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Karakteri demokratik i një shoqërie nuk vlerësohet 
vetëm me garantimin normativ të të drejtave dhe lirive 
të qytetarëve. Përkundrazi. Norma, si e tillë, nuk mund ta 
sigurojë realizimin e drejtave dhe lirive, prandaj ekzisti-
mi dhe funksionimi efektiv i mekanizmave për mbrojtjen 
e të drejtave dhe lirive të qytetarëve janë segmente të 
domosdoshme të shoqërisë.

Së këtejmi, tanimë është dëshmuar se ekzistimi i 
Institucionit Ombudsman në shoqërinë tonë, në masë të 
madhe, paraqet faktor që siguron balancimin e domos-
doshëm midis shtetit nga njëra anë dhe qytetarëve, nga 
ana tjetër. Megjithatë, në kushtet kur vërehet tendencë 
permanente e rritjes së numrit të parashtresave, në 
mënyrë të pashmangshme shtrohet pyetja për shkaqet 
e gjendjes së këtillë.

Përndryshe, do të ishte joobjektive dhe e njëan-
shme nëse kjo sqarohet vetëm me konstatimin se 
qytetarët gjithnjë e më shumë kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre meqë në masë të madhe 
tanimë i dinë këto të drejta ose për shkak se Institucioni gjithnjë e më tepër vjen në shprehje në 
shoqërinë tonë. Kjo është vetëm njëra anë e cila e jep përgjigjen për dukurinë e këtillë. Gjithsesi, 
ana tjetër duhet të kërkohet në kualitetin e funksionimit të organeve shtetërore dhe tek të gjithë 
ata të cilët duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe që vendosin për të drejtat e tyre. Ndërkaq, 
kjo nuk duhet të na befasojë në kushte kur në shoqërinë tonë për çdo ditë jemi dëshmitarë të 
fenomeneve të cilat paraqesin kërcënim serioz për të drejtat e njeriut.

Nga ana tjetër, imponohet edhe çështja e shkallës së vetëdijes dhe jokonsekuencës së atyre 
që vendosin për të drejtat dhe liritë e qytetarëve dhe veprimit sipas sugjerimeve, të vëna në pah 
nga Avokati i Popullit. Jo rastësisht thuhet se institucionet e ombudsmanëve, kudo në botë, funk-
sionin e tyre mund ta ushtrojnë me sukses vetëm në kushte të demokracisë dhe sundimit të së 
drejtës. 

Edhe pse Institucioni ynë mund të lavdërohet me numrin e rasteve të zgjidhura pozitiv-
isht, megjithatë është evident qëndrimi inert i autoriteteve relevante ndaj konstatimeve që kanë 
të bëjnë me gjendjen e përgjithshme në shoqëri, e që në fakt paraqesin bazë për shkeljen e të 
drejtave dhe lirive të njeriut. Së këtejmi, shikuar nga prizmi i konstatimeve tona në lidhje me 
shkallën e respektimit, realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mbi të gji-
tha përgjigjja e shtetit për gjendjet e raportuara, mund ta japin imazhin e plotë për shkallën e 
demokracisë në shoqërinë tonë.

Ndonëse shënohet përparim i madh, sa i përket mënyrës së pranimit të rekomandimeve të 
Institucionit tonë, megjithatë edhe më tej nevojitet manifestim i vullnetit për zgjidhjen e prob-
lemeve që kanë të bëjnë me dukuritë që krijojnë ndarje, pasiguri juridike dhe seleksionim gjatë 
vendimmarrjes. Në të vërtetë, për kohën në të cilën jetojmë, sfi dat nuk paraqesin rast por përdit-
shmëri, ndërsa ajo që është me rëndësi thelbësore është se sa mund të kontribuojë përgjigjja 
jonë në drejtim të zbutjes së gjendjeve të cilat janë shkaktare për shkeljen e të drejtave të njeriut.
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Enti Ndëshkues-Korrektues 
“Idrizovë” mbetet problemi më i 
madh në sistemin e burgjeve të 
Republikës së Maqedonisë
Kushtet e qëndrimit, trajtimit dhe sigurisë, 
veçanërisht në Repartin e Hapur të Entit 
Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”, akoma 
janë nën standardet minimale penologjike. 
Edhe pse, vite me radhë, paralajmërohen 
përmirësime në të gjitha aspektet, rezultatet 
mungojnë. 

Pas ndërhyrjeve pesëvjeçare të 
Avokatit të Popullit vendoset 
kontakti personal midis fëmijës 
dhe prindit
Edhe pse babait nuk i ishte hequr e drejta 
prindërore e as nuk kishte arsye për kufi zi-
min e përkohshëm të së drejtës së tij për të 
mbajtur marrëdhënie dhe kontakte personale 
me fëmijën, që i ishte besuar nënës, aktv-
endimet e Qendrës për mbajtjen e kontak-
teve, për pesë vjet rresht, nuk u zbatuan. 
Duke konstatuar cenimin e të drejtave të 
fëmijës, por edhe të babait, gjatë pesë viteve 
paraprake Avokati i Popullit ndërhynte pranë 
Qendrës që ajo t’i ndërmerrte të gjitha ma-
sat e mundshme për vendosjen e kontakteve 
të rregullta personale ndërmjet fëmijës dhe 
babait. Meqë problemi nuk ishte tejkaluar, 
Avokati i Popullit kërkoi që Enti për Veprim-
tari Sociale të bëjë mbikëqyrje profesionale 
ndaj punës së Qendrës. Pas mbikëqyrjes së 
kryer profesionale, sugjerimeve të Entit dhe 
ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, Qendra 
miratoi aktvendim për takimin e fëmijës me 
babanë dhe pas monitorimit të vazhdueshëm 
dhe punës me familjen, kontaktet ndërmjet 
fëmijës dhe babait fi lluan të mbahen. 

Nuk mund të jetë vetëm nëna 
shoqëruese e fëmijës gjatë 
hospitalizimit në spital
Avokati i Popullit hapi procedurë me inicia-
tivë të tij, pasi konstatoi se në Rregulloren 
e re për përmbajtjen dhe mënyrën e reali-
zimit të të drejtave dhe detyrave nga sig-
urimi i detyrueshëm shëndetësor, e drejta 
për shoqërimin e fëmijës deri në moshën 
trevjeçare gjatë hospitalizimit në institucion 
spitalor ishte parashikuar vetëm për nënën, 
por jo edhe për babanë ose anëtarët e tjerë 
të familjes, e që nuk ishte në përputhje me 
dispozitat e Ligjit për sigurim shëndetësor.  

Duke e marrë parasysh interesin më të mirë 
të fëmijës dhe me rekomandimin e Avokatit 
të Popullit, Këshillit Drejtues i Fondit për Sig-
urim Shëndetësor i Maqedonisë bëri ndry-
shime dhe plotësime të Rregullores së cekur 
me dhënien e mundësisë që si shoqërues i 
fëmijës gjatë shtrirjes në spital të jenë të dy 
prindërit ose në raste të arsyeshme anëtar 
tjetër i familjes, pas çka Rregullorja e cekur 
u ndryshua.

Përkrah këmbënguljes së Avokatitbënguljesbënguljes 
të Popullit, Rregullat Evropiane tëgullat Evrogullat Evro
Burgjeve ende nuk janë inkorporuaruk janë inkouk janë inko
në normativën penititenciareit
Republika e Maqedonisë ende nuk ka arri-ende nuk ka aende nuk ka ar
tur ta mbindërtojë sistemin për vuajtjen emin për vuajtjen emin për vuajtjen e
dënimit me burgim me inkorporimin e Rreg-orporimin e Rreg-orporimin e Rreg-dd
ullave Evropiane të Burgjevee. Në këtë mënyrë euul
uk mund të arrihet qëllimi ii ndëshkimit dhe inuu
ër fat të keq, në raste të caktuara burgu pëë
araqet vend për krijimin e rrecidivistëve.rpaa
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arur nga mjetetFëmëmijët e vaëmijët e va
uk kanë mundësi përnaarkotike nunarkotike nu
mjekim në institucionettrajtim dhe trajtim dhe m ee
hëndetësorepërkatëse shpërkatëse sh
aktualitetit gjithnjë e më të Për shkak të aak ë
mit të fëmijëve të varur ngamadh të problemm

 Avokati i Popullit përsërimjetet narkotike, , 
ze ndaj këtij problemi ngakërkoi përsëri seriozoze

 të cilët duhet t’i ndër-organet kompetente e t
t e mundshme për tra-marrin të gjitha masat et e

ndihmë dhe mbrojtjejtim përkatës, mjekim, ndnd
mjetet narkotike, të fëmijëve të varur nga mmj

titucioneve dhe përfshirë edhe ngritjen e institutituc
enteve të posaçme  shëndetësore.

Poli-Pas sugjerimit, Ministria e Punës dhe Poli-Poli-
tikës Sociale e potencoi prioritetin, përkatë-
ssisht hapjen e qendrës ditore për fëmijë tës
cicilët i keqpërdorin drogat dhe substancat eci
tjeera psikotrope. Ndërkohë që nga ana tjetër,e
Minnistra e Shëndetësisë konfi rmoi se ështëni
në rrrritje keqpërdorimi i mjeteve narkotikerr
tek të ë rinjtë e shkollave të mesme në Maqe-ë r
doni, si i dhe tek personat e mitur, me diag-i d
nozë të kokonstatuar varësi nga lëndët dehëse. kon
Gjithashtu, kkjo Ministri theksoi se do të puno- kj
jë në mënyrë in intensive në drejtim të krijimitë in
të kushteve dhe me mundësive për mjekimin e e m
këtyre fëmijëve dhe pe potencoi se nevojiten in-e p
stitucione përkatëse, meme ambiente të caktu-me 
ara dhe resurse kadrovike, se, si dhe protokolleke, s
të përcaktuara për mjekim, trajtimajtim dhe reha-rajtim
bilim të fëmijëve të varur nga mjetet etet narko-etet n
tike.

