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Qytetarë të nderuar,

Arritja e nivelit të realizimit, respektimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave Tuaja që do të rezultojë me 
ndjenjën e sigurisë, sa i përket funksionimit të institu-
cioneve të sistemit, paraqet objektivin e punës së 
Institucionit tonë.

Nga ana tjetër, përveç mbrojtjes Tuaj individu-
ale, kjo e presupozon edhe nevojën e promovimit të të 
drejtave dhe lirive, por edhe promovimin e kompeten-
cave të Institucionit, përkatësisht mënyrave me të cilat 
mund T’ju ndihmojë.

Në kushte kur në vazhdimësi rritet numri i anke-
save të parashtruara, promovimi paraqet domosdosh-
mëri.

Shkaku qëndron në faktin se vetëdija për të drejtat që i keni, njëherësh do të thotë edhe 
gjetje të mënyrës për parandalimin e shkeljeve eventuale.

Përkatësisht, edhe përkundër faktit se niveli i rekomandimeve të pranuara të Ombudsmanit 
sipas ankesave individuale nuk është i vogël, kjo nuk e pasqyron realisht efektin e mbrojtjes, për-
katësisht funksionimin efektiv dhe kualitativ të  institucioneve të sistemit.

Kjo, për shkak të zhvillimeve negative të cilat i konstatojmë në nivel global dhe që prekin 
grupe më të mëdha të qytetarëve, të cilat nuk janë zgjidhur në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjt-
in efekt të fundit, ashtu siç ndodh me rastet individuale.

Fenomenet, të cilat paraqesin goditje serioze mbi të drejtat e qytetarëve dhe imponojnë 
aksion gjithëpërfshirës nga ana e të gjitha organeve relevante, për fat të keq, tejkalohen me 
shumë vështirësi.

Prandaj, informimi më i madh në lidhje me të drejtat e Juaja dhe me mënyrën e mbrojtjes 
së tyre, me arsye vlerësoj se paraqet objektiv të punës sonë. 

Jo rastësisht thuhet se shoqëria e cila karakterizohet me qytetarë të ndërgjegjshëm për të 
drejtat e tyre, është shoqëri që investon në mirëqenien dhe jetën dinjitoze të tyre.

Procesi i arritjes së kësaj gjendjeje është sfi da më e madhe e Institucionit tonë, por njëko-
hësisht edhe motivi për promovimin gjithnjë e më të madh të të drejtave Tuaja dhe mundësive 
tona.

Madje edhe një hap i vogël, i bërë në këtë drejtim, paraqet hap i cili do të thotë nivel më i 
lartë i demokracisë, por edhe shkallë më e lartë e mbrojtjes së të drejtave Tuaja! 

t

Ixhet Memeti
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“Të njëjtë në mënyrë të ndryshme”
Avokati i Popullit përmes shfaqjes teatrale 
i njoftoi qytetarët me format e ndryshme 
të diskriminimit në shoqëri dhe e promovoi 
kompetencën e tij për mbrojtjen e tyre. 

Mbyllet Reparti gjysmë i hapur në 
ENK “Idrizovë”
Me rekomandim të Avokatit të Popullit, Min-
istria e Drejtësisë i transferoi personat e 
dënuar në reparte tjera të Burgut, ndërkaq 
për shkak të kushteve skajshëm të këqija të 
vendosjes e mbylli Repartin gjysmë të hapur 
të ENK “Idrizovë”.

Procedura gjyqësore kundër nëpunësve policorë për 
shkak të torturave mbi qytetarët 
Me kërkesë të Avokatit të Popullit u hapën procedura kundër nëpunësve policorë, mirëpo me 
zvarritjen pafund të procedurave ekziston mundësia e shmangies së përgjegjësisë. Nga ana 
tjetër, kur për ngjarje të njëjtë hapet procedurë kundër një qytetari, ajo përfundon shpejtë 
dhe në mënyrë efi kase.

Në mënyrë drastike rritet numri i anke-
save nga konsumatorët
Shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve pub-
like paraqet problem gjithnjë e më të madh 
të qytetarëve. Avokati i Popullit kontribuoi 
në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, në 
veçanti në drejtim të shfrytëzimit të shërbi-
meve të “EVN-së”. 

Me diplomë universiteti pa 
mundësi për punësim
Pas intervenimit të Avokatit të Popullit u 
plotësua zbrazëtira ligjore dhe tani edhe 
personat të cilët i kryejnë studimet e shka-
llës së parë, përkatësisht me 180 ECTS 
kredi, e fi tuan të drejtën për punësim. 

Numri i qytetarëve që i drejtohen 
Avokatit të Popullit është në rritje të 
vazhdueshme 
Rritja e numrit të parashtresave me mbi 
11%, krahasuar me një vit më parë, si re-
zultat i nevojës së shtuar të qytetarëve për 
të kërkuar ndihmë nga Avokati i Popullit.

Годишен извештај 2010
Народен правобранител
Годишен извештај 2010
Народен правобранител

“Nuk je vetëm”
Qytetarët, përmes kontaktit të drejtpërdrejt 
në emision televiziv, bisedonin me Avokatin e 
Popullit për të drejtat dhe liritë e tyre nga fu-
sha të ndryshme dhe për mundësitë e mbro-
jtjes së tyre.

Gazeta e Avokatit të Popullit
Filloi botimi i gazetës së Avokatit të Popul-
lit, e cila shtypet çdo katër muaj, në gjuhën 
maqedonase, shqipe dhe anglishte.
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Raporti Vjetor 2010



Komisioni i Shkallës së Dytë i 
Qeverisë nuk veproi për asnjë 
intervenim të Avokatit të Popullit
Për shkak të pengimit të punës së Avokatit 
të Popullit nga ana e Komisionit të Shka-
llës së Dytë sipas lëndëve që kanë të bëjnë 
me matjen, kadastrën dhe regjistrimin e 
të drejtave të patundshmërive, Avokati i 
Popullit me Raport të veçantë e informoi 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, e cila 
pastaj e angazhoi Komisionin të veprojë si-
pas të gjitha intervenimeve të dërguara.

Mungesa e azhurnitetit të gjykatës - mbi 
kurrizin e qytetarëve 
Për shkak të shkeljes së parimit gjykim brenda 
afatit të arsyeshëm, dëmin e paguajnë qytetarët 
duke ua paguar të të dëmtuarve kompensimin në 
para.

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 
tejkalohet problemi me pagesën e 
shpenzimeve për transportin e fëmijëve me 
nevoja të veçanta dhe shoqëruesve të tyre 
Me qëllim të realizimit papengesë të së drejtës për 
arsim dhe ndjekjes së mësimit të nxënësve me 
nevoja të veçanta në shkolla fi llore, të cilët sipas 
raporteve të specialistëve doemos duhet të udhë-
tojnë me shoqërues, Avokati i Popullit rekomandoi 
që komunat dhe shkollat të ndërmarrin masa dhe 
të sigurojnë mjete për transportin e nxënësve me 
nevoja të veçanta edhe për shoqëruesit e tyre, gjë 
e cila u pranua.

Humbja e lëndëve gjyqësore – pengesë për 
procedurën e transferimit të personit të 
dënuar
Pasi Avokati i Popullit konstatoi humbjen e doku-
menteve të procedurës për transferimin e person-
it të dënuar, sugjeroi obligimin për përtëritjen e 
lëndës gjyqësore. Gjykata e pranoi sugjerimin dhe 
e ripërtëriu lëndën dhe në këtë mënyrë vazhdoi pro-
cedura e transferimit. 

Në procedurën për denacionalizim 
cenohet e drejta ankimore
Komisioni për Denacionalizim në Tetovë, duke ve-
pruar në mënyrë të kundërligjshme e kishte arki-
vuar lëndën pa ia dërguar aktvendimin qytetarit, 
me çka ia ka pamundësuar të drejtën për ankesë. 
Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Komisioni u 
detyra ta rihap lëndën, t’ia dorëzojë qytetarit akt-
vendimin e arkivuar dhe t’ia mundësojë të drejtën 
për ankesë. Edhe pse u konstatuan veprime të 
kundërligjshme, kërkesa e Avokatit të Popullit për 
përgjegjësinë e personave zyrtarë nuk u pranua.

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit nëpunësit shtetërorë të Qytetit të Shkupit 
morën aktvendime për shtesë të pagës për karrierë
Duke konstatuar se nëpunësit shtetërorë nuk e realizojnë të drejtën e shtesës për karrierë, 
Avokati i Popullit e sugjeroi obligimin ligjor dhe pas kësaj Kryetari i Qytetit të Shkupit e mori 
në konsideratë sugjerimin.

Mirënjohje për Institucionin 
Avokati i Popullit
Për kontributin e dhënë të posaçëm, në 
mbrojtjen e të drejtave të personave 
me nevoja të veçanta, Institucionit iu 
nda mirënjohje.
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Abrogohet kriteri “Kush vjen i pari – shërbehet i pari” 
Kur Avokati i Popullit konstatoi se kriteri “Kush vjen i pari – 
shërbehet i pari”, i cili u publikua në shpalljen e Ndërmarrjes 
Publike për Ekonomizimin me Lokale Banesore dhe Afariste 
për shitjen e lokaleve banesore personave që nuk e kanë 
zgjidhur çështjen e banimit – çifte të reja dhe prindër të vetëm 
në Qytetin e Shkupit, i vë qytetarët në pozitë të pabarabartë, 
dërgoi sugjerim për abrogimin e tij.

Pas sugjerimit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi 
vendim me të cilin e anuloi shpalljen e publikuar dhe miratoi 
program të ri, sipas së cilit shitja do të bëhej pa zbatimin e 
kriterit kontestues.

Faturat e paguara për mbeturina – kusht për t’i bërë varrimet
Informatat se Ndërmarrja Komunale Publike nga Kumanova ka marr vendim që t’i privojë 
qytetarët nga shërbimet funerale, për shkak të faturave të papaguara për shërbime komu-
nale, ishte shkas që Avokati i Popullit të hap procedurë dhe të ndërhyjë për ta abroguar 
vendimin kontestues. Edhe pas abrogimit të vendimit praktika e paligjshme vazhdoi. Mirëpo, 
pas intervenimit të sërishëm të Avokatit të Popullit qytetarët u informuan se kjo praktikë do 
të ndërpritet.

Dislokimi i Entit 
Edukues-Korrektues 
Tetovë, nuk e zgjidhi 
tërësisht problemin
Edhe përkundër faktit që Enti 
Edukues-Korrektues përfundi-
misht u dislokua, nuk e arriti 
qëllimin për të cilin intervenoi 
Avokati i Popullit. Masat eduku-
ese zbatohen në kushte jashtë-
zakonisht të këqija.

Dënohet personi zyrtar i policisë për shkak se i lejoi fëmijët ta kalonin kufi rin 
pa praninë e prindërve ose personave të autorizuar nga prindërit   
Pas informatave të fi tuara nga mediat se nëpunësit policorë, në pikën e kalimit kufi tar, nuk 
kanë reaguar dhe kanë lejuar që fëmijët e shoqërisë kulturore-artistike të udhëtojnë jashtë 
vendit, pa praninë e prindërve ose personit të autorizuar nga prindërit për shoqërimin e fëmi-
jëve, Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme ta hetojë rastin dhe të 
ndërmerr masa për përgjegjësi. Pas procedurës së zbatuar disiplinore personit zyrtar i cili i 
kishte bërë lëshimet e këtilla, i është shqiptuar masa ndëshkim disiplinor.

Fëmijët e gjinisë femërore, të 
moshës prej 14 deri 16 vjeçare, 
janë viktimat më të shpeshta të 
trafi kimit me njerëz 
Nga të dhënat e siguruara rezulton se 
viktima më të shpeshta të trafi kimit 
me njerëz në Republikën e Maqedon-
isë janë fëmijët e gjinisë femërore, të 
moshës prej 14 deri 16 vjeçare. 

Për eliminimin e kësaj dukurie dhe 
për mbrojtjen e fëmijëve-viktima të 
trafi kimit me njerëz, Avokati i Popullit 
dërgoi rekomandime duke sugjeruar 
nevojën për parandalimin dhe mbroj-
tjen e fëmijëve nga kjo formë e rëndë 
e eksploatimit seksual dhe të punës.

Në shkollat për fëmijë me nevoja të 
veçanta fëmijët romë janë në numër 
më të madh 
Të dhënat se nëpër shkollat speciale fëmijët romë 
janë në numër më të madh ishte motiv që Avoka-
ti i Popullit ta vë në dyshim objektivitetin e rap-
orteve dhe mendimeve të lëshuara në lidhje me 
shkallën e aftësisë së kufi zuar. Duke konstatuar se 
nuk ekziston komision përkatës për ta përcaktuar 
shkallën e aftësisë, Avokati i Popullit rekomandoi 
që me akt të përgjithshëm përkatës të përcakto-
hen organet dhe institucionet të cilat do të kenë 
autorizim për lëshimin e raporteve dhe mendi-
meve për përcaktimin e aftësive të kufi zuara të 
fëmijëve dhe të parashikohet mekanizëm kontroll-
ues për rishikimin e raporteve të shkallës së parë. 

HULUMTIMET E REALIZUARA TË AVOKATIT TË POPULLIT TREGUAN SE:
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AKTIVITETE NË PL ANIN E BREND-
SHËM DHE NDËRKOMBËTAR DHE 
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN2
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Përfundimi i procesit të rreg-
ullimit të kompetencave të reja të 
Avokatit të Popullit me ligj dhe akte 
tjera, Institucionit ia hapi rrugën për 
aktivitete edhe më intensive në planin 
e promovimit të Institucionit.

Me vazhdimin e Projektit për 
Mbështetjen e Institucionit, të fi nan-
cuar nga Agjencia Suedeze për Zhvil-
lim Ndërkombëtar - SIDA dhe Misioni 
i OSBE-së në Shkup, në një mënyrë 
më ndryshe dhe më atraktive, pub-
liku u njoh me kompetencat dhe në 
përgjithësi me veprimtarinë e Avokatit 
të Popullit, gjithsesi duke e vënë thek-
sin mbi parimin e mosdiskriminimit 
dhe parandalimit të torturës.

Përkatësisht, u realizua shfaqja teatrale e 
cila, përmes ngjarjeve të përditshme, i pasqyron 
paragjykimet që mbizotërojnë në shoqërinë tonë, 
por edhe rastet e diskriminimit të cilat kanë qenë 
çështje procedimi nga Avokati i Popullit.

Shfaqja e arriti qëllimin për të cilin u vu në 
skenë, përkatësisht në mënyrë adekuate arriti tek 
qytetarët dhe njëherësh i nxiti të mendojnë se në 
ç’mënyrë e kuptojnë ata barazinë dhe gjendjet kur 

vetë kanë qenë objekt të diskriminimit apo kur 
kanë bërë diskriminim.

Përveç në Shkup, shfaqja u luajt në të 
gjitha komunat ku funksionojnë zyrat rajonale të 
Avokatit të Popullit.

Aktivitet tjetër, në kuadër të projektit të 
njëjtë, i cili kontribuoi në afrimin e Avokatit të Pop-
ullit me qytetarët ishte emisioni televiziv: “Nuk je 
vetëm”, i cili transmetohej përmes Televizionit Na-
cional “A1”.

Përkatësisht, çdo të dytën të shtunë, Avoka-
ti i Popullit prononcohej për fushat në të cilat ve-
pron, ndërkohë që prezantoheshin edhe dëshmi 
të qytetarëve për shkaqet se përse i janë drejtuar 
Avokatit të Popullit dhe mënyra me të cilën u është 
ndihmuar në mbrojtjen e të drejtave të tyre.

 Në këto emisione, varësisht nga fusha 
që trajtohej, morën pjesë: Ministri i Punëve të 
Brendshme, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Punës 
dhe Politikës Sociale, si dhe Përfaqësuesi Special 
i Bashkimit Evropian dhe shef i Delegacionit të 
Komisionit Evropian - z. Ervan Fuere, Ambasadori 
i OSBE-së z. Hoze Luis Herero dhe kryetarja e Or-
ganizatës së Konsumatorëve të Maqedonisë.

Aspekti i transparencës, që paraqet ka-
rakteristikë kryesore të Institucionit, me qasjen e 
këtillë i përmbushi tërësisht nevojat e qytetarëve 
për njohjen me kompetencat dhe mundësitë e In-
stitucionit.

Promovimi mediatik, edhe gjatë këtij viti 
raportues, ishte në nivel përkatës me pozicionin e 
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Avokatit të Popullit në shoqëri, përkatësisht qënd-
rimet dhe vendimet u komentuan vetëm pasi sak-
tësisht konstatohej gjendja faktike dhe vetëm pasi 
pakontestueshëm konstatohej shkelje e të drejtave 
të qytetarëve.

Relacionet dhe komunikimet e Avokatit të 
Popullit në nivel ndërkombëtar u zhvilluan krye-
sisht përmes takimeve të organizuara nga Insti-
tuti Ndërkombëtar i Ombudsmanit dhe organizatat 
e asociacionet e tjera në të cilat aderon Avokati i 
Popullit.

Kështu, Avokati i Popullit mori pjesë në Kon-
ferencën Ndërkombëtare të Ombudsmanëve në 
Barcelonë, ku vendosej për pozicionet më të larta 
të Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanit, si dhe 
për aktivitetet që pritet të zhvillohen gjatë periudh-
ës së ardhshme.

Gjatë periudhës së njëjtë, Avokati i Popullit 
realizoi vizitë bilaterale me Ombudsmanin e Rajonit 
të Aragonit, me të cilin diskutoi për problemet e 
qytetarëve gjatë realizimit të të drejtave të tyre në 
periudhë krize ekonomike.

Në nivel rajonal u realizua takimi i ombuds-
manëve në Cërkvenicë - Kroaci, ku në të njëjtin 
vend u mblodhën ombudsmanët nga: Bosnja e 
Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Serbia, Kroa-
cia dhe Mali i Zi, ndërkaq u bisedua për tendencat 

e reja të veprimit të ombudsmanëve në planin e 
parandalimit të torturës dhe diskriminimit.

Projekti “Tuining”, i fi nancuar me mjetet e 
fondeve të IPA-s, nga pikëpamja teknike përfundoi 
me zgjedhjen e partnerëve “Tuining” – Ombudsm-
ani Nacional i Spanjës dhe Ombudsmani i Francës.

Realizimi në praktikë i Projektit duhet të fi ll-
ojë në fi llim të vitit 2011.

Promovimi në nivel ndërkombëtar u fuqizua 
edhe me distribuimin e Gazetës së Avokatit të Pop-

ullit, e cila botohet në çdo 4 muaj 
dhe përveç në gjuhën maqedo-
nase dhe shqipe, botohet edhe në 
gjuhën anglishte. 

Me qëllim të përforcimit 
të bashkëpunimit me organet e 
nivelit lokal, u organizuan tryeza 
të rrumbullakëta në: Manastir, 
Kumanovë dhe Shtip, ndërkaq 
një tryezë në nivel qendror në 
kryeqytet, në të cilat temë krye-
sore për debat përsëri ishin kom-
petencat e Avokatit të Popullit në 
fushën e parandalimit të torturës 
dhe mbrojtjes nga diskriminimi.  

Personelit të Avokatit të 
Popullit iu dha mundësia për t’i 
avancuar kapacitetet e veta me 
pjesëmarrjen në trajnimin për 
planifi kim strategjik dhe trajnimin 
e avancuar për anti-diskriminim, 
që të dy të organizuar në Shkup.

 Avokati i Popullit, sikurse 
edhe gjatë viteve të kaluara, re-
alizoi takime me misione të ndry-
shme të Bashkimit Evropian, por 
edhe me përfaqësues të instituci-
oneve të ndryshme për të drejtat 

e njeriut, siç është Instituti për të Drejtat e Njeriut 
dhe Paqe në Kaen dhe me delegacionin e Zyrës së 
Ombudsmanit të Marokut.

Bashkëpunimi me organizatat qytetare 
zhvillohej kryesisht në nivel të kënaqshëm me or-
ganizatat joqeveritare me të cilat Avokati i Popullit 
ka bashkëpunuar edhe gjatë viteve të kaluara. 

Sfi da për arritjen e nivelit të bashkëpunimit 
adekuat me organet dhe organizatat ndaj të cilave 
Avokati i Popullit vepron me kompetencë, krahas 
promovimit dhe rezultateve të arritura, edhe më 
tej mbetet sfi dë e cila duhet të tejkalohet me aktiv-
itete të mëtutjeshme në këtë plan.

Qytetarët dhe të drejtat e tyre, por edhe 
njohja me mënyrat e mbrojtjes së tyre, paraqesin 
fushë në të cilën aktivitetet nuk pushojnë asnjëherë 

Годишен извештај 2010
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dhe nuk guxojnë të pushojnë, nëse merret 
parasysh objektiva kryesore e ekzistimit të 
Institucionit Avokat i Popullit.
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RESPEKTIMI,  REALIZIMI 
DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE 
DHE LIRIVE TË NJERIUT 
PËRMES SHIFRAVE 
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Rritja e këtillë e numrit të parashtresave fl et se qytetarët manifestojnë interesim 
gjithnjë e më të madh për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre nga Avokati 
i Popullit. 

 Në të njëjtën kohë, kjo vë në pah edhe faktin se mënyra me të cilën qytetarët i re-
alizojnë të drejtat e tyre akoma është në nivel të pakënaqshëm dhe nuk mundëson realizim 
efi kas dhe cilësor të të drejtave të tyre.
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

0

1000

2000

3000

4000
3632

4043
Parashtresa të pranuara

Viti 2009 Viti 2010

Grafi ku nr. 1
Në vitin 2010 Avokati i Popullit veproi 

gjithsej sipas 4827 parashtresave, nga të cilat 
në periudhën raportuese u parashtruan 4043 
parashtresa nga 4125 qytetarë. Në 19 raste, 
Avokati i Popullit hapi procedurë me inicia-
tivë personale, në bisedë u pranuan mbi 6500 
qytetarë në Zyrën e Shkupit dhe në zyrat ra-
jonale, ndërkaq iu përgjigj mbi 8500 telefon-
ave. 

Gjatë këtij viti raportues numri i parash-
tresave të pranuara u rrit për 11,32% krahas-
uar me numrin e parashtresave të pranuara 
një vit më parë.

Grafi ku nr. 2
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Grafi ku nr. 3
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Edhe gjatë këtij viti raportues një numër i madh i parashtresave (2901) u pranuan 
personalisht nga parashtruesit në zyrat e Avokatit të Popullit, pastaj përmes postës 739, 
postës elektronike në ueb faqen e Avokatit të Popullit 328 (që është një tregues se qytetarët 
gjithnjë e më tepër e shfrytëzojnë këtë mënyrë të komunikimit), 32 parashtresa janë for-
muar gjatë procedimit me iniciativë personale, 23 parashtresa janë formuar me anë të la-
jmërimit me telefon, ndërkaq 20 parashtresa janë pranuar përmes telefaksit. 

Numri më i madh i parashtresave u parashtrua nga: fusha e jurisprudencës 757 
ose 18,72%;  të drejtat e konsumatorëve (kompensime komunale dhe të tjera) 553 
ose 13,67%; fusha pronësore-juridike 401 ose 9,92%; nga institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-korrektuese 395 ose 9,77%; marrëdhëniet e punës 365 
ose 9,03%; procedurat policore 239 ose 5,91%; urbanizmi dhe ndërtimtaria 170 ose 
4,20%;  gjendjet civile dhe punët e tjera të rendit 169 ose 4,18%; sigurimi pensional 
dhe invalidor 159 ose 3,93%; mbrojtja sociale 140, përkatësisht 3,46%;  të drejtat e 
fëmijëve 111 ose 2,74%; mbrojtja shëndetësore 93 ose 2,30%; çështjet strehimore 89 
ose 2,20%; fi nancat dhe punët fi nanciare 71 ose 1,76%; arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 48 ose 1,19%; mjedisi jetësor 20 ose 0,49%; mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 16 ose 0,40%; nga fusha e mbrojtjes 3 ose 0,07%, si dhe nga fusha 
të tjera për të cilat u parashtruan 245 ose 6,09% parashtresa.

Pasqyra e parashtresave të parashtruara sipas fushave tregon ulje apo rritje  të pa 

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE 
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konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, përveç tek fusha e të drejtave të konsuma-
torëve ku numri i parashtresave është dyfi shuar, si dhe tek fusha e mbrojtjes dhe sigurisë 
sociale ku numri i parashtresave është rritur dukshëm. 
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Pasqyra nr. 1

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01 DERI MË DATË 31.12.2010
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sdiskrimini dheMosdisdis
përfa ësimi i drejtëqësiësim

uatdhe adekuaua
16 16 10 2666 12 222 4 3 1 18 8

olicoreProcedura pool
238 243 67 305 1 213 9 303030 21 6 3 250 55

he Gjendje civile dhhe
dit punë tjera të rendd 169 172 54 223 109 3 77 55 9 13 1 1 176 47

Jurisprudenca
757 772 124 881 1 686 14 99 911 3 5 1 795 86

Ushtarakë dhe
këdetyrues ushtarakk 3 3 3 2 1 1 3 0

Mbrojtja sociale
140 141 32 172 91 3 48 47 1 1 2 142 30

e Marrëdhëniet et e
punës 365 381 93 458 1 296 22 73 48 24 1 2 11 391 67

e strehimore Çështje se st
89 91 8 97 1 58 2 23 15 5 3 1 1 81 16

MbrojtjaM
shëndetësore 93 94 26 119919 49 4 25 23 2 15 15 2 78 41

Sigurimi pensional 
dhe invalidor 159 160 44 203 2 109 6 49 39 3 777 1 1 159 44

Arsimi, shkenca,
kultura dhe sporti 48 50 555 53 33 1 15 14 11 1 1 1 48 5

Të drejtat e fëmijëve 
111 11444 12 123 74 3 37 33 2 222 8 1 1 112 11

Urbanizmi dhe
ndërtimtaria 17070170 178 67 237 124 5 48 29 10 99 168 69

Mjedisi jetësor or sor 
20 25 4 24 15 2 5 5 22 2

Financat
71 72 9 80 44 30 26 1 3 71 9

Marrëdhënieete
pronësore-juridike u- 401 417 98 499 237 10 189 130 31 28 2 408 91

Të drejtat e 
konsumatorëëveë 553 556 44 597 2 318 4 123 109 66 8 2 439 158

Entet ndëshkkuesek -
korrektuese dhe d
edukuese-
korrektuese

395 397 36 431 5 321 7 72 5655 4 3 6 1 1 402 29

Të tjera
245 243 51 296 6 190 11 399 37 2 1 1 2 246 50

GJITHSEJ: 4043 4125 784 4827 19 2981 108 987 791 110 86 39 31 14 4009 818

Numri më i madh i parashtresave kishin të bënin me gjyqësorin, gjithashtu një pjesë 
e madhe e tyre me të drejtat e qytetarëve si konsumatorë, vijojnë të drejtat pronësore të 
qytetarëve, të drejtat e personave të privuar nga liria dhe aktet e veprimet e tjera të ndër-
marra nga Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria 
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e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe komisionet e shkallëve të dyta 
pranë Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, si dhe me aktet e miratuara nga organet e 
organizatat të cilat kanë autorizime publike.

Pasqyra nr. 2

Pasqyra nr. 3

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË SIPAS VITEVE 
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2010 784 4043 4125 4827 19 2981 108 987 791 110 86 39 31 14 4009 818

2009 824 3632 3847 4456 18 2614 96 1102 787 157 158 55 42 38 3672 784

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS QYTETEVE DHE SHTETEVESIPAS QYTETEVESIPAS QYTETEVE
TË PARASHTRUESVE TË HUAJ  T

Viti 2009 Viti 2010 09Viti 20000 Viti 2010
Berovë 8 18 Negootinë go 18 31
Manastir 320 398 Ohëërë 80 108
Bogdanci 3 7 Pehhçevë h 2 2
Vallandovë 3 1 Prilepe 96 131
Veles 53 85 Proobishtip o 13 15
Vinicë 12 20 Raddovishd 37 383838
Dibër 10 19 Ressnjës 12 28
Dellçevë 21 16 Shkkupk 1663 1743 
Demir Hisar 22 27 Strugëug 67 67
Demir Kapi 8 7 Strummicëm 131 86
Dojran 2 1 Svetii Nikollë 9 7
Gjevgjeli 25 43 Tetovëëvë 224 195
Gostivar 105 83 Shtip 105 133
Zletovë 1 Shqipëriri ri - 1
Kavadar 50 65 Gjermaniini 1 -
Kërçovë 145 181 Itali 1 -
Koçan 27 20 Kosovë 3 -
Kratovë 17 14 Rep. e Çekisëësë - 1
Kriva Palankë 39 35 Serbi 4 4
Krushevë            19 14 Kroaci 2
Kumanovë          240 245 Turqi - 1
Mak. Kamenicë  9 9 Zvicër - 1
Mak. Brod 23 27 Nuk është 

përcaktuar qyteti 
ose shteti

-- 116

Mavrovë 2

GJITHSEJ 3076 4043 33
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Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave 
janë nga Shkupi, përkatësisht 1743, pastaj vijojnë parashtresat e parashtruesve nga: Man-
astiri, Kumanova, Tetova, Kërçova, Strumica, Shtipi dhe nga mjediset e tjera më të mëdha 
urbane. Mund të vihet re se në numër më të madh janë parashtruesit e parashtresave të cilët 
jetojnë në qytetet ku gjenden zyrat rajonale të Avokatit të Popullit.

Pasqyra nr. 4

NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVENNË
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1 ni dhe përfaqësimi i Mosdiskriminn
ekuatdrejtë dhe adde 16 1 15 22 2 2 8 1

2 olicoreProcedura poo 238 1 1 2 239 87 38 1 9 2 1 2 98 1

3 e dhe punë të tjera tëGjendje civilee
rendit 169 1 171 23 68 33 9 2 1 2 62 1

4 ncaJurisprudennc
757 1 9 762 317 69 4 5 4 3 2 21 335 2

5 kë dhe detyruesUshtarakakë
rakëushtararak 3 3 3

6 brojtjaMbrobroj dhe siguria sociale 140 2 139 51 23 1 111 1 6 45 1
77 Marrëdhëniet e punës M 365 1 12 368 139 32 5 3 3 185 1

8 Çështje strehimore 89 1 2 1 87 30 5 2 1 49

9 Mbrojtja shëndetësore 93 4 90 49 6 1 1 2 30 1
10 Sigurimi pensional dhe invalidor 1599 2 1 157 53 23 1 2 1 76 1

11 Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 48 1 3 46 14 11 1 20

12 Të drejtat e fëmijëve 111 5 6 103 17 17 3 1 1 1 63
13 Urbanizmi dhe ndërtimtarmtariamtari 170 4 174 90 17 1 3 1 62

14 Mjedisi jetësor j 20 1 24 13 11

15 Financaata 71 1 71 36 10 23 2
17 Marrëdhhëniet pronësoreh -juridike -

401 417 189 29 2 1 3 6 184 3

18 Të drejtat e konsumatorëvet 553 2 12 542 223 34 1 9 2 2 2 3 264 2

19 Entet nddëshkuesed -korrektuese
dhe eduukueseu -korrektuese 395 5 20 10 362 38 26 6 1 291

20 Të tjeraa 245 6 12 225 81 18 1 1 1 1 1 121
GJITHSSEJS : 4043 19 32 79 3995 1450 284228 19 65 14 12 10 51 1930 16

Numri më i madh i parashtruesve të parashtresave të cilët e kanë deklaruar përkatës-
inë e tyre etnike janë maqedonas, përkatësisht 1450 ose 36,30%; 428 ose 10,71% janë 
pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare; numri më i vogël i parashtresave, përkatësisht 10 
ose 0,25% janë parashtruar nga vlleh, ndërkaq 1930 ose 48,31% e parashtruesve të par-
ashtresave nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Mund të konstatohet se edhe më 
tutje numri i parashtruesve të cilët nuk e deklarojnë përkatësinë e tyre etnike është akoma 
shumë i madh.
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PROCEDIMI 

Nga gjithsej 4827 parashtresa, pro-
ceduara ka përfunduar për 4009 parashtresa 
ose në 83,05% të rasteve, ndërsa për 818 
ose 16,95% parashtresa procedura është në 
rrjedhë. (Foto nr. 1)

 Nga procedurat e përfunduara për 
4009 parashtresa, sipas 2055 parashtre-
save ose në 51,26% të rasteve procedimi 
është ndërprerë, për 926 parashtresa ose në 
23,10% të rasteve nuk është hapur proce-
durë, për 791 ose 9,73% të parashtresave 
është vepruar pasi Avokati i Popullit ka kon-
statuar shkelje të të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve. Për 110 ose 2,74% 
të parashtresave Avokati i Popullit i ka ndër-
marrë të gjitha veprimet ligjore, për 108 ose 
2,69% të parashtresave janë zgjidhur në 

mënyrë tjetër, ndërsa për 19 ose në 0,47%  të rasteve procedura ka përfunduar pa procedim 
për shkak se ato ishin parashtresa të parashtruara nga parashtrues anonim. (Foto nr. 2)

Nga 987 parashtresa, për të cilat Avokati i Popullit ka konstatuar cenime kushtetuese 
dhe ligjore të të drejtave, në 791 ose 80,14% të rasteve është vepruar pas ndërhyrjes së 
Avokatit të Popullit, për 86 ose 8,71% të rasteve nuk është vepruar akoma sipas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit, ndërkaq për 110 parashtresa ose 11,14% të rasteve Avokati i Popullit 
i ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore. Krahas të gjitha veprimeve të ndërmarra është i 
konsiderueshëm numri prej 110 ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit të cilat nuk u morën në 
konsideratë edhe pse ishin konstatuar shkelje të të drejtave të njeriut e që njëherësh rezul-
ton se gjatë vitit raportues është rritur numri ndërhyrjeve të cilat nuk janë pranuar nga ana 
e organeve dhe organizatave para të cilave Institucioni vepron me kompetencë. 

Në vitin 2010, nga gjithsej 4827 parashtresa, Avokati i Popullit procedoi sipas 3882 ose 
80,42%, ndërkaq për 945 ose 19,58% parashtresa nuk hapi procedurë. Për shkak të numrit 
të këtillë të parashtresave sipas së cilave nuk u hap procedurë, Avokati i Popullit vlerëson se 
akoma ka qytetarët të cilët nuk i njohin tërësisht mundësitë ligjore të Institucionit  (Foto nr. 
3). Nga gjithsej 3882 parashtresa, sipas së cilave Avokati i Popullit hapi procedurë, 2981 ose 
76,79% janë përfunduar, ndërsa për 818 parashtresa ose për 21,07% të rasteve procedura 

Foto nr. 1

83,05%

16,95%16

Parashtresa të përfunduara – 83,05%
Parashtresa të ngelura në punë – 16.95%

Mënyra e procedimit varet kryesisht nga fakti se sa është adekuat  dokumentacioni 
i  bashkëngjitur ndaj parashtresës. Në rastet kur për përcaktimin e gjendjes faktike nevo-
jiteshin sqarime të caktuara dërgoheshin kërkesa pranë organeve kompetente ose deri tek 
parashtruesit e parashtresave. Në rastet e tjera, kur në mënyrë të pakontestueshme dhe 
pa hulumtime plotësuese mund të konstatohej gjendja faktike, veprohej menjëherë. Në të 
shumtën e rasteve gjendja faktike konstatohej edhe përmes inspektimeve në vendin konk-
ret, ndërkohë që janë thirrur në bisedë edhe persona zyrtarë dhe persona të tjerë.
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vazhdon edhe më tutje.
Kjo i referohet kompleksitetit të problemit dhe nevojës për hulumtim më të detajuar për 

përcaktimin e gjendjes faktike, por edhe mosveprimit me kohë të organeve e organizatave të 
caktuara nga të cilat Avokati i Popullit ka kërkuar informatë ose ka drejtuar intervenim tjetër 
për veprim përkatës. 

51,26%

23,10%

19,73%1919,

2,74%

2,669%6
0,47%

Procedura të ndërprera – 51,26%

Nuk është hapur procedurë – 23,10%

Cenime të konstatuara sipas së cilave është
vepruar – 19,73%
Cenime të konstatuara sipas së cilave AP i ka 
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore - 2,74%
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër JJ – 2,69%

ashtresa anonime Paraas – 0,47%

Foto nr. 2

0,42%80,40,42

19,58%

Është hapur procedurëh -80,42%

Nuk ësshtë hapur procedurës -19,58%

Foto nr. 3
Mosveprimi me kohë i organeve 

kompetente edhe përkundër afateve të 
detyrueshme është dukuri e cila vazh-
don të jetë e pranishme, mirëpo për pro-
cedura të caktuara zvarritja i referohej 
edhe dërgimit të përgjigjeve formale nga 
ana e organeve me të cilat nuk mund të 
përcaktohej deri në fund gjendja faktike.  

Nga kjo që u tha mund të konsta-
tohet se ndonëse ekziston progres, sa i 
përket veprimit të personave zyrtarë ndaj 
kërkesave të Avokatit të Popullit, megjit-
hatë akoma nuk është arritur kualiteti i 
nevojshëm i bashkëpunimit me Avokatin 
e Popullit. Me qëllim të azhurnimit të pro-
cedurës dhe përmirësimit të gjendjeve, 

pranë organeve e organizatave me autorizime publike, janë dërguar 14 informata prej 
të cilave 13 janë pranuar, pranë ministrive kompetente u dërguan 39 informata prej të 
cilave 17 u pranuan, ndërkaq pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u dërguan 
31 informata prej të cilave për 17 prej tyre është vepruar. (Grafi ku nr.5)

Edhe gjatë vitit 2010 vazhdoi praktika që çdo tre muaj t’i dërgohen informata 
Sekretariatit të Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për numrin 
dhe llojin e kërkesave të drejtuara nga Avokati i Popullit pranë trupave të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë dhe pranë organeve në përbërje të ministrive. Kjo kon-
tribuoi për përshpejtimin e procedurave të caktuara tek Avokati i Popullit, por niveli i 
bashkëpunimit edhe më tej duhet të përmirësohet.
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0

50

NP Qeveria e RM-sësësë Ministritë

Informata të dërguara nga AP

CENIME TË KONSTATUARA DHE
MASA TË NDËRMARRA

Pas hulumtimeve të gjendjes faktike në lidhje me çështjet e prezantuara në parash-
tresa dhe varësisht nga konstatimet për cenimet e kryera mbi të drejtat e qytetarëve, 
Avokati i Popullit u dërgoi organeve kompetente: rekomandime, sugjerime, propozime, 
mendime, kërkesa dhe intervenime tjera të ngjashme me qëllim të shmangies së parreg-
ullsive dhe paligjshmërive dhe mbi të gjitha për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. 

Nga numri i përgjithshëm i lëndëve sipas së cilave Avokati i Popullit veproi në vi-
tin 2010, në 987 raste u konstatuan shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve. Prej tyre në 791 raste (80,14%) organet e administratës shtetërore, organet 
dhe organizatat e tjera me autorizime publike vepruan sipas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, për 86 raste (8,71%) procedura është akoma në rrjedhë, ndërsa në 110 (11,14%) 
të rasteve Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore. 

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara në vitin 2010 ishin nga fusha e marrëd-
hënieve pronësore-juridike 189 ose 19,15% prej të cilave në 130 ose 68,78% të rasteve 
organet dhe organizatat me autorizime publike vepruan pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit. Pastaj, vijojnë parashtresat që kanë të bëjnë me të drejtat e konsumatorëve ku u 
konstatuan shkelje në 123 raste ose 12,46%, prej të cilave në 109 ose 88,62% të rasteve u 
pranuan ndërhyrjet e Avokatit të Popullit. Nga fusha e jurisprudencës cenime u konstatuan 
në 99 ose 10,03% të parashtresave prej të cilave në 91 raste ose 91,92% të rasteve u 

Grafi ku nr. 5
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pranuan intervenimet. Nga fusha 
e gjendjes civile dhe punëve tjera 
të rendit shkelje u konstatuan në 
77 ose 7,80% të rasteve prej të 
cilave në 55 ose 71.42% u veprua 
pas ndërhyrjes së Avokatit të Pop-
ullit etj. 

Grafi ku nr. 6
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Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, numri më i madh i mosveprimit 
sipas sugjerimeve, rekomandimeve dhe intervenimeve tjera të propozuara nga Avokati i Pop-
ullit u vërejt tek komisionet e shkallës së dytë pranë Qeverisë së Republikës së Maqedon-
isë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Shëndetësisë, 
njësitë e pushteti lokal etj.

