, në përgjithësi dhe në 
mënyrë individuale për lëndë të caktuara, 
gjithmonë bëhej mbi bazë të gjendjes faktike 
dhe argumenteve të qëndrueshme, me 
qëllim të informimit objektiv dhe konsekuent 
të qytetarëve dhe opinionit të gjerë. 
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 Gjatë vitit raportues numri i parashtresave është rritur në mënyrë të konsiderueshme. 
Shifrat tregojnë se një numër i madh i qytetarëve i janë drejtuar Avokatit të Popullit për t’i 
realizuar dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë e tyre. Kjo nga njëra anë vë në dukje faktin se 
qytetarët, çdo ditë e më tepër,  Avokatin e Popullit e pranojnë si një mbrojtës të të drejtave 
dhe lirive të tyre, por njëkohësisht tregojnë se administrata akoma nuk e ka arritur nivelin e 
kënaqshëm për t’u mundësuar qytetarëve që në mënyrë efikase dhe kualitative t’i realizojnë 
të drejtat e tyre. 
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 Të dhëna të përgjithshme 

 

 
Grafiku nr. 1  

Në vitin  2009 Avokati i Popullit veproi gjithsej 
sipas 4456 parashtresave, nga të cilat në periudhën 
raportuese u parashtruan 3632 parashtresa nga 3847 
qytetarë. Në 16 raste Avokati i Popullit hapi procedurë 
me iniciativë të tij, në bisedë u pranuan mbi 5700 
qytetarë në Zyrën në Shkup dhe në zyrat rajonale, 
ndërkaq iu përgjigj mbi 7500 telefonatave. 

Gjatë këtij viti raportues numri i parashtresave 
të pranuara u rrit në mënyrë të konsiderueshme, 
përkatësisht 20% krahasuar me numrin e 
parashtresave të pranuara gjatë viteve të fundit. 
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 Të dhëna sipas fushave 
 

 
Numri më i madh i parashtresave u parashtrua nga: fusha e jurisprudencës 744 ose 

20,48%; marrëdhëniet e punës 389 ose 10,71%; fusha pronësore-juridike 361 ose 9,94%; 
institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese 347 ose 9,55%; të drejtat e 
konsumatorëve (kompensime komunale dhe kompensime të tjera) 277 ose 7,63%; fusha e 
mbrojtjes të të drejtave gjatë veprimeve policore 252 ose 6,94%; sigurimi pensional dhe 
invalidor 181 ose 4,98%; fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë 170 ose 4,68%; mbrojtja e të 
drejtave të fëmijëve 157 ose 4,32%; gjendja civile dhe çështjet e tjera të rendit 154 ose 
4,24%; mbrojtja sociale 95, përkatësisht 2,62%; mbrojtja shëndetësore 72 ose 1,98%; 
marrëdhëniet banesore 57 ose 1,57%; financat dhe puna financiare 50 ose 1,38%; arsimi, 
shkenca, kultura dhe sporti 49 ose 1,35%; mjedisi jetësor 21 ose 0,58%; mosidkriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 20 ose 0,55%; si dhe nga fusha të tjera për të cilat u 
parashtruan 234 ose 6,44% parashtresa. (Pasqyra nr. 1. fq. 19 dhe Grafiku nr. 3) 

Pasqyra e parashtresave të parashtruara sipas fushave, krahasuar me vitin paraprak, 
tregon një ulje ose rritje simbolike përveç në fushën e të drejtave të konsumatorëve ku numri 
i parashtresave është thuaja se dy herë më i madh, si dhe në fushën e marrëdhënieve të 
punës ku numri i tyre është rritur në mënyrë të konsiderueshme.  

  

Grafiku nr. 3 
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Numri më i madh e parashtresave kanë të bëjnë 

me mos-efikasitetin e gjykatave, përkatësisht zvarritjen e 
procedurave gjyqësore, një pjesë e tyre ka të bëjë me 
aktet dhe veprimet e ndërmarra dhe të miratuara nga 
komisionet e shkallës së dytë pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, Ministria e Financave, 
Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
dhe nga organet e tjera si dhe aktet e miratuara nga 
organet dhe organizatat që kanë autorizime publike. 
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Pasqyra nr. 1 
 

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, TË ZGJIDHURA DHE 
TË NGELURA NË PUNË NGA DATA 01.01 DERI NË DATËN 31.12. 2009, SIPAS FUSHAVE 
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Mosdiskriminimi dhe 
përfaqësimi i drejtë 
dhe adekuat 

20 20 8 28  9 2 9 4 3 2 3  2 18 10 

Procedura policore 
252 261 84 336 2 221 12 37 27 7 3 1   269 67 

Gjendje civile dhe 
punë të tjera të rendit 154 154 59 213  92 7 81 43 17 21 2   259 54 

Jurisprudenca 
744 765 138 882 1 644 17 106 85 11 10    758 124 

Ushtarakë dhe 
detyrues ushtarakë 2 2 0 2  2         2  

Mbrojtja sociale 
95 96 30 125 1 60  39 31 1 7   1 93 32 

Marrëdhëniet e punës 
389 433 78 467 6 236 9 140 84 39 17 23 4 5 374 93 

Çështjet strehimore 
57 57 4 61  29 2 27 20 2 5 1   53 8 

Mbrojtja shëndetësore  
72 76 25 97  36 3 34 30 2 2 4  1 71 26 

Sigurimi pensional 
dhe invalidor 181 181 59 240 1 131 7 62 57  5  29  196 44 

Arsimi, shkenca, 
kultura dhe sporti 49 50 7 56 1 21  29 28 1  3 1  51 5 

Të drejtat e fëmijëve 
157 161 14 171  107 5 48 42 5 1 10 4 3 159 12 

Urbanizmi dhe 
ndërtimtaria 170 186 54 224  119 6 42 22 10 10 1  5 157 67 

Mjedisi jetësor 
21 21 2 23  13 1 6 5  1    19 4 

Financat 
50 52 14 64  35  23 20  3    55 9 

Marrëdhënie 
pronësore-juridike 361 398 124 485  217 8 221 127 35 59 3 1  387 98 

Të drejtat e 
konsumatorëve  277 316 37 314  175 3 96 88 4 4  1 21 270 44 

Institucionet 
ndëshkuese-
korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 

347 349 27 374 3 287 5 49 33 10 6    338 36 

Të tjera 
234 269 60 294 3 180 9 53 41 10 2 4 2  243 51 

GJITHSEJ: 3632 3847 824 4456 18 2614 96 1102 787 157 158 55 42 38 3672 784 
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Pasqyra nr 2 
 

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE PARASHTRESAVE  
QË PUNOHEN, SIPAS VITEVE 

Të pranuara gjatë vitit në vijim 
Cenime  
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2009 824 3632 3847 4456 18 2614 96 1102 787 157 158 55 42 38 3672 784 

2008  679 3022 3309 3701 11 2143 89 713 605 33 75 32 23 19 2877 824 

 
 
 
Pasqyra nr. 3 

PASQYRA  
E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS QYTETEVE DHE SHTETEVE TË 

PARASHTRUESVE TË HUAJ 

 Viti 2008 Viti 2009  Viti 2008 Viti 2009 

Berovë 8 8 Pehçevë 6 2 
Manastir 235 320 Prilep 99 96 
Bogdanc 2 3 Probishtip 16 13 
Vallandovë 4 3 Radovish 31 37 
Veles 50 53 Resnjë 11 12 
Vinicë 9 12 Shkup 1236 1663 
Dibër 23 10 Strugë 64 67 
Dellçevë 11 21 Strumicë 101 131 
Demir Hisar 14 22 Sveti Nikollë 10 9 
Demir Kapi 8 8 Tetovë 219 224 
Dojran 9 2 Shtip 95 105 
Gjevgjeli 29 25 Shqipëri 1 - 
Gostivar 76 105 Angli 2 - 
Zletovë - 1 Belgjikë 1 - 
Kavadar 67 50 BeH 1 - 
Kërçovë 167 145 Bullgari 1 - 
Koçan 33 27 Gjermani 3 1 
Kratovë 26 17 Greqi 2 - 
Kr.Palankë 19 39 Kosovë 7 3 
Krushevë          8 19 R. Serbe 1 - 
Kumanovë        165 240 Rusi 1 - 
M.Kamenicë     1 9 Serbi 4 4 
Mak.Brod 40 23 Itali  1 
Mavrovë 2 2 Kroaci 1 2 
Negotinë 18 18 Mali i Zi 1 - 
Ohër 82 80 Skoci 1 - 

GJITHSEJ 3076 3632 



 
 

Raporti Vjetor 2009 
 

 
 

www.ombudsman.mk     
21 

 

Sipas vendit të jetesës së parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i 
parashtresave janë nga Shkupi, përkatësisht 1663, pastaj vijojnë parashtresat e 
parashtruesve nga: Manastiri, Kumanova, Tetova, Strumica dhe mjediset e tjera më të 
mëdha urbane. 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 PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE 

SIPAS PËRKATËSISË ETNIKE - SIPAS FUSHAVE 

PËRKATËSIA ETNIKE  
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1 Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 20   3 17 1 3     1  11 1 

2 Procedura policore 252 2  8 251 63 41 1 9 2 1 1 3 129 1 

3 Gjendja civile dhe punë tjera të 
rendit 154   1 153 17 60 2 5 3 3 1 3 58 1 

4 Jurisprudenca 
744 1  5 759 261 109 4 8 4 3 2 16 352  

5 Ushtarakë dhe detyrues 
ushtarakë 2    2 1        1  

6 Mbrojtja dhe siguria sociale 95 1  1 94 23 25  7  1  3 33 2 
7 Marrëdhëniet e punës 389 6 1 14 412 104 51 3 4  1 1 3 244 1 

8 Çështjet strehimore 57   1 56 10 3 2 3 4 1  4 27 2 

9 Mbrojtja shëndetësore 72  3 4 69 21 5 1 1  1  3 37  
10 Sigurimi pensional dhe invalidor 181 1  1 179 62 32 4 1 1 1  4 74  

11 Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 49 1   49 13 12 1      23  

12 Të drejtat e fëmijëve 157  5 12 144 28 14  4    1 97  
13 Urbanizmi dhe ndërtimtaria 

 170   6 180 61 17 1 2    5 94  

14 Mjedisi jetësor 21  1 5 15 10        5  

15 Financat 50    52 21 4 5   2   20  
17 Marrëdhëniet pronësore-juridike 361   2 396 153 16 4 1 1  1 1 218 1 

18 Të drejtat e konsumatorëve 
 277   15 301 64 12  2 1   1 220 1 

19 Institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 

347 3 6 7 333 13 28 1 1 2 1  2 285  

20 Të tjera  
 234 3  12 254 56 22 2 2 1 1 1 3 166  

 GJITHSEJ: 
 3632 18 16 97 3716 982 454 31 50 19 16 8 52 2094 10 
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Numri më i madh i parashtruesve të parashtresave të cilët e kanë deklaruar 
përkatësinë e tyre etnike janë si vijon: maqedonas 982 ose 26,43%; 454 ose 12,22% janë 
pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare; një numër i vogël i parashtresave, përkatësisht 8 
ose 0,22% janë parashtruar nga vlleh, ndërkaq 2094 ose 56,35% e parashtruesve të 
parashtresave nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Mund të konkludohet se edhe 
më tej numri i parashtruesve të parashtresave të cilët nuk e deklarojnë përkatësinë e tyre 
etnike është akoma shumë i madh. (Pasqyra nr. 4 fq. 21) 

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 

Procedimi  
 
 

Mënyra e procedimit sipas 
parashtresave kryesisht varet nga 
dokumentacioni përkatës që i 
bashkëngjitet parashtresës. Në rastet 
kur për verifikimin e gjendjes faktike 
ka pasur nevojë për sqarime të 
caktuara janë dërguar kërkesa pranë 
organeve kompetente ose deri te 
parashtruesit e parashtresave. Në 
raste të tjera kur gjendja faktike në 
mënyrë të pamohueshme ka mundur 
të verifikohet pa hulumtime plotësuese 
është proceduar menjëherë. Gjendja 
faktike në numrin të madh të rasteve 
përcaktohej edhe me realizimin e 

82,38 % 
Hetime 

të zbatuara nga AP 

Foto nr. 1 Viti 2009

17,59%

82,41%

Parashtresa të përfunduara - 82,41%
Parashtresa të ngelura në punë - 17,59%

Foto nr. 2 Viti 2009

2,61%

4,28%

21,43%

20,89%

50,30%

0,49%

Procedura është ndërprerë - 50,30%

Nuk është hapur procedurë - 20,89%

Cenime të konstatuara sipas të cilave është
vepruar - 21,43%

Cenime të konstatuara sipas të cilave AP i
ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore -
4,28%
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 2,61%
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inspektimeve në vendin e caktuar, ndërkohë që janë thirrur në bisedë edhe persona zyrtarë 
dhe persona të tjerë. 

Nga gjithsej 4456 parashtresa procedura ka përfunduar për 3672 parashtresa ose në 
82,41% të rasteve, ndërkaq për 784 ose 17,59% parashtresa procedura është në rrjedhë. 
(Foto nr. 1) 

 Nga procedurat e përfunduara sipas 3672 parashtresave, për 1847 parashtresa ose 
në 50,30% të rasteve procedura është ndërprerë, sipas 767 parashtresave ose në 20,89% të 
rasteve nuk është hapur procedurë, sipas 787 ose për 21,43% të parashtresave është 
vepruar pasi Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve. Për 157 ose 4.28% parashtresa Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të gjitha 
veprimet ligjore, 96 ose 2.61% parashtresa janë zgjidhur në mënyra tjera, ndërkaq 18 ose 
0.49% të rasteve janë përfunduan pa procedim për shkak se parashtresat janë parashtruar 
nga parashtrues anonim. (Foto nr. 2)  

Nga 1102 parashtresa për të cilat Avokati i Popullit konstatoi shkelje kushtetuese dhe 
ligjore të të drejtave dhe lirive, në 787 ose 71,42% të rasteve u veprua pas intervenimit të 
Avokatit të Popullit, në 158 ose 14,34% të rasteve akoma nuk është vepruar sipas 
intervenimit të Avokatit të Popullit, ndërkaq për 157 parashtresa ose 14,25% të rasteve 
Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore. Edhe përkundër të gjitha veprimeve të 
ndërmarra, një numër i konsiderueshëm prej 157 intervenimeve të Avokatit të Popullit nuk u 
pranuan e që njëkohësisht do të thotë edhe rritje e numrit të intervenimeve të papranuara 
krahasuar me vitin paraprak raportues. Pjesa tjetër e këtij numri kishte të bënte me 
intervenimet të cilat ishin dhënë gjatë kryerjes së inspektimit dhe ishin pranuar, si dhe me 
parashtresat për të cilat u shfrytëzuan të gjitha veprimet nga ana e Avokatit të Popullit.  

Në vitin 2009 Avokati i Popullit nga 
gjithsej 4456 parashtresa veproi sipas 
3671 ose 82,38%, ndërkaq në 785 të 
rasteve ose për 17,62% të parashtresave 
nuk hapi procedurë. Për shkak të numrit të 
këtillë të parashtresave, sipas të cilave nuk 
u ngrit procedurë, Avokati i Popullit 
konsideron se akoma ka qytetarë të cilët 
nuk i dinë sa duhet mundësitë ligjore të 
Institucionit. (Foto nr.3) Nga gjithsej 3671 
parashtresa sipas së cilave Avokati i 
Popullit hapi procedurë, 2887 ose 78,64% 
janë përfunduar, ndërsa sipas 784 
parashtresave ose për 21,36% të rasteve 
procedura është akoma në rrjedhë. 

Kjo i referohet kompleksitetit të 
problemit dhe nevojës për hulumtim më të detajuar për konstatimin e gjendjes faktike, por 
edhe për shkak të veprimit jo në kohë të organeve dhe organizatave të caktuara prej të 
cilëve Avokati i Popullit ose ka kërkuar informatë ose ka dërguar intervenim tjetër për veprim 
përkatës. 

Edhe më tej vërehet mosveprimi me kohë i organeve kompetente edhe përkrah 
afateve të përcaktuara brenda të cilëve detyrimisht duhet të veprohet, por në procedura të 
caktuara zvarritja i referohej edhe përgjigjeve formale të dërguara nga ana e organeve nga të 
cilat nuk mund të përcaktohej me saktësi gjendja faktike. 

Nga e gjithë kjo që u tha, mund të konstatohet se ndonëse ka përparim, për sa i 
përket sjelljes së personave zyrtarë ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit, megjithatë akoma 

Foto nr. 3 Viti 2009

17,62%

82,38%

Procedura të hapura - 82,38%
Nuk është hapur procedurë -17,62%
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nuk është arritur kualiteti i nevojshëm i bashkëpunimit me Avokatin e Popullit. Me qëllim të 
azhurnimit të procedurës dhe përmirësimit të gjendjeve, pranë organeve dhe organizatave 
me autorizime publike u dërguan 38 informata prej të cilave 14 u pranuan, pranë ministrive 
kompetente u dërguan 55 informata prej të cilave 22 u pranuan, ndërkaq pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë u dërguan 42 informata dhe për 20 prej tyre është vepruar. 

Edhe gjatë vitit 2009 vazhdoi praktika që çdo tre muaj t’i dërgohen informata  
Sekretariatit të Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë për numrin dhe 
llojin e kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit, pranë trupave të Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë dhe pranë organeve që janë në përbërje të ministrive. Një gjë e 
tillë kontribuoi për përshpejtimin e procedurave të caktuara tek Avokati i Popullit, por niveli i 
bashkëpunimit duhet të përmirësohet edhe më tutje. 

 

 
 

 

 

 

 

  Cenime të konstatuara dhe 
masa të ndërmarra 

 

Pas hulumtimit të gjendjes faktike për parashtresat dhe varësisht nga konstatimet për 
shkeljen e kryer të të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit dërgoi: rekomandime, 
sugjerime, vërejtje, propozime, mendime, kërkesa dhe ndërhyrje të tjera të ngjashme pranë 
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organeve kompetente me qëllim të shmangies së parregullsive dhe paligjshmërive dhe 
gjithsesi për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. 

Nga numri i përgjithshëm i lëndëve sipas të cilave Avokati i Popullit veproi në vitin 
2009, në 1102 raste u konstatuan shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve. Prej tyre në 787 të rasteve (71,42%) organet e administratës shtetërore, organet 
dhe organizatat e tjera me autorizime publike vepruan pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, 
për 158 raste (14,34%) procedura është akoma në rrjedhë, ndërsa për 157 (14,25%) raste 
Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore.   

Numri më i madh cenimeve të konstatuara në vitin 2009 ishin nga fusha e 
marrëdhënieve pronësore-juridike 221 ose 20,05%, nga të cilat në 127 ose 57,47% të 
rasteve organet dhe organizatat me autorizimeve publike kanë vepruar pas ndërhyrjes së 
Avokatit të Popullit. Pastaj, vijojnë parashtresat nga fusha e marrëdhënieve të punës, ku janë 

konstatuar cenime në 140 raste ose 12,70%, prej të cilave për 84 ose 60% të rasteve u 
pranuan ndërhyrjet e Avokatit të Popullit. Nga fusha e jurisprudencës shkelje u konstatuan 
në 106 ose 9.62% parashtresa nga të cilat në 85 raste ose 80.19% u pranuan ndërhyrjet; 
nga fusha e të drejtave të konsumatorëve janë konstatuar shkelje në 96 ose 8.71% të 
rasteve prej të cilave në 88 ose 91.67% u veprua pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit etj. 

Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, numri më i madh i 
mosveprimeve sipas sugjerimeve, rekomandimeve dhe ndërhyrjeve të tjera të dërguara nga 
Avokati i Popullit u vërejtën tek komisionet e shkallës së dytë pranë Qeverisë së Republikës 
të Maqedonisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave, njësitë e pushtetit 
vendor etj.  

Sikurse edhe çdo vit, shkeljet e konstatuara të të drejtave të qytetarëve kishin të 
bënin me shkeljen e dispozitave ligjore dhe procedurale, përkatësisht me zvarritjen e 
procedurave në të cilat qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre. Nga numri i përgjithshëm i 
shkeljeve të konstatuara thuaja se 90% kishin të bënin me zvarritjen e procedurave 
administrative. Thënë me fjalë të tjera, në mbi 90% të rasteve organet kompetente nuk e 
kanë respektuar afatin për vendimmarrje sipas kërkesave të qytetarëve, ndërkaq në numër 
të konsiderueshëm e kanë keqpërdorur institutit heshtje e administratës. 

Për evitimin e shkeljeve të konstatuara Avokati i Popullit pranë organeve kompetente 
drejtoi 326 intervenime mes të cilave: 83 rekomandime, 218 propozime, 23 mendime dhe dy 

Foto nr . 4 - Organet të cilat në numrin më të madh të rasteve
                     akoma nuk kanë vepruar sipas ndërhyrjeve 
                     të AP -së
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sugjerime. Krahas kësaj, Avokati i Popullit paraqiti tri kërkesa pranë Prokurorisë Publike për 
inicimin e procedurës për shkak të verifikimit të përgjegjësisë penale dhe një propozim për 
inicimin e procedurës disiplinore kundër personave përgjegjës ose zyrtarë në organe dhe 
organizata. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Qytetarët tek Avokati i Popullit 
 

 

Një nga veçoritë kryesore të Avokatit të Popullit është arritshmëria e qytetarëve deri 
te ky Institucion, qëllim ky për të cilin edhe është themeluar. 

Për këtë arsye puna e Institucionit është konceptuar në atë mënyrë që ai gjithnjë të 
jetë i hapur për qytetarët dhe për problemet e tyre me të cilat ata ndeshen për çdo ditë. 

Kështu, çdo ditë pune në zyrën në Shkup, si dhe në zyrat rajonale në: Manastir, 
Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip pati pranim të qytetarëve me ç’rast Avokati 
i Popullit, zëvendësit e tij dhe punonjësit e shërbimit profesional, pranuan në bisedë mbi 
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5700 qytetarë dhe pas bisedave të zhvilluara, nëse ekzistonte dyshim për shkelje të të 
drejtave përpiloheshin shënime zyrtare, sipas së cilave veprohej. Megjithatë, në rastet kur 
nuk ekzistonte bazë për veprim të Avokatit të Popullit, qytetarëve u jepeshin këshilla 
përkatëse juridike për mënyrën me të cilën do të mund ta mbronin ose realizonin të drejtën e 
tyre dhe para cilit organ. Zyra e Avokatit të Popullit në Shkup, në vitin 2009, pranoi më së 
shumti parashtresa, përkatësisht 2408. Në zyrën e Avokatit të Popullit në Manastir janë 
pranuar 335 parashtresa, në Tetovë 223, në Kumanovë 222, në Kërçovë 209, 123 në 
Strumicë dhe 92 parashtresa janë pranuar në zyrën në Shtip.  

Në zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup u veprua sipas 2232 parashtresave, në 
Manastir sipas 437 parashtresave, në Tetovë sipas 277 parashtresave, në Kumanovë sipas 
222 parashtresave, në Kërçovë sipas 198, në Shtip për 146 dhe në Strumicë u veprua sipas 
120 parashtresave. 
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Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

12 3  1 1 1 2 20 

Procedura policore  149 27 19 15 18 8 16 252 
Gjendje civile  99 13 4  10  28 154 
Jurisprudenca 395 97 78 46 58 25 45 744 
Ushtarakë dhe detyrues ushtarakë 2       2 
Mbrojtja sociale 52 18 5 4 10  6 95 
Marrëdhënie të punës 269 44 11 5 30 12 18 389 
Çështje strehimore 37 11 1 1 4 1 2 57 
Mbrojtja shëndetësore 52 7 5 2 3 2 1 72 
Sigurimi pensional dhe invalidor 115 10 19 7 12 2 16 181 
Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 35 2 2 1 4 1 4 49 
Të drejta të fëmijëve 140 2 1 1 3 2 8 157 
Urbanizmi dhe ndërtimtaria 86 21 18 8 12 5 20 170 
Mjedisi jetësor 11 1 4 1 3  1 21 
Financa 29 7 3 3 3  5 50 
Marrëdhënie pronësore - juridike 231 28 25 17 29 9 22 361 
Të drejta të konsumatorëve  232 13 5 5 9 4 9 277 
Institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 

299 17 3  8 19 1 347 

Të tjera  163 34 6 6 6 1 18 234 
GJITHSEJ: 2408 355 209 123 223 92 222 3632 
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  Mosdiskriminimi 
  dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 
 
 

  

Vlerë themelore e rendit 
kushtetues të Republikës së 
Maqedonisë mes tjerash është 
edhe respektimi i parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat. 

Në funksion të ndjekjes 
së gjendjes, në lidhje me 
përfaqësimin e drejtë dhe 
adekuat të bashkësive dhe 
barazisë gjinore, Avokati i 
Popullit gjatë vitit raportues bëri 
analizën e të dhënave të 
mbledhura nga organet ndaj të cilëve vepron me kompetencë. 

Nga të dhënat e dërguara mund të vërehet progres simbolik në pjesën e zbatimit të 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, por megjithatë mbetet konstatimi se numri më i 
madh i institucioneve akoma nuk e kanë arritur nivelin e detyrueshëm të përfaqësimit. 

Nga analiza e këtyre të dhënave, Avokati i Popullit konstatoi se organet e 
administratës shtetërore në mënyrë më intensive e realizojnë këtë parim për dallim nga 
ndërmarrjet publike ku përqindja e përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësive vite me radhë 
nuk korrespondon me parimin e garantuar kushtetues. Sipas Avokatit të Popullit, parimi i 
garantuar me Kushtetutë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat akoma nuk është afirmuar sa 
duhet, përkatësisht nevojitet marrja e veprimeve dhe masave të vazhdueshme në drejtim të 
implementimit të tij të plotë në organet e pushtetit shtetërorë dhe në institucionet e tjera 
publike, përkatësisht veprimeve në drejtim të integrimit të pjesëtarëve të bashkësive përmes 
mekanizmave të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në të gjitha institucionet e sistemit juridik 
dhe politik. 

 
MOSDISKRIMINIMI DHE PËRFAQËSIMI I 

DREJTË DHE ADEKUAT  – 20 (0,55%) 
 

Nënfusha Nr. i 
parashtresave 

% 

Punësime 7 35.00 
Përkatësia etnike 4 20,00 
Gjinia 1 5,00 
Zgjedhje ose emërime 1 5,00 
Të tjera 7 35,00 

 

 Fushë veprimi 
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Në kontekst të ndjekjes së gjendjeve, në planin e respektimit të parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, Avokati i Popullit kërkoi informacion nga Sekretariati për 
Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë. 

Sekretariati e njoftoi Avokatin e Popullit se ndërmerr veprime të vazhdueshme për 
zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive, 
ndërkaq hartimin e Programit për punësimin e pjesëtarëve të bashkësive e mbështet mbi 
bazën e analizës së kryer nga ana e Sekretariatit, si dhe informatave të marra nga planet 

vjetore të organeve të administratës 
shtetërore dhe institucioneve publike. 

Në këtë drejtim, Sekretariati për 
Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë informoi 
se gjatë vitit 2009 ka publikuar konkurse 
për punësimin e pjesëtarëve të 
bashkësive, të cilët nuk janë shumicë në 
Republikën e Maqedonisë, me ç’rast janë 
punësuar gjithsej 407 realizues prej të 
cilëve 301 me arsim të lartë dhe 106 me 
arsim të mesëm, ndërkaq në rrjedhë e 
sipër është realizimi i konkurseve nr. 
122/2009 dhe 135/2009. 

Si praktikë të mirë gjatë 
implementimit të parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat, Avokati i Popullit e 
veçon Ministrinë e Mbrojtjes për të cilën 
respektimi i këtij parimi është objektiv 
strategjik i implementuar në dokumentet 
strategjike siç janë: Strategjia për 

administrimin me resurse njerëzore, Programi për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të 
bashkësive etnike dhe dokumente të tjera, mbi bazë të të cilëve bëhet transformimi i 
strukturës së personelit në mbrojtje. Në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së 
Maqedonisë vazhdimisht bëhet evidentimi i përkatësisë etnike të të punësuarve dhe mbi këtë 
bazë pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë dërgohen 
raporte mujore, ndërkaq hartohet edhe Plani vjetor për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, i 
cili e përmban aplikimin buxhetor dhe i njëjti i dërgohet Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë. 

Duke vepruar sipas lëndëve 
individuale, në të cilat qytetarët vënë në 
dukje cenimin e parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat gjatë realizimit të të 
drejtave nga marrëdhënia e punës, Avokati i 
Popullit pranë organeve të theksuara dërgoi 
rekomandime në të cilat rekomandoi se 
duhet të veprohet në përputhje me 
Amendamentin VI të Kushtetutës së 
Republikës të Maqedonisë, ku si vlerë 
themelore e rendit kushtetues është 
parashikuar përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat i qytetarëve të cilët u përkasin të 
gjitha bashkësive në organet e pushtetit 
shtetëror dhe në institucionet e tjera publike 
në të gjitha nivelet. 
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Edhe gjatë këtij viti raportues, numri i lëndëve për mbrojtje nga diskriminimi është i 
vogël. Avokati i Popullit konsideron se një gjë e tillë i referohet faktit se qytetarët edhe pse 
ndiejnë se janë të diskriminuar, meqë në rastet kur i drejtohen institucionit këtë edhe e 
potencojnë, megjithatë akoma nuk kanë guxim të kërkojnë që procedurat për rastet e këtilla 
të udhëhiqen mbi bazë të diskriminimit. Për këto shkaqe, përkatësisht për shkak të 
insistimeve të qytetarëve, Avokati i Popullit procedurat që kanë të bëjnë me rastet e këtilla i 
udhëheq në fusha në të cilat të drejtat e qytetarëve cenohen në mënyrë të drejtpërdrejt. Në 
të vërtetë, diskriminimi gjithmonë mund të fshihet në prapavijë të cenimit të të drejtave të 
caktuara. 

Nga parashtresat shihet se dukuritë e sjelljes diskriminuese janë më të përhapura në 
fushat e jetës shoqërore, të cilat janë veçanërisht të rëndësishme dhe të ndjeshme për 
realizimin e të drejtave të qytetarëve, përkatësisht ankesat më së shumti kanë të bëjnë me 
punësimin dhe të drejtat të cilat rezultojnë nga marrëdhënia e punës. 

Nga puna me lëndë, gjatë vitit raportues, Avokati i Popullit e veçon parashtresën e 
parashtruar nga Lidhja e 
Personave të Shurdhër dhe 
Pjesërisht të Shurdhër, të cilët 
kërkuan ndërhyrje para 
Ndërmarrjes Publike të 
Radiotelevizionit të Maqedonisë 
për faktin se ky servis publik, nga 
muaji qershor i viti 2009, e kishte 
ndërprerë transmetimin e lajmeve 
për personat e shurdhër dhe 
pjesërisht të shurdhër. Për shkak 
të mënyrës së këtillë të punës, 
këta persona vunë në pah se janë 
të diskriminuar për arsye se u ishte 
shkurtuar e drejta për qasje deri te 
informatat. 

Pasi konstatoi shkelje të së 
drejtës të këtyre qytetarëve, 
Avokati i Popullit i sugjeroi Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë dhe 
Radiotelevizionit të Maqedonisë se domosdo duhet të respektohen dispozitat e Ligjit për 
veprimtari radiodifuzive, konform të cilave ky servis publik e ka për detyrë të zhvillojë, 
planifikojë dhe transmetojë programe, emisione informative dhe lajme dedikuar personave të 
shurdhër, përkatësisht të përkthyera në gjuhën e shenjave. Sugjerimet e Avokatit të Popullit 
u pranuan dhe lajmet për persona të shurdhër dhe pjesërisht të shurdhër u kthyen në 
program nga data 14.09.2009. 

Mirëpo, numri i vogël i parashtresave nuk e ilustron gjendjen reale për sa i përket 
ekzistimit të diskriminimit. Përkundrazi, ky fenomen zë vend qendror në cenimet e të gjitha të 
drejtave dhe lirive të njeriut dhe është i pranishëm në të gjitha sferat e jetës shoqërore. 
Megjithatë, diskriminimi vështirë mund të verifikohet para së gjithash për shkak të faktit se në 
Republikën e Maqedonisë nuk ekziston ligj për mbrojtje nga diskriminimi, ndërkohë që 
ndalimi i diskriminimit është rregulluar në ligje të caktuar të cilët trajtojnë çështje nga fusha e 
diskriminimit, por që nuk janë sa duhet eksplicit dhe nuk paraqesin tërësi konsistente. 

Me qëllim që t’i dilet në ndihmë nevojës për miratimin e ligjit të veçantë për mbrojtje 
nga diskriminimi, Avokati i Popullit në mënyrë aktive mori pjesë në punën e Grupit të punës 
pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për hartimin e Propozim-ligjit anti-
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diskriminim, në të cilin participuan përfaqësues nga ministritë relevante dhe nga organizatat 
joqeveritare. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit apelon, sikurse edhe gjatë 
viteve paraprake, duke sugjeruar domosdoshmërinë e miratimit të Ligjit për mbrojtje nga 
diskriminimi, ngaqë me miratimin e tij do të bëhet një hap i madh në drejtim të krijimit të 
sistemit juridik kompatibil me demokracitë e zhvilluara evropiane dhe vetëm në këtë mënyrë 
do të krijohen predispozita efektive për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. 

Në funksion të ndjekjes së aktiviteteve në planin e barazisë Avokati i Popullit, në vitin 
2009, vëmendje të veçantë i kushtoi planit të mundësive të barabarta dhe të zbatimit të 
Strategjisë për romët. 

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale-Sektorit për Mundësi të Barabarta dhe kërkoi që të informohet me aktivitetet e 
ndërmarra gjatë vitit 2009 në lidhje me implementimin e këtij ligji, përkatësisht atë që është 
ndërmarrë në lidhje me avancimin e barazisë gjinore, ndërkaq në këtë drejtim edhe për 
analizat e zbatuara dhe konkluzionet e nxjerra. 

Sektori për Mundësi të Barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 
informoi se, me hyrjen në fuqi të Ligjit për mundësi të barabarta, në 13 ministri janë emëruar 
koordinatorë për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve, me ç’rast është caktuar 
edhe përfaqësues nga Avokati i Popullit. Në këtë mënyrë Avokati i Popullit e ndjek gjendjen 
që ka të bëjë me 
barazinë gjinore. 

Në lidhje me 
realizimin e aktiviteteve 
që kanë të bëjnë me 
Dekadën e romëve, 
Avokati i Popullit nga 
Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale kërkoi 
informatë për këtë 
çështje. Nga inspektimi 
mbi aktivitetet e 
ndërmarra, të 
përcaktuara me 
Strategjinë për Romët në 
Republikën e 
Maqedonisë, shihet se 
gjatë vitit raportues 
ministritë kompetente 
kanë ndërmarrë aktivitete 
përkatëse. 
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Veprimi policor 

 

 

 

Veprimi policor, përkundrejt të drejtave të garantuara kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, paraqet një nga sferat më të rëndësishme të veprimit që është në mandatin e 
Avokatit të Popullit. 

Për më tepër, ngaqë bëhet fjalë për sferë tejet të ndjeshme në të cilën është shumë e 
hollë linja e kufirit midis të drejtave të qytetarëve, respektimit të tyre dhe gëzimit nga njëra 
anë, si dhe obligimet ligjore të policisë, e cila e ka për detyrë ta ruaj rendin dhe qetësinë 
publike, si dhe ta sigurojë 
mbrojtjen dhe sigurinë e tyre 
nga ana tjetër. 

Së këtejmi, nuk duhet të 
neglizhohet fakti se policia është 
organi i vetëm shtetëror i cili ka 
të drejtë dhe autorizim ligjor, 
nën kushte të parapara me ligj, 
të përdor forcë fizike dhe mjete 
të dhunës, me të cilat mund të 
rrezikohet integriteti fizik, madje 
edhe jeta. 

Nisur nga autorizimet e 
këtilla ligjore të policisë, por 
edhe nga obligimi ligjor për t’i 
mbrojtur të drejtat e qytetarëve, 
në vitin raportues, Avokati i 
Popullit veproi në dy drejtime. 

Njëra pjesë e veprimit në fakt kishte të bënte me obligimin ligjor që rezulton nga neni 
2 i Ligjit për Avokatin e Popullit, përkatësisht procedimin sipas parashtresave në të cilat 
qytetarët vinin në dukje cenimet individuale konkrete të të drejtave të tyre kushtetuese dhe 
ligjore me veprim të paligjshëm të nëpunësve policorë, me kërkesë për mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve dhe marrjen e masave dhe veprimeve konkrete për përcaktimin e 
përgjegjësisë penale ose ndonjë lloj tjetër përgjegjësie. 