Shfrytëzimi i paautorizuar i 
energjisë elektrike  problemenergjisë elektrike – problem
për qytetarët
Konsumatorëve të ndërgjegjshëm u cenohenjshëgjshëm
të drejtat me furnizimin e parregullt dhe jo- e pan e pa
cilësor të energjisë elektrike, për shkak të ko-ektrikektrik
rnizës jopërkatëse ligjore. Avokati i Popullite ligjoe ligjo
rekomandon mbindërtimin e kornizës ligjorebindërbindërt
dhe ndërmarrjen e masave nga të gjitha in-rjen e rjen e 
stitucionet kompetente, në kuadër të kompe-kompetkompet
tencave të tyre, me qëllim të mbrojtjes efek-ë tyre, më tyre, m k-k-
tive të të drejtave të konsumatorëve.ë drejtavë drejtavFamiljet rome në Kampin e të 

pastrehëve pa mbrojtje adekuate 
shëndetësore, ndërsa fëmijët 
jashtë sistemit arsimor 
Me qëllim përcaktimit të gjendjes së person-
ave të vendosur në Kampin e të pastrehëve 
në Lubanci, Avokati i Popullit me iniciativë të 
tij hapi procedurë dhe gjatë inspektimit kon-
statoi se ata nuk kanë sigurim shëndetësorë 
dhe se fëmijët nuk janë përfshirë në procesin 
arsimor. Për tejkalimin e gjendjes, Avokati 
i Popullit iu drejtua Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale dhe Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës me sugjerimin që të ndërmerren 
masa konkrete në lidhje me gjendjen shën-
detësore të personave të cekur dhe të siguro-
het kujdes adekuat shëndetësor dhe medika-
mente, masa për përfshirjen e fëmijëve në 
procesin arsimor, si dhe ndihmë përkatëse so-
ciale dhe juridike për zgjidhjen e problemeve 
me sigurimin e dokumenteve personale. 

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit, minis-
tritë kompetente e konstatuan nevojën për 
përmirësimin e kushteve për ndihmë sociale, 
shëndetësore, si dhe lloj tjetër të ndihmës 
dhe mbrojtjes së këtij grupi të përjashtuar 
social, me ç’rast në mbledhjen e Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë u vendos të 
fi llojnë aktivitetet për ngritjen e një qendre 
të veçantë për të pastrehët, nën kontroll të 
drejtpërdrejt të Institucionit Publik Qendra 
Ndërkomunale për Punë Sociale e Qytetit të 
Shkupit, ku shërbimet do të realizohen në 
mënyrë më efi kase dhe më ekonomike dhe 
do të sigurohet mbështetje adekuate sociale, 
si dhe të tejkalohet problemi me përfshirjen e 
fëmijëve në sistemin arsimor.
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Shkollat vazhdojnë të jenë 
të pasigurta
Duke i pasur parasysh ngjarjet e dhunës, kon-
fl iktet dhe zënkat fi zike midis fëmijëve nëpër 
shkolla, si dhe duke e pasur parasysh se duku-
ritë e këtilla nuk janë zgjidhur me norma dhe çdo 
shkollë gjen vet zgjidhje për sigurimin e kushteve 
të sigurisë në shkollë, ndërkaq shpenzimet i 
mbulojnë prindërit, Avokati i Popullit kërkoi që 
Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
të gjejnë zgjidhje sistemore dhe normative për 
problemin e sigurisë nëpër shkolla. 

Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me 
aplikimin e zgjidhjeve të parashikuara ligjore 
për këshillimin e prindërve dhe në rastet kur 
nxënësi nuk është i disiplinuar, merr pjesë në 
rrahje ose forma tjera të dhunës dhe manifeston 
sjellje asociale ose antisociale do të tejkalohen 
këto probleme dhe do të përmirësohet disiplina. 
Po ashtu, me angazhimin e personave zyrtarë 
policorë me obligimin që të intervenojnë në rast 
të çfarë do qoftë problemi ose sjelljeje të dhun-
shme është përforcuar mbikëqyrja nëpër shkol-
la. Por, masat e ndërmarra vetvetiu nuk do të 
thonë edhe zgjidhje sistemore dhe normative të 
problemit për shkak se ndërmjet fëmijëve edhe 
më tej vazhdojnë zënkat.

Nevojitet veprim i të gjithë subjekteve, në mesin 
e të cilëve familja, si mjedis bazë për zhvillimin 
e personalitetit dhe krijimin e parakushteve për 
zhvillimin e personave pozitiv dhe me karakter, 
të cilët do t’i respektojnë vlerat shoqërore, por 
edhe mësimdhënësit të cilët përmes procesit 
arsimor duhet t’i arsimojnë dhe orientojnë nxë-
nësit për tolerancë, respektim të diversiteteve, 
humanizëm, barazi dhe miqësi. 

Të inkorporohet lëndë e posaçmendë e posndë e pos
për të drejtat dhe liritë e njeriutë e njeriuë e njeriu
dhe për mekanizmat e mbrojtjes në mbrojtjes nmbrojtjes n
kuadër nacional dhe ndërkokombëtarkombëtar

drejtim të avancimit dhe zhvillimmit të ar-imNë dredre
he vetëdijes qytetare, njohjeses së sis-essimit dhedhe
e rendit juridik, si dhe instrummentevemtemit dhe re r

anizmave për mbrojtjen e tëdhe mekaan
vokati i Popullit vuri në pah nevo-drejtave, Avovo

porimin e lëndës së posaçmme ar-mjën për inkorprp
ë drejtat dhe liritë e njeriut dhetsimore për tëë
mat mbrojtës në suaza nacioonaleopër mekanizmm

mbëtare në të gjitha shkallët dheëtdhe ndërkomm
simit. Në këtë mënyrë do tëë ndi-ënivelet e arss

tpërsëdrejti në punën e instituucion-ukohet drejtptp
onale dhe ndërkombëtare që ttë mosteve nacionon

në sipas një numri të madh të lëëndëve,ëveprojnëjnë
r ta cilat nuk ka bazë për hapjen ee proce-epër taër ta

durave përkatëse për mbrojtjen e të ë drejtaveë ddu
ose për të cilat nuk janë kompetenente për tëen
vendosur. 

Në lidhje me këtë, Avokati i i Popullit dër-i 
goi kërkesë pranë: Qeverisësë së Republikësisë
së Maqedonisë, Ministrisëisë së Arsimit dherisë
Shkencës dhe Byrosë osë për Zhvillimin dhe osë 
Përparimin e ArsimArsimit. Propozimi u pranuaArsim
nga Komisiisioni Nacional për Mbrojtjen e tëisio
Drejtave ttë Fëmijëve.t
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Qasja deri te drejtësia mbetet 
vështirë e arritshme
Edhe pse legjislacioni material dhe procesual e 
garanton qasjen deri te drejtësia, qytetarët edhe 
më tutje ballafaqohen me procedura gjyqësore 
të stërzgjatura dhe të lodhshme. Në vend që të 
investohet në drejtim të përmirësimit të gjend-
jeve, mjetet e buxhetit për gjyqësinë shpen-
zohen për penale për shkak të cenimeve të së 
drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm. 
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Drejtoria për të Hyra Publike 
arkëton tatim edhe në paratë e 
paguara nga pushimi i lindjes 
Rrethana që pagimi i kompensimit në para, 
mbi bazë të pushimit mjekësor, është kryer me 
vonesë ekskluzivisht me fajin e institucioneve 
të sistemit (Fondit për Sigurim Shëndetësor 
të Republikës së Maqedonisë), për Drejtori-
në e të Hyrave Publike nuk paraqet pengesë 
që shfrytëzuesve të këtij kompensimi, në të 
shumtën nëna, t’u dërgojë aktvendime të 
kundërligjshme për tatimin personal mbi të 
ardhurat.

Drejtoria e të Hyrave Publike nuk veproi sipas 
ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit për ndër-
marrjen e veprimeve dhe masave për zgjid-
hjen e rastit konkret sipas detyrës zyrtare dhe 
në atë mënyrë që do të ishte në favor të kësaj 
kategorie të qytetarëve. Për këtë shkak u dër-
gua raport i veçantë drejtuar ministrit të Fi-
nancave, i cili vlerësoi se Drejtoria e të Hyrave 
Publike duhet ta bëjë korrigjimin e aktvendi-
meve të dërguara, në përputhje me dispozitat 
e Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative.

Suspendohen komisionet e shkallës 
së dytë, lëndët ngelin të 
pazgjidhura, ndërsa qytetarëve 
u pamundësohet qasja në drejtësi
Për shkak të rrumbullakimit të procesit të ocesitocesit 
reformave për mënyrën e vendosjes në proce-sjes nsjes n
durë administrative në shkallë të dytë, për fu-lë të llë të 
sha të caktuara, u miratua Ligji për formimin ua Litua Li
e komisionit shtetëror për vendosje në proce-r për r për 
durë administrative dhe procedurë nga mar-e dhee dhe
rëdhënia e punës në shkallë të dytë, i cili hyris në ss në s
në fuqi më datë 21.04.2011. Në përputhje me të 21.0të 21.0
këtë Ligj, procedurat e fi lluara dhe procedu-rocedurocedur
rat që do të fi llojnë para këtyre komisionevetë fi llojtë fi lloj ve ve
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë derisë së Rrisë së R deri de
në fi llimin e zbatimit të këtij Ligji, duhetmin e zbmin e zb et të et
përfundonin nga komisionet brenda afatitndonin ngndonin ng t prejt 
gjashtë muajsh, nga dita e hyrjes në fuhtë muajsshtë muajsh uqi tëu
këtijij Ligji.tij

Të gjitha komisionet e shkallës së dytë, ë gjitha komië gjitha komi edhee
pse në ndërkohë formalisht pushuan me pupse në ndërkohpse në ndërkoh unë, pu
nuk e përmbushën obligimin ligjor për nuk e përmbunuk e përmbu r t’ir 

ha lëndët, prandaj për momenzgjidhur të gjithh n-en-
r vakum juridik, nga i cili më tin është krijuar r ëë
pësojnë qytetarët, sepse faresë shumti dëme pp
rin informatë se ku gjenden nuk mund të marriri

ashkë me dokumentacion-lëndë të caktuara baa
ësisht kur do të merretin dhe kush, përkatëstës
e të tyre. Avokati i Pop-vendim sipas ankesave te t

eria të gjejë zgjidhjeullit rekomandon që Qeververi
jendjes së krijuar.adekuate për tejkalimin e gjengjen
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Prishen aktet e paligjshëm për të 
punësuar në pushtetin lokal
Avokati i Popullit pasi konstatoi shkeljen e të 
drejtave nga marrëdhënia e punës – diskri-
minim mbi baza politike, i dërgoi sugjerim 
kryetarit të Komunës për tërheqjen e të gjitha 
akteve të miratuara dhe veprimeve të ndër-
marra, mirëpo nuk u veprua sipas sugjerimit. 