Sikurse edhe çdo vit, cenimet e konstatuara të të drejtave të njeriut kishin të bënin me 
mosrespektimin e dispozitave ligjore dhe procedurale, përkatësisht zvarritjen e procedurave 
në të cilat qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre. Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të 
konstatuara, thuaja se 90% kanë të bëjnë me zvarritjen e procedurave administrative. Me 
fjalë të tjera, në mbi 90% të rasteve organet kompetente nuk e kanë respektuar afatin për 
vendimmarrje sipas kërkesave të qytetarëve, ndërsa një numër i konsiderueshëm i tyre e 
kanë keqpërdorur institutin heshtje e administratës. 
Për evitimin e shkeljeve të konstatuara Avokati i Popullit drejtoi pranë organeve kompetente 

2714

11

11
6

6

4

Qeveriaa e RMa -së – kallës së dytëkomisionet e shkaka - 27

Njësitë e pushtetit lokal ë – 14

Ministria e Punëve të Brendshmeia – 11

Ministriaa e Shëndetësisë a – 11

Ndërmarrrjet publike, shërbimet dhe institucionet rrj – 6

Ministria e FinancaveF – 6

Ministria e Traransportit dhe Lidhjevera - 4

65,22%

13,04%

21,74%

Çështjet strehimore

93,33%%%

6,67%

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti

100,00%

Mjedisi jetësor

75,00%

25,00%

Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat

94,87%

5,13%

Të tjera 

Është vepruar pas ndërhyrjes së APËshtë vËshtë ve -së
k është vepruar sipas ndërhyrjes së APNuk ëk ë -së

anë ndërmarrë të gjitha veprimet nga APJanan

Organet të cilat në të shumtën e rasteve nuk kanë vepruar 
sipas ndërhyrjeve të AP-së 

Foto nr. 4
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Grafi ku nr.7
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Intervenime të dërguara të Avokatit të Popullit

NGA PUNA E ZYRAVE TË 
AVOKATIT TË POPULLIT 

Karakteristikë thelbësore e Institucionit Avokat i Popullit është arritshmëria e tij deri te 
qytetarët, qëllim ky për të cilin edhe është themeluar. 

Për këto arsye, mënyra e punës së Institucionit është konceptuar në atë mënyrë që ai 
gjithmonë të jetë i hapur për qytetarët dhe problemet e tyre me të cilat përballen për çdo 
ditë. 

Kështu, çdo ditë pune në Zyrën e Shkupit, si dhe në zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, 
Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip bëhej pranimi i qytetarëve, me ç’rast Avokati i Pop-
ullit, zëvendësit e tij dhe punonjësit e shërbimit profesional pranuan në bisedë mbi 6500 
qytetarë dhe në rastet kur ekzistonte dyshimi se është kryer shkelje e të drejtave menjëherë 
formoheshin lëndë sipas së cilave më pas procedohej. Megjithatë, në rastet kur nuk ekziston-
te bazë për procedim të Avokatit të Popullit, qytetarët këshilloheshin se në ç’mënyrë mund ta 
mbrojnë ose realizojnë të drejtën e tyre dhe përpara cilit organ kompetent. Zyra e Avokatit të 
Popullit në Shkup, gjatë vitit 2010 ka pranuar më së shumti parashtresa, përkatësisht 2632. 
Në Zyrën e Avokatit të Popullit në Manastir janë pranuar 476 parashtresa, në Kërçovë 291, 

609 intervenime, në mesin e të cilëve: 55 rekomandime, 161 propozime, 15 mendime 
dhe 10 sugjerime. Krahas kësaj, Avokati i Popullit paraqiti një kërkesë pranë Prokurorisë 
Publike për hapjen e procedurës me qëllim të përcaktimit të përgjegjësisë penale dhe dy 
iniciativa për inicimin e procedurës disiplinore kundër personave përgjegjës ose personave 
zyrtarë të organeve dhe organizatave. (Grafi ku nr.7) 
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në Kumanovë 220, 117 në Strumicë, 185 në Tetovë dhe 122 parashtresa janë pranuar në 
Zyrën e Shtipit. 

Në Zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup u veprua sipas 2359 parashtresave, në Manas-
tir sipas 627 parashtresave, në Kërçovë sipas 287, në Kumanovë sipas 247, në Strumicë si-
pas 151, në Tetovë sipas 229 parashtresave dhe në Shtip u veprua sipas 143 parashtresave.

Numri i parashtresave të pranuara dhe parashtresave sipas së cilave procedohet në zyrat 
rajonale të Avokatit të Popullit është i ndryshëm për shkak se parashtresat janë shpërndarë 
varësisht nga vendndodhja e organit ndaj të cilit ankohej parashtruesi i parashtresës. Kjo u 
bë me qëllim që të veprohej sa më shpejtë dhe në mënyrë më efi kase sipas parashtresës.
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MBROJTJA E TE DREJTAVE 
SIPAS FUSHAVE



MOSDISKRIMINIMI DHE PËRFAQËSIMI 
I DREJTË DHE ADEKUAT

Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve, 
sa u përket shkeljeve të parimeve të mos-
diskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat të pjesëtarëve të bashkësive, është 
njëra nga fushat të cilave Avokati i Popullit 
u kushton vëmendje të veçantë. 

Pas ndryshimeve kushtetuese të vi-
tit 2001 dhe miratimit të Ligjit për Avoka-
tin e Popullit, mes tjerash, u përcaktua se 
Institucioni ndërmerr veprime për mbro-
jtje nga diskriminimi dhe i ndjek gjendjet 
që kanë të bëjnë me respektimin e zbatim-
it të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në 
organet e pushtetit shtetëror, organet e një-
sive të pushtetit lokal dhe në institucionet e 
shërbimet publike.

Duke u nisur nga autorizimet e këtilla të përcaktuara me Kushtetutë, Avokati i Popul-
lit, edhe në këtë vit raportues, e monitoroi gjendjen në lidhje me përfaqësimin e drejtë dhe 
adekuat të të gjitha bashkësive dhe përpiloi Informatë të veçantë me pasqyrë tabelore të 
të dhënave të grumbulluara nga organet ndaj të cilëve vepron me kompetencë. Këtë vit, u 
grumbulluan të dhëna edhe për vendet udhëheqëse të punës, sa i përket zbatimit të këtij 
parimi, kompetencë kjo që Avokatit të Popullit i jep rol të dyfi shtë në shoqëri. Së pari, nga 
aspekti juridiko - formal e ilustron implementimin kuantitativ të këtij parimi dhe së dyti, që 
është më imanent nga aspekti i dimensionit human të Institucionit, e monitoron balancimin 
e realizimit të të drejtave të bashkësive dhe ndjenjën se i përkasin institucioneve të sistemit. 

 Monitorimi i nivelit të përfaqësimit përmes shifrave paraqet vetëm një element mbi 
bazë të të cilit më tej bazohen konkluzionet e përgjithshme për gjendjen në këtë fushë.

 Të dhënat e grumbulluara nga organet, ndaj të cilave Avokati i Popullit vepron me 
kompetencë, edhe gjatë këtij viti, dëshmuan se niveli i përfaqësimit nuk është arritur në më 
tepër institucione, edhe pse marrë në përgjithësi mund të konkludohet se shënon përparim. 

Kjo është karakteristikë e organeve të administratës shtetërore, por nuk ka të bëjë 
edhe me kuadrin udhëheqës, ku të dhënat fl asin se ekziston përfaqësim i pjesëtarëve të 
bashkësisë shumicë.

 Ndërmarrjet publike, edhe gjatë këtij viti, rezultuan me shkallë të ulët të imple-
mentimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, e që në veçanti ka të bëjë me të 
punësuarit të cilët  e përbëjnë kuadrin jo-udhëheqës të ndërmarrjeve. 

  Meqë gjendja e këtillë po zvarritet vite me radhë, Avokati i Popullit vlerëson se nevo-
jiten masa dhe aktivitete të cilat në masë të madhe do ta afi rmonin këtë parim, implemen-
timi i të cilit është shumë i rëndësishëm për një shoqëri multietnike dhe multikulturore, siç 
është shoqëria jonë.
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Годишен извештај 2010
Народен правобранител

29

Raporti Vjetor 2010

w w w .  o m b u d s m a n . m k



30

 Për nivelin e respektimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, u kërkua 
informatë edhe nga Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë, i cili informoi në lidh-
je me aktivitetet e realizuara për zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, 
përkatësisht implementimin e Strategjisë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe Plan 
Veprimin për zbatimin e Strategjisë për përfaqësim adekuat, si dhe raportet për shkallën e 
realizimit të këtij parimi.

Së këtejmi, Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë informoi edhe për konkurset 
e realizuara për punësimin e pjesëtarëve të bashkësive gjatë vitit paraprak dhe konkurset të 
cilët janë në rrjedhë e sipër, duke i nënvizuar edhe aktivitetet që planifi kohen për vitin 2011. 

 Zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat mund të ketë efekt vetëm nëse 
përfshihen të gjitha bashkësitë, përkatësisht nëse sigurohet balancimi i interesave të të gjitha 
bashkësive etnike. Kjo kontribuon për ndërtimin e besimit multietnik dhe tolerancës midis 
bashkësive të ndryshme, gjë që paraqet bazë për bashkëjetesë në shoqërinë tonë. 

 Diskriminimi, si fushë e cila domosdoshmërish ndërlidhet me përfaqësimin, edhe gjatë 
këtij viti ishte fushë në të cilën u evidentua numër i vogël i parashtresave nga qytetarët. Sig-
urisht se vlerësimi i Avokatit të Popullit është që numri i vogël i parashtresave nuk e pasqyron 
gjendjen reale. Përkundrazi, kjo i referohet informimit të pamjaftueshëm dhe mosidentifi kimit 
të formave të diskriminimit, por edhe mosbesimit që ndjejnë qytetarët ndaj institucioneve të 
sistemit, ndërkaq në numrin më të madh të rasteve edhe për shkak të mungesës së guximit 
për ta denoncuar diskriminimin si bazë për shkeljen e të drejtave të tyre. 

Konkluzioni i këtillë mbështetet në fak-
tin se shpeshherë qytetarët, gjatë rrjedhës 
së procedurës, vendosin që lënda të ud-
hëhiqet si shkelje e të drejtës nga ndonjë 
fushë e caktuar, e jo si shkelje e të drejtave 
në bazë të diskriminimit.

Nga ana e qytetarëve diskriminimi 
është vënë në dukje në fushën e: marrëdh-
ënieve të punës, gjyqësorit, shëndetësisë, 
arsimit dhe administratës publike, ndërkaq 
viktima të diskriminimit në shoqërinë tonë 
më së shpeshti janë grupet vulnerabile. 

Avokati i Popullit edhe këtë vit kon-
statoi se diskriminimi më së shpeshti vihet 
re në procedurat e punësimit, ndërkohë që 

janë shënuar edhe raste në të cilat vihen në pah shkeljet e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat, si masa afi rmative të shtetit. Njëherësh, shqetëson fakti se diskriminimi para-
qitet edhe mbi bazë të: gjinisë, përkatësisë nacionale dhe fetare dhe përkatësisë politike e që, 
për fat të keq, ky i fundit është më brutal. 

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit sugjeroi ndalimin e të gjitha 
formave të diskriminimit, përfshirë edhe diskriminimin mbi baza etnike, gjithsesi duke e po-
tencuar faktin se procedura e punësimit nuk duhet të ngarkohet me besimin politik ose besim 
tjetër të kandidatit për punësim. 

Lëndë karakteristike, në të cilën u konstatua diskriminim i drejtpërdrejt, ishte rasti i 
manifestimit që mbështetej nga Qyteti i Shkupit dhe në të cilin afi shet reklamuese përm-
banin gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimit ndaj target grupeve të caktuara. Avokati i Popullit 
vuri në dukje përmbajtjen diskriminuese të afi sheve reklamuese, sidomos për shkak se kjo 
u vlerësua si gjuhë e urrejtjes. Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua, Qyteti i Shkupit u 
distancua nga veprimi i tillë, i gjykoi aktivitetet e organizatorit dhe përmbajtja kontestuese u 
tërhoq publikisht. 

Kur bëhet fjalë për pritjen e gjatë të kornizës ligjore për këtë fenomen, përfundimisht u 
miratua Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, por sipas Avokatit të Popullit, 
nëse me të vërtetë dëshirohet që ky Ligj të jep efekte në drejtim të mbrojtjes nga diskrim-
inimi, i njëjti shumë shpejtë do të duhet të pësojë ndryshime.
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Akoma nuk është arritur niveli i nevojshëm i përfaqësimit, sidomos tek pjesëtarët 
e bashkësive më të vogla etnike edhe pse shënohet një përparim në zbatimin e parimit 
të përfaqësimit të drejtë. Nga ana tjetër, ky parim nuk zbatohet me konsekuencë tek 
vendet udhëheqëse të punës.

Sistemi ekzistues për implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë nuk mun-
dëson efekt thelbësor në zbatimin e këtij parimi afi rmativ.

Mungon niveli i domosdoshëm i identifi kimit të diskriminimit në të gjitha format e 
tij nga ana e qytetarëve, por dhe nga ana e atyre të cilët i zbatojnë ligjet dhe vendosin 
për të drejtat e qytetarëve.

Respektim dhe implementim me konsekuencë i parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat i të gjitha bashkësive, në veçanti nga ana e ndërmarrjeve publike dhe 
kuadri udhëheqës i organeve të administratës shtetërore.

Mbindërtim i sistemit për implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë.
Realizim i aktivitete me qëllim të edukimit në kontekst të identifi kimit të llojeve 

dhe formave përmes së cilave manifestohet diskriminimi.
Përforcim i sistemit të parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi, si  dhe 

bashkëpunim ndërinstitucional. 

Nuk është kontestues vetëm fakti që ky Ligj nuk i përmban të gjitha format e diskrim-
inimit, me çka pamundësohet mbrojtja e grupeve të caktuara vulnerabile në shoqëri, por se ai 
përmban edhe jokonsekuenca të tjera, të 
cilat mund të çojnë deri në sistem joefektiv 
të mbrojtjes në përgjithësi. 

Nevojitet ndërgjegjësimi i qyteta-
rëve, ndërsa për t’u arritur kjo janë të 
domosdoshme aktivitete globale në këtë 
plan, jo vetëm nga aspekti i informimit me 
mënyrat e mbrojtjes nga diskriminimi, por 
edhe për rrënimin e të gjitha paragjyki-
meve ekzistuese të cilat mund të sjellin 
konfl ikte në vend që të shpijnë deri te re-
spektimi dhe mirëkuptimi i diversiteteve 
dhe tolerancës si bazë për bashkëjetesë. 
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vende udhëheqëse të punës 10 8 80,0 2 20,0

të punësuar të tjerë 19 17 89,5 1 5,3 1 5,3

vende udhëheqëse të punës 57 44 77,2 13 22,8
të punësuar të tjerë 215 162 75,3 41 19,1 3 1,4 1 0,5 5 2,3 2 0,90,90,9 1 0,5
vende udhëheqëse të punës 43 30 69,8 11 25,6 1 2,3 1 2,333
të punësuar të tjerë 24 4 16,7 14 58,3 1 4,2 1 4,2 2 8,3 111 4,244 2 1 4,2

vende udhëheqëse të punës 5 5 100,0

të punësuar të tjerë 12 6 50,0 5 41,7 0,0 1 8,3

vende udhëheqëse të punës 10 7 70,0 2 20,0 1 10,0

të punësuar të tjerë 19 17 89,5 1 5,3 0,0 1 5,3

vende udhëheqëse të punës 28 21 75,0 4 14,3 1 3,6 1 3,6 1 3,6,63,6

të punësuar të tjerë 19 16 54,2 1 5,3 1 5,333 1 5,3

vende udhëheqëse të punës 25 17 68,0 7 28,0 1 44,04

të punësuar të tjerë 44 42 95,5 2 4,5

vende udhëheqëse të punës 35 27 77,1 6 17,1 1 2,9 1 2,9

të punësuar të tjerë 57 50 87,7 1 1,8 1 1,8 1 1,8 2 3,5 2 3,5

vende udhëheqëse të punës 14 9 64,3 3 21,444 1 7,1 1 7,1

të punësuar të tjerë 13 12 92,3 1 77,77

vende udhëheqëse të punës 34 33 97,1 1 2,9

të punësuar të tjerë 68 62 91,2 3 4,4 1 1,5 2 2,9
vende udhëheqëse të punës 10 7 70,0 22 20,0 1 10,0
të punësuar të tjerë 5 5 100,0
vende udhëheqëse të punës 422 365 86,5 4444 10,4 2 0,5 4 0,9 1 0,2 6 1,4
të punësuar të tjerë 10886 8550 78,5 184414 16,9 72 0,7 72 0,7 871818 1,7 11 0,1 153 1,4
vende udhëheqëse të punës 80 58 72,5 2202 25,0 1 1,3 1 1,3
të punësuar të tjerë 362 255 70,4 8888 24,3 3 0,8 6 1,711 6 1,7 1 0,3 3 0,8

vende udhëheqëse të punës 45 38 84,4 4 8,9 1 2,2 2 4,4
të punësuar të tjerë 112 63 56,3 4434 38,4 2 1,8 111 0,9 3 2,7
vende udhëheqëse të punës 68 57 83,8 9 13,2 2 2,9
të punësuar të tjerë 207 102 49,3 96696 46,4 2 1,0 1 0,5 4 1,9 1 0,5 111 0,5

vende udhëheqëse të punës 171 157 91,8 11 6,4 1 0,6 1 0,6 1 0,6

të punësuar të tjerë 787 619 78,7 125 15,91 9 1,1 1 0,1 22 2,8 5 0,6 1 0,1 5 0,6
vende udhëheqëse të punës 7 6 85,7 1 14,3
të punësuar të tjerë 19 18 94,7 1 5,3,3,3
vende udhëheqëse të punës 42 33 78,6 5 11,99 2 4,8 1 2,4 1 2,4
të punësuar të tjerë 93 31 33,3 57 61,3 1 1,1 2 2,2 1 1,1 1 1,1
vende udhëheqëse të punës 15 11 73,3 3 20,0 1 6,7
të punësuar të tjerë 26 10 38,5 14 53,8 2 7,7
vende udhëheqëse të punës 168 142 84,5 24 14,3 1 0,6 1 0,6
të punësuar të tjerë 301 206 68,4 81 26,9 5 1,777 2 0,7 2 0,7 3 1,0 2 0,7
vende udhëheqëse të punës 35 26 74,3 6 17,1 1 2,9 1 2,9 1 2,9
të punësuar të tjerë 225 145 64,4 69 30,7 4 1,8 2 0,9 1 0,4 3 1,3 1 0,4
vende udhëheqëse të punës 65 58 89,2 5 7,7 1 1,5 1 1,5
të punësuar të tjerë 569 465 81,7 72 12,7 6 1,1 1 0,2 1121 2,1 6 1,1 3 0,5 4 0,7
vende udhëheqëse të punës 65 60 92,3 3 4,6 1 11,51 1 1,5
të punësuar të tjerë 211 155 73,5 40 19,0 3 1,4 3 1,4 3 1,4 5 2,4 1 0,5 1 0,5
vende udhëheqëse të punës 52 48 92,3 3 5,8 1 1,9
të punësuar të tjerë 166 117 70,5 41 24,7 4 2,4 3 1,8 1 0,6

vende udhëheqëse të punës 53 40 75,5 7 13,2 2 3,8 2 3,8 2 3,8

të punësuar të tjerë 332 224 67,5 81 24,4 1 0,3 5 1,5 7 2,1 9 2,7 4 1,2 1 0,330 3
vende udhëheqëse të punës 112 99 88,4 9 8,0 1 0,9 3 2,7
të punësuar të tjerë 484 427 88,2 44 9,1 1 0,2 3 0,6 1 0,2 1 0,2 7 1,4

Shqiptarë Turq Romë Serbë Vlleh Boshnjakë Të tjerë

Kabineti i Presidentit
të RM-së - Shërbimi
profesional

Kuvendi i RM-së 
Shërbimi profesional

Avokati i Popullit i RM-
së
Komisioni Shtetëror 
për Parandalimin e 
Korrupsionit

Gjykata Kushtetuese e
Republikës së 
Maqedonisë 
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PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT
Maqedonas

Këshilli Gjyqësor i 
Republikës së 
Maqedonisë
Gjykata  Administra-
tive e Republikës së
Maqedonisë
Gjykata Supreme e 
Republikës së 
Maqedonisë 
Prokuroria Publike e 
Republikës së 
Maqedonisë 
Avokatura e Shtetit e 
Republikës së 
Maqedonisë

Këshilli i Prokurorëve
Publikë 

Ministria e Punëve të 
Brendshme 

Ministria e Ekonomisë
Ministria e Mjedisit 
Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor 

Ministria e 
Shëndetësisë 

Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe
Ekonomizimit me 
Ujëra

Ministria e Sho-qërisë
Informatike 

Ministria e Tran-sportit
dhe Lidhjeve

Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale

Ministria e Financave

Ministria e Kulturës 

Ministria e Vetadmi-
nistrimit Lokal

Ministria e Punëve të 
Jashtme

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Drejtësisë 
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vende udhëheqëse të punës 64 58 90,6 4 6,3 1 1,6 1 1,6

të punësuar të tjerë 246 145 58,9 79 32,1 10 4,1 4 1,6 2 0,8 2 0,8 3 1,2 1 0,4

vende udhëheqëse të punësende udhëvende udhëh 13 13 100,0

të punësuar të tjë tjerëtë tje 368 321 87,2 23 6,3 5 1,4 5 1,4 6 1,6 3 0,8 4 1,1 1 0,3

vende udhëheqëse të të punëstë p 10 8 80,0 1 10,0 1 10,0
të punësuar të tjerë 4144 9 64,3 5 35,7

vende udhëheqëse të punës 20 18 90,099 1 5,0 1 5,0
të punësuar të tjerë 64 52 381,33 3 4,7 2 3,1 1 1,6 1 1,6 3 4,7 1 1,6 1 1,6

vende udhëheqëse të punës 373737 2 5,4 33333 89,2 1 2,7 1 2,7

të punësuar të tjerë 1344 12 0,9 1176 87,58787 84 6,3 30 2,2 10 0,7 7 0,5 25 1,9
vende udhëheqëse të punës 31 23 74,2 7 622,66 1 3,2
të punësuar të tjerë 34 33 97,1 1 2,9
vende udhëheqëse të punës 161 11391 86,3 16 9,9 222 1,2 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6
të punësuar të tjerë 142 116 81,7 15 10,6 2 1,41 1 0,7 2 1,4 5 3,5 0 0,0 1 0,7
vende udhëheqëse të punës 113 8868 76,1 21 18,6 3 2,7 3 2,7
të punësuar të tjerë 238 20020 84,9 19 8,0 2 0,8 1 0,4 2 0,8 8 3,4 2 0,8 2 0,8
vende udhëheqëse të punës 548 46626 84,3 60 10,9 3 0,5 8 1,46 8 1,5 3 0,5 4 0,7
të punësuar të tjerë 1890 160050 84,9 175 9,3 25 1,3 42424 1,3 17 0,9 30 1,6 4 0,2 10 0,5
vende udhëheqëse të punës 108 83 76,9 24 22,2 1 0,9
të punësuar të tjerë 1477 122382 83,8 191 12,9 5 0,3 4 0,3 16 1,1 17 1,2 1 0,1 5 0,3
vende udhëheqëse të punës 79 57 72,2 18 22,8 2 2,5 1 1,311 1 1,3
të punësuar të tjerë 915 730 79,8 117 12,8 9 1,0 17 91,,9 14 1,5 14 1,5 3 0,3 11 1,2
vende udhëheqëse të punës 547 436 79,7 81 14,8 8 1,5 4 0,7 4 0,7 5 0,9 9 1,6
të punësuar të tjerë 348444 2793 80,2 491 14,1 69 2,0 26 0,7 56 1,6 26 0,7 4 0,1 19 0,5

vende udhëheqëse të punës 52 43 82,7 9 17,3

të punësuar të tjerë 705 608 86,2 81 11,5 2 0,3 3 0,4 10 1,4 1 0,1
vende udhëheqëse të punënësnës 1014 890 87,8 86 8,5 4 0,4 2 0,2 12 1,2 10 1,0 4 0,4 6 0,6
të punësuar të tjerë 7238 6090 84,1 801 11,1 67 0,9 53 0,7 112 1,5 64 0,9 15 0,2 36 0,5
vende udhëheqësqëse të punësqëse 426 360 84,5 42 9,9 1 0,2 13 3,1 1 0,2 2 0,5 7 1,6
të punësuaësuar të tjerënësuar 6464 5482 84,8 522 8,1 97 1,5 62 1,0 172 2,7 53 0,8 22 0,3 54 0,8
vende udhëheqëse të punësve 1994 1657 83,1 210 10,5 24 1,2 1 0,1 47 2,4 19 1,0 14 0,7 22 1,1
të punësuar të tjerë 12445 10365 83,3 1304 10,5 158 1,3 139 11,11 235 1,9 85 0,7 41 0,3 118 0,9
vende udhëheqëse të punës 400 240 60,0 113 28,3 20 5,0 1 ,30,0, 19 4,8 4 1,0 1 0,3 2 0,5
të punësuar të tjerë 14700 9903 67,4 3804 25,9 535 3,6 83 0,600 149 1,0 62 0,4 60 0,4 104 0,7
vende udhëheqëse të punës 156 118 75,6 30 19,2 1 0,6 4 2,6 2 1,3 1 0,6
të punësuar të tjerë 5885 4460 75,8 1181 20,1 64 1,1 5155 0,3 82 1,4 41 0,7 10 0,2 32 0,5
vende udhëheqëse të punës 289 239 82,7 35 12,1 2 0,7 5 1,7 4 1,4 1 0,3 3 1,0
të punësuar të tjerë 1894 1479 78,1 223 11,8 10 0,5 5 0,3 36 1,9 20 1,1 4 0,2 117 6,2

82555 63761 77,2 13966 16,9 1340 61,66 5 0,7 1315 1,6 24 0,7 5 0,3 120 0,9

vende udhëheqëse të punës 7733 6338 82,3 992 12,5 79 1,0 11 0,1 134 1,7 67 0,9 36 0,5 76 1,0

të punësuar të tjerë 74822 57423 76,7 12974 7,317,37,3 1261 1,7 563 0,8 1181 1,6 503 0,7 220 0,3 697 0,9

Gjithsej 82555 63761 77,2 6139666 16,9 1340 1,6 574 0,7 1315 1,6 570 0,7 256 0,3 773 0,9
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Shënim: Avokati  i Popullit kërkoi të dhëna nga 886 institucione, prej të cilëve 719 dërguan, kurse 167 nuk dërguan të dhëna.Avokati  i Popullit kërkoi të dhëna nga 886 instituAvokati  i Popullit kërkoi të dhëna nga 886 instituc
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Nga 719 institucione të cilat dërguan të dhëna në 567 prej tyre nuk ka të punësuar asnjë boshnjak, në 506 asnjë rom, në 497stitucione të cilat dërguan të dhënanstitucione të cilat dërguan të dhëna
asnjë vlleh, në 457 asnjë turk, në 418 asnjë serb, në 335 asnjë shqiptar, ndërsa në 20 asnjë maqedonas., në 457 asnjë turk, në 418 as, në 457 asnjë turk, në 418 as

Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë dërgoi të dhëna të përgjthshme në të cilat janë edhe pjesë e të punësuarve të i për Zbatimin e Marrti për Zbatimin e Marr
shpërndarë në institucione tjera por, të cilët deri në fund të vitit vazhdojnë të marrin rrogë nga Sekretariati.ë në institucionë në institucion
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VEPRIMET POLICORE

Duke e pasur parasysh se policia është 
organi i vetëm shtetëror që ka të drejtë ligjore 
për përdorimin e forcës fi zike dhe mjeteve të 
dhunës, imponohet nevoja për monitorim të 
veçantë të situatës nga aspekti i ligjshmërisë 
gjatë zbatimit të autorizimeve të këtilla, do-
mosdoshmërisë që në një moment të caktuar 
të njëjtat të aplikohen, si dhe të proporcional-
itetit, varësisht nga rrethanat. 

Meqë hetimi i rasteve është çështje de-
likate, ku qytetarët ankohen për përdorimin tej 
mase të forcës nga ana e policisë ose sjelljen 
dhe veprimin joadekuat, efektiviteti i hetimit 
dhe përcaktimi i tërësishëm i gjendjes faktike 
paraqet domosdoshmëri para se të kërkohet 
ndërmarrje e veprimeve dhe masave për-
katëse nga ana e organit të ndjekjes.

Puna me lëndë, gjatë këtij viti, në pjesën 
më të madhe kishte të bënte me mosndër-
marrjen e masave nga ana e nëpunësve 
policorë për mbrojtjen e jetës dhe pronës së 
qytetarëve, zvarritjen e procedurave policore, 
përdorimin e tepërt të forcës ose mjeteve të 
dhunës, si dhe veprimeve tjera të paligjshme, 
siç janë: zvarritja e procedurave sipas denon-
cimeve të paraqitura, sekuestrimi i përkohshëm i sendeve ose moslëshimi i vërtetimit për sekuestrimin 
e bërë, thirrjet e pabaza për bisedë në stacion policor etj.

Në rastet kur konstatohej shkelje e të drejtave të qytetarëve, për shkak të sjelljes joprofe-
sionale dhe keqpërdorimit të autorizimeve të nëpunësve policorë, Avokati i Popullit me rekoman-
dim, sugjerim dhe intervenime tjera kërkonte shmangien e parregullsive dhe realizimin të drejtave 
ligjore të parashtruesve të parashtresave.

Konstatim i Avokatit të Popullit është se Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profe-
sionale edhe më tej, në përgjigjet e tij, i mohon të dhënat e qytetarëve për tejkalimin e autorizimeve 
të nëpunësve të caktuar policorë dhe sjelljen e tyre joprofesionale dhe joadekuate.

Përmbajtja e përgjigjeve të pranuara nga Sektori, sipas Avokatit të Popullit, shpie në konkluzi-
onin se ky mekanizëm i brendshëm kontrollues edhe më tej nuk e përmbush qëllimin, përkatësisht 
nuk zbaton hetime të plota dhe analitike për raste konkrete. 

Në këtë drejtim ishin edhe sugjerimet të cilat Avokati i Popullit në vazhdimësi i dërgonte në 
adresë të Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale.

Avokati i Popullit, me iniciativë personale, zbatoi procedurë për hetimin e cenimit të lirisë së 
medias të Televizionit “A1”, me theks të veçantë për lirinë e informimit publik, lirinë e lëvizjes së lirë 
të gazetarëve dhe qytetarëve, si dhe për shkak të dyshimit se nga ana e pjesëtarëve të policisë është 
tepruar me përdorimin e forcës dhe mjeteve të dhunës. 

Avokati i Popullit konstatoi se veprimi i organeve nuk e pengoi lirinë e informimit publik, ndërko-
hë që është vërejtur veprim joprofesional dhe i pakoordinuar nga aspekti i lidhshmërisë, sa u përket 
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urdhrave të lëshuar dhe veprimeve të zbatuara, përkatësisht sqarimi për shkaqet e ndalimit dhe legjiti-
mimit u realizua në mënyrë jo mjaft transparente, të qartë dhe bindëse dhe po ashtu nuk konstatoi 
përdorim të forcës fi zike ose mjeteve të dhunës. 

Megjithatë, duke i marrë parasysh garancitë për të drejtën e lirisë së informimit dhe rëndësinë 
e gazetarisë profesionale, nga aspekti i zhvillimit të demokracisë së shoqërisë tonë, Avokati i Popul-
lit konsideron se ndaj kësaj ngjarje duhet të kishte një qasje më sensibile. Mangësia e këtillë, për fat 
të keq, krijoi perceptimin e ndarjes gjë e cila në veçanti 
e shqetëson Avokatin e Popullit. Në shoqërinë tonë ka 
nevojë për përmbajtje nga veprimet të cilat çojnë drejt 
ndarjes së mëtutjeshme dhe me rëndësi të jashtëzakon-
shme është toleranca dhe sundimi i së drejtës. 

Mosndëshkimi dhe solidarizimi me nëpunësit 
policorë, përmes kamufl imit të lëshimeve të kryera nga 
ana e personave zyrtarë, edhe më tej paraqet shkak 
kryesor për zbatim joobjektiv, joprofesional dhe jocilë-
sor të hetimeve në kontekst të tejkalimit të autorizimeve 
zyrtare. 

Tendenca e këtillë e veprimit nuk është vërejtur 
vetëm në punën e Sektorit për Kontroll të Brendshëm 
dhe Standarde Profesionale por, për fat të keq, edhe në punën e organeve të ndjekjes, gjykatave dhe 
prokurorive publike, ku vihet re se procedurat kundër nëpunësve policorë, sipas një rregulli, zvarriten 
pafund, ndërkaq sipas kallëzimeve të qytetarëve për sulm ndaj personit zyrtar, për raste të njëjta, pro-
cedurat zbatohen me prioritet.

Sa i përket parimit kushtetues për prezumimin e pafajësisë edhe në vitin raportues u vërejtën 
tendenca të cenimit të tij përmes ekspozimit në publik të të dyshuarve dhe publicitetit tejet të theksuar, 
sidomos kur bëhej fjalë për bartës të funksioneve dhe personave tjerë të cilët iu ekspozuan publikut 
dhe jetës shoqërore. Ekspozimi publik, i cili si pasoj gjeneron etiketimin e të dyshuarve me konsekuen-
ca të përmasave të gjera, jo vetëm për ta por edhe për familjet e tyre, sipas Avokatit të Popullit paraqet 
fenomen i cili përveç që cenon personalitetin njerëzor, e çrregullon edhe atmosferën demokratike 
dhe tek qytetarët krijon mosbesim në sistemin juridik dhe në përgjithësi në sistemin e vlerave. Kjo 
ndodh për shkak se kishte raste kur institucione të caktuara dilnin me deklarata dhe konstatime të cilat 
drejtpërsëdrejti ndikonin në perceptimin e qytetarëve se të dyshuarit janë fajtorë, me këtë rast pa u 
deklaruar fajtorë me vendim gjyqësor.

Duke vepruar sipas detyrës zyrtare, si rezultat i kompetencave të përcaktuara në nenin 31 të 
Ligjit për Avokatin e Popullit, për ndjekjen e gjendjeve në lidhje me respektimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të personave të privuar nga liria, Avokati i Popullit gjatë vitit i vizitoi 
dhe realizoi inspektim në të gjitha 38 stacionet policore me kompetencë të përgjithshme.

Në bazë të metodologjisë së përpiluar paraprak-
isht, me inspektimin u përfshinë evidencat policore dhe 
ambientet ku mbahen personat të cilëve u është kufi zuar 
liria e lëvizjes nën dyshimin se kanë kryer vepër penale.

Për dobësitë e konstatuara me karakter mate-
rial, si dhe për parregullsitë e konstatuara nga aspekti 
i mbajtjes së evidencave policore, Avokati i Popullit har-
toi dhe i dërgoi Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
Informatë me rekomandime konkrete për tejkalimin e 
tyre.

Është vërejtur se ka përparim të caktuar sa u për-
ket kushteve materiale në të cilat qëndrojnë personat e 
privuar nga liria, por gjithashtu se ekziston më shumë 
rregull sa i përket mbajtjes së evidencave policore, gjë 

që është tregues se në ç’mënyrë u mundësohen të drejtat ligjore personave të privuar nga liria gjatë 
arrestimit, paraburgimit dhe qëndrimit të tyre në vendet e privimit nga liria. Por, nga ana tjetër, brengos 
fakti se akoma ka stacione policore në të cilat ambientet e mbajtjes janë nën standardet për qën-
drim dinjitoz dhe human të personave të privuar nga liria. 
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Avokati i Popullit, gjithashtu, vlerëson se edukimi i vazhdueshëm edhe më tej duhet të jetë pjesë 
e pandashme e procesit për aftësimin e nëpunësve policorë, sidomos në pjesën që ka të bëjë me të 
drejtat e njeriut, meqë tek qytetarët akoma vërehet mosbesim dhe frikë kur bëhet fjalë për mundësitë 
ligjore të nëpunësve policorë për përdorimin e forcës dhe mjeteve të detyrimit. 

Hetim jo i plotë i rasteve të keqpërdorimit ose tejkalimit të autorizimeve policore nga 
ana e Sektorit për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale. 

Edhe gjatë këtij viti, nga shumë subjekte dhe në mënyra të ndryshme, u cenua 
parimi i prezumimit të pafajësisë.

Edhe përkrah aktiviteteve për përmirësimin e kushteve në ambientet e mbajtjes, në 
stacionet policore akoma ekzistojnë vende të mbajtjes me kushte substandarde. 

Kontrollet e brendshme në Ministrisë e Punëve të Brendshme të kryhen shpejtë 
dhe të jenë gjithëpërfshirëse, me qëllim që të jenë më cilësore dhe më objektive dhe 
të mos lënë hapësirë për dyshim të veprimit arbitrar.

Derisa përgjegjësia për vepër të kryer penale nuk vërtetohet me aktgjykim të 
plotfuqishëm gjyqësor, apelojmë deri tek të gjithë në shoqëri që të përmbahen nga 
komentet dhe opinionet se dikush është fajtor.

Të vazhdojnë aktivitetet për krijimin e kushteve standarde në të gjitha stacionet 
policore me kompetencë të përgjithshme. 

GJENDJET CIVILE DHE PUNË 
TJERA TË RENDIT

Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve 
nga fusha e gjendjes civile dhe punëve 
tjera të rendit janë me rëndësi të veçantë 
për statusin personal dhe shoqëror të çdo 
qytetari të shtetit, si dhe për statusin e 
personave të cilët kërkojnë që shteti t’ua 
njoh ndonjë të drejtë ose liri të garantuar 
që parashikohet me instrumente dhe me-
kanizma juridikë ndërkombëtar. 

Edhe këtë vit, parashtresat e par-
ashtruara pranë Avokatit të Popullit, nga 
kjo fushë, vënë në dukje zvarritjen e 
procedurave për realizimin e të drejtave 
që kanë të bëjnë me statusin e shtetë-
sisë, vendbanimin dhe vendqëndrimin, lëshimin e dokumenteve publike (dokumente ud-
hëtimi, letërnjoftime, certifi kata nga evidenca amzë), si dhe sekuestrimin/kthimin e sendeve 
në bazë të kërkesave paraprakisht të paraqitura ose procedurave të zbatuara në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme ose në organe tjera me autorizime publike.
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Krahasuar me vitet e tjera, ndonëse është zvogëluar numri i lëndëve për fi timin e shtetë-
sisë së Republikës së Maqedonisë, zvarritja e këtyre procedurave rezulton nga moskoor-
dinimi i mjaftueshëm i organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme (organi për shtetësi, 
organi për të huaj, organi për siguri) në procedurën për natyralizim të aplikuesve që kërkojnë 
shtetësi.

Avokati i Popullit mbante kontakte të vazhdueshme me Sektorin për Punë Administra-
tive – Mbikëqyrëse dhe me Seksionin për shtetësi, pa marrë parasysh llojin dhe shkallën e 
procedurës e cila ishte në rrjedhë përpara organit të shkallës së parë ose përpara organit i cili 
vendos në procedurën e shkallës së dytë.

Për lëndët individuale Avokati i Popullit 
dërgonte mendime dhe sugjerime me shkrim 
për aplikuesit të cilët i përmbushnin kushtet 
konform Ligjit për shtetësi të Republikës së 
Maqedonisë dhe të Konventës Evropiane për 
Shtetësi, si pjesë përbërëse të legjislacionit 
vendas. 

Avokati i Popullit në vazhdimësi e sugj-
eronte edhe domosdoshmërinë e zbatimit 
të parimit të procedurës administrative për 
orientimin shërbyes të organeve dhe dhë-
nies ndihmë palëve të paditura, duke e 
pasur parasysh se procedura për fi timin e 
shtetësisë është procedurë e veçantë ad-
ministrative, në të cilën nuk zbatohen afa-
tet e përcaktuara me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative dhe nevojiten 
kontakte më të shpeshta me personat të 
cilët aplikojnë me qëllim që t’i dërgojnë pro-
vat e vlefshme.