Në këtë plan vlen të theksohet se, krahasuar me vitin paraprak, në vitin 2009 janë 
evidentuar 10% më tepër parashtresa në të cilat qytetarët janë ankuar nga veprimet e 
paligjshme të nëpunësve policorë siç janë: tejkalimi i autorizimeve ligjore me përdorimin e 
panevojshëm ose tejmase të forcës dhe mjeteve të dhunës, mosndërmarrjen e masave dhe 
veprimeve për mbrojtjen e pronës ose integritetit fizik të qytetarëve, zvarritjen e procedurave 
policore madje edhe veprimeve të paligjshme. 

Në numrin më të madh të parashtresave qytetarët ankoheshin në lidhje me 
mosndërmarrjen e masave dhe sjelljen pasive të policisë sa i përket mbrojtjes së integritetit 
të tyre fizik ose të pronës. 

 
VEPRIMI POLICOR  – 252 (6,94%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Mbajtje në stacion policor më 
gjatë se 24 orë 

1 0,40 

Dhunë ose përdorim tejmase të 
forcës 

61 24,21 

Privim i pabazë ose privim i 
kundërligjshëm nga liria 

3 1,19 

Mosndërmarrje e masave për 
mbrojtjen e jetës ose pronës së 
qytetarëve 

49 19,44 

Zvarritje 16 6,35 
Të tjera 122 48,41 
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Shembull karakteristik, i gjykuar nga Avokati i Popullit por edhe nga opinioni më i 
gjerë, ishte rasti kur për shkak të sjelljes pasive të policisë në sheshin “Maqedonia” në Shkup 
rezultoi cenimi i së drejtës për protestë publike të një grupi të qytetarëve të cilët protestonin 
kundër ndërtimit të kishës në shesh, me ç’rast fizikisht u sulmuan nga një grup tjetër i 
qytetarëve që kishin mendim të kundërt. 

Sa i përket keqpërdorimit të forcës dhe mjeteve të dhunës nga ana e nëpunësve 
policorë, gjatë vitit raportues u hetuan më tepër raste të keqpërdorimeve të këtilla, ndërkaq si 
rezultat i procedurave të zbatuara dhe dokumentimit të rasteve, Avokati i Popullit paraqiti 
katër kërkesa pranë prokurorisë publike kompetente për ngritjen e procedurës për verifikimin 
e përgjegjësisë penale kundër tetë nëpunësve policorë, prej të cilëve pesë janë në shërbim 
si inspektorë të kriminalistikës dhe tre pjesëtarë të Njësisë Speciale të Policisë “ALFA” për 
vepra penale kundër të drejtave dhe lirive të qytetarëve. 

Që të katër kërkesat e Avokatit të Popullit janë vlerësuar se kanë bazë dhe kundër 
nëpunësve policorë të cilët janë denoncuar 
prokurori publik ka paraqitur kërkesë për 
zbatimin e hetimit për vepra penale: Mundim 
dhe veprime tjera çnjerëzore ose poshtëruese 
dhe ndëshkim dhe Keqtrajtim gjatë kryerjes së 
shërbimit. 

Vlen të potencohet se ndonëse 
vërehen përmirësime të pakta në punën e 
Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe 
Standarde Profesionale, si mekanizëm i 
brendshëm kontrollues, në drejtim të zbatimit 
të hetimeve më thelbësore dhe 
gjithëpërfshirëse (siç kërkonte vite me radhë 
Avokati i Popullit), megjithatë ndihet mungesë 
e guximit brenda Sektorit në momentin kur 
miratohet vlerësimi përfundimtar për ekzistimin 
e tejkalimit të autorizimeve policore. 

Mbizotëron përshtypja se Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale edhe më tej, në numrin më të madh të rasteve, gjen justifikime për autorizimet e 
ndërmarra policore, ndërkaq si ilustrim shërben e dhëna se në të katër rastet, për të cilat 
Avokati i Popullit kërkoi hapjen e procedurës për verifikimin e përgjegjësisë penale ndaj 
nëpunësve policorë, ky Sektor nuk ka konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve, 
ndërkaq autorizimet e ndërmarra policore i ka vlerësuar si të arsyeshme. 

Kjo sjellje e mbrojtjes së nëpunësve policorë nga ana e Sektorit, por edhe veprimi 
dhe sjellja e ngjashme e Prokurorisë Publike dhe gjykatave para të cilave tanimë zvarriten 
dhe pafundësisht zgjasin procedurat e hapura gjyqësore kundër nëpunësve policorë, shkojnë 
në favor të mosndëshkimit të nëpunësve policorë për keqpërdorimet  e bëra ose për 
tejkalimet e autorizimeve policore.  

Në luftën kundër mosndëshkimit, me qëllim të parandalimit të torturës dhe sjelljes 
degraduese dhe me qëllim të dekurajimit të nëpunësve policorë për të kryer shkelje të 
vrazhda të të drejtave të njeriut, Avokati i Popullit, gjatë vitit 2009, u detyrua të intervenonte 
dy herë deri te instancat më të larta të prokurorisë, me ç’rast kërkoi mbikëqyrje mbi punën e 
prokurorit themelor publik kundër vendimeve të prokurorëve themelorë me të cilat edhe 
përkundër materialit voluminoz të prezantuar si provë kërkesat e Avokatit të Popullit për 
nisjen e hetimit kundër nëpunësve policorë u hodhën poshtë. 
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Drejtimi i dytë i veprimit të Avokatit të Popullit, në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve 
nga keqpërdorimet e mundshme të autorizimeve policore, rezulton nga detyrimi ligjor i 
parashikuar me nenin 31 të Ligjit për Avokatin e Popullit, përkatësisht nga detyrimi për 
ndjekjen e gjendjeve që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore 
të personave të arrestuar dhe të mbajtur në stacionet policore. 

Sikurse edhe gjatë periudhës paraprake ashtu edhe gjatë këtij viti raportues, në 
përputhje me detyrimin ligjor dhe Programin e punës, Avokati i Popullit realizoi vizita të 
paparalajmëruara në të gjitha 38 stacionet policore me kompetencë të përgjithshme, me 
ç’rast bëri inspektimin e kushteve materiale në të cilat qëndrojnë personat e mbajtur, si dhe 
të evidencave policore dhe dokumentacionin. 

Konstatimet e Avokatit të Popullit se gjendja në ambientet e mbajtjes, në numrin më 
të madh të stacioneve policore me kompetencë të përgjithshme, është e pavolitshme dhe se 
nuk janë siguruar as kushte minimale për qëndrim, pa marrë parasysh se bëhet fjalë për 
mbajtje për kohë të shkurtër në periudhë prej më së shumti 24 orë, së bashku me 
rekomandimet përkatëse për kapërcimin e gjendjeve u përfshinë në Informatën e veçantë të 
dërguar pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 

Për sa i përket udhëheqjes së ligjshme të evidencave policore dhe dokumentacionit, 
në këtë segment, në pjesën më të madhe të stacioneve policore është evident përmirësimi i 
konsiderueshëm i gjendjes. 

Gjatë inspektimit ishte evidente se në një pjesë të madhe janë pranuar vërejtjen e 
deritanishme të Avokatit të Popullit, veçanërisht sa i përket evidentimit të kohës së mbajtjes 
dhe evidentimit i cili do të konfirmojë nëse personave të arrestuar dhe të mbajtur u është 
mundësuar dhe a i kanë shfrytëzuar të drejtat ligjore për: njoftimin me shkaqet e mbajtjes, të 
drejtën për mbrojtës dhe këshillim me avokat, të drejtën e njoftimit të një anëtari të familjes 
ose të afërmi se personi është mbajtur, dhënien e  ndihmës mjekësore, si dhe të drejtat e 
tjera ligjore. 

Edhe pse në Programin e punës nuk ishte parashikuar, Avokati i Popullit në fund të 
vitit realizoi përsëri vizita të njëpasnjëshme nëpër stacionet policore me kompetenca të 
përgjithshme, me ç’rast konstatoi se ndërmerren masa dhe se në rrjedhë e sipër janë 
ndërhyrje voluminoze ndërtimore për përmirësimin e kushteve materiale nëpër stacionet 
policore. 

Aktivitet e këtilla ndërmerren kryesisht në stacionet policore të Shkupit: Bit Pazar, 
Gazi Baba, Karposh, Kisella Vodë dhe Qendër 1, por nuk ka paralajmërime se ndërhyrje të 
këtilla do të ketë edhe në stacionet policore të: Aerodromit, Draçevës, Gjorçe Petrovit dhe 
Çairit, ku gjendja në ambientet e mbajtjes nuk i përmbush standardet minimale. 

Duke e pasur parasysh se, sipas informatave të pranuara nga Ministria e Punëve të 
Brendshme, për rekonstruksion janë paraparë edhe stacionet policore të: Gjevgjelisë, 
Gostivarit, Tetovës dhe Shtipit pritet që në pjesën më të madhe të stacioneve policore 
përfundimisht të krijohen kushte që mbajtja për kohë të shkurtër të realizohet me respektim 
të plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, dhe me respektim të personalitetit dhe 
dinjitetit njerëzor. 
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Gjendjet civile  
dhe punë të tjera të rendit 

 

 

 

Gjatë këtij viti raportues në fushën e gjendjeve civile dhe punëve të tjera të rendit, 
Avokati i Popullit u ballafaqua me probleme të cilat përsëriteshin nga vitet paraprake. 

Të dhënat flasin se, gjatë vitit raportues, parashtresat nga kjo fushë vinin në pah 
zvarritjet e procedurave për realizimin e të drejtave që kanë të bëjnë me statusin e 
nënshtetësisë, vendbanimin dhe vendqëndrimin, lëshimin e dokumenteve publike 
(dokumenteve të udhëtimi, 
letërnjoftimeve, certifikatave të 
evidencës amzë), si dhe 
sekuestrimin/kthimin e sendeve 
sipas kërkesave të paraqitura 
paraprakisht ose procedurave të 
zbatuara në Ministrisë e Punëve 
të Brendshme apo tek organi 
me autorizime publike në 
Republikën e Maqedonisë. 

Edhe këtë vit, Avokati i 
Popullit vëmendje të veçantë u 
kushtoi parashtresave të 
personave të cilët kërkuan ndihmë për fitimin e nënshtetësisë së Republikës të Maqedonisë, 
si kusht për realizimin e të drejtave të tjera të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligjet e shtetit. 

Për dallim nga periudhat paraprake raportuese karakteristikë e kësaj periudhe është 
se nuk janë regjistruar parashtresa me kërkesë për heqjen e nënshtetësisë së Republikës të 
Maqedonisë. 

Edhe pse numri i parashtresave të cilat kishin të bënin me fitimin e nënshtetësisë së 
Republikës të Maqedonisë ishte më i vogël, Avokati i Popullit megjithatë konsideron se në 
lëndë të caktuara procedura zvarritet pa nevojë për shkak të koordinimit të pamjaftueshëm të 
sektorëve përkatës të Ministrisë së Punëve të Brendshme (sektori për nënshtetësi, për të 
huaj, për siguri). Prandaj, Avokati i Popullit kontaktonte me Sektorin për Punë Mbikëqyrëse-
Administrative dhe me Seksionin për nënshtetësi pa marrë parasysh llojin dhe shkallën e 
procedurës që ishte në rrjedhë. Në raste të caktuara, Avokati i Popullit dërgonte edhe 
shkresa zyrtare me mendim dhe sugjerim për aplikuesit të cilët i plotësonin kushtet e 
parashikuara me Ligjin për shtetësi të Republikës të Maqedonisë dhe Konventën Evropiane 
për Shtetësi. Avokati i Popullit sugjeronte edhe domosdoshmërinë e aplikimit të parimit të 
procedurës administrative për orientimin shërbyes të organeve dhe dhënien e ndihmës 
palëve të paditura, meqë procedura për fitimin e nënshtetësisë është procedurë e veçantë 
administrative në të cilën nuk aplikohen afatet e caktuara me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative. 

Me qëllim të përmirësimit të gjendjes, në lidhje me rregullimin nënshtetësisë së 
personave të cilët kanë lindur në Republikën e Maqedonisë dhe të ashtuquajturit “të huaj të 
hasur”, Avokati i Popullit edhe më tej vlerëson se ka nevojë për plotësimin e Ligjit për 
shtetësi dhe përcaktimin e kushteve lehtësuese për pranimin e personave të cilët trajtohen si 
shtetas të ish-republikave të RSFJ-së. Bazën e kësaj kërkese të Avokatit të Popullit e gjejmë 

 
GJENDJET CIVILE  – 154 (4,24%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Nënshtetësia 60 38,96 
Evidenca amë 20 12,99 
Sekuestrimi dhe kthimi i sendeve 16 10,39 
Qëndrimi 2 1,30 
Zvarritja 11 7,14 
Të tjera 45 29,22 
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në zbatimin e Kapitullit të Konventës Evropiane për Nënshtetësi, i cili i dedikohet suksesionit 
shtetëror dhe nënshtetësisë dhe me të cilin promovohen parimet e lidhjes së mirëfilltë dhe 
efikase të personit të prekur me shtetësinë, vendbanimin e përhershëm të personit të prekur 
gjatë kohës së suksesionit, vullnetin e 
personit të prekur dhe prejardhjen e tij 
territoriale. 

Si rezultat i aktiviteteve të 
këtilla, Avokati i Popullit konstatoi se 
në procedurën për fitimin e statusit të 
shtetësisë është shënuar numër i rritur 
i aktvendimeve pozitive, përkatësisht 
zvogëlim i numrit të kërkesave dhe 
parashtresave për fitimin e 
nënshtetësisë së Republikës të 
Maqedonisë. 

Për dallim nga bashkëpunimi i 
mirë me organin kompetent për 
nënshtetësi, Avokati i Popullit sërish 
nuk hasi në bashkëpunim përkatës me organin kompetent për të huaj, përkatësisht Sektorin 
për Punë Kufitare dhe Migracione për disa lëndë në të cilat është konstatuar cenim i të 
drejtës së rregullimit të qëndrimit të të huajve, të cilët në shtet qëndrojnë mbi baza të 
ndryshme, ndërkaq më së shpeshti mbi bazë të  martesës. Për mosbashkëpunimin e këtillë, 
Avokati i Popullit pranë ministrit të Punëve të Brendshme rregullisht drejtonte raportonte të 
veçanta për pengim të punës. Duke e pasur parasysh vëllimin dhe kompleksitetin e Ligjit për 
të huaj, zbatimi i të cilit startoi në fillim të vitit 2008, Avokati i Popullit konstatoi se personat 
zyrtarë të organit për të huaj, dispozitat e këtij ligji i aplikojnë në mënyrë arbitrare dhe 
restriktive dhe si rrjedhojë e kësaj ndihet nevoja për edukimin juridik shtesë të tyre dhe 
thjeshtëzimin e procedurave para këtij organi. 

Praktika, me lëshimin e të ashtuquajturve dokumente të udhëtimit (pasaporta, 
letërnjoftime, patentë shoferi), e konfirmoi konstatimin e Avokatit të Popullit të prezantuar në 
raportin e vitit të kaluar se për shkaqe të ndryshme zvarriten procedurat në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, ndërkaq pasojat negative i vuajnë qytetarët. Në rastin e zëvendësimit 
të letërnjoftimeve të vjetra me të reja, brenda afatit të caktuar dhe gjobat e parapara nëse 
qytetarët nuk e respektojnë afatin, Avokati i Popullit pranë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, si propozues i autorizuar i ligjeve, dërgoi iniciativë për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit për letërnjoftim, 
me vazhdimin e afatit për 
zëvendësimin e tyre dhe kjo u 
pranua. 

Në këtë kontekst, Avokati i 
Popullit sugjeron se me qëllim që të 
mos pengohet realizimi i të drejtave 
të qytetarëve nga evidenca amzë 
duhet të vihet në funksion Drejtoria 
për Udhëheqjen e Librave Amzë, si 
organ në përbërje të Ministrisë së 
Drejtësisë, përkatësisht të krijohen 
kushte për funksionimin e saj 
papengesë. 

Parashtresat e qytetarëve 
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për kthimin e sendeve të sekuestruara (në të shumtën e rasteve armë dhe patentë 
shoferësh) në numrin më të madh rezultuan me mos inicim të procedurave ngaqë bëhej fjalë 
për sekuestrim të përkohshëm nga ana e organit të punëve të brendshme, përkatësisht deri 
në përfundimin e ndonjë procedure penale para gjykatës së rregullt ose organit doganor. 

Me qëllim të realizmit të të drejtave të një pjese të parashtruesve të parashtresave, 
Avokati i Popullit bashkëpunonte me institucionet e ombudsmanëve të shteteve fqinje, në të 
shumtën e rasteve për probleme që kanë të bëjnë me evidencën amzë të personave të lindur 
në territorin e Republikës së Maqedonisë, të cilët nuk kanë pasur mundësi që t’i realizojnë 
vet këto të drejta. 

 
 

 
 
Jurisprudenca 
 
 

 

Autorizimet e Avokatit të 
Popullit për mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve nga fusha e 
jurisprudencës, për dallim nga sferat 
e tjera të veprimit, janë përkufizuar 
në nenin 12 të Ligjit për Avokatin e 
Popullit, në të cilin në mënyrë 
eksplicite përcaktohet se Avokati i 
Popullit ndërmerr masa dhe veprime 
nga zvarritja e paarsyeshme dhe 
kryerja e punëve në mënyrë të 
pandërgjegjshme dhe të 
papërgjegjshme të shërbimeve 
gjyqësore. Së këtejmi, Avokati i 
Popullit e ka për detyrë ta respektojë autonominë dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Provë 
për kompetencën e kufizuar, sa i përket këtij segmenti për dallim nga sferat e tjera të veprimit 
të Avokatit të Popullit, është mosveprimi i tij sipas lëndëve për të cilat është në rrjedhë 
procedura gjyqësore, përveç në rastet e sipërpërmendur. 

Gjatë veprimit të tij në këtë sferë, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushton 
mbrojtjes së parimeve të gjykimit të drejtë dhe të ndershëm, si dhe të drejtës së gjykimit 
brenda afatit të arsyeshëm të garantuara në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut dhe Liritë Themelore. 

Duke e pasur parasysh se funksioni i prokurorisë publike, funksionet e avokatisë, 
noterialit, përmbaruesve dhe Avokaturës së Shtetit e përshijnë segmentin më të gjerë të 
fushës së gjyqësorit dhe janë ngushtë të lidhur me funksionimin e pushtetit gjyqësor, parimet 
e njëjta dhe veprimet e Avokatit të Popullit aplikohen edhe për rastet kur bëhet fjalë për 
cenime të të drejtave të qytetarëve përpara këtyre organeve dhe shërbimeve. 

Në vitin 2009, numri më i madh i parashtresave, të cilat kishin të bënin me cenimin e 
të drejtave të qytetarëve nga fusha e jurisprudencës, u drejtuan në adresë të gjykatave të 
shkallës së dytë, si dhe në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë, më së 
shpeshti për shkak të zvarritjes së procedurave gjyqësore. 
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Megjithatë, duhet të theksohet se qytetarët e pakënaqur nga vendimet gjyqësore 
edhe më tej në numër të madh të rasteve i drejtohen Avokatit të Popullit me parashtresa në 
të cilat e shprehin pakënaqësinë e tyre, ndonjëherë edhe revoltin, ndërkaq shpeshherë për 
shkak të mosinformimit të mjaftueshëm me kompetencat e tij kërkonin ndryshimin e tyre, gjë 
që është jashtë kompetencave 
dhe autorizimeve ligjore të 
Avokatit të Popullit. 

Nga ana tjetër, sa u 
përket çështjeve që kanë të 
bëjnë me: pavarësinë, 
profesionalizmin dhe 
kompetencën e gjyqtarëve, 
gjithashtu ishin përmbajte që 
shpesh përfshiheshin në 
parashtresat e qytetarëve 
drejtuar Avokatit të Popullit, por 
për shkak të mospasjes së 
kompetencës, parashtresat me 
përmbajtje të këtillë i 
ridërgoheshin në kompetencë 
Këshillit Gjyqësor të Republikës 
së Maqedonisë – organ i cili 
është kompetent për zgjedhjen 
dhe shkarkimin e bartësve të 
funksionit të gjyqtarit, si dhe për 
ndjekjen dhe vlerësimin e 
koshiencës dhe profesionalizmit 
të tyre në punë. 

Puna me lëndë tregon se 
procedurat gjyqësore, sidomos 
para instancave gjyqësore të 
shkallës së parë, vazhdojnë të 
jenë të ngadalta edhe përkundër 
masave të mëdha reformuese 
që janë ndërmarrë gjatë viteve të kaluara me ndryshimin e procedurave procesuale, si dhe 
me shkarkimin e gjykatave të shkallës së parë nga lëndët joesenciale dhe ridërgimin e tyre 
në kompetencë të shërbimeve tjera publike (noterial dhe përmbarues). 

Situata është e ngjashme edhe me Gjykatën Administrative të Republikës së 
Maqedonisë para së cilës qytetarët gjithashtu përballen me shkeljen e të drejtës së gjykimit 
brenda afatit të arsyeshëm. 

Sipas Avokatit të Popullit, arsyeja për tejzgjatjen e procedurave në kontestet 
administrative, para së gjithash ndodh për shkak të numrit të madh të lëndëve të trashëguara 
gjatë kalimit të kompetencës nga Gjykata Supreme para dy vjetësh, mbërritja e 
vazhdueshme e madhe e lëndëve të reja nga sfera të ndryshme administrative dhe sigurisht 
edhe për shkak të resurseve të limituara të kuadrit. Edhe përkundër gjendjes së këtillë, 
Avokati i Popullit nuk gjen arsyetim për tejzgjatjen e procedurave që kanë të bëjnë me 
konteste administrative ngaqë qytetarët vendimet i presin madje edhe më gjatë se dy vjet. 

Sa u përket parashtresave para instancave gjyqësore të shkallës së dytë dhe 
Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, numri i parashtresave të pranuara nuk 

 
JURISPRUDENCA - 744 (20,48%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Keqpërdorimi dhe korrupsioni 9 1,21 
Zvarritje – procedurë jashtë-
kontestimore 

20 2,69 

Zvarritje – procedurë ekzekutive 62 8,33 
Zvarritje – procedurë penale 59 7,93 
Zvarritje - procedurë 
kontestimore 

153 20,56 

Zvarritje –  procedurë 
trashëgimore  

8 1,08 

Zvarritje - sipas mjeteve të 
jashtëzakonshme juridike 

14 1,88 

Zvarritje – procedurë për 
konteste administrative 

79 10,62 

Zvarritje – procedurë për 
kundërvajtje  

1 0,13 

Zvarritje – në procedurë të 
falimentimit 

10 1,34 

Zvarritje – procedura të tjera 48 6,45 
Cenime të së drejtës 48 6,45 
Rishqyrtim të vendimit gjyqësor 105 14,11 
Të tjera 128 17,20 
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mund të jetë tregues relevant për efikasitetin e realizmit të së drejtës për gjykim brenda afatit 
të arsyeshëm. 

Edhe përkundër autorizimeve të kufizuara në fushën e gjyqësorit, Avokati i Popullit në 
raste të caktuara megjithatë dërgoi sugjerime dhe rekomandime, veçanërisht pranë 
gjykatave të shkallës së parë, përmes së cilave kërkonte përshpejtimin e procedurës 
gjyqësore me ndërmarrjen e veprimeve konkrete. 

Avokati i Popullit konsideron se, në drejtim të përshpejtimit të procedurave, përparim 
paraqet edhe funksionimi i Seksionit pranë Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë 
sepse edhe vet ekzistimi i tij si mekanizëm mbrojtës do të thotë një hap para për udhëheqjen 
më me azhurnitet të vet ecurisë së proceseve gjyqësore. 

Numri i parashtresave të cilat kishin të bënin me realizimin e të drejtave para organit 
për ndjekje penale-prokuroritë publike, ishte më i vogël krahasuar me ato që kishin të bënin 
me gjykatat. Nga analizat e bëra megjithatë rezultoi se shkaku për tejzgjatjen e procedurave 
para Prokurorisë Publike duhet të kërkohet në elementin subjektiv, e kjo është ndjekja e 
pamjaftueshme e lëvizjes së lëndëve dhe mosmarrjes së veprimeve në drejtim të 
përshpejtimit të procedurës deri në marrjen e vendimit relevant. Së këtejmi, në numër të 
madh të rasteve për shkak të pranimit të informatave plotësuese, të nevojshme për vendimin 
përfundimtar sipas kallëzimeve penale, kërkohen njoftime të posaçme nga organe të 
caktuara të shtetit, në të shumtën e rasteve nga policia dhe në këtë fazë të procedurës para 
prokurorit publik shpesh herë vjen deri në ngecje e cila ndonjëherë zgjatë edhe për një 
periudhë më të gjatë kohore, dhe e gjithë kjo vetëm për shkak të iniciativës së 
pamjaftueshme të bartësve të funksionit publik - prokurorë. 

Sjellja e këtillë më së 
shpeshti rezulton me 
skadimin e afatit ligjor, 
brenda të cilit të dëmtuarit 
kanë të drejtë ligjore për të 
iniciuar ndjekje penale si 
paditës privatë. 

Nga puna me lëndë, 
gjithashtu, rezulton se 
qytetarët shpeshherë 
ankohen se nuk marrin 
informata kthyese për 
kallëzimet penale të tyre të 
depozituara pranë 
Prokurorisë Publike. 

Sa i përket realizimit 
të të drejtave të qytetarëve 
para përmbaruesve, në vitin 
raportues, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa si nga ana e kreditorëve 
ashtu edhe nga ana e debitorëve. Përderisa kreditorët më së shumti ankoheshin për 
zvarritjen e procedurave të përmbarimit, debitorët në të shumtën e rasteve ankoheshin për 
punën e kundërligjshme të përmbaruesve. Së këtejmi, sidomos vlen të përmendet se 
përmbaruesit më së shpeshti përmbarimin e zbatonin përmes mënyrës më të lehtë për ta 
dhe për kreditorët, përkatësisht mbi të ardhurat personale mbi bazë të pagës ose pensionit, 
përkatësisht nga llogaritë e transaksionit të debitorëve në bankat afariste. Ndonëse mjeti i 
përmbarimit është e drejtë e zgjedhjes së kreditorit dhe përmbaruesit, megjithatë mënyra e 
këtillë e përmbarimit nuk guxonte ta sillte në pikëpyetje minimum ekzistencën e debitorëve e 
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cila është e garantuar në nenin 105 të Ligjit për përmbarim, i cili nen përmbarimin e kufizon 
në 1/3 e të ardhurave mujore mbi bazë të pagës ose pensionit. 

Avokati i Popullit gjatë vitit 2009, realizoi bashkëpunim si dhe arriti t’i mbrojë të drejtat 
e debitorëve në procedurat para përmbaruesve, gjë që rezultoi me shmangien e 
parregullsive të caktuara në procedurën e përmbarimit dhe realizimin e të drejtave ligjore të 
një numri të caktuar të parashtruesve të parashtresave. 

Për fat të keq duhet të potencohet se në vitin raportues Avokati i Popullit konstatoi 
punë të pandërgjegjshme dhe joprofesionale nga ana e përmbaruesve për çka dërgoi 
Informatë të veçantë pranë Dhomës së Përmbaruesve dhe Ministrisë së Drejtësisë me 
rekomandime dhe masa që duhet të ndërmerren. 

Numri i parashtresave të parashtruara nga qytetarët, të cilat kishin të bënin me 
Noterialin është minor për shkak se qytetarët të drejtat e tyre para këtij shërbimi i realizojnë 
në mënyrë të pakontestueshme. Sa u përket cenimeve eventuale të të drejtave të qytetarëve 
nga ana e avokatëve, duhet të nisemi nga fakti se bëhet fjalë për marrëdhënie të ndërsjellë, 
të krijuar mbi bazë të marrëveshjes për prokurim, kështu që çështjet kontestuese nga kjo 
fushë do të mund të ishin lëndë e verifikimit dhe shqyrtimit para gjykatës kompetente. 

 
 

 
 
 Institucionet ndëshkuese-korrektuese  
 dhe edukuese-korrektuese 
 

 
Ekzekutimi i sanksioneve paraqet kufizimin e lirisë së qarkullimit, gjë që vetvetiu 

udhëzon në funksionimin e detyrueshëm të sistemit të mbrojtjes të të drejtave të personave 
të dënuar dhe të paraburgosur. 

Duke vepruar në kuadër 
të kompetencave të 
përcaktuara, Avokati i Popullit, 
gjatë vitit 2009, veproi sipas 
parashtresave të parashtruara 
nga personat e dënuar dhe të 
paraburgosur ndërkaq, në 
përputhje me nenin 31 të Ligjit 
për Avokatin e Popullit, në 
mënyrë të vazhdueshme i ndiqte 
gjendjet në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese. 

Gjatë vitit raportues, 
Avokati i Popullit realizoi më 
tepër vizita të rregullta, me ç’rast 
u konstatua se gjendjet në 
institucionet ndëshkuese-
korrektuese në kontinuitet janë 
shqetësuese, sidomos gjendja 
në Repartin Gjysmë të Hapur në Entin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. 

 
INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE 
DHE EDUKUESE-KORREKTUESE  – 347 (9,55%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Trajtimi i personave të dënuar 213 61,38 
Tortura dhe forma të tjera të 
veprimit johuman 

7 2,02 

Transferimi ose ekstradimi 3 0,86 
Veprimi me persona të arrestuar 15 4,32 
Zvarritja 3 0,86 
Ndihma juridiko-penale  
ndërkombëtare 

1 0,29 

Shfrytëzimi i favoreve 3 0,86 
Dërgimi në kompetencë 7 2,02 
Të tjera 95 27,38 
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Përkatësisht, kushtet e vendosjes në këto institucione, me përjashtime të vogla, kanë 
ngelur thuaja se të pandryshueshme dhe për këtë shkak mbetet konstatimi se sistemi 
penitencial në Republikën e Maqedonisë funksionon jashtë normave të përcaktuara me 
kornizën ligjore vendase dhe ndërkombëtare. Edhe më tej është e pranishme dukuria e 
moszbatimit të parimit të humanitetit dhe respektimit të personalitetit dhe dinjitetit njerëzor, 
parime këto mbi të cilat themelohet sistemi i ekzekutimit të sanksioneve.  

Në numrin më të madh të burgjeve, sikurse edhe vitet e kaluara, mbetet problemi i 
mbipopullimit, për shkak se personat e dënuar dënimin me burg e vuajnë në kushte 
johumane, të cilat janë në kundërshtim me standardet penologjike për kushtet e qëndrimit. 
Mund të konstatohet se sa i përket komunikimit të personave të dënuar me botën jashtë 
burgut ekziston një progres pozitiv, për çka kontribut pozitiv kanë sëndukët për ankesa. Në 
këto institucione mbetet i pranishëm problemi i aktiviteteve rekreative për personat e dënuar, 
madje edhe aty ku në ndërkohë janë ndërtuar objekte sportive dhe është bërë furnizimi me 
rekuizita sportive. Ky është rezultat, para së gjithash, i sjelljes shpërfillëse të personave 
zyrtarë për të organizuar aktivitete të këtilla. Po ashtu, vazhdon të mungojë realizimi i 
funksionit mbikëqyrës mbi institucionet ndëshkuese-korrektuese, ndërkaq vizitat e 
inspektorëve për ekzekutimin e sanksioneve dhe gjyqtarëve për ekzekutim janë vetëm 
formale. 

Sa u përket parashtresave konkrete të personave të dënuar, njëlloj sikurse edhe gjatë 
viteve raportuese paraprake, mbizotërojnë parashtresat të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen 
shëndetësore, me ç’rast Avokati i Popullit në raste konkrete ka ndërmarrë masa me qëllim që 
parashtruesve, për shkak të problemeve me shëndetin t’u mundësohet trajtim mjekësor në 
institucione përkatëse shëndetësore. Në këtë drejtim, për personat e dënuar të cilët gjatë 
vuajtjes së dënimit kishin nxjerrë dhëmbë dhe si pasojë e kësaj u ishte vështirësuar 
konsumimi i ushqimit, Avokati i Popullit sugjeroi, ndërkaq drejtori i ENK “Idrizovë” e pranoi 
sugjerimin dhe mundësoi që disa 
persona të dënuar të mund të 
pajisen me dhëmbë artificial në 
llogari të Burgut. 

Gjithashtu, nuk është më 
i vogël numri i parashtresave të 
cilat kanë të bëjnë me 
shfrytëzimin e favoreve, segment 
ky ku Avokati i Popullit nuk ka 
kompetencë të drejtpërdrejt, por 
ai i udhëzonte personat e dënuar 
për mënyrën dhe procedurën 
përmes së cilës mund t’i 
realizonin ato favore. Po ashtu, 
një numër i madh i 
parashtresave kishin të bënin me transferimin e personave të dënuar nga një burg në tjetrin 
ose progresimin dhe riprogresimin e tyre, me ç’rast Avokati i Popullit vepronte në drejtim të 
përshpejtimit të procedurave. Numër i caktuar i parashtresave i dedikohen mosveprimit të 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe punës së gjykatave, përkatësisht zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurave para organeve të cekura, ndërkaq në disa parashtresa është 
cekur edhe problemi me cenimin e të drejtave për kompensimin në para të personave të 
dënuar mbi bazë të angazhimit me punë. Avokati i Popullit u sugjeroi drejtorëve të burgjeve 
se arsyetimi i tyre për mungesë të mjeteve financiare është jorelevant për personat e dënuar 
dhe vuri në dukje detyrimin për sigurimin e mjeteve me qëllim që personave të dënuar t’u 
paguhet angazhimi në punë. 
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Për dallim nga vitet raportuese paraprake është zvogëluar numri i parashtresave të 
cilat kanë të bëjnë me transferimin e personave të dënuar, më konkretisht transferimin e 
shtetasve maqedonas nga shtetet e tjera në Republikën e Maqedonisë ose shtetasve të huaj 
nga Republika e Maqedonisë në shtetet e tyre amë me qëllim të vuajtjes së mëtutjeshme të 
dënimit me burg, me ç’rast Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha masat dhe veprimet në 
drejtim të përshpejtimit të kësaj procedure. 

Si shembull më karakteristik nga veprimi me lëndë është procedura e zbatuar me 
vetiniciativë për keqtrajtim fizik të personave të dënuar në burgun Shkup. Pas inspektimit të 
kryer të drejtpërdrejt, intervistave dhe bisedave të zhvilluara me personat e dënuar të burgut, 
Avokati i Popullit i dërgoi Prokurorisë Themelore Publike kërkesë për verifikimin e 
përgjegjësisë penale të personave zyrtarë të cilët kishin përdorur mjete të dhunës në 
kundërshtim me rregullat. 

Në kuadër të kompetencës së përcaktuar për ndjekjen e gjendjeve në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, gjatë muajit maj dhe qershor të vitit 
2009, Avokati i Popullit realizoi vizita preventive në të gjitha institucionet e Republikës së 
Maqedonisë, me ç’rast u konstatua se, sikurse edhe vitet e kaluara, sa u përket kushteve të 
përgjithshme të burgjeve gjendja nuk ka ndryshuar. Në këtë kontekst u konstatua 
pakënaqësi e personave të dënuar në lidhje me shfrytëzimin e favoreve, më saktësisht 
mungesën gjatë fundjavës, për çka të dënuarit konsiderojnë se në këtë drejtim janë të 
diskriminuar sepse një pjese të personave të dënuar u pamundësohet shfrytëzimi i favoreve 
për shkak se kundër tyre udhëhiqen procedura tjera gjyqësore ose aktgjykimet e tyre nuk 
janë të plotfuqishme, për dallim nga personat e tjerë të dënuar të cilëve në rrethana të njëjta 
nuk u kufizohet shfrytëzimi i favoreve. Për këtë shkak Avokati i Popullit i dërgoi drejtorit të 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve rekomandim për marrjen e masave me qëllim të 
inicimit të procedurës për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve 
dhe të rregullave nënligjore, në veçanti për mungesat e fundjavës, me çka në mënyrë të 
qartë dhe eksplicite do të përkufizohej mundësia e shfrytëzimit të favoreve. 

Nga ana tjetër, për shkak të numrit madh të larjes së hesapeve fizikisht midis 
personave të dënuar dhe vetëvrasjeve gjithnjë e më të shpeshta, Avokati i Popullit 
institucioneve kompetente ua vuri në dukje obligimin e tyre për fuqizimin e domosdoshëm të 
funksionit mbikëqyrës gjatë zbatimit të dënimit me burg, observimin e plotë dhe 
gjithëpërfshirës të personalitetit të personit të dënuar gjatë pranimit dhe mbrojtjen e 
vazhdueshme shëndetësore të personave të dënuar, tek të cilët dhuna është si mënyrë e 
komunikimit, por edhe suiciditetit (vetëvrasjes). Me rëndësi të veçantë është nevoja për 
sigurimin e vlerësimit përkatës të shëndetit mendor dhe kujdesin ndaj personave të dënuar 
tek të cilët ekziston rreziku për vetëlëndim, dhunë ose vetëvrasje. Në këtë drejtim është 
sugjeruar domosdoshmëria për avancimin e funksionit edukues-korrektues në institucionet 
ndëshkuese–korrektuese dhe krijimin e kushteve përkatëse për programe individuale dhe 
grupore për trajtimin e personave të dënuar me qëllim të risocializimit të tyre të suksesshëm. 