Avokati i Popullit me raport të veçantë e infor-
moi Inspektoratin e Punës dhe kërkoi të kryej 
mbikëqyrje inspektuese dhe t’i shfuqizojë të 
gjitha vendimet e paligjshme. Pas mbikëqyrjes 
inspektuese, Inspektorati i Punës miratoi akt-
vendim me të cilin i shfuqizoi të gjitha aktet të 
cilat i vuri në pah Avokati i Popullit.

dërtimore truallit ndndërndërt
dita e miratimit tëPër periudhën nga ga ditanga dita 

zgjedhjeve deriVendimit për shpalljen en e zgjen e zgje
deputetëvenë përfundimin e zgjedhjevjeve të dejeve të dep

edonisë,në Kuvendin e Republikës sësë Maqedosë Maqedo
Kor-Komisioni Shtetëror për Paranddalimin e Kondalimin e Ko

rupsionit me akt-mendim nga Dr ërDrejtoria për Drejtoria për ruprup
ë Pronësore Juridike – Shkup p kërkoi të p Punë në P

eprohet sipas kërkesave për privatizi-r pmos vepep
allit ndërtimor në pronësi tëë shtetit.ë min e truaua

st, Komisioni brenda afatit të cak-tMe këtë rasst
a përgjigje se mbi çfarë bbaze tëbtuar nuk dhaa
arandalimin e korrupsionitt e ka tLigjit për paa
dimin në fjalë dhe a i ka marrëlëshuar menn

mplikimet të cilat mbi bazë të re-parasysh imm
të drejtave kushtetuese dhhe lig-halizimit të tt

ytetarëve, sundimit të së ddrejtësdjore të qytyt
etit ligjor mund t’i shkaktojë mmënyra mdhe shtetet

llë e veprimit, e cila implikon nndërpre-ne këtillëillë
je, përkatësisht suspendim të prorocedurës rorje, rje, p

dhe a rezulton kjo nga qëllimi i esesencës sëes
Ligjit për parandalimin e korrupsisionit.si

Në fakt, vetëm pas përfundimmit të procesitmi
zgjedhor, Komisioni dërgoi oi njoftimin se oi 
mendimin në fjalë e bazonon në paragrafi n 3 zon
të nenit 11 të Ligjit për për parandalimin e ko-për 
rrupsionit, ku veç tjeç tjerash parashikohet se eç tj
gjatë kohës së hës së procesit zgjedhor nuk mundhës së 
të tjetërssohet kapitali shtetëror. Së këtejmi,s
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë duhet 
të jep interpretimin nëse përmbajtja e para-t
grafi t 3 tëë nenit 11 të Ligjit për parandaliminë
e korrupssionit e përfshinë mundësinë, sipass
kërkesës së Komisionit Shtetëror, për sus- 
pendiminn dhe zhvillimin e procedurave tën
caktuara administrative.

Një pjesë e qytetarëve paguajnë nga 
disa herë taksën për ndriçim rrugor
Sipas Ligjit për taksa komunale për çdo nj-
ehsor, që është evidentuar për konsum të en-
ergjisë elektrike, paguhet taksë komunale për 
ndriçim publik, me ç’rast nëpër objektet ku 
janë instaluar më tepër njehsorë, banorët e 
paguajnë disa herë këtë taksë. Ky problem, 
në veçanti është i shprehur në objektet kolek-
tive për banim, ku anëtarët e komuniteteve të 
banorëve jo vetëm që e paguajnë këtë taksë, 
për njehsorët e tyre individual si amvisëri, por 
e paguajnë edhe për çdo njehsor të eviden-
tuar për matjen e konsumit të përbashkët të 
energjisë elektrike në ndërtesën e  banimit.
Në këtë mënyrë, këta qytetarë vihen në pozitë 
të pabarabartë me qytetarët e tjerë, të cilët 
në kushte të njëjta e shfrytëzojnë ndriçimin 
rrugor. Për tejkalimin e problemit, Avoka-
ti i Popullit dërgoi informatë pranë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë me kërkesë që 
të bëhen ndryshme dhe plotësime të Ligjit 
për taksa komunale, me qëllim të krijimit të 
kushteve për trajtimin e barabartë të të gjithë 
qytetarëve.

Gjatë kohës së procesit zgjedhor 
nuk veprohet sipas kërkesave të
qytetarëve në procedurë 
administrative për privatizimin 

ndërtimore truallit nnt nd

e
m, 
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Sheshi ““Maqedonia” dëshmitar i“
ngjarjess tragjikes
Sheshi “Maqedonia”, ishte vendi ku një i ri Maqedonia”, ishte vendi ku një i riMaqedonia”, ishte vendi ku një i ri 
humbi jetën, ndërsa nëpunësi policor u aku-tën, ndërsa nëpunësi policor u atën, ndërsa nëpunësi policor u ak
zua për aktin e këtillë. Ky rast, edhe njëaktin e këtillë. Ky rast, edaktin e këtillë. Ky rast, edh
herë e vuri seriozisht në pikëpyetje nivelin euri seriozisht në pikëpyetjuri seriozisht në pikëpyetj
veprimit profesional të policisë. profesional të policisprofesional të policis
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Vullnetarë të angazhuar me punë në kunndërshtim me dispozitat ligjore n
Një grup qytetarësh nga Manastiri parashtruan paarashtresë në të cilën vunë në pah se edhe a
pse janë të angazhuar si vullnetarë në spitalin klinnik të Manastirit, ata kryejnë detyra punen
sikurse edhe të punësuarit e tjerë, ndërkaq nuk i gëzozojnë të drejtat nga marrëdhënia e punës. zo
Pas inspektimit të kryer në spital u konstatua se këtëtë praktikë spitali e aplikon tanimë vite ëtë
radhë duke angazhuar vullnetarë për kryerjen e detyravave të punës si: mjekë, instrumentistë, av
mami dhe infermiere. Këta vullnetarë punën e tyre e kannë bërë vetëm në turnet e natës, për anë
kujdestari dhe festa, pa prezencën e personave të punësuaar mjekësorë, ndërkaq kujdestaritë uar
e tyre janë evidentuar në emrin e personave të punësuar mmjekësorë, të cilët kompensimin m
për punë nate ua kanë paguar vullnetarëve, varësisht nga dëshshira e tyre. ësh

Duke i pasur parasysh shkeljet e pakontestueshme të ligjit dhe të tëtë drejtave të vullnetarëve, ë të
Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te Drejtoria e spitalit që të lidhin in kontratë pune me këta in k
persona. Sugjerimi u pranua vetëm deklarativisht, me ç’rast u theksua sea se i njëjti nuk munda se
të zbatohet për shkak të mospasjes së pëlqimit për mjete fi nanciare. Për shkashkak të situatë së shka
këtillë, vullnetarët hapën procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të tyretyre nga mar-tyre
rëdhënia e punës.

Mosvendosja e matësve individual
për energji termike, rritja e re e 
çmimit dhe ngrohja e pamjaftueshme 
i bëjnë faturat joreale dhe shumë 
të larta
Praktikimi i mënyrës së re të përllogaritjes së 
shpenzimit të energjisë termike pa matës indi-
vidual për çdo konsumator dhe rritja e sërishme 
e çmimit të energjisë termike, shpien deri në 
përllogaritje joreale të konsumit të energjisë 
termike. Kjo, sidomos është e theksuar në ob-
jektet kolektive të banimit, në të cilat energjia 
termike matet vetëm përmes një matësi për të 
gjithë banorët. Për shkak të çmimit të lartë rritet 
numri i banorëve të cilët shkyçen nga sistemi i 
ngrohjes qendrore, ndërkaq një pjesë tjetër in-
stalojnë radiatorë shtesë të cilët nuk i paraqesin, 
dhe kështu shpërndarja e energjisë termike për 
çdo konsumator nuk është reale, përkatësisht 
shfrytëzuesit nuk paguajnë aq sa realisht kon-
sumojnë. Për tejkalimin e këtij problemi, Avoka-
ti i Popullit dërgoi Informatë të veçantë pranë: 
Qeverisë, Komisionit Rregullatorë për Energjetikë, 
Ministrisë së Ekonomisë dhe pranë SHA “Toplifi -
kacia” me sugjerimin se përveç mos instalimit të 
matësve individual tek secili konsumatorë, shkak 
për problemet e cekura janë edhe rregullat ligjore 
dhe nënligjore.  
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Fëmijët në rrugë eksploatohen në punë dhe u cenohen të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut
Të dhënat nga hulumtimi i realizuar vënë në pah se problemi me fëmijët në rrugë është gjithnjë 
e më i pranishëm, fakt ky që shqetëson. Rreth 95% e fëmijëve të evidentuar në rrugë janë të 
komunitetit rom. Numri më i madh i këtyre fëmijëve kanë prindër, ndërkohë që detyrohen dhe 
ndonjëherë edhe keqpërdoren që ditën ta kalojnë në rrugë. Fëmijët në rrugë, në përqindje më 
të madhe, nuk janë të përfshirë në sistemin arsimor (vetëm 17% e fëmijëve të evidentuar në 
rrugë shkojnë në shkollë). Numri më i madh i këtyre fëmijëve nuk janë të regjistruan në evi-
dencën amë të të lindurve, me çka u pamundësohet realizimi i të drejtave dhe lirive themelore. 
Një pjesë e këtyre fëmijëve (8,5%) janë evidentuar si kryerës të veprave të ndëshkueshme. 