Me qëllim të përmirësimit të gjendjes me rregullimin e shtetësisë të personave të cilët 
kanë lindur në Republikën e Maqedonisë dhe të të ashtuquajturve “të huaj të hasur”, Avokati 
i Popullit përsëri nënvizon se ekziston nevoja për plotësimin e Ligjit për shtetësi dhe le-
htësimin e kushteve për pranimin e personave të cilët trajtohen si shtetas të ish-republikave 
të RSFJ-së, të cilët faktikisht janë persona me status të pazgjidhur ose pa shtetësi. Mbësh-
tetjen për kërkesën e këtillë Avokati i Popullit e bazon në zbatimin e pjesës për shtetësi të 
Konventës Evropiane, e cila ka të bëjë me sukcesionin shtetërorë dhe shtetësinë, si dhe i 
promovon parimet e lidhjes së mirëfi lltë dhe efektive të personit të interesuar me shtetit, 
vendbanimin e përhershëm të personit të interesuar gjatë kohës së sukcesionit, vullnetin e 
personit të interesuar dhe prejardhjen e tij territoriale.

Si rezultat i aktiviteteve të veta, Avokati i Popullit konstatoi se procedura për fi timin e 
shtetësisë shënon rritje të numrit të aktvendimeve pozitive, përkatësisht zvogëlohet numri i 
parashtresave për fi timin e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë. 

Nga ana tjetër, është rritur numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me lëshimin e të 
ashtuquajturave dokumente publike biometrike (pasaporta, letërnjoftime, patentë shof-
eri) nga ana e organit të punëve të brendshme. U vërtetua konstatimi i Avokatit të Popullit, 
nga raporti i një viti më parë, se në Ministrinë e Punëve të Brendshme lëshimi i këtyre doku-
menteve zvarritet për shkaqe të ndryshme, me ç’rast pasojat negative i vuajnë qytetarët. 

Qytetarët reagojnë me arsye se shërbimi jo në kohë i ndërrimit të dokumenteve per-
sonale, i kufi zon në realizimin e lirive dhe të drejtave të tyre të përditshme dhe të drejtave 
të garantuara me Kushtetutë dhe ligje. Hulumtimi i Avokatit të Popullit, në lidhje me lirinë e 
qarkullimit dhe zgjedhjen e vendit të jetesës, rezultoi se Ligji për lajmërimin e vendba-
nimit dhe vendqëndrimit, përmban dispozita të cilat janë në kundërshtim me Kushtetutën e 
Republikës së Maqedonisë dhe për këtë arsye Avokati i Popullit vlerëson se ligji i cekur duhet 
të pësojë ndryshime në drejtim të shmangies së karakterit ekzistues kufi zues të këtyre dis-
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pozitave.   
Për dallim nga bashkëpunimi i mirë me organin kompetent për shtetësi, Avokati i Pop-

ullit përsëri nuk hasi në bashkëpunim adekuat me organin kompetent për të huaj, për-
katësisht Sektorin për Çështje Kufi tare dhe Migracion edhe atë për disa lëndë në të cilat u 
konstatua shkelje e së drejtës së rregullimit të qëndrimit të personave të huaj, të cilët mbi 
baza të ndryshme qëndrojnë në shtet, më së shpeshti mbi bazë të martesës.

Për pengimin e këtillë të punës, Avokati i Popullit rregullisht i dërgonte Ministrit të 
Punëve të Brendshme raporte të veçanta në lidhje me mosbashkëpunimin. Sigurisht që, nëse 
vazhdon kjo praktikë, Avokati i Popullit do të detyrohet ta shfrytëzojë mundësinë për inicimin 
e procedurave për kundërvajtje kundër personave zyrtarë të organit për të huaj. Duke e 
pasur parasysh vëllimin dhe kompleksitetin e Ligjit për të huaj, Avokati i Popullit konstatoi se 
personat zyrtarë të organit për të huaj dispozitat e këtij ligji i zbatojnë më mënyrë arbitrare 
dhe restriktive dhe pikërisht për këtë shkak, ka nevojë për edukimin e tyre plotësues dhe 
thjeshtësimin e procedurave para këtij organi.

Avokati i Popullit hasi në bashkëpunim të mirë me organin e ri – Drejtorinë për Ud-
hëheqjen e Librave Amzë (si organ në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë) nga aspekti i re-
alizimit të së drejtës së qytetarëve nga fusha e evidencës amzë.

Për dallim nga viti i kaluar, parashtresat e qytetarëve për kthimin e sendeve të sekue-
struara (regjistrimin e automjeteve për udhëtim/patentë shoferë) rezultuan me inicimin e 

procedurave për mbrojtje, për shkak se 
bëhej fjalë për të drejta një herë të njo-
hura, pastaj të anuluara nga ana e or-
ganit për punë të brendshme, për anulimin 
e të cilave parashtruesi i parashtresës nuk 
kishte dhënë as shkas ose as motiv. Në 
raste të tilla, Avokati i Popullit jepte mendi-
min se parimi i sigurisë ligjore të qytetarëve 
duhet të respektohet nga organi kompetent 
dhe ai të vendos në përputhje me rregullat 
e procedurës administrative.

Gjithashtu, karakteristike për periudh-
ën raportuese është procedimi i Avokatit të 
Popullit sipas kërkesave të institucioneve të 

ombudsmanëve të vendeve fqinje, në të shumtën e rasteve, për realizimin e së drejtës nga 
evidenca amzë për persona të cilët kanë lindur në territorin e Republikës së Maqedonisë, por 
që nuk kanë mundësi t’i realizojnë vetë këto të drejta.

Qytetarët edhe më tej ballafaqohen me vështirësi gjatë procedurave për realizimin 
e të drejtave të gjendjes civile (lëshimin e dokumenteve publike, dokumenteve të ud-
hëtimit, letërnjoftimeve, certifi katave nga evidenca amzë, vendbanimit, vendqëndrimit, 
statusit të shtetësisë). Brengos mosauzhurniteti i veprimit.

Kriteret e përcaktuara në Ligjin për lajmërimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit të 
qytetarëve e kufi zojnë të drejtën e qarkullimit në territorin e Republikës së Maqedonisë që 
është e garantuar me Kushtetutë, si dhe lirinë e zgjedhjes së vendbanimit. 

Në veçanti brengos mosveprimi sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit nga ana 
e Sektorit për Çështje Kufi tare dhe Migracion, mosbashkëpunim i cili vite me radhë e pen-
gon punën e Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. 
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Të përshpejtohen aktivitetet për mbindërtimin e kapaciteteve infrastrukturore dhe 
kadrovike nga të gjitha aspektet, me qëllim të shërbimit me kohë të qytetarëve në lidhje 
me të drejtat statusore.

Të bëhen ndryshime në Ligjin për lajmërimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit me 
qëllim që të mos pengohet liria e qarkullimit dhe liria e zgjedhjes së vendbanimit.

Të kërkohet përgjegjësi nga Sektori për Çështje Kufi tare dhe Migracion për shkak 
të pengimit të punës së Avokatit të Popullit.

JURISPRUDENCA

Nëse merret parasysh struktura or-
ganizative formale – juridike e Institucionit 
Ombudsman në Republikën e Maqedonisë 
dhe legjislacionet e institucioneve të om-
budsmanëve në vende tjera të Evropës, 
Avokati i Popullit ka mundësi relativisht 
më të madhe për intervenim sa i përket 
pushtetit gjyqësor, sidomos kur bëhet fjalë 
për zvarritjen e procedurave gjyqësore, si 
dhe monitorimin e punës së administratës 
gjyqësore, pa i cenuar parimet e autono-
misë dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor.

Kontrolli i të dhënave të qytetarëve 
për zvarritjen e procedurave gjyqësore 
dhe kontrolli mbi administratën gjyqësore, 
sipas rregullit, bëhet me shkresa drejtuar 
kryetarëve të gjykatave, prokurorëve pub-
likë, organeve të Dhomës së Avokatisë, 
noterëve dhe përmbaruesve, por shpesh-
herë realizohet edhe përmes komunikimit 
të drejtpërdrejt me ta dhe po ashtu me 
shërbimet gjyqësore ose me shërbimet e 
institucioneve tjera të gjyqësorit.

Për më tepër, krahas numrit të madh 
të aktiviteteve dhe ndërhyrjeve reformu-
ese nga aspekti i organizimit strukturor 
dhe miratimit të ndryshimit të ri, si dhe 
përshtatjes së legjislacionit ekzistues, me 
karakter material dhe juridiko – procesual, 
megjithatë, nga parashtresat e qytetarëve 
rezulton konstatimi se në praktikë ky sistem nuk është sa duhet konsistent dhe i arritshëm 
dhe nuk mundëson siguri juridike të qytetarëve. Së këtejmi, tek qytetarët krijohet përsh-
typja se është i pamundshëm realizimi i të drejtës së tyre para gjykatave. Në të vërtetë, fakt 
i pamohueshëm është se çdo vit raportues karakterizohet me më së shumti parashtresa të 
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parashtruara në lidhje me gjyqësorin.
Gjithsesi se realizimi i gjykimit të drejtë dhe gjykimit brenda afatit të arsyeshëm 

edhe më tej mbetet problemi më i madh gjatë realizimit të të drejtave të qytetarëve.
Në vitin raportues, sikurse edhe gjatë periudhës paraprake, qytetarët më së shumti iu 

ankuan Avokatit të Popullit për zvarritjen e procedurave gjyqësore në instancat gjyqësore 
të shkallëve të para.

Numër i madh i parashtresave u shënua 
edhe për sa i përket cilësisë së vendimeve 
gjyqësore, si rezultat i joprofenionalizmit 
dhe veprimit të pandërgjegjshëm të bartësve 
të funksionit të gjyqtarit, për çka Avokati i 
Popullit, për shkak të moskompetencës, 
qytetarëve u jepte këshilla juridike.

 Gjithashtu, është i madh numri i par-
ashtresave në të cilat qytetarët shprehin pa-
kënaqësinë e tyre nga vendimet gjyqësore 
të shkallës së parë, me ç’rast potencojnë se 
aktgjykimet janë marr nën presion ose nën 
ndikime tjera dhe, ndonëse pa paraqitur kur-
rfarë prova përkatëse ose argumente bindëse, nga Avokati i Popullit kërkonin ndryshimin e 
vendimeve gjyqësore ose ndërmarrjen e masave sanksionuese.

Duke i pasur parasysh kompetencat ligjore, gjatë veprimit sipas këtyre parashtresave 
Avokati i Popullit i mësonte/udhëzonte qytetarët se të drejtën e mbrojtjes mund ta reali-
zojnë duke iniciuar procedura para organeve dhe institucioneve tjera shtetërore.              

Evidenca dëshmon se numri i ankesave për zvarritjen e procedurave para gjykatave 
të shkallës së dytë është shumë më i vogël, por në praktikë është konstatuar se në një 
rast procedura ankimore para Gjykatës së Apelit në Shkup ka zgjatur më shumë se një vit 
(përkatësisht 15 muaj), me ç’rast Avokati i Popullit për shkak të cenimit të parimit të 
gjykimin brenda afatit të arsyeshëm, dërgoi rekomandim me kërkesë që të ndërmerren 
masa urgjente në drejtim të marrjes së vendimit në shkallë të dytë. 

Gjatë realizimit të së drejtës të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, qytetarët u 
ndeshën me probleme edhe sa i përket marrjes së vendimeve nga Gjykata Administrative 

e Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit në 
veçanti është i shqetësuar për tejzgjatjen e pro-
cedurave para kësaj Gjykate, e cila vendimet i 
merr pa zbatuar seancë dëgjimore, si dhe për 
faktin se para kësaj Gjykate më së shpeshti ve-
prohet sipas padive kundër akteve administrative 
të pushtetit ekzekutiv, të cilat i prekin interesat 
ekzistenciale të qytetarëve.

Gjatë vitit raportues, numri i parashtresave 
të parashtruara për shkak të zvarritjes së pro-
cedurave të prokurorisë ishte simbolik, mirëpo 
është evidentuar rast kur për shkak të mungesës 
së paarsyeshme të prokurorit publik ka ardhur 
deri te zvarritja e seancës gjyqësore.

Për sa u përket shkeljeve të të drejtave të 
qytetarëve nga ana e avokatëve, si ushtrues të 
shërbimit zyrtar, ndaj të cilëve Avokati i Popullit 
gjithashtu ka autorizime ligjore, edhe pse është 

i vogël numri i parashtresave, megjithatë, vihet re se organet disiplinore të Dhomës së 
Avokatisë veprojnë ngadalë sipas parashtresave të qytetarëve. Ata shpeshherë nuk ve-
projnë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit me çka lënë përshtypje për të dyshuar se i 
mbështesin kolegët e tyre.
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Për dallim nga noterët dhe mediatorët, ndaj të cilëve gjatë vitit raportues nuk u regjis-
truan ankesa nga qytetarët, pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i madh i par-
ashtresave nga qytetarë të cilët u ankuan për parregullsi të punës së përmbaruesve.

Në parashtresat kundër përmbaruesve, qytetarët në të shumtën e rasteve ankoheshin 
se përmbaruesit i rrezikonin të drejtat e tyre ekzistenciale sepse me urdhrat të cilët i dër-
gonin nëpër banka i sillnin në gjendje të varfërisë.

Avokati i Popullit regjistroi raste kur në kundërshtim me ligjin, përmbaruesi, me urd-
hër drejtuar bankës, kërkonte përmbarimin e të hyrave të përgjithshme nga xhirollogaria e 
transaksionit edhe pse debitori të ardhurat i siguronte vetëm në bazë të përkujdesjes ligjore, 
që është në kundërshtim me Ligjin për përmbarim, i cili e garanton ekzistencën minimale të 
debitorit.

Ndonëse Ligji për përmbarim e parashikon mbrojtjen ligjore të të drejtave të debitorit 
në procedurën e përmbarimit, megjithatë, falë vendosjes së bashkëpunimit korrekt midis 
Avokatit të Popullit dhe Dhomës së Përmbaruesve, në një pjesë të mirë të rasteve të shqyr-
tuara, debitorëve iu mbrojtën të drejtat ligjore pa hapur procedurë formale gjyqësore.

Edhe përkundër procesit shumëvjeçar reformues të sistemit të jurisprudencës në 
Republikën e Maqedonisë, qytetarëve akoma u cenohet e drejta e gjykimit brenda afatit 
të arsyeshëm, përkatësisht e njëjta nuk ju mundësohet.

Shqetëson fakti se zvarriten procedurat kundër nëpunësve policorë, për të cilët ekzis-
tojnë dyshime të bazuara se i kanë shkelur të drejtat e njeriut. 

Infrastruktura e sistemit të jurisprudencës paraqet problem i cili ndikon në efi kasite-
tin dhe cilësinë e punës së këtij sistemi.

Bartësit e funksioneve të gjyqësorit  në të ardhmen t’i përkushtojnë vëmendje më të 
madhe parimit të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, me qëllim që qytetarët në mënyrë 
efektive t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Vazhdimisht të punohet në përmirësimin e kushteve materiale të organeve gjyqë-
sore.

Të përforcohet edukimi i bartësve të funksioneve gjyqësore dhe i të punësuarve të 
kësaj fushe, me përkushtim të veçantë në pjesën e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe 
të zbatohen praktikat e mira të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE 
DHE EDUKUESE-KORREKTUESE

Gjendja me respektimin e të drejtave të personave të privuar nga liria, në vitin rapor-
tues, ishte në fokusin e Avokatit të Popullit si rezultat i sensibitetit të saj.  

Perceptimi i gjendjes bëhej në bazë të vizitave të realizuara ndërkaq, sikurse edhe në 
periudhën e mëparshme, Avokati i Popullit konstatoi gjendje të cilat shqetësojnë si nga 
aspekti i kushteve të vendosjes ashtu edhe nga aspektet e tjera siç janë: trajtimi i të dënu-
arve, mbrojtja shëndetësore, por edhe atmosfera e përgjithshme dhe marrëdhëniet midis 
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personave të dënuar, si dhe sjellja e personave zyrtarë ndaj të dënuarve.  
Që në fi llim të vitit, Avokati i Popullit, gjatë vizitës së realizuar në Entin Ndëshkues – 

Korrektues “Idrizovë”, hasi në kushte substandarde të cilat ishin nën dinjitetin njerëzor në 
Repartit gjysmë të hapur, me ç’rast publik-
isht kërkoi nga Ministria e Drejtësisë mbyll-
jen e menjëhershme të këtij Reparti dhe 
transferimin e të dënuarve në pjesë tjera 
të Burgut. 

Sugjerimi u pranua dhe u realizua 
në atë mënyrë që reparti i cekur u riparua 
brenda vitit. Megjithëkëtë, në Burgun “Id-
rizovë”, sidomos në disa reparte, kushtet 
janë problem që edhe më tej brengosin. 

Pas më tepër sugjerimeve të drejtu-
ara gjatë viteve të kaluara, përfundimisht 
u dislokua edhe Enti Edukues – Korrektues 
Tetovë nga Burgu “Shkup” dhe i njëjti u 
shpërngul në Veles, në ambientet e burgut 
të mëparshëm, por sipas Avokatit të Popullit 
nga ky dislokim nuk është arritur efekti 
kur kemi parasysh kushtet e vendosjes. 

Konstatimet e Avokatit të Popullit, 
në lidhje me kapacitetet e vendosjes dhe 
kushteve hapësinore, vënë në pah se in-
stitucionet ndëshkuese – korrektuese dhe 
edukuese – korrektuese nuk funksionojnë 
konform standardeve të përcaktuara me 
normat vendase dhe ndërkombëtare.

Kjo, veçanërisht ka të bëjë me Entin 
Ndëshkues – Korrektues “Idrizovë”, ku vërehet mbipopullim e që, sikurse edhe viteve të 
kaluara, mbetet problemi më i theksuar, ndërkohë që janë negative edhe vlerësimet për 
higjienën dhe ushqimin. Edhe më tej mungojnë aktivitetet rekreative të personave të 
dënuar, si dhe çfarë do qoftë aktivitetesh të cilat do të kontribuonin për shëndetin fi zik dhe 
mendor të tyre, gjë që fl et se procesi i risocializimit mungon tërësisht, ndërkaq kjo do të 
thotë se nuk ka kushte për arritjen e efektit nga ndëshkimi.

Ekipimi kadrovik në institucionet ndëshkuese – korrektuese, si dhe profi li i të punësuarve 
është akoma çështje e vërejtjeve sepse 
mungon forma e organizuar e trajnimit 
dhe aftësimit profesional të të punësuarve. 
Mungesa e këtillë është njëri nga shkaqet 
e trajtimit joadekuat të personave të 
dënuar, gjë që krijon hapësirë për trajtim 
johuman dhe në përgjithësi trajtim joad-
ekuat të të dënuarve, për çka fl asin rastet 
e torturës të cilat akoma ekzistojnë nëpër 
burgje. Njëherësh, duhet të nënvizohet se 
mekanizmat kontrollues, përkatësisht in-
spektorati i burgut nuk e realizon sa duhet 
funksionin e vet. 

Aspekti i sigurisë gjithashtu ishte 
çështje shqetësuese gjatë vitit raportues 
sepse kishte raste të qërim hesapeve në 
mënyrë fi zike mes personave të dënuar 

j j
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por edhe vetëvrasje dhe arratisje të personave të dënuar nga institucionet ndëshkuese – kor-
rektuese. Kjo përsëri fl et se konstatimi për menaxhimin dhe organizimin e keq të shërbimeve 
të caktuara të Burgut ndikon në gjendjen e përgjithshme, në veçanti nga aspekti i respektimit 
të të drejtave të personave të dënuar. Gjendja e këtillë sigurisht se ndikon edhe në rritjen e 
numrin e parashtresave nga kjo fushë, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre kishte të bënte 
me mbrojtjen shëndetësore. 

Ankesat e personave të dënuar drejtuar Institucionit ishin rezultat i të drejtës së shkur-
tuar të mbrojtjes adekuate shëndetësore në rastet kur për shkak të çrregullimeve shën-
detësore, të dënuarve nuk u mundësohej trajtimi shën-
detësor në institucione përkatëse shëndetësore jashtë 
Burgut. Në lidhje me gjendjen e këtillë Avokati i Pop-
ullit disa herë ua sugjeroi institucioneve obligimin për 
realizimin papengesë të së drejtës të mbrojtjes shën-
detësore të personave dënuar. 

Një rast karakteristik, i cili fl et se ekziston jok-
oordinim në dëm të të dënuarve është rasti me Burgun 
“Shkup” dhe Gjykatën Themelore në Kërçovë. 

Përkatësisht, u parashtrua parashtresë në të cilën 
u konstatua se gjykata themelore ka dërguar urdhër 
për dërgimin në vuajte të dënimit mbi bazë të aktgjykimit paraprak të personit të parabur-
gosur në adresën e tij të shtëpisë, edhe pse personi gjendej në Repartin e paraburgimit të 
Burgut “Shkup” dhe në të njëjtin moment i është ndërprerë masa e paraburgimit. Në pro-
cedurën të cilën e zbatoi Avokati i Popullit u konstatua se të dënuarit i është pamundësuar 
e drejta e paraqitjes së lutjes për shtyrjen e ekzekutimit të dënimit – veprim i cili ka veprim 
suspensiv kundrejt urdhrit. Gjatë procedimit u konstatua se mungon komunikimi ndërmjet 
gjykatave, ndërkaq komunikimi me institucionin ndëshkues – korrektues nuk zhvillohet me 
kohë, prandaj për shkeljet e konstatuara, si dhe për lëshimet e organeve kompetente, Avokati 
i Popullit i dërgoi sugjerim drejtorit të Burgut “Shkup”, ndërsa informata të veçanta i dërgoi 
Ministrit të Drejtësisë dhe Kryetarit të Këshillit Gjyqësor.

Në vitin 2010 Avokati i Popullit procedoi edhe sipas parashtresave të cilat kishin të bënin 
me përshpejtimin e procedurave për transferimin ose ekstradimin e personave të dënuar-
shtetas të huaj, të cilët dënimin me burgim e vuajnë në Republikën e Maqedonisë dhe shtetas 
të Republikës së Maqedonisë të cilët e vuajnë dënimin jashtë shtetit. Gjatë veprimit sipas 
këtyre rasteve, Avokati i Popullit bashkëpunoi edhe me ombudsmanët e shteteve ku personat 
e dënuar e vuanin dënimin ose që kërkonin transferim.  

Lëndë të procedimit, me vetiniciativë të Avokatit të Popullit, ishin rastet e manifestimit 
të pakënaqësive dhe protestave të personave të dënuar dhe keqtrajtimit të tyre fi zik nga ana 
e personave zyrtarë, prandaj varësisht nga gjendja e konstatuar ndërmerreshin masa për-
katëse duke sugjeruar obligimin për mbrojtjen e sigurisë së personave të dënuar, në veçanti 
mbrojtjen e shëndetit të tyre.

Në këtë vit raportues Avokati i Popullit e ka ndjekur gjendjen edhe në drejtim të kusht-
eve të përcaktuara në dokumentet ndërkombëtare, veçanërisht me Rregullat Evropiane të 
Burgjeve, duke e pasur parasysh se Republika e Maqedonisë, si vend-anëtar i Këshillit të Ev-
ropës, duhet t’i pranojë dhe respektojë këto rregulla. Së këtejmi, Avokati i Popullit konstatoi 
mosharmonizimin e të rregullave vendase me dokumentet ndërkombëtare.

Sistemi i burgjeve akoma nuk mund të sigurojë respektim real dhe zbatim të stand-
ardeve penologjike. Rregullat Evropiane të Burgjeve nuk janë ndërmarrë në legjislacionin 
vendas e as nuk janë zbatuar dhe respektuar në praktikë.

Kapacitetet e vendosjes dhe kushteve, në veçanti në Entin Ndëshkues – Korrektues 
“Idrizovë” akoma janë nën nivelin që duhet të jenë.
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Gjithnjë e më të shpeshta janë dukuritë e qërimit të hesapeve ndërmjet personave 
të dënuar si rezultat i funksionimit joadekuat dhe joprofesional të shërbimeve të sigurimit 
nëpër institucione.

Ekipimi i pamjaftueshëm dhe mungesa e pajisjes së shërbimeve mjekësore mbetet 
problem dhe për këtë shkak nuk mund të sigurohet mbrojtje adekuate shëndetësore e 
personave të dënuar – gjendje që brengos.

Nivel i pamjaftueshëm i profesionalizmit dhe kompetencës të të punësuarve në in-
stitucione gjë e cila shprehet negativisht në procesin e risocializimit.

Harmonizim konsekuent i legjislacionit vendas me normat ndërkombëtare, sido-
mos me Rregullat Evropiane të Burgjeve dhe standardet si parakusht për realizimin e të 
drejtave të garantuara të personave të dënuar dhe të paraburgosur me zbatimin e pari-
meve të ligjshmërisë dhe humanitetit dhe realizimin efektiv të procesit të risocializimit, si 
dhe arritjes së qëllimeve të dënimit.

Implementim konsekuent i standardeve të penologjisë, si parakusht për realizimin e 
të drejtave të garantuara të personave të dënuar dhe të paraburgosur me zbatimin e pari-
meve të ligjshmërisë dhe humanitetit dhe realizimit efektiv të procesit të risocializimit, si 
dhe arritjes së qëllimeve të dënimit.

Sigurim i kushteve adekuate, përforcim i kapaciteteve kadrovike dhe forcim i funk-
sionit mbikëqyrës të shërbimit për sigurim, si parakusht për nivel më të lartë të sigurisë 
dhe pengimit të qërim hesapeve midis personave të dënuar.

Edukim i vazhdueshëm dhe trajnim i të punësuarve dhe kuadrit udhëheqës me qëll-
im të ngritjes së nivelit të aftësimit dhe profesionalizmit të tyre.

MARRËDHËNIET PRONËSORE - JURIDIKE 

Sikurse edhe gjatë viteve paraprake, edhe në vitin 2010 numri më i madh i parashtre-
save nga fusha pronësore – juridike kishte të bënte me realizimin e së drejtës së qytetarëve 
në bazë të denacionalizimit.

Në këtë drejtim, duke e pasur parasysh punën e deritanishme praktike, efi kasiteti i 
procesit të kthimit të pronës si obligim ligjor lirisht mund të thuhet se mbeti vetëm në formë 
deklarative.

Konkretisht, edhe pse organet shtetërore, para së gjithash Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, gjatë periudhës së shkuar kohore, në vazhdimësi proklamonte angazhimin për 
intensifi kimin dhe përfundimin e shpejtë të procesit të denacionalizimit, në vitin 2010 iu 
qasën madje edhe ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për denacionalizim.

Së këtejmi, doemos duhet të theksohet se qëllimi i ndryshimit të këtillë pikë së pari 
ishte në kontekst që prona – objekt i denacionalizimit, realisht të mos kthehet ndërkaq pro-
narët e mëparshëm, përkatësisht trashëgimtarët e tyre, të fi tojnë dëmshpërblim vetëm 
me obligacione.   

Rrjedhimisht nga kjo, ishte e pritshme që zgjidhja e këtillë normative ta vinte në 
pikëpyetje realizimin e të drejtave të njeriut, sepse në mënyrë plotësuese fut pasiguri ju-
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ridike dhe kufi zim të realizimit të së drejtës së pronësisë.
Përkatësisht, me ligjin në fjalë, i cili pasi u votua në Kuvendin e Republikës së Maqedon-

isë dhe pas hyrjes në fuqi, në muajin maj 
të vitit 2010, shteti e fi toi të drejtën për të 
disponuar me pronën – lëndë e denacional-
izimit, ndërkaq, kthimin real të saj e kush-
tëzoi me rrethanën – kërkesa e paraqitur 
për denacionalizim të jetë e regjistruar 
në kadastër në momentin e hyrjes së saj 
në fuqi, përkatësisht në vitin 1998. Përn-
dryshe, në vitin 1998 shumë pak qytetarë 
kanë mundur të parashikojnë se në ndonjë 
periudhë kohore do të vuajnë pasoja nëse 
kërkesën e paraqitur për denacionalizim 
nuk e regjistrojnë në kadastër, sidomos për 
shkak se atëherë veprimi i tillë nuk ka qenë 
obligim ligjor.

Më tej, për lëndët për të cilat proce-
dura është në rrjedhë u parashikua zbatimi 
i dispozitave nga ligji i ri, i cili nuk është 
aspak në favor të qytetarëve, por është 
në favor të shtetit. Me këtë, cenohet Kush-
tetuta e Republikës së Maqedonisë e cila, 
veç tjerash, parashikon që ligjet të mos 
kenë veprim retroaktiv, kuptohet përveç në 
rastet kur janë në favor të qytetarëve.

Gjithashtu, u krijua edhe një regjim i ndryshëm mes qytetarëve dhe bashkësive fetare, 
meqë kthimi i pronave për këto subjekte juridike nuk ndërlidhet me periudhën kohore prej 
datës 2 gusht të vitit 1944, ndërkaq, në përputhje me ligjet përkatëse, bashkësitë fetare sa 
i përket realizimit të të drejtave janë barazuar me qytetarët. Problemi me kthimin e pronave 
të bashkësive fetare vazhdon.

Përfundimisht, fakt i pamohueshëm është se formimi i Komisionit të posaçëm i shkallës 
së dytë i Qeverisë për denacionalizim u tregua mjaft joefi kas, i shtrenjtë dhe joracional, 
ngaqë procedurat sipas ankesave zvarriteshin pafundësisht dhe akoma vazhdojnë të zvarr-
iten. Megjithatë, edhe për zgjidhjen e tanishme (që në vend të ankesës, pala të paraqes padi 
për inicimin e kontestit administrativ), me arsye mund të shtrohet pyetja  se a do të ketë 
çfarë do qoftë efekti në arritjen e efi kasitetit më të mirë të veprimit. 

Kjo për shkakun se në mënyrë plotësuese do të rritet numri i lëndëve në Gjykatën Ad-
ministrative të Republikës së Maqedonisë, e cila edhe ashtu manifeston joefi kasitet në punë, 
duke e pasur parasysh se akoma ka numër të madh të lëndëve të ngelura dhe të pazgjidhura 
nga fusha e denacionalizimit. Rrjedhimisht nga kjo, nuk duhet të shpërfi llet rrethana e cila 
në mënyrë plotësuese do ta rrit numrin e lëndëve edhe në Gjykatën Supreme, përkatësisht 
Gjykatën e Lartë Administrative.  

Në këtë segment duhet të theksohet se gjykatat e cekura, si dhe Komisioni Qeveritar i 
Shkallës së Dytë, nuk i zgjidhin lëndët në mënyrë relevante. Në vend që ta bëjnë këtë, ato 
nëse e marrin në konsideratë padinë e qytetarëve, thuaja se gjithmonë ndodh që nga dy ose 
më shumë herë t’i kthejnë lëndët në organin e shkallës së parë për rishikim dhe vendosje të 
sërishme, e që përveç ngadalësimit të procesit do të thotë edhe cenim të dispozitave të Ligjit 
për procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligjit për konteste administrative në dëm 
të kërkuesve.

Së këtejmi, është i pamohueshëm konkluzioni se shteti në vend që të sigurojë mënyrë 
më të shpejt, më të lehtë dhe më të thjeshtë për zgjidhjen e procesit të denacionalizimit, i 
cili zgjatë dekada me radhë, ai vetë krijon kushte akoma më të pavolitshme për kthimin e 
pronave të konfi skuara.
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Në korrelacion me këtë, vlerësim i përgjithshëm për denacionalizimin është se ky proces 
edhe më tej stagnon, se akoma ka numër mjaft të madh të lëndëve të pazgjidhura, lëndë 
të cilat janë në shqyrtim formal, përkatësisht janë bllokuar për shkak të mungesës së koor-
dinimit ndërmjet organeve shtetërore dhe pushtetit lokal, si dhe lëndë të cilat janë zgjidhur 
në mënyrë gjysmake (kërkesat e qytetarëve formalisht janë marrë në konsideratë, por nuk 
miratohet aktvendim për përcaktimin e llojit të kompensimit).

Shkaqet për gjendjen e këtillë edhe më tej duhet të kërkohen në joazhurnitetin, joe-
fi kasitetin, joprofesionalizmin, pandërgjegjshmërinë, dhe veprimin seleksionues të 
vazhdueshëm. Po ashtu, në raste të caktuara nuk mund të përjashtohen as dyshimet për 
korrupsion të personave zyrtarë, të cilët veprojnë sipas lëndëve, por kjo është çështje për të 
cilën organe tjera janë kompetente të veprojnë.

Nuk ekziston ilustrim më i mirë i gjendjes së këtillë, përkatësisht se si shteti e imple-
menton në praktikë angazhimin e vet për përfundimin e shpejtë dhe efi kas të procesit të 
denacionalizimit, sesa shembulli në vazhdim:

Në vitin 2010 u shkarkuan disa kryetarë dhe anëtarë të komisioneve për denacionalizim, 
të formuara nga Ministri i Financave. Por, edhe përkundër ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 

që komisionet të formohen menjëherë, 
kjo u bë madje më datën 01.07.2010.

Megjithëkëtë, vetëm me një anal-
izë sipërfaqësore të përbërjes së re të 
komisioneve përkatëse, mund të vëre-
het se në esencë kjo është vetëm një 
zgjidhje e natyrës formale, sepse në 
fakt ndryshimi i përbërjes së personelit 
pasqyrohet vetëm në rrotacionin e 
kryetarëve të komisioneve përkatëse.

Përkatësisht, nëse një person, 
në periudhën e kaluar kohore ka qenë 
kryetar i Komisionit për denacionalizim 
me seli në Tetovë, tanë është kryetar 
i Komisionit në Prilep dhe anasjelltas.

Njëkohësisht, nga përvoja e deritanishme praktike nuk mund të thuhet se gjatë formim-
it të këtyre komisioneve mbahet llogari për emërimin e personave profesionistë nga fusha 
pronësore-juridike, të cilët sigurisht do të kontribuonin për të qenë më kompetent, profesion-
istë, ekspertë, të paanshëm dhe efi kas në punën e tyre. 

Përkundrazi, komisionet, me përjashtime të vogla, përbëhen nga persona të cilët në të 
shumtën janë pa përgatitje të nevojshme profesionale, dije dhe njohuri për materien 
administrative dhe denacionalizimin, ndërkaq mund të thuhet se në masë të caktuar janë 
edhe të partizuar. Pasojat e kësaj, përkatësisht dëmin, gjithmonë e vuajnë qytetarët-palë 
në procedurë, të cilët u ekspozohen shpenzimeve shtesë për të siguruar ndihmë juridike dhe 
investime në mjete juridike pranë organeve më të larta.

Në vitin raportues u vërejt madje edhe gjendja që kryetarët dhe anëtarët e komisioneve 
për denacionalizim të mos veprojnë sipas lëndëve për shkak se nuk u ishte paguar kompen-
simi në para për punën e kryer, e që në asnjë mënyrë nuk guxon të tolerohet dhe të mos 
ndëshkohet sepse ndikon në efektivitetin e realizimit të të drejtave të qytetarëve. 

Në mënyrë analoge, ky fakt mund të imponojë edhe përfundimin tjetër – se procedura 
për denacionalizim zvarritet edhe për shkaqe subjektive të personave të përfshirë në këto 
komisione sepse me këtë ata do të humbasin mjete të konsiderueshme fi nanciare.

Kthimi i pronave po bëhet i parealizueshëm edhe për shkak të procedurës së gjatë, 
ngadalësisë dhe moskoordinimit të organeve shtetërore.

Si do të sqarohej ndryshe gjendja nëse gjatë tërë vitit, përkatësisht vite me radhë, nuk 
mund të përcaktohen fakte të caktuara, të cilat janë me rëndësi thelbësore për vendimmarrje 
të ligjshme, të shpalosen prova të caktuara, dërgesa e aktvendimeve të miratuara të bëhet 
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me rregull deri te palët në procedurë ose të gjendet patundshmëri e cila do të jepej si kom-
pensim i llojit të njëjtë.

Konkretisht, Komisioni për Denacionalizim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, 
qysh në vitin 2009, përmes Komisionit për Denacionalizim, me seli në Tetovë, kërkoi të për-
caktohet funksionaliteti i truallit ndërtimor të caktuar që është lëndë e denacionalizimit dhe të 
sigurohet ekstrakt nga Plani Detaj Urbanistik, i cili ka qenë në fuqi në momentin e paraqitjes 
së kërkesës për denacionalizim. Edhe përkrah ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, ajo provë 
akoma nuk është prezantuar për shkaqe të ndryshme burokratike (kush është kompetent 
për ta lëshuar ekstraktin e kërkuar, ku gjendet ekstrakti dhe ngjashëm), ndërkohë që lënda 
pret zgjidhje.

Nga ana tjetër, Komisioni për vlerësimin e patundshmërive për lëndën që ka të bëjë me 
denacionalizimin, pa ndërmarrë vet veprime për tejkalimin e gjendjes, nëse konsideron se 
ekzistojnë rrethana objektive për mosveprim të saj, vetëm me justifi kim formal (nuk ka me-
todologji adekuate) refuzonte zbatimin e vlerësimit të një numri të caktuar të aksioneve, të 
cilat pronarët paraprak juridikë të aplikuesve për denacionalizim i kanë poseduar në bankën 
e atëhershme. Për këtë shkak, lënda në Komisionin për Denacionalizim me seli në Qendër – 
Shkup që nga viti 2006 qëndron e pazgjidhur.

Në vend të kthimit real të pronës të llojit të njëjtë, shpeshherë shteti zgjedh që kjo 
të bëhet me obligacione, përkatësisht i kushtëzon palët të pranojnë kompensim të këtillë 
sepse në të kundërtën asnjëherë nuk do të mund ta fi tojnë kompensimin që kërkojnë – truall-
in ndërtimor, banesën lokalin afarist dhe pronën tjetër të patundshme.

Për këtë qëllim, Komisioni për Koordinimin e Punës pranë komisioneve të cilat vendosin 
sipas kërkesave për denacionalizim, u dërgojnë sugjerime komisioneve për denacionalizim se 
shteti nuk ka në dispozicion patundshmëri (troje dhe ndërtesa), të cilat do t’u jepeshin per-
sonave si kompensim të llojit të njëjtë. Nga ana tjetër, jemi dëshmitarë se shteti për çdo ditë 
bën tjetërsimin e truallit ndërtimor – të pa ndërtuar, që është në pronësi shtetërore.

Kjo nuk është gjë tjetër, veçse pamundësim i realizimit të të drejtave të qytetarëve, të 
cilat janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe ligjin për denacion-
alizim dhe e imponon konkluzionin se denacionalizimi zbatohet në mënyrë seleksionuese 
dhe joobjektive dhe krijon hapësirë që ky proces, për shkak të procedurave të gjata anki-
more, të zgjasë pafundësisht.

Në pjesën që do të thotë realizim i të drejtave të qytetarëve nga kjo fushë, përkatësisht 
në procedurën administrative në shkallë të dytë para komisioneve nga fusha e denacionaliz-
imit dhe çështjeve pronësore – juridike dhe ndarjen e truallit ndërtimor, për dallim nga vitet 
paraprake, shënohet tendencë e veprimit sipas kërkesave dhe ndërhyrjeve të Avokatit të Pop-
ullit, si dhe ndërmarrjes së veprimeve për azhurnimin e lëndëve me një efi kasitet më të madh 
në punë dhe zvogëlim të numrit të madh të lëndëve të ngelura të pazgjidhura. 

Kjo që u tha më lartë, megjithatë nuk ka të bëjë me Komisionin për Zgjidhje në Proce-
durë Administrative në shkallë të dytë nga fusha e matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të 
drejtave të patundshmërive. Kjo, për faktin se ky Komision nuk ka dërguar njoftim për asnjë 
lëndë për të cilën ka intervenuar Avokati i Popullit, përkatësisht për masat e ndërmarra për 
zbatimin e kërkesave, propozimeve, mendimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve.

Megjithatë, tek të gjitha këto komisione është konstatuar gjendja që palë të caktuara, 
edhe pas shumë vitesh nga dita e paraqitjes, nuk mund të marrin vendim sipas ankesave të 
depozituara (ekzistojnë lëndë për të cilat procedura sipas ankesës zgjatë edhe më shumë se 
gjashtë vjet). Kjo gjendje, përveç se është skajshëm e patolerueshme njëherësh është edhe 
jashtë çdo standardi juridik i cili presupozon implementimin e obligimit ligjor me qëllim të 
mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, si dhe i obligon organet kompetente që gjatë punës së 
tyre, në mënyrë konsekuente dhe pa përjashtim, t’i respektojnë parimet për urgjencë, efi ka-
sitet dhe veprim e vendimmarrje me kohë.