Në funksion të realizimit të kompetencave të veta, Avokati i Popullit njëkohësisht i 
ndoqi edhe gjendjet që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të personave të 
paraburgosur, si dhe të personave të mitur të cilëve u është kumtuar masa edukuese-
korrektuese dërgim në ent edukues-korrektues. Së këtejmi, është konstatuar se nuk ka 
përmirësim të kushteve në pjesët e burgjeve të parapara për paraburgim, edhe pse është 
evidente se me ndërtimin e objektit të ri për paraburgim në Burgun Shkup deri diku do të 
krijohen kushte më të mira të vendosjes, por në disa institucione ndëshkuese-korrektuese 
edhe më tej vërehet ndriçim i pamjaftueshëm i ambienteve të paraburgimit. Gjithashtu, për 
shkak të mbipopullimit dhe ekipimit kadrovik të pamjaftueshëm, personat e paraburgosur nuk 
e shfrytëzojnë tërësisht të drejtën e qëndrimit në ambient të hapur me kohëzgjatje prej një 
ore. 
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Mbetet edhe problemi që ka të bëjë me vendosjen e personave të mitur. Kapacitetet 
e vendosjes, higjiena dhe mungesa e formës së organizuar të arsimit janë probleme kyç në 
lidhje me vuajtjen e masës edukuese-korrektuese dërgim në ent edukues – korrektues. 
Brengos gjendja me mosprecizimin e regjimit të aktiviteteve për personat e mitur gjatë 
qëndrimit të tyre në ent edukues-korrektues. Gjithashtu, si prioritet ngelet edhe dislokimi i 
entit edukues-korrektues nga rrethi i Burgut Shkup. Në lidhje me gjendjet e këtilla të 
konstatuara, Avokati i Popullit pranë Ministrisë së Drejtësisë dërgoi rekomandim, 
implementimi i së cilit është i domosdoshëm me qëllim të përmirësimit të gjithëmbarshëm të 
kushteve në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese. 

 
 

 
 
Marrëdhëniet pronësore-juridike 
 

 

 

Gjatë ecurisë së deritanishme të implementimit të Ligjit për denacionalizim u vu në 
dukje se në komisionet e shkallës së parë për denacionalizim procedurat udhëhiqeshin me 
vështirësi dhe me lëshime të 
mëdha. Në këtë segment, 
komisionet manifestuan 
parregullsi gjatë zbatimit të 
dispozitave të Ligjit, joefikasitet 
dhe jokompetencë në zgjidhjen 
e lëndëve. Për këto shkaqe, 
qytetarët u pamundësuan, por 
edhe më tej pamundësohen, në 
realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të garantuara me 
Kushtetutë dhe ligj. 

Në të vërtetë edhe 
përkundër zgjidhjes ligjore 
korrekte, pas dhjetë vitesh prej 
se ka filluar denacionalizimi, 
është fakt i pamohueshëm se në institucionet kompetente për zgjidhje pret numër i madh i 
lëndëve. Pikërisht për këtë, numri më i madh i parashtresave nga fusha pronësore-juridike të 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit gjatë vitit 2009 kanë të bëjnë me denacionalizimin. 

Kur flasim për denacionalizimin nuk mund të merret fare një përgjigje konkrete për 
pyetjen më thelbësore: “Kur do të përfundojë procesi i denacionalizimit?”. Duke e marrë 
parasysh mënyrën me të cilën udhëhiqet procedura, duke i pasur parasysh karakteristikat e 
saj kryesore: tejkalimin e afateve të parashikuara ligjore për zgjidhjen e lëndëve dhe 
mosrespektimin e parimit të urgjencës në të gjitha shkallët e procedurës, një gjë e tillë nuk 
mund të parashikohet me saktësi. 

Kjo ndodh për shkak se akoma ekzistojnë lëndë për të cilat, edhe pse kërkesat janë 
paraqitur menjëherë pas hyrjes në fuqi të Ligjit për denacionalizim (viti 1998), akoma nuk 
është marrë kurrfarë vendimi në shkallë të parë ose është marrë në vitin 2009. Gjendjen e 

 
MARRËDHËNIET PRONËSORE-JURIDIKE – 361 

(9,94%) 
 

Nënfusha Nr. i 
parashtresave 

% 

Trualli ndërtimor 66 18,28 
Denacionalizimi 135 37,40 
Eksproprijimi 10 2,77 
Kadastra 102 28,25 
Zvarritja 19 5,26 
Uzurpimi 1 0,27 
Të tjera 28 7,76 
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këtillë edhe më tepër e ndërlikon rrethana se në këtë fazë të fundit të denacionalizimit kanë 
mbetur për t’u zgjidhur lëndët më të komplikuara dhe më komplekse. 

Së këtejmi, duke e marrë parasysh praktikën e deritanishme të punës së komisioneve 
për denacionalizim është e pamundur të përcaktohet koha se kur do të përfundojnë këto 
procese. Sqarimi për gjendjen e këtillë në fakt gjithmonë është preteksti se komisionet për 
denacionalizim ballafaqohen me shumë vështirësi gjatë sigurimit të dokumentacionit të 
nevojshëm për vendimmarrje të cilin duhet ta parashtrojnë qytetarët – aplikues ose me 
kërkesë të komisioneve sipas detyrës zyrtare ta dërgojnë organet e tjera. 

Megjithatë, edhe përkundër mirëkuptimit për rrethanat objektive në kuptimin se janë 
humbur shumë dokumente ose se për shkak të parashkrimit të tyre për ruajtje arkivore janë 
asgjësuar, sipas Avokatit të Popullit, kurrfarë justifikimi nuk mund ta arsyetojë gjendjen që 
kompletimi i disa kërkesave të zgjasë me vite të tëra. 

Përkatësisht, në përputhje me Ligjin për denacionalizim, komisionet e kanë për detyrë 
të vendosin mbi bazë të provave të drejtpërdrejta ose të tërthorta dhe për secilin rast të kenë 
qasje shërbyese ndaj qytetarëve, përkatësisht t’u ndihmojnë, e jo t’i pengojnë. 

Përfundimisht, në asnjë rast nuk guxohet të lejohet që qytetarët, si palë, të varen nga 
vullneti i mirë i administratës dhe institucionet kur paraqiten për t’i grumbulluar provat, apo 
ato të jenë të paarritshme për aplikuesit, ngaqë në rast të tillë sigurisht se ekziston mundësia 
për manipulimin dhe komplikimin e marrëdhënieve pronësore–juridike. 

Marrëdhëniet e pazgjidhura pronësore-juridike në shtet vetëm mund të krijojnë 
probleme, si për aplikuesit ashtu edhe për personat e tjerë të interesuar. 

Për ta ilustruar punën e këtillë, nga numri i madh i rasteve individuale duhet të 
përmendet Komisioni për denacionalizim me seli në Komunën Ohër, i cili lëndën për 
denacionalizim e zvarritë vite të tëra edhe pse nga organet më të larta ekzistojnë sugjerime 
dhe qëndrime juridike se si të veprohet. 

Përndryshe, në vend që t’i konfirmojnë të dhënat se a ka dhe çfarë objektesh ka për 
truallin që është lëndë shqyrtimit, se a janë ato me karakter të përhershëm apo të 
përkohshëm, se a ka sipërfaqe të lirë e cila mund të jetë objekt i kthimit real, sa është ajo 
sipërfaqe dhe përfundimisht a është në funksion të objekteve të vendosura, në arsyetimin e 
aktvendimit të tij Komisioni në fjalë ka cekur: “Mund të konstatohet se trualli është në kuadër 
të auto-kampit tanimë të ngritur, përkatësisht se janë shtruar trase, parqe të gjelbëruara dhe 
drurë dekorativë dhe nuk ka kushte për kthim”, gjë që në korrelacion me gjendjen e vërtetë 
faktike të vendit në fjalë, është një konstatim absurd. 

Gjithashtu, problem madhor për qytetarët e interesuar dhe personat e tjerë, të cilët 
dëshirojnë ta blejnë truallin ndërtimor apo të realizojnë ndonjë të drejtë tjetër të truallit 
ndërtimor, është marrja e të dhënave nga komisionet përkatëse për denacionalizim se për 
patundshmëri të caktuar a është paraqitur kërkesë për denacionalizim ose jo dhe prej cilëve 
persona. 

Avokati i Popullit, konform autorizimeve, edhe pse për problemin e këtillë me 
informatë të veçantë e njoftoi funksionarin i cili udhëheq me Ministrinë e Financave dhe 
kërkoi të ndërmerr veprime për tejkalimin e gjendjes së këtillë, justifikimi ishte se nuk 
ekzistojnë mundësi teknike për marrjen e informatave që janë kërkuar. Nuk ka ilustrim më 
autentik për gjendjen e këtillë sesa fakti i pamohueshëm se nga Komisioni për 
denacionalizim në Kisella Vodë as Avokatit të Popullit akoma nuk i janë dërguar të dhënat 
edhe pse kërkesa është bërë që në muajin prill të vitit 2009. 

Sjellja dhe mosveprimi i këtillë nuk paraqesin gjë tjetër përveç papërgjegjësi dhe 
joseriozitet të skajshëm, si ndaj qytetarëve ashtu edhe ndaj Institucionit Avokat i Popullit, dhe 
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e imponon hapjen e çështjes së përgjegjësisë për lëshimet e këtilla duke e pasur parasysh 
se ekziston detyrim ligjor që Ministria e Financave të mbajë evidencë të këtillë. 

Në fakt, nëse problemi është me të vërtetë i natyrës teknike (zgjidhja e pakompletuar 
e softerit), çfarë dhe cili do të ishte arsyetimi që të mos mund të bëhet koordinimi i 
nevojshëm qoftë edhe nëpër regjistrat të cilët i udhëheqin komisionet për denacionalizim, si 
dhe të merren të dhënat e kërkuara në kuptimin se a ka ose jo aplikime për denacionalizim. 

Në këtë drejtim medoemos duhet të theksohet edhe një segment i veçantë i procesit 
të denacionalizimit e që 
ka të bëjë me lëndët të 
cilat Ministria e 
Financave i udhëheq si 
të zgjidhura, por për të 
cilat procesi i 
dëmshpërblimit zgjatë 
me vite të tëra. 

Përkatësisht, 
bëhet fjalë për qytetarë 
të cilëve u është njohur e 
drejta e denacionalizimit 
dhe të cilëve, për shkak 
të mospasjes së 
kushteve për kthimin real 
të pronës së konfiskuar, 
shteti, konform Ligjit për 

denacionalizim, duhet t’u ndajë kompensim të llojit të njëjtë (truall, ndërtesë dhe ngjashëm), 
me marrjen e aktvendimit të ri. 

Për më tepër, përgjigjja e Komisionit për përcaktimin e llojit të kompensimit në 
procedurën e denacionalizimit se shteti nuk ka në dispozicion truall ndërtimor për nevoja të 
procedurës së denacionalizimit është absurde dhe nuk ka kurrfarë justifikimi ligjor. Kuptohet, 
përveç për të shërbyer si metodë për kushtëzimin e qytetarëve që me çdo kusht të heqin 
dorë nga kërkesat e tyre për fitimin e kompensimit adekuat të llojit të njëjtë dhe ta pranojnë 
kompensimin e caktuar me anë të letrave me vlerë. 

Në këtë segment, gjatë punës me lëndë, vlen të përmendet rasti i cili nuk është i 
vetëm, kur nga komisioni përkatës për denacionalizim është marrë aktvendim me të cilin 
jepet kompensim i llojit të njëjtë edhe atë banesë, por me këtë rast pa u potencuar se cila 
është sipërfaqja e banesës, në cilën parcelë të kadastrës ndodhet, me çfarë numri dhe 
ngjashëm si dhe rastet kur qytetarët edhe pse vet kanë paraqitur prova adekuate se kanë 
gjetur truall të llojit të njëjtë, që është pronë e shtetit (ekziston rast kur janë edhe shfrytëzues 
të truallit të njëjtë) përsëri të refuzohen me arsyetimin e cekur më lart. Këto dhe lëndët e 
këtilla vite me radhë gjenden në labirintet e administratës, ndërkaq qytetarët vuajnë pasoja të 
mëdha dhe të dëmshme. 

Prandaj, si konkluzion përfundimtar rezulton konstatimi se zvarritja e këtillë e 
paarsyeshme e procedurës për kompensimin e pronës, e cila është sekuestruar nga sistemi 
paraprak, është i paarsyeshëm dhe e vë në pikëpyetje implementimin e mirëfilltë të Ligjit për 
denacionalizim. 

Më tej, për punën e Komisioneve për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë 
të dytë nga fusha e denacionalizimit, çështjeve pronësore-juridike dhe ndarjen e truallit 
ndërtimor, matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të drejtave të patundshmërive, konstatim 
themelorë është se, tanimë një periudhë më të gjatë kohore, nuk vërehet përmirësim në 
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kualitetin e punës së tyre, kooperim dhe transparencë ndaj nevojave të qytetarëve, e as  nuk 
veprojnë sipas kërkesave dhe ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit. 

Në të vërtetë, për procedurat që kanë të bëjnë me ankesat e paraqitura para 
komisioneve të sipërpërmendur, karakteristikë është joefikasiteti, joracionaliteti, 
jofunksionaliteti dhe moskryerja me kohë e punëve duke i zvarritur pa arsye procedurat për 
vendosje sipas mjeteve të paraqitura juridike. 

Krahas kësaj, karakteristike është edhe mosorganizmi i tërësishëm i punës që nga 
momenti i pranimit të ankesës bashkë me dokumentet e lëndës deri tek zgjidhja 
përfundimtare gjë që rezulton me humbjen e lëndëve të tëra dhe mospasjen e evidencës për 
to, avashllëku, burokracia tejmase dhe shkalla e lartë e subjektivitetit gjatë zbatimit të 
procedurës administrative duke mos iu përmbajtur dhe duke mos e respektuar afatin e 
përcaktuar ligjor për miratimin e vendimit. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, gjatë vitit 2009, me gjendjen e konstatuar të 
përgjithshme, si dhe me masat të cilat duhet të ndërmerren për tejkalimin e saj u hartua 
raport i veçantë i cili iu dërguar Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, si dhe u publikua. 
Çështja kryesore e raportit është se bëhet fjalë për problem të natyrës sistemore dhe se në 
këtë mënyrë duhet edhe të tejkalohet, përkatësisht të zgjidhet. 

Në korrelacion me këtë, përmirësim i vetëm konkret në  aspekt të bashkëpunimit me 
Avokatin e Popullit, si dhe rritje të pamohueshme të efikasitetit në punë është vërejtur tek 
Komisioni për denacionalizim, ndërkaq për dy komisionet e tjera qëndron vlerësimi i 
konstatuar më lart.  

Përkatësisht, nga kryetari i Komisionit nga fusha e matjes, kadastrës dhe regjistrimit 
të patundshmërive njoftimi me shkrim është pranuar në muajin dhjetor të vitit 2009 në të cilin 
thuhet se Komisioni ka numër të madh të lëndëve të vjetra të pazgjidhura të cilat vite me 
radhë nuk janë trajtuar në mënyrë përkatëse dhe për sa i përket afatit nuk janë zgjidhur në 
mënyrë konsekuente. Në mënyrë analoge me këtë, që të gjitha lëndët janë selektuar dhe 
është bërë organizimi sipas së cilit mund të zgjidhen mbi bazë të radhës së përcaktuar duke 
filluar nga lëndët e prapambetura të vjetra kah lëndët më të reja, gjithnjë me qëllim që të 
njëjtat të zgjidhen në afat sa më të shkurtër. 

Komisioni nga 
fusha e çështjeve 
pronësore-juridike dhe 
ndarja e truallit 
ndërtimor, diku në 
muajin shtator të vitit 
2009, kuptohet pas 
ndërhyrjeve shtesë të 
Avokatit të Popullit, 
dërgoi njoftimin se për 
shkaqe subjektive dhe 
objektive nuk ka pasur 
mundësi që të njoftojë 
me kohë për ecurinë e 

procedurës. 
Megjithatë, në muajin 
gusht të vitit 2009 
është emëruar 
sekretari i ri dhe tre 

bashkëpunëtorë të rinj, të cilët kanë vazhduar me evidentimin e ankesave të paraqitura 
(numri i të cilave është i madh) dhe sidomos me evidentimin e shkresave të Avokatit të 
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Popullit. Në periudhën pasuese nga ky komision është vërejtur tendencë e dërgimit të 
përgjigjeve vetëm të natyrës formale, përkatësisht se lëndët sipas ankesës do të zgjidhen. 

Sa i përket procedurës së regjistrimit të ndryshimeve në operativin e kadastrës së 
patundshmërive dhe kadastrës së truallit, në vitin 2009, numri i parashtresave të 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit është zvogëluar. Shkaku kryesor për gjendjen e 
këtillë rezulton nga mënyra e ndryshuar e punës, përkatësisht se tani për kërkesa individuale 
nuk merret vendim në formën e aktvendimit ose konkluzionit, por vetëm lëshohet vërtetim. 
Mënyra e këtillë e punës së Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive dhe njësive të saj 
organizative krijojnë probleme të mëdha për qytetarët dhe pikërisht për këtë çështje ata më 
së shumti i drejtohen Avokatit të Popullit. Rrjedhimisht, për rastet kur qytetarëve u lëshohet 
vërtetimi për refuzimin e fletëparaqitjes për regjistrim, Avokati i Popullit, krahas tjerash, i 
mëson/udhëzon se mund të paraqesin padi para gjykatës kompetente me të cilën do të 
kërkojnë verifikimin e bazueshmërisë së fletëparaqitjes së parashtruar për regjistrim dhe leje 
për regjistrimin e të drejtave të patundshmërisë në emër të tyre. 

Në këtë aspekt, tendencë karakteristike është se edhe nga ana e Agjencisë 
ndërmerren veprime në këtë drejtim përmes mbajtjes së të ashtuquajturave “ditët e hapura” 
kur realizohen takime të personave ekspertë të punësuar në Kadastër me qytetarët. Por për 
territorin e Qytetit të Shkupit akoma nuk është realizuar aktivitet i këtillë, përkatësisht 
planifikohet që një gjë e tillë të realizohet në të ardhmen. 

Përndryshe, me qëllim të konstatimit të perceptimeve të përgjithshme, për sa i përket 
mbrojtjes të së drejtave të qytetarëve nga aspekti i efikasitetit, azhurnitetit, kualitetit dhe 
transparencës, Avokati i Popullit gjatë vitit 2009 e ndoqi edhe gjendjen që ka të bëjë me 
realizimin e të drejtave të qytetarëve dhe personave të tjerë në procedurat sipas kërkesave 
të tyre para Qendrës për Kadastër të patundshmërive-Shkup, si zyrë më e frekuentuar.  

Me këtë rast, konkluzion i përgjithshëm për punën e Qendrës është se shtohen 
angazhimet për azhurnitet më të madh gjatë veprimit sipas kërkesave të paraqitura, përmes 
shqyrtimit të tyre me kohë dhe shmangies së mbingarkimit me lëndë ngase numri më i madh 
i lëndëve të prapambetura është reduktuar. 

Megjithatë, edhe përkundër shkaqeve objektive, gjithashtu janë konstatuar lëshime 
në punë edhe nga aspekti subjektiv, i cili në të shumtën e rasteve rezulton nga mosekzistimi i 
koordinimit ndërmjet disa pjesëve organizative brenda në Qendër ose nga mosndarja me 
kohë e lëndëve tek një përmbarues tjetër në rastet kur personi i cili ka qenë i ngarkuar për 
veprim sipas lëndës, mungon në punë për periudhë më të gjatë kohore. 

Krahas kësaj, sa u përket punonjësve të Seksionit për punë në sportel dhe arkiv dhe 
punë të përgjithshme, është vërejtur se gjatë komunikimit me palët ata nuk i respektojnë 
gjithmonë standardet të cilat duhet t’i posedojnë nëpunësit e kadastrës, siç janë: mirësjellja, 
korrektësia, aksesi, përdorimi i përemrit “Ju” gjatë komunikimit me palët dhe në asnjë rast 
ngritje e zërit kur u drejtohen atyre. 

Në këtë pjesë në përgjithësi duhet të potencohet ekzistimi i sjelljeve të caktuara 
burokratike në punën e kadastrës, të cilat nuk mund të gjejnë kurrfarë arsyetimi, si dhe nuk 
kanë as vend e as mbulesë ligjore. 

Kjo, sidomos ka të bëjë me rrethanat kur procedura sipas kërkesave për ndryshimin e 
bartësit të së drejtës të pronës, mbi bazë të aktvendimit të plotfuqishëm për privatizimin e 
truallit ndërtimor, nga palët kërkohet që të paraqesin edhe ekzemplar origjinal të 
mandatpagesës se e kanë paguar kompensimin për privatizimin e truallit ndërtimor edhe pse 
fare nuk kontestohet se Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike nuk lëshon vërtetim për 
plotfuqishmërinë e aktvendimeve individuale në rast se palët nuk e kanë paguar 
kompensimin. 
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Urbanizmi dhe ndërtimi 
 
 
 

Gjendjet, përgjithësisht të njohura në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit kanë 
vazhduar edhe gjatë vitit 2009 prandaj, ngjashëm sikurse edhe në vitet paraprake, pranë 
Avokatit të Popullit u parashtrua 
një numë i madh i 
parashtresave nga qytetarët të 
cilët vinin në pah cenimin e të 
drejtave dhe lirive të tyre nga 
fusha e urbanizmit dhe 
ndërtimtarisë. Zakonisht, 
parashtresat kishin të bënin me 
mosveprimin e inspektoratit 
ndërtimor, zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurave 
për lëshimin e lejeve të ndërtimit 
dhe procedurave për miratimin e 
planeve detaje urbanistike, si 
dhe parashtresa në të cilat 
qytetarët kërkonin ndërhyrje për 
shkak të zbatimit të procedurës 
për përmbarimin e akteve 
administrative për heqjen e 
ndërtimeve pa leje në fqinjësinë 
e drejtpërdrejt. 

Nga parashtresat, në 
mënyrë më reale mund të 
konstatohet gjendja dhe problemet me të cilat ballafaqohen për çdo ditë qytetarët gjatë 
përpjekjeve të tyre për të realizuar ndonjë të drejtë ose interes, me qëllim të përmirësimit të 
kushteve për jete urbane. Akoma mungon sjellja profesionale, efikase, korrekte dhe etike, 
ndërkaq si rrjedhojë procedurat edhe më tej vazhdojnë të zgjasin shumë. 

Edhe përkundër të gjitha problemeve të cekura, në njësitë e pushtetit vendor, ku 
kryesisht udhëhiqen procedurat nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, gjendjet gjatë vitit 
2009 shënuan tendencë të përmirësimit të lehtë veçanërisht në pjesën organizative, edhe 
pse pjesërisht akoma është e pranishme dukuria e ekipimit të pamjaftueshëm të kuadrit 
sidomos tek shërbimet e inspektimit, ndërkaq në pjesën më të madhe të komunave më të 
vogla nuk janë formuar shërbimet e përmbarimit. 

Sikurse edhe në vitet e kaluara, ashtu edhe gjatë vitit 2009 parashtresat e 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit kishin të bënin me moszbatimin, përkatësisht zbatimin 
selektiv dhe shumë të rrallë të procedurave për përmbarimin e dhunshëm administrativ të 
akteve administrative përmbaruese për heqjen e objekteve të ndërtuara pa leje, si praktikë e 
cila vazhdon nga vitet e kaluara edhe përkundër premtimeve parazgjedhore të funksionarëve 
të zgjedhur vendorë se do të ketë zbatim në kohë të procedurave përmbaruese dhe 
përfundimisht rregullim të gjendjeve në këtë sferë. 

 
URBANIZMI DHE NDËRTIMI - 170 (4,68%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Kërkesë për mos-përmbarimin e 
akteve 

6 3,53 

Mos-përmbarim i akteve 
administrative 

32 18,82 

Mosveprim i inspektoratit 
ndërtimor 

40 23,53 

Zvarritje – procedurë e shkallës 
së parë 

13 7,65 

Zvarritje – procedurë e shkallës 
së dytë 

8 4,71 

Procedurë për lëshimin e lejeve 
të ndërtimit 

20 11,76 

Procedurë për ndryshimin dhe 
plotësimin e PDU  

13 7,65 

Të tjera 38 22,35 
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Ndonëse në vëllim më të vogël megjithatë mbetet edhe dukuria e mosveprimit me 
kohë, veprimit të pandërgjegjshëm dhe inert të inspektorëve të autorizuar urbanistikë dhe 
ndërtimorë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese dhe mosndërmarrjes së masave 
përkatëse ligjore gjatë konstatimit të ndërtimeve pa leje. Në numër po kaq të madh janë 
parashtruar edhe parashtresa në të cilat qytetarët vënë në dukje problemet me të cilat 
ballafaqoheshin para seksioneve vendore të urbanizmit në procedura komplekse dhe të gjata 
për fitimin e lejeve të ndërtimit, në procedura për miratimin e planeve detaje urbanistike, 
mosrealizimin e atyre planeve në pjesën e ndërtimit të objekteve të infrastrukturës publike 
etj. Mosmiratimi i planeve detaje urbanistike, përkatësisht ndryshimi dhe plotësimi i tyre jo në 
kohë, periudhë gjatë së cilës duhet të inkorporohen nevojat dhe interesat reale të të gjithë 
personave fizikë dhe juridikë dhe të njëjtit të përkojnë me infrastrukturën publike, kontribuon 
për rritjen e numrit të objekteve banesore dhe afariste të ndërtuara pa leje. 

E gjithë kjo, me arsye 
shkakton revolt dhe pakënaqësi 
tek qytetarët dhe  mosbesim në 
institucione dhe para së gjithash 
ndaj përgjegjësve bartës të 
funksioneve të larta publike. Me 
miratimin e ligjit të paralajmëruar 
prej kohësh, me të cilin do të 
rregulloheshin gjendjet që kanë 
të bëjnë me ndërtimin pa leje 
dhe legalizimin eventual të tyre, 
pritet të rregullohen problemet 
jashtëzakonisht të mëdha të 
cilat tani më janë shtresuar me 
vite në këtë fushë. 

Shkeljet e shpeshta të të 
drejtave të qytetarëve ishin 
shkas që Avokati i Popullit edhe 
gjatë këtij viti 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 kryesisht në adresë të kryetarëve 
të komunave, si kompetent për përballjen me çështjet lokale urbanistike dhe një numër më i 
vogël iu drejtua Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, si organ kompetent për kryerjen e 
mbikëqyrjes mbi punën e organeve të pushtetit vendor në fushën e urbanizmit dhe 
ndërtimtarisë. 

 
 

 
 
Mjedisi jetësor 
 
 
 

 

Çështja kryesore e rregulluar me legjislacionin e përgjithshëm vendas dhe 
ndërkombëtar, e cila ka të bëjë me mjedisin jetësor, është e drejta e njeriut për të jetuar në 
mjedis të shëndoshë dhe të pastër jetësor. 
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Dihet se të drejtat nga fusha e mjedisit jetësor më së miri mund të realizohen me 
pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve të cilëve u dedikohen ato, ndërkaq shteti duhet ta 
lehtësojë dhe inkurajojë vetëdijen publike dhe pjesëmarrjen, duke mundësuar që informatat 
ekologjike të arrijnë deri te publiku i gjerë. 

Përkundër rëndësisë së madhe për mjedis jetësor të shëndoshë dhe të pastër, i cili 
është parakusht për realizimin e të drejtave të njeriut në përgjithësi, konstatim i Avokatit të 
Popullit është se niveli i 
vetëdijes tek qytetarëve për këtë 
çështje, si dhe kujdesi i 
organeve kompetente të shtetit, 
për të cilët mbrojtja dhe 
avancimi i mjedisit jetësor duhet 
të jetë prioritet, akoma është në 
nivel të ulët. 

Përkatësisht, edhe gjatë 
periudhës së përfshirë me këtë 
raport, mund të thuhet se 
përsëritet përvoja e viteve 
paraprake, ndërkaq ajo pasqyrohet me numrin e vogël të parashtresave për cenimin e të 
drejtave nga mjedisi jetësor të parashtruara në Zyrën e Avokatit të Popullit. 

Është e njohur se në Republikën e Maqedonisë janë nxjerrë dhe miratuar një numër i 
madh i dispozitave me të cilat rregullohet materia për avancimin dhe mbrojtjen e mjedisit 
jetësor, por gjithashtu është e njohur se ato me vështirësi dhe në mënyrë jo konsekuente 
implementohen në praktikë nga ana e organeve kompetente, por më së shumti nga organet 
e pushtetit vendor. 

Shembull shkollor për 
moskujdesjen e organeve 
kompetente në procesin e mbrojtjes 
së mjedisit jetësor është problemi 
aktual me deponimin e mbeturinave 
nga plehërishta e ngritur pa leje në 
Tetovë për çka Avokati i Popullit hapi 
procedurë me iniciativë të tij. 

Informatat e fituara nga 
procedura dhe përshtypja e krijuar 
nga paraqitja publike e kryetarëve të 
të dyja komunave më të mëdha të 
rajonit të Pollogut nevojat e të cilëve, 
për grumbullimin e mbeturinave 
komunalë, duhet t’i servisojë 
plehërishta rajonale afër fshatit 
Rusino, më tepër çon kah ajo se 
kush kujt do t’ia hedhë dhe sa dobi 
do të ketë për vetvete ose për 
komunën në krye të së cilët gjenden, 
sesa për qëllimin e mirëfilltë për të 

punuar në shërbim të zgjedhësve të tyre dhe përfundimisht ta zgjidhin problemin me 
grumbullimin e mbeturinave të forta, e që në veçanti i prek qytetarët e qytetit të Tetovës. 

Meqë gjendja mori përmasa alarmante, sepse kundërmimi i keq dhe sidomos tymi, i 
cili e mbulonte Tetovën u bë përditshmëri e banorëve të saj dhe banorët e rrethit më të gjerë, 

 
MJEDISI JETËSOR  – 21 (0,58%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Ndotja e mediumit të mjedisit 
jetësor 

9 42,86 

Rritja e nivelit të zhurmës 4 19,05 
Zvarritje 3 14,29 
Të tjera 5 23,81 
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si dhe në mënyrë të drejtpërdrejt rrezikohej shëndeti dhe jeta e banorëve, Avokati i Popullit 
përveç ndërhyrjeve të shumta i dërgoi edhe sugjerim kryetarit të Komunës Tetovë nga i cili 
kërkoi të ndërmerren veprime urgjente dhe konkrete në drejtim të zgjidhjes së përhershme të 
problemit dhe parandalimit të pasojave të dëmshme mbi shëndetin e qytetarëve të Tetovës. 

Me probleme të ngjashme, në vitin 2009, u përballën edhe banorët e vendbanimeve 
të locuara në afërsi të drejtpërdrejtë të 
Rafinerisë “Okta”. Edhe në këtë rast bëhej 
fjalë për problem i cili zgjatë tani më 
shumë vjet me radhë dhe drejtpërsëdrejti 
e rrezikon shëndetin e qytetarëve të 
vendbanimeve përreth. 

Avokati i Popullit konsideron se 
implementimi i rregullave, me të cilat 
rregullohen çështjet e mjedisit jetësor të 
shëndoshë dhe të pastër, në masë të 
madhe kushtëzohet para së gjithash nga 
ngritja e vetëdijes së qytetarëve për 
mënyrën e realizimit të kësaj të drejte dhe mekanizmat e mbrojtjes së tij. Në këtë kontekst 
është i domosdoshëm edhe edukimi përkatës i qytetarëve, por padyshim edhe i punonjësve 
të organeve të pushtetit publik të cilët e kanë për detyrë t’i zbatojnë dispozitat ligjore nga kjo 
fushë. 

 
 

 
 
Marrëdhëniet e punës 
 
 
 

 E drejta e marrëdhënies së punës është e drejtë e garantuar për çdo qytetar. Qytetari 
ka të drejtë për punë dhe zgjedhje të lirë të punësimit, por njëherësh edhe për mbrojte 
përkatëse para organeve kompetente kur vjen deri te cenimi i të drejtave nga marrëdhënia e 
punës. Në këtë kontekst është i rëndësishëm roli i Avokatit të Popullit si organ i cili ndërmerr 
veprime edhe për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës. 

Në procedurat e hapura nga ana e Avokatit të Popullit, mbi bazë të parashtresave të 
parashtruara nga fusha e marrëdhënieve të punës, mund të konstatohet se numri më i madh 
i lëndëve të cilat janë zgjidhur pozitivisht është i konsiderueshëm, me ç’rast imponohet 
konkluzioni se gjatë vitit raportues punëdhënësit gjithnjë e më tepër i mbështesin sugjerimet 
dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit që dërgohen me qëllim të shmangies së cenimeve 
të bëra të të drejtave nga marrëdhënia e punës për rastet konkrete. 

Sikurse në vitet e tjera edhe gjatë vitit 2009 më karakteristike ishin lëndët të cilat 
kishin të bënin me cenimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës gjatë procedurave të 
zbatuara për punësim në organet e administratës shtetërore, sistematizimin e pabazë, 
shqiptimin e ndërprerjes së marrëdhënies së punës, manifestimin e pakënaqësisë për shkak 
të përcaktimit të shumës më të ulët të kompensimit në para mbi bazë të papunësisë, 
mosshfrytëzimin e të drejtës së pushimit vjetor e kështu me radhë. 
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Në procedurat e zbatuara të punësimit në organet e administratës shtetërore 
karakteristike ishin lëndët në të cilat kandidatët për punësim e manifestonin pakënaqësinë e 
tyre nga moszbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat nga ana e organeve në të 
cilët zbatohej punësimi. Pakënaqësia rezultonte nga fakti se parimi i përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat ka të bëjë me të gjitha bashkësitë etnike në Republikën e Maqedonisë, e jo 
vetëm me njërën prej tyre. 

Për lëndët e këtilla Avokati i Popullit i dërgoi sugjerime Sekretariatit për Zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë nga i cili kërkoi që parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të 
aplikohet në mënyrë konsekuente dhe se i njëjti ka të bëjë me të gjitha bashkësitë etnike. 
Gjithashtu, Avokati i Popullit i dërgoi sugjerim edhe Komisionit kompetent pranë Agjencisë 
për Nëpunës Shtetërorë nga i cili kërkoi që, gjatë procedurave të vendimmarrjes sipas 
ankesave ose kundërshtimeve të parashtruesve të parashtresave, t’i merr në konsideratë të 
gjitha provat materiale dhe nëse konstaton se organi i shkallës së parë nuk e ka respektuar 
parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, të merr vendim për anulimin e vendimit për 
zgjedhjen e kryer. Në përgjigjet e Sekretariatit cekej se gjatë zbatimit të procedurave të 

punësimit është respektuar në 
tërësi parimi i përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat, ndërkaq 
konfirmim i kësaj ishin edhe 
vendimet e marra nga komisioni 
kompetent i Agjencisë për 
Nëpunës Shtetërorë, me të cilat 
konfirmoheshin vendimet e 
Sekretariatit për zgjedhjen e 
kryer. 

Interesant ishte rasti i një 
kandidati për punësim, i cili ceku 
se si kandidat për punësim, pas 
shpalljes së konkursit në 
mënyrë të rregullt ka paraqitur 
fletëparaqitje dhe ka lënë numër 
telefoni për kontakt përkatësisht 
për informim në lidhje me 
zbatimit e konkursit për 
punësim, por pas kalimit të një 
periudhë të gjatë kohore ai nuk 
ishte informuar fare për ditën e 
mbajtjes së provimit profesional 
edhe pse kishte marrë informata 
se kandidatët e tjerë, të cilët 
gjithashtu ishin paraqitur për 

konkursin e njëjtë, ishin njoftuar dhe ata kishin hyrë në provimin profesional. 

Avokati i Popullit për rastin në fjalë mori konfirmim nga Agjencia për Nëpunës 
Shtetërorë se për konkursin në të cilin ishte paraqitur parashtruesi i parashtresës kandidatit 
nuk i ishte dërguar njoftimi për kohën e mbajtjes së provimit profesional për shkak se 
parashtruesi i parashtresës paska lënë numër telefoni për kontakt të operatorit “VIP”, numrat 
e të cilin nuk kanë mundur t’i formojnë në centralin e Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, 
prandaj dhe kjo ka qenë arsyeja se përse kandidati ka mbetur i painformuar. 