Për këtë problem u diskutua në Konferencës Vjetore të Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë të 
Evropës Juglindore (CRONSEE), të organizuar nga Avokati i Popullit i Maqedonisë, ndërsa të fi -
nancuar dhe mbështetur nga “Shpëtoni fëmijët” (Save the Children) nga Norvegjia dhe Qeveria 
e Norvegjisë. Nga Konferenca rezultuan më tepër konkluzione dhe rekomandime për tejkalimin 
e problemit, si dhe u botua përmbledhja me diskutimet e prezantuara në këtë Konferencë.

Legalizimi i objekteve të ndërtuara pa 
leje, i përcaktuar me ligj, megjithatë nuk 
mjafton për rregullimin e kaosit urbanistik 

Miratimi i Ligjit për veprimin me objektet e ndërtuara 
në mënyrë të paligjshme gjithsesi se do të kontribuojë 
për tejkalimin e gjendjeve të caktuara në fushën e 
jetës urbane dhe për zgjidhjen e çështjeve me karak-
ter pronësor-juridik për qytetarët.
Por, nëse gjatë organizimit dhe planifi kimit të hapë-
sirës, neglizhohet interesi publik në llogari të atij 
komercial, edhe më tej do të fl asim për kaosin ur-
banistik, kushtet johumane dhe mjedisin e pashëndet-
shëm jetësor. 

HULUMTIM I REALIZUAR PËR FËMIJËT NË RRUGË I 
AVOKATIT TË POPULLIT :

Legalizimi i objekteve të ndërtuara pa 
leje, i përcaktuar me ligj, megjithatë nuk 

Mediumet e ndotura të mjedisit goditje e 
vazhdueshme mbi shëndetin e qytetarëve  
Mbrojtja e shëndetit të popullatës është me interes 
primar për qytetarët, ndërsa të njëjtën duhet ta sig-
urojë shteti dhe njësitë e pushtetit lokal.

Interesat komerciale të subjekteve juridike, vetëdija e 
ulët ekologjike e popullatës dhe më së shumti sjellja 
inerte dhe joefektiviteti i institucioneve kompetente 
janë arsyet kryesore për shkak të të cilave qytetarët 
janë të detyruar të jetojnë në mjedis të pashëndet-
shëm, i cili ua rrezikon shëndetin dhe jetën. 
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Prezenca e Avokatit të Popullit në pub-
lik, edhe këtë vit ishte rezultat i veprimit të 
tij të rregullt për probleme të caktuara me 
të cilat ballafaqoheshin qytetarët, por edhe 
për dukuritë e caktuara serioze që kanë të 
bëjnë me të drejtat dhe liritë e njeriut të 
cilat ishin shkas për t’iu drejtua publikut të 
gjerë. Së këtejmi, nëse merret parasysh 
angazhimi i tij shumëvjeçar për t’i paraqi-
tur realisht dhe objektivisht qëndrimet për 
gjendjet, atëherë është e qartë se edhe në 
këtë vit raportues në publik u prezantuan 
vetëm qëndrimet dhe mendimet të cilat 
mbështeteshin mbi bazë të gjendjes faktike 
të konstatuar deri në fund. 

Dukuritë të cilat ishin objekt për 
shqetësimin e Avokatit të Popullit dhe për 
të cilat ai rregullisht jepte mendim, e po-
tenconin edhe kontributin e tij në balan-
cimin e gjendjeve të caktuara të cilat kishin 
potencial për t’i ngritur tensionet. Gjithsesi, nuk 
duhet harruar fakti se drejtimi i Avokati i Popullit 
gjithmonë është shkas edhe për promovimin e 
të drejtave të qytetarëve dhe informimin e tyre 
me mënyrë në të cilën duhet të veprohet për 
t’i realizuar të drejtat, por edhe për mënyrën 
me të cilën mund t’i mbrojnë ato. Drejtimet e 
tij në publikë sigurisht se kishin për qëllim pro-
movimin e nevojës për ndërmarrjen e masave 
dhe aktiviteteve nga ana e atyre organeve dhe 
institucioneve të cilat ishin relevante për rastet 

konkrete.
Gjithashtu, me rëndësi të madhe, sa i 

përket transparencës së institucionit, ishin edhe 
aktivitet e ndërmarra në kuadër të projekteve 
të mbështetura nga Agjencia Suedeze për 
Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), Misioni i OSBE-
së në Shkup, Rrjeti i Ombudsmanëve për Fëm-
ijë të Evropës Juglindore (CRONSEE), si dhe 
Projekti “Tuining” i cili startoi në fi llim të vitit, 
ku partnerë të Avokatit të Popullit janë: Om-
budsmani Nacional i Spanjës dhe Mbrojtësi i të 
Drejtave të Qytetarëve i Republikës së Francës.

Përkatësisht, në 
kuadër të Projektit të 
mbështetur nga: SIDA 
dhe OSBE-ja, Avokati 
i Popullit vazhdoi me 
shfaqjen teatrale: “Të 
njëjtë në mënyrë të 
ndryshme”, si dhe me or-
ganizimin e tryezave të 
rrumbullakëta, në nivel 
qendror dhe lokal, për 
kompetencat e njësive të 
reja të Avokatit të Pop-
ullit për parandalimin e 
torturës, mbrojtjen nga 
diskriminimi dhe moni-
torimin e respektimit të 
parimit të përfaqësimit të 
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, gj j p
përforcimin e dijeve dhe aftësive të tyre gjatë 
kryerjes së parandalimit në të gjitha institucio-
net ku personat privohen nga liria. 

Meqë, thuaja se të gjithë obmudsmanët e 
rajonit fi tuan kompetenca të njëjta në fushën e 
diskriminimit dhe parandalimit të torturës, u or-
ganizua edhe Konferenca rajonale e ombudsma-
nëve në Ohër, në të cilën morën pjesë ombuds-
manët nga: Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, 

Greqia, Kosova, Republika e Serbisë, Sllovenia, 
Kroacia dhe Mali i Zi. Ky eveniment ishte mundë-
i e shkëlqyer për t’i diskutuar mënyrat me të 
ilat secili institucion i realizon funksionet e reja,
i dhe për mënyrën e ballafaqimit me sfi dat dhe 

me vështirësitë e pashmangshme. 
Aktivitetet e këtilla ishin me rëndësi 

ashtëzakonisht të madhe për promovimin e Një-
isë së re të formuar për parandalimin e torturës 
se të ashtuquajtur: Mekanizmi Parandalues 
acional, nëse merret parasysh se bëhet fjalë
ër kompetenca tejet specifi ke të parashikuara 

p yp, j p gjgj
me njësinë e re dhe njëherësh e prezantoi ekipinantoi antoi e
i cili i kryen aktivitetet e Mekanizmit Parandaluesmit Pmit Pa
Nacional.

Projekti “Tuining” fi lloi me organizimin efi lloi fi lloi 
konferencës për shtyp, që u mbajt në ndërtesënp, që p, që 
e Delegacionit të Bashkimit Evropian, në të cilënashkimashkim
morën pjesë liderët e Projektit të Ombudsmanitrët e erët e 
Nacional të Spanjës dhe Mbrojtësit të të Drejtaveanjës danjës d
të Qytetarëve nga Franca. Projekti “Tuining”, pove nga ve nga F popo

ashtu, në fokokusin e vet i ka kompetencat e një-ok
sive të reja, tëtë formuara në kuadër të Institu-të 
cionit, prandaj pëpërveç organizimit të ligjëratavepër
dhe trajnimeve për ër përforcimin e kapaciteteveër p
profesionale të të punësnësuarve në këto njësi, unës
organizuan edhe tryeza të rrë rrumbullakëta në niv-ë rr
el qendror dhe lokal për nëpunësunësit shtetërorë, siunës
dhe vizita studimore në Zyrën e OmOmbudsmanitOm
të Spanjës.

Në aktivitetet projektuese nuk u neglizhua aua
as Njësia për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jës dhe personave me nevoja të veçanta, kështu

G
K
si
ci
si
m

ja
si
os
N
pë

drejtë dhe adekuat, si dhe Njësisë për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijës dhe personave me nevo-
ja të veçanta. Për këtë qëllim u organizua edhe
vizitë studimore e ekipit të Mekanizmit Paranda-
lues Nacional, si dhe ligjërata dhe trajnime për 

me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër 
Torturës dhe Formave tjera të Trajtimit Brutal,
Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues. Për këtë 
qëllim, Avokati i Popullit, përmes organizimit të
konferencës për shtyp, e njoftoi opinionin e gjerë gjer
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-

që në kuadër të ”Tuining”-ut 
u organizuan disa tryeza të 
rrumbullakëta për çështjet që 
kanë të bëjnë me mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijës dhe per-
sonave me nevoja të veçanta, 
ndërkaq me mbështetjen e 
Rrjetit të Ombudsmanëve për 
Fëmijë të Evropës Juglindore 
(CRONSEE) u organizuan dy 
takime për ombudsmanët për 
fëmijë nga: Bosnja e Herce-
govina, Vojvodina, Kosova, 
Serbe, Serbia, Sllovenia, 
Kroacia dhe Mali i Zi. 