Sa i përket pjesës së marrëdhënieve pronësore – juridike, të cilat kanë të bëjnë me real-
izimin e të drejtave të qytetarëve para Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërisë, Drejtorisë 
për Çështje Pronësore – Juridike dhe Sektorit për Dokumentim dhe Menaxhim me Truallin 
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Ndërtimor në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, qytetarët më së shpeshti pranë Avokatit 
të Popullit parashtronin parashtresa për zvarritje të procedurës.

Në këtë drejtim, intensifi kimi i procesit të privatizimit të truallit ndërtimor, në veçanti 
gjatë gjysmës së dytë të vitit 2010, shkaktoi kaos përpara sporteleve të Agjencisë për Ka-
dastër të Patundshmëri dhe seksionet e saj nëpër Republikë dhe sidomos në atë më të ma-
dhin - Shkup.

Në të vërtetë, në të gjitha procedurat, në të cilat zbatohet ndërrimi i bartësit të së 
drejtës të pronësisë ose privatizimi i së drejtës për shfrytëzimin e truallit ndërtimor, qytetarët 
kanë nevojë për sigurimin e provave të caktuara për pronën e tyre - aktpronësi, kopje të 
planit të kadastrës, si dhe të dhëna tjera nga sistemi i informativ – gjeodezik.

Me këtë rast, edhe pse është instaluar sistemi për kontrollin e mbajtjes së  radhës para 
sporteleve, ai nuk funksionon gjithmonë prandaj dhe për çdo ditë krijohen turma të mëdha 
njerëzish, rrëmujë dhe shtyrje.

Si rezultat i gjendjes së këtillë, kadastra vështirë arrin t’i kënaq nevojat e qytetarëve 
për lëshimin e dokumentacionit të nevojshëm, në përputhje me afatet e përcaktuara me aktet 
nënligjore të Agjencisë së Kadastrës.

Por duke e pasur parasysh faktin se qytetarët, për të gjitha shërbimet e kadastrës, 
paraprakisht e paguajnë kompensimin e nevojshëm, është e pamohueshme e drejta e tyre që 
kadastra t’u sigurojë shërbim të shpejtë, me kohë dhe adekuat. Prandaj, në rrethana të punës 
së shtuar, kadastra doemos duhet ta përmirësojë procesin dhe procedurën e punës, me qëllim 
që në mënyrë adekuate t’u përgjigjet kërkesave të palëve.

Sa i përket privatizimit të truallit ndërtimor, i cili duhet të përfundojë në fi llim të vitit 
2011, ndërsa pastaj, siç dihet, përmes forcës së ligjit pushon e drejta e shfrytëzimit të truallit 
ndërtimor dhe vendoset qiradhënia afatgjate për çka do të përcaktohet pagesa e qirasë. Por, 
është fakt se gjatë kohës së këtij procesi, vetëm një numër i vogël i qytetarëve kishin akt-
pronësi dhe vetëm ata mund ta blinin papengesë truallin e tyre. Gjendja edhe ashtu e pavolit-
shme komplikohej edhe më tepër për shkak të numrit të madh dhe pengesave të natyrave 
juridike dhe faktike, ekspozimit të qytetarëve në shpenzime të panevojshme dhe procedura të 
shumta, ndryshimeve të shpeshta të kornizës ligjore, si dhe situatave që kishin të bënin me 
mospërputhjen e planeve të kadastrës me ato urbanistike.

Gjithashtu, ekzistojnë qytetarë të cilët nuk mund ta fi llojnë procedurën për blerjen e 
truallit ndërtimor edhe pse drejtpërsëdrejti dhe faktikisht e zotërojnë atë për periudhë kohore 
më të gjatë dhe kjo ndodh për shkak se në evidencën e kadastrës nuk janë regjistruar si bar-
tës të së drejtës së shfrytëzimit të truallit ndërtimor në të cilën kanë ndërtuar objekte banimi.

Përkatësisht, për këta qytetarë paraqet 
problem fakti se truallin ndërtimor ata e kanë 
fi tuar nga pronarët e mëparshëm me kontratë të 
lidhur të drejtpërdrejt, por kjo kontratë nuk ësh-
të verifi kuar para organit kompetent (gjykatat). 

Për këtë kategori të qytetarëve, me arsye 
mund të shtrohet pyetja për drejtësi, barazi 
dhe mosdiskriminim në qoftë se ata tani sër-
ish duhet ta paguajnë truall-in e njëjtë nga shteti 
ose ta marrin me qira me pagim të kompensimit, 
ndërkaq ata e kanë paguar një herë nga pron-
arët e mëparshëm, madje me çmim tregu. 

Përndryshe, sigurisht se nuk është
e drejtë, e as nuk është e lirë që këta qytetarë 
zgjidhjen ta bëjnë përmes të ashtuquajturit transformim të së drejtës së shfrytëzimit të 
truallit ndërtimor në të drejtë pronësie, duke paguar tatimin mbi qarkullim, por me kushtet 
aktuale. 

Nga ana tjetër, nuk kontestohet fare se për nacionalizimin e zbatuar shteti nuk i ka dëm-
shpërblyer pronarët e mëparshëm, por ata edhe nuk kërkojnë që t’u kthehet ose t’u paguhet, 
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meqë të njëjtin e kanë shitur.
Jokonsekuencë tjetër e këtij ligji, edhe pse në asnjë rast nuk mund të ketë logjikë ju-

ridike, është zgjidhja e ofruar, përkatësisht që pronarët e mëparshëm të truallit ndërtimor të 
barazohen me shfrytëzuesit e tjerë dhe pas skadimit të afatit për privatizim të paguajnë qira 
për truallin e tyre.

Në bazë të kësaj që u cek, është nevojë 
e domosdoshme të rishikohen zgjidhjet e 
këtilla normative dhe të fi llohet me ndryshime 
dhe plotësime përkatëse të Ligjit për privatizim 
dhe qiramarrje të truallit shtetëror, me qëllim të 
thjeshtësimit të procedurës dhe përfshirjes së 
numrit më të madh të personave të cilët mund 
ta bëjnë blerjen e truallit nën objekte dhe truallit 
të oborreve.

Në fund, si raste të veçanta kur organet të 
cilat e udhëheqin procedurën e këtillë e që fare 
nuk veprojnë sipas ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit, gjë që është krejtësisht e palejueshme 
dhe në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
Avokatin e Popullit (dhe kjo nuk ndodh për herë 
të parë, por prej vitesh), duhet të theksohen: Seksioni për procedurë administrative – Kisella 
Vodë dhe Seksioni për procedurë administrative – Çair në Drejtorinë e Çështjeve Pronësore – 
Juridike, si organe në përbërje të Ministrisë së Financave.

Shënohet progres nga aspekti formal – juridik në fushën e marrëdhënieve pronësore 
– juridike, por megjithatë shqetëson fakti se në vend që të sigurohet mënyrë më e shpejtë, 
më e lehtë dhe më e thjeshtë për përfundimin e procesit të denacionalizimit, i cili zgjat tan-
imë disa dekada, shteti krijon kushte akoma më të pavolitshme për kthimin e pronave të 
konfi skuara, bëhen ndryshime të Ligjit për denacionalizim dhe, veç tjerash, parashikohet 
që prona e cila është çështje e denacionalizimit të mos kthehet realisht, përkatësisht shteti 
të mund të disponojë lirisht me të. Në zbatimin e të drejtës materiale dhe procesuale nga 
kjo fushë shfaqen dukuri të cilat shqetësojnë, sidomos në procesin e denacionalizimit. 

Për shkak të procedurave të zgjatura, avashllëkut dhe moskoordinimit të organeve 
shtetërore, kthimi i pronave, si dhe dhënia e kompensimit nga lloji i njëjtë nuk mund të 
realizohet.

Në vend të ndryshimeve thelbësore, të cilat do të rezultonin që për kryetarë dhe anë-
tarë të komisioneve për denacionalizim të emërohen persona profesionistë, të cilët do të 
kontribuonin për kompetencë më të madhe, paanshmëri dhe efi kasitet në punë, emërohen 
persona pa përgatitje të nevojshme profesionale, pa dije dhe përvojë për materien admin-
istrative dhe denacionalizimin.

Kadastra, paraprakisht i paguan shërbimet e veta por, për shkak të mospasjes së ka-
paciteteve dhe mungesës së organizimit dhe koordinimit të brendshëm adekuat, nuk është 
në gjendje në mënyrë efi kase dhe me kohë t’u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.

Komisioni për Zgjidhje në Procedurë Administrative në shkallë të dytë nga fusha e 
matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të drejtave të patundshmërisë vite me radhë nuk 
shënon përmirësim në aspekt të cilësisë së punës, kooperativitetit dhe transparencës ndaj 
nevojave të qytetarëve, pafundësisht i tejkalon afatet e parashikuara ligjore për zgjidhjen 
e lëndëve dhe fare nuk vepron sipas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit.

Privatizimin e truallit ndërtimor e pamundësojnë marrëdhëniet e pazgjidhura pronë-
sore – juridike, zgjidhjet jopraktike dhe jofunksionale urbanistike dhe ndryshimi i shpeshtë 
i planeve urbanistike.

Një numër i madh i qytetarëve, edhe pse janë të gatshëm, megjithatë nuk mund 
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ta realizojnë privatizimin e truallit ndërtimor, të cilin faktikisht e shfrytëzojnë gjatë një 
periudhe më të gjatë kohore, për shkak të mosharmonizimit të gjendjes faktike me atë 
juridike.

URBANIZMI DHE NDËRTIMTARIA 

Të shmangen dobësitë e konstatuara në Ligjin për denacionalizim dhe Qeveria të 
ndërmerr aktivitete me qëllim që të gjitha lëndët e mbetura për denacionalizim të zgjidh-
en me prioritet.

Kadastra, përmes një pune më intensive, t’i përmirësojë proceset dhe procedurat e 
punës, me qëllim që në mënyrë adekuate t’u përgjigjet kërkesave të palëve.

Të ndërmerren masa dhe veprime që Komisioni i Qeverisë së Republikës të Maqe-
donisë, i cili vendos në procedurë administrative në shkallë të dytë sipas lëndëve nga 
matja, kadastra dhe regjistrimi i të drejtave të patundshmërisë, brenda afatit të përcak-
tuar pranë Avokatit të Popullit  t’i dërgojë njoftimet e nevojshme për masat e ndërmarra 
për zbatimin e kërkesave, propozimeve, mendimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve 
të tij.

Qeveria ta rishikojë nevojën për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për privatizim 
dhe qiradhënie të truallit ndërtimor në kontekst të vazhdimit të afatit për privatizimin e 
tokës së oborreve. 

Me zbatim konsekuent të parimeve për barazi dhe mosdiskriminim të zgjidhet prob-
lemi i privatizimit të truallit ndërtimor për personat fi zikë dhe juridikë, të cilët nuk janë 
regjistruar në evidencën e kadastrës si bartës të së drejtës së shfrytëzimit edhe pse fak-
tikisht e zotërojnë atë për një periudhë më të gjatë kohore, ndërkaq e kanë fi tuar përmes 
kontratës së lidhur me pronarët e mëparshëm, e që nuk është e verifi kuar në mënyrë 
adekuate. 

Mënyra e rregullimit të hapësirës 
dhe humanizimi i saj paraqet kusht 
për realizimin e së drejtës për banesë 
personale, si parakusht për jetesë ur-
bane, por edhe për marrëdhënie të 
harmonizuar juridike – pronësore që 
është me rëndësi të madhe për jetë 
dinjitoze të qytetarëve në një shoqëri.

Gjithsesi, parakushtet, sikurse 
edhe në fushat e tjera shoqërore, i 
krijon shteti përmes institucioneve të 
pushteti qendror dhe lokal, ndërkaq në 
fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë 
me miratimin e legjislacionit konsist-
ent dhe krijimin e institucioneve të 
afta për zbatimin e tij konsekuent.

Gjatë viteve të fundit u shënuan 
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ndryshime të konsiderueshme në rregullimin juridik të kësaj fushe të rëndësishme sho-
qërore, ngaqë legjislacioni ekzistues pothuajse tërësisht u zëvendësua me të ri i cili, sikurse 
edhe i mëparshmi, gjithashtu ishte objekt i ndryshimeve dhe plotësimeve të shpeshta, për 
faktit se bëhet fjalë për fushë mjaft komplekse, rregullimi i së cilës kërkon kornizë ligjore 
më vëllimore.

Për më tepër, dobësitë në legjislacion së bashku me dobësitë e funksionimit të 
institucioneve të pushtetit qendror ndërsa nga viti 2005 edhe të institucioneve të push-
tetit lokal, lanë hapësirë për manipulime 
sa u përket ligjeve materiale dhe procesu-
ale dhe mundësi për realizimin e profi teve 
enorme për kohë të shkurtër dhe e gjithë 
kjo mbi barë të interesit publik, i cili u vu 
në plan të dytë. 

Kaosi i krijuar urbanistik shumë 
shpesh paraqet shkak për cenimin e një 
numri të madh të të drejtave të qytetarëve 
për arsye se ata detyrohen që mbrojtjen 
e të drejtave ligjore ta kërkojnë në proce-
dura gjyqësore dhe administrative.

Nuk është i vogël as numri i parash-
tresave me të cilat qytetarët i drejtohen 
për ndihmë Avokatit të Popullit, ndonj-
ëherë për këshillë, por shpeshherë kërko-
jnë edhe ndërmarrjen e veprimeve në 
drejtim të mbrojtjes së të drejtave të tyre 
ligjore.

Viti raportues u karakterizua me 
numër të madh të parashtresave në të cilat 
qytetarët më së shpeshti ankoheshin dhe 
kërkonin mbrojtje për shkak të mungesës 
së masave dhe aktiviteteve të inspektoratit 
ndërtimor për sanksionimin e investitorëve 
dhe operatorëve të ndërtimeve pa leje, 
zvarritjes së paarsyeshme të procedurave 
për lëshimin e lejeve për ndërtim, zgjidh-
jeve joadekuate të planeve detaje urbanistike, mospërmbarimin e akteve administrative 
përfundimtare për heqjen e ndërtimeve pa leje, ndërprerjen e përkohshme të përmbarimit 
të akteve përfundimtare deri në përfundimin e plotfuqishëm të procedurës gjyqësore ose 
procedurës administrative, zvarritjes së paarsyeshme të procedurave në shkallë të dytë dhe 
gjendjeve tjera.

 U vërejt se, sikurse edhe në vitet paraprake ashtu edhe në këtë vit, qytetarët shprehnin 
dyshime për veprim tendencioz, seleksionues, joprofesional dhe të pandërgjegjshëm.

  Sa u përket njësive të pushtetit lokal, në të cilat udhëhiqen procedurat nga fusha 
e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, u bënë përpjekje për përmirësimin e pjesës organizative, 
por megjithatë akoma nuk është përmirësuar gjendja me ekipimin kadrovik, në veçanti të 
shërbimeve inspektuese, ndërsa në më tepër komuna të vogla akoma nuk janë formuar 
shërbimet për përmbarimin e akteve përfundimtare administrative.

Në periudhën raportuese mbizotëronte konstatimi për veprim të pa azhurnuar, të pan-
dërgjegjshëm dhe veprim intern të inspektorëve të autorizuar urbanistik dhe ndërtimor 
gjatë kryerjes së mbikëqyrjeve inspektuese, me çka u shpërfi ll tërësisht funksioni preventiv 
i inspektorëve ndërtimor.

Procedurat, para organeve të shkallëve të para, sipas një rregulli, i tejkalonin afatet 
ligjore, ndërkaq nëpunësit shtetërorë e vazhdonin procedurën vetëm në rastet kur kërkuesit 
parashtronin pyetjen se përse zvarritet procedura.
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Për shkak të shkeljeve të konstatuara të të drejtave të qytetarëve nga kjo fushë, Avoka-
ti i Popullit intervenoi me kërkesa në drejtim të kryerjes së veprimeve të nevojshme in-
spektuese, kërkesa për ndërprerjen e përkohshme të përmbarimit të akteve administrative, 
rekomandime dhe sugjerime dhe para së gjithash pranë kryetarëve të komunave, si kompe-
tent për ballafaqimin me problemet urbanistike lokale dhe në numër dukshëm më të vogël 
pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, si organ kompetent për mbikëqyrjen e punëve 
të organeve të pushtetit lokal nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë.

Nga veprimi në këtë fushë, mund të konstatohet se bashkëpunimi i organeve kom-
petente të njësive të pushtetit lokal, para të cilave qytetarët i realizojnë të drejtat nga 
fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, me Avokatin e Popullit akoma nuk është në nivelin e 
dëshiruar dhe se edhe më tej ka raste të mosdërgimit me kohë të përgjigjeve ndaj kërke-
save të parashtruara dhe për këtë shkak zvarritet  pa nevojë edhe procedura para Avokatit 
të Popullit.

 Edhe më tej ekziston veprim i pa azhurnuar dhe seleksionues i shërbimeve in-
spektuese, ndërkaq procedurat për lëshimin e lejeve për ndërtim edhe më tej zgjasin shumë, 
më së shumti për shkak të sjelljes joprofesionale dhe interne të nëpunësve shtetërorë jopro-
fesional.

Avokati i Popullit vlerëson se miratimi i ligjit të paralajmëruar që moti, me të cilin do të 
rregulloheshin gjendjet me ndërtimet e paligjshme dhe legalizimi i tyre eventual, si dhe ndry-
shimet e parashikuara në legjislacionin ekzistues për këtë fushë, gjatë periudhës së ardh-
shme duhet të jetë prioritet si rezultat i faktit se në këtë mënyrë do të zgjidheshin problemet 
me të cilat vite me radhë ballafaqohen qytetarët gjatë realizimit të të drejtave të tyre nga 
kjo fushë.

Gjatë miratimit ose ndryshimit të planeve urbanistike, prioritet i jepet interesit indi-
vidual ose komercial të individëve në vend që prioritetin ta gëzojë interesi publik. 

Aktiviteti preventiv i inspektorëve ndërtimorë është shpërfi llur tërësisht, ndërkohë 
që vendimet për sanksionimin e ndërtimeve pa leje merren pasi aktivitetet ndërtimore të 
arrijnë në fazë më të avancuar.

Detyrimet e shumta e të larta të cilat i paguajnë qytetarët nuk garantojnë dhe nuk 
sigurojnë standarde adekuate të infrastrukturës komunale. 

Gjatë miratimit ose ndryshimit të planit detaj urbanistik të respektohen nevojat dhe 
kërkesat e qytetarëve.

Të bëhen përpjekje që përfshirja e ndërtimeve ekzistuese ilegale të bëhet me mbulim 
maksimal të mundshëm, në mënyrë e cila nuk do të jetë në dëm të qytetarëve tjerë ose 
të interesit publik.

Të respektohen afatet ligjore në procedurat sipas kërkesave të qytetarëve, në 
veçanti në procedurën për lëshimin e lejeve për ndërtim.

Seksionet për punë inspektuese të forcohen me resurse kadrovike dhe materiale në 
mënyrë që të mund t’i përgjigjen rolit preventiv për parandalimin e ndërtimeve të më-
tutjeshme pa leje dhe sanksionimin e tyre eventual.  
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MJEDISI JETËSOR 

Përditshmëria dëshmon se stand-
ardi i lartë dhe progresi gjithnjë e më i 
madh civilizues, për fat të keq, në vend 
që ta avancojë, drejtpërsëdrejti e rrezikon 
mjedisin jetësorë, ndërkaq si rrjedhojë 
njerëzimi përballet me ndryshime gjith-
një e më të mëdha klimaterike dhe çrre-
gullime të atmosferës, të cilat mund të 
kenë pasoja afatgjate. 

Dëmet enorme materiale dhe 
humbjet që i pëson njeriut, si rezul-
tat i fatkeqësive të motit dhe katastro-
fave tjera, sikur nuk janë paralajmërim 
i mjaftueshëm për subjektet relevante 
shoqërore. Përkundrazi, konfi rmojnë se 
sidomos vendet më të zhvilluara dhe 
vendet me rritje ekonomike më të madhe
nuk janë të gatshme t’i mbështesin ose 
implementojnë deklaratat e shumta, 
rezolutat dhe protokollet e bashkësisë 
ndërkombëtare, para së gjithash për shkak të interesave të tyre personale dhe nxitimit pas 
profi tit.

Edhe përkrah miratimit të dokumenteve më të rëndësishme ndërkombëtare dhe rreg-
ullave të shumta ligjore dhe nënligjore, të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen  dhe avancimin 
e mjedisit jetësor, shoqëria jonë gjithashtu, karakterizohet me vetëdije të ulët sa i përket 
nevojës për mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor dhe me këtë edhe me sjellje ska-
jshëm neglizhente ndaj çrregullimit të saj të përditshëm. 

Megjithatë, duke u nisur nga interesi i qytetarëve tanë, shteti e ka për detyrë t’i rregull-
ojë marrëdhëniet në këtë sferë, ndërkaq përmes organeve të pushtetit qendror dhe lokal t’i 

implementojë edhe në praktikë në mënyrë 
konsekuente dhe në tërësi, duke u mun-
dësuar qytetarëve jetë në një mjedis të 
shëndetshëm jetësor. 

Për fat të keq, edhe krahas domo-
sdoshmërisë esenciale për mjedis të shën-
detshëm jetësor, gjatë funksionimit të 
deritanishëm të Institucionit, përkundër 
gjendjeve të shumta negative, është 
vërejtur numër i vogël i parashtresave të 
qytetarëve që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
e të drejtave të tyre nga kjo fushë.   

Kjo fl et për faktin se qytetarët, për 
shkak të ndërgjegjësimit të pam-
jaftueshëm ekologjik zakonisht reago-
jnë vetëm në rastet kur drejtpërsëdrejti 
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preken të drejtat dhe interesat e tyre dhe nuk reagojnë për dukuri dhe gjendje me rëndësi 
dhe interes më të madh.   

Pikërisht për shkak të sjelljes së këtillë inerte ndaj gjendjeve të mjedisit jetësor nga 
ana e qytetarëve, gjatë vitit raportues, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan vetëm rreth 
njëzet parashtresa, me ç’rast numri më 
i madh i tyre kishte të bënte me mos-
ndërmarrjen e masave ose veprimeve 
nga ana e inspektorëve komunal në lidh-
je me shkarkimin e ujërave të zeza ose 
rritjen e zhurmës të shkaktuar nga vep-
rimtaritë hoteliere apo zejtare.

Mirëpo, veprimi i Avokatit të Pop-
ullit nuk përqendrohej vetëm në parash-
tresat e parashtruara, por veprimi zhvil-
lohej në monitorimin e përgjithshëm të 
gjendjes nga kjo fushë dhe kështu me 
vetiniciativë u hap procedurë për ndotjen 
e ujërave të Lumit Vardar, të shkaktuar 
nga grumbullimi i pandërgjegjshëm i 
mbetjeve ndërtimore dhe komunale përgjatë bregut të tij.

Pas inspektimit të realizuar në vendin të ngjarjes dhe pasi u konstatua se situata me-
rrte dimensione shqetësuese, Avokati i Popullit pranë strukturave udhëheqëse të njësisë 
së pushtetit lokal drejtoi rekomandim, me të cilin kërkoi aktivitet të rritur komunal dhe të 
Inspektoratit për Mjedis Jetësor, si dhe ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve konkrete 
për përmirësimin e gjendjes me përfshirjen edhe të banorëve lokal, duke vlerësuar se kjo 
do të ndikonte pozitivisht në ndërgjegjësimin e tyre për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit 
të drejtpërdrejt jetësor.

Rekomandimi për tejkalimin e gjendjeve të këtilla u mor në konsideratë me informimin 
se gjendja dhe propozimet për mënyrën me të cilën do të realizohet, do të jenë çështje të 
shqyrtimit në mbledhjen e parë të këshillit të komunës.   

Si rezultat i monitorimit të përgjithshëm të gjendjeve, Avokati i Popullit  edhe në këtë 
vit konstatoi se lëshimet e bëra gjatë veprimit të shërbimeve të higjienës komunale në terr-
itorin e mbarë vendit marrin përmasa serioze nga aspekti i mjedisit jetësor dhe me këtë 
edhe të gjendjes shëndetësore të banorëve. Për këtë shkak, Avokati i Popullit vlerësoi se 
përshpejtimi i aktiviteteve për ndërtimin e vendgrumbullimeve rajonale, përforcimi 
i shërbimeve inspektuese, si dhe rritja e aktiviteteve parandaluese, nga ana e të gjitha 
subjekteve përgjegjëse që janë kompetente për gjendjen e mjedisit jetësor, paraqesin do-
mosdoshmëri për periudhën e ardhshme.

Vetëdija e ulët ekologjike e qytetarëve, organizimi i dobët i shërbimeve inspektuese 
dhe menaxhimi i keq me njësitë e pushtetit lokal rezultuan me përmasa shqetësuese 
të ndotjes së tokës dhe ujërave me lloje të ndryshme të mbeturinave, me çka drejt-
përsëdrejti goditet jeta dhe shëndeti i qytetarëve.

Mungesa e bashkëpunimit rajonal ndërmjet njësive të pushtetit lokal për zgjidhjen 
e përbashkët të problemeve në lidhje me vendgrumbullimin e mbeturinave komunale 
dhe aktiviteteve të përbashkëta në drejtim të promovimit të nevojës për mjedis të shën-
detshëm jetësore dhe ndërgjegjësimin e popullatës.

Mungon edukimi adekuat në sistemin arsimor në të gjitha nivelet edhe përkundër 
sfi dave dhe rreziqeve serioze me të cilat përballen mediumet e mjedisit jetësor dhe 
kërcënimet ndaj shëndetit dhe jetës së njerëzve. 
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Njësitë e pushtetit lokal, veçanërisht të rajonit veri-perëndimor dhe veri-lindor, të 
ndërmarrin aktivitete për ndërtimin urgjent të vendgrumbullimeve rajonale.

Nga të gjitha aspektet të forcohen kapacitetet e inspektoratit komunal për mjedisin 
jetësor në njësitë e pushtetit lokal.

Të punohet në ndërgjegjësimin e popullatës, të shtohen aktivitetet parandaluese të 
organeve inspektuese në nivel lokal dhe qendror, si dhe të ndërmerren masa serioze për 
ndëshkimin e ndotësve të mjedisit jetësor.

Të pasurohen programet arsimore me tema që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe 
avancimin e mjedisit jetësor, në të gjitha nivelet e arsimit, duke fi lluar nga mosha më e 
hershme.

MARRËDHËNIET E PUNËS

Realizimi i të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve dhe në këtë kontekst edhe 
i të drejtave nga marrëdhënia e punës, 
duke e marrë në konsideratë momentin 
ekonomiko-social të cilin e ngërthejnë në 
vetvete, me çka drejtpërsëdrejti e prekin 
ekzistencën e denjë të qytetarëve, domo-
sdoshmërish varet nga funksionimi cilësor 
dhe efi kas i institucioneve të sistemit dhe 
sundimit të ligjit.

Duke e ndjekur gjendjen në lidhje me 
realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës, Avokati i Popullit vlerëson se shkel-
ja e të drejtave kushtetuese dhe ligjore e 
qytetarëve, në sferën e marrëdhënieve të 
punës, më së shpeshti ndodh si rrjedhojë 
e momentit subjektiv, përkatësisht sjell-
jes arbitrare, burokratike dhe jopro-
fesionale të punëdhënësve, gjë e cila 
manifestohet përmes mosveprimit sipas 
kërkesave, mosparaqitjes së akteve, tra-
jtimit të pabarabartë të të punësuarve ose 
miratimit të akteve të bazuara mbi gjendje 
të konstatuar joobjektive dhe zbatimit në 
mënyrë të gabueshme të ligjit material, si 
dhe sjelljeve dhe veprimeve tjera të cilat 
për rrjedhojë kanë cenimin e të drejtave 
dhe lirive të të punësuarve. 

Përkatësisht, pranë Avokatit të Popullit edhe gjatë vitit raportues, në numër më të 
madh ishin parashtresat të cilat kishin të bënin me procedurat e punësimit dhe sistem-
atizimit, procedurat e shqiptimit të ndërprerjes së kontratës për punës, procedurat për 
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shkurtim nga paga dhe kompensimet, ndërkaq në numër më të vogël mund të potencohen 
parashtresat të cilat kishin të bënin me mosrespektimin e parimit të qasjes së barabartë nga 
ana e punëdhënësve.

Karakteristik ishte rasti i një nëpunësi shtetëror, i cili akoma nuk e kishte rregulluar 
në formë të sigurt të drejtën e punësimit sepse e kishte statusin e praktikantit, ndërkaq 
nga Avokati i Popullit kërkoi mbrojtjen e të drejtave në procedurën e zbatuar për dhënien e 
provimit të praktikantëve, në të cilën ishte bërë shmangie nga rregullat e përcaktuara për 
zbatimin e provimit. 

Avokati i Popullit i sugjeroi kryetar-
it të Komunës Petrovec se, gjatë zbatimit 
të procedurës për realizimin e provimit të 
praktikantit, nuk ishte marrë në konsider-
atë afati për zbatimin e provimit, me ç’rast 
praktikantit në provim i ishin dhënë më 
tepër pyetje sesa që ishte e nevojshme për 
vendin e punës në të cilin kishte statusin e 
praktikantit, si dhe pyetje nga fusha për të 
cilën nuk ishte trajnuar gjatë stazhit prak-
tikues. Avokati i Popullit, gjithashtu, kërkoi 
rishikimin e procedurës dhe zbatimin e 
procedurës së re për hyrjen në provim të 
praktikantit, ndërkaq kryetari i komunës, 
duke e marrë në konsideratë sugjerimin, 

zbatoi procedurë të re për hyrjen në provim të praktikantit, me ç’rast praktikanti pasi e dha 
me sukses provimin e fi toi statusin e nëpunësit shtetëror.

Në parashtresat që kanë të bëjnë me punësimin e nëpunësve shtetërorë, u vërejt pa-
kënaqësia për shkak të mosrespektimit të sugjerimeve nga ana e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë për rregullimin e statusit të personave të cilët ishin punësuar përkohësisht 
përmes agjencive për punësime të përkohshme, përkatësisht këta persona të fi tonin statusin 
e të punësuarve me kohë të pacaktuar duke u zbatuar procedura përkatëse, siç parashikohet 
me Ligjin për nëpunës shtetërorë dhe Ligin për marrëdhënie pune.

Përkatësisht, në procedurat e zbatuara për punësim në vend që të përzgjidhen per-
sonat të cilët deri atëherë kishin punuar me statusin e të punësuarve përkohësisht, 
bëhej përzgjedhja e personave tjerë, të cilët i përmbushnin kushtet sipas konkursit. 
Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit vuri në dukje se Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
me sugjerimin ka pasur intencë ta zgjidhte statusin e të punësuarve përkohësisht, e jo të 
pranonte persona tjerë dhe në këtë mënyrë të keqpërdoren pëlqimet e dhëna për pranimin 
e personave tjerë. Në njoftimet e dërguara pranë Avokatit të Popullit cekej se kandidatët e 
përzgjedhur i përmbushin kushtet, me këtë rast pa u dhënë sqarim i detajuar për shkaqet 
se përse nuk janë pranuar personat të cilët kishin punuar deri atëherë si të punësuar të 
përkohshëm.  

Përmes parashtresave të qytetarëve, Avokati i Popullit, gjithashtu, u informua se 
nuk ekziston mundësi për punësim në organet e administratës shtetërore me status 
të nëpunësit shtetëror të personave të cilët kanë 180 EKTS kredi, me ç’rast u kërkua 
mendim nga Agjencia e Nëpunësve Shtetërorë dhe nga Ministria e Drejtësisë për qëndrimin 
e tyre në lidhje me këtë çështje. 

Në njoftimet e tyre shihej qartë konstatimi se edhe këto organe i kanë vërejtur lëshimet 
që krijonin pengesë për punësimin e këtyre personave në administratën shtetërore, ndërkaq 
më pas rreth kësaj çështje nga Avokati i Popullit u ndërmorën masa për tejkalimin e lëshimeve 
të këtilla, të cilat rezultuan pozitivisht, përkatësisht u miratuan ndryshime dhe plotësime të 
Ligjit për nëpunës shtetërorë me të cilat u parashikua mundësia e punësimit në organet e 
administratës shtetërore edhe e këtyre personave.   

Në parashtresat e parashtruara të cilat kishin të bënin me shqiptimin e pushimit nga 
puna e nëpunësve shtetërorë, gjatë këtij viti raportues ishin karakteristike procedurat të cilat 
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i zbatuan kryetarët e disa komunave të territorit të Republikës së Maqedonisë.  
Në të vërtetë, dispozitat e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës 

shtetërorë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 114/09), organet e përcaktuara me Ligjin për 
nëpunës shtetërorë, duhej t’i harmonizonin aktet për sistematizimin e vendeve të punës me 
këtë ligj deri në zbatimin e tij. 

Disa kryetarë të komunave e bënë këtë duke miratuar rregullore për sistematizimin e 
vendeve të punës së administratës komunale, me të cilat u ndryshua organizimi i brendshëm 
me shkurtimin e vendeve të punës, u formuan seksione ose sektorë të ri dhe u përcaktuan 
emërtime të reja të vendeve të punës, të cilat sipas përshkrimit, sa u përket detyrave të 
punës, nuk dallonin  nga vendet e shkurtuara të punës. E gjithë kjo u bë me qëllim të kri-
jimit të hapësirës për miratimin e aktvendimeve për pushimin nga puna të nëpunësve 
shtetërorë, vendet e punës të të cilëve u shkurtuan, që më pas të zbatohen procedura për 
punësimin e personave tjerë.

Përndryshe, procedurat e këtilla për shqiptimin e ndërprerjes së marrëdhënies së 
punësimit të nëpunësve shtetërorë ndërmerreshin para se të fi llonte zbatimi i Ligjit për ndry-
shime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetërorë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 114/09), 
meqë deri në zbatimin e këtij ligji ekzistonte mundësi ligjore që nëpunësit shtetëror t’i ndër-
pritej marrëdhënia e punësimit brenda një muaji, nëse nuk sistematizohej në vend tjetër të 
punës, ndërkaq me miratimin e Ligjit, përkatësisht me zbatimin e tij, procedura për shqip-
timin e ndërprerjes së punësimit të nëpunësit shtetëror, në rastet kur bëhej ndryshimi i 
organizimit të brendshëm me shkurtim të vendeve të punës, u bë më e komplikuar për 
punëdhënësit dhe ata mund të shqiptonin ndërprerje të këtilla të marrëdhënies së punësimit 
vetëm nëse nëpunësi shtetëror e refuzonte sistematizimin. Raste të këtilla janë vërejtur tek 
nëpunës shtetërorë të punësuar në ad-
ministratën komunale në: Komunën 
Çeshinovë-Obleshevë, Komunës Çuçer 
Sandevë dhe Komunës Sopishtë.  

Duke e pasur parasysh se par-
ashtruesit e parashtresave kishin para-
qitur ankesa para komisionit kompe-
tent pranë Agjencisë së Nëpunësve 
Shtetërorë, procedimi i Avokatit të 
Popullit u orientua kah ky Komision 
me sugjerimin për domosdoshmërinë 
e marrjes parasysh të dispozitave të 
Ligjit për nëpunës shtetërorë, por edhe 
të rregulloreve të miratuara për sis-
tematizimin e vendeve të punës. Komi-
sioni kompetent i mori në konsideratë 
sugjerimet e Avokatit të Popullit dhe u 
miratuan vendime për marrjen në konsideratë të ankesave, mirëpo në procedurat e përsërit-
ura kryetarët e komunave nuk i respektuan udhëzimet e Komisionit dhe përsëri miratonin 
aktvendime për ndërprerjen e marrëdhënies së punësimit dhe për këtë arsye nëpunësve 
shtetërorë iu sugjerua që mbrojtjen e mëtutjeshme të të drejtave të tyre ta realizonin para 
gjykatave kompetente. 

 Me rëndësi është të përmendet efekti pozitiv i arritur nga veprimi i Kryetarit të Qytetit 
të Shkupit të cilit iu dërgua sugjerimi për të drejtën e shtesës në pagë për karrierë për 
nëpunësit shtetërorë të cilët, në përputhje me rregullat ligjore, e plotësonin kushtin për ma-
rrjen e kësaj shtese.

 Kryetari i Qytetit të Shkupit e mori në konsideratë sugjerimin e Avokatit të Popullit 
dhe për nëpunësit shtetërorë miratoi aktvendime për shtesë në pagë për karrierë kështu që 
të gjithë nëpunësit shtetërorë të cilëve u takonte kjo e drejtë iu pagua shtesa në pagë për 
karrierë. 

 Në lidhje me procedurat për punësim, të cilat zbatohen në përputhje me Ligjin për 
marrëdhënie pune, nuk u shënuan dukuri të rëndësishme, të cilat do të mund të theksohesh-
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in si karakteristike. Gjithsesi, sikurse edhe viteve të kaluara, nuk mund të mos përmenden 
procedurat të cilat zbatohen për pranimin e kuadrit arsimor me kohë të caktuar në arsimin 
fi llor. Në parashtresat, të cilat kishin të bënin me këtë çështje, më së shpeshti manifestohej 
pakënaqësia për pranimin e kuadrit mësimor pa provim të dhënë profesional, pranim pa 
shpallje të konkursit ose për shkak të pranimit të kandidatit i cili nuk i përmbushte kushtet.

 Avokati i Popullit është i vetëdijshëm se, me Ligjin për arsim fi llor, drejtorëve iu dha 
mundësia për t’i zbatuar procedurat e punësimit të kuadrit arsimor deri në tre muaj pa 
shpallur konkurs dhe se drejtori pas shpalljes së konkursit mund të pranojë në punë person 
i cili nuk e ka dhënë provimin profesional, por megjithatë, gjatë këtyre procedurave duhet 
të merren parasysh edhe dispozitat e Ligjit për arsim fi llor, në të cilat në mënyrë eksplicite 
përcaktohen kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për arsimtarë, ndërkaq njëri nga kushtet 
është që arsimtari ta ketë dhënë provimin profesional.

 Për këtë shkak, Avokati i Popullit vazhdimisht sugjeronte që kandidatët e angazhuar 
për kryerje të punëve urgjente dhe të pa prolongueshme, me kohëzgjatje prej tre muajsh, 
si dhe kandidatët të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune me kohë të caktuar, duhet t’i 
përmbushin kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me Ligjin për arsim fi llore, 
sepse ai kandidat, pa marrë parasysh se a është angazhuar për tre muaj ose për tërë vitin, 

megjithatë është përfshirë në procesin 
mësimor dhe e zbaton procesin arsim në 
shkollë, që do të thotë se duhet të jetë 
profesionist. Po ashtu, u sugjerua se 
drejtorët mund të punësojnë persona, 
sipas përjashtimeve të dhëna në Ligj, 
në rastet kur ekzistojnë arsye për një 
gjë të tillë, por jo kjo dukuri të ndodh 
gjithmonë para fi llimit të çdo viti 
shkollor, me çka me të drejtë impono-
het konkluzioni se punësimet e këtilla, 
për kohë të caktuar, janë vetëm mënyrë 
për përmbushjen më të lehtë të inter-
esave politike, përkatësisht punësimin e 
personave pjesëtarë të partisë politike 
që është në pushtet. Në këtë drejtim, 
sugjerimet e Avokatit të Popullit nuk u 
pranuan nga drejtorët e shkollave fi llore 

pranë të cilave u dërguan, ngaqë ata konsideronin se në procedurat e punësimit është mbaj-
tur llogari për dispozitat e Ligjit për arsim fi llor.

 Në këtë kontekst, me rëndësi është të potencohet edhe mosveprimi i drejtorëve në 
drejtim të miratimit të aktvendimeve për transformimin e marrëdhënies së punës nga me 
kohë të caktuar në marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar të kuadrit mësimor i cili i përm-
bush kushtet për transformim, i përcaktuar nga ana e komisionit të formuar pranë Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës dhe për të cilët janë dhënë pëlqimet për punësim.  

 Avokati i Popullit për lëndët e këtilla kërkoi nga drejtorët ta zbatonin transformimin, 
por me keqardhje duhet të potencohet se kërkesat e dërguara nuk u morën në konsideratë. 
Në një rast, transformimi nuk u zbatua për shkak se me arsimtarin nuk u vazhdua kontrata e 
punësimit me kohë të caktuar, për shkaqe të cilat i din vetëm drejtori i shkollës, ndërkaq në 
një rast tjetër transformimi nuk u zbatua me justifi kimin se arsimtari ka lidhur kontratë për 
punësim me kohë të caktuar me shkollë tjetër e jo me shkollën pranë së cilës është dërguar 
lista.