Meqë për shkak të mosdërgimit të njoftimit deri te kandidatët për informimin e tyre me 
kohën e mbajtjes së provimit profesional cenohet e drejta e pjesëmarrjes së tyre në 
procedurën e mëtutjeshme të punësimit, me ç’rast cenohet edhe e drejta e punësimit, 

 
MARRËDHËNIET E PUNËS - 389 (10,71%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Diskriminimi 9 2,31 
Procedura disiplinore 6 1,54 
Kompensimi mbi bazë të 
papunësisë 

5 1,29 

Procedura për pushimin e 
marrëdhënies së punës  

96 24,68 

Procedura për sistematizim dhe 
transferim 

42 10,80 

Procedura e punësimit  45 11,57 
Procedura e pagesës së pagave 
dhe kompensimeve  

51 13,11 

Procedura sipas ankesës ose 
kundërshtimit para organit të 
shkallës së dytë  

27 6,94 

Procedura para Agjencisë për 
Punësim  

14 3,60 

Përfaqësimi i drejtë  5 1,29 
Të tjera 89 22,88 
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Avokati i Popullit i sugjeroi drejtorit të Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë të ndërmerr masa 
për tejkalimin e gjendjes së këtillë, përkatësisht personave kompetent, të caktuar si kryetar 
dhe anëtarë të komisioneve për dhënien e provimit profesional të formuar në Agjencinë e 
Nëpunësve Shtetërorë, tua bëjë me dije se duhet të dërgojnë njoftime deri te të gjithë 
kandidatët të cilët kanë fletëparaqitje të rregullt për punësim tek organet që kanë nevojë për 
punësimin e nëpunësve shtetërorë, sepse vetëm në këtë mënyrë do t’u mundësohet 
kandidatëve për punësim që papengesë ta realizojnë të drejtën kushtetuese të punës dhe të 
drejtën që gjithsecili, nën kushte të barabarta ta ketë të arritshme çdo vend të punës. 

Për sa u përket procedurave për 
sistematizim, të rregulluara me Ligjin për 
nëpunës shtetërorë, edhe në këtë vit 
raportues qytetarët vazhduan të parashtrojnë 
parashtresa në të cilat shprehnin pakënaqësi 
për shkak të sistematizimit të vendit të punës 
në qytet tjetër, duke potencuar se në 
procedurën e zbatuar për sistematizim nuk 
janë respektuar kushtet sipas të cilave 
nëpunësi shtetëror mund të sistematizohet 
në qytet tjetër, apo në vendin e punës në 
përbërje të organit, por me largësi shumë më 
të madhe nga selia e organit dhe kështu me 
radhë. Në rastet e këtilla, si çdoherë, nëse 
Avokati i Popullit konstatonte cenim të të 
drejtës nga marrëdhënia e punës, ndërhynte 
tek Agjencia e Nëpunësve Shtetërorë të cilës 
i sugjeronte që ta rishqyrtojë gjendjen faktike 
në procedurën e vendimmarrjes sipas 
ankesës dhe të merr vendim për anulimin e 
aktvendimeve për sistematizim. 

Në një pjesë të parashtresave, 
nëpunësit shtetërorë shprehnin pakënaqësi nga procedurat e zbatuara për kundërvajtje 
disiplinore, me ç’rast Avokati i Popullit në disa raste konstatoi se organi i administratës 
shtetërore procedurën për kundërvajtje disiplinore e ka zbatuar në kundërshtim me dispozitat 
e Ligjit për nëpunës shtetërorë dhe Rregullores për mënyrën e udhëheqjes së procedurës 
disiplinore për përcaktimin e kundërvajtjes disiplinore. Pas sugjerimeve të dërguara Avokati i 
Popullit është njoftuar se procedurat e hapura disiplinore kanë përfunduar për shkak të 
inicimit të tyre të pabazë gjë që do të thotë se komisionet për udhëheqjen e kundërvajtjeve 
disiplinore, të formuara nga organi i administratës shtetërore, i kanë pranuar sugjerimet e 
Avokatit të Popullit. 

Sa u përket procedurave për punësim, të cilat zbatohen në përputhje me Ligjin për 
Marrëdhënie pune, qytetarët vazhduan të parashtrojnë parashtresa në të cilat manifestuan 
pakënaqësi nga pranimi i kuadrit jopërkatës ose joprofesional, pastaj për moszbatimin e 
zgjedhjes për shkak të dërgimit të dokumenteve pas skadimit të afatit etj., por parashtesat e 
tilla gjatë vitit raportues ishin në numër më të vogël. 

Gjendja është e njëjtë edhe me zbatimin e procedurave për sistematizim, në të cilat 
shprehen pakënaqësi nga procedura e zbatuar për shkak të sistematizimit të punonjësit në 
vend pune më të ulët. Gjendje e këtillë është vërejtur sidomos në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme ku nuk është pranuar asnjë sugjerim nga ana e Komisionit për zgjidhje në 
shkallë të dytë nga fusha e marrëdhënieve të punës pranë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, kështu që mbrojtjen e të drejtave të tyre punonjësit e kërkonin para gjykatës 
kompetente. 
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Nga ana tjetër, në procedurën e sistematizimit pozitive ishin masat e ndërmarra nga 
drejtori i Institucionit Shëndetësor Publik, Shtëpia e Shëndetit – Shkup, i cili pas sugjerimit të 
dërguar të Avokatit të Popullit, e zbatoi sistematizimin e të gjithë teknikëve të radiografisë në 
nivel të Qytetit të Shkupit nëpër vende pune sipas titujve që kishin. 

Përkatësisht, ky grup i të punësuarve ishin të punësuar si teknikë të lartë radiografikë, 
por gjatë procesit të tyre të punës, konform ndryshimeve të Ligjit për arsimit të lartë dhe 
rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, kanë fituar arsim universitar, përkatësisht 
titull teknikë të diplomuar radiografikë. Pas kërkesës së paraqitur për sistematizimin e vendit 
të punës mbi bazë të titullit të fituar, ata nuk kishin marrë përgjigje pozitive edhe pse për një 
gjë të tillë ishin siguruar mjete, ndërkohë që kishin informata se për disa individë tanimë ishte 
zbatuar procedura e sistematizimit në nivel më të lartë të vendit të punës. Meqë ata 
konsideronin se ishin vënë në pozitë të pabarabartë, në raport me kolegët e tjerë që ishin 
sistematizuar, pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit morën aktvendime për sistematizim 
sipas titullit të fituar. 

Në mesin e shembujve të tjerë janë pranuar edhe parashtresa në të cilat 
manifestohet pakënaqësi nga shqiptimi për pushimin e marrëdhënies së punës. Si më të 
rëndësishme, me këtë rast do t’i veçonim parashtresat e praktikantëve të punësuar në 
Qytetin e Shkupit, të cilët pas zbatimit të procedurës të mbajtjes së provimit të praktikantit, 
morën aktvendime për pushim nga marrëdhënia e punës për shkak se nuk e kishin kaluar 
provimin për praktikantë. Ky grup i praktikantëve konsideronte se vetëm atyre u janë 
parashtruar pyetje nga një pjesë e posaçme të cilat nuk kanë korresponduar fare me fushën 
dhe materien për të cilën ishin aftësuar ose trajnuar ata gjatë një viti derisa ka zgjatur stazhi i 
praktikës dhe se kjo ishte bërë me qëllim që t’u shqiptohej pushimi nga marrëdhënia e 
punës. Avokati i Popullit dërgoi sugjerim pranë kryetarit të Komunës Shkup duke theksuar 

se, në përputhje me 
Rregulloren për mënyrën, 
procedimin dhe kriteret e 
zbatimit të provimit profesional 
dhe të praktikantëve, 
parashikohet procedura ku me 
provimin e praktikantit bëhet 
kontrolli i aftësimit të 
nëpunësit/praktikantit shtetëror 
për kryerjen e pavarur të 
punëve, për të cilat është 
trajnuar gjatë kohës së stazhit. 

Sugjerimi i Avokatit të 
Popullit nuk u pranua nga 
kryetari i Qytetit të Shkupit, si 

dhe nuk u pranua as nga komisioni kompetent pranë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, të 
cilët vlerësuan se procedura për dhënien e provimit të praktikantëve është realizuar konform 
dispozitave të Ligjit për nëpunës shtetërorë. 

Karakteristike ishin parashtresat e parashtruara nga persona të punësuar në arsim, të 
cilëve pas skadimit të afatit për të cilin ishte lidhur marrëdhënia e punës në afat të caktuar, u 
ishte shqiptuar dhe ndarë aktvendime për pushim nga marrëdhënia e punës. Parashtruesit 
kërkuan ndërhyrje për transformimin e marrëdhënies së tyre të punës të parashikuar me 
Marrëveshjen e datës 02.12.2008 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe 
Sindikatës së Arsimit dhe Kulturës. 

Avokati i Popullit për çdo lëndë ndaras dërgoi sugjerime pranë këshillave të shkollës 
për arsye se në aktvendimet e shqiptuara për pushim të marrëdhënies së punës, 
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parashtruesit kishin paraqitur ankesë. Së këtejmi, duke sugjeruar zbatimin konsekuent të 
ligjeve, Avokati i Popullit kërkoi edhe rishqyrtimin e procedurës për shqiptimin e pushimit nga 
marrëdhënia e punës dhe marrjen në konsideratë të kundërshtimeve duke iu referuar 
marrëveshjes së miratuar. Për këto lëndë u informua edhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit 
nga i cili kërkohej të kryejë mbikëqyrje inspektuese në shkolla dhe nëse gjatë mbikëqyrjes 
organet inspektuese konstatojnë parregullsi të ndërmerren masa, përkatësisht t’i ngarkojnë 
drejtorët e shkollave që t’i anulojnë aktvendimet e marra për pushim nga marrëdhënia e 
punës dhe ta vazhdojnë marrëdhënien e punës me parashtruesit e parashtresave. 

Për disa lëndë Avokati i Popullit pranoi përgjigje pozitive, si nga inspektori i arsimit 
ashtu edhe nga disa drejtorë të shkollave, të cilët e pranuan sugjerimin e Avokatit të Popullit 
dhe morën vendim për vazhdimin e kontratës për punë me kohë të caktuar. Megjithatë, 
karakteristikë e këtyre lëndëve është se drejtorët vetëm i kanë vazhduar kontratat e punës 
për kohë të caktuar, por nuk e kanë bërë transformimin e marrëdhënies së punës, që do të 
thotë se drejtorët nuk vepruan në tërësi sipas marrëveshjes së lidhur. Për lëndët e tjera, 
drejtorët e shkollave nuk vepruan fare sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit, e as sipas 
aktvendimeve të marra nga inspektori i arsimit dhe për këtë shkak me kërkesë të Avokatit të 
Popullit, inspektori i arsimit paraqiti kallëzime kundërvajtëse për drejtorët e shkollave. 

Edhe gjatë vitit 2009 vazhdoi të jetë prezent problemi me personat e punësuar në 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të cilët janë në listën e pagave të Ministrisë, ndërkohë që 
nuk kryejnë kurrfarë detyra pune. Për këtë problem parashtresa pranë Avokatit të Popullit u 
parashtrua që në vitin 2005 dhe prej atëherë, pra edhe tani, problemi mbetet i pazgjidhur. 
Avokati i Popullit me shkrim por edhe gjatë takimeve me persona kompetentë të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës vazhdimisht kërkon të ndërmerren masa për rregullimin e statusit të 
disa personave të punësuar në këtë Ministri, ndërkaq për rastin e informoi edhe Kryetarin e 
Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. Për fat të keq, përpjekjet mbeten të kota sepse 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk ndërmerr asnjë masë për ta rregulluar statusin e 
personave të cilët marrin pagë por nuk kryejnë kurrfarë detyre pune. 

Në raportin e vitit të kaluar, Avokati i Popullit theksoi se sa i përket iniciativës së 
paraqitur për miratimin e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetërorë, 
përkatësisht për nenin 35, paragrafin 3 të Ligjit për nëpunës shtetërorë, me të cilin punonjësit 
e organeve të administratës shtetërore u vunë në pozitë të pabarabartë në raport me 
punonjësit e ekonomisë dhe joekonomisë gjatë përllogaritjes së stazhit të punës, Ministria e 
Drejtësisë në vitin paraprak dërgoi njoftimin se është duke përgatitur ndryshime dhe 
plotësime të Ligjit për nëpunës shtetërorë, në të cilat do të përfshihet edhe iniciativa e 
Avokatit të Popullit për ndryshimin e nenit kontestues. Në këtë vit raportues, Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë i miratoi ndryshimet e Ligjit për nëpunësit shtetërorë (“Gazeta 
zyrtare e RM-së” nr. 114/09), në të cilat shihet se Ministria e Drejtësisë tërësisht e ka pranuar 
iniciativën e Avokatit të Popullit, me çka u krijuan kushte unike dhe të barabarta për të gjithë 
personat e punësuar gjatë përllogaritjes së stazhit të punës, pa marrë parasysh se a janë 
persona me status të nëpunësit shtetërorë ose persona të cilët nuk kanë status të 
nëpunësve shtetërorë. 

Për fat të keq, duhet theksuar se gjatë vitit raportues nga dokumentacioni i 
bashkëngjitur ndaj parashtresave shihet se Inspektorati Shtetëror i Punës nuk i ka ndërmarrë 
gjithmonë masat të cilat në përputhje me autorizimet i ka në dispozicion. Inspektorët 
kompetentë të punës vetëm e konstatojnë gjendjen dhe me këtë rast për lëshimet e 
konstatuara ose parregullsitë nuk ndërmarrin masa të mëtutjeshme, por qytetarët i 
udhëzojnë që mbrojtjen e tyre ta kërkojnë përpara gjykatës kompetente.  

Gjatë vitit raportues pranë Avokatit të Popullit pati parashtresa të qytetarëve edhe në 
lidhje me efikasitetin e punës së Agjencisë për Punësim. 
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Çështjet strehimore 
 
 
 

Si rezultat i ndjekjes shumëvjeçare të gjendjes në fushën strehimore dhe veprimit 
sipas kërkesave individuale për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore nga kjo fushë, 
rezulton konstatimi se në vitin raportues 2009 qytetarët edhe më tej u ballafaquan me numër 
të madh të problemeve gjatë realizimit të së drejtës për strehim minimal dhe adekuat dhe të 
drejtat e tjera të garantuara me ligj nga fusha e banimit. 

Numri i parashtresave në vitin 2009 nga fusha strehimore të parashtruara pranë 
Avokatit të Popullit, krahasuar me një vit më parë, është rritur ndërkaq, numri më i madh i 
rasteve kishte të bënte me punën e ngadaltë, të paligjshme, joprofesionale dhe të 
pakoordinuar të Ndërmarrjes Publike për Ekonomizimin me Lokale Banesore dhe Afariste të 
Republikës së Maqedonisë dhe 
njësive rajonale të saj, 
Komisionit për çështje 
strehimore të Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë dhe 
Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve. 

Mes tjerash, si risi e Ligjit 
për banim u parashikua 
mundësia ligjore për rregullimin 
e statusit të shfrytëzimit të 
banesave shtetërore nga ana e 
të ashtuquajturve raste sociale, 
përkatësisht qytetarëve të cilët 
vite me radhë i kanë shfrytëzuar banesat shtetërore pa kurrfarë dokumentacioni përkatës. 
Kësaj kategorie të shfrytëzuesve u është mundësuar blerja e banesave, përkatësisht lidhja e 
kontratave për shfrytëzimin e tyre me qira të subvencionuar, me arsyetimin se zgjidhja e 
këtillë është paraparë me qëllim që të mbrohen nga shpërngulja e detyrueshme. 

Në kundërshtim me angazhimet e deklaruara të Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë për lehtësimin e zgjidhjes së statusit juridik të shfrytëzimit të banesave që janë 
në pronësi të shtetit, gjatë muajve të kaluar, pas miratimit të ligjit të ri u shfaqën probleme 
dhe mangësi të shumta pikërisht gjatë aplikimit në praktikë të zgjidhjeve të reja. 

Pranë Avokati të Popullit u parashtruan më tepër parashtresa në të cilat qytetarët u 
ankuan për punën e Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Afariste 
të Republikës së Maqedonisë dhe kërkuan mbrojtje për shkak të zbatimit të paligjshëm të 
shpërnguljes me dhunë nga banesat në të cilat për vite me radhë kanë jetuar pa pengesë. U 
shfaqën edhe raste kur banesat në të cilat jetonin këta persona, të jepeshin me qira nga 
Komisioni për Çështje Strehimore, kështu që Avokatit të Popullit iu drejtuan me parashtresa 
edhe personat të cilët i shfrytëzonin pa leje banesat në fjalë por edhe ata të cilëve u ishte 
ndarë banesa me qira, por që nuk kanë mundur ta evidentojë banesën në zotërim faktik. 

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave Avokati i Popullit u vu në dijeni se 
Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Afariste e Republikës së 
Maqedonisë ka bërë një varg lëshimesh gjatë udhëheqjes së evidencës së banesave që janë 
në pronësi të shtetit, me çka ka mundësuar zbatimin e padrejtë të nenit 87 të Ligjit për 

 
FUSHA STREHIMORE - 57 (1,57%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Ndarja e banesave sociale për 
shfrytëzim 

2 3,51 

Ndarja e banesave me qira 27 47,37 
Zvarritje 2 3,51 
Blerja e banesave shtetërore 9 15,79 
Blerja e banesave shoqërore 1 1,75 
Të tjera 16 28,07 
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banim, i cili jep mundësi që personi i strehuar në mënyrë të padrejtë të shpërngulet nga ana 
e  pronarit me asistencë të personave zyrtarë të organit të punëve të brendshme, por vetëm 
nëse informata për cenimin e zotërimit daton prej para tridhjetë ditësh, e jo më vonë se një 
vit nga cenimi i shkaktuar. 

Duke konstatuar se personat, ndaj të cilëve Ndërmarrja Publike e zbatonte 
shpërnguljen e detyrueshme me të ashtuquajturën vetë-ndihmë të lejuar, jetonin në ato 
banesa më shumë se pesë, dhjetë por edhe pesëmbëdhjetë vjet, periudhë kjo kur ka mundur 
të hapen procedura gjyqësore për shpërnguljen e tyre të detyrueshme, Avokati i Popullit vuri 
në dukje zbatimin e paligjshëm të nenit 87 të Ligjit  dhe kërkoi që në të ardhmen Ndërmarrja 
Publike, këtë dispozitë ta 
zbatojnë në mënyrë 
konsekuente duke i 
respektuar afatet e 
parapara ligjore, ndërsa në 
rastet e tjera shpërnguljen 
e detyrueshme ta zbatojë 
mbi bazë të vendimit të 
plotfuqishëm dhe ekzekutiv 
gjyqësor. 

Së këtejmi, nuk 
mund të mos e përmendim 
rastin e punës së Njësisë 
Rajonale të Ndërmarrjes 
Publike në Tetovë e cila në 
mënyrë skajshëm 
joprofesionale dhe 
jokompetente, sugjerimit të 
dhënë nga ana e Avokatit 
të Popullit, për procedurë 
të zbatuar në mënyrë të padrejtë për shpërngulje të detyrueshme për shkak të borxhit të 
papaguar për qira, sigurisht se duke mos i ditur zgjidhjet ligjore Avokatit të Popullit iu përgjigj 
se ai nuk ka autorizime ligjore për ta vërtetuar bazueshmërinë e njoftimeve me shkrim të cilat 
Ndërmarrja ua dërgon qytetarëve. Për mosnjohjen e këtillë të skajshme të dispozitave ligjore 
dhe për mosndërmarrjen e masave sipas sugjerimit të dhënë, Avokati i Popullit, me informatë 
të veçantë e njoftoi ministrin e Transportit dhe Lidhjeve të Republikës së Maqedonisë. 

Pastaj, qytetarët ankoheshin për përllogaritjen e padrejtë të përcaktimit të çmimeve të 
banesave të cilat i blinin dhe kërkonin korrigjimin e tyre, lirimin nga pagimi i borxheve të 
prapambetura dhe interesat e përllogaritur mbi bazë të qirave të papaguara, si dhe zvarritjen 
e procedurës për lidhjen e marrëveshjeve për qiramarrje të banesave të ndara. Varësisht se 
a kishin bazë parashtresat e tilla, Avokati i Popullit pranë Ndërmarrjes Publike drejtoi një 
numër të madh kërkesash, sugjerimesh, urgjencash ose rekomandimesh, me të cilat kërkoi 
realizmin e të drejtave të parashtruesve, ndërkaq ndërmarrja kryesisht kthente përgjigje dhe 
arsyetime dhe për një pjesë të tyre veproi sipas sugjerimeve të dhëna. 

Edhe gjatë këtij viti, Avokati i Popullit ndërmori një numë të madh masash dhe 
aktivitetesh për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të cilët parashtruan 
parashtresa me kërkesë për ndarjen e banesës me qira mbi baza të ndryshme të drejtuara 
pranë Komisionit për çështje banesore të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë.  

Pjesa më e madhe e parashtruesve kërkonin ndërhyrje për përshpejtimin e 
procedurave të vendimmarrjes sipas kërkesave të parashtruara për ndarjen e banesës në 
pronësi të shtetit për shkak të pamundësisë për ta zgjidhur çështjen strehimore me mjete 
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vetjake të ashtuquajtur raste sociale, një pjesë më e vogël kishin të bënin me kërkesat e 
personave të cilët pa dokumentacion përkatës shfrytëzojnë banesa në pronësi të shtetit dhe 
vite me radhë kërkojnë mënyrë për ta rregulluar statusin juridik për shfrytëzimin e tyre, 
ndërsa vetëm në një rast u paraqit kërkesë për  ndarjen e banesës me qira mbi bazë të Ligjit 
për denacionalizim. 

Mbetet konstatimi i viteve të kaluar se sipas shkresave të dërguara nga Avokati i 
Popullit më së shpeshti në përgjigje thuhej se shteti nuk ka në dispozicion numër të 
mjaftueshëm të banesave, të cilat do të mund t’u ndaheshin parashtruesve për zgjidhjen 
përkatëse të çështjes banesore. Gjithashtu, në disa raste përgjigjet ishin jopërkatëse dhe jo 
të plota, por mund të vlerësohet se ekziston tendencë pozitive në veprimin e Komisionit 
meqë, gjatë vitit raportues përgjigjej me kohë ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit, ndërkaq 
në disa raste veproi sipas sugjerimeve të dhëna që rezultuan me zgjidhje pozitive. 

Parashtresat, në lidhje me realizimin e të drejtave pranë Sektorit për Punë Banesore-
Komunale të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, që kishin të bënin me kërkesat e 
qytetarëve për blerjen e banesave, në përputhje me Ligjin për shitjen e banesave në pronësi 
të shtetit dhe transferimin e të drejtave banesore, këtë vit u përfaqësuan në numër më të 
vogël, kështu që rezulton konkluzioni se ekziston përmirësim në realizimin e të drejtave të 
qytetarëve. Avokati i Popullit vepronte në drejtim të përshpejtimit të procedurave të 
vendimmarrjes, ndërsa për raste të caktuara dërgoi informata përkatëse pranë ministrit 
kompetent. 

Kah fundi i vitit u parashtruan parashtresa të cilat kishin të bënin me shpërndarjen e 
banesave sipas “Programit për ndërtim dhe mirëmbajtje të banesave në pronësi të 
Republikës së Maqedonisë” për Qytetin e Shkupit për persona socialë, në të cilat u kërkua 
ndërhyrje për marrjen e banesës me qira. Pas sugjerimit të dhënë nga Avokati i Popullit, një 
personi iu nda banesa me qira, ndërsa për parashtresat e tjera procedura mbahet para 
komisionit të shkallë së dytë deri në marrjen e vendimit përfundimtar. 

 
 

 
 
Mbrojtja dhe siguria sociale 
 
 
 

 

Në lidhje me realizimin e të drejtës kushtetuese 
për mbrojtje dhe siguri sociale, mund të konstatohet se 
problemet më të shpeshta për të cilat qytetarët kërkojnë 
mbrojtje nga Avokati i Popullit kanë të bëjnë me 
shfrytëzimin e ndihmës sociale në para, si nga aspekti i 
pagesës ashtu edhe për shkak të mosinformimit dhe 
dërgimit me vonesë të ndonjë akti të caktuar nga ana e 
qendrave për punë sociale se për shkaqe të caktuara 
qytetarit i ndërpritet shfrytëzimi i kësaj të drejte. 

Këtu mund të konstatohet se pas miratimit të 
Ligjit për mbrojtje sociale, u zvogëlua numri i 
parashtresave, me ç’rast mund të konstatohet se u 
lehtësuan procedurat për realizimin e të drejtave sociale 
dhe se organet kompetente veprojnë në mënyrë më 
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efikase. 

Megjithatë, akoma vërehen lëshime dhe veprime jopërkatëse me qytetarët, 
veçanërisht për shkak të faktit se në qendra të caktuara për ndihmë sociale kërkesat e 
qytetarëve nuk pranoheshin apo 
ndonjë akt i caktuar 
administrativ nuk merrej me 
kohë sipas kërkesës së 
paraqitur. Duke vepruar për 
rastet e këtilla, Avokati i Popullit 
sugjeronte obligimet dhe 
autorizimet ligjore të organeve 
kompetente duke rekomanduar 
që për çdo kërkesë të 
qytetarëve të veprohej dhe të 
merrej akt përkatës 
administrativ, me çka gjatë 
refuzimit të kërkesës ose 
abrogimit të së drejtës, 
qytetarëve t’u mundësohet 
udhëheqja  e mëtutjeshme e 
procedurave. 

Avokati i Popullit, sikurse 
edhe në vitet paraprakë edhe në 
këtë periudhë raportuese, organeve kompetente ua sugjeronte mundësinë dhe detyrimin 
ligjor që dokumente të caktuara të nevojshëm për realizimin e ndonjë të drejte sociale t’i 
sigurojnë sipas detyrës zyrtare, por megjithatë qytetarët vazhduan të ankohen për shkak të 
kërkesës për sigurimin e një numri të madh të dokumenteve dhe për shkak të vështirësive 
për t’i siguruar ato, ndërkaq për një gjë të tillë u nevojiteshin edhe mjete financiare. Avokati i 
Popullit konstatoi se organet kompetente shumë pak ose thuaja se fare nuk e shfrytëzojnë të 
drejtën dhe detyrimin i cili parashikon që sipas detyrës zyrtare t’i sigurojnë dokumentet e 
nevojshëm nga organet e tjera kompetente dhe t’i mësojnë/udhëzojnë qytetarët me kushtet 
dhe mundësitë për realizimin e të drejtave. Për këtë shkak, kur pala nuk kishte mundësi t’i 
siguronte dokumentet e nevojshëm, Avokati i Popullit ua sugjeronte qendrave obligimin e 
tyre që zyrtarisht t’i sigurojnë dokumentet, me çka pengohej praktika që për shkak të 
dokumentacionit jo të plotë të merret aktvendim për mospranimin ose abrogimin e të drejtave 
sociale. 

Në periudhën raportuese u shënua marrja 
e vendimeve, përkatësisht aktvendimeve negative 
për ndonjë të drejtë për shkak të deklaratave të 
dhëna nga persona të tjerë edhe pse qytetarët të 
cilët kërkonin ndihmë sociale i mohonin deklaratat 
e tilla. Avokati i Popullit vinte në dukje se gjatë 
vendimmarrjes, për realizimin e ndonjë të drejte 
nga fusha sociale, organet kompetente vendimet 
duhet t’i marrin mbi bazë të dokumentacionit dhe 
gjendjes së konstatuar faktike nga inspektimi i 
drejtpërdrejt, e jo mbi bazë të deklaratave të 
pakonfirmuara. Pas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit shmangeshin lëshimet e konstatuara dhe 
parashtruesit i realizonin të drejtat e tyre. 

Qytetarët vazhduan të ankohen edhe për 

 
MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE - 95 (2,62%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Ndihmë e njëfishtë në para 7 7,37 
Zvarritje – organi i shkallë së 
dytë 

9 9,47 

Zvarritje - QPS 9 9,47 
Ndihmë dhe përkujdesje nga 
person tjetër  

13 13,68 

Kompensim i posaçëm 4 4,21 
Ndihmë e përhershme në para   8 8,42 
Vendosje në institucione për 
mbrojtje sociale  

1 1,05 

Ndihmë sociale në para  19 20,00 
Të tjera 25 26,32 
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sa i përket lartësisë së ndihmës sociale dhe gjendjes së vështirë materiale, dhe me këtë rast 
ata u këshilluan se mund ta shfrytëzojnë mundësinë dhe të kërkojnë ndihmë të njëfishtë në 
para, nëse i përmbushin kushtet, ndërkaq ndihma e këtillë më së shpeshti u ndahej rasteve 
të rënda sociale. 

Për sa u përket procedurave sipas ankesave të cilat udhëhiqen para Ministrisë së 
Punës dhe Politikës Sociale, në numrin më të madh të rasteve, pas ndërhyrjeve dhe 
inspektimeve të drejtpërdrejta të Avokatit të Popullit procedura përshpejtohej dhe sugjerimet 
e rekomandimet e Avokatit të Popullit më së shpeshti pranoheshin. 

Sa i përket aspektit të 
zvarritjes së procedurës, 
sidomos për realizimin e së 
drejtës të ndihmës së 
përhershme në para dhe 
kompensimit për ndihmë dhe 
përkujdesje nga person i tretë, 
veçanërisht brengoste fakti që, 
në disa raste, procedura 
zvarritej para komisioneve 
kompetente për vlerësimin e 
aftësisë së punës dhe nevojës 
së kompensimit për ndihmë dhe 
përkujdesje nga person tjetër. 
Avokati i Popullit vinte në pah 
se në raste të këtilla duhet të 
reagohet shpejt sepse bëhet 
fjalë për persona të sëmurë 

rëndë të cilët nuk mund të kujdesen për vetveten, ndërkaq në raste të veçanta edhe 
intervenonte drejtpërsëdrejti pranë komisioneve kompetente me qëllim të procedimit më të 
shpejtë. 

Në lidhje me angazhimin me punë të shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para, 
Avokati i Popullit konstatoi se shfrytëzuesit akoma nuk e kanë të qartë mundësinë ligjore për 
angazhimin e tyre me punë dhe obligimet e të drejtat të cilat i kanë me këtë rast, dhe si 
rrjedhojë ndodhë që ata ta refuzojnë angazhimin me punë ose ta ndërpresin angazhimin e 
pranuar më parë, duke mos e ditur se me këtë kontribuojnë për ndërprerjen e së drejtës të 
ndihmës sociale në para, sepse në përputhje me Ligjin për kohën e angazhimit me punë kjo 
e drejtë duhet të pezullohet. Për këtë qëllim imponohet nevoja për edukimin e qytetarëve, 
veçanërisht të familjeve me nivel të ulët arsimor, me çka do të reduktoheshin rastet që për 
këtë shkak t’u ndërpritej e drejta e ndihmës sociale në para, sidomos nëse në familje ky 
është burim i vetëm i ekzistencës. 
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Sigurimi pensional dhe invalidor 

 

 

 

Me realizimin e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor qytetarëve u 
sigurohet siguria sociale konform parimeve për të drejtat sociale, humanizmit, drejtësisë 
sociale dhe solidaritetit, si vlera themelore të rendit kushtetues të Republikës së 
Maqedonisë. 

Të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor janë me rëndësi ekzistenciale për 
qytetarët dhe për këtë shkak është e nevojshme që ato t’i realizojnë shpejtë dhe në mënyrë 
efikase, mirëpo në praktikë qytetarët ballafaqohen me mjaft probleme, sidomos më së 
shpeshti ankohen për zvarritjen e procedurave dhe mosrespektimin e afateve ligjore për 
realizimin e këtyre të drejtave. 

Problemi i cili u shfaq në 
vitin raportues paraprak si 
rrjedhojë e mosfunksionimit të 
Komisionit të shkallës së dytë 
pranë Qeverisë së Republikës 
të Maqedonisë për vendosje 
sipas lëndëve nga sigurimi 
pensional dhe invalidor, shpiu 
deri te zvarritja joproporcionale 
e procedurave sipas ankesave 
të paraqitura, ndërkaq ky 
problem u bart edhe në këtë vit 
raportues, me çka u 
pamundësua realizimi i shpejtë 
dhe efikas i të drejtave nga kjo 
fushë. 

Me qëllim të kapërcimit 
të këtij problemi, Avokati i 
Popullit disa herë sugjeroi se po 
cenohen të drejtat e qytetarëve, 
për çka dërgoi edhe informatë të 
veçantë në adresë të Kryetarit të 
Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, me kërkesë që 
urgjentisht të formohet dhe të 
fillojë me punë komisioni i 
shkallës së dytë, mirëpo ky 
problem u tejkalua vetëm në 
gjysmën e dytë të vitit 2009.  

Krahasuar me vitin 
paraprak, në këtë vit raportues është rritur numri i parashtresave me të cilat qytetarët vinin 
në dukje refuzimin e pabazë të kërkesave të tyre për realizimin e të drejtës për pension 
invaliditeti, me ç’rast sikurse edhe në vitet paraprake, në veçanti është potencuar se 

 
SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR  – 181 

(4,98%) 
 

Nënfushat Nr. i 
parashtresave 

% 

Pension invaliditeti 21 11,60 
Pension minimal dhe shuma më 
e ulët e pensionit  

3 1,66 

Kompensim për dëmtime trupore  4 2,21 
Zvarritje - FSPIM 14 7,73 
Zvarritje – organi i shkallës së 
dytë 

31 17,13 

Pension me element të huaj 23 12,71 
Pension – çështje e përmarimit  3 1,66 
Baza e pensionit  9 4,97 
Stazhi për pension 14 7,73 
E drejta e SPI për kategori të 
caktuara të të siguruarve  

1 0,55 

E drejta mbi bazë të aftësisë së 
zvogëluar për punë ose aftësisë 
së ngelur për punë  

10 5,52 

Pension familjar 8 4,42 
Pension pleqërie 11 6,08 
Abrogim ose kufizim i së drejtës 
të SPI-së 

2 1,10 

Të tjera 27 14,92 
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komisionet kompetente janë joobjektive dhe gjendjen faktike shëndetësore nuk e konstatojnë 
në mënyrë reale. Avokati i Popullit, edhe pse nuk është ekspert dhe kompetent për t’i 
vlerësuar raportet dhe mendimet e komisioneve kompetente, megjithatë, në raste të caktuara 
ku ishte evidente se qytetari i plotësonte kushtet për realizimin e të drejtës për pension 
invaliditeti, sidomos kur bëhej fjalë për persona të cilët kishin raport se kishin të drejtën e 
kompensimit për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, ndërkaq një gjë e tillë do të thotë 
se nuk janë të aftë të kujdesen për vetveten, intervenonte në mënyrë që të rishikoheshin 
raportet dhe në mënyrë të drejtë të konstatohej gjendja faktike, por jo gjithmonë veprohej 
sipas këtyre sugjerimeve. 

Gjithashtu, në lidhje me realizimin e pensionit invalidor, komisionet kompetente 
miratonin raporte jopërkatëse për të cilat shpesh herë ndërhynte edhe Gjykata Kushtetuese 
e Republikës së Maqedonisë, por edhe Avokati i Popullit, ngaqë në vend që komisioni të 
vendos se person i caktuar a është i aftë për punë ose jo, mirantonte raportin se mjekimi nuk 
ka përfunduar akoma. Duke e pasur parasysh se në përputhje me rregullat ligjore invaliditeti 
ekziston kur tek i siguruari për shkak të ndryshimeve të përhershme të gjendjes 
shëndetësore vjen deri te zvogëlimi ose humbja e aftësisë së punës, komisionet kompetente 
duhet të përcaktojnë nëse tek qytetari janë shkaktuar ndryshime të përhershme të gjendjes 

shëndetësore ose jo, ndërkaq në rastet kur 
gjendja shëndetësore dhe e punës së qytetarit 
nuk është përkufizuar për shkak se mjekimi nuk 
ka përfunduar ose kur nuk mund të caktohet 
diagnoza për shkak të ekzaminimeve plotësuese 
mjekësore, organet kompetente duhet ta presin 
epilogun e mjekimit plotësues, përkatësisht masat 
e rehabilitimit mjekësor, nëse për një gjë të tillë ka 
nevojë, dhe mbi bazë të gjendjes së konstatuar të 
vendosin se në kontekst të rregullave ligjore a 
ekziston zvogëlim ose humbje e aftësisë së 
punës dhe a janë përmbushur kushtet për 
realizimin e të drejtës për pension invaliditeti. 

Parashtresat e qytetarëve të cilët kërkonin 
realizimin e pensionit të pleqërisë dhe 
parashtresat për evidentimin ose mosevidentimin 
e të dhënave në evidencën amzë, për shkak të 
mospagimit me kohë të kontributeve ose për 
shkak të mosdërgimit me kohë të të dhënave të 
nevojshme, krahasuar me periudhat raportuese 
paraprake, në këtë periudhë raportuese u 
zvogëluan në masë të konsiderueshme. 
Megjithatë, akoma ekzistojnë probleme me 
pagimin e kontributeve, me ç’rast Avokati i 

Popullit insistonte që Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor t’i ndërmerr të gjitha masat e 
parashikuara me ligj për pagimin e kontributeve, në mënyrë që të sigurohet realizimi i të 
drejtave të të siguruarve, pas çka Fondi ndërmerrte masa përkatëse dhe qytetarët i 
realizonin të drejtat e tyre. 