Për të gjitha risitë dhe 
aktivitetet e ndërmarra në 
Institucion, në çdo katër muaj, u informuan in-
stitucionet simotra jashtë vendit dhe institucio-
net relevante në vend edhe atë përmes Buletinit 
të Avokatit të Popullit, aktivitet ky që gjithash-
tu u mbështet nga SIDA dhe Misioni i OSBE-së 
Shkup. 

që në kuadër të ”Tuining”-ut 
u organizuan disa tryeza të
rrumbullakëta për çështjet që
kanë të bëjnë me mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijës dhe per-e të fe të fë
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Në vitin raportues, sikurse edhe në atë paraprak, përsëri u shënua rritje e numrit të 
parashtresave. Sqarimi për këtë dukuri nuk mund të interpretohet në mënyrë të njëanshme, 
përkatësisht se është vetëm rezultat i theksimit më të madh të Avokatit të Popullit në shoqëri 
dhe ndërgjegjësimit gjithnjë e më të madh të qytetarëve për kompetencën e tij në mbrojtjen e 
të drejtave dhe lirive të tyre. Rritja e numrit të parashtresave gjithsesi se i referohet edhe faktit 
se administrata, edhe më tej, në nivel të pakënaqshëm u mundëson qytetarëve që në mënyrë 
efi kase dhe kualitative t’i realizojnë të drejtat e tyre.  
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 Për 5%
është rritur numri 

i parashtresave



4043

4256

Grafi ku nr. 1
Në vitin 2011 Avokati i Popullit procedoi 

gjithsej sipas 5074 parashtresave nga të cilat në 
periudhën raportuese u parashtruan 4256 para-
shtresa nga 4711 qytetarë. Në 39 raste Avokati 
i Popullit hapi procedurë me iniciativë personale. 

Përkatësisht, në Zyrën në Shkup dhe në 
zyrat rajonale u pranuan mbi 7000 qytetarë, 
ndërkaq iu përgjigj mbi 7500 telefonatave. 

Gjatë këtij viti raportues numri i parash-
tresave të pranuara u rrit për 5% krahasuar me 
numrin e parashtresave të pranuara në vitin 
paraprak.

Grafi ku nr. 2
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
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Grafi ku nr. 3

20

32

739

232323

29012

3282

24

39

691

117

2982

0 500 1000 1500 20002020 2500 3000 3500

Faks

Iniciativë personale

Postë

Me telefon

Personalishtnalishtonalisht

2011 020100

Edhe gjatë këtij viti raportues, numri më i madh i parashtresave (2982) u pranuan per-
sonalisht nga parashtruesit në zyrat e Avokatit të Popullit, pastaj përmes postës 691, në formë 
elektronike në ueb faqen e Avokatit të Popullit 403 (ky është tregues se qytetarët gjithnjë e më 
shumë e përdorin këtë mënyrë të komunikimit), 39 parashtresa janë formuar me iniciativë per-
sonale, 117 parashtresa janë formuar përmes telefonatave, ndërsa 24 parashtresa janë pranuar 
me telefaks.

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE

Numri më i madh i parashtresave u parashtrua nga fusha e: jurisprudencës 732 ose 
17,20%; të drejtave të konsumatorëve (komunale dhe kompensime tjera) 673 ose 15,81%; 
marrëdhënieve të punës 412 ose 9,68%; marrëdhënieve pronësore-juridike 360 ose 8,46%; 
institucioneve ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese 352 ose 8,27%; sigurimit 
pensional dhe invalidor 237 ose 5,57%; mbrojtjes sociale 193, përkatësisht 4,53%; fusha e 
mbrojtjes të të drejtave gjatë veprimeve policore 179 ose 4,21%; urbanizmit dhe ndërtim-
tarisë 146 ose 3,43%; mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve 144 ose 3,38%; gjendjes civile dhe 
punëve tjera të rendit 126 ose 2,96%; mbrojtjes shëndetësore 115 ose 2,70%; fi nancave dhe 
punës fi nanciare 101 ose 2,37%; nga të drejtës zgjedhore 90 ose 2,11%; çështjeve të banimit 
65 ose 1,53%; arsimit, shkencës, kulturës dhe sportit 45 ose 1,06%; mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 42 ose 0,99%; mjedisit jetësor 26 ose 0,61%; regjistrimit 
të popullsisë 12 ose 0,28%, si dhe nga fusha të tjera për të cilat u parashtruan 206 ose 4,84% 
parashtresa. 

Në vitin raportues në Republikën e Maqedonisë u zhvilluan zgjedhje parlamentare dhe 
regjistrimi i popullsisë, prandaj Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave të cilat kishin 
të bënin me këto dy fusha.

Grafi ku nr. 3
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Mënyra e pranimit të parashtresave



Pasqyra e parashtresave të parashtruara sipas fushave, përveç në pjesën e të drejtave 
zgjedhore dhe regjistrimit, vë në dukje zvogëlim simbolik ose rritje, krahasuar me vitin para-
prak, përveç në pjesën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ku numri i 
parashtresave është rritur për 162,5%, gjë që fl et se qytetarët gjithnjë e më shumë e identi-
fi kojnë diskriminimin, por gjithashtu gjithnjë e më shumë e shtrojnë hapur këtë problem. Sa i 
përket sigurimit pensional dhe invalidor numri i parashtresave të parashtruara është rritur për 
49,06%. Nuk duhet shpërfi llur edhe rritja e vazhdueshme e parashtresave, gjatë disa viteve të 
fundit, në fushën e të drejtave të konsumatorëve, numër ky i cili gjatë vitit raportues u rrit për 
21,70%. 
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Grafi ku nr. 4

Pasqyra e parashtresave të parashtruara sipas fushave, përveç në pjesën e të drejtave
zgjedhore dhe regjistrimit, vë në dukje zvogëlim simbolik ose rritje, krahasuar me vitin para-
prak, përveç në pjesën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ku numri i 
parashtresave është rritur për 162,5%, gjë që fl et se qytetarët gjithnjë e më shumë e identi-
fi kojnë diskriminimin, por gjithashtu gjithnjë e më shumë e shtrojnë hapur këtë problem. Sa i 
ë k t i i it i l dh i lid i i ht të ht ë htë it ëë
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Të dhëna sipas fushave



Pasqyra nr. 1
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rimini dheMosdiskrimrim
i i drejtë përfaqësimi imi i 

dhe adekuat
42 53 8 50 16 2 19 11 7 1 2 1 36 14

coreProcedura policc
179 217 55 234 3 165 6 22 18 2 2 194 40

eGjendje civile dhee
itpunë tjera të rendd 126 133 47 173 67 2 54 373737 7 10 1 113 60

Jurisprudenca
732 755 86 818 222 624 7 94 84 6 4 1 723 95

Mbrojtja sociale 
193 209 30 223 87 1 88 66 1411 8 16 1 168 55

e Marrëdhëniet e e 
punës 412 500 67 479 1 299 8 113 53 53 4 8 1 4 424 65

Çështje banimittë bba
65 73 16 81 37 1 38 34 3 1 3 4 74 6

rojtjaMbrojtbrojtj
shëndshsh etësore 115 117 41 156 67 2 46 31 3 12 2 1 104 52

Sigurimi pensional
dhe invalidor 237 248 44 28818 121 4 106 97 2 7 224 57

Arsimi, shkenca, 
kultura dhe sporti 45 71 5 50 30 15 13 22 43 7

Të drejtat e fëmijëve
144 153 1111 155 1 92 1 47 42 1 44 6 4 1 137 18

Urbanizmi dhe
ndërtimtaria 146 1188181 69 215 142 3 29 19 4 6 1 1 168 47

Mjedisi jetësor 
2262 26 2 28 17 1 9 9 1 27 1

Financat
101 102 9 110 1 60 1 21 16 3 2 81 29

Marrëdhënieet e
pronësore-juuridikeu- 360 407 91 451 236 2 168 104 20 44 1 362 89

Të drejtat e
konsumatorëëveë 673 698 158 831 1 387 11 301 265 4144 22 6 3 15 678 153

Entet ndëshkuesek -
korrektuese dhe 
edukuese-
korrektuese

352 444 29 381 233 9 108 89 16 3 10 3 347 34

Të drejta ngaa
zgjedhjet 90 99 90 15 40 4 31 2922 2 90

Regjistrimi
12 12 12 1 1 9 9 11 1

Të tjera 
206 215 50 256 2 155 5 47 40 3 4 205 51

GJITHSEJ: 4256 4712 818 5074 26 2876 7772 1362 1066 160 136 56 16 25 4200 874

Numri më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me punën e gjykatave, përkatësisht 
zvarritjen e procedurave gjyqësore, ndërsa një pjesë ka të bëjë edhe me aktet dhe veprimet e 
ndërmarra ose të miratuara nga ana e komisioneve të shkallës së dytë pranë Qeverisë së Repub-
likës së Maqedonisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe nga organe tjera, si dhe 
me akte të miratuara nga organe dhe organizata të cilat kanë autorizime publike.

Pasqyra nr. 1
PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË

NGA DATA 01.01 DERI MË DATË 31.12.2011
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Pasqyra nr. 2

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË SIPAS VITEVE 
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2011 818 4256 4711 5074 26 2876 72 1361 1066 160 136 56 16 25 4200 874

2010 784 4043 4125 4827 19 2981 108 987 791 110 86 39 31 14 4009 818

Pasqyra nr. 2

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË SIPAS VITEVE
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Grafi ku nr. 5

Në vitin raportues u konstatuan 19 raste të diskriminimit mbi baza të ndryshme, prej të 
cilave është vepruar sipas 11 ndërhyrjeve, për shtatë prej tyre janë ndërmarrë të gjitha vep-
rimet nga ana e Avokatit të Popullit, ndërsa për një pritet përgjigje. Karakteristike është se 
qytetarët, përkatësisht viktimat, nuk vazhdojnë të kërkojnë më tej lloj tjetër të mbrojtjes.