 Parashtresa u parashtruan edhe nga kuadri arsimor, të cilët katër vjet kishin kryer 
punë dhe detyra pune me kohë të caktuar – persona të cilëve drejtori nuk ua kishte vazh-
duar edhe për një vit kontratat për punësim me kohë të caktuar, me çka në të vërtetë ata 
nuk kanë mundur ta plotësojnë kushtin për transformimin e marrëdhënies së punës. Sipas 
këtyre parashtresave, Avokati i Popullit nuk mund të jepte sugjerime në drejtim të shqipti-
mit të pushimit nga marrëdhënia e punës, sepse arsimtarëve u ishin ndërprerë kontratat e 
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punësimit pas skadimit të afatit për të cilin kanë qenë të lidhura kontratat e punësimit me 
kohë të caktuar. Së këtejmi, Avokati i Popullit u sugjeroi drejtorëve që t’i rishikonin proce-
durat për lidhjen e kontratave për punësim me personat e rinj, ngaqë me lidhjen e tyre në 
të vërtetë, pasojat më të mëdha i vuajnë arsimtarët të cilët kishin punuar deri atëherë dhe 
kanë qenë thuaja se në prag të plotësimit të kushtit për transformim të marrëdhënies së 
punës, ndërkohë që me ta nuk janë lidhur kontratat e reja për punësim.   

 Gjithashtu, me rëndësi është të përmendet mbështetja që Avokati i Popullit i dha 
një grupi të edukatoreve dhe personeli tjetër të kopshteve për fëmijë për rregullimin e sta-
tusit tyre të punës, meqë disa vjet kishin kryer punë dhe detyra pune pa lidhur kontrata 
për punësim. Për këtë problem iu dërguan informata Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale 
dhe Kabinetit të Kryetarit të Qeverisë, në të cilat u kërkua të gjendet zgjidhje sistemore për 
këtë kategori të personave në mënyrë që të merren aktvendime për punë, pa marrë para-
sysh nëse do të jenë ato kontrata me kohë të pacaktuar, kontrata me kohë të caktuar ose 
për punësim të përkohshëm, me qëllim që të shmanget praktika e lidhjes së kontratave në 
vepër, nga të cilat nuk rezultojnë të drejta dhe detyrime as për punëtorin e as për punë-
dhënësin.

  Sigurisht se këtu doemos duhej të merrej parasysh edhe interesi më i mirë i fëmijës 
sepse ai i cili është përgjegjës për të kryer veprimtari edukative-arsimore, ndërkohë që nuk 
ka nënshkruar kurrfarë dokumenti, përkatësisht kontrate me të cilën do të përcak-
toheshin detyrat dhe përgjegjësitë e punës, nuk mund t’i nënshtrohet penalizmit në rast të 
çfarë do qoftë tejkalimi të detyrës së punës me pasoja të padëshirueshme mbi fëmijën.

 Procedimi në këtë drejtim rezultoi me efekt pozitiv, përkatësisht numri më i madh 
i edukatoreve, dadove dhe personelit tjetër të kopshteve për fëmijë lidhën kontrata për 
punësim.

 Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës së përfaqësuesit sindikalist, për të 
cilin ishte miratuar aktvendim për largimin e tij nga puna me qëllim që më pas të merrej 
aktvendimi për pushim nga puna, për shkak se për realizimin e të drejtave ekonomike dhe 
sociale të anëtarëve të sindikatës i kishte shfrytëzuar mjetet e informimit publik. Në këtë 
rast u sugjeruan dispozitat e Ligjit për marrëdhënie pune, me të cilat parashikohen të drejta 
të caktuara të përfaqësuesit të sindikatës dhe anëtarëve të sindikatës, të cilat ishin shpërfi ll-
ur gjatë marrjes së aktvendimit për largimin e tij nga puna. Sugjerimet e Avokatit të Popullit 
u morën në konsideratë dhe përfaqësuesi i sindikatës vazhdoi papengesë t’i kryej detyrat e 
tij të punës.

 Nuk munguan as parashtresat në të cilat qytetarët shprehnin përshtypjen e tyre se 
punëdhënësi i ka vënë në pozitë të pavolitshme dhe të pabarabartë në raport me 
rastet e tjera, të krahasuara. Në lidhje me këto parashtresa sugjeroheshin dispozitat e Ligjit 
për marrëdhënie pune, me të cilat parashikohet ndalimi i diskriminimit të drejtpërdrejt dhe 
të tërthortë, shqetësimi dhe shqetësimi psikik. Një numër i madh i punëdhënësve, të cilëve 
iu dërgua shkresë e këtillë, i mohonin indikacionet për diskriminim. 

  Kur bëhet fjalë për bashkëpunimin me organet kompetente doemos duhet përmen-
dur Komisionin për Zgjidhje në Shkallë të Dytë nga fusha e marrëdhënieve të punës pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i cili kërkesave të Avokatit të Popullit për respektimin 
e procedurës së urgjencës dhe efi kasitetit gjatë marrjes së vendimeve, sipas ankesave të 
paraqitura, përgjigjej se lëndët do të shqyrtohen në mbledhje ose se janë në pritje të do-
kumentacionit nga organi i shkallës së parë. Ky Komision, për më shumë se një vit, pranë 
Avokatit të Popullit nuk ka dërguar vendim për vendimmarrje sipas ankesave apo kundërsh-
timeve.    

 Duke marr parasysh se pasojat nga veprimi i këtillë i vuajnë parashtruesit e ankesave 
ose kundërshtimeve, disa herë është njoftuar Qeveria por, krahas kësaj, gjendja e këtillë nuk 
është tejkaluar.  
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Punëdhënësit në mënyrë konsekuente dhe në tërësi t’i zbatojnë ligjet të cilët e rregu-
llojnë materien e marrëdhënies së punës dhe në veçanti të kenë kujdes për qasjen e bara-
bartë gjatë zbatimit të ligjeve ndaj çdo të punësuari.   

Në procedurat e punësimit të vlerësohet i tërë dokumentacioni i bashkëngjitur në 
bazë të konkursit për çdo kandidat të paraqitur dhe të mos manipulohen rregullat gjatë 
pranimit të të punësuarve të ri. 

Punëdhënësit të mos i shpërfi llin dhe injorojnë të drejtat e punonjësve dhe të mos 
marrin aktvendime pa pasur bazë objektive ligjore.

ÇËSHTJET STREHIMORE

Në vazhdimësi shkelen të drejtat e qytetarëve nga fusha e marrëdhënieve të punës 
në procedurat e punësimit dhe shqiptimit të ndërprerjes së punësimit për shkak të zba-
timit jo të plotë dhe të gabuar të dispozitave ligjore, ndërkaq shqetësojnë edhe dukuritë e 
vënies në pozitë të pabarabartë të të punësuarve.  

Në procedurat e rregullimit të statusit të personave të punësuar përkohësisht është 
evidente dukuria e shfrytëzimit të pëlqimeve të dhëna për punësimin e personave tjerë, të 
cilët paraprakisht nuk kanë pasur statusin e të punësuarve në organ/institucion. 

Edhe në procedurat e rregullimit të statusit të kuadrit arsimor, pavarësisht detyrimit 
ligjor, shmanget nënshkrimi i kontratave të punës me kohë të caktuar edhe për një vit 
– periudhë kjo e nevojshme që kuadri arsimor ta përmbush kushtin për transformimin e 
marrëdhënies së punës.

Mbrojtja e të drejtës së strehimit, si 
e drejtë e garantuar kushtetuese dhe ligj-
ore e qytetarëve, edhe në vitin 2010, ishte 
çështje e veprimit të Avokatit të Popullit. 

Gjatë analizës të të dhënave nga kjo 
fushë vërehet rritje e numrit të parash-
tresave të cilat kishin të bënin me shkeljen 
e të drejtës nga fusha strehimore, ndërkaq 
nga përmbajtja e parashtresave rezul-
toi fakti se gjendja në këtë fushë nuk po 
përmirësohet, përkundrazi, në segmente 
të caktuara gjendja është komplikuar edhe 
më tepër.

Pritja se me Ligjin e ri për banim, nga 
viti 2009, do të përkufi zohen rregullat në 
sferën e banimit dhe se do të mundësohet 
mbrojtje më adekuate dhe më efi kase e të 
drejtave të qytetarëve, nuk u realizua. Ka-
luan pothuajse dy vjet nga miratimi i Ligjit, 
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periudhë në të cilën nuk u arrit jetësimi i tij, ndërkaq për shkak të përkufi zimit joadekuat 
dhe jo të përpiktë të më tepër dispozitave në pjesë të caktuara Ligji rezultoi i paqartë dhe i 
pazbatueshëm. Për këto shkaqe, dispozita të caktuara të Ligjit u ndryshuan, ndërsa disa të 
tjera u abroguan nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë. Konstatimet se disa 
nga dispozitat e Ligjit ishin të pazbatueshme dhe jo të qarta sa duhet u konfi rmuan edhe nga 
parashtresat të cilat Avokati i Popullit i pranonte gjatë vitit raportues.

Përkatësisht, Avokatit të Popullit iu drejtuan më tepër qytetarë dhe kërkuan sqarime në 
lidhje me mënyrën me të cilën do të mund të organizoheshin si pronarë për të administruar 
me ndërtesat e banimit, përkatësisht kërkonin përgjigje se a t’ia besojnë administrimin një 
administratori ose të formojnë bashkësinë e bashkëpronarëve, si dhe ta bëjnë regjistrimin 
e bashkësisë në Regjistrin Qendror si person juridik, cilat akte dhe brenda cilit afat duhej 
të dërgohen nga ana e bashkëpronarëve dhe pyetje të tjera të cilat vazhduan të mos jenë 
sa duhet të qarta në dispozitat e Ligjit për banim, për të cilat pati me të vërtetë afate të 
shkurtra, brenda të cilëve duhej të zbatoheshin. Avokati i Popullit për të gjitha këto kërkesa 
veproi me kohë, ndërsa përgjigjet e kërkuara ua dërgonte edhe parashtruesve.

Gjatë vitit të kaluar qytetarët vazhduan të kërkonin mbrojtjen e të drejtave dhe in-
tervenim nga Avokati i Popullit pranë Sektorit për Çështje Banesore-Komunale dhe Infras-
trukturë të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Kërkesat kishin të bënin me problemet që 
paraqiteshin gjatë transferimit të së drejtës banesore, blerjes së banesave shtetërore 
sipas kushteve të përcaktuara me Ligin për shitjen e banesave në pronësi shoqërore, për të 
cilat qytetarët e kanë të drejtën e banimit dhe blerjes së banesave shtetërore sipas kushteve 
të përcaktuara në Ligjin e ri për banim. 

Më tepër qytetarë, të cilët shfrytëzonin banesa që janë në pronësi të shtetit pa doku-
mentacion të formuar në mënyrë adekuate të cilët janë evidentuar nga Ndërmarrja Publike 
për Ekonomizim me Lokale Banimi dhe Afariste, përfundimisht  më datë 31 dhjetor të vitit 
2008 kërkuan t’i blejnë banesat. Konform Ligjit të ri për banim, këtyre personave iu dha 
mundësia që t’i blejnë banesat, ndërkaq për procedurën u angazhua Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve. 

Megjithatë, edhe në këto raste paqartësia e dispozitave të Ligjit shkaktoi probleme të 
shumta, dhe kështu pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa në të cilat qytetarët 
kërkonin përshpejtimin e procedurës përpara Ministrisë, ndërkaq e njëjta nuk vepronte sipas 
kërkesave për faktin se nuk mund të përcaktonte se (në të vërtetë) cilët persona i takojnë 
kategorisë së personave pa dokumentacion të formuar.

Përkatësisht, Ligji për banim nuk e bëri kategorizimin e përpiktë  të asaj se ç’do të 
thotë dokumentacion i paformuar apo se cilët janë personat pa dokumentacion të formuar. 
Gjykata Kushtetuese e abrogoi nenin e Ligjit, por sikurse çdoherë pasojat nga abrogimi i 
ndjenë qytetarët sepse procedurat e fi lluara për blerje u ndërprenë, ndërkaq këtyre 
qytetarëve për një kohë të pacaktuar iu mor e drejta për ta rregulluar statusin e shfrytëzimit 
të banesave në pronësi të shtetit.

Pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa në të cilat u kërkua ndihmë gjatë 
transferimit të të drejtës banesore nga prindi që ka ndërruar jetë, procedura të cilat gjith-
ashtu zhvilloheshin para Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe të cilat përfunduan me 
sukses. 

Disa vite më parë, Avokati i Popullit edhe në raportet vjetore edhe në shkresat drej-
tuar ministrit kompetent paralajmëronte se evidenca e banesave, të cilat janë në pronësi 
të shtetit, nuk është e plotë prandaj dhe shpeshherë është e  pamundur që qytetarë të 
caktuar ta realizojnë të drejtën e blerjes së banesave të cilat u janë ndarë me proce-
durë ligjore nga ndërmarrjet, selia e të cilave ka qenë në Republikën e Maqedonisë, por edhe 
në hapësirat e ish-Jugosllavisë. Kjo për shkak se në procedurën për ndarjen me qira, këto 
banesa trajtohen si banesa në pronësi të shtetit, ndërsa nga shfrytëzuesit e këtyre banesave 
kërkohet të paguajnë një shumë të caktuar parash në emër të qirasë, ndërkaq nëse nuk e 
paguajnë të njëjtën paraqiten padi për arkëtim të detyrueshëm të borxhit.

Nga ana tjetër, nëse bëhet fjalë për procedurë për blerjen e banesave të njëjta, shfry-
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tëzuesit i refuzon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me arsyetimin se banesat nuk janë në 
pronësi të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht se në Agjencinë e Kadastrës së Patundsh-
mërive ato fi gurojnë si banesa që janë në pronësi të ndërmarrjeve të mëparshme.

Duke vepruar sipas parashtresës së qytetarit, i cili disa vite me radhë kishte bërë për-
pjekje për ta blerë banesën, e cila i ishte ndarë nga një ndërmarrje e vendeve të ish-Jugosl-
lavisë, Avokati i Popullit kërkoi që në bashkëpunim me organet e tjera kompetente, Ministria 
e Transportit dhe Lidhjeve të ndërmerr masa për sqarimin e gjendjes së krijuar në lidhje 
me evidentimin e banesave në pronësi të shtetit, ndarjen e tyre me qira dhe realizimin e së 
drejtës për blerje. Së këtejmi, Avokati i Popullit potencoi se është i pashmangshëm konkluzi-
oni që po qe se Republika e Maqedonisë nuk është pronare e këtyre banesave, nga pikëpamja 
formale-juridike, kontratat e lidhura për qira nuk janë të vlefshme dhe rrjedhimisht edhe 
arkëtimi i qirasë që paguhet nga shfrytëzuesit e banesave nuk ka bazë ligjore. Për shkresat 
e dërguara Avokati i Popullit akoma nuk ka marr përgjigje përkatëse. 

Sa i përket zbatimit të projekteve për 
ndërtimin e banesave të dedikuara për dhënien me 
qira personave në rrezik social dhe grupeve tjera 
vulnerabile, të cilët i zbatonte Ministria e Transpor-
tit dhe Lidhjeve, gjatë vitit raportues u paraqit një 
numër i vogël i parashtresave në të cilat parash-
truesit kërkonin përshpejtimin e procedurës para 
komisionit të shkallës së dytë. Në disa raste, pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, Komisioni merrte 
vendime përkatëse. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një 
numër i konsiderueshëm i parashtresave, të cilat 
kishin të bënin me punën e ngadalshme dhe jo-
profesionale të Ndërmarrjes Publike për Ekono-
mizimin me Lokale Banesore dhe Afariste në Re-
publikën e Maqedonisë dhe njësitë rajonale të saj. 
Qytetarët më së shpeshti ankoheshin për proce-
durat e zbatuara në mënyrë të paligjshme, 

për shpërngulje të dhunshme nga banesat shtetërore, kalkulimet joadekuate të çmimeve të 
banesave që bliheshin, ndërkaq të shpeshta ishin edhe kërkesat për çlirimin nga pagesa e 
interesit dhe borxheve të prapambetura në emër të qiramarrjes së papaguar. Nëse kërkesat 
e parashtruesve kishin bazë, Avokati i Popullit hapte procedurë përkatëse dhe, varësisht nga 
gjendja e konstatuar, pranë Ndërmarrjes Publike dërgonte kërkesa dhe sugjerime të shumta, 
ndërkaq në rastet kur nuk veprohej me kohë dërgonte urgjenca me të cilat kërkonte përsh-
pejtimin e procedurave të fi lluara.

Në gjysmën e parë të vitit, në mediat e shkruara të përditshme, Ndërmarrja Publike 
për Ekonomizimin me Lokale Banesore dhe Afariste në Republikën e Maqedonisë, në bazë të 
vendimit paraprakisht të miratuar, publikoi Shpallje për shitjen e lokaleve banesore për per-
sona të cilët nuk kanë të siguruar banesë – çifte të reja dhe prindër të vetëm në Qytetin e 
Shkupit, me kushte më të favorshme sesa ato të tregut.

Në shpallje u përcaktuan kriteret e shitjes së banesave në pronësi të shtetit, në mesin e 
të cilëve ishte parashikuar edhe parimi: “kush vjen i pari – shërbehet i pari”. Sipas këtij 
parimi në rast se për një banesë ka më tepër aplikues, të cilët i plotësojnë kushtet për blerje, 
ai i cili i pari e paraqet kërkesën e fi ton të drejtën për ta blerë banesën.

Avokati i Popullit, me iniciativë personale, hapi procedurë për hetimin dhe vlerësimin e 
ligjshmërisë së procedurës për blerjen e banesave në fjalë dhe me këtë rast konstatoi se gjatë 
aplikimit qytetarët janë vënë në pozitë të pabarabartë, me çka në një farë mënyre janë 
diskriminuar. Avokati i Popullit reagoi edhe për pamundësinë e qytetarëve për të depozituar 
ankesa ndaj vendimeve të Komisionit dhe për këtë shkak dërgoi sugjerim pranë Ndërmarrjes 
Publike me kërkesë që të anulohet Vendimi.   

Në lidhje me sugjerimin e drejtuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë mori vendim me 
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të cilin e anuloi konkursit e shpallur paraprakisht dhe me vendim të ri e angazhoi Ministrinë 
e Transportit dhe Lidhjeve ta bëjë shpërndarjen, përkatësisht shitjen e banesave shtetërore 
përmes rrugës elektronike, pa e zbatuar parimin kontestues. 

Në vitin raportues vazhdoi mbrojtja dhe realizimi i të drejtave të qytetarëve, parashtrues 
të parashtresave, në procedurat e ndarjes së banesave me qira mbi baza të ndryshme, të cilat 
zbatoheshin para Komisionit për Çështje Banesore të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. 

Kërkesat për shpërndarjen e banesave 
shtetërore me qira më së shpeshti para-
qiteshin nga persona në rrezik social, 
të cilët kërkonin zgjidhjen e çështjes 
strehimore meqë për shkak të gjendjes 
së vështirë materiale nuk kanë mundësi 
që një gjë të tillë ta bëjnë vet. Komi-
sioni, pa përjashtim, dërgonte përgjigje 
se në fondin banesor të shtetit nuk ka 
banesa të mjaftueshme të cilat do të 
mund të jepen me qira.  

Kah fundi i vitit u parashtruan disa 
parashtresa, në përputhje me Ligjin 
për të drejta të veçanta të pjesëtarëve 
të forcave të sigurisë të Republikës së 
Maqedonisë dhe anëtarëve të familjeve 

të tyre, në të cilat parashtruesit kërkonin përshpejtimin e procedurës për ndarjen e banesës 
me qira në bazë të dispozitave nga Ligji i përmendur më lartë. Avokati i Popullit kërkoi që 
Komisioni për Çështje Banesore të veprojë sipas kërkesave, por procedura në lidhje me këto 
lëndë vazhdon edhe më tej.

Meqë kërkesa e paraqitur kishte bazë, Avokati i Popullit i rekomandoi Komisionit për 
Çështje Banesore të ndaj banesë me qira në bazë të të drejtave të cilat rezultojnë nga Ligji 
për denacionalizim, për bartësin e të drejtës banesore, por edhe kësaj radhe përgjigjja ishte 
se Komisioni nuk ka në dispozicion banesa për dhënie me qira. Në këtë rast, edhe pse Avokati 
i Popullit nuk arriti ta realizonte të drejtën e parashtruesit, në kuptimin e fi timit të banesës me 
qira, megjithatë Ndërmarrja Publike veproi në drejtim të miratimit të Vendimit për refundimin 
e mjeteve të cilat, në emër të qirasë, parashtruesi ia paguan qiradhënësit të tij. 

Korniza ligjore nga kjo fushë, në veçanti Ligji për banim, për shkak të dispozitave 
jopërkatëse dhe jo precize është shkak i shfaqjes së dukurisë së cenimit të të drejtave të 
qytetarëve.

Vazhdon problemi me mospasjen e të dhënave të sakta për numrin e banesave dhe 
njësive afariste.

Mbindërtim të kornizës ligjore, sidomos të Ligjit për banim, me çka do të mundëso-
het rregullimi më efi kas i marrëdhënieve në këtë fushë. 

Përcaktim preciz të kritereve për rregullimin e procedurës sipas së cilës shfrytëzuesit 
– personat pa dokumentacion të formuar përkatës, do ta realizojnë të drejtën e blerjes së 
banesave shtetërore. 
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MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE

Meqë deklarohemi si social, atëherë 
shteti duhet të udhëhiqet nga humanizmi, 
e drejta sociale dhe solidariteti, që janë 
pjesë të vlerave themelore të rregullim-
it kushtetues. Në këtë kuptim me Ligjin 
për mbrojtje sociale, parashikohet se Re-
publika kujdeset për mbrojtjen sociale të 
qytetarëve, në përputhje me parimin e 
drejtësisë sociale.

Përkundër përcaktimit të këtillë,qy-
tetarët konsiderojnë se kujdesi mbi 
gjendjen e tyre sociale nuk është i mjaf-
tueshëm, përkatësisht se mbrojtja so-
ciale nuk korrespondon me gjendjen re-
ale dhe me nevojat e tyre elementare për 
jetë, për arsye sepse me ndihmën so-
ciale të cilën e marrin nuk kanë mundësi 
t’i kënaqin nevojat e përditshme ekzist-
enciale. Për këtë shkak, qytetarët më të 
rrezikuar social shpeshherë detyrohen të 
kërkojnë ndihmë të njëfi shtë në para ose 
ushqim falas në kuzhinat popullore, por 
edhe gjatë realizimit të këtyre të drejtave 
ndeshen me vështirësi dhe probleme, e 
që akoma më shumë rrezikohet pozita e 
tyre sociale. Veçanërisht, është e rëndë 
gjendja e personave të paaftë për punë të 
cilëve në raste të caktuara u ndërpritet 
pabazë ndihma e përhershme në para 
apo, këtë të drejtë e realizojnë në proce-
dura të stërzgjatura.

Duke vepruar sipas ankesave të qytetarëve, Avokati i Popullit konstatoi se realizimi i 
të drejtave nga fusha sociale zbatohet me vështirësi për shkak se procedurat për vendosje 
sipas kërkesave shpeshherë janë të gjata dhe rrallë herë vendoset brenda afateve të para-
shikuara. Gjithashtu, miratohen aktvendime kundër të cilëve qytetarët paraqesin ankesa për 
shkak të përcaktimit jo të plotë të gjendjes faktike, ndërkaq u shënuan edhe raste kur për 
një periudhë tejet të shkurtër (një ditë ose dy) miratoheshin tre aktvendime të ndryshme – 
njëri me të cilin njihej e drejta, i dyti me të cilin vazhdohej dhe i treti me të cilin ndërpritej kjo 
e drejtë. Kështu, qytetarët jo vetëm që hutoheshin, por edhe nuk dinin se ç’duhej të bënin 
më tutje. Megjithatë edhe krahas intervenimeve dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit, në 
rastet e këtilla në procedura ankimore Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në të shumtën 
e rasteve i vërtetonte vendimet e qendrave për punë sociale, ndërkaq palët detyroheshin 
të hapin procedura gjyqësore, gjë që edhe më tepër e përkeqësonte pozitën e tyre sociale.    

Në vitin raportues, sidomos u vërejt se shërbimet e veçanta të Qendrës për Punë So-
ciale në Shkup, gjatë marrjes së vendimit për ndonjë të drejtë nga fusha e mbrojtjes sociale 
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merrnin vendim negativ vetëm për shkak të mospasjes së juridiksionit territorial, ndërkohë 
që e ngarkonin palën që përsëri të paraqes kërkesë pranë qendrës kompetente vendore. 
Me veprimin e këtillë procedura zgjatej pa nevojë, prandaj Avokati i Popullit sugjeronte që 
lënda të ridërgohet pranë qendrës e cila duhet të veprojë, ndërkaq pala të njoftohet dhe në 
këtë mënyrë të respektohet parimi i procedurës administrative për vendosje të shpejtë dhe 
efi kase për të drejtat e qytetarëve.     

   Problem veçanërisht i madh, me të cilin u përballën qytetarët e rrezikuar social, ishte 
pagesa jo në kohë e asistencave sociale të llojeve të ndryshme. Ky problem sidomos 
ishte i theksuar gjatë pagesës së ndihmës së 
njëfi shtë në para, e cila i ndahet personit ose 
familjes që është gjetur në pozitë të rrezikut 
social, si dhe personit dhe familjes për shkak 
të fatkeqësisë së ndodhur natyrore ose epi-
demisë dhe mjekimit më të gjatë në institu-
cion shëndetësor. Duke vepruar sipas anke-
save të qytetarëve, në lidhje me ndihmën e 
njëfi shtë në para, Avokati i Popullit konsta-
toi se edhe pas disa muajsh, pas miratimit 
të aktvendimit për njohjen e së drejtës së 
ndihmës së njëfi shtë në para, ato nuk ishin 
paguar akoma. 

Avokati i Popullit sugjeroi se prolongimi 
i pagesës e vështirëson akoma më shumë 
pozitën e qytetarëve të cilëve u është njohur 
e drejta për ndihmë të njëfi shtë në para, sepse bëhet fjalë për persona të cilët në atë mo-
ment gjenden në krizë sociale, prandaj prolongimi i pagesës jo vetëm që e vështirëson edhe 
më tepër gjendjen në të cilën gjenden, por e humb qëllimin e ndihmës së miratuar, prandaj 
Ministrit të Punës dhe Politikës Sociale iu dërgua Informatë me kërkesë që të ndërmerren 
masa për tejkalimin e këtyre problemeve të kategorisë më të rrezikuar të qytetarëve, për-
katësisht të gjenden mjete dhe mundësi që me kohë të bëhet pagesa e ndihmës së njëfi shtë 
në para.

Sa i përket mbrojtjes sociale të kategorisë më të rrezikuar të qytetarëve, Avokati i Pop-
ullit konstatoi se një pjesë e kësaj kategorie, shfrytëzues të ndihmës sociale ose të ndihmës 
së përhershme në para, nuk kanë mundësi të shfrytëzojnë racion ditor në kuzhinën popull-
ore, edhe pse i plotësojnë kushtet e parapara si persona që e kanë këtë të drejtë. Ndërhyrjet 
e Avokatit të Popullit merreshin në konsideratë vetëm nëse lirohej ndonjë vend nga shfrytë-
zuesit ekzistues, por nuk u bë zgjerimi i listës së shfrytëzuesve ekzistues vetëm për shkak 
të mjeteve të kufi zuara. Duke e informuar me këtë problem Ministrin e Punës dhe Politikës 

Sociale, Avokati i Popullit sugjeroi se nuk re-
alizohet qëllimi i projektit dhe se diskrimi-
nohen personat të cilët janë në rrezik 
social për shkak të mospërfshirjes së tyre 
në kuzhinën popullore edhe pse i plotësojnë 
kushtet e parapara.   

Pranë Avokatit të Popullit u parashtru-
an edhe parashtresa që kishin të bënin me 
shfrytëzimin e subvencioneve për energji 
elektrike dhe llojeve tjera të energjisë, me 
ç’rast u konstatua se akoma nuk janë të in-
formuar të gjithë qytetarët me kushtet dhe 
mundësitë e realizimit të kësaj të drejte.   

Për sa u përket procedurave sipas an-
kesave, të cilat zhvillohen pranë Ministrisë së 
Punës dhe Politikës Sociale, edhe pse mund 



66

Raporti Vjetor 2010

w w w .  o m b u d s m a n . m k

Siguria dhe drejtësia sociale edhe më tej nuk sigurohet mjaftueshëm për shkak të 
ndihmave të ulëta sociale, mungesës së azhurnitetit të organeve dhe pagesës jo me kohë 
të asistencave sociale. 

Aktivitetet dhe masat janë të pamjaftueshme për zbutjen reale të gjendjes sociale të 
kategorisë më të rrezikuar të qytetarëve, ndërsa në veçanti shqetëson gjendja e familjeve 
të vobekta me fëmijë të mitur, të cilat nuk kanë as kushte elementare për jetë, me çka 
pamundësohet rritja dhe zhvillimi normal i fëmijëve. 

Asistencat sociale të sigurojnë realizim real të parimit kushtetues për siguri sociale 
dhe drejtësi të kategorive të qytetarëve të rrezikuar social.  

Të ndërmerren masa për reduktimin e numrit të qytetarëve të rrezikuar social 
përmes punësimit të tyre ose mundësimit të kushteve për realizim të të ardhurave nga 
puna personale, sidomos për qytetarët e aftë për punë.

Për familjet, të cilat nuk kanë kurrfarë të ardhura ndërkaq kanë fëmijë të mitur, 
të gjenden mundësi reale për mbështetje sociale e cila do të mundësojë realizimin e të 
drejtave themelore të fëmijëve për rritjen dhe zhvillimin e tyre.

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR

Të drejtat nga fusha e pensionit janë të drejta sociale të cilat qytetarët i realizojnë në 
bazë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe në përputhje me ligjin, ndërkaq me 
respektimin e humanizmit, drejtësisë sociale dhe solidarizimit si vlera themelore të rregull-
imit kushtetues.

Meqë realizimi i të drejtave nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor janë me 
rëndësi ekzistenciale për qytetarët, është e logjikshme që ato të realizohen shpejtë, në 
mënyrë efi kase dhe pa zvarritje.

Megjithatë edhe gjatë këtij vitit raportues, qytetarët më së shumti u ankuan për 
shkelje të të drejtave për shkak të zvarritjes së paarsyeshme të procedurës dhe mos-
respektimit të afateve ligjore për marrjen e vendimit, problem ky i cili në veçanti është i 
theksuar në procedurën e shkallës së dytë gjatë marrjes së vendimit sipas ankesës së para-
qitur.

Është me rëndësi të përmendet se në fi llim të vitit nuk u regjistruan zvarritje dramatike 
të procedurave para organit kompetent qeveritar të shkallës së dytë, mirëpo në gjysmën e 
dytë të vitit ky problem u aktualizua përsëri sepse një periudhë të gjatë kohore nuk vendosej 
sipas ankesave të paraqitura ose përpiloheshin projekt-zgjidhje, të cilat pritnin me muaj për 
nënshkrim. Me qëllim të përshpejtimit të procedurave Avokati i Popullit intervenonte vazh-
dimisht duke realizuar këqyrje të drejtpërdrejta dhe duke dërguar sugjerime me shkrim, me 
këtë rast duke konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve me zvarritje të paarsyeshme 

të konstatohet se procedurat zvarriten dhe nuk vendoset brenda afateve të parashikuara me 
ligj, megjithatë, në numrin më të madh të rasteve, pas ndërhyrjeve dhe këqyrjeve të drejt-
përdrejta të Avokatit të Popullit, procedura përshpejtohej dhe sugjerimet e rekomandimet e 
Avokatit të Popullit më së shpeshti merreshin në konsideratë. 
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të procedurës.
Ajo që është karakteristike për këtë vit, për dallim nga vitet e kaluar, është numri i 

shtuar i parashtresave të cilat kishin të bënin me shkeljen e të drejtave të qytetarëve gjatë 
realizimit të pensionit të pleqërisë, sepse qytetarët vështirë e realizonin këtë të drejtë për 
shkak të procedurave të stërzgjatura dhe joefi kase të organeve kompetente. Një numër i 
madh i qytetarëve shprehën pakënaqësi nga aktvendimet e shkallës së parë, ngaqë konsid-
eronin se pa bazë nuk e kanë realizuar 
të drejtën e pensionit apo shprehnin 
pakënaqësi nga përcaktimi joadekuat i 
lartësisë së shumës së pensionit. Njëri 
nga shkaqet e pamundësimit të real-
izimit të së drejtës për fi timin e pen-
sionit të pleqërisë ishte mosregjistrimi i 
stazhit për pension në evidencën amzë 
të Fondit pas pagesës plotësuese të 
kontributeve për sigurim pensional dhe 
invalidor mbi bazë të aktgjykimeve të 
plotfuqishme, por pa paguar kamatën, 
për çka pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit qytetarët e realizonin të drejtën 
nëse me stazhin e përfshirë në mënyrë 
plotësuese i plotësonin kushtet ligjore. 

Pengesë për realizimin e së 
drejtës së pensionit të pleqërisë janë 
edhe të dhënat e shënuara ose të 
pashënuara në evidencën amzë të 
Fondit, dërgimi jo në kohë i të dhënave 
nga ana e punëdhënësve ose pagesa jo 
në kohë e kontributeve.               

Nga aspekti i problemit të 
arkëtimit të kontributeve, Avokati i 
Popullit insistonte që Fondi për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor t’i ndërmerr të 
gjitha masat e parashikuara me ligj për 
arkëtimin e kontributeve, në mënyrë 
që të sigurohej realizimi i të drejtave të 
personave të siguruar, me ç’rast Fondi i 
ndërmerrte masat përkatëse dhe qytetarët i realizonin të drejtat.

Numri i parashtresave që kishin të bënin me realizimin e të drejtës për pension (më 
tepër për pension pleqërie e më pak familjar) në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare 
dhe bilaterale, u rrit në mënyrë të konsiderueshme për dallim nga periudha paraprake.

Të siguruarit e realizonin me vështirësi të drejtën e pensionit me element të huaj, për-
katësisht pjesën proporcionale të pensionit ose pensionimin e sërishëm. Në të gjitha këto 
raste, Avokati i Popullit intervenonte pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të 
Maqedonisë duke sugjeruar marrjen e masave për përshpejtimin e procedurës para organ-
eve kompetente jashtë vendit, gjë të cilën Fondi e bënte rregullisht.

Për realizimin e të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor nga ish-republikat e 
Jugosllavisë, bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me institucionet e ombudsmanëve në ato 
republika, gjatë këtij viti raportues, ishte i shpeshtë dhe më i madh, që rezultonte me për-
fundim të suksesshëm të lëndëve. Megjithëkëtë, për një pjesë të parashtruesve problemi 
akoma nuk është kapërcyer dhe për këtë shkak edhe më tej vazhdojnë intervenimet. Gjith-
ashtu, një pjesë e parashtruesve, me stazh të realizuar jashtë shtetit, të cilët së bashku 
me stazhin e realizuar në Republikën e Maqedonisë i përmbushnin kushtet për pension, pas 
intervenimit të Avokatit të Popullit e realizuan të drejtën e pensionit, përkatësisht u 
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miratuan aktvendime të përkohshme të cilat pas verifi kimit të stazhit nga jashtë do të pëso-
jnë ndryshime.

Numri i qytetarëve, të cilët u ankuan për pamundësinë e realizimit të së drejtës për 
pension invalidor gjithashtu u rrit, me ç’rast qytetarët më së shpeshti shprehnin pa-
kënaqësinë e tyre nga raportet të cilat nuk përputheshin me gjendjen e tyre shëndetësore 
dhe me aftësitë për punë ose për shkak se nuk e plotësonin kushtin tjetër ligjor që ka të bëjë 
me stazhin për pension.

Avokati i Popullit, edhe pse nuk është ekspert dhe kompetent për t’i abroguar raportet 
e specialistëve, megjithatë për çdo parash-
tresë të parashtruar intervenonte pranë 
komisioneve kompetente dhe pranë Fondit 
dhe kërkonte që në mënyrë reale të për-
caktohej gjendja faktike dhe të merrej akt 
përkatës objektiv.

Njëherazi, Avokati i Popullit e infor-
monte Fondin edhe në lidhje me të dhënat 
e qytetarëve për kërkim të ryshfetit nga 
personat zyrtarë të Fondit, kur bëhet fjalë 
për pension invaliditeti, por meqë nuk 
kishte prova konkrete për të iniciuar proce-
durë për përgjegjësi, vetëm i vinte në pah 
të dhënat e prezantuara në parashtresë 
dhe kërkonte hetimit e tyre dhe ndërmarr-
jen e masave përkatëse.

Në këtë kontekst, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve, për realizimin e së 
drejtës së pensionit invalidor, Avokati i Popullit u njoftua se është hapur procedurë kundër 
më tepër anëtarëve të komisioneve për vlerësimin e aftësisë së punës, pikërisht për shkak 
të dyshimit për ekzistimin e korrupsionit/mitmarrjes. Meqë një numër më i madh i lëndëve 
shqyrtoheshin në këto procedura, Avokati i Popullit iu drejtua edhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me kërkesë që lëndët, për të cilat nuk është konstatuar paligjshmëri dhe për të 
cilat nuk është hapur procedurë, të kthehen në Fond me qëllim që të realizohen të drejtat e 
qytetarëve. 

Gjithashtu, qytetarët, të cilët kishin paraqitur kërkesa për realizimin e pensionit inval-
idor, u ankuan edhe për shkak të zvarritjes së procedurës, sidomos për shkak të dhënies jo 
me kohë të raportit dhe mendimit nga komisionet për vlerësimin e aftësisë së punës. 

Në këtë periudhë raportuese akoma janë aktuale dhe për fat të keq ende nuk është 
zgjidhur problemi i pensionistëve me pension akontativ, të cilët stazhin për pension e kanë 
realizuar në ish-APJ, për faktin se me Marrëveshjen për Sukcesion, palët kontraktuese nuk 
kanë arritur pëlqim për pensionet.

Për kapërcimin e problemit në fjalë, disa herë Ministrit për Punë dhe Politikë Sociale dhe 
drejtorit të Fondit për Sigurim Pensional e Invalidor iu dërgua informatë e veçantë me sugj-
erimin se janë cenuar të drejtat e qytetarëve të cekur dhe se nevojitet ndërmarrja e masave 
për zgjidhjen e të gjitha çështjeve kontestuese.

Avokati i Popullit u informua se për tejkalimin e problemit, me konkluzion të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, është formuar Trupi ndihmës për Zbatimin e Marrëveshjes 
për Sukcesion nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor në suaza të Komitetit ekzistues 
për Zbatimin e Marrëveshjes, mirëpo edhe pas dërgimit të disa intervenimeve nuk u kthye 
përgjigje nëse ky trup ka fi lluar të funksionojë, me çka problemet e këtyre qytetarëve nuk 
janë tejkaluar akoma.  
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Përndryshe, disa herë, Avokatit të Popullit iu drejtuan invalidë të luftës për shkak të 
vonesës së pagesës së invaliditetit, prandaj për përshpejtimin e procedurës për realizimin 
e së drejtës së cekur, Avokati i Popullit intervenonte pranë organeve kompetente. Meqë në 
ndërkohë invaliditeti fi lloi të paguhej, procedura u ndërpre. 

Bashkëpunimi i organeve kompetente me Avokatin e Popullit nuk realizohej në nivel 
të kënaqshëm dhe shumë rrallë veprohej me kohë dhe në mënyrë adekuate në kuptimin 
esencial sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, me çka pengohej veprimi efi kas sipas parash-
tresave të qytetarëve.

Raporti Vjetor 2010

Zvarritja e procedurave për vendosje sipas kërkesave dhe ankesave e vështirëson 
realizimin e të drejtave nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor.

Për shkak të joobjektivitetit të komisioneve kompetente dhe procedurave të stërzgj-
atura edhe më tej vështirë arrihet deri te pensioni i invaliditetit. 

Organet kompetente nuk i ndërmarrin gjithmonë masat e parashikuara me ligj për 
arkëtimin e kontributit, me çka qytetarët u penguan në realizimin e të drejtave nga sig-
urimi pensional dhe invalidor. 

Për kërkesat e qytetarëve, në kontekst të realizimit të të drejtave nga fusha e sig-
urimit pensional dhe invalidor dhe sipas ankesave të paraqitura, të vendoset brenda afat-
eve të parashikuara ligjore, duke e pasur parasysh rëndësinë ekzistenciale të drejtave të 
këtilla të qytetarëve. 