Krahasuar me vitet raportuese paraprake, numri i parashtresave të parashtruara për 
shkak të mosevidentimit të stazhit për pension në evidencën amzë të Fondit, pas pagimit 
shtesë të kontributeve mbi bazë të vendimit gjyqësor, ishte më i vogël, por megjithatë kishte 
edhe raste kur Fondi edhe përkundër pagesës së kontributit nuk e evidentonte stazhin për 
pension për shkak të kamatës së papaguar, edhe pse në aktgjykime nuk përcaktohej si 
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obligim. Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, Fondi e bënte evidentimin e stazhit për 
pension dhe qytetarët i realizonin të drejtat e tyre. 

Akoma është aktual dhe për fat të keq i pazgjidhur problemi i pensionistëve me 
pension akontativ, stazhi për pension i të cilëve është realizuar në ish-APJ-në, duke e pasur 
parasysh se me Marrëveshjen për suksesion, palët kontraktuese nuk arritën të merren vesh 
për pensionet e ushtrisë. Për tejkalimin e këtij problemi, Avokati i Popullit disa herë dërgoi 
informatë të veçantë pranë Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale dhe drejtorit të Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë me sugjerimin se ka kaluar një periudhë e 
gjatë kohore gjatë së cilës qytetarët akoma nuk mund t’i realizojnë të drejtat e tyre, me ç’rast 
detyrimisht duhet të gjenden zgjidhje përkatëse. Në këtë kuptim, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë formoi Trup ndihmës për zbatimin e Marrëveshjes për suksesion nga fusha e 
sigurimit pensional dhe invalidor në suaza të Komitetit ekzistues për zbatimin e 
Marrëveshjes. Mirëpo, edhe pas formimit të këtij trupi problemet akoma nuk janë tejkaluar, 
prandaj Avokati i Popullit sërish disa herë intervenoi pranë organeve kompetente. 

Në periudhën raportuese pati qytetarë të cilën ankoheshin për vështirësitë me të cilat 
ballafaqoheshin gjatë realizimit të së drejtës për pension mbi bazë të marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe bilaterale. Numri i parashtresave në lidhje me këtë çështje, për dallim 
nga vitet e kaluara, është dukshëm më i vogël, megjithatë qytetarët edhe më tej u ndeshën 
me vështirësi gjatë realizimit të pjesës proporcionale të pensionit ose gjatë para-pensionimit, 
edhe pse Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë ka intervenuar me rregull 
pranë organeve kompetente të shteteve të huaja, veçanërisht sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit. Për tejkalimin e problemeve dhe përshpejtimin e procedurave para organeve 

kompetente të huaja, Avokati 
i Popullit shpesh herë dhe 
drejtpërsëdrejti kontaktonte 
me personat zyrtarë pranë 
organeve të huaja ose u 
drejtohej institucioneve të 
ombudsmanëve të shteteve 
përkatëse, me çka 
kontribuonte në përshpejtimin 
e procedurës dhe realizimin e 
të drejtave të qytetarëve. 

Në këtë periudhë 
raportuese është i vogël 
numri i parashtresave të cilat 
kishin të bënin me realizimin 
e së drejtës për shumë më të 
ulët të pensionit, me ç’rast 

më së shpeshti nuk konstatohej shkelje e të drejtave për shkak se parashtruesit e 
parashtresave kishin realizuar pension edhe nga ndonjë shtet i huaj, prandaj shuma e dy 
pensioneve ishte më e lartë sesa shuma më e ulët e pensionit kështu që qytetarët nuk kishin 
të drejtë të marrin shumën më të ulët të pensionit, por vetëm pensionin e realizuar të 
ligjshëm. 

Karakteristikë për këtë periudhën raportuese ishte se me ndryshimet e Ligjit për 
sigurim pensional dhe invalidor u abrogua e drejta e cila të siguruarve u jepte mundësinë që 
njëkohësisht të jenë edhe pensionistë edhe të punësuar dhe me këtë rast të fitojnë një pjesë 
të pensionit. Mirëpo, një pjesë e qytetarëve pensionistë, të cilët në të njëjtën kohë janë edhe 
të punësuar dhe sipas dispozitave paraprake ligjore merrnin edhe një pjesë të pensionit, 
ndërkaq këtë të drejtë e konsideronin si të drejtë të fituar, prandaj nga Avokati i Popullit 
kërkuan të ndërhynte pranë Fondit në mënyrë që të mos ua mbante pensionin, pavarësisht 
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se ishin në marrëdhënie pune dhe se me Ligj tanimë nuk parashikohet mundësia e këtillë. 
Avokati i Popullit edhe pse vlerësonte se tanimë nuk ka bazë ligjore për pagimin e pensionit 
për personat të cilët janë në marrëdhënie pune, megjithatë kërkoi nga organet kompetente të 
mos vendosin sipas këtyre kërkesave për shkak se për dispozitat ligjore ishte ngritur 
iniciativë pranë Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. Gjykata Kushtetuese 
duke e vlerësuar kushtetutshmërinë e dispozitave 
ligjore nuk gjeti bazë për hapjen e procedurës, 
përkatësisht vlerësoi se ato nuk janë në kundërshtim 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, me 
ç’rast kërkesat e qytetarëve për pagimin e pensionit 
edhe në rastet kur janë në marrëdhënie pune u 
refuzuan nga ana e organeve kompetente. 

Në lidhje me bashkëpunimin e organeve 
kompetente me Avokatin e Popullit mund të 
konstatohet se është në nivel të kënaqshëm, përveç 
që nuk u përgjigjen gjithmonë me kohë kërkesave të 
Avokati të Popullit, ndërkaq ky problem në të 
shumtën e rasteve tejkalohej me inspektime të 
shpeshta të drejtpërdrejta mbi lëndët për të cilat 
vepronin organet kompetente për vendosje në lidhje 
me të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor. 

 
 

 
 
Mbrojtja dhe sigurimi shëndetësor 
 
 
 
 

Sa i përket realizimit të të drejtave nga fusha e sigurimit dhe mbrojtjes shëndetësore, 
edhe pse pranë Avokatit të Popullit nuk është shënuar rritje e parashtresave të parashtruara, 
megjithatë qytetarët për çdo ditë përballeshin me pengesa gjatë realizimit të këtyre të 
drejtave. Problemet më të shpeshta, me 
të cilat përballeshin qytetarët gjatë 
realizimit të mbrojtjes shëndetësore, ishte 
azhurniteti i pamjaftueshëm i organeve 
gjatë veprimit sipas kërkesave dhe 
ankesave të paraqitura. 

Në veçanti, në lidhje me zvarritjen 
e procedurave para organeve 
kompetente, në vitin raportues, pjesa më 
e madhe e parashtresave kishte të bënte 
me të drejtën e refundimit të mjeteve, 
përkatësisht të drejtën e kompensimit të 
shpenzimeve për mjekim në institucionet 
shëndetësore. Sipas këtyre 
parashtresave, qytetarët të cilët i 
plotësonin kushtet ligjore e realizonin të 
drejtën pas ndërhyrjes së Avokatit të 
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Popullit. Mirëpo, vazhdoi praktika që organet kompetente t’i refuzonin kërkesat për 
refundimin e mjeteve për shërbime të kryera shëndetësore me institucionet shëndetësore me 
të cilat Fondi për Sigurim Shëndetësor nuk ka lidhur marrëveshje për shkak se, në një farë 
mënyre korniza ligjore përsëri e kufizoi këtë të drejtë, edhe pse pas iniciativës së Avokatit të 
Popullit, në periudhën paraprake kohore u abroguan dispozitat e mëparshme të Ligjit për 
sigurim shëndetësor. 

Një pjesë e parashtresave të parashtruara kishin të bënin me pranimin e cilësisë së 
personit të siguruar dhe lëshimin e vërtetimeve për kontribute të paguara për sigurim 
shëndetësor, me ç’rast organet kompetente këtë të drejtë nuk ua pranonin qytetarëve të cilët 
kishin kontribute të prapambetura të papaguara mbi ndonjë bazë paraprake, edhe pse sipas 
bazës së re kontributet u 
paguheshin me rregull. Së 
këtejmi, edhe përkrah 
ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit dhe sugjerimeve se 
qytetari aktualisht i paguan 
kontributet, ndërkohë që nuk 
merr vërtetime për këtë dhe si i 
siguruar nuk mund të 
shfrytëzojë mbrojtje 
shëndetësore, organet 
kompetente ngelën në 
qëndrimin e tyre, ndërkaq 
qytetarët nuk kishin mundësi të 
merrnin vërtetime për kontributet 
e paguara dhe ta fitonin cilësinë 
e personit të siguruar derisa ta 
paguanin kontributin e 
prapambetur. 

Njëlloj, sikurse edhe 
gjatë viteve paraprake edhe në 
këtë vit raportues është 
parashtruar një numër i vogël i 
parashtresave të cilat kishin të 
bënin me realizimin e të drejtës 
së mjekimit jashtë vendit. 
Qytetarët, në të shumtën e 
rasteve ankoheshin për 
mospranimin me kohë të 
përgjigjeve për aprovimin e 
mjekimit jashtë vendit, ndërkaq 
një pjesë e qytetarëve 
ankoheshin se organet 
kompetente i kishin refuzuar pa 
bazë kërkesat e tyre, duke mos e marrë në konsideratë dokumentacionin e bashkëngjitur 
mjekësor dhe faktet se nuk ekzistojnë kushte dhe mundësi për mjekim në institucionet 
shëndetësore të Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit intervenoi në kuptimin e 
përshpejtimit të procedurës dhe përcaktimit të drejtë të gjendjes faktike, dhe po qe se 
vlerësohej se mjekimi nuk mund të sigurohej në Republikën e Maqedonisë, të mundësohej 
mjekimi jashtë vendit, me ç’rast një pjesë e qytetarëve e realizuan këtë të drejtë. 

 
MBROJTJA DHE SIGURIMI SHËENDETËSOR  – 

72 (1,98%) 
 

Nënfusha Nr. i 
parashtresave 

% 

Mjekim spitalor 6 8,33 
Sigurimi shëndetësor i 
detyrueshëm  

13 18,06 

Shërbimet shëndetësore dhe 
participimi  

8 11,11 

Shërbimet shëndetësore të të 
siguruarve të kategorive të 
caktuara  

1 1,39 

Mjekimi jashtë vendit  5 6,94 
Furnizimi me ilaçe 3 4,17 
Kompensimi-shtatzënia dhe 
amësia  

5 6,94 

Kompensimi-sëmundje dhe 
lëndime  

2 2,78 

Mjekim i pandërgjegjshëm, 
joprofesional dhe jocilësor 

2 2,78 

Zvarritje – organi i shkallës së 
dytë  

2 2,78 

Zvarritje – Fondi i Shëndetësisë  1 1,39 
Çlirimi nga pagimi i participimit  1 1,39 
Shërbime shëndetësore 
elementare 

1 1,39 

Refundimi i mjeteve 7 9,72 
Të tjera 15 20,83 
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Në kontekst të mjekimit në institucionet shëndetësore, pranë Avokatit të Popullit u 
parashtruan disa parashtresa për shkak të mjekimit joadekuat, joprofesional dhe jocilësor. 
Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit kërkonte rishqyrtimin e rasteve, 
ndërkaq për këtë qëllim edhe formimin e komisioneve të veçanta të cilat do të konstatonin se 
a bëhej fjalë për mjekim të pandërgjegjshëm dhe joprofesional, por nuk u konstatuan lëshime 
gjatë mjekimit, ndërkaq për një pjesë të këtyre parashtresave u parashtruan sugjerime të 
caktuara pranë institucioneve shëndetësore. Për një pjesë të kërkesave të Avokatit të 
Popullit u formuan komisione të cilat në mënyrë plotësuese duhet ta konstatojnë gjendjen 
faktike. 

Sa i përket mbrojtjes së qytetarëve si pacientë është parashtruar parashtresë, në të 
cilën nga Avokati i Popullit u kërkua të ndërmerr masa përkatëse me qëllim që komunat, në 
përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, të formojnë komision për 
avancimin e të drejtave të pacientëve dhe Ligjin ta vendosin në vend të dukshëm. Avokati i 
Popullit iu drejtua të gjitha komunave në Republikën e Maqedonisë dhe kërkoi që ato të 
veprojnë konform Ligjit, me ç’rast pjesa më e madhe e komunave formuan komisione të tilla, 
në një pjesë tjetër të komunave formimi i komisioneve është në procedurë, disa komuna 
informuan se do të formojnë komisione të tilla gjatë vitit 2010, ndërkaq vetëm një numër i 
vogël i komunave akoma nuk kanë dhënë përgjigje në lidhje me këtë intervenim. Avokati i 
Popullit intervenoi edhe në një pjesë të institucioneve shëndetësore me qëllim të formimit të 
komisioneve të parashikuara me ligj për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe për 
vendosjen e Ligjit për të drejtat e pacientëve në vend të dukshëm, me qëllim të informimit të 
qytetarëve me të drejtat dhe obligimet e tyre si pacientë. Sugjerimet u pranuan dhe u veprua 
në përputhje me rregullat ligjore. 

Avokati i Popullit vazhdoi t’i kushtojë vëmendje të veçantë personave përdorues të 
drogës, si me rastin e parashtrimit të parashtresave ashtu edhe me inicimin e procedurës me 
vetiniciativë. Me qëllim të sigurimit të terapisë dhe trajtimit përkatës të përdoruesve të 
drogës, u parashtrua parashtresë nga një grup qytetarësh me kërkesë për përshtatjen e 
orarit të punës të institucionit shëndetësor ku e pranojnë terapinë, në mënyrë që të mund ta 
pranojnë me kohë terapinë, të mbërrijnë me kohë nëpër vendet e tyre të punës dhe të mos e 

humbasin punën. Pas 
ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit, institucioni shëndetësor 
me pëlqim paraprak të ministrive 
kompetente, e ndryshoi orarin e 
punës në interes të qytetarëve, 
me qëllim që ata të mos 
pengohen në pranimin e terapisë 
së nevojshme. 

Në lidhje me sigurimin e 
trajtimit dhe mjekimit përkatës të 
përdoruesve të drogës, Avokati i 
Popullit, disa herë, sipas 
parashtresave të parashtruara, 
por edhe me vetiniciativë 
intervenonte pranë Ministrisë së 

Shëndetësisë për shkak të mospasjes së mjaftueshme të kapaciteteve në qendrat për 
parandalimin dhe trajtimin e keqpërdorimit dhe vartësive nga drogat. Duke e pasur parasysh 
gjendjen faktike se për çdo ditë rritet numri i vartësve nga droga, Avokati i Popullit e sugjeroi 
nevojën për hapjen e më tepër qendrave ditore, pra ashtu siç edhe është parashikuar me 
Programin për mbrojtjen shëndetësore të personave me sëmundje të varshmërisë për vitin 
2009, i miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 
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Në mënyrë që të sigurohet mbrojtje përkatëse e personave me sëmundje mendore, 
gjatë vitit 2009, Avokati i Popullit me iniciativë të tij hapi procedurë për shkak të ikjes së një 
pacienti nga Institucioni Shëndetësor Publik –Spitali Psikiatrik – Shkup në Shkup, duke vënë 
në pah se institucioni shëndetësor e ka për detyrë të sigurojë kushte për siguri personale dhe 
mbrojtje të pacientëve dhe të mos lejojë që pacientët të cilët nuk janë në gjendje që vetë të 
kujdesen për vetveten të lëshohen jashtë pa shoqërimin e personit zyrtar. Për këtë person, 
Avokati i Popullit akoma nuk është informuar se a është gjetur, edhe pse për ikjen e tij është 
njoftuar edhe policia. 

Me qëllim që të përcaktohet gjendja në lidhje me realizimin, respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të personave të vendosur në institucionet shëndetësore psikiatrike, 
konform Programit të punës së Avokatit të Popullit për vitin 2009, gjatë vitit janë vizituar dhe 
është bërë inspektimi në të tre institucionet shëndetësore psikiatrike. Gjatë konstatimit të 
gjendjes nga aspekti i sigurisë, respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të personave të vendosur në institucionet e cekura, Avokati i Popullit përveç 
Kushtetutës dhe dokumenteve ndërkombëtare udhëhiqej edhe nga Ligjit për shëndet mendor 
dhe Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve. 

Nga inspektimi i realizuar në veçanti shqetësojnë disa gjendje të konstatuara, të cilat 
nuk kontribuojnë në realizimin përkatës dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me 
sëmundje mendore. Këtu veçanërisht duhet të potencohet se akoma ekzistojnë raste të 
vendosjes së detyrueshme të pacientëve në spital psikiatrik, pa pëlqimin e tyre dhe pa 
vendim gjyqësor, për shkak se gjykatat nuk veprojnë me kohë sipas kërkesave të 
institucioneve shëndetësore, ndërkohë që veprimet e tilla janë në kundërshtim me rregullat 
ligjore. Ky problem sidomos është i theksuar në Spitalin Psikiatrik në Shkup. Sa i përket 
çështjes së shtruarjes vullnetare në spital është vërejtur se nuk zbatohen në gjitha spitalet 
psikiatrike dispozitat e nenit 58 të Ligjit për procedurë jashtëkonstimore, për shkak të 
moszbatueshmërisë së tyre në praktikë nga aspekti i sigurimit të dëshmitarëve dhe obligimit 
që edhe në këto raste të njoftohet gjykata. Gjithashtu, nuk ka në të gjitha pavijonet e 
institucioneve shëndetësore plan dhe program individual për trajtim dhe rehabilitim 
multidisiplinar të pacientëve, me çka nuk respektohet neni 23, paragrafi 2 i Ligjit për shëndet 
mendor. Në numrin më të madh të pavijoneve në spitalet psikiatrike nuk ka kushte përkatëse 
për qëndrim në aspektin e: ushqimit i cili është me cilësi të dobët; ftohjes dhe ngrohjes 
përkatëse të dhomave të pacientëve; dekorimit përkatës të dhomave të pacientëve me qëllim 
të stimulimit të tyre vizual dhe zgjimit të ndjenjës së këndshme për qëndrim; lokaleve 
sanitare; lokaleve sanitare të përshtatura për persona më të moshuar, të pamundur dhe të 
hendikepuar; vendosjes së pacientëve në dhoma gjumi më të mëdha gjë që nuk ndikon 
pozitivisht në gjendjen e tyre psikosociale dhe mbipopullim i disa pavijoneve. Mund të 
konstatohet se, krahasuar me periudhën paraprake, gjendja e përgjithshme akoma nuk është 
përmirësuar në mënyrë përkatëse nga aspekti i kushteve për jetesë dhe qëndrim, për shkak 
se në një pjesë të pavijoneve nëpër korridore vërehen gropa, murre të shkatërruara, krevate 
të vjetër dhe dollapë të vjetër e të thyer nëpër dhoma. Në kontekst të aplikimit të mjeteve për 
kufizim ose të ashtuquajtura “fiksim” të pacientëve, është konstatuar se në të gjitha spitalet 
psikiatrikë mungon politika e përpunuar dhe rregullat e përgjithshme për ndërmarrjen e 
masave për kufizimin e pacientëve, por nuk është konstatuar ndërmarrje e masave 
joadekuate për fiksim, përveç në disa pavijone të Spitalit Psikiatrik në Shkup ku fiksimi i 
pacientëve bëhet në prezencë të pacientëve të tjerë për shkak të mungesës së ambienteve 
dhe kushteve të tjera për ndarjen e këtyre pacientëve. Po ashtu, në të gjitha spitalet 
psikiatrike është vërejtur se pacientët e vendosur për mjekim me vendim gjykate, për shkak 
të veprës së kryer penale, edhe përkundër gjendjes së përmirësuar ngelin për një periudhë 
më të gjatë kohore, për shkak të rishqyrtimeve të rralla të vendimeve të shqiptuara nga 
gjykatat. 
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Është konstatuar se nuk ndërmerren masa të mjaftueshme për deinstitucionalizimin e 
spitaleve psikiatrike dhe për mbështetjen e personave me sëmundje mendore në bashkësi, 
për shkak se akoma nuk ekzistojnë qendra të mjaftueshme për shëndet mendor edhe 
përkundër vlerësimit pozitiv të punës së tyre. 

Përkatësisht, edhe pse formimi i më tepër qendrave të këtilla në fakt paraqet 
deinstitucionalizim të institucioneve psikiatrike, numri i tyre është i njëjtë sikurse edhe në 
periudhën paraprake, përkatësisht edhe pse ka nevojë për hapjen e më tepër qendrave të 
këtilla ato akoma nuk janë hapur. Edhe krahas obligimit ligjor dhe nevojës për informimin e 
pacientëve dhe familjeve të tyre për punën e institucionit dhe për të drejtat e pacientëve, kjo 
e drejtë nuk respektohet akoma sepse në spitalet psikiatrike mungojnë broshura të posaçme 
dhe materiale të tjera informative, të cilat do të ishin të arritshëm për secilin pacient dhe 
anëtarë të familjeve të tyre. 

Në lidhje me numrin dhe profesionalizmin e personelit është konstatuar se jo vetëm 
që mungon kuadri profesionist, por se një pjesë e kuadrit nuk është i trajnuar e as nuk është 
sa duhet i kualifikuar për punë dhe trajtim të pacientëve ndonëse realizohen trajnime për të 
punësuarit, ato nuk janë të mjaftueshme për ngritjen e profesionalizmit dhe sjelljes 
profesionale të personelit.  

  
 

 
 
Të drejtat fëmijëve  
 
 
 

 
Në vitin 2009 u shënua 20-

vjetori i miratimit të Konventës për të 
Drejtat e Fëmijës, por për fat të keq, 
ne edhe më tej flasim për cenimin e të 
drejtave të fëmijëve dhe edukimin e 
pamjaftueshëm jo vetëm të fëmijëve 
por edhe të të rriturve në lidhje me të 
drejtat e dhe përgjegjësitë e veçanta 
të fëmijëve.  

Si rezultat i gjendjes së këtillë 
fëmijët akoma nuk mund t’i 
identifikojnë shkeljet dhe cenimet e të 
drejtave të tyre dhe aq më pak kanë 
kurajon dhe informatat për të kërkuar 
mbrojtje në rastet kur të drejtat e tyre 
nuk respektohen dhe cenohen nga 
ana e prindërve, mësimdhënësve ose 
organet dhe institucionet shtetërore. 

Në vitin 2009 parashtresat e 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit vënë në dukje se sjellja ndaj fëmijëve dhe të drejtave 
të tyre akoma nuk është në nivelin e kënaqshëm. Ndërkaq përmbajtja e ankesave konfirmon 
se fëmijët ende nuk trajtohen si subjekte me të drejta, interesa dhe obligime të veçanta, se 
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nuk janë sa duhet të përfshirë në marrjen e vendimeve dhe për çështje që kanë të bëjnë me 
ta dhe se akoma më pak mbahet llogari për mendimin e tyre. 

Sjellje të këtillë ndaj fëmijëve, para së gjithash manifestojnë prindërit, të cilët edhe 
pse e kanë për detyrë të kujdesen dhe të krijojnë kushte për zhvillimin e tyre të drejtë në 
mjedis të shëndoshë familjar, sikur e harrojnë këtë dhe në moskuptime dhe grindje i 
përfshijnë edhe fëmijët dhe në këtë mënyrë i shfrytëzojnë dhe në një farë mënyre i 
traumatizojnë, pa menduar për pasojat që mund t’i kenë në zhvillimin e tyre të mëtutjeshëm. 

Në këtë kontekst do t’i theksonim problemet të cilat kanë të bëjnë me të drejtën e 
fëmijës për mbajtjen e marrëdhënieve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta me prindin 
me të cilin nuk jeton, e drejtë kjo për të cilën edhe gjatë vitit 2009 pranë Avokatit të Popullit u 
parashtrua numri më i madh i 
parashtresave. 

Këto ankesa, sikurse 
edhe deri më tani, i parashtronin 
prindërit, ndërkaq Avokati i 
Popullit duke vepruar para 
qendrave kompetente për punë 
sociale, duke e pasur parasysh 
veprimin e tyre i cili nuk është 
përherë përkatës dhe lëshimet e 
vërejtura, pashmangshëm e 
potenconte nevojën për ndjekjen 
e familjes, më saktësisht 
sugjeronte nevojën për kryerjen 
e mbikëqyrjes mbi të drejtën 
prindërore para se të vendosin 
për ndonjë kërkesë ose para se 
të ndërmerret ndonjë veprim 
nga ana e qendrave, i cili para 
së gjithash i prek të drejtat dhe 
interesat e fëmijëve. 

Me qëllim të realizimit të 
interesit më të mirë të fëmijëve, 
sipas Avokatit të Popullit, do të 
ishte me efikase dhe do të 
merreshin vendime shumë më 
të drejta, nëse mbikëqyrjen e 
ushtrimit të së drejtës 
prindërore, sipas detyrës zyrtare 
qendrat do ta zbatonin më shpesh, me çka do të mund të kontribuohej në drejtim të tejkalimit 
të problemeve, ndërkaq nuk do të pritej të shkaktohen probleme dhe ato të ashpërsohen deri 
në atë masë saqë të pamundësohet zgjidhja e drejtë dhe përkatëse e tyre. Sipas Avokatit të 
Popullit, me ndjekjen e rregullt dhe të vazhdueshme të familjeve, në të cilat marrëdhëniet 
martesore dhe lidhjet familjare janë çrregulluar, qendrat për punë sociale do të kenë pasqyrë 
reale për marrëdhëniet e familjeve, do të reagojnë me kohë për tejkalimin e problemeve 
eventuale, ndërkaq vendimet që do t’i merrnin do të ishin në interesin më të mirë të fëmijës. 

Përkatësisht, duke mos mbajtur llogari për të drejtat dhe obligimet prindërore dhe 
para së gjithash për të drejtat dhe interesat e fëmijëve, vazhdoi praktika që njëri nga prindërit 
ta pamundësojë mbajtjen e kontakteve të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton, me ç’rast 
edhe pse në ligj janë parashikuar masa ndaj prindit, i cili e pengon takimin e fëmijës me 

 
TË DREJTAT E FËMIJËVE  – 157 (4,32%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Fëmijë me nevoja të veçanta  4 2,55 
Lloj tjetër i dhunës  5 3,18 
Mbrojte nga informatat e 
dëmshme për zhvillimin e tyre  

1 0,64 

Mbrojtja shëndetësore 2 1,27 
Keqpërdorimi dhe dhuna 2 1,27 
Kontaktet personale ndërmjet 
fëmijës dhe prindërit 

30 19,11 

Evidenca amë 3 1,91 
Arsimi-fillor dhe i mesëm 26 16,56 
Zvarritja 1 0,64 
Të drejta në institucione 
edukuese dhe institucione të 
tjera  

4 2,55 

Abuzimi seksual 9 5,73 
Të drejta familjare 24 15,29 
Dhuna familjare 12 7,64 
Mbrojtja sociale 7 4,46 
Keqtrajtimi fizik dhe psikik 17 10,83 
Të tjera 10 6,37 
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prindin me të cilin nuk jeton, qendrat me qëllim që t’i mbrojnë fëmijët nga traumat dhe pasojat 
negative shpeshherë përmbahen nga aplikimi i ndonjërës nga masat e parapara me ligj. 
Mirëpo, meqë fëmija për një periudhë kohore më të gjatë nuk ka kontakt me njërin prind, 
shtohet mundësia për paraqitjen e rezistencës tek fëmija ndaj atij prindi, dhe për këtë shkak 
gjatë veprimit të përditshëm Avokati i Popullit u ndesh edhe me raste kur nuk mund të 
përmbarohej aktgjykimi gjyqësor me të cilin fëmija duhej t’i kthehej prindit i cili, sipas 
aktgjykimit, e fiton të drejtën për t’u kujdesur dhe për ta edukuar fëmijën, me ç’rast fëmija 
mbetet të jetojë me prindin nga i cili është marrë. Kjo që u cek më lart e konfirmon nevojën 
për punë të vazhdueshme dhe punë profesionale këshilluese me fëmijën, por edhe në 
përgjithësi me familjen, si dhe marrjen me kohë të masave të cilat para së gjithash do të jenë 
në përputhje me interesin më të mirë të fëmijës, për çka Avokati i Popullit angazhohet 
vazhdimisht. 

Ndonëse në numrin më të madh të rasteve që kanë të bëjnë me këtë të drejtë të 
fëmijëve procedura përfundon me sukses, megjithatë nuk kënaq numri i vogël i rasteve të 
ngelura sipas të cilave qendrat për shkak të mos parandalimit me kohë të situatës nuk 
mundën t’i tejkalojnë me sukses problemet dhe moskuptimet ndërmjet prindërve. Kështu 
pamundësohej realizimi i të drejtës së fëmijës për të mbajtur kontakte personale të rregullta 
dhe kualitative si dhe të ketë marrëdhënie me të dy prindërit, gjë që mund të ndikojë 
negativisht në zhvillimin psikofizik të fëmijës. 

Avokati i Popullit intervenoi edhe në rastin 
kur fëmijët u abuzuan seksualisht nga prindërit duke 
i sugjeruar qendrës për punë sociale se ka qenë e 
domosdoshme ndjekja e sjelljes së prindërit dhe 
gjendja e fëmijëve me qëllim të parandalimit me 
kohë të kësaj dukurie, duke e pasur parasysh se 
fëmijët ishin të strehuar në institucion. Njëherësh, 
Avokati i Popullit sugjeroi se pas zbardhjes së rastit 
duhet të ndërmerren jo vetëm masa për përgjegjësi 
penale ndaj prindit, por edhe të paraqitet kërkesë 
për heqjen e së drejtës prindërore, kështu edhe u 
veprua. 

Edhe këtë vit u parashtruan më tepër 
parashtresa të cilat kishin të bënin me dhunën në 
familje më së shpeshti për shkak të keqtrajtimit fizik 
ose psikik. Karakteristikë e këtyre parashtresave 

është se viktima të dhunës, në të shumtën e rasteve janë gratë dhe së bashku me to edhe 
fëmijët, ndërkaq si kryerës i dhunës identifikohej babai i fëmijëve, përkatësisht bashkëshorti, 
pavarësisht nëse prindërit jetonin së bashku apo ishin të ndarë, me ç’rast jo rrallë herë 
ankesat plotësoheshin me arsyetimin se sjellja e këtillë e dhunshme ishte rezultat i 
konsumimit të alkoolit. Kishte raste të prindërve, të cilët jetonin në bashkësi martesore ose 
jashtëmartesore apo ishin nga martesa të shkurorëzuara, me qëllim që t’i plotësojnë qëllimet 
e tyre dhe më së shpeshti në përpjekje për ta pasqyruar prindin tjetër në një dritë të keqe, 
ndërkaq në këtë mënyrë ta bëjnë të pamundur takimin e fëmijës me prindin tjetër, 
denonconin sjellje jopërkatëse dhe dhunë në familje mbi fëmijët nga ana e prindit me të cilin 
fëmija mbante marrëdhënie personale dhe kontakte të drejtpërdrejta. 

Duke e pasur parasysh faktin se dhuna në familje nuk është vetëm problem i familjes, 
por është edhe i shoqërisë në përgjithësi, nevojitet luftë efikase për eliminimin e kësaj forme 
të dhunës, ndërsa për ta arritur këtë qëllim duhet të inkurajohen viktimat për ta denoncuar 
dhunën, ndërkohë që organet kompetente të veprojnë në mënyrë efikase, me kohë dhe në 
mënyrë përkatëse si dhe ta rrisin rolin e tyre proaktiv në parandalimin dhe mbrojtjen nga 
dhuna familjare. Veçanërisht është e domosdoshme që gjatë veprimit preventiv të 
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ndërmerren masa që të gjithë fëmijët të përfshihen në sistemin arsimor, sidomos vajzat, të 
gjithë fëmijët të edukohen për të drejtat dhe liritë e gjithsecilës krijesë njerëzore dhe për të 
drejtat e fëmijës dhe, fëmijët por edhe të rriturit të edukohen dhe pajisen me dije dhe 
shkathtësi për t’i identifikuar cenimet dhe keqpërdorimet e të drejtave dhe lirive. Njëkohësisht 
nevojitet edhe edukim dhe trajnim i vazhdueshëm i personave profesionistë të institucioneve 
të cilët punojnë në këtë problematikë në mënyrë që të mund ta detektojnë ekzistimin e 
dhunës familjare dhe t’i ndihmojnë viktimës. 

Megjithatë, edhe krahas masave të ndërmarra për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo lloj 
dhune, pra edhe të asaj familjare, gjatë vitit 2009, një fëmijë humbi jetën pikërisht për shkak 
të dhunës në familje, të cilën dyshohej se e kishte kryer e ëma e tij, edhe pse në periudhën 
paraprake Avokati i Popullit disa herë pat intervenuar për ndërmarrjen e masave përkatëse 
për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijëve në këtë familje, por edhe për mbrojtjen 
nga dhuna familjare. 

Nga procedurat të cilat i udhëhiqte Avokati i Popullit në lidhje me këtë rast, mund të 
konstatohet se qendra për punë sociale 
prej më herët ka pasur informata se në 
këtë familje ka probleme, por edhe pas 
denoncimit për dhunë në familje dhe 
disa intervenimeve nga ana e Avokatit 
të Popullit deri te personat përgjegjës të 
Qendrës dhe Ministria e Punës dhe 
Politikës  Sociale, pas inspektimit të 
kryer në këtë familje, Qendra nuk 
konstatoi ekzistim të dhunës familjare, 
por u angazhua se do ta ndjek gjendjen 
në familje. Për fat të keq, gjatë vitit 
2009, njëri nga fëmijët ndërroi jetë, nën 
dyshimin se vdekja ka pasuar si 
rrjedhojë e dhunës dhe rrahjes nga 
nëna e tij. 

Me qëllim të zbardhjes së këtij rasti, pranë Qendrës për Punë Sociale dhe  deri te 
ministri i Punës dhe Politikës Sociale është dërguar informatë e veçantë me kërkesë që të 
hulumtohet se a është intervenuar me kohë nga ana e organeve kompetente për konfirmimin 

dhe parandalimin e dhunës në familje dhe a janë 
ndërmarrë me kohë të gjitha masat parandaluese dhe 
masat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Nëse 
konstatohet veprim i pandërgjegjshëm dhe joadekuat i 
personave zyrtarë, të cilët kanë qenë të detyruar t’i 
ndërmarrin masat e nevojshme, Avokati i Popullit 
sugjeroi se duhet të merren masa përgjegjësie. 

Duke vepruar sipas parashtresave për 
mbrojtje nga dhuna familjare, Avokati i Popullit arriti 
deri te informatat se disa nga masat e shqiptuara nga 
gjykata ndaj kryerësve të dhunës familjare nuk 
përmbarohen, sidomos masat për mjekim të 
detyrueshëm për zbatimin e së cilës kompetente 
është Ministria e Shëndetësisë. Për këtë, Avokati i 
Popullit e informoi ministrin e Shëndetësisë, i cili 
dërgoi njoftimin se nuk ka kompetencë dhe mundësi 
për sjelljen e detyrueshme të personave ndaj të cilëve 
është shqiptuar masë e përkohshme në institucion 
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shëndetësor për shkak të mjekimit, përkatësisht se kompetenca e Ministrisë fillon me 
pranimin në mjekim të personit në institucion shëndetësor. Së këtejmi, rezulton se këto masa 
vështirë zbatohen në praktikë, me çka anëtarët e familjes mbeten ta durojnë dhunën. Nga 
ana tjetër, në raste të caktuara, viktimat heqin dorë nga vazhdimi deri në fund i procesit të 
filluar, gjë që e imponon nevojën për edukimin dhe inkurajimin e qytetarëve për t’i denoncuar 
rastet e dhunës në familje, ndërkaq organet kompetente të sigurojnë mbrojtje reale dhe 
përkatëse për viktimat. 

Duke u nisur nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe konform dispozitave ligjore, 
krahas mbrojtjes nga dhuna familjare, shteti e ka për detyrë të ndërmerr masa për mbrojtjen 
e fëmijëve edhe nga llojet e tjera të dhunës dhe keqpërdorimit. Mirëpo, edhe përkrah 
obligimit të të gjithë subjekteve që veprojnë për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe 
keqpërdorimet, në këtë periudhë raportuese fëmijët paraqiteshin jo vetëm si viktima të 
dhunës në familje, por edhe jashtë saj, përkatësisht në shkolla, në institucione edukative dhe 
në institucione tjera, ndërkohë që janë vërejtur edhe raste të dhunës mbi fëmijët nga ana e 
personave të rritur jashtë familjes ose nga shkollat. Me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga 
dhuna, Avokati i Popullit jo vetëm që intervenonte sipas parashtresave të parashtruara, por 
hapte edhe procedura me iniciativë të tij. 