 Edhe pse, siç shihet në grafi kun më lart, në vitin raportues vërehet rritje e madhe e par-
ashtresave të qytetarëve të cilët kanë kërkuar mbrojtje nga diskriminimi megjithatë, qytetarët 
akoma nuk i identifi kojnë mjaftueshëm format me të cilën shfaqet ai si dhe mënyrat e mbro-
jtjes. 



sqyra nr. 3Pasas

PASQYRA 
E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS SHTRESAVE TË PRANUARASHTRESAVE TË PRANUARA

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJSHTETEVE TË PARASHTRUSHTETEVE TË PARASHTRU

Viti 20100 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2011
Berovë 18 8 Negotinë 31 16
Manastir 3988 532 Ohër 108 82
Bogdanci 777 5 Pehçevë 2 9
Vallandovë 11 6 Prilep 131 132
Veles 85 69 Probishtip 15 26
Vinicë 20 3 Radovish 38 40
Dibër 19 11 Resnjë 28 21
Dellçevë 16 19 Shkup 1743 1923
Demir Hmir HisarDemir Hi 27 18 Strugë 67 46
Demir KapiD 7 4 Strumicë 86 97
DojranD 1 2 Sveti Nikollë 7 13
GjevgjeliG 43 38 Tetovë 195 205
GoG stivar 83 91 Shtip 133 115
Zletovël 2 Shqipëri 1 1
KavadarKa 65 42 MadheBritania e MM - 1
KërçovëKë 181 156 aGjermaniaa - 1
KoçanKo 20 16 Kosovë - 1
Kratovër 14 6 Çeki 1 -
Kriva Palankër 35 36 Serbi 4 2
Krushevë             r 14 10 ncëFrancnc - 1
Kumanovë           u 245 261 olandëHolola 1
Mak. Kamenicë   M 9 3 TurqiTuTu 1 -
Mak. BrodM 27 17 Zvicër 1 -
MavrovëM 3 Nuk është cekur

qyteti ose shteti
116 165

4043 4256
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Nga gjithsej 144 parashtresa të pranuara nga fusha e të drejtave të fëmijëve 69 ose 
47,92% kanë të bëjnë me të drejtat në familje, 24 ose 16,67% me cenimin e të drejtave tjera 
në institucione arsimore, 18 ose 12,50% me dhunën në familje, 9 ose 6,25% me mbrojtjen 
shëndetësore, 8 ose 5,56% me keqtrajtimin fi zik dhe psikik të fëmijëve në shkolla ose institu-
cione, 3 ose 2,08% me fëmijët me nevoja të veçanta, një ose 0,69% kanë të bëjnë me abuzimin 
gjinor dhe 12 ose 8,33% me të drejta tjera të fëmijëve.

Të drejta të tjeradrejta të tjeradrejta të tjera

i gjinorAbuzimi gAbuzimi gj

Fëmijët me nevoja të veçantame nevoja me nevoja 

eqtrajtimi fizik dhe psikik i fëmijëve i fizik dhmi fizik dh

Mbrojtja shëndetësore

Dhuna në familje

Të drejta tjera në institucione arsimore

Të drejta në familje
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18

24
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Grafi ku nr. 6
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Numri më i madh i parashtruesve të parashtresave të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e 
tyre etnike janë maqedonas, përkatësisht 1.627 ose 68,28%; 491 ose 20,71% janë pjesëtarë të 
bashkësisë etnike shqiptare; numri më i vogël i parashtresave, përkatësisht 8 ose 0,34% janë 
parashtruar nga maqedonas-mysliman, ndërkaq 2200 ose 48,13% e parashtruesve të parash-
tresave nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Mund të konstatohet se edhe më tej 
numri i parashtruesve të parashtresave të cilët nuk e deklarojnë përkatësinë e tyre etnike është 
akoma shumë i madh. 

Pasqyra nr. 4

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE 
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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1 Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i
drejtë dhe adekuat 42 2 2 49 7 5 1 1 31 4

2 Procedura policore 179 3 2 2 21000 75 21 14 7 88 4

3 Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 126 1 13213 24 56 9 3 2 31 777

4 Jurisprudenca 732 2 6 747 334 81 5 8 2 1 17 297 3

5 Mbrojtja sociale 193 209 90 44 2 1811 1 4 49 1

6 Marrëdhëniet e punës 412 1 6 493 184 51 3 66 3 1 4 241
7 Çështje të banimit 65 1 72 24 5 3 2 35 3

8 Mbrojtja shëndetësore 115 1 116 54 13 4 1 11 1 1 39 2

9 Sigurimi pensional dhe invalidor 237 1 247 122 31 8 1 5 79 1
10 Arsimi, shkenca, kultura dhe

sporti 45 2 69 27 5 1 1 1 34

11 Të drejtat e fëmijëve 144 1 5 16 131 33 13 3 2 3 2 74 1

12 Urbanizmi dhe ndërtimtaria 146 1 180 72 9 1 1 2 94994 1
13 Mjedisi jetësor 26 1 3 22 11 1 10

14 Financat 101 1 1 2 98 48 11 1 38

15 Marrëdhëniet pronësore-juridike - 360 1 5 40001 148 35 3 2 7 4 201 1
17 Të drejtat e konsumatorëve 673 1 10 68777 281 74 7 11 1 2 4 7 295 5

18 Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 352 1 26 3 414 15 14 2 383

19 Të drejta nga zgjedhjet 90 15 1 5 78 222 1 75
20 Regjistrimi 12 12 2 9 1

21 Të tjera 206 3 13 199 74 22222 4 1 2 3 91 2

GJITHSEJ: 4256 28 39 80 4565 1627 491 31 86 8 16 16 61 2194 36

Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave 
janë nga Shkupi, përkatësisht 1.923, pastaj vijojnë parashtresat e parashtruesve nga: Manas-
tiri, Kumanova, Tetova, Kërçova, Prilepi dhe nga mjediset te 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.



PROCEDIMI 

Foto nr. 1

82,77%

17,23%

Parashtresa të përfunduara - %8282,77%82
Parashtresa të ngelura në pununëunP ht të l ë ë -17,23%17 2

446,14% 33%22,3

25,38%2525,
3,81%11,71%1

0,62%

edura të ndërpreraProceded - 46,14%

Nuk është hapur procedurëNuNu - 22,33%

Cenime të konstatuara sipas së cilave është
vepruar - 25,38%
Cenime të konstatuara sipas së cilave AP i ka
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore - 3,81%
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 1,71%

Parashtresa anonime - 0,62%

Foto nr. 2

Mënyra e procedimit varet kryesisht nga 
fakti se sa është adekuat dokumentacioni i  
bashkëngjitur ndaj parashtresës. Në rastet kur 
për përcaktimin e gjendjes faktike nevojiteshin 
sqarime të caktuara dërgoheshin kërkesa pranë 
organeve kompetente ose deri tek parashtruesit 
e parashtresave. Në raste 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 konkret, ndërkohë që janë thirrur në 
bisedë edhe persona zyrtarë dhe persona të tjerë. 

Nga gjithsej 5.074 parashtresa, procedu-
ra ka përfunduar për 4.200 parashtresa ose në 
82,77% të rasteve, ndërsa për 874 ose 17,23% 
parashtresa procedura është në rrjedhë. 
(Foto nr. 1) 

Nga procedurat e përfunduara për 4200 parashtresa, sipas 1938 parashtresave ose në 
46,14% të rasteve procedura është ndërprerë, për 938 parashtresa ose në 22,33% të rasteve nuk 
është hapur procedurë, për 1066 ose 25,38% parashtresa është vepruar pasi Avokati i Popullit 
ka konstatuar shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. Për 160 ose 3,81% të 
parashtresave Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore, 72 ose 1,71% e parash-
tresave janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa 26 ose 0,62% të rasteve procedura ka përfunduar 
pa procedim për shkak se parashtresat ishin parashtruar nga parashtrues anonim. (Foto nr. 2)
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Grafi ku nr. 7
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Informata të dërguara nga Avokati i Popullit

Nga 1.362 parashtresa, për të cilat Avokati i Popullit konstatoi cenime kushtetuese dhe 
ligjore të të drejtave, në 1.066 parashtresa ose 78,27% të rasteve është vepruar pas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit, në 136 ose 9,99% të rasteve nuk është vepruar akoma pas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit, ndërsa për 160 parashtresa ose 11,75% të rasteve Avokati i Popullit i ka 
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore. 

Në vitin 2011, nga gjithsej 5.074 parashtresa, Avokati i Popullit veproi sipas 4.136 ose 
81,51%, ndërsa për 938 parashtresa ose 18,49% të rasteve nuk hapi procedurë. Për shkak të 
numrit të këtillë të parashtresave, sipas së cilave nuk u hap procedurë, Avokati i Popullit vlerë-
son se akoma ka qytetarë të cilët nuk i njohin sa duhet mundësitë ligjore të Institucionit. (Foto 
nr.3) Nga gjithsej 4.136 parashtresa, sipas së cilave Avokati i Popullit hapi procedurë, 3.262 ose 
78,87% janë përfunduar, ndërsa për 874 parashtresa ose për 21,13% të rasteve, procedura 
vazhdon edhe më tutje.  

Kjo i referohet kompleksitetit të problemit dhe nevojës për hetim më të detajuar për për-
caktimin e gjendjes faktike, por edhe për shkak të mosveprimit me kohë të organeve dhe or-

ganizatave nga të cilat Avokati i Popullit ka kërkuar 
informatë ose ka drejtuar intervenim tjetër për vep-
rim përkatës. 

Mosveprimi me kohë i organeve kompetente 
edhe përkrah afateve të detyrueshme të përcaktu-
ara është dukuri që vazhdon të jetë e pranishme, 
mirëpo në procedura të caktuara zvarritja i refero-
hej edhe dërgimit të përgjigjeve formale nga ana e 
organeve, me të cilat nuk mund të përcaktohej deri 
në fund e gjendja faktike.  

 Nga kjo që u tha mund të konstatohet se ndo-
nëse ekziston progres, sa i përket veprimit të per-
sonave zyrtarë ndaj kërkesave të Avokatit të Pop-
ullit, megjithatë ende nuk është arritur kualiteti i 
nevojshëm i bashkëpunimit me Avokatin e Popul-
lit. Me qëllim të azhurnimit të procedurës, veprimit 
dhe përmirësimit të gjendjeve, pranë organeve dhe 
organizatave me autorizime publike u dërguan 25 

81,51%

18,49%

Është hapur procedurë - 81,51%
Nuk është hapur procedurë N k ë htë h d ë - 18,49%18 49%

Foto nr. 3



CENIME TË KONSTATUARA DHE
MASA TË NDËRMARRA

Pas hulumtimeve të gjendjes 
faktike në lidhje me çështjet e 
prezantuara në parashtresa dhe var-
ësisht nga konstatimet për cenimet 
e kryera mbi të drejtat e qytetarëve, 
Avokati i Popullit u dërgoi organeve 
kompetente: rekomandime, sugjer-
ime, 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 vitin 2011, në 

1.362 të rasteve u konstatuan shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. 
Prej tyre në 1.066 raste (78,27%) organet e administratës shtetëror, organet dhe organizatat e 
tjera me autorizime publike vepruan sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit, për 136 raste 
(9,99%) procedura është ende në rrjedhë, ndërsa në 160 (11,75%) të rasteve Avokati i Popullit 
i ndërmori të gjitha veprimet ligjore.