Të përforcohet mbikëqyrja mbi punën e komisioneve për vlerësimin e aftësisë së 
punës me qëllim të veprimit të tyre objektiv dhe eliminimit të dukurive të sjelljeve kor-
ruptuese.

Masat për arkëtimin e kontributit për sigurim pensional dhe invalidor të ndërmerr-
en me rregull dhe me kohë në mënyrë që qytetarët të mos kufi zohen në realizimin e të 
drejtave të tyre.

SIGURIMI DHE MBROJTJA 
SHËNDETËSORE

Në fushën e sigurimit dhe mbrojtjes shëndetësore gjatë periudhës raportuese, kra-
hasuar me vitin 2009, nuk është vërejtur ndryshim i konsiderueshëm i numrit të parash-
tresave të pranuara.  

Sikurse gjatë viteve paraprake ashtu edhe në këtë vit raportues problemi më i shpesh-
të, me të cilin ballafaqoheshin qytetarët gjatë realizimit të së drejtës së mbrojtjes shënde-
tësore, ishte azhurniteti i pamjaftueshëm i organeve gjatë veprimit sipas kërkesave 
të tyre, sidomos sipas ankesave. Veçanërisht, brengos fakti se Ministria e Shëndetësisë, 
si organ i shkallës së dytë që vendos sipas ankesave kundër akteve të Fondit për Sigurim 
Shëndetësor, nuk veproi pothuajse ndaj asnjë kërkese të Avokatit të Popullit. 

Me sjelljen e këtillë të Ministrisë jo vetëm që u penguan qytetarët në realizimin e të 
drejtave të tyre, por u pengua edhe Avokati i Popullit në veprimin e tij sipas parashtre-
save të parashtruara. Për gjendjen e këtillë Avokati i Popullit i dërgoi Informatë të veçantë 
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Ministrit të Shëndetësisë dhe Qeverisë, por edhe kjo nuk rezultoi me ndryshim të gjendjes, 
përkatësisht njoftimin se a është vepruar sipas ankesave të qytetarëve të cilët kanë parash-
truar parashtresa.

Numri më i madh i parashtresave kishte të bënte me kufi zimin e të drejtave të sigurimit 
të detyrueshëm shëndetësor, gjithashtu për 
shkak të kontributit të papaguar nga ndon-
jë periudhë e mëparshme, apo mbi ndonjë 
bazë e cila nuk ekziston më. 

Përkatësisht, për këto shkaqe, 
qytetarët nuk u trajtuan si persona të sigu-
ruar, edhe pse me rregull dhe me kohë e 
kishin paguar kontributin rrjedhës. Avokati i 
Popullit konsideron se nëse për një person të 
siguruar paguhet rregullisht dhe pa vonesë 
kontributi rrjedhës, i siguruari duhet të merr 
vërtetime (“kartela të kaltra”), ndërkaq për 
periudhën për të cilën të siguruarit nuk i 
janë shlyer detyrimet ndaj Fondit, ekzisto-
jnë mekanizma tjerë për arkëtimin e kon-
tributeve. 

Mirëpo, krahas sugjerimeve të këtilla,
një numër i të siguruarve nuk merrnin 
vërtetime për kontributin e paguar, ndonëse 
Fondi për Sigurim Shëndetësor e bënte me 
rregull pagesën e kontributit për grumbulli-
min e mjeteve nga qytetarët. Kohë më parë, 
Fondi i pranonte sugjerimet e Avokatit të 
Popullit dhe u lëshonte vërtetime personave 
të cilët e paguanin me rregull kontributin e 
arritur rrjedhës, me çka ata mund t’i shfry-
tëzonin shërbimet shëndetësore si persona 
të siguruar. Por, viteve të fundit, kjo prak-
tikë u ndërpre, përkatësisht Fondi nuk lëshonte “kartela të kaltra” derisa nuk paguhej kon-
tributi i prapambetur.    

Karakteristik është rasti i një personi të siguruar i cili kishte borxh për kontribute të 
papaguara për rreth një vit, ndërsa pas kësaj periudhe, përkatësisht gjatë pesë viteve të ar-
dhshme i kishte paguar kontributet, mirëpo Fondi nuk e trajtonte si person të siguruar derisa 
t’i paguante kontributet e ngelura. Në këtë rast nuk ndihmuan as ndërhyrjet dhe sugjerimet 
e Avokatit të Popullit.     

Me problem të këtillë u ndeshën edhe të punësuarit përmes agjencive për punësime të 
përkohshme sepse Fondi nuk u lëshonte vërtetime për kontributet e paguara madje 
as personave për të cilët ishte paguar i njëjti, vetëm për shkak se për një numër të caktuar 
të të punësuarve përmes këtyre agjencive nuk ishte paguar kontributi nga ana e punëd-
hënësve. Duke vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për kufi zim kolektiv të të drejtave, me 
çka kufi zohen edhe të drejtat e personave për të cilët me rregull dhe pa vonesë paguhej 
kontributi, vetëm për arsye se disa punëdhënës nuk i kishin paguar kontributet, Avokati i 
Popullit intervenoi pranë organeve kompetente, por problemi nuk është tejkaluar akoma, 
edhe pse sipas përgjigjes së dërguar, në një të ardhme të shpejtë pritet zgjidhja e tij.

Është me rëndësi të potencohet se krahas ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për 
sigurim shëndetësor, me të cilat u parashikua mundësia që të gjithë qytetarët e Republikës 
së Maqedonisë të kenë sigurim shëndetësor, edhe më tej ka qytetarë të cilët faktikisht nuk 
mund ta realizojnë këtë të drejtë, ndonëse nga aspekti juridiko – formal trajtohen si per-
sona të siguruar. Bëhet fjalë për qytetarë të cilët formalisht e kanë statusin e të siguruarit si 
persona të siguruar ose këtë të drejtë e realizojnë përmes anëtarit të punësuar të familjes, 
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por për shkak të pagave dhe kontributeve të papaguara për periudhë më të gjatë kohore, 
të drejtat e tyre i realizojnë si persona të pasiguruar sepse nuk marrin “kartela të kaltra”, 
ndërkaq edhe nëse kontributi paguhet në mënyrë plotësuese dhe u lëshon kartelat e kaltra 
ata përsëri nuk mund t’i shfrytëzojnë shërbimet si të siguruar për shkak se kartelave u ska-
don afati. 

Realizimi i së drejtës për refundimin e mjeteve për ilaçe dhe veglave tjera mjekë-
sore, të cilat qytetarët i kanë furnizuar me mjete personale edhe pse të njëjtat janë mbi 
barrë të Fondit, pra është dashur t’i sigurojnë institucionet shëndetësore, në veçanti gjatë 
mjekimeve spitalore, akoma realizohet me vështirësi. 

Edhe më tej, nëpër spitale ose farmaci ka raste të mungesës së ilaçeve nga Lista e 
ilaçeve të cilat janë në barrë të Fondit ose mungesës së veglave ndihmëse mjekësore, për 
çka qytetarët detyrohen t’i sigurojnë dhe furnizojnë me mjete personale. Pas paraqitjes së 
kërkesës për refundimin e mjeteve, qytetarët ndeshen edhe me problemin e kohëzgjatjes 
së procedurës ose me problemin se refundimi bëhej me kosto më të ulët sesa çmimi që 
kanë paguar, për shkak të dallimit të çmimit referent të cilin e pranon Fondi dhe çmimit që 
e kanë paguar qytetarët. Por, u regjistruan 
edhe raste kur pas intervenimit të Avokatit 
të Popullit procedura përshpejtohej dhe 
të siguruarve u paguheshin shpenzimet e 
bëra. 

Praktika nuk ka ndryshuar as sa i për-
ket mosnjohjes së shpenzimeve për shër-
bimet shëndetësore bazë, të cilat përfshihen 
me sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, 
për arsye sepse ato shërbime janë bërë në 
institucione shëndetësore me të cilat Fondi 
nuk ka lidhur kontratë, edhe pse Gjykata 
Administrative e Republikës së Maqedonisë 
dy herë, ndërkaq një herë edhe me inicia-
tivë të Avokatit të Popullit, i abrogoi dispozitat të cilat e kufi zojnë të drejtën e zgjedhjes së 
institucion shëndetësor ku do të mjekohen qytetarët. Për këtë çështje janë marrë aktgjykime 
edhe nga Gjykata Administrative e cila u sugjeronte organeve kompetente se duhet ta njohin 
të drejtën e kompensimit të shpenzimeve edhe për shërbimet shëndetësore të ofruara nga 
institucione shëndetësore me të cilat Fondi nuk ka lidhur kontratë. 

Pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar parashtresa për njohjen e shpenzimeve 
për mjekim jashtë vendit. Në numrin më të madh të rasteve bëhej fjalë për intervenime 
jashtë vendit pa miratim të aktvendimit për shkak se, sipas parashtruesve, është bërë fjalë 
për raste urgjente dhe ndërhyrje të pa prolongueshme, të cilat doemos është dashur të 
bëhen me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe jetës. Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit 
reagonte në kuptim të përcaktimit se a kanë qenë vërtetë urgjente ndërhyrjet, sepse në rast 
të tillë ka bazë për njohjen e shpenzimeve për mjekim jashtë vendit.  

Avokati i Popullit intervenonte edhe në rastet e arkëtimit për participim nga per-
sona të cilët sipas ligjit janë të çliruar nga pagesa (fëmijët me nevoja të veçanta, 
personat me sëmundje të caktuara të rënda), ndërkaq i dërgoi edhe informatë të veçantë 
Ministrit të Shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës të Maqedonisë. 

Në kontekst të sigurimit të mbrojtjes së rregullt shëndetësore për personat e sëmurë 
nga sëmundje të rënda, për të cilët është e domosdoshme marrja e terapisë në klinika, 
Avokati i Popullit konstatoi se nuk ka medikamente për të gjithë pacientët të cilët kanë 
nevojë për terapi të tillë, me çka personat vihen në pozitë të pabarabartë. 

Problem i veçantë u konstatua sa i përket sigurimit të mbrojtjes shëndetësore gjine-
kologjike për më tepër se një mijë grave, pjesëtare të popullatës rome nga Komuna Shuto 
Orizarë, të cilat nuk kanë ordinancë gjinekologjike në atë rajon. Avokati i Popullit disa herë in-
tervenoi pranë institucioneve kompetente që të ndërmerren masa përkatëse, të parashikohen 
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favore të caktuara dhe të stimulohen mjekët për të hapur ordinancë gjinekologjike në këtë 
komunë, në mënyrë që gratë e kësaj komune të kenë mundësi dhe qasje më të mirë dhe 
më të lehtë deri te shërbimet e domosdoshme. Ministria e Shëndetësisë në lidhje me këtë 
problem informonte se disa herë ka hapur konkurs për dhënien e koncesionit për hapjen e 
një ordinance të këtillë, por në konkurse nuk është lajmëruar askush, kështu që ky problem 
nuk u tejkalua. 

Sa i përket njohjes së të drejtës së kompensimit të pagës për shkak të shtatzënësisë, 
lindjes dhe amësisë u konstatua zvarritje e procedurave, përllogaritje e gabuar e kompen-
simit ose mospagimit të tij për shkak të kontributit të papaguar. Në rastet kur parashtresat 
kishin të bënin me njohjen e shumës joadekuate të kompensimit, në kundërshtim me ko-
rnizën ligjore, pas më shumë intervenimeve të Avokatit të Popullit, kjo e drejtë realizohej. 
Në rastet kur nuk ishte paguar kompensimi për shkak të kontributit të papaguar, kompen-
simi paguhej pasi të paguhej kontributi. 

Për periudhën raportuese duhet të potencohet edhe fakti se nënat e papunësuara, 
të cilat kishin të drejtë kompensimi për çdo fëmijë të lindur të gjallë, siç parashikohet me 
Ligjin për sigurim shëndetësor, nuk e realizuan këtë të drejtë për shkak se nuk u miratua 

programi nga ana e Qeverisë dhe për këtë 
dedikim nuk u parashikuan mjete në Buxhet. 
Në mënyrë shtesë kjo e drejtë ligjore u ab-
rogua, kështu që edhe nënat të cilat kishin 
aktvendime se duhej t’u paguhej ky lloj 
kompensimi nuk e realizuan të drejtën edhe 
përkrah asaj se Avokati i Popullit i dërgoi in-
formatë të veçantë Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë.

Në kontekst të autorizimit ligjor për 
monitorimin e gjendjeve në lidhje me re-
spektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve të privuar nga liria, të vendosur 
në institucionet psikiatrike, u realizuan viz-
ita në të gjitha spitalet psikiatrike dhe 
pas kësaj, edhe më tej, qëndron konstatimi 

se kushtet ekzistuese nuk mund të sigurojnë qëndrim dinjitoz dhe human. Trajtimi 
gjithashtu është çështje të cilën Avokati i Popullit e thekson vazhdimisht me sugjerimin 
se nuk mund të jetë adekuat sepse institucionet e këtij lloji jo vetëm se ballafaqohen me 
mungesë të personelit, por edhe personeli ekzistues nuk e posedon edukimin dhe profesion-
alizmin e nevojshëm e as aftësinë për t’iu përgjigjur kërkesave të personave me probleme 
shëndetësore psikike.

Qytetarët edhe më tej nuk arrijnë ta realizojnë me kohë dhe në mënyrë cilësore 
mbrojtjen shëndetësore edhe përkundër masave të ndërmarra reformuese për qasje më 
të lehtë deri te shërbimet shëndetësore. 

Për shkak të kontributeve të papaguara dhe statusit të pa pranuar të personit të 
siguruar, mbrojtja shëndetësore nuk është e arritshme për të gjithë qytetarët.

Mungoi instanca e dytë për lëndët nga sigurimi shëndetësor sepse Ministria e Shën-
detësisë nuk veproi sipas ankesave.

Qytetarët u detyruan që me mjete personale të furnizohen me ilaçe dhe medika-
mente tjera, të cilat në fakt janë mbi barrë të Fondit, ndërkaq pastaj në procedura të 
stërzgjatura dhe me vështirësi bënin përpjekje për t’i refunduar mjetet. 
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Reformat në shëndetësi të krijojnë kushte reale në mënyrë që qytetarët më lehtë 
dhe pa pengesa ta sigurojnë me kohë dhe në mënyrë cilësore mbrojtjen e nevojshme 
shëndetësore.

Të ndërmerren masa për tejkalimin e problemeve reale të qytetarëve gjatë realiz-
imit të mbrojtjes shëndetësore.

Qytetarëve t’u mundësohet e drejta e garantuar për ankesë.
Qytetarët të mos detyrohen që me mjete personale të furnizohen me ilaçe dhe 

medikamente në mënyrë që të mos u ekspozohen procedurave të mëtutjeshme për re-
fundimin e mjeteve.

TË DREJTAT E FËMIJËVE

Ndjekja e gjendjes në lidhje me 
realizimin, respektimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve tregon se 
akoma nuk ekziston nivel adekuat 
në aspekt të kuptimit dhe realiz-
mit të këtyre të drejtave, e as sis-
tem adekuat i parandalimit dhe mbroj-
tjes, si dhe edukimit të fëmijëve dhe 
të rriturve për të drejtat dhe detyrat e 
veçanta të fëmijëve.

Kjo mbështet në faktin se edhe 
më tej tek fëmijët mungon vetiniciativa 
për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave 
të tyre nga Avokati i Popullit, edhe pse 
ankesat e drejtuara nga të tjerët, në 
emër të tyre, vënë në pah shkeljet e të 
drejtave dhe keqpërdorimin e fëmijëve.   

Analizat e bëra në lidhje me num-
rin e parashtresave nga kjo fushë, gjith-
ashtu tregojnë se, sikurse edhe gjatë 
viteve të kaluara, e drejta e fëmijës për 
të mbajtur marrëdhënie personale 
dhe kontakte të drejtpërdrejta me 
prindin me të cilin nuk jeton, akoma 
është problem i shpeshtë dhe për fat 
të keq, parashtresat e tilla edhe më tej 
u parashtruan vetëm nga prindërit ose 
familjarët e interesuar.   

Në këtë kontekst, Avokati i Pop-
ullit përherë e potenconte rëndësinë 
për ndjekjen e vazhdueshme të marr-
ëdhënieve në familje si preventivë, përkatësisht parandalimin e dukurive të cilat drejt-
përsëdrejti i rrezikojnë të drejtat e fëmijës.
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Për më tepër, kjo bëhej në drejtim të veprimit të qendrave për punë sociale, të cilat 
para se ta marrin vendimin dhe masat e tjera, gjithmonë dhe para së gjithash të udhëhiqen 
nga interesi më i mirë i fëmijës dhe ta respektojnë mendimin e tij, varësisht nga mosha 
dhe pjekuria e fëmijës. 

Avokati i Popullit sugjeronte edhe rolin e mbikëqyrjes profesionale, përkatësisht ndjek-
jen e ushtrimit të së drejtës prindërore nga ana e qendrave për punë sociale edhe sipas detyrës 
zyrtare, e jo vetëm me kërkesë të dikujt. 

Përkatësisht, mbizotëron konstatimi se qendrat edhe më tutje shumë pak ndërma-
rrin masa sipas detyrës zyrtare dhe më së shpeshti reagojnë kur dikush e kërkon një gjë 
të tillë, ndërsa aktivitete dhe veprime ndërmarrin pasi të ndodh problemi. Për këtë shkak, 
problemet zgjaten për vite me radhë dhe bëhen të pazgjidhshëm, ndërkaq para së gjith-
ash ndikojnë negativisht në zhvillimin psikofi zik të fëmijës. Për këtë arsye, Avokati 
i Popullit u sugjeronte qendrave për punë sociale që më shpesh t’u japin familjeve ndihmë 
këshillëdhënëse, profesionale dhe ndihmë tjetër, me qëllim të realizimit të funksionit mbroj-
tës, edukativ dhe reproduktiv dhe ta stimulojnë rëndësinë e rolit të të dy prindërve në 
drejtim të zhvillimit të drejtë të fëmijës.   

Gjithashtu, edhe pse me Ligj është përcaktuar mundësia që qendrat për punë sociale, 
gjatë kryerjes së mbikëqyrjes ndaj prindit tjetër, t’i udhëzojnë prindërit që ata vetë ose 
së bashku me fëmijën të vizitojnë këshillimore përkatëse ose institucion tjetër shëndetë-
sor, social ose edukativ, i cili mund t’u ofrojë këshillë, në veprimin praktik Avokati i Popullit 
konstatoi se këtë mundësi qendrat e zbatojnë shumë rrallë. Shkak për këtë janë mjetet 
fi nanciare, të cilat bien mbi barrën e qendrës e cila i drejton personat në trajtim, por edhe 
mospasja e këshillimoreve dhe institucioneve të mjaftueshme përkatëse për këtë dedikim. 
Prandaj, shumë shpesh prindërit, dhe me ta edhe fëmijët, vetëm informohen për nevojën e 
vizitës së këshillimoreve dhe lihen vetë në mënyrë të mëvetësishme të vendosin nëse do të 
kërkojnë ndihmë dhe trajtim profesional. Problem i veçantë është realizimi papengesë i së 
drejtës së fëmijës për mbajtjen e kontakteve me prindin me të cilin nuk jeton dhe përm-
barimi i aktvendimeve me të cilat rregullohet dinamika e këtyre kontakteve. Rrallë herë 
ndërmerren masa ligjore ndaj prindit i cili e pengon mbajtjen e kontakteve me prindin tjetër, 
me justifi kimin e qendrave se në këtë mënyrë fëmijët mbrohen nga traumat dhe pasojat 
negative. Mirëpo, ndarja për një kohë më të gjatë e fëmijës nga njëri prind, shpeshherë 
ndikon negativisht mbi fëmijën dhe rezulton me rezistencë ndaj kontakteve me prindin me 
të cilin fëmija nuk jeton, pas çka kontaktet rivendosen me shumë vështirësi. Për të gjitha 
problemet, me të cilat përballen fëmijët, por edhe prindërit, gjatë realizimit të së drejtës së 
fëmijëve për mbajtjen e kontakteve personale, Informatë e veçantë iu dërgua Ministrit të 
Punës dhe Politikës Sociale.   

Në numrin më të madh të rasteve për të cilat u veprua, Avokati i Popullit arriti të 
vendos komunikim dhe kontakt ndërmjet fëmijës dhe prindit, me të cilin nuk jeton fëmija, 
por nuk munguan as rastet për të cilat, për shkak të mos parandalimit me kohë nuk u sigu-
rua realizimi papengesë dhe cilësor i kësaj të drejte të fëmijës. Kjo dëshmon se duhet të 
punohet edhe më shumë në planin e krijimit të një familje të shëndoshë dhe prindërve të 
përgjegjshëm.

Periudhën raportuese e karakterizuan edhe dukuritë e dhunës dhe keqpërdorimit 
të fëmijëve, për çka Avokati i Popullit përveç që intervenonte ndaj ankesave të parashtru-
ara ai gjithashtu intervenonte edhe me vetiniciativë. Për fat të keq, fëmijët edhe më tutje 
janë objekt i keqtrajtimit fi zik, psikik por edhe seksual, si në kuadër të familjes ashtu edhe 
nëpër shkolla.

Edhe pse në numrin më të madh të rasteve ndërmerreshin masa ndaj kryerësve, 
megjithatë shqetëson fakti që shkollat nuk ndërmerrnin masa me vetiniciativë për hetimin 
e rastit dhe masa ndaj kryerësit, por këtë e bënin pas sugjerimeve dhe intervenimeve të 
Avokatit të Popullit. 

Për këtë shkak, në raste të tilla Avokati i Popullit shpeshherë i informonte organet 
kompetente inspektuese arsimore, duke e potencuar nevojën për kontrolle më të shpeshta 
nëpër shkolla me qëllim të mbrojtjes preventive të fëmijëve, por edhe për ndërmarrjen e 
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masave ndaj personave në shkollë të cilët i fshihnin dukuritë e këtilla dhe kështu kryerësit 
nuk ndëshkoheshin.

Njëri nga faktorët për mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen e fëmijëve nga çdo lloj dhune dhe 
keqpërdorimi është njohja adekuate e të drejtave dhe detyrave të fëmijëve, si nga ana e 
fëmijëve ashtu edhe nga ana e kuadrit arsimor, por edhe nga vet prindërit. Për përcaktimin 
e gjendjes në lidhje me informimin e fëmijëve me të drejtat dhe detyrat e tyre dhe sa re-
spektohen ato të drejta nëpër shkolla, sidomos a kanë fëmijët afi nitet për t’i identifi kuar 
shkeljet eventuale të të drejtave të tyre, Avokati i Popullit vizitoi më shumë shkolla fi llore 
dhe të mesme.

Nga këto vizita, në të cilat u prezantuan të drejtat dhe detyrat e fëmijëve, si dhe 
mënyrat dhe mundësitë e mbrojtjes para Avokatit të Popullit dhe para organeve tjera, mund 
të konkludohet se parimisht fëmijët janë të njoftuar me ekzistimin e të drejtave dhe de-
tyrave, por shumë rrallë mund të shpjegojnë se si e kuptojnë një të drejtë të caktuar dhe si 
e ku mund të drejtohen në rast të shkeljes ose mosrespektimit të ndonjë të drejte të tyre.

Kjo vë në pah nevojën për promovimin më të shpeshtë të të drejtave dhe detyrave të 
fëmijëve dhe trajtimin e fëmijëve si subjekte 
me të drejta, interesa dhe detyra të posaçme, 
ndërkaq për një gjë të tillë, krahas tjerash, 
nevojiten trajnime permanente të kuadrit ar-
simor.  

U konstatua edhe shpeshtim i rasteve të 
dhunës në familje dhe abuzimit seksual 
të fëmijëve nga ana e prindërve ose person-
ave tjerë që jetojnë në bashkësinë familjare. 
Së këtejmi, karakteristike për këtë lloj dhune 
është se rrallë herë fëmijët i denoncojnë 
rastet e këtilla sepse nuk janë të vetëdijshëm 
se bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të 
tyre dhe për keqpërdorim apo kanë frikë dhe 
turpërohen që këto fenomene t’i denoncojnë 
në institucionet të cilat duhet të ndërmarrin 
masa.  

Gjatë punës praktike, Avokati i Popullit konstatoi se fëmijët shumë rrallë informo-
hen rreth asaj se çka është abuzimi seksual, ndërkaq jo rrallë herë e njëjta vlen edhe për 
prindërit të cilët nuk janë të informuar për treguesit/shenjat e abuzimit seksual të fëmijës 
dhe pothuajse asnjëherë nuk i shpjegojnë fëmijës se si duhet të veprojë në rast se përball-
et me abuzues.  

Për këtë arsye, Avokati i Popullit konsideron se nuk është i rëndësishëm vetëm 
ndëshkimi i kryerësve, por reagimi me kohë dhe mbrojtja adekuate e fëmijëve nga ana e 
institucioneve kompetente, me qëllim të parandalimit të pasojave me ndikim të gjerë mbi 
fëmijët, të cilët deri në moshën 14 vjeçare ka mundësi të jenë objekt sulmi. 

Për rastin e abuzimit seksual të tre fëmijëve nga prindi i tyre, Avokati i Popullit, me 
iniciativë të tij, hapi procedurë dhe mes tjerash rekomandoi që fëmijët të përkujdesen 
dhe mbrohen në mënyrë adekuate nga çdo lloj abuzimi tjetër dhe ndikimi i prindërve, të 
ndërmerren masa për mbështetje psiko-sociale, trajtim dhe rehabilitim të fëmijëve për ka-
përcimin e traumave, si dhe masa ndaj prindërve në përputhje me Ligjin për familje. Sugj-
erimet u morën në konsideratë dhe për këtë rast njërit prind iu mor e drejta prindërore, 
ndërsa prindi tjetër, i cili edhe vet ishte viktimë e dhunës familjare u dërgua për ndihmë 
profesionale.  

Trafi kimi me fëmijët në vitin raportues ishte çështje e hulumtimit të Avokatit të 
Popullit dhe për këtë qëllim u kërkuan informata nga: Ministria e Punëve të Brendshme, 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe nga të gjitha qendrat për punë sociale, në lidhje 
me fëmijët e evidentuar viktima të trafi kimit dhe për masat që këto organe i ndërmarrin për 
dhënien e ndihmës dhe mbrojtjen e kësaj kategorie të fëmijëve.
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Nga të dhënat dhe informatat e siguruara u konstatua se numri më i madh i fëmi-
jëve-viktima të evidentuar janë të gjinisë femërore, të moshës prej 14 deri 16 vjeçare nga 
Maqedonia, përkatësisht si viktima që trafi kohen jashtë vendit. Numri më i madh i fëmi-
jëve-viktima të evidentuar janë shtetas të Republikës së Maqedonisë, ndërkaq një numër 
më i vogël i tyre janë shtetas të huaj. Sa i përket veprimit të qendrave, krahas tjerash, u 
konstatua se ato nuk kanë sistem të përpunuar dhe të inkorporuar adekuat për informimin 
dhe njohjen e fëmijëve-viktima me të drejtat e tyre dhe se fëmijët rrallë herë marrin pjesë 
aktive në zbatimin e planeve individuale të punës, përkatësisht nuk u jepet mundësia që ta 

shprehin mendimin e tyre në lidhje me masat dhe 
vendimet të cilat merren për dhënien e mbrojtjes 
dhe ndihmës për ta. Gjithashtu, të gjithë fëmijëve 
nuk u caktohet kujdestar dhe nuk ka kujdestarë 
të veçantë të cilët duhet të punojnë me fëmijët-
viktima të trafi kimit, por për kujdestarë caktohen 
persona zyrtarë të trajnuar të qendrave.   

Edhe përkrah detyrimit ligjor, qendrat për 
punë sociale nuk merrnin vendime për mbikëqyr-
jen e ushtrimit të së drejtës prindërore, në rastet 
ku evidentoheshin fëmijë-viktima të trafi kimit e 
as nuk merrnin vendime për mbikëqyrje të për-
hershme kur fëmija-viktimë e trafi kimit me njerëz 
kthehej në familje, ndërkaq nëse fëmija mbetej 
ose kthehej në familje, qendra nuk punonte gjith-

një me familjen dhe nuk jepte ndihmë përkatëse profesionale. Së këtejmi, pas kthimit në 
familje fëmija lihej pa përkujdesje, përkatësisht pa mbrojte të mëtutjeshme nga ana e 
qendrave për punë sociale, gjë që vë në pah se qendrat nuk përfshihen sa duhet në riin-
tegrimin e fëmijës-viktimë, edhe pse është e domosdoshme që gjendja të ndiqet në vazh-
dimësi.  

Pranimi dhe vendosja e fëmijëve-viktima të trafi kimit, akoma nuk bëhet nëpër strehi-
more mjaftueshëm të sigurta dhe adekuate, përkatësisht nuk ekziston qendër shtetërore për 
strehim, prandaj këtë e bën një organizatë joqeveritare të cilës nuk i sigurohen mjete nga 
ana e shtetit. Gjithashtu, nuk ekziston qendër e veçantë vetëm për fëmijët-viktima të 
trafi kimit, kështu që fëmijët vendosen së bashku me të rriturit dhe nuk ka strehimore për 
fëmijët nën moshën 12 vjeçare, ndërkohë që mungojnë masat për rehabilitimin dhe risocial-
izimin e fëmijëve-viktima.  

Në konkluzionet që rezultuan nga hulumtimi, Avokati i Popullit dërgoi më tepër re-
komandime pranë organeve kompetente, me ç’rast në veçanti e theksoi nevojën për zba-
timin me konsekuencë të masave të parashikuara ligjore për parandalimin dhe mbrojtjen e 
fëmijëve nga ky fenomen negativ, por dhe mbrojtjen e fëmijëve të cilët janë shndërruar në 
viktima të trafi kimit.  

Në këtë drejtim u sugjerua nevoja për edukimin e veçantë të fëmijëve në lidhje me 
dukurinë e trafi kimit me fëmijët dhe për format e tij të ndryshme, si dhe mënyrat e mund-
shme të involvimit të fëmijëve, rolin më aktiv të të gjitha institucioneve në drejtim të marrjes 
së masave parandaluese për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik, të cilët do të mund të bëheshin 
viktima të trafi kimit.

Edhe në këtë periudhë raportuese, Avokati i Popullit konstatoi se në disa komuna edhe 
më tej ekzistojnë probleme me sigurimin e transportit falas për fëmijët e shkollave fi ll-
ore dhe të mesme, në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj, për çka e informoi edhe 
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Për një pjesë të parashtresave, pas intervenimit të 
Avokatit të Popullit ky problem u tejkalua. 

 Me problemin për mbulimin e shpenzimeve të transportit u ballafaquan edhe shoqë-
ruesit e fëmijëve me nevoja të veçanta, për të cilët në raportin dhe mendimin për llojin 
dhe nivelin e pengesave në zhvillimin fi zik ose psikik dhe nevojave specifi ke, të lëshuar nga 
Enti për Shëndet Mendor, konform kategorizimit të fëmijës, ceket se fëmija ka nevojë për sho-
qërues me transport të rregulluar gjatë udhëtimit nga shtëpië në shkollë dhe anasjelltas. Duke 
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e mbikëqyrur rastin, i cili prekte një numër më të madh të fëmijëve me nevoja të veçanta, 
përkatësisht shoqëruesit e këtyre fëmijëve, Avokati i Popullit konstatoi se për shkak të 
mungesës së mjeteve fi nanciare për mbulimin e shpenzimeve të transportit, komuna nuk 
kishte mundësi t’i mbulonte këto shpenzime. 

Duke ua bërë me dije, si komunës ashtu edhe shkollave, obligimin ligjor për sigurimin 
e transportit për fëmijët dhe mbulimin e shpenzimeve për shoqëruesin, Avokati i Popullit 
kërkoi të veprohet në përputhje me Ligjin dhe pas këtij intervenimi shkollat dhe komunat i 
ndërmorën masat për tejkalimin e këtij problemi.   

Në lidhje me të drejtën e arsimimit të fëmijëve, Avokati i Popullit edhe këtë vit inter-
venoi sipas parashtresave për realizimin e së drejtës për arsimim në gjuhën amtare 
nëpër shkollat fi llore, me ç’rast sugjeroi nevojën për krijimin e kushteve për realizimin pa 
pengesë të kësaj të drejte të garantuar me Kushtetutë. Mirëpo, edhe pas disa interveni-
meve, në disa shkolla fi llore, problemi akoma nuk është tejkaluar dhe për këtë shkak Infor-
matë e veçantë i është dërguar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, i cili ende nuk ka kthyer 
përgjigje në lidhje me masat e ndërmarra.  

Duke e ndjekur gjendjen që ka të bëjë me realizmin e të drejtave të fëmijëve me 
nevoja të veçanta, më saktësisht realizimin e së drejtës për mbrojtje shëndetësore, Avokati 
i Popullit intervenoi në lidhje me problemet e fëmijëve me dëgjim të dëmtuar, të cilët Fondi 
për Sigurim Shëndetësor, i kishte detyruar të paguanin 20% participim për mjekim jashtë 
vendit, ndonëse sipas Ligjit, fëmijët me nevoja të veçanta janë të përjashtuar nga particip-
imi. Avokati i Popullit intervenoi pranë Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe pranë Ministrisë 
së Shëndetësisë me kërkesë që të hetohet rasti dhe të ndërmerren masa për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve, si nga aspekti i pjesëmarrjes së arkëtuar të paligjshme ashtu edhe për 
tejkalimin e problemit në lidhje me mjekimin e fëmijëve të cilët kanë nevojë për ndërhyrje 
mjekësore, përkatësisht vendosjen e aparatit të dëgjimit.

Meqë aktvendimet, me të ci-
lin ishte miratuar mjekimi jashtë 
vendit, ishin përfundimtare, sepse 
prindërit nuk kanë paraqitur ankesa, 
Fondi vlerësoi se nuk ka bazë ligjore 
për kthimin e mjeteve të arkëtuara 
në mënyrë të paligjshme, ndërkaq 
Ministria e Shëndetësisë akoma nuk 
ka dërguar përgjigje sipas rekoman-
dimit dhe urgjencave plotësuese të 
Avokatit të Popullit, prandaj Minis-
trit të Shëndetësisë iu dërgua Infor-
matë. 

Avokati i Popullit konstatoi se 
kjo kategori e fëmijëve edhe më tej 
përballet me probleme për shkak të 
mos-mjekimit me kohë meqë për 
një periudhë më të gjatë kohore presin për ndërhyrje në institucionet shëndetësore të Re-
publikës dhe nuk u jepet pëlqim për mjekim jashtë vendit.

Në lidhje me të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta sipas Raportit të EKRI-it dhe 
vërejtjeve të tyre se në shtet një numër i madh i fëmijëve, në veçanti të bashkësisë 
rome, mësojnë në shkolla speciale për fëmijë me nevoja të veçanta edhe pse nuk 
i takojnë asaj kategorie, Avokati i Popullit i vizitoi shkollat fi llore dhe të mesme speciale.   

Nga të dhënat e fi tuara u konstatua se ndonëse ka të përfshirë fëmijë me nevoja 
të veçanta nga më tepër bashkësi etnike, megjithatë numri më i madh i fëmijëve janë të 
bashkësisë etnike rome. Edhe pse gjatë këqyrjeve u konstatua se nëpër shkolla fi llore 
dhe të mesme nuk ka të regjistruar fëmijë pa raport dhe mendim të lëshuar nga ekipi 
ekspert, i cili e bën kategorizimin e fëmijës, u konstatua se raportet e këtilla megjithatë 
lëshohen nëpër institucione të ndryshme, ndërkaq në Shkup këto raporte i lëshon Enti për 
Shëndet Mendor. Krahas rezultateve pozitive, sa i përket arsimimit të fëmijëve me nevoja 
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të veçanta në këto shkolla, u konstatua se një pjese të fëmijëve u vështirësohet arsimimi 
ose nuk e mbarojnë deri në fund për shkak të mungesës së të mirave dhe bashkëpunimit 
adekuat me prindërit e tyre, ndërsa në raste të caktuara pengesë për bashkëpunimin e mirë 
është arsimimi i ulët i prindërve dhe gjendja e tyre e pavolitshme materiale, si dhe mosan-
gazhimi i qendrave për punë sociale. 

Në lidhje me këtë, Avokati i Popullit u rekomandoi organeve kompetente që të ndër-
marrin masa për zbulimin me kohë dhe evidentimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe 
gjetjen e mënyrave për vendosjen e bashkëpunimit të rregullt ndërmjet shkollave dhe 
prindërve, me qëllim të arritjes së rezultateve më të mira në arsim dhe sidomos përfundimit 
të tij. Gjithashtu, u propozua edukimi i prindërve për punë me fëmijë me nevoja të veçanta. 

Me qëllim të parandalimit të lëshimeve eventuale 
dhe keqpërdorimit gjatë lëshimit të raportit dhe 
mendimit për pengesat që i kanë fëmijët, Avokati 
i Popullit rekomandoi të caktohen organet dhe in-
stitucionet të cilat do të autorizohen për llojet e 
tilla të raporteve dhe mendimeve, si dhe të par-
ashikohet mundësia e formimit të një komisioni i 
cili në instancë më të lartë do t’i shqyrtonte rap-
ortet e lëshuara në shkallë të parë.

Për më tepër, ishte evident problemi që 
kishte të bënte me realizimin e së drejtës të shte-
sës prindërore për fëmijë dhe të drejtës për 
shtesë fëmijërore. Avokati i Popullit konstatoi 
se prindërit, për shkaqe objektive ose subjektive, 
e humbnin afatin për paraqitjen e kërkesës për 

realizimin e së drejtës për shtesë prindërore dhe për këtë shkak nuk arrinin ta siguronin 
këtë të drejtë, ndërkaq afati për paraqitjen e kërkesës është deri sa fëmija t’i mbush tre 
muaj jetë. Ky problem në veçanti u manifestua pas ndryshimeve dhe plotësimeve të bëra në 
kornizën ligjore për njohjen e kësaj të drejte në mbarë territorin e Republikës.  

Përkatësisht, me ndryshimet e Ligjit afati për paraqitjen e kërkesës mbeti tre muaj pas 
lindjes së fëmijës. Për këtë shkak, qendrat për punë sociale nuk ua njihnin këtë të drejtë 
nënave të cilat i kishin paraqitur kërkesat pas hyrjes në fuqi të Ligjit sepse tani më kishin 
kaluar tre muaj nga lindja e fëmijës, ndërkaq Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, edhe 
përkundër reagimeve të Avokatit të Popullit se disa nëna pa fajin e tyre janë vënë në situatë 
më të pavolitshme, i refuzonte ankesat si të pabaza.

Statusi i fëmijëve në sistemin juridik akoma nuk mundëson trajtim adekuat të fëmi-
jës si bartës i të drejtave të veçanta.

Mungojnë zgjidhje përkatëse normative dhe praktike për përfshirjen e fëmijëve në 
marrjen e vendimeve të cilat kanë të bëjnë me të drejtat dhe interesat e tyre. 

Mungon edukimi përkatës i fëmijëve i cili do të mundësonte aftësim adekuat të fëmi-
jëve për identifi kimin e të drejtave dhe detyrave të tyre, si dhe shkeljen e atyre të drejtave.

Mungon parandalimi real i mbrojtjes së fëmijëve nga çdo lloj i dhunës dhe trafi kimit 
me njerëz.

Ndërmarrja e masave për harmonizimin konsekuent të kornizës ligjore për të drejtat 
e fëmijës me aktet ndërkombëtare, si dhe përfshirja e fëmijëve në marrjen e vendimeve 
të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e tyre, varësisht nga mosha dhe pjekuria e tyre.

Në procesin e arsimimit të përfshihen përmbajtje adekuate mësimore, të cilat do të 
mundësojnë aftësimin dhe njohjen e fëmijëve me të drejtat e tyre.

Të inkorporohet sistem efektiv i parandalimit dhe mbrojtjes së fëmijëve nga çdo lloj 
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ARSIMI

Ankesat e qytetarëve në lidhje me realizimin e të drejtave nga fusha e  arsimit, në 
veçanti në institucionet e larta arsimore, edhe në vitin 2010 u dedikoheshin problemeve të 
njëjtë sikurse edhe më parë. Studentët ankoheshin në lidhje me procedurat e ndarjes së 
bursave dhe kredive studentore, por për dallim nga viti paraprak, në këtë periudhë rapor-
tuese miratohej aktvendim formal me kërkesë të studentëve, me çka u mundësohej mbroj-
tja e mëtutjeshme eventuale e të drejtave. Megjithatë, krahas faktit se u evituan lëshime 
formale, prapë se prapë, studentët patën probleme me realizimin e kësaj të drejte për shkak 
të zvarritjes së procedurës së pagesës së bursave dhe kredive.   