Me qëllim të perceptimit të gjendjeve në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve nga çfarë do 
qoftë lloj dhune dhe keqtrajtimi, Avokati i Popullit, në përputhje me aktivitetet programore për 
vitin 2009, realizoi anketë me fëmijët e vendosur në institucionet publike: “11 Tetori”, “25 
Maji” dhe “Ranka Milanoviq”. 

Konstatimet nga anketa anonime me fëmijët treguan se numri më i madh i fëmijëve të 
vendosur nëpër këto institucione nuk kanë njohuri për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, dhe 
si rrjedhojë e kësaj nuk i identifikojnë as cenimet dhe keqpërdorimet e të drejtave të tyre. 

Nga përgjigjet e tyre, rezultoi se krahas ndalimit dhe mundësisë për sanksionimin e 
dukurive të keqtrajtimit fizik dhe psikik të fëmijëve, akoma është i pranishëm keqtrajtimi fizik 
dhe psikik i fëmijëve të përkujdesur nëpër institucione, ndërkaq në veçanti shqetëson fakti se 
fëmijët kanë frikë të flasin publikisht për këto dukuri dhe aq më pak të kërkojnë mbrojtje nga 
organet dhe institucionet kompetente. Për sa i përket abuzimit dhe ngacmimit seksual të 
fëmijëve u konstatua se ka edhe raste të tilla, por se fëmijët nuk i denoncojnë për shkak se 
kanë turp ose nuk kanë guxim të flasin për dukuritë e këtilla. 

Me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga çdo lloj dhune, Avokati i Popullit në 
rekomandimet e tij, drejtuar organeve dhe institucioneve kompetente, veç tjerash sugjeroi 
edhe nevojën për trajnim dhe edukim të rregullt e të vazhdueshëm të personave zyrtarë dhe 
përgjegjës për të drejtat e fëmijëve, ndërmarrjen e të gjitha masave të mundshme për krijimin 
e kushteve për realizimin konsekuent të respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të 
fëmijëve, parandalimin dhe eliminimin e çdo lloj forme të keqtrajtimit fizik, psikik dhe seksual 
të fëmijëve, inkurajimin e fëmijëve për t’i denoncuar rastet e dhunës dhe keqtrajtimit, me 
ç’rast deklaratat e fëmijëve të merren parasysh seriozisht dhe të zbatohen procedura 
përkatëse për verifikimin e gjendjes reale faktike dhe në këtë kuptim të ndërmerren masa të 
përgjegjësisë ndaj personave zyrtarë, të cilët i cenojnë të drejtat e fëmijëve ose nuk 
ndërmarrin masa përkatëse për mbrojtjen e fëmijëve nga cenimet dhe keqpërdorimet. 

Sa i përket sjelljes joadekuate ndaj fëmijëve të vendosur në institucione, Avokati i 
Popullit veproi edhe në lidhje me disa parashtresa, me ç’rast me vetiniciativë ngriti procedurë 
lidhur me atë se fëmijët e përkujdesur në institucion, pa aktvendim të aprovuar, janë përzënë 
nga institucioni për shkak të prishjes së rendit dhe disiplinës. Avokati i Popullit vuri në dukje 
se largimi nga institucioni pa akt të qendrës për punë sociale është në kundërshtim me ligjin, 
meqë qendra vlerëson nëse fëmijët duhet ose jo të vendosen në institucion kurse institucioni 
e ka për detyrë t’i përkujdes dhe t’u sigurojë kushte adekuate për qëndrim, ndërkaq në rast 
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se nuk e respektojnë rendin dhe disiplinën atëherë të ndërmerr masa përkatëse për 
korrigjimin e sjelljes së fëmijëve.  

Në lidhje me dhunën mbi fëmijët nuk munguan parashtresat që kanë të bëjnë me 
keqtrajtimin fizik dhe psikik të fëmijëve nëpër shkolla nga ana e kuadrit arsimor, por edhe 
nga të punësuarit e tjerë nëpër shkolla. Me qëllim të reduktimit të dhunës mbi fëmijët por 
edhe me qëllim të eliminimit të sjelljes devijuese të fëmijëve, Avokati i Popullit vlerëson se 
organet inspektuese dhe organet e tjera kompetente duhet të bëjnë kontrolle më të shpeshta 
nëpër shkolla me qëllim që të ndikojnë në mënyrë parandaluese në mbrojtjen e fëmijëve, por 
edhe me qëllim të ndërmarrjes së masave ndaj personave përgjegjës në shkolla dhe 
përpjekjeve për kamuflimin e dukurive të këtilla. Gjithashtu, edhe trajnimi i rregullt dhe në 
kontinuitet i arsimtarëve për të drejtat e fëmijëve dhe për mënyrat e mundshme të cenimit të 
këtyre të drejtave, do të kontribuojë që arsimtarët të aftësohen në mënyrë që procesin 
edukativo-arsimor ta orientojnë drejt zhvillimit të personalitetit të fëmijës, lirive dhe të drejtave 
të tij dhe njëkohësisht fëmijën ta përgatisin për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë 
në frymën e mirëkuptimit, paqes dhe tolerancës, barazisë dhe miqësisë, me çka do të 
kontribuohet në zvogëlimin e konflikteve ndërmjet fëmijëve me të cilat ballafaqohemi për çdo 
ditë. Në një pjesë të rasteve të këtilla pas masave të ndërmarra nga Avokati i Popullit dhe 
nga organet kompetente nuk mund të konfirmohet me siguri të plotë se bëhet fjalë për 
dhunë, ndërkaq në rastet tek të cilat kishte prova Avokati i Popullit kërkoi që të ndërmerren 
masa ndaj arsimtarëve, me çka sjellja e këtyre personave u ndëshkua kurse shkolla vazhdoi 
ta ndjek gjendjen, përkatësisht sjelljen ndaj nxënësve. 

Për sa u përket të 
drejtave në institucionet 
arsimore, në këtë 
periudhë raportuese, një 
pjesë e parashtresave u 
parashtruan për shkak të 
masave të shqiptuara 
pedagogjike - largim nga 
shkolla, me ç’rast Avokati 
i Popullit, me qëllim që në 
mënyrë të drejtë dhe 
objektive të përcaktohet 
gjendja lidhur me 
veprimet ligjore të 
shkollave, kërkoi 
përfshirjen edhe të 
inspektoratit arsimor por 
në shumicën e rasteve 
nuk u konfirmua shkelje e ligjit, ndërkaq në një pjesë të rasteve tek të cilat ekzistonin kushte 
dhe mundësi për shqiptimin e një mase tjetër më të butë e njëjta është bërë pas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit. 

Lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nëpër shkolla u parashtrua edhe 
parashtresë për shkak të video-mbikëqyrjes joadekuate në shkollë me ç’rast pas sugjerimeve 
të Avokatit të Popullit për respektimin e dispozitave ligjore, drejtori i shkollës nuk ndërmori 
masa duke vlerësuar se instalimi i video-mbikëqyrjes është në përputhje me ligjin me qëllim 
të sigurimit të kushteve adekuate dhe të sigurta për qëndrimin e fëmijëve. Duke u nisur nga 
fakti se me video-mbikëqyrjen nuk duhet të rrezikohet privatësia dhe të drejtat e nxënësve, 
aq më tepër kur video-kamerat janë instaluar vetëm në disa shkolla, Avokati i Popullit 
sugjeroi se këto kamera të instaluara duhet të hiqen, për të cilën gjë e njoftoi edhe Drejtorinë 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e cila pas kontrollit të bërë në shkollë e pranoi 
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sugjerimin e Avokatit të Popullit dhe urdhëroi heqjen e video-mbikëqyrjes joadekuate, 
përkatësisht heqjen e kamerave të instaluara në mënyrë të paligjshme.  

Në këtë periudhë raportuese fëmijët nëpër shkolla u ballafaquan edhe me probleme 
të tjera. Kështu, në fillim të vitit shkollor deri te Avokati i Popullit u parashtruan parashtresa 
që kishin të bënin me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve që regjistrohen në klasë të parë 
meqë, në disa shkolla, për regjistrimin e fatosave kërkohej certifikatë nga Libri amzë i të 
lindurve jo më të vjetra se gjashtë muaj, ndërkaq vërtetimet për vaksina të marra, të cilat i 
japin mjekët amë për regjistrimin e fatosave në disa institucione shëndetësore në Republikën 
e Maqedonisë, paguheshim me shuma të ndryshme. Avokati i Popullit për këtë dukuri e 
njoftoi Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Mistrinë e Shëndetësisë, me ç’rast u dërgoi 
njoftime shkollave dhe institucioneve shëndetësore që ta ndërpresin këtë praktikë dhe pas 
kësaj regjistrimi i fatosave vazhdoi pa problemet e lartpërmendura. 

Duke i pasur parasysh informatat e lancuara në mjetet e informimit publikë se në 
institucionet arsimore në fillim të vitit shkollor bëhen ndërrime të drejtorëve dhe të kuadrit 
arsimor, me ç’ka pikë së pari ndikohet negativisht mbi arsimin dhe zhvillimin e fëmijëve, 
përkatësisht nuk mbahet llogari për interesin më të mirë të vet fëmijëve, Avokati i Popullit 
ngriti procedurë me vetiniciativë. Për këtë qëllim duke mos u ndalur në faktin nëse largimet e 
kuadrit arsimor janë të ligjshme ose jo, 
Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës të ndërmerr masa që 
largimet të mos ndikojnë negativisht mbi 
fëmijët dhe mbi interesin e tyre më të mirë. 
Andaj, Avokati i Popullit vuri në pah se nuk 
është në interesin më të mirë të fëmijëve që 
pikërisht në fillim të vitit shkollor të bëhen 
ndryshime masive të kuadrit arsimor dhe se 
një gjë e tillë tek fëmijët mund të shfaq 
rezistencë ndaj arsimit dhe të rezultojë me 
sjellje traumatike meqë qëllimi i procesit 
arsimor, krahas elementeve të tjerë, është 
edhe zhvillimi harmonik, intelektual, 
emocional dhe social i nxënësve, ndërkaq 
me qëllim të realizimit të objektivave 
kryesore të procesit arsimor është e 
domosdoshme të ndërmerren masa që të 
mos çrregullohet procesi edukativo-arsimor 
dhe të sigurohet cilësi gjatë mësim-nxënies. 

Megjithatë (në lidhje me këtë 
sugjerim), Ministria e njoftoi Avokatin e Popullit vetëm në lidhje me procedurën e pranimit 
dhe sistematizimit të arsimtarëve dhe me masat që i ndërmerr inspektorati nëse ka 
mosrespektim të ligjit, përkatësisht nëse bëhet pranim i kuadrit jopërkatës në kundërshtim 
me dispozitat e ligjit, ndërkaq për sa u përket të drejtave të fëmijëve dhe sugjerimeve të 
Avokatit të Popullit nuk dërgoi kurrfarë përgjigjeje në lidhje me qëndrimin e marrë dhe me 
masat eventualisht të ndërmarra.  

Duke e ndjekur gjendjen që ka të bëjë me arsimin fillor dhe të mesëm falas, por 
njëkohësisht edhe me arsimin e detyrueshëm të mesëm, Avokati i Popullit gjatë periudhës 
raportuese konstatoi se në disa vende (zona rurale) nuk ishte siguruar transporti i nxënësve 
deri në shkollë, për çka nxënësit ishin pamundësuar ta ndiqnin me rregull procesin edukativo 
– arsimor. Krahas kësaj u konstatua edhe problemi i sigurimit të mjeteve për transportin e 
nxënësve të cilët për shkak të faktit se në vendbanimet e tyre nuk ka profesione përkatëse 
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për të cilat ka interesim apo nuk janë siguruar kushtet për ndjekjen e mësimit në gjuhën 
amtare, detyrohen që shkollimin ta ndjekin në qytet tjetër, përkatësisht në komunë tjetër.  

Me fjalë të tjera as komuna në të cilën mësojnë këta fëmijë dhe as komuna nga e cila 
vijnë këta fëmijë nuk ua njohin shpenzimet e transportit për çka Avokati i Popullit e njoftoi 
Ministrinë e Arsimit dhe departamentet përkatëse të arsimit nëpër komuna duke ua bërë me 
dije se medoemos duhet të ndërmerren masa për ndjekjen papengesë të procesit edukativo-
arsimor dhe se mjetet për transport duhet t’i sigurojnë komunat në të cilat mësojnë nxënësit, 
ashtu siç është parashikuar me ligj. Megjithatë, edhe përkrah sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit dhe të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ndonëse kaloi gjysmëvjetori i parë ky 
problem akoma nuk është zgjidhur. 

Si problem me të cilin u ballafaqua një pjesë e nxënësve pas përfundimit të arsimit të 
mesëm ishte edhe evidentimi joadekuat i nxënësve të paraqitur për dhënien e provimit të 
maturës shtetërore.  

Përkatësisht, për shkak të gabimeve të shkollave, disa nxënës nuk ishin të regjistruar 
në listat për dhënien e maturës shtetërore, për çka atyre iu pamundësua të hyjnë në provim 
ose duhej ta jepnin provimin e maturës shkollore në vend të maturës shtetërore. Avokati i 
Popullit, pa ndërhyrë në problemet teknike të cilat eventualisht mund të paraqiten për shkak 
të mosregjistrimit të të dhënave të nxënësit në bazën e të dhënave dhe evidencën e provimit 
si maturë shkollore dhe jo si maturë shtetërore, kërkoi vlerësimin e drejtë të provimeve, me 
çka në rastet në të cilat u konstatuan lëshime nga ana e shkollave, Byroja për Zhvillimin e 
Arsimit ua pranoi nxënësve provimin si maturë shtetërore. 

Në lidhje me dhënien e maturës shtetërore u paraqitën disa probleme që kishin të 
bënin me vlerësimin e provimeve nga ana e Komisionit për Vlerësimin e Testeve, më 
saktësisht nga testuesit, të cilët ndonëse gjatë dhënies së maturës nuk kishin vërejtur 
kurrfarë lëshime ose përshkrime ndërmjet nxënësve, prapë se prapë gjatë vlerësimit 
përfundimtar nxënësve ua zvogëlonin pikët vetëm për faktin se gjatë kontrollimit të testeve 
ishte konstatuar se tek disa nxënës testet ishin identike ose të ngjashme, mundësi e cila nuk 
është e përcaktuar me rregulla adekuate. Për këtë qëllim Avokati i Popullit dërgoi një 
informatë të veçantë deri te ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe deri te drejtori i Byrosë për 
Zhvillimin e Arsimit me kërkesë që të ndërmerren masa që në të ardhmen të gjenden zgjidhje 
adekuate ligjore dhe të mos ndërmerren masa të cilat nuk janë përcaktuar e që shkojnë në 
dëm të nxënësve që e japin provimin e maturës. 

Për sa i përket të drejtës së arsimit të fëmijëve, Avokati i Popullit edhe këtë vit u 
angazhua për krijimin e kushteve për realizimin papengesë të të drejtës së arsimit në gjuhën 
amtare nën kushte të barabarta për të gjithë fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme. Avokati 
i Popullit kërkoi nga organet kompetente të ndërmarrin masa në mënyrë që fëmijëve t’u 
mundësohet regjistrimi në shkolla të mesme të cilat i kanë zgjedhur ata nën kushte të 
barabarta, përkatësisht të krijohen kushte që fëmijët ta ndjekin arsimin fillor në gjuhën amtare 
në shkollë fillore që gjendet në zonën ku jetojnë. 

Duke vepruar sipas kërkesave të nxënësve dhe sipas sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit, në disa shkolla të mesme u hapën paralele shtesë për përfshirjen e të gjithë 
fëmijëve të cilët kishin shprehur dëshirë për të ndjekur arsim të caktuar të mesëm nëse i 
plotësonin kushtet e parashikuara, ndërkaq gjithashtu u krijuan kushte për përfshirjen e 
fëmijëve në shkollat fillore ku jetojnë me ndjekjen e mësimit në gjuhën e tyre amtare. 

Vëmendje e veçantë, sikurse në vitet paraprake edhe gjatë vitit 2009, Avokati i 
Popullit u kushtoi fëmijëve me nevoja të veçanta, veçanërisht për realizimin e së drejtës së 
arsimimit të këtyre fëmijëve. Për këtë qëllim kërkoi të krijohen kushte përkatëse organizative, 
teknike, kadrovike dhe urbanistike, në mënyrë që të mundësohet përfshirje më e madhe në 
sistemin arsimor të kësaj kategorie të fëmijëve, por për fat të keq krahas masave të 
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ndërmarra akoma ekzistojnë probleme përkitazi me këtë çështje, ndërkaq zgjidhjet të cilat 
janë propozuar, por edhe pranuar, sipas Avokatit të Popullit zbatohet gjatë dhe ngadalë. 

Një nga problemet me të cilët ballafaqohet kategori e caktuar e fëmijëve është edhe 
mosregjistrimi në evidencën amzë të të lindurve, për çka pengohen në realizimin e të 
drejtave themelore. Avokati i Popullit konstatoi se ky problem është akoma i pranishëm, 
prindërit nuk e paraqesin lindjen e fëmijëve në shërbimet civile, ndërkohë që edhe më pas 
nuk e fillojnë procedurën e regjistrimit për shkak të procedurave të gjata dhe aq më tepër për 
shkak të mospasjes së dokumenteve të nevojshme për lindjen e fëmijës, por edhe të 
dokumenteve për ta dëshmuar identitetin vetjak. 

Gjatë vitit 2009 Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës, në emër të mbi 100 
(njëqind) qytetarëve të komunitetit rom, të cilët ishin vendosur në Pushimoren për Fëmijë 
“Lubanci” në Karadak të Shkupit, ku gjatë inspektimit të drejtpërdrejt konstatoi se aty nuk 
ishin siguruar as kushtet elementare për jetesë, në veçanti për fëmijët të cilët së bashku me 
prindërit qëndronin në objekt. 

Përkatësisht, në objektin e cekur nuk ishin krijuar kushtet elementare për jetë 
normale për shkak se objekti, por edhe dhomat në të cilat ishin vendosur personat e cekur 
ishin të vjetra, të dëmtuara dhe të paadaptuara, pa inventar dhe ngrohje përkatëse. 
Gjithashtu, është vërejtur se këtyre personave u ishte vështirësuar shfrytëzimi i shërbimeve 
shëndetësore, ndërkaq sa i përket arsimimit asnjëri nga fëmijët nuk shkonte në shkollë. 

Me qëllim të përmirësimit të kushteve të qëndrimit, përkatësisht për shkak të sigurimit 
të kushteve përkatëse për jetë, mbrojtje shëndetësore dhe arsimim të fëmijëve, Avokati i 
Popullit fillimisht me gjendjen e konstatuar e njoftoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale 
dhe mes tjerash e sugjeroi nevojën për ndërmarrjen e masave, para së gjithash për 
realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ndërsa më pas e njoftoi edhe Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë me qëllim që të krijojë kushte për jetë normale të fëmijëve dhe 
realizimin e të drejtave të tyre. Por, edhe përkundër analizës së plotë të rastit, konstatimeve 
dhe rekomandimeve të dhëna, Qeveria dërgoi një përgjigje të shkurtër ku thotë se çështja 
është ridërguar në 
kompetencë të 
Ministrisë së Punës 
dhe Politikës Sociale, 
me këtë rast pa 
ndërmarrë masa 
konkrete për 
tejkalimin e gjendjes 
dhe problemeve të 
konstatuara. 

Së këtejmi, në 
lidhje me krijimin e 
kushteve përkatëse 
për realizimin e të 
drejtave të fëmijëve, 
Avokati i Popullit 
kontribuonte edhe 
përmes pjesëmarrjes 
në konferenca dhe seminare të ndryshme, ndërkaq mes tjerash si anëtar i Komisionit 
Nacional për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Maqedonisë mori pjesë në hartimin e tri 
broshurave për fëmijën dhe të drejtat e tij, të cilat u janë dedikuar fëmijëve parashkollorë, të 
arsimit fillor dhe të mesëm, pas çka Komisioni përgatiti kompakt disk-un i cili përmes 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës duhet të 
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shpërndahet nëpër të gjitha kopshtet, shkollat fillore dhe të mesme në Republikës. Po ashtu, 
me qëllim të edukimit të fëmijëve në lidhje me të drejtat e tyre, krahas vizitave të më tepër 
shkollave fillore dhe të mesme, me ftesë të organizatës ndërkombëtare, u mbajt trajnimi i 
nxënësve nga më tepër qytete, të cilët u trajnuan si trajnues për të drejtat e fëmijëve, detyrë 
e mëtutjeshme e të cilëve është që t’i trajnojnë bashkënxënësit e tyre me të drejtat dhe 
përgjegjësitë e fëmijëve. 

Me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve me sjellje delikuente, në përputhje me Ligjin për 
drejtësi të të miturve, është formuar Këshilli shtetëror për delikuencën e të miturve në të cilin, 
konform Ligjit, detyrimisht merr pjesë edhe përfaqësues i caktuar nga Avokati i Popullit. 

Sa i përket bashkëpunimit të organeve dhe organizatave kompetente me Avokatit e 
Popullit, mund të konstatohet se ai është në nivel të kënaqshëm dhe se në masë të madhe 
respektohen rekomandimet dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit. Megjithatë, në raste të 
caktuara institucionet kompetente nuk veprojnë me kohë në drejtim të mbrojtjes të të drejtave 
të fëmijëve ose veprojnë me vonesë sipas sugjerimeve, rekomandimeve dhe ndërhyrjeve të 
tjera të Avokatit të Popullit, dhe si rrjedhojë e kësaj vështirësohet pengimi i pasojave nga 
aspekti i respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve. 

Veprimi dhe sjellja e këtillë në masë të madhe ndikon në mbrojtjen me kohë dhe e vë 
në hije parandalimin, i cili për Avokatin e Popullit është me rëndësi thelbësore sepse duke 
reaguar në mënyrë efikase dhe me kohë, cenimi, përkatësisht mosrespektimi i të drejtave të 
fëmijëve do të zvogëlohet, ndërsa interesi më i mirë i fëmijëve do të bëhet realitet dhe 
prioritet jo vetëm për organet dhe organizatat kompetente gjatë veprimit të tyre dhe punës së 
përditshme, por edhe për prindërit, pra edhe për gjithsecilin individ. 

 
 

 
 
Arsimi 
 
 
 

 
Numri i parashtresave të 

parashtruara për mbrojtjen e të 
drejtave nga fusha e arsimit, 
veçanërisht në institucionet e 
larta arsimore, gjatë vitit 2009, 
nuk shënon ndryshime të 
konsiderueshme. Numri më i 
madh i parashtresave nga kjo 
fushë ka të bëjë me realizimin e 
procedurave për ndarjen e 
bursave dhe kredive studentore. 
Duke vepruar sipas 
parashtresave që kanë të bëjnë 
me realizimin e së drejtës për 
fitimin e bursës ose kredisë për 
nxënësit dhe studentët, Avokati i 
Popullit konstatoi se pas 
shpalljes së konkursit për 

 
ARSIMI, KULTURA DHE SPORTI 

– 49 (1,35%) 
 

Nënfusha Nr. i 
parashtresave 

% 

Regjistrimi në institucionet e larta 
arsimore 

1 2,04 

Sjellja jopërkatëse e kuadrit 
arsimor 

4 8,16 

Nostrifikimi i diplomave 6 12,24 
Participimi 5 10,20 
Të drejtat e studentëve në 
institucionet e larta arsimore  

3 6,12 

Bursat dhe kreditë për studentë  13 26,53 
Zvarritje 2 4,08 
Të tjera 15 30,61 
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ndarjen e bursave dhe kredive, aplikimet janë dërguar në formë elektronike dhe pas 
shqyrtimit të tyre sërish përmes formës elektronike është shpallur lista e personave të cilët 
kanë fituar bursën ose kredinë, por me këtë rast nuk është marrë akt përkatës për miratimin 
ose refuzimin e kërkesës për ndarjen e bursës ose kredisë, gjë të cilën Avokati i Popullit e 
vlerësoi si veprim të paligjshëm. 

Në lidhje me këtë çështje, Avokati i Popullit edhe në periudhën paraprake ka 
intervenuar dhe ka sugjeruar se nevojitet që sipas kërkesave të merret akt administrativ, me 
të cilin do mundësohet edhe realizimi i së drejtës për ankesë dhe të drejtës për procedim të 
mëtutjeshëm për mbrojtjen e të drejtave. Meqë edhe përkrah faktit se nuk u morën akte 
administrative për refuzimin e kërkesave, aplikuesit paraqitën kundërshtime pranë Komisionit 
për zgjidhje në procedurë administrative në shkallë të dytë nga fusha e arsimit, pranë 
Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. Avokati i Popullit duke intervenuar para Komisionit 
konstatoi se edhe ai ka konstatuar se organi i shkallës së parë nuk e ka zbatuar procedurën 
në përputhje me ligjin, dhe për këtë arsye të gjitha kundërshtimet iu kthyen organit të 
shkallës së parë, përkatësisht Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për rishqyrtim dhe 
vendosje. Në lidhje me këtë problem, Avokati i Popullit dërgoi edhe informatë të veçantë deri 
te ministri i Arsimit dhe Shkencës, pas së cilës u formua komision i ri i cili i shqyrtoi 
kundërshtimet e nxënësve dhe studentëve dhe një pjesë e madhe e personave që cilët iu 
drejtuan për ndihmë Avokatit të Popullit, e realizuan të drejtën e bursës, ndërkaq për të tjerët 
që u refuzuan u morën aktvendime me të cilët nxënësit dhe studentët mundën ta 
shfrytëzojnë të drejtën e ankesës. 

Nga Avokati i Popullit mbrojte të së drejtës nga fusha e arsimit të lartë kërkuan edhe 
pjesëtarët e forcave të sigurisë, ngase gjatë regjistrimit në institucionet e larta arsimore u 
ngarkuan me pagesën e 
participimit, sepse në konkursin 
për regjistrim nuk ishte 
parashikuar kuotë plotësuese për 
këta persona, edhe pse konform 
Ligjit për të drejtat e veçanta të 
pjesëtarëve të forcave të sigurisë 
të Republikës së Maqedonisë dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre, këta 
persona duhet të lirohen nga 
participimi. 

Duke konstatuar shkeljen e 
të drejtave të këtyre personave, 
Avokati i Popullit sugjeroi 
dispozitat ligjore, me të cilat për 
pjesëtarët e forcave të sigurisë nuk 
është parashikuar që si kusht 
plotësues për lirimin nga participimi të jetë ekzistimi ose mosekzistimi i kuotës plotësuese 
dhe kërkoi që këta persona të lirohen nga pagimi i participimit, gjë që u pranua nga 
institucionet e larta arsimore. 

Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese pranë Avokatit të Popullit u parashtruan 
parashtresa të cilat kishin të bënin me refuzimin e fakulteteve për t’u lëshuar diploma 
studentëve të cilët e kanë përfunduar arsimin e lartë, vetëm për shkak se studenti ka pasur 
obligime të pashlyera financiare ndaj fakultetit. Avokati i Popullit sugjeroi se, në përputhje me 
Ligjin për arsim të lartë, kur studenti do t’i mbarojë studimet sipas programit studimor duhet 
të merr vërtetim dhe diplomë dhe kjo e drejtë nuk mund të kufizohet vetëm për shkak të 
borxheve të papaguara sepse për rastet e këtilla në rast të kontestit, konform kontratave të 
lidhura, kompetente për të vendosur është gjykata. Në këtë aspekt Avokati i Popullit u dërgoi  
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rekomandime fakulteteve, me ç’rast të njëjtat u pranuan dhe qytetarëve iu lëshuan diplomat 
për studime të kryera. 

Gjatë periudhës raportuese pati një numër të vogël të parashtresave të cilat kishin të 
bënin me njohjen dhe nostrifikimin e diplomave nga vendet e huaja, ndërkaq parashtresat 
parashtroheshin për shkak të zvarritjes së procedurës, por pas ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit veprohej sipas kërkesave dhe realizohej nostrifikimi. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua edhe parashtresë për refuzimin e kërkesës së 
një qytetari për t’u regjistruar në regjistrin e Dhomës së Avokatëve si avokat praktikant për 
shkakun se Dhoma e Avokatëve ka vlerësuar se ai nuk i plotëson kushtet meqë ka diplomuar 
në fakultet juridik sipas mënyrës së re të studimit, përkatësisht sipas Deklaratës së Bolonjës, 
me të cilën pas përfundimit të ciklit të parë, studentët fitojnë 180 kredi EKTS dhe vërtetim për 
kryerjen e arsimit të lartë arsimor me shtesën e titullit profesional për fakultetin e kryer. Në 
rastin konkret parashtruesit të parashtresës i ishte lëshuar vërtetimi dhe diploma se është 
jurist i diplomuar, por edhe përkundër kësaj kërkesa e tij për regjistrim në regjistrin e Dhomës 
së Avokatëve si avokat praktikant ishte refuzuar për shkak se ishte vlerësuar se nuk i 
plotëson kushtet, edhe pse me Ligjin për avokaturë në regjistrin e avokatëve praktikantë 
mund të regjistrohet shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili i plotëson kushtet e 
përgjithshme për themelimin e marrëdhënies së punës në organet e administratës shtetërore 
dhe të jetë i pajisur me diplomë si jurist i diplomuar në Republikën e Maqedonisë ose 
diplomë të nostrifikuar të fakultetit juridik jashtë shtetit. Nga ana e Dhomës së Avokatëve si 
kusht për regjistrim kërkohej që personi të ketë fituar 300 kredi EKTC, me të cilat konform 
Ligjit për arsim të lartë pajisen pasi ta kryejnë ciklin e dytë të studimeve i cili zgjat një deri dy 
vjet dhe me përfundimin e tyre personi pajiset me titull shkencor magjistër, ndërkaq në 
qarkullimin ndërkombëtar edhe diploma e gjuhës angleze, titulli shkencor pas përfundimit të 
ciklit të dytë është master. 

Me qëllim të sqarimit të kësaj çështjeje, krahas shkresave me shkrim të paraqitura 
pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës së 
Avokatëve të Maqedonisë, u mbajt një takim konsultativ me përfaqësues të Rektoratit të 
Universitetit “Shën Cirili e Metodi”, përfaqësues të Universitetit FON dhe përfaqësues të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Me këtë rast Ministria e Arsimit dhe Shkencës duke iu 
referuar Ligjit për arsim të lartë, vlerësoi se këta persona mund të punësohen në vende të 
caktuara pune, por një gjë të tillë ia la punëdhënësit për ta përcaktuar nevojën e aftësimit 

profesional. Ministria e Drejtësisë 
vlerësonte se për të hyrë në profesionin 
e juristit personi duhet të ketë fituar 300 
kredi dhe për këtë shkak Dhoma e 
Avokatëve e refuzonte regjistrimin në 
Regjistrin e avokatëve praktikantë, 
përkatësisht të juristëve të diplomuar 
me 180 kredi, me vlerësimin se qasje në 
profesionin e juristit mund t’u 
mundësohet personave të cilët janë 
pajisur me 300 kredi EKTC. 

Duke e pasur parasysh se për 
Avokatin e Popullit mbeti e hapur 
çështja se personat të cilët e kanë kryer 
arsimin e lartë-fakultetin juridik me 180 
kredi EKTC dhe janë pajisur me titull të 
caktuar, përkatësisht me diplomë për 
arsim të kryer të lartë, a do të mund ta 
punojnë profesionin e juristit, procedura 
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për këtë lëndë është edhe më tej në rrjedhë, dhe për të njëjtën do të bëhen hulumtime dhe 
konsultime shtesë. 

Në lidhje me bashkëpunimin e organeve dhe institucioneve kompetente me Avokatin 
e Popullit mund të konstatohet se me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës bashkëpunimi nuk 
është përmirësuar akoma sepse Ministria nuk vepron me kohë sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit dhe shpeshherë edhe pas dërgimit të disa kërkesave dhe informatave nuk dërgon 
me kohë përgjigje përkatëse, ndërkaq kjo ndikon në efikasitetin dhe ligjshmërinë e veprimit si 
dhe e vështirëson realizimin e të drejtave të qytetarëve. Me organet dhe institucionet e tjera 
bashkëpunimi është në nivel të kënaqshëm dhe si rezultat i kësaj edhe realizimi i të drejtave 
arrihet më shpejt dhe në mënyrë më efikase. 

 
 

 
 
Të drejtat e konsumatorëve 
 
 
 

 
Të drejtat e qytetarëve si konsumatorë, viteve të fundit, po cenohen shpeshherë nga 

subjektet juridike të cilët ofrojnë prodhime dhe shërbime me interes publik, dhe ky fakt 
rezulton edhe nga numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të Popullit, i cili rritet 
nga viti në vit, gjë që ka ndodhur edhe në periudhën raportuese. 

Problemet, me të cilat ballafaqohen qytetarët gjatë shfrytëzimit të prodhimeve dhe 
shërbimeve publike, janë nga më të ndryshmet por numri më i madh i parashtresave janë 
parashtresa të cilat kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave në lidhje me shfrytëzimin e 

energjisë elektrike përmes SHA 
“EVN” – Maqedoni” 

Edhe gjatë këtij viti, 
Avokati i Popullit ndërhyri për 
shkak të shkyçjeve kolektive të 
energjisë elektrike ngase ajo u 
shkyçet edhe konsumatorëve të 
cilët i paguajnë me rregull 
faturat. Megjithatë, mund të 
konstatohet se numri i 
parashtresave që kanë të bëjnë 
me këtë çështje është reduktuar 
dukshëm, ndërkaq nga kjo 
mund të nxirret përfundimi se 

ndërhyrjet ngulmuese dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit kontribuuan që kjo masë të 
aplikohet sa më rrallë. 

Në lidhje me shfrytëzimin e energjisë elektrike, në këtë vit raportues, një pjesë e 
qytetarëve u ndeshën edhe me probleme të një lloji tjetër i cili ishte shkak për shkyçjen e 
energjisë elektrike. 

Përkatësisht, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan më tepër parashtresa të cilat 
kishin të bënin me shkyçjen e energjisë elektrike nga rrjeti shpërndarës dhe marrjen e 
llogarive me shuma enorme, kinse për shkak të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë 

 
TË DREJTAT E KONSUMATORËVE – 277 

(7,63%) 
 

Nënfusha Nr. i 
parashtresave 

% 

Furnizimi me ujë dhe shërbime të 
tjera komunale  

44 15,89 

Furnizimi me energji elektrike  103 37,18 
Furnizimi me energji termike  56 20,22 
PTT dhe shërbimet komunale 49 17,69 
Të tjera 25 9,03 
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elektrike ose lidhjes së paautorizuar në rrjetin elektro-distributiv. Nga parashtresat më së 
shpeshti rezultonte se gjendja faktike ishte konstatuar pa praninë e konsumatorëve ose të 
ndonjë përfaqësuesi tjetër të objektit, përkatësisht konstatohej shfrytëzim i paautorizuar dhe 
vjedhje e energjisë elektrike pa u zbatuar procedura përkatëse dhe pa u dhënë mundësi 
shfrytëzuesve të dëshmojnë se nuk e kanë kryer këtë vepër, qytetarët shkyçeshin nga rrjeti 
elektro-distributiv dhe prej tyre kërkohej që ta paguanin shumën e caktuar të parave. Për 
shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë elektrike në të vërtetë zbatoheshin procedura të 
njëanshme edhe pse, konform rregullave për furnizimin dhe shfrytëzimin e energjisë 
elektrike, operatori e ka për detyrë që kundër shfrytëzuesit të objektit i cili është identifikuar 
se në mënyrë të paautorizuar shfrytëzon energji elektrike të hap procedurë para organit 
kompetent, në përputhje me ligjin. 

Në lidhje me këto parashtresa Avokati i Popullit konstatoi se as në kornizën ligjore e 
as në aktet nënligjore nuk është rregulluar procedura për dëshmimin e shfrytëzimit të 
paautorizuar të energjisë elektrike, gjithashtu nuk është rregulluar as çështja e së drejtës për 
ankesë, e as nuk është siguruar vendimmarrja e dyshkallësisë, përkatësisht nuk është 
rregulluar se cili organ do të merr vendim nëse  refuzohet kundërshtimi kundër faturës 
(ndërkaq ai në të shumtën e rasteve refuzohej). 

Avokati i Popullit duke nënvizuar se nuk i mbron konsumatorët e pandërgjegjshëm 
dhe ata të cilët kryejnë vepra penale, përkatësisht vjedhje të energjisë elektrike, megjithatë 
vlerësoi se për t’u akuzuar një person i caktuar për kryerje të ndonjë vepre dhe ndaj tij të 
ndërmerren masa duhet të dëshmohet se me të vërtetë e ka kryer veprën dhe duhet t’i jepet 
mundësi për t’u mbrojtur, ndërkaq për një gjë të tillë duhet të zbatohet procedurë përkatëse. 