Numri më i madh i shkeljeve të konstatuara në vitin 2011 ishin nga fusha e të drejtave 
të konsumatorëve 301 ose 22,12%, prej të cilave për 265 ose 88,04% të rasteve organet dhe 
organizatat me autorizime publike vepruan sipas intervenimit të Avokatit të Popullit. Pastaj, 
vijojnë parashtresat nga marrëdhëniet pronësore-juridike, ku janë konstatuar shkelje në 168 
raste ose 12,34%, prej të cilave në 104 ose 61,90% të rasteve u pranuan ndërhyrjet e Avokatit 
të Popullit. Nga fusha e marrëdhënieve të punës shkelje u konstatuan në 110 ose 8,08% par-
ashtresa prej të cilave në 53 raste ose 48,18% të rasteve u pranua intervenimet; nga fusha e 
institucioneve ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese u konstatuan shkelje në 108 
ose 7,94% të rasteve prej të cilave në 89 ose 82,41% u veprua pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit etj. 
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26.84%
Cenime të

 konstatuara

informata prej të cilave 18 u pranuan, pranë ministrive kompetente u dërguan 56 informata 
prej të cilave 38 u pranuan, ndërsa pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u dërguan 16 
informata dhe është vepruar për 12 prej tyre. (Grafi ku nr.7) 

Edhe gjatë këtij viti raportues në vazhdimësi, në çdo tre muaj, u dërguan informata pranë 
Sekretariatit të Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në lidhje me numrin 
dhe llojin e kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit deri tek trupat e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe deri tek organet në përbërje të ministrive. Kjo kontribuoi në përshpejtimin e 
procedurave të caktuara, të cilat i zbatonte Avokati i Popullit, por megjithatë mbetet konstatimi 
se edhe më tej duhet të punohet në aspekt të kualitetit të bashkëpunimit.
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Графикон бр.8
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9,09%

Procedura policore

76,19%

14,29%

9,52%

Financat

57,89%

36,84%

5 %55,26%

Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë
dhe adekuat 

89,36%

2,13%2,12,13%3%

8,51%

Të drejtat e fëmijëve

75,00%
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Mbrojtja sociale
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9%20,69%69%

Urbanizmi dhe ndërtimtaria

48,18%
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%,3,3,64%

Marrëdhëniet e punës

89,36%

6,38%

%4,26%

Jurisprudenca

89,47%

77,89%7

%22,63

Çështje të banimitÇ

68,52%

12,96%

18,52%

Gjendje civile dhe puunë tjera të renditpu

67,39%

6,52%

26,09%

Mbrojtja shëndetësoreee

88,04%

44 %4,65%%
7,31%

Të drejtat e konsumatorëve

61,90%11,90%

26,19%

Marrëdhëniet pronësore-juridike-

82,41%

14,81%

, %2,,78%
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dhe edukuese-korrektuese
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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 konstatu-
ara, 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 kompe-
tente 255 intervenime, në mesin e të cilëve: 178 sugjerime, 50 rekomandime, 22 mendime dhe 

36%

19%
15%

8%

8%

5%
9% cavestria e FinanccMini - 26

it lokal sitë e pushtettiNjës - 13

veria e RMQev - ë sëë – komisionet e shkallës së 
 dytë - 11

blike, shërbimet dhe rmarrjet pubbNdë
tucionet instit - 111

ëndetësisëstria e ShëëMini - 9

Punës dhe Politikës Sociale stria e PuPuMini - 8

e Punëve të Brendshme stria ee Mini - 7

Foto nr. 5 Organet të cilat për një numër të madh të rasteve akoma nuk kanë 
vepruar sipas ndërhyrjeve të AP-së

Nga numri i përgjithshëm i shkeljeve të konstatuara, numri më i madh i mosveprimeve 
sipas sugjerimeve, rekomandimeve dhe intervenimeve tjera të Avokatit të Popullit u vërejtën tek 
Ministria e Financave, komisionet e shkallës së dytë pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
Ministria e Punëve të Brendshme, njësitë e pushtetit lokal etj. 

Është vepruar pas ndërhyrjes së AP-së
Nuk Është vepruar sipas ndërhyrjes së AP-së
Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga AP
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Avokati i Popullit është Institucion i cili gjithmonë është i hapur për qytetarët dhe problemet 
e tyre me të cilat ballafaqohen 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 Popullit, 
zëvendësit e tij dhe punonjësit e shërbimit profesional pranuan numër jashtëzakonisht të madh 
të qytetarëve 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 ekzistonte 
bazë për procedim të Avokatit të Popullit, qytetarët këshilloheshin se në ç’mënyrë mund ta mbro-
jnë ose realizojnë të drejtën e tyre dhe përpara cilit organ kompetent. Zyra e Avokatit të Popullit 
në Shkup, gjatë vitit 2011 ka pranuar më së shumti parashtresa, përkatësisht 2778. Në Zyrën e 
Avokatit të Popullit në Manastir janë pranuar 631 parashtresa, në Tetovë 183, në Kumanovë 237, 
në Kërçovë 218, 111 në Shtip dhe 98 parashtresa janë pranuar në Zyrën e Strumicës.

STATISTIKA NGA ZYRAT RAJONALE 
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Mbi 7.000
qytetarë u pranuan 
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Intervenime të dërguara nga Avokati i Popullit 

pesë propozime. Krahas kësaj, Avokati i Popullit paraqiti dy kërkesa pranë Prokurorisë Publike 
për hapjen e procedurës me qëllim të përcaktimit të përgjegjësisë penale dhe një propozim për 
hapjen e procedurës disiplinore kundër personave përgjegjës ose personave zyrtarë të organeve 
dhe organizatave. (Grafi ku nr. 9)
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Në funksion të mbrojtjes së të drejtave të brojtjes së të dbrojtjes së të d
qytetarëve nga diskriminimi dhe monitorimit tëimi dhe monitoimi dhe monitor
gjendjeve në kontekst të respektimit të zbatimitrespektimit të zbarespektimit të zbagg
të parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimitnimit dhe përfaqësinimit dhe përfaqësitëtë
ë drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkë-esëtarëve të bashkëesëtarëve të bashkëtë ë 
ve, Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues në këtë vit raportues në këtë vit raportues sivve
proi sipas parashtresave inndividuale, ndërkohënvepp
siguroi edhe të dhëna nga institucionet ndaj të që 

ëve vepron me kompetencëë.ëcilëlë
Krahasuar me vitet paraprake, në këtë vit ar

raportues ishte e pranishme tendenca e rritjes sëe r
numrit të parashtresave të ccilat kishin të bënin me c
sjelljen diskriminuese. Supopozojmë se kjo i refero-po
het informimit më të mirërë të qytetarëve, në lid-rë
hje me këtë fenomen dhehe me trajtat dhe format e he
shfaqjes së tij, si dhe mme mundësitë e mbrojtjes m
jashtëgjyqësore të tëtë drejtave, të cenuara ngatë
sjellja diskriminuesese. Megjithatë, po ashtu, duhetse
të ceket se qyteytetarët akoma nuk janë të gat-ytet
shëm t’i shprehprehin publikisht problemet, si dhe nëpreh
mënyrë të ë të qartë dhe pamëdyshje ta vënë në pahë të q
diskrdiskriminimin. Dukuritë e sjelljes diskriminuesediskrim
janë të pranishme në të gjitha fushat e shoqërisë
mirëpo, për vitin raportues, është karakteristike 
se parashtresat kanë të bëjnë me realizimin e të 
drejtave nga marrëdhënia e punës me bazë të dis-

t dhe diskriminimit mbi baza të përkatësisëkriminimit sipas bindjes politike, përkatësisht besimit t d
etnike.

 i Popullit, duke i shfrytëzuar mundësitë e tijGjatë veprimit sipas parashtresave, Avokati i i
ë gjitha formave të diskriminimit, përfshirë edheligjore, institucioneve ua sugjeronte ndalimin e të ë 

in mbi bindjen politike ose besim tjetër. Kështu, nëdiskriminimin mbi baza etnike dhe diskriminiminin 
të Popullit u pranuan, ndërsa për disa lëndë proce-të shumtën e rasteve, ndërhyrjet e Avokatit tt të

ntestit gjyqësor nga ana e parashtruesve. Si shembuldura u ndërpre për shkak të hapjes së kontont
olitike është rasti me një të punësuar në pushtetin lokal.karakteristik i diskriminimit mbi bazë polioli

ës ndaj të punësuarit në Komunë ka marrë autorizim, duke ePërkatësisht, kryetari i Komunësnës 
izim dhe të punësuarin e ka sistematizuar për kryerje të punëvekonsideruar si akt për risistematizimtizim

rgan që është në përbërje të Komunës, duke e neglizhuar tërësishtdhe detyrave të punës në orgargan
statusin e nëpunësit shtetëror dhe nëse duhet të risistematizohet kjofaktin se i punësuari ka stasta

end pune me status të nëpunësit shtetëror, e jo në vend pune që nuk e kaduhet të bëhet në vendvend

MOSDISKRIMINIMI DHE PËRFAQËSIMI I 
DREJTË DHE ADEKUAT
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këtë status. Veprimi i këtillë ishte tërësisht në kundërshtim me mënyrën ligjore të sistematizimit 
me miratimin e aktvendimit përkatës për sistematizim. Menjëherë, pas miratimit të këtij au-
torizimi, kryetari i Komunës i ka dorëzuar të punësuarit edhe aktvendim për dënim me para për 
shkak të shkeljes disiplinore, ndërsa më pas fare nuk e ka respektuar procedurën e përcaktuar për 
konstatimin e shkeljes disiplinore nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër, si shkak për miratimin e 
aktvendimit është potencuar se i punësuari nuk ia ka dorëzuar kryetarit të Komunës të dhënat për 
gjendjen e tij pronësore, me qëllim që të vërtetohet nëse ka qenë tatimpagues ose jo. Kërkesa 
e këtillë e kryetarit të Komunës nuk mund të jetë arsye për miratimin e aktvendimit për shkelje 
disiplinore edhe në rast se zbatohej procedura e përcaktuar.  