Ndonëse numri i parashtresave, të cilat kishin të bënin me realizimin e të drejtave të 
studentëve në institucionet e larta arsimore nuk është shumë i madh, procedimi sipas tyre 
rezultoi me konkluzionin se problemet për të cilët kërkohej intervenim nga Avokati i Popullit 
në fakt kishin të bënin me një numër shumë të 
madh të qytetarëve, përkatësisht studentëve.

I këtillë ishte rasti me studentët e Uni-
versitetit “Shën Kliment Ohridski” në Manastir, 
të cilët u ankuan se në ueb faqen, ku ishin 
shpallur rezultatet përfundimtare të notave të 
studentëve, përveç numrit të indeksit shëno-
hej edhe numri unik amzë i secilit student, 
ndërkaq këto janë të dhëna personale të cilat 
duhet të mbrohen me kushtet e përcaktuara 
ligjore. 

Duke vlerësuar se me publikimin e num-
rit amzë cenohen të drejtat e studentëve, kra-
has intervenimeve pranë Universitetit, Avokati 
i Popullit me rastin në fjalë e njoftoi edhe Drej-
torinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e 
cila e mori në konsideratë qëndrimin e këtillë 
dhe vlerësoi se është vepruar në kundërshtim 
me Ligjin, ndërkohë që i urdhëroi Universitetit 
të mos e publikojë numrin amzë të studentit 
sepse një gjë e tillë është kundërvajtje për të cilën parashikohet dënim me para. Inter-
venimet dhe sugjerimet u pranuan.

Problem i cili kishte të bënte me një numër më të madh të qytetarëve ishte pamundë-
sia e personave të cilët kishin mbaruar arsimin e lartë me 180 ECTS kredi të punësohen 
në organet e administratës shtetërore, si rezultat i dispozitave nga Ligji për ndryshimin  dhe 
plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë. 

Avokati i Popullit edhe në vitin 2009 e konstatoi këtë problem dhe për të njëjtin in-
tervenoi pranë ministrive kompetente dhe pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 

dhune dhe abuzimi.
Gjatë marrjes së vendimit për të drejtat e fëmijëve institucionet t’i përkushtojnë 

vëmendje interesit më të mirë të fëmijës.



80

Raporti Vjetor 2010

w w w .  o m b u d s m a n . m k

por meqë problemi nuk u tejkalua as në 
vitin 2010, dërgoi informatë të veçantë 
pranë Qeverisë dhe ministrisë kompe-
tente. Me këtë rast u sugjerua se per-
sonat të cilët e kanë mbaruar ciklin e 
parë të studimeve dhe kanë fi tuar 180 
kredi, sipas Sistemit kredit transfer të 
Bolonjës dhe janë pajisur me titullin i 
diplomuar në drejtimin e caktuar, nuk 
mund të punësohen në organet e ad-
ministratës shtetërore. Duke vlerësuar 
se këta persona janë vënë në situ-
atë të pavolitshme, Avokati i Popullit 
kërkoi që Qeveria e Republikës së Maqe-
donisë ta rishikojë këtë problem dhe të 
ndërmerr masa përkatëse me qëllim 
që personave, të cilët e kanë mbaruar 
ciklin e parë të studimeve universitare 
me 180 ECTS kredi, t’u jepet mundësia 
për punësim në vende pune të caktuara 
profesionale, sikurse dhe personave me 
cikël të parë të kryer të studimeve uni-
versitare të cilët kanë fi tuar 240 ECTS 
kredi dhe personave me shkallë arsimi-
mi 7/1. 

 Pas intervenimeve, kah fundi i vitit 
2010, u bënë ndryshime dhe plotësime 
të Ligjit për nëpunës shtetërorë, me të 
cilat personat që kanë fi tuar 180 ECTS 
kredi fi tuan mundësinë për punësim 
në vende pune përkatëse në adminis-
tratën shtetërore dhe u pajisën me titull përkatës në grupin e  nëpunësve shtetërorë profe-
sional.  

Mbrojtjen e të drejtave nga fusha e arsimit të lartë kërkuan edhe pjesëtarët e forcave 
të sigurisë për shkak se gjatë regjistrimit në institucione të larta arsimore në studimet pasu-
niversitare u ngarkuan me pagesën e participimit. Ata vlerësonin se duhej të liroheshin nga 
participimi, në përputhje me Ligjin për të drejta të posaçme të pjesëtarëve të forcave të 
sigurisë të Republikës së Maqedonisë dhe familjeve të tyre. 

Avokati i Popullit konstatoi se në dispozitat e këtij ligji është përcaktuar e drejta e 
regjistrimit në institucion të lartë arsi-
mor pa paguar participim, mirëpo nuk 
është precizuar nëse këtë të drejtë, 
pjesëtarët e forcave të sigurisë, në 
kushtet e këtij ligji mund ta realizojnë 
vetëm në institucionet e larta shtetërore 
ose edhe në ato private, si dhe se nuk 
është sa duhet e qartë nëse me kushtet 
e cekura studentët, pjesëtarë të forcave 
të sigurisë, mund të regjistrohen në të 
gjitha ciklet e arsimit të lartë, përkatë-
sisht këtë të drejtë a mund ta kenë edhe 
gjatë regjistrimit në ciklin e dytë dhe të 
tretë (pasuniversitare dhe studime dis-
ertacioni) apo vetëm në ciklin e parë. 
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Nga aspekti i bashkëpunimit të rregullt, cilësor dhe përmbajtësor, për fat të keq, edhe 
gjatë këtij viti raportues bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ishte i pa-
kënaqshëm qoftë nga aspekti i veprimit me kohë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, 
ashtu edhe sa u përket përgjigjeve të dërguara me vonesë dhe jo të plota (joadekuate), gjë 
që rezulton me veprim të vështirësuar dhe ndikim mbi efi kasitetin dhe realizimin ligjor të të 
drejtave të qytetarëve.

Akoma me vështirësi realizohen të drejtat në procesin arsimor, sidomos në arsimin 
e lartë, për shkak të azhurnitetit të dobët gjatë marrjes së vendimeve nga  organet kom-
petente.

Brengos niveli i bashkëpunimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me Avokatin e 
Popullit.

Veprim me kohë dhe objektiv i organeve kompetente në lidhje me të drejtat e ar-
simit dhe veçanërisht me të drejtat e studentëve.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës të veprojë me seriozitet më të madh sipas inter-
venimeve të Avokatit të Popullit.  

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE

Analiza e periudhës raportuese dëshmoi se tendenca e rritjes së numrit të parashtre-
save nga fusha e të drejtave të konsumatorëve vazhdon edhe më tej. 

Me qëllim të mbrojtjes më efi kase dhe më kualitative të të drejtave të qytetarëve si 
konsumatorë, Avokati i Popullit, përmes komunikimit me shkrim me ndërmarrjet dhe or-
ganizata publike, vazhdoi të realizojë inspektime dhe kontakte të drejtpërdrejta me persona 
zyrtarë me qëllim të përcaktimit të drejtë të gjendjes faktike dhe gjetjes së zgjidhjeve për 
realizimin e të drejtave të konsumatorëve.

Numri më i madh i parashtresave, në të cilat kërkohej mbrojtja e të drejtave të 
qytetarëve, kishte të bënte me konsumimin e energjisë elektrike, por gjithashtu nuk 
ishte i vogël edhe numri i parashtresave në lidhje me furnizimin me energji termike dhe 
shërbimet telefonike, si dhe për shërbimet e ndërmarrjeve publike komunale, në veçanti për 
furnizimin me ujë dhe shkarkimin e materieve të mbeturinave urbane.

Meqë në periudhën raportuese “EVN”-ja fi lloi të punojë me sistem të ri të mbikëqyrjes 
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së gjendjes së faturave për energji të harxhuar elektrike në të cilat krahas borxhit 
kryesor shënohej edhe borxhi i ngelur, me ç’rast nuk cekej se për cilën periudhë kohore 
bëhej fjalë, numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të Popullit u rrit në 
mënyrë drastike. 

Fakti se në fatura mungonte e dhëna se për cilën periudhën kishte të bënte borxhi i 
ngelur është shumë i rëndësishëm sepse sipas Ligjit për marrëdhënie obligative, kompen-
simi për energjinë elektrike parashkruhet brenda një viti, dhe pas kësaj periudhe nuk mund 
të kërkohet arkëtim i detyrueshëm i borxhit, nëse për të njëjtin nuk është hapur me kohë 
procedura.  

Në lidhje me këtë problem, Avoka-
ti i Popullit realizoi disa këqyrje dhe 
zhvilloi takime me persona përgjegjës 
të “EVN Makedonia” SHA – Shkup, me 
ç’rast, mes tjerash, u sugjerua të bëhen 
ndryshime në sistem dhe në vet faturat, 
me qëllim që qytetarët të mos vihen në 
konfuzion me çka krijohet pasiguri ju-
ridike. Në këtë kuptim Avokati i Popullit 
rekomandoi që në pjesën e borxhit të 
ngelur të precizohet shuma e fatu-
rave të papaguara rrjedhëse, shu-
ma e faturave të papaguara të paditura 
bashkë me numrin e padisë së gjykatës 
dhe shuma e interesit për pagesë të 
vonuar. 

Për sa i përket konsumimit të 
përbashkët të energjisë elektrike në 
ndërtesat e banimit, i cili sipas Ligjit 
për banim, evidentohet si borxh i për-
bashkët i banorëve, u vërejt se para-
qiteshin vështirësi gjatë grumbullimit të mjeteve nga banorët, prandaj nga “EVN”-ja u 
kërkua një angazhim më i madh për shmangien e problemeve të mundshme. Mirëpo, duke 
e pasur parasysh faktin se të gjithë banorët duhet të japin pëlqim, problemi nuk është tej-
kaluar akoma.

Duke i marrë në konsideratë informatat se personat zyrtarë të “EVN”-së pa prezencën 
e shfrytëzuesve bëjnë leximin e njehsorëve, ndërrimin e tyre dhe ndërhyrje të tjera, sido-
mos kur bëhet fjalë për përcaktimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, 
Avokati i Popullit vuri në dukje se praktika e tillë nuk është e tolerueshme prandaj, kërkoi 
që në të ardhmen çfarë do qoftë ndërhyrjeje të bëhet në prezencën e shfrytëzuesve.

Avokati i Popullit intervenoi edhe për arkëtimin e borxheve të ngelura rrjedhëse ose 
të paditura, sepse nuk veprohej njëlloj me konsumatorët të cilët borxhet i paguanin gjatë 
kohës së fushatës së “EVN”-së dhe konsumatorët të cilët borxhet e ngelura i kishin paguar 
para ose pas përfundimit të fushatës. Në lidhje me këtë është parashtruar numër i madh i 
parashtresave, para së gjithash nga konsumatorë të cilët borxhin e ngelur e kishin paguar 
jashtë periudhës së fushatës sepse prej tyre kërkohej që ta paguanin edhe interesin, i cili 
shpeshherë është më i lartë nga vetë borxhi, me çka janë vënë në situatë të pabarabartë 
për sa u përket konsumatorëve të cilët gjatë kohës së fushatës borxhin e paguanin me këste 
dhe ishin çliruar nga pagesa e interesit.   

Përndryshe, duke e pasur parasysh faktin se gjatë kohës së fushatave për arkëtimin e 
borxheve ose padive rrjedhëse shfrytëzuesit çliroheshin nga interesi për pagesë me vonesë, 
para Avokatit të Popullit u parashtrua pyetja: A është e drejtë që ata të cilët borxhin e kanë 
paguar para fi llimit të fushatave të ngarkohen edhe me interesin, ndërkaq konsumatorët 
të cilët borxhin e kanë paguar gjatë kohës së fushatave të çlirohen nga interesi për pagesë 
me vonesë?    
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Meqë numri i parashtresave rritej për çdo ditë, Avokati i Popullit kërkoi të gjendeshin 
zgjidhje përkatëse të cilat do të ishin në interes të shfrytëzuesve të “EVN”-së. Reagimi i 
“EVN”-së ishte se nuk mund të çlirohen nga pagesa e interesit konsumatorët të cilët borxhin 
e ngelur e kanë paguar para ose pas përfundimit të fushatave, por se është hapur iniciativë 
për zgjidhjen e këtij problemi. 

Kur fl asim për  problemet që kanë të bëjnë me konsumimin e energjisë elektrike, duhet 
të përmenden edhe ankesat e shpeshtat të qytetarëve, në lidhje me shkyçjen nga rrjeti 
elektro-distributiv dhe ngarkesën me shuma të larta, kinse për shkak të shfrytëzimit të 
paautorizuar të energjisë elektrike ose lidhjes së paautorizuar.

Edhe përkrah sugjerimeve dhe informatave të dërguara për veprim joadekuat me ras-
tin e përcaktimit të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, si nga parashtresat 
ashtu edhe nga përgjigjet e “EVN”-së, mund të 
konkludohet se vazhdoi praktika që ekipet e 
“EVN”-së më së shpeshti pa prezencën e pro-
narëve, përkatësisht shfrytëzuesve, në mënyrë 
të njëanshme të konstatonin shfrytëzim të 
paautorizuar të energjisë elektrike, ndërkaq 
qytetarët nuk kishin mundësi të dëshmonin se 
nuk bëhej fjalë për vjedhje, edhe pse në për-
puthje me rregullat për shfrytëzimin e energjisë 
elektrike, për shfrytëzuesin e objektit, i cili është 
identifi kuar se në mënyrë të paautorizuar është 
lidhur në rrjetin distributiv, operatori e ka për 
detyrë të hap procedurë para organit kompetent. 
Mirëpo, procedurat e këtilla më së shpeshti nuk 
inicioheshin.

 Në lidhje me bashkëpunimin e shoqërive 
të cilat bëjnë furnizimin me energji termike edhe gjatë këtij viti raportues, u parashtrua 
një numër i vogël i parashtresave, të cilat kryesisht kishin të bënin me ngrohjen joadekuate, 
si dhe me lartësinë e faturave avans për të cilat shoqëria kompetente për furnizim me energji 
termike kishte dhënë shpjegimin se shfrytëzuesit, të cilët energjinë termike e shfrytëzojnë 
vetëm 6 muaj, faturat i paguajnë në 12 këste mujore, me ç’rast çdo muaj dërgohet faturë 
avans, ndërkaq shuma e paguar barazohet pas leximit të njehsorit në fund të vitit. 

Në parashtresat e parashtruara për shërbimet e ndërmarrjeve komunale të cilat 
kryejnë veprimtari komunale furnizim me ujë dhe heqjen e materieve të mbetjeve 
urbane, në periudhën raportuese, qytetarët u ankuan për: fatura të larta dhe të parealta, 
ujëmatës që nuk funksiononin, leximin e tyre jo me rregullt dhe ngarkimin kuturu. Për par-
ashtresat, në të cilat u konstatua shkelje e të drejtave intervenimet dhe rekomandimet e 
Avokatit të Popullit u respektuan në masë të madhe, ekipet kompetente dilnin në terren dhe 
problemet tejkaloheshin, ndërkaq konsumatorëve të cilët për shkak të faturave të larta nuk 
kishin mundësi ta paguanin menjëherë borxhin iu mundësua pagimi në më tepër këste. 

Sa u përket shërbimeve të operatorëve të telefonisë fi kse dhe mobile, sikurse 
edhe gjatë viteve të kaluar, qytetarët më së shpeshti ankoheshin për faturat e larta ose 
ngarkimin me kompensim për biseda, që sipas parashtruesve, nuk ishin bërë nga ana e 
tyre. Një pjesë e parashtruesve shprehnin pakënaqësi nga puna e operatorëve të caktuar, në 
veçanti të telefonisë mobile. Në shumë raste të këtilla Avokati i Popullit kërkonte nga Agjen-
cia për Komunikacion Elektronik, si organ kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes dhe kontrol-
lit të punës së këtyre dhënësve të shërbimeve, t’i shqyrtojnë ankesat e qytetarëve dhe pas 
kësaj qytetarët i realizonin të drejtat.

Gjatë vitit 2010 u vërejt edhe dukuria që qytetarët të merrnin njoftime ose padi për 
kinse fatura të papaguara prej para 5 deri 10 vjet e më shumë vjet, ndërkaq tani 
kërkohej përmbarimi i dhunshëm i tyre. Gjatë veprimit për këto parashtresa u konstatua se 
jo gjithmonë qytetarët janë informuar për paditë e paraqitura për arkëtim të dhunshëm të 
borxhit eventual, e as nuk iu janë dërguar akte gjyqësore për arkëtimin e borxhit, por këtë 
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e kuptonin vetëm kur vinte koha për zbatimin e përmbarimit të dhunshëm të arkëtimit ose 
ndërprerjes së furnizimit me shërbimin. Për shkak të gjendjes së këtillë, Avokati i Popul-
lit përveç ndërmarrjeve publike iu drejtua edhe kryetarit të Gjykatës Themelore Shkup 2 

dhe e shtroi pyetjen në lidhje me paditë prej 
para më shumë vitesh – a janë marrë me kohë 
vendimet gjyqësore dhe nëse është ashtu cilat 
janë shkaqet që disa vjet më vonë kërkohej 
përmbarimi i tyre? Me këtë rast u theksua se 
qytetarëve jo vetëm që nuk ua kanë dërguar 
paditë dhe vendimet gjyqësore dhe si pasojë 
nuk mund ta shfrytëzojnë të drejtën e kundër-
shtimit, por ata nuk mund as të dëshmojnë 
nëse i kanë paguar faturat, ndërkohë që dety-
rohen të paguajnë edhe shpenzime të larta 
për përmbaruesin. Në këtë kuptim, Avokati i 
Popullit sugjeroi se Gjykata e ka për detyrë që 

palëve tua dërgojë paditë dhe vendimin gjyqësor në mënyrë që të mund ta shfrytëzojnë të 
drejtën e kundërshtimit. 

Sjellja monopoliste e ofruesve të shërbimeve publike ishte evidente edhe gjatë per-
iudhës raportuese, ndërkaq para kësaj u konstatua edhe përmes procedurave të hapura 
nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe vendimeve të miratuara gjyqësore, me të 
cilat u konstatua se “EVN”-ja, “T-Mobile Maqedoni” dhe ish “Kosmofoni” i kishin keqpërdorur 
pozicionet dominuese – “EVN”-ja duke bërë arkëtime të paligjshme për kompensim, ndërsa 
operatorët e telekomunikacionit me imponimin e pandershëm të çmimeve i kishin dëmtuar 
materialisht konsumatorët e shërbimeve 
të tyre. Me qëllim të mbrojtjes së konsu-
matorëve, sipas parashtresave të parash-
truara nga Organizata e Konsumatorëve të 
Republikës së Maqedonisë, Avokati i Popul-
lit hapi procedurë dhe kërkoi që këta perso-
na juridikë të gjejnë mënyrë për t’i dëmsh-
përblyer konsumatorët të cilëve në mënyrë 
të paligjshme u kishin arkëtuar shuma të 
caktuara të mjeteve fi nanciare. Procedu-
ra sipas lëndëve është akoma në rrjedhë, 
edhe pse operatorët e telekomunikacionit u 
përgjigjën se kanë pengesa objektive për t’i 
përcaktuar qytetarët të cilët janë të dëm-
tuar, ndërkaq nga ana e “EVN”-së është 
dërguar përgjigje se mundësia për zgjidhjen e kësaj çështje do të shqyrtohet në interes të 
konsumatorëve.  

Nga parashtresat e parashtruara dhe veprimi i Avokatit të Popullit rezulton se qytetarët 
gjithnjë e më shumë përballen me probleme gjatë realizimit të të drejtave të tyre si kon-
sumatorë, me çka drejtpërsëdrejti cenohet realizimi i të drejtave të njeriut. Për këtë shkak 
edhe më tej mbetet obligimi se të gjitha organet dhe organizatat kompetente duhet t‘u 
kushtojnë vëmendje të veçantë kushteve dhe mundësive për shfrytëzimin e produkteve dhe 
shërbimeve me interes publik dhe me këtë rast t’i respektojnë të drejtat e qytetarëve si kon-
sumatorë.

Rritje enorme e numrit të ankesave të qytetarëve dëshmon për shkeljen gjithnjë e 
më të madhe të të drejtave të konsumatorëve.

Qytetarët detyrohen t’i pranojnë kushtet e ofruesve të shërbimeve dhe nuk mund 
të ndikojnë në vendimet e tyre si rezultat i pozitës dominuese të ofruesve të produkteve 
dhe shërbimeve publike. 
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Ofruesit e shërbimeve me karakter publik të mos e keqpërdorin pozitën dominuese 
në treg dhe, në punën e tyre, para së gjithash të udhëhiqen nga të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut, të qytetarit si konsumator. 

Ofruesit e shërbimeve me karakter publik, në veçanti të energjisë elektrike,  gjatë 
punës së tyre në mënyrë konsekuente dhe objektive t’i zbatojnë rregullat.

Gjatë vitit  2010, Avokati i Popull-
it veproi edhe për parashtresat të cilat u 
parashtruan nga qytetarët, e që kishin të 
bënin me shkeljen e të drejtave nga fu-
sha të tjera. 

 Një numër i caktuar i parash-
tresave kishin të bënin me shkeljen e 
të drejtës së qytetarëve në kontekst të 
marrjes së përgjigjes sipas kërkesës së 
paraqitur nga ana e organeve shtetërore, 
kështu që në këto raste Avokati i Popull-
it, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave 
të qytetarëve, hapte procedurë duke u 
sugjeruar organeve kompetente se e 
kanë obligim ligjor të veprojnë dhe t’u 
përgjigjen kërkesave.

 Sikurse edhe në vitet e kaluara, 
edhe këtë vit, qytetarët iu drejtuan Avokatit të Popullit duke kërkuar këshillë se si ta reali-
zojnë një të drejtë të caktuar. Ndaj kërkesave të këtilla, Avokati i Popullit vepronte duke u 
dërguar me kohë njoftim me këshillë përkatëse juridike, si dhe duke ua sugjeruar mënyrën 
dhe procedurën e mbrojtjes së të drejtave të tyre.

TË DREJTA TJERA

PUSHTETI LOKAL

Me Kushtetutë pushtetit lokal, si pjesë e vlerave themelore të rregullimit kushtetues, 
i garantohet pavarësia dhe vetëqeverisja si dhe i jepet statusi i institucionit themelor 
demokratik. Zhvillimi i pushtetit lokal është me rëndësi esenciale për stimulimin e pjesë-
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marrjes së qytetarëve në jetën demokratike dhe për avancimin dhe respektimin e 
identitetit të bashkësive. Meqë pushteti lokal është vend ku qytetarët pa pengesa duhet 
t’i realizojnë të drejtat nga fusha e jetës shoqërore, të cilat janë nën juridiksionin e tij, kry-
erja e punëve në mënyrë të joprofesionale nga ana e administratës komunale mund të 
jetë burim i shkeljeve ose pengesave për realizimin dhe plotësimin e atyre të drejtave.  

Avokati i Popullit, edhe në këtë vit raportues, vëmendje të veçantë i kushtoi relacionit 
pushtet lokal – qytetarë, me ç’rast e mon-
itoroi shkallën e respektimit të të drejtave 
dhe lirive themelore të qytetarëve nga ana e 
autoriteteve lokale. Në këtë drejtim, Avokati 
i Popullit ndaj autoriteteve lokale ndërmerr-
te edhe masa për mbrojtjen e parimeve 
të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të 
drejtë e adekuat të bashkësive, ndërkohë 
që vepronte edhe sipas parashtresave për 
mbrojtjen e këtyre lirive dhe të drejtave.

Në vitin 2010 qytetarët parashtruan 
parashtresa nga të gjitha fushat që janë në 
kompetencë të pushtetit lokal. Reaguan për 
shkak të mosmarrjes së përgjigjes sipas 
kërkesave të paraqitura para autoriteteve 

lokale, në periudhë shumë më të gjatë nga periudha që është parashikuar me ligj, si dhe për 
shkak të pamundësisë për realizimin e takimeve personale me personat zyrtarë. Qytetarët 
vinin në dukje moszbatimin e të drejtës së trajtimit të barabartë, pjesëmarrjen e 
pamjaftueshme të bashkësive dhe grupeve vulnerabile në procesin e marrjes së vendimeve 
në nivel lokal, si dhe kundërshtonin se nuk u sigurohej qasje e barabartë grupeve vul-
nerabile dhe sociale në tregun e punës. Qytetarët reagonin edhe në lidhje me dukurinë e 
stereotipave në procesin arsimor, për segregacionin e fëmijëve të grupeve vulnera-
bile (sidomos të bashkësisë rome) dhe për mosrealizimin e të drejtës së arsimit në gjuhën 
amtare të pjesëtarëve të bashkësive. Më tej, qytetarët reagonin edhe për shkeljen e së 
drejtës së qasjes së barabartë, gjatë punësimeve në administratën komunale, si dhe 
për shkeljen e të drejtave nga marrëdhënia e punës e që, sipas tyre, ishin kryekëput 
mbi bazë politike. Ndonëse shkeljet mbi këtë bazë dëshmohen shumë vështirë, megjithatë 
qytetarët konsideronin se këto shkelje janë shumë të pranishme në përditshmërinë e push-
tetit lokal. Qytetarët vinin në pah edhe mosrespektimin e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të bashkësive gjatë procesit të punësimit në administratë komunale.

Çdoherë kur konstatonte shkelje të 
të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit 
ndërmerrte masa ndaj organeve të pushtetit 
lokal dhe administratës komunale dhe kërkon-
te që në mënyrë konsekuente dhe tërësisht 
të respektohen dispozitat ligjore gjatë pro-
cedimit dhe vendimmarrjes sipas kërkesave 
të qytetarëve, si dhe respektim të plotë dhe 
konsekuent të së drejtës për barazi dhe mos-
diskriminim, duke sugjeruar edhe mënyrën e 
shmangies së shkeljeve.

Hap pozitiv, sa i përket bashkëpunim 
të Avokatit të Popullit me pushtetin lokal, në 
vitin 2010, u arrit me faktin se çdo organ i 
pushtetit lokal dhe administratës lokale dërgonte përgjigje sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit dhe i dërgonte informatat dhe provat përkatëse. Megjithatë, kishte dallime në 
aspekt të procedimit sipas sugjerimeve dhe eliminimit të shkeljeve, sepse kjo varej nga 
bartësit e funksioneve publike të pushtetit lokal, përkatësisht nga ajo se në ç’masë bartësi 
i pushtetit lokal e njihte natyrën e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe nga koshienca
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e tij për obligimin e domosdoshëm që çdo pushtet lokal të sigurojë përmbushjen pap-
engesë të këtyre të drejtave. Disa kryetarë të komunave, udhëheqës sektorësh të admin-
istratës komunale, si dhe bartës të tjerë të funksioneve publike të pushtetit lokal, në tërësi 
i pranonin sugjerimet dhe masat e propozuara nga Avokati i Popullit, ndërsa disa të tjerë 
edhe më tej komunikimin dhe bashkëpunimin me Avokatin e Popullit e mbanin vetëm for-
malisht.   

Avokati i Popullit, pas ndërmarrjes së të gjitha masave dhe veprimeve, konstatoi se 
në vitin raportues realizimi i të drejtave dhe lirive të qytetarëve në pushtetin lokal mbeti 
në nivel të pakënaqshëm. Nga numri i shtuar i parashtresave të parashtruara qartë 
mund të konstatohet se qytetarët gjithnjë e më tepër janë koshientë për të drejtat e tyre 
dhe me ngulm dhe vendosmëri kërkojnë realizimin dhe plotësimin e tyre papengesë. Por, 
nga ana tjetër, administrata komunale nuk e avancon me ritmin e njëjtë punën e saj pro-
fesionale dhe respektimin e të drejtave të qytetarëve. Prandaj, krahas hapave të arritur 
pozitiv të administratës komunale në drejtim të kërkesave dhe sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit, megjithatë pakënaqësia e qytetarëve është shtuar. Pritjet e qytetarëve, me 
arsye, janë shumë më të mëdha nga ajo që realisht u ofrohet nga autoritetet lokale. 

Qytetarët për çdo ditë ndeshen me dallime evidente mes të drejtave dhe lirive të 
cilat u garantohen me Kushtetutë, ligje dhe 
dokumente ndërkombëtare nga njëra anë 
dhe nga ana tjetër të drejtave dhe lirive të 
cilat realisht i gëzojnë në jetën e përditshme. 
Pushteti lokal akoma nuk i zbaton tërësisht 
ligjet dhe nuk bartë përgjegjësi për këtë, e 
as nuk ballafaqohet me pasoja. Pushteti lokal 
nuk është sa duhet i vetëdijshëm as për de-
tyrimet që i ka në drejtim të implementimit 
të së drejtës së barazisë në të gjitha sferat 
që i ka në juridiksionin e vet, përfshirë edhe 
obligimin e shmangies së të gjitha formave të 
diskriminimit. Pushteti lokal edhe më tej nuk 
u siguron shërbime cilësore qytetarëve 
dhe nuk i miraton të gjitha vendimet në 
mënyrë transparente, në interes të qytetarëve dhe sipas nevojave të tyre. 

Avokati i Popullit edhe më tutje do të ndërmerr masa dhe veprime ndaj pushtetit 
lokal, me qëllim që të siguroj realizim të plotë dhe papengesë të të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve dhe kjo të bëhet në mënyrë të barabartë në të gjitha sferat e veprimit të tij. 
Bashkësia lokale duhet të themelohet mbi postulatet kryesore të cilat qytetarëve u ga-
rantojnë: ligjshmëri, drejtësi, mundësi të barabarta, moral, besim, tolerancë dhe respekt. 
Në momentin kur pushteti lokal do ta kuptojë këtë, atëherë do të mund të thuhet se e ka 
arritur qëllimin dhe do ta arsyetojë ekzistimin e vet. Vetëm atëherë dhe vetëm në këtë 
mënyrë administrata komunale do ta afrojë pushtetin lokal pranë qytetarëve, do të jetë në 
shërbim të tyre dhe qytetarët do të kenë besim të plotë në kapacitetin e tij për zgjidhjen e 
problemeve dhe realizimin e të drejtave të tyre. Në këtë mënyrë, në pushtetin lokal do të 
ketë qytetarë të lumtur dhe të drejta të realizuara për të cilat sot themi se janë pikësynimi 
dhe kulmi i vlerave demokratike të një shoqërie të qytetëruar.
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Arritja e shkallës së respektimit, realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të 
njeriut dhe të drejtave të cilat qytetarëve u mundësojnë siguri ligjore, mirëqenie dhe jetë 
dinjitoze, është jashtëzakonisht e rëndësishme për karakterin demokratik të një shoqërie.

Së këtejmi, jo rastësisht përkufi zohen dokumentet ndërkombëtare, të cilat në thel-
bin e tyre paraqesin orientuesin e aktiviteteve të shoqërive në botë, kur bëhet fjalë për të 
drejtat dhe liritë e njeriut.  

Karakteri obligues i këtyre dokumenteve, si dhe krijimi i mekanizmave të cilët e 
ndjekin implementimin e tyre, paraqesin një lloj garancie se shoqëritë do të lëvizin në 
drejtimin e dëshiruar.

Konform kësaj, kultivimi i vlerave, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e marrëdhë-
nieve humane dhe tolerante, paraqet themel për funksionimin demokratik të një sho-
qërie pluraliste, siç është e jona.

Institucioni Ombudsman, në esencën e tij është mekanizëm i cili i monitoron gjendjet 
që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe në këtë pjesë perceptimet e tij nuk janë vetëm 
produkt i procedimit sipas parashtresave individuale të qytetarëve.

  Gjithsesi, ato janë impulsi i parë i cili e vendos bazën për monitorim më të gjerë të 
gjendjeve, sepse ato drejtpërsëdrejti ndërlidhen me problemet individuale të qytetarëve 
apo paraqesin motiv për shfaqjen e tyre. 

Parashtresat janë indikatorë se ajo që gjendet në prapavijën e tyre, mund të paraqes 
fenomen i cili përmes formave të shumta i rrezikon të drejtat dhe liritë e njeriut.

Trajtimi i pabarabartë i qytetarëve mbi baza të ndryshme, i cili vërehet si dukuri, 
nuk duhet dhe nuk mund të shqyrtohet vetëm nga prizmi i parashtresave që parashtrohen 
në Institucion, sepse kjo do të rezultonte me një imazh jo të plotë të gjendjes që ndërlidhet 
me manifestimin e saj të përgjithshëm në shoqëri.

Në shoqëritë multikulturore gjithmonë ekziston nevoja e respektimit, mirëkuptimit 
dhe tolerancës sa u përket diversiteteve dhe në asnjë rast nuk guxohet të lejohen ndarje 
dhe përjashtime mbi baza të ndryshme.

Për fat të keq, realiteti dëshmon se ekzistojnë ndarje mbi baza të ndryshme, të cilat 
diskriminimit si fenomen i mundësojnë bazament për zgjerimin e tij në të gjitha segmen-
tet e shoqërisë.

Nga ana tjetër, ndikim jo më pak të vogël ka edhe fakti se qytetarët për çdo ditë, në 
një farë mënyre dhe mbi një sërë bazash përballen me trajtim të pabarabartë ose edhe 
ata vet shfaqin paragjykime ndaj diversiteteve, ndërkaq në raste të caktuara madje nuk 
janë as të vetëdijshëm për këtë. Për fat të keq, pikërisht mosnjohja e ngushton hapësirën 
e mbrojtjes së viktimave nga diskriminimi.

Perceptimet për llojin dhe shkallën e manifestimit të tij dëshmojnë se në kushte të 
ndarjes së shoqërisë, përfshirë edhe atë mbi bazë të besimit politik, kjo ndarje më së 
shumti vjen në shprehje.  

Kjo ndodh për shkas se ndarjet e këtilla më së tepërmi ndihen në fushat të cilat janë 
me rëndësi të posaçme për ekzistencën e qytetarëve, ndërkaq ato janë të drejtat nga marr-
ëdhënia e punës.

Jo më pak shqetësues është zgjerimi i saj në fushat e tjera, përkatësisht aty ku 
vendoset për të drejtat e qytetarëve dhe ku vihet re qasja seleksionuese dhe trajtimi i 
pabarabartë në qasjen ndaj drejtësisë, gjë që është evidente në lëndët në të cilat për 
gjendje të njëjtë faktike merren vendime të ndryshme, përkatësisht merret në konsideratë 
apo nuk merret në konsideratë një e drejtë e caktuar. 
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Qasja seleksionuese, si dhe pakënaqësia nga vendimet, për fat të keq, është perceptim 
i qytetarëve të cilin një numër i madh i qytetarëve e denoncojnë pranë Institucionit tonë, në 
veçanti sepse kjo u shkakton ndjenjën e pasigurisë ligjore. 

Krahas faktit se Institucioni nuk ka kompetencë për të ndikuar mbi vendimet e miratu-
ara nga organet e drejtësisë, qytetarët i udhëzon për mënyrën dhe mundësitë e mbrojtjes 
eventuale të të drejtave të tyre.  

Efektin e ndërhyrjeve reformuese në sistemin e drejtësisë qytetarët akoma nuk e 
kanë ndier as nga aspekti i konsistencës së vet sistemit e as nga aspekti i lëvizjes përpara, 
gjë që ndikon drejtpërdrejt në efi kasitetin e realizimit të të drejtave pranë organeve të 
drejtësisë.

Tejkalimi i perceptimit negativ, në lidhje me këtë sistem, mund të arrihet vetëm me ga-
ranci të përcaktuara me përpikëri të cilat do ta rregullonin kontrollin e punës, si dhe forcimin 
e integritetit të tyre, e që do të ishte në përputhje me shkallën  e profesionalizmit të tyre.

Si fenomen, qasja seleksionuese vërehet edhe gjatë zgjidhjes së të drejtave pronë-
sore të qytetarëve, e që në shumë raste e vë në pikëpyetje garantimin me Kushtetutë të të 
drejtës së pronës.

Procesi i gjatë i denacionalizimit dhe ndryshimet e shumta të legjislacionit, me të cilat 
vetëm shkurtohen mundësitë e kompensimit real dhe të drejtë të pronësisë së mëparshme, 
akoma më shumë e rrit intensitetin e ndjenjës së pasigurisë ligjore, veçanërisht sepse këto 
procese prekin drejtpërdrejt segmentin ekonomik të jetës së qytetarëve.   

Këtu ndërlidhet edhe pakënaqësia gjithnjë e më e madhe nga mënyra me të cilën 
trajtohen qytetarët si konsumatorë dhe kualiteti i shërbimeve që e marrin si rezultat i 
pozitës dominuese gjithnjë e më të theksuar të operatorëve të caktuar të shërbimeve, e që 
në kushte të vështira sociale drejtpërsëdrejti ndikon mbi jetën e përditshme të qytetarëve.

Sigurisht, e gjithë kjo është pasojë edhe e rrezikut social tejet të shprehur të një 
kategorie të caktuar të qytetarëve, nga njëra anë dhe mundësisë së mbrojtjes përkatëse 
efektive sociale, nga ana tjetër. Mungesa e këtillë, bashkë me mungesën e sistemit të paran-
dalimit, e pamundëson mbrojtjen cilësore të të drejtave të fëmijëve, si kategori më vulnera-
bël, e që kontribuon në rritjen e rasteve të dhunës mbi ta, përfshirë edhe rastet e dhunës 
në familje dhe trafi kimit me njerëz, ku më së shpeshti viktima janë fëmijët.

Jo më pak shqetësuese janë edhe gjendjet me mjedisin jetësor, i cili rrezikohet për 
çdo ditë, si rezultat i neglizhencës dhe papërgjegjësisë, ndërkaq institucionet e sistemit, për 
shkak të pa-shkathtësisë së tyre, tolerojnë sjellje të këtillë, duke mos i marrë në konsideratë 
pasojat të cilat shkojnë në dëm të të gjithë qytetarëve dhe në dëm të shëndetit të tyre. 

Këtu arrijmë tek çështja e ndërgjegjes, e cila vërtetohet se është në nivel të ulët, jo 
vetëm tek ata që janë kompetent për ta mbrojtur mjedisin jetësor, por edhe tek qytetarët në 
përgjithësi, nëse merret parasysh  numri i vogël i parashtresave nga kjo fushë.

E gjithë kjo fl et për shkallën e profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë gjatë kryerjes së 
punëve, e që drejtpërdrejti ndërlidhet me funksionimin e administratës në përgjithësi.

Nëse e kemi parasysh se administrata publike është segment me të cilin domo-
sdoshmërish qytetarët për çdo ditë janë në kontakt, atëherë është e qartë se funksionimi i 
saj duhet të mbrohet nga ndarjet.

Rrjedhimisht me këtë, punësimi i nëpunësve shtetërorë duhet të çlirohet nga çdo lloj 
ndikimi mbi bazë politike, sepse drejtpërsëdrejti ndikon në kualitetin, profesionalizmin dhe 
përgjegjësinë gjatë kryerjes së punëve dhe gjithsesi në realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Administrata publike, me punën e saj, doemos duhet të dëshmojë se punon në drejtim 
që qytetarët të ndjejnë se ajo ekziston për shkak të tyre. Vetëm në këtë mënyrë mund të 
zvogëlohet hendeku që ekziston dhe të përmirësohet marrëdhënia ndërmjet qytetarit dhe 
administratës.   

Kur fl asim për ndarjen e shoqërisë sonë domosdo duhet përmendur ndarja edhe në 
mjetet e informimit publik gjë që krijoi hapësirë për konfuzion në opinionin e gjerë publik, 
por edhe hapësirë për tensione. 
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 Ngjarjet që shfaqën pengesë të lirisë së fjalës dhe shprehjes së lirë të mendimit, 
me elemente të mosrespektimit të diversiteteve, akoma më shumë i rritën tensionet për 
thellimin e hendekut dhe rritjen e paragjykimeve.

Stigmatizimi i grupeve të caktuara, me elemente të diskriminimit, paraqet edhe një 
karakteristikë të mozaikut të paragjykimeve që u shënua/vërejt në shoqëri.

Pasiguria, e cila u shfaq si pasojë e shkeljeve të këtilla të të drejtave dhe lirive, 
veçanërisht ekspozimi në publik i personave të dyshuar, në raste të caktuara, me shkeljen e 
parimit të prezumimit të pafajësisë, këtë ndarje e bëri akoma më të madhe.