Me qëllim të gjetjes së zgjidhjes për këtë problem, Avokati i Popullit dërgoi informatë 
pranë Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë dhe mbajti disa 
takime me personat përgjegjës, me ç’rast Komisioni Rregullator bënte përpjekje që përmes 
takimeve të përbashkëta ndërmjet përfaqësuesve të “EVN – Maqedoni” dhe konsumatorit, i 
cili akuzohej për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike, të zbardhej rasti ndërsa 
palët e involvuara të merren vesh për zgjidhjen e kontestit në lidhje me shfrytëzimin e 
paautorizuar të energjisë elektrike. Duke mos pasur mundësi për t’i konfirmuar faktet 
relevante dhe se a bëhet fjalë për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike, nëse nuk 
binin dakord dhe nuk arrihej marrëveshje ndërmjet “EVN-Maqedoni” dhe konsumatorit, 
Komisioni Rregullator nuk mund ta zgjidhte rastin prandaj dhe konsumatorët udhëzoheshin 
të hapnin procedura gjyqësore. 

Me qëllim të tejkalimit të këtij problemi dhe mbrojtjes të të drejtave të konsumatorëve 
të ndërgjegjshëm, Avokati i Popullit e informoi edhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 
në mënyrë që ta njoftojë dhe eventualisht të ndërmerr masa përkatëse në suaza të 
autorizimeve dhe kompetencave të saj. Avokati i Popullit në veçanti sugjeroi që të shqyrtohet 
mundësia dhe nevoja për rregullimin normativ të kësaj procedure në Ligjin për energjetikë 
ose në Kushtet për furnizimin me energji elektrike, të cilat janë miratuar nga ana e Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë. Mirëpo, këtë informatë Qeveria vetëm ia ridërgoi në 
kompetencë Ministrisë së Ekonomisë, e cila Avokatit të Popullit nuk i ka dërguar përgjigje se 
a janë ndërmarrë masa për tejkalimin e këtij problemi. 

Në lidhje me konsumimin e energjisë elektrike, krahas sugjerimeve dhe ndërhyrjeve 
të Avokatit të Popullit, në periudhën paraprake por edhe në këtë periudhë raportuese u 
parashtruan më tepër parashtresa për shkak të ngarkimit të konsumatorëve me borxhe të 
trashëguara nga konsumator i mëparshëm dhe pamundësimit të tyre për ta ndërruar emrin e 
bartësit të konsumatorit derisa të paguhet borxhi i shfrytëzuesit paraprak. Avokati i Popullit 
sugjeronte se është e pabazë që konsumatorët e rinj të energjisë elektrike të ngarkohen me 
borxh të cilin nuk e kanë bërë, përkatësisht të cilin e kanë bërë konsumatorët e mëparshëm, 
pas çka u evituan parregullsitë e këtilla dhe konsumatorët e ri u liruan nga obligimi për ta 
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paguar borxhin e konsumatorit të mëparshëm dhe u evidentuan si konsumatorë të ri, të 
cilëve obligimi për ta paguar borxhin fillonte t’u rridhte nga dita kur ata janë bërë 
konsumatorë të objektit, përkatësisht të njehsorit për matjen e energjisë elektrike të 
harxhuar. 

Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve si konsumatorë, gjatë fundit të vitit 
2009, pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i madh i parashtresave të cilat kishin 
të bënin me arkëtimin e taksës së radiodifuzionit, për shkak se qytetarëve u ishin dërguar 
aktvendimet për arkëtimin e taksës kah fundi i vitit 2009, ndërkaq të njëjtat kishin të bënin 
edhe për një pjesë të vitit 2008 dhe për tërë vitin 2009. Për shkak të dërgimit me vonesë të 
aktvendimeve qytetarët konsideronin se ishin vënë në situatë që këtë taksë ta paguanin 
përnjëherë në vend muaj për muaj, siç është parashikuar me Ligj. Gjithashtu, një pjesë e 
parashtresave u parashtruan për shkak të ngarkimit të qytetarëve me taksë radiodifuzive, 
ndërkaq të njëjtit sipas Ligjit duhej të liroheshin nga pagesa e taksës. 

Duke u nisur nga dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive sipas së cilit taksa 
radiodifuzive është detyrim publik për të cilin Radiotelevizioni i Maqedonisë, mbi bazë të 
regjistrit të detyruesve të taksës radiodifuzive, miraton aktvendim i cili ka karakter të 
dokumentit përmbarues, në përputhje me Ligjin për përmbarim, si dhe dispozitat të cilat 

detyruesi e ka për detyrë që 
taksën radiodifuzive ta 
paguaj një herë në muaj në 
12 shuma mujore, e jo 
përnjëherë për gjithë vitin, 
Avokati i Popullit i sugjeroi 
Radiotelevizionit të 
Maqedonisë se nuk 
kontestohet detyrimi për 
pagimin e taksës 
radiodifuzive, por se ajo 
duhet të paguhet mbi bazë të 
aktvendimit të miratuar në 12 
këste mujore. Po ashtu, 
Avokati i Popullit vuri në 
dukje se konform Ligjit, pa 

miratimit e aktvendimit nuk ka bazë të kërkohet arkëtimi i taksës radiodifuzive, e aq më pak 
të ndërmerren masa për përmbarim të dhunshëm dhe arkëtim të dhunshëm. Njëherësh, u 
sugjerua që nga taksa radiodifuzive të lirohen kategoritë e përcaktuara me ligj, personat e 
verbër dhe të shurdhër dhe gjatë ngarkimit të qytetarëve të mbahet llogari për afatin e 
parashkrimit pas skadimit të të cilit nuk mund të ndërmerren masa për arkëtim të dhunshëm. 

Në këtë kuptim Avokati i Popullit sugjeroi se gjatë arkëtimit të taksës radiodifuzive 
duhet të respektohet Ligji, përkatësisht të mos kërkohet nga qytetarët që taksën ta paguajnë 
përnjëherë për gjithë vitin dhe të mos ndërmerren masa për përmbarim të dhunshëm nëse 
nuk e paguajnë deri në fund të vitit në vijim, sepse me fajin e Radiotelevizionit të 
Maqedonisë, qytetarëve aktvendimet u janë dërguar me vonesë, e jo me rregull për çdo muaj 
ndaras dhe të mos ndërmerren masa për përmbarim të dhunshëm nëse nuk është miratuar 
aktvendim për ngarkim ose nëse aktvendimi nuk është përmbarues, përkatësisht secilit 
qytetar t’i jepet mundësia për shfrytëzimin e së drejtës të ankesës dhe mbrojtjes eventuale 
gjyqësore. 

Duke vepruar sipas kërkesës dhe sugjerimit të Avokatit të Popullit, Radiotelevizioni i 
Maqedonisë e njoftoi Avokatin e Popullit se ndaj asnjë qytetari nuk janë ndërmarrë masa për 
përmbarim të dhunshëm të borxhit në emër të taksës radiodifuzive, se qytetarët informohen 
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që obligimin e tyre ta paguajnë me këste, se është respektuar afati i parashkrimit dhe se nga 
ky obligim do të lirohen kategoritë e cekura në ligj, pra personat e verbër dhe të shurdhër. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i caktuar i parashtresave në lidhje 
me shfrytëzimin e energjisë termike, veçanërisht për shkak të faturave joreale ose ngrohjes 
joadekuate, por ky numër është mjaft më i vogël për dallim nga vitet e kaluara kur u 
parashtrua numër i madh i parashtresave për shkak të rritjes dramatike të çmimit të energjisë 
termike kur u inkorporua mënyra e re e matjes dhe përllogaritjes së energjisë termike të 
harxhuar. Në pjesën më të madhe të parashtresave nuk është konstatuar shkelje e të 
drejtave të qytetarëve, prandaj dhe nuk janë ndërmarrë masa të posaçme në lidhje me 
shfrytëzimin e energjisë termike, edhe sepse akoma nuk është zbatuar instalimi i njehsorëve 
individual të energjisë termike tek secili konsumator, me çka do të krijoheshin kushte për 
përllogaritje reale dhe ngarkimin e qytetarëve sipas energjisë së harxhuar termike. 

Cenime dhe mosrespektime të të drejtave u konstatuan edhe gjatë shfrytëzimit të 
shërbimeve nga ndërmarrjet publike komunale të cilat kryejnë veprimtari komunale furnizimin 
me ujë dhe shkarkimin e materieve të mbeturinave urbane. Sikurse edhe në vitet paraprake 
edhe në këtë periudhë raportuese, qytetarët u ankuan për shkak të faturave të larta dhe 
joreale për harxhimin e ujit, leximit jo me rregull të sahateve të ujit dhe ngarkimin kuturu ose 
për shkak të marrjes së masave për arkëtim të dhunshëm të faturave për të cilat ka pasuar 
parashkrimi edhe pse nuk janë iniciuar me kohë procedura përkatëse gjyqësore. Për 
parashtresat për të cilat konstatohej cenimi i së drejtave, ndërhyrjet e Avokatit të Popullit janë 
marrë në konsideratë dhe janë tejkaluar problemet. 

Rast karakteristik me furnizimin me ujë të pijshëm të vendbanimit ishte vendosja e 
taksës së posaçme nga ana e ndërmarrjes, të cilën qytetarët e paguanin krahas kompensimit 
për ujin e pijshëm të harxhuar. Taksa u vendos me vendimin e këshillit drejtues të 
ndërmarrjes për të cilën është dhënë pëlqim nga ana e komunës si themeluese e 
ndërmarrjes publike. Sipas ndërmarrjes publike kompensimi i parashikuar ka qenë 
ekonomikisht i arsyeshëm për shkak të gjatësisë së instalimeve të tubacioneve për ujë, 
ndërkaq pa një kompensim të tillë nuk do të kishte qenë e mundur mirëmbajtja e rregullt dhe 
e qëndrueshme e rrjetit të ujësjellësit. 

Nisur nga korniza ligjore, Avokati i Popullit i sugjeroi ndërmarrjes publike se 
harxhimet për realizimin e shërbimeve komunale ku takon edhe furnizimi me ujë të pijshëm 
mbulohen nga çmimi i shërbimit, me ç’rast me ligj, krahas tjerash është përcaktuar se çmimi i 
shërbimit, përkatësisht në çmimin e shpërndarjes së ujit, hyjnë edhe shpenzimet për 
mirëmbajtje dhe për zëvendësimin e pjesëve të amortizuara dhe dëmeve të tjera, si dhe 
shpenzimet për investime kapitale dhe shpenzimet e tjera. Njëkohësisht është konstatuar se 
në dispozitat ligjore nuk është parashikuar mundësia që ndërmarrjet publike të cilat kryejnë 
veprimtari komunale të inkorporojnë të dhëna të posaçme për shfrytëzuesit e shërbimeve të 
tyre jashtë çmimit të shërbimit, përkatësisht nuk është paraparë mundësia e inkorporimit të 
kompensimit të posaçëm për mirëmbajtje, 
ndërkaq kompensimin ta paguajnë të gjithë 
konsumatorët pavarësisht nga sasia e ujit të 
harxhuar dhe jashtë çmimit të përcaktuar për 
ujin e harxhuar. 

Avokati i Popullit vlerësoi se me 
inkorporimin e paligjshëm të taksës së cekur, 
jashtë çmimit për shpërndarjen e ujit, cenohen 
të drejtat e qytetarëve - shfrytëzues të 
shërbimeve sepse ngarkohen me pagimin e 
kompensimit i cili nuk ka mbështetje ligjore, 
ndërkaq për shkak të mospagimit vuajnë edhe 
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pasoja të dëmshme, përkatësisht u ndërpritet furnizimi me ujë edhe pse faturat për ujin e 
harxhuar i paguajnë me rregull. 

Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit rekomandoi të 
ndërpritet kompensimi i cekur, përkatësisht qytetarët të mos ngarkohen me kompensimin për 
parapagim mujor dhe për shkak të mospagimit të tij të mos u ndërpritet furnizimi me ujë nëse 
ata me rregull dhe në kohë i paguajnë faturat për ujin e harxhuar. Sa i përket këtij 
rekomandimi pritet përgjigjja dhe ndërmarrja e masave përkatëse për zbatimin e tij. 

Në lidhje me shërbimet e operatorëve të telefonisë fikse dhe celulare, qytetarët në të 
shumtën e rasteve ankoheshin për cilësinë e shërbimeve dhe faturave të larta dhe joreale 
ose për shkak të kërkesës që të paguhen fatura për shërbime të cilat qytetarët nuk i kishin 
shfrytëzuar, si dhe për shkak të shkyçjes së paligjshme dhe jopërkatëse nga shfrytëzimi i 
shërbimeve, sjelljes monopole të disa ofruesve të shërbimeve dhe detyrimit të qytetarëve për 
t’i pranuar kushtet të cilat ua ofrojnë ofruesit e shërbimeve pa pasur mundësi për të ndikuar 
në ato kushte. Një pjesë e qytetarëve shprehnin pakënaqësi nga puna e shërbimeve të 
operatorëve të caktuar dhe mosrespektim të marrëveshjeve të lidhura për shfrytëzimin e 
shërbimeve, sidomos për sa u përket shërbimeve të internetit. 

Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve gjatë shfrytëzimit të këtyre 
shërbimeve, Avokati i Popullit shpesh herë krahas intervenimit drejtuar operatorit 
intervenonte edhe përmes Agjencisë për Komunikime Elektronike, me kërkesë që të 
rishikohen ankesat e qytetarëve, me ç’rast në rastet ku është konstatuar parregullsi dhe 
shkelje të të drejtave ligjore janë ndërmarrë masa për zbatimin e të drejtave të qytetarëve. 

Sipas vlerësimit të Avokatit të Popullit, qytetarët gjithnjë e më tepër ndeshen me 
probleme që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të konsumatorëve, të cilat janë me 
rëndësi esenciale për realizimin e të drejtave themelore të njeriut, me ç’rast nevojitet që të 
gjitha organet dhe organizatat t’u kushtojnë vëmendje të veçantë kushteve dhe mundësive 
për shfrytëzimin e prodhimeve dhe shërbimeve me karakter publikë dhe në mënyrë 
konsekuente t’i respektojnë të drejtat e qytetarëve si konsumatorë, veçanërisht të evitohen 
kushtet të cilat çojnë në sjelle monopoliste të ofruesve të shërbimeve dhe prodhimeve madje 
edhe deri te cenimi i të drejtave të qytetarëve. 

 
 

 
 
Të drejta të tjera 
 
 
 

 

Gjatë këtij viti raportues 
Avokati i Popullit, sikurse edhe 
çdo vit tjetër, vepronte edhe për 
parashtresat të cilat kishin të 
bënin me cenimin e të drejtave 
të qytetarëve nga fusha të tjera. 
Sipas përmbajtjes së tyre dhe 
kërkesave të paraqitura, numri 
më i madh i parashtresave nga 
kjo fushë ishin jashtë 
kompetencave të përcaktuara 

 
TË DREJTA TË TJERA  – 234 (6,44%) 

 
Nënfusha Nr. i 

parashtresave 
% 

Kërkesa për këshillë juridike 44 18,80 
Kërkesa të personave juridikë 9 3,85 
Mosveprim i organeve 
kompetente 

87 37,18 

Të tjera 94 40,17 
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kushtetuese dhe ligjore të Avokatit të Popullit. 

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit parashtruesve u ofronte 
ndihmë juridike dhe njëherësh i udhëzonte për mënyrën dhe procedurën që duhej ta ndiqnin 
për t’i mbrojtur  të drejtat e tyre. 

Një numër i konsiderueshëm i parashtresave nga kjo fushë kishin të bënin me 
cenimin e të drejtës së qytetarëve për shkak të mosmarrjes së përgjigjes, përkatësisht 
mosveprimit sipas kërkesave të tyre të parashtruara pranë organeve të administratës 
shtetërore, kështu që duke e pasur parasysh dispozitën ligjore që secili qytetar ka të drejtë të 
parashtrojë parashtresë pranë organeve kompetente të administratës shtetërore dhe të merr 
përgjigje, për ta mbrojtur të drejtën e garantuar kushtetuese të qytetarëve, Avokati i Popullit 
vepronte sipas këtyre parashtresave duke dërguar sugjerime pranë organeve kompetente se 
e kanë për detyrë të veprojnë dhe t’u kthejnë përgjigje parashtruesve. 

 
 

 
 
Avokati i Popullit dhe  
pushteti vendor 
 
 
 

 
Me qëllim të plotësimit të dispozitave të Marrëveshjes Kornizë, të cilat më vonë u 

miratuan si amendamente kushtetuese, ndërkohë që mes tjerash kishin për qëllim avancimin 
e raportit ndërmjet qytetarëve dhe Institucionit Avokat i Popullit dhe me këtë të rritej edhe 
efikasiteti dhe kualiteti i mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përveç selisë në Shkup, nga muaji 
nëntor i vitit 2004, si njësi organizative të Avokatit të Popullit punojnë 6 zyra rajonale në: 
Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip. 

E drejta e qytetarëve për pushtet vendor garantohet me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë. Pushteti vendor nënkupton të drejtën dhe aftësinë e mirëfilltë të autoriteteve 
vendore për të përfshirë dhe administruar një pjesë të konsiderueshme të punëve publike në 
përgjegjësi të tyre, në kuadër të ligjeve dhe gjithsesi në dobi të qytetarëve. Në komuna, 
qytetarët, drejtpërsëdrejti por edhe përmes përfaqësuesve të tyre, marrin pjesë në 
vendimmarrje për çështjet që janë me rëndësi lokale, në veçanti në fushat e: shërbimeve 
publike, urbanizmit dhe planifikimit hapësinor, mbrojtjes së mjedisit, veprimtarisë komunale, 
arsimit dhe të fushave të tjera të përcaktuara me ligj. Për shkak të këtyre kompetencave të 
pushtetit vendor, të cilat e përfshijnë pjesën më të madhe të fushave të jetës shoqërore të 
çdo qytetari, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushton relacionit me pushtetin vendor - 
qytetar dhe vazhdimisht ndërmerr masa dhe veprime me qëllim të përmirësimit të këtij raporti 
të ndërsjellë, siç ndërmerr edhe veprime me qëllim që bashkëpunimi ndërmjet pushtetit 
vendor dhe Avokatit të Popullit në mënyrë të vazhdueshme të rritet dhe të avancohet. Ky 
bashkëpunim i ndërsjellë, për fat të keq, akoma nuk është në nivelin e kënaqshëm dhe 
vazhdon të jetë më tepër me karakter formal sesa thelbësor, e që në të shumtën varet nga 
personaliteti i kryetarit të komunës dhe bartësve të tjerë të funksioneve publike nëpër 
komuna, më saktësisht nga ajo se a e njohin ata Institucionin Avokat i Popullit, kompetencat 
dhe autorizimet e tij. 

Së këtejmi, disa kryetarë të komunave ose bartës të funksioneve publike u përgjigjen 
kërkesave të Avokatit të Popullit dhe veprojnë sipas sugjerimeve ose rekomandimeve, 
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ndërkaq disa të tjerë ose nuk përgjigjen fare ose përgjigjet që i dërgojnë janë me karakter 
kryekëput formal. Mënyra e këtillë e bashkëpunimit reflektohet edhe në administratat 
komunale, në të cilat një pjesë e sektorëve apo seksioneve veprojnë sipas kërkesave dhe 
sugjerimeve të Avokatit të Popullit, përderisa të tjerat nuk veprojnë fare edhe përkundër 
dërgimit të urgjencave. Në këtë mënyrë nuk pengohet vetëm puna e Avokatit të Popullit në 
ushtrimin e kompetencës së tij, që është mbrojtja e të drejtave të qytetarëve, por pengohet 
edhe realizimi papengesë dhe respektimi i të drejtave të qytetarëve nga ana e organeve 
komunale, funksioni dhe kompetenca kryesore e të cilëve është të jenë në shërbim të 
mirëfilltë të qytetarëve. 

Pikërisht për këtë arsye, Avokati i Popullit, çdoherë kur i jepet rasti kryetarëve të 
komunave, bartësve të funksioneve publike dhe administratës së komunave u sugjeron se 
intervenimet e Avokatit të Popullit nuk duhet të kuptohen si keqdashëse, tendencioze ose si 
qëllim për bllokimin e punës së pushtetit vendor. Intervenimet e Avokatit të Popullit kanë për 
qëllim dhe janë në funksion të përmirësimit të punës së administratës komunale përmes 
veprimit të saj ligjor dhe profesional, duke i respektuar të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. 

Angazhimi i këtillë i Avokatit të Popullit për ngritjen permanente të nivelit të veprimit 
profesional dhe të ligjshëm të administratës komunale, para së gjithash, është në funksion të 
qytetarëve dhe çdo bartës i funksionit publik në pushtetin vendor duhet ta ketë parasysh këtë 
kur vepron sipas kërkesave të Avokatit të Popullit. 
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Konstatuam 
 
 Këtë vit raportues e karakterizoi numri i rritur në mënyrë të konsiderueshme i 
parashtresave krahasuar me vitet paraprake. Nga veprimi konstatuam se: 

 - Bashkëpunimi i organeve të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave 
të tjera me autorizime publike me Avokatin e Popullit akoma nuk mund të vlerësohet si 
thelbësor dhe cilësor.  

 - Administrata publike mbeti e pareformuar dhe pamjaftueshëm transparente për 
qytetarët dhe të drejtat e tyre. 

 - Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i pjesëtarëve të të gjitha bashkësive 
akoma nuk është zbatuar në nivelin e kënaqshëm veçanërisht në ndërmarrjet publike. Edhe 
në këtë vit raportues nuk u miratua ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. 

 - Gjatë hetimit të rasteve të torturës dhe formave tjera të keqpërdorimit të 
autorizimeve policore nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe më tutje vërehet 
dozë e joobjektivitetit dhe njëanshmërisë. 

 - Ministria e Punëve të Brendshme manifeston joazhurnitet lidhur me informatat 
kthyese të qytetarëve për veprimet e ndërmarra përkitazi me kallëzimet e tyre për zbulimin 
dhe ndjekjen eventuale të kryerësve të veprave penale. 

 - Kushtet në ambientet e mbajtjes, në pjesën më të madhe të stacioneve policore, 
nuk i përmbushin standardet. 

 - Vazhdon praktika e zvarritjes së procedurave për realizimin e së drejtës të statusit 
të nënshtetësisë, vendbanimit, vendqëndrimit dhe të procedurave për lëshimin e 
dokumenteve publike. 

 - Sektori për Punë Kufitare dhe Migracion edhe më tutje e pengon punën e Avokatit 
të Popullit. 

 - Qytetarët edhe më tej ballafaqohen me procedura gjyqësore të gjata dhe joefikase, 
veçanërisht përpara Gjykatës Administrative, me çka cenohet e drejta e gjykimit brenda afatit 
të arsyeshëm. 

 - Procedurat të cilat mbahen kundër personave zyrtarë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme për vepra penale kundër të drejtave dhe lirive të qytetarëve zvarriten me çka 
cenohet parimi për gjykim brenda afatit të arsyeshëm. 

 

 Konstatuam dhe rekomandojmë 
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 - Përmbaruesit nuk mbajnë sa duhet llogari për mbrojtjen e interesave ekzistenciale 
të debitorëve duke vepruar në kundërshtim me Ligjin për përmbarim. 

 - Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese edhe më tej janë 
të mbipopulluara dhe nuk kanë kapacitete adekuate për vendosje nga e cila rezulton veprimi 
johuman. 

 - Masa edukuese-korrektuese dërgimi në ent edukues-korrektues të personave të 
mitur bëhet jashtë standardeve për risocializimin e personave të mitur. 

 - Janë shpeshtuar dukuritë e dhunës ndërmjet personave të dënuar dhe mungon 
vlerësimi përkatës i gjendjes nga ana e personave zyrtarë me qëllim të parandalimit të 
incidenteve. 

 - Mosfunksionimi i formës së organizuar për trajnimin profesional të të punësuarve, 
krijon pasiguri dhe paraqet pengesë për sistem efikas të trajtimit të personave të dënuar, të 
paraburgosur dhe personave të mitur. 

 - Edhe pas 10 vjetësh nga fillimi i procesit, një numër jashtëzakonisht i madh i 
lëndëve akoma presin për denacionalizim, ndërkaq për një numër të caktuar të rasteve 
procedurat mbahen në mënyrë joekonomike, tendencioze dhe shkaktojnë pasoja të 
dëmshme për qytetarët. 

 - Komisionet për denacionalizim nuk sigurojnë gjithmonë aplikim të barabartë, të 
paanshëm dhe objektiv të ligjeve dhe rregullave të tjera, ndërkaq e njëjta ka të bëjë edhe me 
organet për denacionalizim në shkallën e parë dhe të dytë. 

 - Komisionet për zgjidhje në procedurë administrative të shkallës së dytë nga fusha e 
denacionalizimit, çështjeve pronësore-juridike dhe ndarjes së truallit ndërtimor, matjes, 
kadastrës dhe regjistrimit të të drejtave të patundshmërive, një periudhë më të gjatë kohore 
nuk shënojnë fare përmirësim në punë, kooperativitet dhe transparencë ndaj nevojave të 
qytetarëve, e as nuk veprojnë sipas kërkesave dhe ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit. 

 - Në urbanizëm dhe ndërtim vërehet veprim pa azhurnitet dhe seleksionues i 
shërbimeve inspektuese dhe përmbaruese, ndërkaq procedurat për lëshimin e lejeve për 
ndërtim zgjasin shumë. 

 - Pushteti vendor nuk i zgjidh problemet komunale të qytetarëve, veçanërisht në 
pjesën e grumbullimit dhe deponimit të plehrave komunal dhe të fort. 

 - Inspektorët komunal nuk e kryejnë në masë të mjaftueshme mbikëqyrjen mbi 
subjektet të cilat krijojnë plehra komunal dhe për këtë shkak nuk ndërmerren masa për 
sanksionimin e ndotësve. 

 - Respektimi i të drejtave nga marrëdhënia e punës nuk është në nivelin e 
kënaqshëm për shkak të zbatimit jo të plotë të dispozitave ligjore. 

 - Dispozitat e Ligjit për banim, të cilat kanë të bëjnë me shfrytëzimin e banesave që 
janë në pronësi të shtetit, nuk zbatohen në mënyrë konsekuente dhe të drejtë, si dhe 
ekziston aplikim seleksionues i dispozitave për shpërnguljen e detyrueshme me asistencën e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme të ashtuquajtur “vetë-ndihmë e lejuar”. 

 - Në realizimin e të drejtave sociale nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor dhe 
mbrojtjes sociale nuk sigurohet gjithmonë siguria sociale dhe nuk respektohet drejtësia 
sociale. 

 - Institucionet psikiatrike akoma nuk kanë siguruar kushte përkatëse të vendosjes së 
personave me shëndet të çrregulluar mendor, ndërkohë që është frenuar procesi për 
deinstitucionalizim. 
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 - Mosndërmarrja me kohë e masave dhe veprimi i paligjshëm i organeve dhe 
institucioneve kompetente janë shkaktarë për shkeljen e të drejtave nga fusha e arsimit. 

 - Edukimi i pamjaftueshëm i fëmijëve dhe të rriturve për të drejtat dhe përgjegjësitë e 
fëmijëve është arsye e rëndësishme për shkelje të shpeshta të të drejtave dhe të interesit më 
të mirë të fëmijëve.  

 - Kushtet dhe mundësitë për shfrytëzimin e prodhimeve dhe shërbimeve me karakter 
publik nuk sigurojnë gjithmonë respektim konsekuent dhe mbrojtje të të drejtave të 
qytetarëve si konsumatorë. 

 - Organet e pushtetit lokal akoma janë pa kapacitete përkatëse profesionale për 
ofrimin e shërbimeve cilësore dhe efikase për qytetarët dhe nuk i njohin sa duhet 
kompetencat dhe autorizimet e Avokatit të Popullit dhe për këtë shkak pengohet puna e tij. 

 
 
Rekomandojmë 
 
 Gjendjet e konstatuara për nivelin e respektimit dhe realizimit të të drejtave dhe lirive 
të njeriut gjatë vitit raportues e imponojnë nevojën për ndërmarrjen e masave përkatëse. Për 
këtë arsye rekomandojmë se nevojitet:  

 - Avancim i bashkëpunimit thelbësor të administratës publike me Avokatin e Popullit 
dhe respektim konsekuent të ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit. 

 - Të përshpejtohen aktivitetet për reformimin e administratës publike dhe në 
kontinuitet të trajnohen nëpunësit dhe personat përgjegjës të saj me qëllim të punës  
kualitative dhe me përkushtim. 

 - Implementim konsekuent të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të të gjitha bashkësive dhe miratim të ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga 
diskriminimi. 

 - Ministria e Punëve të Brendshme të vazhdojë me avancimin e hetimit të rasteve të 
keqpërdorimit të autorizimeve policore, veçanërisht në rastet e torturës dhe me kohë t’i 
informojë paraqitësit e kallëzimeve penale me ecurinë dhe rezultatet e veprimeve të 
ndërmarra policore. 

 - Të vazhdohet me aktivitetet për rikonstruksionin e ambienteve të mbajtjes dhe 
pajisjen e tyre të plotë në stacionet policore të përfshira me programet e deritanishme dhe të 
bëhen programe për rikonstruksionin dhe riparimin e stacioneve policore: Aerodrom, 
Draçevë, Gjorçe Petrov, Çair, dhe të tjera, të cilat deri më tani nuk kanë qenë të përfshira. 

 - Përshpejtim i procedurave për fitimin e nënshtetësisë dhe të drejtave tjera 
statusore, si dhe të procedurave për pajisjen me dokumente publike. 

 - Bartësit e funksionit të gjyqtarit në mënyrë konsekuente ta respektojnë parimin e 
gjykimit brenda afatit të arsyeshëm në të gjitha procedurat, përfshirë edhe lëndët kundër 
nëpunësve policorë për vepra kundër të drejtave dhe lirive të qytetarëve. 

 - Të aplikohen me konsekuencë rregullat ligjore dhe standardet ndërkombëtare për 
veprim me personat e dënuar, të paraburgosur dhe personat e mitur, të zgjidhen problemet 
me kushtet e vendosjes në çdo aspekt, veçanërisht në Repartin Gjysmë të Hapur, si dhe të 
realizohet ekipimi shtesë i kuadrit të burgjeve. 

 - Detyrimisht të bëhet vlerësimi i shëndetit mendor të personave të dënuar, në 
veçanti tek personat që kanë predispozita për dhunë, vetëlëndim dhe vetëvrasje dhe 
detyrimisht të zbatohen trajnime profesionale për personelin e burgut. 
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 - Dislokim të Entit Edukues-Korrektues Tetovë dhe krijim të kushteve për risocializim 
efektiv të personave të mitur me funksionim të plotë të regjimit të aktiviteteve. 

 - Të formohet shtëpi - spital për mbrojtjen shëndetësore efektive dhe kualitative të 
personave të dënuar. 

 - Dinamika e zgjidhjes së lëndëve për denacionalizim të jetë adekuate me numrin e 
lëndëve të pazgjidhura, të përshpejtohet procedura për përpunimin e lëndëve përmes 
organizimit më të madh, efikasitetit, komunikimit me palët dhe azhurnimit në punë. 

 - Intensifikim i procesit të vendosjes së kadastrës së patundshmërive dhe regjistrimit 
të të drejtave të pronësisë në të gjitha mjediset urbane dhe gjysmë-urbane në territorin e 
Republikës së Maqedonisë dhe përmirësim i proceseve dhe procedurave të punës përmes 
riorganizimit të funksioneve të zyrave dhe instalimit të automatizimit, teknologjisë informatike 
dhe ueb-faqes. 

 - Trajnim në kontinuitet i personelit të Kadastrës me qëllim të sigurimit të nivelit 
profesional dhe përkatës të komunikimit me qytetarët dhe punës së tyre kualitative. 

 - Reformim i tërësishëm i komisioneve të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë të 
cilët vendosin në procedurë administrative të shkallës së dytë përmes krijimit të bazës 
juridike për profesionalizimit të plotë të përbërjes së tyre. 

 - Organet kompetente në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit në mënyrë konsekuente 
t’i përmbahen dhe ta zbatojnë kornizën ligjore në aspektin e afateve dhe ligjshmërisë gjatë 
vendimmarrjes. 

 - Të rritet aktiviteti preventiv i seksioneve për punë inspektimi, përmes inspektimeve 
më të shpeshta në terren, me qëllim që të reduktohen aktivitetet jolegale ndërtimore. 

 - Gjatë hartimit dhe miratimit të planeve urbanistike, njësitë e pushtetit vendor t’i kenë 
parasysh nevojat e qytetarëve dhe me to të sigurohet jo vetëm shfrytëzimi racional i 
hapësirës, por edhe kushtet për jetesë dhe punë humane të qytetarëve. 

 - Përshpejtim të procedurës për miratimin e Ligjit për legalizimin e ndërtimeve pa leje. 

 - Pushteti vendor maksimalisht të angazhohet për zgjidhjen e problemeve të 
qytetarëve që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor, veçanërisht në pjesën e grumbullimit dhe 
deponimit të plehrave komunal. 

 - Në rastet e pasivitetit, jogatishmërisë ose paaftësisë së autoriteteve vendore për t’u 
përballuar me shkelje masive të të drejtave të njeriut për shkak të ndotjes së vazhdueshme 
të mediumeve të mjedisit jetësor, organet qendrore kompetente të ndërhyjnë me masa 
përkatëse. 

 - Në procedurën e punësimit në mënyrë konsekuente të zbatohen ligjet, tërësisht të 
zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ndaj të gjitha bashkësive etnike, ndërsa 
në procedurat e sistematizimit të mbahet llogari për kushtet me të cilat mund të bëhet 
sistematizimi. 

 - Në mënyrë konsekuente të zbatohen dispozitat e Ligjit për banim, me të cilat 
lehtësohet procedura për rregullimin juridik të statusit të shfrytëzuesve të banesave në 
pronësi të shtetit për personat e rrezikuar social. 

 - Gjatë realizimit të të drejtave sociale të ndërmerren të gjitha masat e mundshme me 
qëllim të sigurimit të së drejtës të garantuar me Kushtetutë për siguri sociale dhe drejtësi për 
çdo qytetar. 

 - Të ndërmerren masa për përmirësimin e kushteve në spitalet psikiatrike dhe të 
përshpejtohet procesi i deinstitucionalizimit të tyre. 
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 - Të ndërmerren me kohë masa për veprim në përputhje me të drejtat e garantuara 
me Kushtetutë dhe të respektohet korniza ligjore për realizmin konsekuent të të drejtave nga 
fusha e arsimit. 

 - Detyrimisht në mënyrë përkatëse të edukohen të gjitha subjektet për të drejtat dhe 
përgjegjësitë e fëmijëve, me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga cenimet dhe abuzimet, si 
dhe të respektohet interesi më i mirë i tyre në të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me ta. 

 - Subjektet juridike, të cilët sigurojnë prodhime dhe shërbime me interes publik, t’i 
evitojnë kushtet dhe shkaqet të cilat çojnë deri te shkelja e të drejtave të qytetarëve, 
veçanërisht nëse me ato rrezikohen të drejtat themelore të njeriut. 

 - Në mënyrë konsekuente dhe me kohë të respektohen kërkesat, rekomandimet dhe 
sugjerimet e Avokatit të Popullit nga ana e organeve të pushtetit lokal dhe ndërmarrjeve 
publike, institucioneve dhe shërbimeve të themeluara që janë nën kompetencë të komunave. 
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Institucioni Avokat i Popullit do të vazhdojë t’i ndjek dhe hulumtojë rastet individuale 
dhe gjendjet e përgjithshme për sa i përket realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të 
njeriut. Gjithashtu, do të ndiqet edhe realizimi i parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive. 

Në Programin e punës së Avokatit të Popullit për vitin 2010, përveç punës me lëndë, 
parashikohen një sërë projektesh që kanë të bëjnë me perceptimin e gjendjeve nga fusha të 
ndryshme me qëllim të përgatitjes së informatave dhe raporteve të veçanta për gjendjet e 
konstatuara dhe masat e propozuara. 

Në objektivin e Avokatit të Popullit veçanërisht do të jenë: institucionet ndëshkuese-
korrektuese, veprimet policore, gjyqësori, urbanizmi, ndërtimtaria dhe mjedisi jetësor, 
marrëdhëniet pronësore - juridike dhe kadastra. Më tutje, siguria dhe mbrojtja sociale, 
sigurimi pensional dhe invalidor, sigurimi dhe mbrojtja shëndetësore, arsimi, të drejtat e 
konsumatorëve dhe sidomos të drejtat e fëmijëve dhe grupeve të tjera vulnerabile. 

Duke e pasur parasysh se Avokati i Popullit, me ratifikimin e Protokollit Fakultativ të 
Konventës Kundër Torturës, u caktua si Mekanizëm Nacional për Parandalimin e Torturës 
dhe llojeve të tjera të veprimit brutal, çnjerëzor dhe përçmues ose ndëshkues, do të 
ndërmerren aktivitete për krijimin e kushteve për zbatimin e ndryshimeve ligjore konform 
Protokollit Fakultativ të Konventës për Parandalimin e Torturës, për çka nevojitet sigurimi i 
mjeteve plotësuese financiare të cilat nuk janë parashikuar në buxhetin aktual. Ndërkaq nga 
kjo, gjithashtu varet funksionimi i seksioneve të parashikuara me Ligjin për ndryshime dhe 
plotësime të Ligjit për Avokatin e Popullit. 