Se sa progres shënoi shoqëria në aspekt të avancimit të gjendjeve, në lidhje me të 
drejtat e njeriut, shihet edhe nga gjendjet që kanë të bëjnë me realizimin, respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të personave të privuar nga liria. 

Konstatimi se kushtet në disa burgje dhe institucione psikiatrie janë johumane, se 
trajtimi bie ndesh me standardet për humanizëm dhe dinjitet, është tregues i mungesës së 
sensibilitetit dhe njerëzores gjatë veprimit me këtë kategori të cenueshme. 

Zgjidhja e problemeve sistemore nuk mund të mbështetet vetëm nga nevoja e përfor-
cimit të legjislacionit sepse paragjykimet nuk tejkalohet vetëm me norma të cilat e paraqes-
in esencën e të gjitha këtyre fenomeneve negative që i prekin të drejtat e qytetarëve dhe 
ndikojnë negativisht në gjendjen e përgjithshme me të drejtat e njeriut.

Legjislacioni është vetëm themel mbi bazë të të cilit të gjithë ata që marrin vendime 
për të drejtat e qytetarëve, me integritetin dhe profesionalizmin e tyre, duhet të kontribuo-
jnë gjatë vendimmarrjes në drejtim të ndryshimit të praktikave negative përgjithësisht të 
pranuara gjatë trajtimit të të drejtave të njeriut. 

Të gjitha institucionet dhe të gjithë qytetarët, me sjelljen e tyre, duhet të kontribuo-
jnë në funksion të zhvillimit të ndjenjës se janë të pranuar, të mirëkuptuar dhe tolerantë, 
si mënyrë për përballjen me përjashtimin mbi baza të ndryshme e që gjithsesi do të thotë 
parakusht për bashkëjetesë dhe mirëqenie.  

Në të vërtet, esenca e të gjitha luftërave për të drejtat e njeriut qëndron në sigurimin 
e jetës humane dhe dinjitoze të qytetarëve dhe ky është objektivi kryesor i Institucionit të 
Ombudsmanit në Republikën e Maqedonisë.    
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Përveç veprimit sipas rasteve individuale për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të 
qytetarëve, Institucioni Avokat i Popullit edhe gjatë vitit që vjen do të vazhdojë me moni-
torimin dhe hetimin e gjendjeve të përgjithshme që kanë të bëjnë me realizimin, re-
spektimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

  Në fokusin e Avokatit të Popullit do të vendosen gjendjet negative që kanë të bëjnë 
me diskriminimin dhe manifestimin e tij në të gjitha segmentet e sistemit. Përveç zba-
timit të hulumtimeve, njëherësh do të vazhdohet edhe me edukimin e qytetarëve përmes 
shfaqjes teatrale “Të njëjtë në mënyrë të ndryshme”, por do të ndiqen edhe gjendjet me 
implementimin e përfaqësimit të drejt dhe adekuat.

Gjithsesi, aktivitete të ngjeshura do të zhvillohen edhe në drejtim të ndjekjes së 
gjendjeve me realizimin e të drejtave të personave të privuar nga liria, por me kapacitet 
të përforcuar, meqë Seksioni për parandalimin e torturës do të startojë me funksionimin 
e tij në fi llim të vitit.

Me qëllim të avancimit të kapaciteteve profesionale të stafi t, i cili do të punojë në 
Seksionin për parandalimin e torturës, si dhe të punonjësve të Seksionit për mbrojtje nga 
diskriminimi dhe ndjekje të parimit të përfaqësimit të drejtë e adekuat dhe Seksionit për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta, do të realizohen 
trajnime dhe vizita studimore nëpër institucione tjera të ombudsmanëve.

Mjetet për këto aktivitete do të mbulohen nga Agjencia Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar dhe Misioni i OSBE-së në Shkup, si dhe nga Projekti “Tuining” me mjete 
të fondeve të IPA-s, në kuadër të të cilëve do të zbatohen aktivitete të përbashkëta me 
Zyrën e Ombudsmanit të Mbretërisë së Spanjës dhe Mediatorit të Republikës së Francës. 

Si rezultat i bashkëpunimit shumëvjeçar bilateral me Ombudsmanin e Katalonisë, do 
të zbatohet projekti për përforcimin e aktivitetit promovues të Seksionit për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve përmes zgjerimit të pjesës së ueb-faqes të Institucionit, e cila ka 
të bëjë me të drejtat e fëmijëve, duke e vënë theksin mbi këtë Seksion.

Nuk do të lihen pas dore as fushat e tjera në të cilat janë konstatuar dukuri të cilat 
pamundësojnë realizimin real të të drejtave të qytetarëve nga fusha e: gjyqësorit, ur-
banizmit, ndërtimit, mjedisit jetësor, marrëdhënieve pronësore-juridike dhe kadastrës, si 
dhe dobësitë e sistemit të mbrojtjes sociale, sigurimit pensional dhe invalidor, mbrojtjes 
shëndetësore, arsimit dhe të drejtave të konsumatorëve. 

 Edhe në vitin 2011 do të organizohen takime në nivel lokal me qëllim të përforcimit 
të dialogut midis autoriteteve lokale dhe Avokatit të Popullit, ndërkohë që do të organi-
zohet edhe konferenca rajonale e ombudsmanëve që do t’i përfshijë tendencat e reja në 
veprimin e ombudsmanëve në fushën e mosdiskriminimit dhe parandalimit të torturës.

Si rezultat i pjesëmarrjes aktive të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
në Rrjetin e Ombudsmanëve për Fëmijë, me mbështetjen e Organizatës Joqeveritare 
“Shpëtoni fëmijët” (Save the children) do të organizohet takim vjetor i anëtarëve të 
Rrjetit, ku mikpritës do të jetë Avokati i Popullit.    

  Nuk do të mungojë as bashkëpunimi ndërkombëtar me institucionet e ombuds-
manëve nga Evropa dhe institucionet e organizatat që veprojnë në funksion të mbrojtjes 
të të drejtave të njeriut. 
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Mjetet e punës 

Ekipimi kadrovik

Organizimi dhe mënyra e punës

Mjetet e punës për Avokatin e Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqe-
donisë. 

Në vitin 2010 aktivitetet e parapara të Avokatit të Popullit, në përputhje me rregull-
at pozitive, u realizuan me 61.895000,00 denarë ose në përqindje 95,7% nga mjetet e 
planifi kuara.  

Mungesa e mjeteve për zhvillimin e aktiviteteve tjera, në funksion të promovimit 
të Institucionit, u mbuluan me mbështetjen fi nanciare të Agjencisë Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar (SIDA) dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë – Misioni në 
Shkup (OSBE). 

Edhe një herë, mund të konstatohet se mënyra e fi nancimit të Institucionit nuk është 
adekuate me kompetencat që ka dhe pozicionin në sistemin kushtetues – juridik të Repub-
likës së Maqedonisë.

Për këtë arsye, Avokati i Popullit edhe më tej e sugjeron nevojën për zgjidhjen e kësaj 
çështje me inkorporimin e një sistemi fi nanciar të ri bashkëkohor, transparent dhe të pa-
varur, imanent me institucionet e ombudsmanëve në botë. 

Gjatë vitit 2010 nuk pati punësime të realizuesve të rinj as në selinë e Avokatit të 
Popullit në Shkup e as në zyrat rajonale. Një realizues e ndërpreu marrëdhënien e punës.

Sipas strukturës kualifi kuese të të punësuarve: 47 janë me arsim të lartë, ndërsa 20 
me përgatitje të mesme profesionale. Prej tyre 40 janë femra, dhe 27 meshkuj. 

Në Institucionin Avokat i Popullit janë të punësuar: 34 maqedonas, 25 shqiptarë, nga 
dy serb, romë dhe vlleh, një pjesëtar i bashkësisë turke dhe një boshnjak.  

Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar në përputhje me Ligjin për 
Avokatin e Popullit dhe aktet tjera nënligjore të Institucionit. 

 Si rezultat i ndryshimeve të Ligjit për Avokatin e Popullit dhe nevojës për formimin e 
tri seksioneve të reja: Seksionit për parandalimin e torturës, Seksionit për mosdiskriminim 
dhe ndjekjen e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe Seksionit për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta, u ndryshua edhe Rregull-
orja për sistematizimin e vendeve të punës dhe Rregullorja për organizimin e brendshëm 
të Institucionit. 
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Për më tepër, sepse Avokatit të Popullit nuk i është dhënë mundësia për të marrë 
pjesë në përgatitjen e Buxhetit, ndërkaq me Ligj përcaktohet se në seancën e Parlamentit 
ai duhet t’i arsyetojë mjetet e kërkuara. Kjo paraqet vetëm obligim formal i cili në të vërtet 
nuk ka kurrfarë vlere.  

Duhet theksuar se edhe në vitin raportues nuk u parashikua buxhet i veçantë për 
Mekanizmin Parandalues Nacional, që është obligim i shtetit në përputhje me Protokollin 
Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve Tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, 
Nënçmues ose Ndëshkues. 
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Avokatit të Popullit iu drejtua një qytetar i 
cili vuri në dukje se nuk i ishin siguruar kushte 
të barabarta për punë sikurse të punësuarve 
tjerë në organin ku ishte i punësuar dhe për këtë 
shkak konsideronte se është diskriminuar.

Në procedurën që e zhvilloi Avokati i Popul-
lit konstatoi se të dhënat e qytetarit kishin bazë 
prandaj kërkoi nga punëdhënësi të vepronte në 
përputhje me dispozitat nga fusha e marrëdhë-
nies së punës, krijimin e kushteve për punë me 
të gjitha mjetet dhe materialet e nevojshme për 
punë, si dhe sigurimin e ambientit përkatës për 
kryerjen e detyrave të punës. 

Intervenimi i Avokatit të Popullit u mor në 
konsideratë dhe qytetarit iu siguruan kushtet 
përkatëse dhe mjetet e punës, si dhe ambienti 
për kryerjen e detyrave të punës.

Pranë Avokatit të Popullit, u drejtua një 
qytetar i cili kërkoi intervenim para Seksionit për 
inspektimin e aksidenteve të komunikacionit, për 
arsye se ndonëse kishte kaluar një vit akoma 
nuk ishte përpiluar procesverbali nga inspektimi 
i kryer – akt i cili parashtruesit i nevojitej për të 
realizuar të drejta në procedura tjera.

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit do-
kumenti u përpilua dhe iu dërgua qytetarit me 
çka ai e realizoi të drejtën e tij. 

Një qytetar nga Shkupi parashtroi par-
ashtresë, në të cilën cekte se pas paraqitjes së 
kërkesës për lëshimin e pasaportës me të dhë-
na biometrike, organi i punëve të brendshme ia 
kishte mbajtur pasaportën e vjetër dhe në këtë 
mënyrë ia kishte kufi zuar të drejtën e lëvizjes 
jashtë shtetit dhe kryerjen e detyrave të punës 
jashtë shtetit.

Si rezultat i intervenimit të Avokatit të Pop-
ullit, pas disa ditësh qytetarit iu përgatit dhe iu 
lëshua pasaporta e re, ndërkaq iu kthye edhe 
pasaporta e vjetër.

Një familje, me vendbanim të përhershëm 
në Gjermani, kërkoi nga Avokati i Popullit inter-

venim për përshpejtimin e procedurës për pran-
im në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 
Gjatë procedurës u intervenua pranë të gjitha 
organeve të cilat merrnin pjesë në procedurën e 
pranimit në shtetësinë e Republikës së Maqedon-
isë, me ç’rast provat e parashtruara për arsim të 
kryer në gjuhën maqedonase u dërguan pranë 
Komisionit për zotërimin e gjuhës maqedonishte 
prej ku pastaj u dha përgjigje pozitive pranë or-
ganit kompetent për shtetësi.

Më pas, Avokati i Popullit, pranë organit 
kompetent për dhënien e mendimit për përm-
bushjen e kushtit për mosrrezikimin e sigurisë së 
Republikës së Maqedonisë, drejtoi sugjerim për 
dërgimin e mendimit në afat sa më të shkurtër 
të mundshëm. 

Në fund të procedurës, Avokati i Popullit e 
dërgoi adresën e qëndrimit të përhershëm pranë 
organit për shtetësi, në mënyrë që aktvendimet 
për pranimin në shtetësi të parashtruesve të 
adresohen aty, përmes Konsullatës së Republikës 
të Maqedonisë në Bon. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua par-
ashtresë për zvarritjen e procedurës për pranim 
në shtetësi, gjë e cila parashtruesit i shkaktonte 
pengesë për fi timin e shtesës për fëmijë. Duke 
e marr parasysh afatin kohor të veprimit sipas 
kërkesës së paraqitur, Avokati i Popullit iu drejtua 
Sektorit për Punë Administrative-Mbikëqyrëse të 
cilët e informuan se procedura është në rrjedhë.

Pas intervenimit të sërishëm, parashtruesi 
i parashtresën u pranua në shtetësinë e Repub-
likës së Maqedonisë dhe njëkohësisht i realizoi 
edhe të drejtat e tjera.

Nga Avokati i Popullit u kërkua të interven-
onte në procedurën për lëshimin, përkatësisht 
ndërrimin e patentë shoferit, sepse patenta e 
re i ishte lëshuar me afat vlefshmërie sikurse e 
ka pasur në patentën e vjetër, përkatësisht pat-
entën e re ia kishin lëshuar me afat vlefshmërie 
më pak se 10 vjet.  

Në procedurën të cilën e zbatoi Avokati 
i Popullit konstatoi se të dhënat e prezantuara 
në parashtresë kishin bazë dhe ishin të vërteta, 
prandaj pranë organit kompetent dërgoi sugjer-
im që në të ardhmen, gjatë ndërrimit të patentë 
shoferit të vjetër me patentë shoferi biometrik, 
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afati i vlefshmërisë të jetë 10 vjet. Sugjerimi u 
mor në konsideratë.

Një qytetar nga Shkupi kërkoi ndërhyrje në 
procedurën e përmbarimit sepse gjatë zbatim-
it të përmbarimit ishte lënë pa minimum mjete 
për ekzistencë, meqë me urdhrin për përmbar-
im, dërguar bankës, ishte urdhëruar që borxhi të 
përmbarohej me të gjitha mjetet në dispozicion 
në xhirollogarinë e saj të transaksionit.  

Avokati i Popullit gjatë rrjedhës së proce-
durës konstatoi se të hyrat e vetme të mjeteve në 
llogari ishin pagesa mbi bazë të pensionit person-
al dhe për këtë shkak i sugjeroi përmbaruesit se e 
ka për detyrë që urdhrin për ndalim ta limitojë në 
shumë prej më së shumti një të tretën e lartësisë 
së të ardhurave mujore të debitorit, që është në 
përputhje me ligjin.

Sugjerimi u pranua, urdhri i mëparshëm u 
tërhoq, u përpilua urdhër i ri me të cilin ndalimet 
nuk preknin në 1/3 e të hyrave të xhirollogarisë 
së transaksionit mbi bazë të pensionit personal.

B. P. nga Shkupi, kërkoi intervenim për 
shkak se përmbaruesi nga Shkupi, gjatë zbatimit 
të përmbarimit, atë si debitore e kishte lënë pa 
minimum mjete për ekzistencë kur e kishte lësh-
uar Urdhrin për përmbarim, me të cilin i ka urd-
hëruar bankës që shumën e borxhit ta përmbar-
onte me të gjitha mjetet që i kishte në dispozicion 
në xhirollogarinë e saj të transaksionit.  

Avokati i Popullit e informoi përmbaruesin 
se mjetet, të cilat janë paguar nga xhirollogaria 
e debitores, kanë qenë ekskluzivisht të ardhura 
në bazë të pensionit invalidor, prandaj me reko-
mandim i sugjeroi që gjatë procedurës së më-
tutjeshme është i obliguar të mbajë llogari për 
mbrojtjen e interesave të debitorit dhe në këtë 
aspekt, në përputhje me nenin 104 të Ligjit për 
përmbarim, pensioni invalidor nuk guxon të bëhet 
objekt i përmbarimit.

Duke e pranuar rekomandimin e dhënë, 
përmbaruesi e njoftoi Avokatin e Popullit se e ka 
tërhequr urdhrin e mëparshëm, që ia kishte dër-
guar bankës, e ka debllokuar xhirollogarinë dhe 
se në të ardhmen nuk do të zbatoj më përmbarim 
mbi pension invalidor, të cilin parashtruesja e re-
alizon muaj për muaj.

Në lidhje me informatat për torturë, të ush-
truar ndaj një të dënuari nga ana e pjesëtarëve 
të sigurimit në Entin Ndëshkues – Korrigjues “Id-
rizovë”, Avokati i Popullit me iniciativë personale 

zbatoi procedurë dhe mbi bazë të inspektimit 
të kryer në institucion, informatat e mbledhura 
dhe intervistën e zhvilluar me personat zyrtarë, 
konstatoi se ekziston bazë për dyshim të bazuar 
se vepra është kryer. Avokati i Popullit, dërgoi 
kërkesë pranë Prokurorisë Themelore Publike për 
inicimin e procedurës me qëllim të verifi kimit të 
përgjegjësi penale të personave zyrtarë.  

Një qytetare kërkoi ndërhyrje nga Avokati 
i Popullit për përshpejtimin e procedurës së ek-
stradimit të bashkëshortit të saj nga institucioni 
ndëshkues – korrektues në Republikën e Serbisë.

Duke vepruar sipas kërkesës, Avokati i Pop-
ullit iu drejtua Ministrisë së Drejtësisë për për-
shpejtimin e procedurës së ekstradimit, ndërkaq 
njëkohësisht iu drejtua edhe Ombudsmanit të Re-
publikës së Serbisë me kërkesë që të azhurnohet 
procedura para organit kompetent të Republikës 
së Serbisë. Kërkesa u pranua, ndërsa personi u 
ekstradua në Republikën e Maqedonisë.

Një grup qytetarësh parashtruan parash-
tresë në të cilën shprehnin pakënaqësinë e tyre 
nga përmbajtja e Aktvendimit të Komisionit për 
vendosje sipas kërkesave për denacionalizim me 
seli në Prilep, me të cilin kërkesa për denacional-
izim u ishte refuzuar si e pabazë.

Në procedurën të cilën e zbatoi, Avokati i 
Popullit konstatoi se gjatë procedurës në shkallë 
të parë, Komisioni fare nuk ka prezantuar prova 
në kontest të asaj se a është përcaktuar dhe pa-
guar kompensimi për pronën – sendin e paluajt-
shëm të denacionalizimit apo jo.

Edhe pse në arsyetimin e miratuar ishte 
cekur se urdhrat e ish- Bankës Popullore së 
atëhershme të Jugosllavisë, sa i përket pagesës 
së kompensimit të përcaktuar ishin realizuar, 
Avokati i Popullit konstatoi se ato kanë të bëjnë 
me pronën e konfi skuar me aktvendim tjetër për 
eksproprijim e jo me pronën që ishte çështje e 
kërkesës konkrete për denacionalizim.

Duke e marrë parasysh gjendjen e këtillë, 
Avokati i Popullit i dërgoi rekomandim Komisionit 
për zgjidhje në procedurë administrative në shka-
llë të dytë nga fusha e denacionalizimit, që an-
kesa të merret në konsideratë, aktvendimi i shka-
llës së parë të anulohet dhe lënda të kthehet në 
rishqyrtim dhe vendosje. Rekomandimi u pranua.

Një qytetar, në parashtresën e tij vuri në 
dukje se edhe pse e kishte paguar çmimin e kon-
traktuar dhe tatimin mbi qarkullimin, nuk mund 
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ta kryente solemnizimin e kontratës për tjetër-
simin e truallit ndërtimor, pronë e Republikës së 
Maqedonisë, me kontratë të drejtpërdrejt për 
formimin e parcelës ndërtimore, të parashikuar 
me planin urbanistik, për të cilën ai mbi 30% 
ishte pronar.

Gjatë rrjedhës së procedurës sipas parash-
tresës së parashtruar, Avokati i Popullit konstatoi 
se shkak i zvarritjes së procedurës ishte kërkesa 
e Avokaturës së Shtetit të Republikës së Maqe-
donisë e paraqitur pranë shitësit – Ministrisë së 
Transportit dhe Lidhjeve – Shkup për të sqaruar 
disa fakte, përkatësisht para së gjithash të për-
caktohej me saktësi nëse për parcelat, që ishin 
çështje shqyrtimi të kontratës konkrete, zhvillo-
hej procedurë për denacionalizim ose jo. Konk-
retisht, njoftimet nga Komisioni për vendosje si-
pas kërkesave për denacionalizim për Komunën 
Karposh nuk kanë qenë të qarta, përkatësisht 
nuk ka mundur të përcaktohet me siguri se a 
është hapur procedurë për denacionalizim për 
parcelën konkrete.

Në këtë drejtim, dhe me qëllim që qytetari 
ta realizonte të drejtën e tij, Avokati i Popullit 
i sugjeroi Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve 
që sa më shpejtë të jetë e mundur ta bëjë koor-
dinimin e domosdoshëm me të gjitha organet e 
involvuara dhe të krijojë kushte që kontrata në 
fjalë të solemnizohej para noterit kompetent.

Gjithashtu, u sugjerua edhe nevoja që të 
merret parasysh interpretimi autentik i nenit 64 
nga Ligji për denacionalizim, nga përmbajtja e 
të cilit, mes tjerash, rezulton se për periudhën 
kohore pas datës 7 maj të vitit 2003, pa mar-
rë parasysh se kur është paraqitur kërkesa për 
denacionalizim, lejohet shfrytëzimi i objektit që 
është lëndë e denacionalizimit dhe veprat ju-
ridike e deklaratat e njëanshme të vullnetit nuk 
janë të pavlefshme.

  Pas sugjerimit u veprua menjëherë dhe 
kontrata u solemnizua.

Një qytetar nga Negotina, parashtroi par-
ashtresë në të cilën nga Avokati i Popullit kërkoi 
ndërhyrje sepse Komuna e Negotinës pa arsye 
e zvarriste procedurën që kishte të bënte me 
kërkesën e tij për kthimin e mjeteve në para të 
paguara gabimisht në emër të tatimit të qarkul-
limit të patundshmërisë.

Duke e marrë parasysh faktin e pakon-
testueshëm se parashtruesi i parashtresës me 
aktvendim përkatës, të miratuar qysh në vitin 
2009, ishte çliruar nga pagesa e tatimit ndaj pa-
tundshmërisë, të cilin paraprakisht e kishte pa-
guar, Avokati i Popullit nga kryetari i Komunës 
Negotinë kërkoi t’i ndërmerrte të gjitha masat e 
nevojshme që mjetet/paratë e paguara t’i kthe-

hen parashtruesit.
Intervenimi i Avokatit të Popullit u mor në 

konsideratë.

Qytetar nga Shkupi kërkoi ndërhyrje para 
Komisionit për zgjidhje të punëve administrative 
në shkallë të dytë nga fusha e denacionalizimit 
në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Përkatësisht, kundër aktvendimit të datës 
02.06.2004 të Ministrit të Financave, të miratuar 
përmes Komisionit për vendosje sipas kërkesave 
për denacionalizim me seli në Kumanovë, me të 
cilin i ishte refuzuar kërkesa për denacionalizim 
të patundshmërisë në KK Kriva Pallankë, parash-
truesi i parashtresës qysh më datë 30.07.2004 
kishte paraqitur ankesë (me kërkesë rekomande 
përmes postës). Por edhe pse kishin kaluar më 
tepër se gjashtë vjet, akoma nuk ishte vepruar 
sipas ankesës, ndonëse brenda kohe qytetari 
kishte dërguar kërkesa shtesë - urgjenca.

Duke e marrë parasysh kohëzgjatjen e 
procedurës, ndërkaq duke vlerësuar se gjend-
ja e këtillë në asnjë rast nuk guxon të lejohet 
sepse është jashtë standardeve ligjore të cilat 
përcaktojnë sigurim të respektimit konsekuent 
të të drejtave të palëve në procedurë adminis-
trative, Avokati i Popullit i sugjeroi Komisionit që 
menjëherë të ndërmerr veprime për shqyrtimin 
e lëndës konkrete dhe të merr vendim përkatës.

Edhe pse afati ligjor për veprim në kon-
tekst të përmbajtjes së sugjerimit në fjalë ka ka-
luar që moti, Komisioni akoma nuk e ka njoftuar 
Avokatin e Popullit për masat e ndërmarra për 
zbatimin e tij.

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua 
parashtresë në të cilën kërkohej mbrojtja e të 
drejtave në procedurë para inspektorit ndërtimor 
pranë Komunës Qendër. Duke vepruar sipas par-
ashtresës, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave 
të parashtruesit, Avokati i Popullit iu drejtua 
Kryetarit të Komunës Qendër, përkatësisht in-
spektorit të autorizuar ndërtimor pranë Komunës 
Qendër me kërkesë që të zbatohet mbikëqyrje 
inspektuese në vendin konkret. 

Nga përgjigjja e dërguar, Avokati i Popullit 
konstatoi se organi kompetent inspektues kishte 
vepruar sipas kërkesës së paraqitur, përkatësisht 
kishte kryer mbikëqyrje inspektuese në vendin 
konkret dhe kishte lëshuar akte administrative 
për heqjen e ndërtimit pa leje. 

Një qytetar nga Shtipi vuri në dukje 
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shkeljen e të drejtës së tij nga ana e Ndërmar-
rjes Publike për Urbanizëm dhe Seksioni për Ur-
banizëm pranë pushtetit lokal, sepse me planin 
e ri urbanistik për parcelën urbanistike 171 ishte 
parashikuar hyrje-dalje përmes parcelës ur-
banistike 172 (pronë e parashtruesit të parash-
tresës), ndonëse në ekstraktin e planit urbanistik 
për parcelën 171 shihej se nga ana veriore e asaj 
parcele ekzistonte hyrje-dalje e drejtpërdrejt 
nga rruga tjetër. 

Duke vepruar sipas sugjerimit të Avokatit 
të Popullit, Ndërmarrja Publike informoi se është 
përpiluar propozim-plani urbanistik, i cili i është 
dërguar Seksionit për urbanizëm me çka ishte 
fshirë hyrje-dalja që kalonte përmes parcelës ur-
banistike 172, pronë e parashtruesit të parash-
tresës.

Një qytetar nga Makedonski Brodi vuri në 
dukje prishjen e qetësisë e cila shkaktohej nga 
zhurma e makinave dhe veglave të punës së një 
punëtorie zejtare të locuar në afërsi të objektit 
të tij banesor. 

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit u 
zbatua mbikëqyrje inspektuese mbi lokalitetin e 
cekur dhe u miratua aktvendim me të cilin pron-
ari i punëtorisë u obligua të vepronte sipas sug-
jerimeve të dhëna, ndërkaq nëse nuk vepronte 
sipas tyre, Inspektorati Shtetëror do të ndërmer-
rte veprime të mëtutjeshme, në përputhje me 
autorizimet ligjore.

Një qytetare nga Shkupi kërkoi ndërhy-
rje për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhë-
nia e punës për shkak të shkurtimit të rrogës 
pa bazë ligjore dhe pa miratim të aktvendimit 
për shkurtimin e mjeteve nga rroga. 

Pas zbatimit të procedurës u konstatua 
se pa bazë dhe pa akt të miratuar – aktvendim, 
punëdhënësi i ka ndaluar mjete nga rroga, me 
ç’rast u dërgua sugjerim pranë Ministrisë së 
Mjedisit Jetësor dhe Planifi kimit Hapësinor, e 
cila e pranoi sugjerimin dhe parashtrueses në 
rrogën e radhës ia ktheu mjetet e shkurtuara 
në mënyrë të paligjshme. 

Një qytetar nga Shkupi kërkoi mbrojtjen e 
të drejtave nga marrëdhënia e punës për pag-
imin e pjesës së pashfrytëzuar të pushimit vjetor. 

Avokati i Popullit i sugjeroi drejtorit të Fon-
dit për Sigurim Shëndetësor t’i respektojë dis-
pozitat ligjore të cilat e rregullojnë këtë të drejtë 

dhe kërkoi që parashtruesit t’ia paguajnë mjetet 
për pjesën e pashfrytëzuar të pushimit vjetor. 
Sugjerimi i Avokatit të Popullit u aprovua dhe 
parashtruesit iu miratua aktvendimi me të cilin e 
realizoi këtë të drejtë. 

Një qytetar nga Shkupi ishte fshirë nga 
evidenca e personave të papunë për shkak të 
rënies së sistemit kompjuterik të Agjencisë për 
Punësim të Republikës së Maqedonisë – Qendra 
për Punësim, Shkup edhe pse ai me rregull e 
kishte lajmëruar dhe e kishte kryer obligimin e 
tij ligjor ndaj këtij organi.  

Në mënyrë që parashtruesi të evidento-
hej përsëri si i papunë dhe në mënyrë që pap-
engesë të mund ta realizonte të drejtën e mbro-
jtjes shëndetësore, pas sugjerimit të Avokatit të 
Popullit, fi llimisht u miratua aktvendim nga ana 
e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për 
marrjen në konsideratë të ankesës së parash-
truesit dhe pastaj, sipas sugjerimit të Avokatit 
të Popullit, Qendra për Punësim – Shkup miratoi 
aktvendim me të cilin parashtruesi përsëri u evi-
dentua në Regjistrin e të papunëve.  

Një qytetar kërkoi ndërhyrje para Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale sepse nuk ishte 
vepruar sipas ankesës së tij kundër aktvendimit 
të Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale, me 
të cilin i ndërpritej e drejta e ndihmës sociale 
në para. Parashtruesit i ishte ndërprerë e drejta 
sociale në para për shkak se gjatë këqyrjes së 
realizuar nuk kishte qenë në shtëpi, edhe pse 
rregullisht ishte lajmëruar në Qendër, nga data 1 
deri më datën 15 të muajit.

Avokati i Popullit kërkoi që Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale gjatë marrjes së 
vendimit sipas ankesës ta përcaktojë gjendjen 
faktike në bazë të provave relevante dhe t’i merr 
në konsideratë të dhënat e shënuara në ankesë, 
veçanërisht të dhënat se pala është lajmëruar 
me rregull në Qendër dhe se jeton në adresën e 
cekur, përkatësisht se domosdoshmërish dhe në 
mënyrë të pakontestueshme duhet të vërteto-
het fakti nëse personi vërtetë jeton ose jo në 
adresën e caktuar, fakt ky nga i cili varet e drejta 
e realizimit të ndihmës sociale në para.

Ministria e mori në konsideratë ankesën, e 
anuloi  aktvendimin e Qendrës dhe parashtruesi 
e realizoi të drejtën e tij.

Për abuzim seksual të tre fëmijëve të mitur 
nga babai i tyre, i cili kishte ushtruar edhe dhunë 
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familjare mbi nënën e fëmijëve, Avokati i Pop-
ullit me iniciativë personale, hapi procedurë me 
ç’rast organeve kompetente u rekomandoi që 
fëmijët të përkujdesen dhe mbrohen në mënyrë 
adekuate nga çdo lloj abuzimi dhe ndikimi tjetër 
nga prindërit, si dhe të ndërmerren masa për 
mbështetje psiko-sociale, trajtim dhe rehabil-
itim të fëmijëve për tejkalimin e traumave, si 
dhe të hapet procedurë për heqjen e së drejtës 
prindërore. 

Organet kompetente i ndërmorën masat 
e domosdoshme për mbrojtjen dhe trajtimin e 
fëmijëve me qëllim të tejkalimit të traumave; për 
dhunën familjare u hap procedurë kundër babait 
dhe u shqiptuan masa mbrojtëse, ndërkaq sipas 
detyrës zyrtare u hap procedurë për heqjen e të 
drejtës prindërore dhe nga Gjykata Themelore 
u miratua aktvendimi me të cilin babait iu hoq e 
drejta prindërore.

Personit D. E. nga Shkupi i ishte hequr e 
drejta për asistencë të përhershme në para nga 
ana e Qendrës për Punë Sociale dhe njëherësh 
pala ishte ngarkuar që t’i kthente mjetet e pran-
uara në para me shumë të përgjithshme prej 
217.115,00 denarë, për shkak të vlerësimit të 
Qendrës se familja nuk është e ekspozuar në 
rrezik social sepse në kohën kur pala e ka shfry-
tëzuar këtë të drejtë, bashkëshorti i saj ka qenë 
palë e kontratës së shitblerjes, ndonëse është 
bërë fjalë për shitje të banesës së përbashkët 
dhe blerjes së dy banesave më të vogla për 
jetesë.

Avokati i Popullit sugjeroi se, në përputhje 
me dispozitat e Ligjit për mbrojtje sociale, me 
vet faktin se dikush posedon ose fi ton të drejtën 
e banesës, nëse prej saj nuk realizon përfi tim, 
nuk mund të jetë pengesë për realizimin e së 
drejtës për asistencë të përhershme në para. Një 
gjë e tillë, sipas rregullores përkatëse, si pronë 
dhe të drejta pronësore parashikohen ato nga 
të cilat shfrytëzuesi mund të sigurojë mjete për 
ekzistencë, veç tjerash, konsiderohet një shtëpi 
ose banesë tjetër familjare, shtëpi në ndërtim 
ose shtëpi për pushim dhe rekreacion. 

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, Min-
istria e Punës dhe Politikës Sociale e mori në 
konsideratë ankesën dhe e shfuqizoi aktvendi-
min e Qendrës.

B. M. nga Kërçova u ankua se në muajin 
gusht të vitit 2005, ka paraqitur kërkesë për 
realizimin e së drejtës për pension pleqërie por 
Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor, ako-
ma nuk kishte vendosur sipas kërkesës së par-

ashtruar. Pas intervenimeve dhe sugjerimeve të 
Avokatit të Popullit se me zvarritjen e procedurës 
cenohen të drejtat e parashtruesit, për stazhin e 
realizuar në Republikën e Maqedonisë, Fondi mi-
ratoi aktvendim me të cilin parashtruesit ia njohu 
të drejtën e pjesës proporcionale të pensionit të 
pleqërisë në shumë të përcaktuar mujore, lloga-
ritur nga muaji gusht i vitit 2005. 

Meqë parashtruesi kishte realizuar stazh 
për pension edhe në Republikën e Serbisë, 
Avokati i Popullit kërkoi që Fondi të ndërmerr 
masa për përshpejtimin e procedurës para or-
ganeve kompetente të Serbisë dhe njëkohësisht 
kërkoi ndihmë nga Institucioni i Ombudsmanit të 
Serbisë, pas çka qytetari e realizoi të drejtën e 
pjesës proporcionale të pensionit nga Republika 
e Serbisë.

Një qytetar nga Tetova parashtroi parash-
tresë në të cilën cekte se në mënyrë jo të drejtë i 
ishte përcaktuar përqindja e invaliditetit nga ana 
e organit kompetent pranë Drejtorisë Repub-
likane për Çështje të Luftëtarëve dhe Invalidëve 
të Luftës. 

Avokati i Popullit intervenoi pranë organit 
kompetent me kërkesë që të përcaktohet gjend-
ja faktike dhe të shqyrtohen kushtet për rritjen 
e përqindjes së invaliditetit tek parashtruesi. Më 
vonë, Avokati i Popullit u njoftua se qytetarit i 
ishte përcaktuar përqindje më e lartë e invalid-
itetit. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua 
parashtresë në të cilën cekej se parashtrueses 
i ishin shkelur të drejtat nga ana e Fondit për 
Sigurim Shëndetësor sepse një periudhë më të 
gjatë kohore nuk i ishte paguar kompensimi në 
para i pagës i përcaktuar në mënyrë plotësuese 
gjatë kohës së mungesës nga puna për shkak të 
shtatzënisë, lindjes dhe amësisë. 

Avokati i Popullit konstatoi se, me pro-
longimin e paarsyeshëm të procedurës dhe me 
mospagimin e kompensimit, Fondi ka shkelur të 
drejtat dhe për këtë shkak disa herë intervenoi 
që të ndërmerren masa për pagimin e kompen-
simit. Pas intervenimeve, parashtrueses iu pa-
gua kompensimi në para.

Pranë Avokatit të Popullit u drejtua një 
qytetar i cili kërkoi ndërhyrje për shkak se Qen-
dra Ndërkomunale për Punë Sociale Prilep, nuk 
kishte vepruar sipas kërkesës së tij për rregul-
limin e marrëdhënieve personale dhe kontakteve 
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të drejtpërdrejta me nipin e djalit të tij të ndjerë.
Avokati i Popullit kërkoi që Qendra për 

Punë Sociale ta shqyrtojë kërkesën dhe të merr 
aktvendim për mbajtjen e kontakteve të drejt-
përdrejta të fëmijës me gjyshen dhe gjyshin e tij, 
duke u udhëhequr nga interesi më i mirë i fëmi-
jës. Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale ve-
proi sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit dhe 
miratoi aktvendim me të cilin gjyshit dhe gjyshes 
u mundësoi kontakte të drejtpërdrejta me nipin 
e djalit të tyre të ndjerë.

A. G. Tetova është penguar në mbrojtjen 
e punimit të masterit vetëm për shkak se Uni-
versiteti nuk i kishte shlyer detyrimet fi nanciare 
ndaj mentorit të tij. Avokati i Popullit i sugjeroi 
Universitetit që nëse nuk bëhet fjalë për lëshime 
nga ana e studentit, problemi duhet të tejkalohet 
dhe studentit duhet t’i mundësohet mbrojtja e 
punimit të masterit, në mënyrë që të mos pengo-
het realizimi i të drejtave që rezultojnë nga Ligji 
për arsim të lartë dhe të drejtave tjera. 

Ndërhyrjet e Avokatit të Popullit u morën 
në konsideratë dhe në vend të mentorit të de-
riatëhershëm, i cili refuzonte të merrte pjesë në 
mbrojtjen e punimit master, u propozua mentor 
i ri, i cili e aprovoi punimin master dhe u formua 
komisioni për mbrojtjen e punimit master.

P. D. nga Shkupi kërkoi mbrojtjen e të 
drejtave para “EVN Maqedoni” SHA – Shkup, për 
shkak se pabazë ishte ngarkuar me borxh për 
kinse shfrytëzim të paautorizuar të energjisë ele-
ktrike.

Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit të 
Popullit “EVN Maqedoni” SHA – Shkup e vërtetoi të 
dhënën se për parashtruesin janë përpiluar lloga-
ri për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë ele-
ktrike, por pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
rasti u rishqyrtua dhe pasi u konstatua gjendja 
faktike, njëra llogari me shumë prej 195.794,00 
denarë, për kinse shfrytëzim të paautorizuar të 
energjisë elektrike, u stornua/mënjanua. 

Gj. A. nga Shkupi u ankua se NP “Ujës-
jellësi dhe kanalizimi” – Shkup, në faturën për 
muajin 06/2010 e kishte ngarkuar me pagesë me 
shumë më të lartë e cila nuk i përgjigjej gjendjes 
faktike të harxhimit të ujit në familje, ndërkaq 
si shkak ishte cekur mos rregullshmëria e sa-
hatit të ujit i cili tregonte harxhim më të madh të 
ujit nga harxhimi real. Gjithashtu, kërkesa që të 
kontrollohej rregullshmëria e sahatit të ujit nuk 

ishte pranuar nga Ndërmarrja Publike sepse fi l-
limisht kërkohej të paguhej fatura kontestuese 
dhe pastaj të ndërrohej sahati i ujit.

Avokati i Popullit, nga NP “Ujësjellësi dhe 
kanalizimi” – Shkup kërkoi të ndërmerren masa 
dhe veprime për tejkalimin e problemit dhe pas 
kësaj Ndërmarrja Publike informoi se në faturën 
kontestuese (të përpiluar konform gjendjes së 
lexuar të sahatit të ujit) është paraqitur dallim sa 
i përket harxhimit të ujit. Prandaj, për këtë shkak 
është bërë edhe kontrolli nga ana e komisionit 
në lidhje me rregullshmërinë e sahatit të ujit, me 
ç’rast është konstatuar se sahati i ujit nuk ishte 
në gjendje të rregullt, përkatësisht se për 16% 
ka matur më shumë nga kufi ri i lejuar. Duke e 
pasur parasysh  gjendjen e këtillë të konstatuar 
të gjitha faturat, deri në momentin e kontrollimit 
të sahatit të ujit, janë korrigjuar për 16%, në 
përputhje me kontrollin e kryer, ndërkaq Ndër-
marrja Publike në llogari të saj sahatin e vjetër e 
ndërroi menjëherë me sahat të ri.
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