Për këtë rol të ri të Avokatit të Popullit për parandalimin e torturës do të ndërmerren 
edhe aktivitete për trajnimin e kuadrit profesional, njoftimin e administratës dhe institucioneve 
publike ndaj të cilëve Avokati i Popullit ka kompetencë për të ndërmarrë masa për 
parandalimin e torturës, por edhe aktivitete për informimin e qytetarëve. Aktivitetet do të 
zbatohet me mbështetje të Misionit të OSBE-së dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar – SIDA. 

Edhe në vitin 2010 do të organizohen takime në nivel lokal me qëllim të përforcimit të 
dialogut ndërmjet autoriteteve vendore dhe Avokatit të Popullit në të cilat do të diskutohet për 
nivelin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe si të përmirësohet i njëjti. 

Nuk do të mungojë as bashkëpunimi ndërkombëtar me institucionet e 
ombudsmanëve nga vendet e rajonit, vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe më gjerë, 
ndërkaq shkëmbimi i përvojave të punës do të realizohet përmes vizitave studimore në 
institucionet e tjera të ombudsmanëve. 
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AP nr. 2498/09 
 

H. F. nga Fshati Bojanë në parashtresën 
e tij, drejtuar Avokatit të Popullit, ceku se është i 
punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes si ushtarak 
aktiv dhe se është diskriminuar mbi bazë 
nacionale, përkatësisht se përkatësia e tij etnike 
ka qenë pengesë për aplikimin e masave 
stimuluese. 

Avokati i Popullit duke vepruar sipas 
parashtresës vuri në dukje ndalimin e 
diskriminimit mbi çfarë do qoftë baze, si dhe të 
drejtën e garantuar me kushtetutë dhe ligj për 
barazi të të gjithë qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë. Pas sugjerimit të Avokatit të 
Popullit parashtruesi i parashtresës u shpërblye 
me 7 ditë mungesë si shpërblim për punën e 
investuar dhe për rezultatet e realizuara të 
funksionimit dhe aftësimit ushtarak të njësisë së 
tij. 
 
 
AP nr. 1791/09 
 

Lidhja e të Shurdhëve dhe Pjesërisht të 
Shurdhëve të Maqedonisë kërkoi që Avokati i  
Popullit të ndërhynte pranë Radiotelevizionit të 
Maqedonisë për shkak se që nga muaji qershor i 
vitit 2009 ky televizion nuk ka transmetuar për 
personat e shurdhër dhe pjesërisht të shurdhër, 
me çka ata vlerësonin se janë diskriminuar 
sepse u ishte shkurtuar e drejta e qasjes deri te 
informatat. 

Pasi konstatoi cenim të të drejtave të 
qytetarëve, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim 
pranë Këshillit Radiodifuziv të Republikës së 
Maqedonisë dhe pranë Ndërmarrjes Publike 
Radiotelevizioni i Maqedonisë për respektimin  e 
dispozitave të Ligjit për veprimtari radiodifuzive, 
sipas së cilit e ka për detyrë të zhvillojë, 

planifikojë dhe transmetojë programe, emisione 
informative dhe lajme dedikuar personave të 
shurdhër, të cilët do të përkthehen me gjuhën e 
shenjave. 

Sugjerimet e Avokatit të Popullit u 
pranuan, përkatësisht lajmet për të shurdhër dhe 
pjesërisht të shurdhër u kthyen në program dhe 
transmetohen nga data 14.09.2009. 
 
 
AP nr. 3605/09 
 

Sh. D. Nga Kërçova parashtroi 
parashtresë kundër Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, stacionit Policor Kërçovë për 
sekuestrimin dhe mbajtjen pabazë të automjetit 
dhe dokumentacionit të tij. 

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 
procedura për kontrollet policore u përshpejtua, 
me ç’rast parashtruesit të parashtresës iu kthye 
automjeti dhe dokumentacioni. 
 
 
AP nr. 1638/09 
 

Pas hetimit voluminoz dhe grumbullimit 
të provave, Avokati i Popullit duke vepruar sipas 
parashtresës së Z. P. nga Shkupi kundër dy 
nëpunësve policorë paraqiti kallëzim penal pranë 
Prokurorisë Themelore Publike për vepër penale 
“Mundim dhe veprim brutal, çnjerëzor ose 
përçmim dhe ndëshkim” që parashikohet me 
nenin 142, paragrafin 1 të Kodit Penal. 

Prokurori publik e pranoi kallëzimin penal 
dhe rastin e procedoi përpara Gjykatës 
Themelore Shkup 1 – Shkup. 

 
 
 
 

 

Nga praktika 
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AP nr. 1411/09 
 

Një qytetari të Republikës së 
Maqedonisë nga Shkupi, i cili njëkohësisht kishte 
poseduar edhe dokument udhëtimi të 
Republikës së Bullgarisë, nga ana e zyrtarëve 
kufitar i ishte sekuestruar dokumenti i udhëtimit i 
Bullgarisë. 

Pas hetimit të rastit është konstatuar se 
sekuestrimi i dokumentit të udhëtimit ishte bërë 
pa bazë juridike dhe për këtë shkak Avokati i 
Popullit drejtpërsëdrejti kontaktoi me nëpunësit 
përgjegjës të policisë dhe ditën e ardhshme 
parashtruesit iu kthye dokumenti i sekuestruar i 
udhëtimit   
 
 
AP nr. 1574/09 
 
 Me kërkesë të Ombudsmanit të Qytetit 
të Suboticës, për pajisjen me certifikatë nga Libri 
amzë i të lindurve dhe vërtetim për nënshtetësi 
për personin K. M. I lindur në Kërçovë, me qëllim 
të rregullimit të statusit të shtetësisë, pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, Sektori për 
Punë Mbikëqyrëse-Administrative dërgoi 
ekzemplar nga Libri amzë i të lindurve i cili iu 
ridërgua Ombudsmanit të Suboticës. 
 
 
AP nr. 1438/09 
 
 Një qytetar nga Shkupi kërkoi ndërhyrje 
për shkak të zvarritjes së paarsyeshme të 
procedurës kontestimore përpara Gjykatës 
Themelore Shkup 2 – Shkup, për shkak të 
pamundësisë që të kryhet dërgesa e rregullt deri 
te i padituri. 

Avokati i Popullit me shkrim i 
rekomandoi gjykatës se e ka detyrim ligjor që t’i 
shfrytëzojë të gjitha mjetet dhe masat të cilat ia 
mundëson e drejta procesuale dhe në këtë 
aspekt vuri në dukje aplikimin e dispozitave 
konkrete ligjore si zgjidhje të mundshme të 
problemit me dërgesën. 

Duke e mbështetur rekomandimin, 
gjykata me shkresë zyrtare njoftoi se ka vepruar 
sipas rekomandimit dhe në kuadër të 
kompetencave ligjore i ka ndërmarrë masat dhe 
aktivitetet në drejtimin e duhur, të cilat kanë 
rezultuar me konvokimin e seancës kryesore 
dëgjimore dhe fillimin e procedurës. 
 
 
AP nr. 463/09 
 

L. G. Nga Shkupi kërkoi ndërhyrje për 
shkak se përmbaruesi nga Shkupi, gjatë zbatimit 

të përmbarimit, atë si debitor e kishte lënë pa 
minimum mjete për ekzistencë kur kishte lëshuar 
urdhër për përmbarim me të cilin bankës i kishte 
urdhëruar që shuma e borxhit të përmbarohet 
nga e gjithë shuma e mjeteve që i kishte në 
dispozicion në llogarinë e saj të transaksionit. 

Avokati i Popullit e informoi 
përmbaruesin se mjetet të cilat janë paguar nga 
llogaria e debitores kanë qenë kryekëput të 
ardhura mbi bazë të pensionit, me ç’rast i 
sugjeroi që gjatë procedurës së mëtutjeshme 
është i detyruar të ketë kujdes për mbrojtjen e 
interesave të debitorit dhe në këtë kontekst ta 
limitojë përmbarimin në 1/3 e pensionit. 

Duke e pranuar sugjerimin, përmbaruesi 
informoi se e ka tërhequr urdhrin e lëshuar 
paraprak, ndërsa nga shuma e arkëtuar ka 
mbajtur vetëm 1/3, ndërkaq pjesën tjetër ia ka 
kthyer parashtrueses dhe pas zhbllokimit të 
llogarisë së transaksionit në bakë ka përgatitur 
urdhër të ri për përmbarim, të cilin ia ka dërguar 
Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor me 
qëllim të zbatimit të përmbarimit mbi pension në 
shumë prej 1/3 e të ardhurave të realizuara.  
 
 
AP nr. 2763/09  
 

Një nënë e personit të dënuar, vartës 
nga droga, i cili vuan dënim me burgim në Entin 
Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”, për shkak të 
përkeqësimit të gjendjes shëndetësore kërkoi 
nga Avokati i Popullit marrjen e masave për 
përshpejtimin e procedurës para gjykatës 
kompetente për aprovimin e ndërprerjes së 
dënimit për shkak të domosdoshmërisë për 
mjekim të birit të saj. 

Duke e pasur parasysh gjendjen 
shëndetësore të personit të dënuar, Avokati i 
Popullit, në kuadër të kompetencave, kërkoi nga 
gjyqtari për ekzekutimin e sanksioneve pranë 
Gjykatës Themelore Shkup 1 – Shkup 
ndërmarrjen e masave për përshpejtimin e 
procedurës për vendosje sipas kërkesës për 
ndërprerjen e dënimit. Duke vepruar sipas 
kërkesës, Gjykata Themelore Shkup 1 – Shkup, 
brenda afatit më të shkurtër të mundshëm 
vendosi sipas kërkesës dhe personit të dënuar i 
lejoi ndërprerjen e dënimit në kohëzgjatje prej tre 
muajsh. 

Për shkak të çrregullimit serioz të 
gjendjes shëndetësore të djalit të saj, Avokati i 
Popullit, krahas veprimeve të ndërmarra për 
përshpejtimin e procedurës, parashtruesen e 
parashtresës e këshilloi që konform mendimit të 
dhënë paraprak të psikiatrit specialist nga Spitali 
Psikiatri Shkup, para Kolegjit Gjyqësor të 
Gjykatës Themelore Shkup 1-Shkup të iniciojë 
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procedurë për zëvendësimin e dënimit me burg 
me masën mjekim të detyrueshëm psikiatrik dhe 
ruajtje në institucion shëndetësor. 
 
 
AP nr. 807/09 
 

S. dhe S. K. që të dy nga Shkupi, 
parashtruan parashtresë në të cilën vinin në pah 
se ndonëse me Aktvendimin e miratuar nga 
Komisioni për zgjidhje në procedurë 
administrative në shkallë të dytë nga fusha e 
matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të drejtave 
të patundshmërive pranë Qeverisë së 
Republikës të Maqedonisë, është marrë në 
konsideratë ankesa e SHA “Makpetroll” – Shkup, 
aktvendimi për regjistrimin e të drejtave të 
patundshmërive në operativin e kadastrës i 
miratuar nga Sektori i mëparshëm për matje dhe 
kadastër Shkup është anuluar dhe lënda është 
kthyer në shqyrtim të sërishëm, në procedurën e 
përsëritur akoma nuk ishte marrë vendim i ri. 

Avokati i Popullit konstatoi veprim që 
është në kundërshtim me parimet e përcaktuara 
për rregullat e procedurës administrative që 
parashikohen në dispozitat e Ligjit për procedurë 
të përgjithshme administrative, për çka i dërgoi 
rekomandim Qendrës për Kadastër të 
Patundshmërive – Shkup për ndërmarrjen e 
domosdoshme dhe me prioritet të veprimeve për 
miratimin e drejtë dhe ligjor të aktit administrativ 
në procedurë të përsëritur, konform sugjerimeve 
të dhëna në aktvendimin e organit administrativ 
të shkallës së dytë. 

Rekomandimi është pranuar. 
 
 
AP nr. 3029/09 
 

E. J. Nga Shkupi vuri në dukje zvarritjen 
e procedurës sipas kërkesës së saj për anulimin 
e Aktvendimit për eksproprijim të vitit 1992 nga 
ministri i atëhershëm i Financave të Republikës 
së Maqedonisë- Drejtoria Republikane për Punë 
Pronësore –Juridike-Njësia  rajonale Karposh. 

Avokati i Popullit konstatoi se në rastin 
konkret janë përmbushur kushtet e parapara me 
Ligjin për eksproprijim në pjesën që ka të bëjë 
me anulimin e aktvendimit për eksproprijim, 
prandaj pranë Seksionit për procedurë 
administrative – Karposh në Drejtorinë për Punë 
Pronësore-Juridike dërgoi sugjerim për veprim 
në këtë drejtim. 

Në korrelacion me veprimet e 
ndërmarra, e drejta e parashtrueses së 
parashtresës është realizuar sepse sugjerimi 
është pranuar. 
 

AP nr. 267/09 
 

P. S. nga Shkupi parashtroi parashtresë 
për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës pas inicimit të procedurës disiplinore për 
kundërvajtje disiplinore. 

Pas analizimit të dokumentacionit të 
bashkëngjitur, Avokati i Popullit konstatoi se 
parashtruesja e parashtresës është në pushim 
me raport mjekësor, ndërkaq në përputhje me 
dispozitat e Rregullores për mënyrën e 
udhëheqjes së procedurës disiplinore për 
përcaktimin e kundërvajtjes disiplinore 
parashikohet ndërprerje e procedurës nëse 
nëpunësi shtetëror, kundër të cilit është iniciuar 
procedura disiplinore, është sëmurë fill para ose 
derisa zgjat procedura disiplinore. 

Pas sugjerimit të dërguar, Ministria e 
Ekonomisë e njoftoi Avokatin e Popullit se është 
ndërprerë procedura e hapur ndaj parashtrueses 
së parashtresës.  
 
 
AP nr. 1595/09 
 
 M. B. nga Shkupi kërkoi ndërhyrje për 
mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës 
në procedurën e pagesës së pagës ngaqë nga 
ana e Institutit për Mjekësi Transfuzioni i ishte 
bërë ulje e pagës në kohëzgjatje prej katër 
muajsh pa pasur bazë ligjore. 

Pas verifikimit të gabimit të kryer, organi 
veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe 
parashtrueses së parashtresës ia pagoi pagën 
sipas aktvendimit, ndërkaq njëherësh ia 
kompensoi edhe mjetet për katër muajt paraprak. 
 
 
AP nr. 457/09  
 

Gj. I. dërgoi parashtresë në të cilën 
kërkoi ndërhyrje përpara Ndërmarrjes Publike 
për Ekonomizimin me Lokale Banesore dhe 
Afariste të Republikës së Maqedonisë-Njësia 
rajonale Shkup, për shkak të zbatimit të 
paligjshëm të procedurës për shpërnguljes së 
detyrueshme nga banesa që është pronë e 
shtetit. 

Duke vlerësuar se procedurën për 
shpërngulje Ndërmarrja Publike e zbaton në 
mënyrë të paligjshme për faktin se parashtruesit i 
është dërguar vetëm një njoftim i thjeshtë me të 
cilin i urdhërohet ta boshatis banesën, gjë që 
është në kundërshtim me ligjin, Avokati i Popullit 
hapi procedurë dhe i sugjeroi komisionit 
kompetent që të ndërpriten të gjitha veprimet dhe 
aktivitetet e mëtutjeshme përderisa të merret 
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vendim i plotfuqishëm dhe ekzekutiv nga gjykata 
kompetente. 

Ndërmarrja Publike për Ekonomizimin 
me Lokale Banesore dhe Afariste të Republikës 
së Maqedonisë-Njësia rajonale Shkup, e njoftoi 
Avokatin e Popullit se në kontekst të sugjerimit 
të dërguar nuk do të ndërmerren veprime 
plotësuese për zbatimin e shpërnguljes së 
detyrueshme. 
 
 
AP nr. 575/09 
 

Një qytetar nga Shkupi kërkoi që Avokati 
i Popullit të intervenojë me qëllim që dokumentet 
e nevojshme për vazhdimin e së drejtës për 
ndihmë të përhershme në para t’i sigurojë 
Qendra për Punë Sociale sipas detyrës zyrtare 
sepse parashtruesi, për shkak të moshës por 
edhe për shkaqe shëndetësore, nuk kishte 
mundësi t’i siguronte të njëjtat. 
 Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit 
por edhe pas kontakteve të realizuara me 
persona zyrtarë të Qendrës Ndërkomunale për 
Punë Sociale, dokumentet e nevojshme për 
vazhdimin e së drejtës të ndihmës së 
përhershme në para u siguruan sipas detyrës 
zyrtare nga ana e Qendrës, me ç’rast 
parashtruesit të parashtresës iu vazhdua e drejta 
e ndihmës së përhershme në para. 
 
 
AP nr. 276/09 
 

Një qytetar nga Strumica paraqiti 
parashtresë sepse me Aktvendimin e Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor nuk i ishte 
njohur e drejta e sigurimit pensional dhe 
invalidor për shkak se nuk kishte përfunduar 
mjekimi, kundër të cilit me kohë kishte paraqitur 
ankesë pranë organit të shkallës së dytë. 

Megjithatë, organi i shkallës së dytë ia 
kishte refuzuar ankesën si të pabazë prandaj 
parashtruesi brenda fatit të paraparë ligjor kishte 
iniciuar kontest administrativ, sipas së cilit 
Gjykata Administrative ka marrë Aktgjykim me të 
cilin e ka pranuar padinë si të bazuar, e ka 
anuluar aktvendimin e shkallës së dytë dhe 
lëndën e ka kthyer në procedurë të sërishme. 

Meqë organi kompetent i shkallës së 
dytë në lidhje me aktgjykimin e marrë gjyqësor 
nuk kishte vendosur për një periudhë kohore më 
të gjatë, Avokati i Popullit i dërgoi Komisionit dhe 
Kryetarit të Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë informatë dhe më tepër sugjerime 
duke vënë në pah mosveprimin brenda afatit të 
përcaktuar, me ç’rast ankesa u pranua si e 

bazuar dhe aktvendimi i shkallës së parë u 
anulua.  
 
 
AP nr. 1754/09 
 

Një qytetar nga Shkupi parashtroi 
parashtresë për mbrojtjen e të drejtave të djalit të 
tij, i cili ka pasur nevojë për aktvendim për 
mjekim jashtë vendit, ndërkaq për një periudhë 
më të gjatë kohore nuk i është dhënë, edhe pse 
Konsiliumi i mjekëve nga klinika përkatëse në 
Shkup, ku është mjekuar personi, kishte 
vlerësuar se mjekimi nuk mund të kryhet në 
Republikën e Maqedonisë dhe i kishte 
rekomanduar që një gjë e tillë të bëhej në ndonjë 
klinikë jashtë vendit, ndërkaq pas kontakteve të 
vendosura ishte marrë konfirmimi se mjekimi 
mund të bëhej në klinikë jashtë vendit. 

Mirëpo, edhe përkundër propozimeve të 
këtilla, Fondi për Sigurim Shëndetësor kishte 
marrë aktvendim me të cilin e kishte refuzuar 
kërkesën për mjekim jashtë vendit, sepse sipas 
raportit të Komisionit Mjekësor të Shkallës së 
Parë nuk është pritur shërimi i pacientit, me 
ç’rast është parashtruar ankesë pranë Ministrisë 
së Shëndetësisë. 

Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit 
pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit për 
Sigurim Shëndetësor, Komisioni Mjekësor i 
Shkallës së Dytë edhe një herë e ka shqyrtuar 
rastin dhe ka vendosur të dërgojë propozim të ri 
për mjekim jashtë vendit, me ç’rast djali i 
parashtruesit është dërguar për mjekim jashtë 
vendit. 
 
 
AP nr. 512/09  
 

Një qytetar nga Kumanova parashtroi 
parashtresë në emër të një grupi të punësuarish 
në Institutin për Blegtori – Shkup, me kërkesë që 
të ndërmerren masa për mbylljen ose dislokimin 
e Laboratorit për Anatomi të Kafshëve 
Shtëpiake, për shkak se ka qenë në afërsi të 
drejtpërdrejt të ambienteve tyre të punës dhe ka 
paraqitur rrezik potencial për shëndetin e tyre. 

Me problemin e cekur parashtruesit u 
ishin drejtuar shumë institucioneve, mirëpo që të 
gjithë ishin shpallur jokompetent për të 
ndërmarrë çfarë do qoftë masash. Megjithatë, 
pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit u realizua 
mbikëqyrje inspektuese në laboratorin e 
përmendur nga ana e Inspektoratit Shtetëror 
Sanitar dhe Shëndetësor dhe ishte marrë 
aktvendim me të cilin u dha urdhër që Fakulteti 
për Mjekësi të Veterinarisë – Instituti për 
Reproduksion, i cili e shfrytëzonte laboratorin e 
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cekur të ndërmerr masa në përputhje me Ligjin 
për menaxhimin me plehra. Por, me aktvendimin 
e Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe 
Shëndetësor u ndërmorën masa vetëm sikur kur 
bëhet fjalë për mbeturina mjekësore, ndërkaq në 
rastin konkret bëhej fjalë për materiale kërkimore 
dhe punë shkencore-hulumtuese, prandaj duke 
u udhëhequr nga dispozitat e Ligjit për mjedis 
jetësor, Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së 
Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor-
Inspektorat Shtetëror për Mjedisin Jetësor, 
Fakultetit për Mjekësi të Veterinarisë dhe 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale-
Inspektoratit Shtetëror të Punës, nga të cilët 
kërkoi që edhe një herë të shqyrtohet rasti, 
përkatësisht të bëhet mbikëqyrje inspektuese 
dhe mbi bazë të gjendjes së konstatuar të 
ndërmerren të gjitha masat ligjore për mbrojtjen 
e shëndetit të të punësuarve dhe të personave 
të tjerë. 

Pas këtyre ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit, përsëri u bë mbikëqyrje inspektuese, 
me ç’rast u konstatua se janë në rrjedhë 
aktivitete ndërtimore për ndarjen fizike të 
Laboratorit nga lokalet ku gjenden zyrat e 
Institutit ku janë të punësuar parashtruesit e 
parashtresave. Gjithashtu, Fakulteti për Mjekësi 
të Veterinarisë ndërmori masa përkatëse për 
mbrojtjen e të punësuarve nga ndikimi i 
drejtpërdrejtë i përdorimit të mjeteve kimie, 
ndërkaq me qëllim që të tejkalohet problemi dhe 
në përputhje me të gjitha rregullat për punë 
papengesë, ndërmori masa për ndarjen e 
Laboratorit dhe për hedhjen e mbeturinave 
mjekësore. 
 
 
AP nr. 193/09  
 

Një qytetare nga Prishtina parashtroi 
parashtresë për arsye se si nënë e dy fëmijëve 
të mitur, për një periudhë më të gjatë kohore, 
bashkëshorti i saj jashtëmartesor nga Shkupi 
nuk i kishte mundësuar të realizonte kontakte 
personale me fëmijët, të cilët pas ndërprerjes së 
jetës së përbashkët kishin mbetur të jetonin me 
babanë, edhe pse ai ishte dashur të shkonte në 
vuajtje të dënimit me burg. 

Me qëllim të realizimit dhe mbrojtjes të 
të drejtave të fëmijëve, Avokati i Popullit nga 
Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale kërkoi 
të ndërmerren masa për mbajtjen e 
marrëdhënieve dhe kontakteve personale 
ndërmjet fëmijëve dhe nënës, pas çka nga ana e 
Qendrën u realizua punë eksperte-metodologjike 
me babanë, të cilit gjithashtu iu bënë me dije 
masat të cilat do t’i ndërmerrte Qendra në 

drejtim të mbrojtjes së fëmijëve pas fillimit të 
vuajtjes së dënimit me burgim.  

Më vonë u vendosën kontaktet 
personale ndërmjet nënës dhe fëmijëve, 
ndërkohë që nënës iu bë me dije se pas dërgimit 
të babait në vuajtje të dënimit me burgim ajo 
duhet ta merr përgjegjësinë dhe të kujdeset për 
fëmijët.. 
 
 
AP nr. 1257/09  
 

Një qytetar nga Shkupi kërkoi ndërhyrje 
nga Avokati i Popullit, për arsye se për 
regjistrimin e fëmijës në klasë të parë në shkollë 
fillore vërtetimi për vaksinat e pranuara ishte 
lëshuar nga mjeku amë me pagesë të një 
kompensimi të caktuar. 

Duke e hetuar rastin, Avokati i Popullit 
konstatoi se lëshimi i vërtetimeve mjekësore për 
vaksinat e pranuara paguhej edhe në 
institucionet e tjera shëndetësore edhe atë me 
shuma të ndryshme, ndërkaq për një gjë të tillë 
nuk ka bazë ligjore. 

Për këtë shkak, Avokati i Popullit 
ndërhyri përmes Ministrisë së Arsimit dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë, dhe pas intervenimit 
të tij institucionet shëndetësore u njoftuan se për 
lëshimin e vërtetimeve për vaksina të pranuara 
të fëmijëve nuk duhet të arkëtohet kurrfarë 
kompensimi, me ç’rast u ndërpre praktika e 
këtillë. 
 
 
AP nr. 219/09 
 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua 
një numër i madh i parashtresave për mbrojtjen e 
nxënësve dhe studentëve të cilët kishin aplikuar 
për fitimin e bursave. Avokati i Popullit konstatoi 
se, pas konkursit të shpallur për ndarjen e 
bursave dhe kredive, aplikimet janë dërguar 
përmes postës elektronike dhe pas shqyrtimit të 
tyre gjithashtu në mënyrë elektronike janë fituar 
bursat apo kreditë, por me këtë rast nuk është 
marrë akt përkatës për pranimin ose refuzimin e 
kërkesës, gjë të cilën Avokati i Popullit e vlerësoi 
si veprim të paligjshëm. 

Së këtejmi, edhe pse nuk u miratuan 
akte administrative për refuzimin e kërkesave, 
aplikuesit paraqitën kundërshtim pranë 
Komisionit për zgjidhje në procedurë 
administrative në shkallë të dytë nga fusha e 
arsimit pranë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, ndërkaq Avokati i Popullit duke 
intervenuar para Komisionit u sigurua se edhe ai 
ka konstatuar se organi i shkallë së parë nuk e 
ka zbatuar procedurën konform Ligjit dhe për 
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këtë arsye të gjitha kundërshtimet u kthyen në 
organin e shkallës së parë, përkatësisht në 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për rishqyrtim 
dhe vendimmarrje. 

Për problemin në fjalë, Avokati i Popullit 
dërgoi edhe informatë të veçantë drejtuar 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe pas kësaj 
u formua komision i ri i cili i shqyrtoi 
kundërshtimet e nxënësve dhe studentëve 
kështu që një numër i madh i personave të cilët 
iu drejtuan për ndihmë Avokatit të Popullit e 
realizuan të drejtën e fitimit të bursës, ndërkaq 
për ata që u refuzuan u miratuan aktvendime, 
me ç’rast nxënësit dhe studentët mundën ta 
shfrytëzojnë të drejtën e ankesës. 
 
 
AP nr. 704/09  
 

Një qytetare nga Shkupi parashtroi 
parashtresë për mbrojtjen e të drejtave përpara 
NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup për 
shkak të mosveprimit sipas kërkesës së saj për 
lidhje në rrjetin e ujësjellësit si shfrytëzuese e re, 
ngaqë edhe pse kishte shfrytëzuar ujë, i cilit 
ishte i dedikuar për amvisëritë, kishte paguar 
çmim për ujë industrial. Avokati i Popullit sugjeroi 
se duhet të veprohet sipas kërkesës së palës 
dhe të realizohet lidhja në rrjetin e ujësjellësit si 
shfrytëzuese e re duke instaluar njehsor të ri të 
ujit në banesën e saj, nëse për një gjë të tillë nuk 
ekzistojnë pengesa teknike. 

Duke vepruar sipas kërkesës, NP 
“Ujësjellësi dhe Kanalizimi” dërgoi sqarimin se 
ekzistojnë pengesa teknike për instalimin e 
njehsorit të veçantë për shkak të mosekzistimit 
të rrjetit të ujësjellësit në atë rrugë, por palës i 
propozoi të bëhet ndarja e pusetës tek ndonjëri 
fqinj, gjë të cilën do ta realizonte Ndërmarrja 
Publike pasi paraprakisht të jetë siguruar pëlqimi 
i fqinjit dhe vërtetimi i Shërbimit arkëtues për 
llogari të shlyera me rregull të ujit. Me ndërhyrjen 
e mëtutjeshme të Avokatit të Popullit, ndërkaq 
pas pëlqimit të fituar nga ana e fqinjit të palës, 
problemi u tejkalua. 
 
 
AP nr. 1955/09  
 

Një qytetare nga Shkupi parashtroi 
parashtresë në të cilën ankohej se personat 
zyrtarë të “EVN”-së ia kishin ndërprerë furnizimin 
me energji elektrike kinse për shkak të vjedhjes 
së energjisë elektrike të denoncuar nga fqinjët. 

Përkatësisht, edhe pse në konsumimin e 
energjisë elektrike nuk ka pasur ndryshime, 
megjithatë personat zyrtarë të “EVN”-së kishin 
konstatuar se ka pasur shfrytëzim të 

paautorizuar të energjisë elektrike dhe nga 
parashtruesja kanë kërkuar të nënshkruajë faturë 
për “vjedhje” të energjisë elektrike, e cila sipas të 
dhënave, kapte shumën prej 5000 euro. E 
pakënaqur nga sjellja e këtillë e personave 
zyrtarë të “EVN”-së dhe duke vlerësuar se është 
fajësuar pa bazë për vjedhje, parashtruesja e 
parashtresës ka paraqitur ankesë sipas së cilën 
nuk kishte marrë përgjigje. 

Me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të 
parashtrueses, Avokati i Popullit i sugjeroi 
Këshillit Drejtues të “EVN-Maqedoni”- SHA 
Shkup dhe njësisë rajonale kompetente se gjatë 
procedurave për kinse vjedhje të energjisë 
elektrike, qytetarëve nuk u jepet mundësia për të 
dëshmuar se nuk bëhet fjalë për vjedhje, por ata 
shkyçen nga rrjeti i energjisë elektrike dhe 
detyrohet t’i paguajnë llogaritë e faturave. Për 
këtë shkak, Avokati i Popullit kërkoi që 
paraprakisht të konstatohet me siguri se a bëhet 
fjalë për vjedhje të energjisë elektrike dhe a ka 
bazë për shkyçjen e energjisë elektrike. Së 
këtejmi, sikurse edhe për parashtresat e 
parashtruara paraprakisht, edhe një herë u 
sugjerua se është e domosdoshme që dukuritë e 
këtilla të shqyrtohen me seriozitetin më të madh, 
para së gjithash me qëllim të mbrojtjes së 
qytetarëve, veçanërisht në aspektin e nevojës së 
zbatimi të procedurës me të cilën do të 
konstatohej me siguri të plotë faji tek 
shfrytëzuesi, ndërkaq kontrolli dhe konstatimi i 
vjedhjes të mos realizohet pa praninë e 
shfrytëzuesit dhe të mos kryhet shkyçje e 
energjisë elektrike përderisa nuk dëshmohet 
vjedhja e energjisë elektrike. 

Pas më tepër ndërhyrjeve të 
mëvonshme të Avokatit të Popullit përllogaritjen 
e përgatitur për shkak të kinse shfrytëzimit të 
paautorizuar të energjisë elektrike “EVN”-ja e 
pezulloi dhe njëherësh objektin e parashtrueses 
e lidhi në rrjetin elektro-distributiv. 
 
 
AP nr. 214/09 
 

V. N. nga Tetova kërkoi mbrojtje të të 
drejtave në procedurën përpara Komunës 
Tetovë për lëshimin e ekstraktit të vlefshëm nga 
Plani detaj urbanistik. Meqë paraprakisht u 
konstatua cenimi i së drejtave të parashtruesit, 
për shkak se i ishte lëshuar ekstrakt i planit detaj 
urbanistik i cili nuk ishte në fuqi, Avokati i Popullit 
i dërgoi rekomandim kryetarit të komunës, 
përkatësisht Sektorit për Urbanizëm pranë 
Komunës së Tetovës me kërkesë që të lëshohet 
ekstrakt nga Plani detaj urbanistik i cili për 
momentin është në fuqi. 
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Nga njoftimi i dërguar, Avokati i Popullit 
konstatoi se rekomandimi është pranuar dhe akti 
i kërkuar është lëshuar. 

 
 

AP nr. 28/09 
 

M. T. nga Shkupi parashtroi parashtresë 
për shkak të mospërmbarimit të akteve 
administrative përmbaruese për heqjen e 
ndërtimit pa leje në fqinjësinë e tij. 
Avokati i Popullit iu drejtua kryetarit të komunës, 
përkatësisht inspektorit të autorizuar ndërtimor 
pranë Komunës Qendër, me kërkesë që të 
njoftohet me shkaqet e mosheqjes së ndërtimit 
të paligjshëm dhe rekomandoi ndërmarrjen e 
masave përkatëse për veprim të ligjshëm. 

Nga përgjigjja e dërguar, Avokati i 
Popullit konstatoi se organi kishte vepruar sipas 
kërkesës së paraqitur dhe se kantieri ishte 
mbyllur. 

 
 

AP nr. 472/09 
 

K. S. nga Novo Sellë, Strumicë, vuri në 
dukje mosveprimin e inspektorit të autorizuar të 
ndërtimtarisë pranë Komunës Novo Sellë pas 
denoncimit për realizimit të mbikëqyrjes 
inspektuese të ndërtimit pa leje. 

Pas paraqitjes së urgjencës me 
sugjerim, organi kompetent inspektues realizoi 
mbikëqyrjen në vendin e caktuar, me ç’rast u 
lëshuan akte administrative për heqjen e 
ndërtimit pa leje. 
 
 
AP nr. 823/09 
 

Një qytetar nga Shtipi në parashtresën e 
tij ceku se inspektori ndërtimor i autorizuar pranë 
Komunës Shtip, edhe pse kishte kryer 
mbikëqyrjen inspektuese dhe e kishte konstatuar 
ndërtimin pa leje, nuk i kishte përpiluar aktet e 
nevojshme administrative. 

Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit realizoi inspektime të 
drejtpërdrejta dhe me shkresë zyrtare iu drejtua 
me sugjerim inspektorit ndërtimor të autorizuar 
dhe pas kësaj u lëshuan aktet administrative për 
heqjen e ndërtimit pa leje.  
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Organizimi dhe mënyra e punës 
 

Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar konform Ligjit 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 2009 vendosi ta ngritë shkallën e pavarësisë së 
veprimit të zëvendësve të zyrave rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, 
Tetovë dhe Shtip. 

 
 
Ekipimi kadrovik 
 

Gjatë vitit 2009, Avokati i Popullit punësoi 1 realizues në Selinë e Institucionit në 
Shkup. 

Sipas strukturës kualifikuese të punonjësve: 48 janë me arsim të lartë, ndërsa 20 me 
përgatitje të mesme profesionale. Prej tyre 41 janë femra, ndërsa meshkuj janë 27. 

Në Institucionin e Avokatit të Popullit ka: 34 maqedonas, 26 shqiptarë, nga dy serbë, 
romë dhe vlleh, një pjesëtar i bashkësisë turke dhe një boshnjak. 

Në rrjedhë e sipër është procedura për pranimin e nëpunësve të ri shtetërorë dhe 
punëtorë të tjerë.   

 
 
Mjetet e punës 
 

Mjetet e punës së Avokatit të Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë. Në vitit 2009, aktivitetet e parapara të Avokati i Popullit, në përputhje me 
dispozitat pozitive, u realizuan me 58 213 257,50 denarë, ose me përqindje 85% nga mjetet 
e planifikuara. 

Mungesa e mjeteve për realizimin e aktiviteteve tjera nga aspekti i promovimit të 
Institucionit, u mbulua me mbështetjen financiare të Agjencisë Suedeze për Zhvillim 

 

  Për Institucionin 
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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 nga pushteti 
ekzekutiv, në kuptimin e mjeteve financiare, dukshëm e zvogëlon autonominë dhe 
pavarësinë dhe paraqet pengesë për realizimin e funksionit të Institucionit. Prandaj, është e 
domosdoshme që kjo çështje të zgjidhet përmes vendosjes së një sistemi të ri bashkëkohor, 
transparent dhe të pavarur të financimit të Avokatit të Popullit. 

Për më tepër ngaqë Protokolli Fakultativ i Konventës për Parandalimin e Torturës 
parashikon detyrimin që shteti të sigurojë buxhet të posaçëm për funksionimin e Mekanizmit 
Nacional Parandalues.  
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