 Pas aktvendimit për shkelje disiplinore, të punësuarit menjëherë i është miratuar aktv-
endimi për shfrytëzimin e pjesës së ngelur të pushimit vjetor, pa u marrë parasysh deklarata e tij 
se në cilën periudhë dëshiron ta shfrytëzojë pushimin e ngelur vjetor, për shkak të obligimeve të tij 
familjare. Duke e pasur parasysh veprimin e këtillë të kryetarit të Komunës, ku qëllimi i tij ka qenë 
evident që me procedurat e paligjshme dhe aktvendimet e miratuara në mënyrë të paligjshme, 
i punësuari të diskriminohej për shkak të bindjes së ndryshme politike, Avokati i Popullit i dërgoi 
sugjerim kryetarit të Komunës për shmangien e të gjitha akteve të paligjshme, me të cilët ishte 
diskriminuar i punësuari. Për këtë veprim u njoftua edhe inspektori kompetent i punës, prej të cilit 
u kërkua shmangia e shkeljeve të konstatuara ndaj të drejtave të të punësuarit. 

 Pas sugjerimit të dërguar nga 
Avokati i Popullit dhe pas mbikëqyrjes së 
kryer inspektuese, sipas së cilës u miratua 
aktvendim për shmangien e të gjitha aktv-
endimeve të miratuara, kryetari i komunës 
menjëherë veproi dhe miratoi aktvendim 
për shfuqizimin e autorizimit, të cilin e kon-
sideronte si akt për sistematizim. Më pas u 
miratua edhe aktvendim për shfuqizimin e 
aktvendimit me të cilin të punësuarit i ishte 
shqiptuar dënimi në para për shkelje të 
kryer disiplinore, ndërkaq sa i përket akt-
vendimit për pushimin vjetor, kryetari i Ko-
munës nuk ndërmori masa sepse i punësu-
ari e kishte shfrytëzuar pjesën e ngelur të 
pushimit vjetor, sipas dëshirës së kryetarit 

të Komunës dhe nuk kishte nevojë për shfuqizimin e tij. 
Lëndë tjetër karakteristike si sjellje diskriminuese është moszbatimi i aneks marrëveshjes 

për punësimin e gazetares në një mjet të informimit publik. Personat përgjegjës të medias kishin 
refuzuar zbatimin e aneks marrëveshjes për punësim, me të cilin gazetarja ishte avancuar, e që 
sipas saj paraqiste diskriminim mbi baza të përkatësisë etnike. Moszbatimi i aneksit ishte jus-
tifi kuar me miratimin e tij gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Edhe pse qysh në fi llim personat 
përgjegjës të medias, moszbatimin e aneks marrëveshjes e arsyetonin me shkresë nga Komisioni 
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për ndalimin e angazhimit të mjeteve buxhetore gjatë 
kohës së procesit zgjedhor, pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit rekomandimi u pranua dhe par-
ashtruesja e realizoi të drejtën e saj.

Gjatë vitit të kaluar u parashtruan edhe parashtresa mbi bazë të shqetësimit psikik në 
vendin e punës – mobin-ut. Për parashtresat e këtilla veprohej edhe në fushën e marrëdhënieve 
të punës, duke e pasur parasysh se parashtruesit ankoheshin se janë shqetësuar psikikisht sepse 
nuk kanë dashur ta pranojnë risistematizimin e vendeve të punës. Megjithatë, meqë mobing-u 
është një nga bazat për diskriminim u vlerësua se kjo dukuri duhet të gjejë vend përkatës edhe 
në këtë fushë. Në lidhje me këto parashtresa, Avokati i Popullit konsideron se korniza ekzistuese 
ligjore (vetëm një nen i Ligjit për marrëdhënie pune) nuk siguron mundësi adekuate për hulum-
timin e plotë të rasteve që kanë të bëjnë me mobing-un, si në procedurat para Avokatit të Popullit 

këtë status. Veprimi i këtillë ishte tërësisht në kundërshtim me mënyrën ligjore të sistematizimit 
me miratimin e aktvendimit përkatës për sistematizim. Menjëherë, pas miratimit të këtij au-
torizimi, kryetari i Komunës i ka dorëzuar të punësuarit edhe aktvendim për dënim me para për 
shkak të shkeljes disiplinore, ndërsa më pas fare nuk e ka respektuar procedurën e përcaktuar për 
konstatimin e shkeljes disiplinore nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër, si shkak për miratimin e
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astu edhe në mbrojtjen eventuale gjyqësore. 
Prandaj, pa padyshim imponohet konkluzioni 
për miratimin urgjent të ligjit për mbrojtje 
nga shqetësimi psikik – mobing-u.

Si aktivitet jashtë-lëndor të Avokatit 
të Popullit, gjatë vitit raportues, është për-
punimi i të dhënave të pranuara nga komunat 
në lidhje me pyetësorit se konform dispozi-
tave të Ligjit për vetadministrim lokal a kanë 
formuar komisione për mundësi të barabarta 
dhe komisione për marrëdhënie ndërmjet 
bashkësive. Nga të dhënat mund të konsta-
tohet se një numër i vogël i komunave nuk i 
kanë formuar akoma komisionet e cekura por, 
për fat të keq, konstatojmë se edhe aty ku 
janë formuar komisionet ato nuk funksiono-
jnë ose kanë mbajtur vetëm disa mbledhje. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit e konsideron të 
nevojshme të përkujtojë normën ligjore të detyrueshme dhe rekomandon formimin dhe funksion-
imin e komisionit për mundësi të barabarta dhe komisionit për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, 
sepse janë në funksion të avancimit të tolerancës dhe respektimit të diversiteteve të të gjithë 
qytetarëve, pjesëtarë të bashkësive në Republikën e Maqedonisë.

Për përmirësimin e gjendjeve në fushën e mosdiskriminimit duhet theksuar se fi lloi me punë 
Komisioni për Parandalimin e Diskriminimit, me të cilin Avokati i Popullit ka vendosur bashkëpunim. 
Avokati i Popullit pret që gjatë periudhës së ardhshme Komisioni, me veprimet e tij, do të kon-
tribuojë dukshëm në parandalimin e sjelljeve diskriminuese në të gjitha fushat. Në këtë kontest, 
gjithsesi është edhe hartimi i Strategjisë Nacionale për Barazi dhe Mosdiskriminim, në të cilën 
aktivitet Avokati është përfshirë që nga fi llimi.

astu edhe në mbrojtjen eventuale gjyqësore. 
Prandaj, pa padyshim imponohet konkluzioni 
për miratimin urgjent të ligjit për mbrojtje 
nga shqetësimi psikik – mobing-u.

Si aktivitet jashtë-lëndor të Avokatit 
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Diskriminimi është i pranishëm në të 
gjitha sferat e shoqërisë dhe veçanërisht 
mbi baza të përkatësisë etnike dhe besimit 
politik. 

 Mungojnë fushata informative-edu-
kative për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve 
për dukuritë e shfaqjes së diskriminimit në 
shoqërinë tonë.

Ndërmarrja e masave nga të gjitha 
institucionet kompetente për parandalimin 
efektiv dhe mbrojtjen nga diskriminimi me 
implementim konsekuent të kornizës ligj-
ore, dhe në veçanti të zgjidhjeve ligjore të 
Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi. 

 Zbatimi i fushatave informative-
edukative për ngritjen e vetëdijes për re-
alizimin konsekuent të parimit të barazisë 
për të gjithë qytetarët.

Konstatime Rekomandime



Në kuadër të perceptimit të gjendjeve me implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të bashkësive, Avokati i Popullit me tabela të përgatitura paraprakisht iu drejtua or-
ganeve të administratës shtetërore, organeve dhe organizatave të pavarura, njësive të pushtetit 
lokal, institucioneve shëndetësore, kulturore dhe arsimore, gjykatave dhe prokurorive dhe të gji-
tha institucioneve tjera ndaj të cilëve vepron me kompetencë. Në vitin raportues, për dallim nga 
viti paraprak, u dërguan kërkesa me shkrim, me tabela të përgatitura për plotësim në adresë 
të 1082 institucioneve, përkatësisht deri te 196 institucione më shumë sesa vitin e kaluar. Ndaj 
kërkesave të dërguara, të dhëna dërguan 972 institucione, ndërsa 110 nuk dërguan përgjigje edhe 
përkundër urgjencave me shkrim dhe kontakteve telefonike. Kështu, për shembull, të dhëna nuk 
dërgoi Ministria e Financave dhe komunat: Vrapçisht, Gradsko, Demir Kapi, Konçe, Negotinë, Novo 
Sellë dhe Studeniçan, si dhe disa institucione arsimore dhe kulturore të nivelit komunal. Të dhënat 
e pranuara nga institucionet e larta arsimore u pranuan në nivel të universiteteve.

 Duke i analizuar të dhënat e pranuara, mund të konstatohet se ekziston përparim, në 
aspekt të implementimit të parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat, por gjithashtu ekziston një numër i 
madh i institucioneve të cilat nuk e kanë arritur nivelin 
e detyrueshëm të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. 
Konstatimi i këtillë, i cili rezulton me konkluzionin se në 
institucione të caktuara parimi i përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat nuk zbatohet mjaftueshëm, bëhet akoma 
më karakteristik kur analizohen të dhënat në lidhje me 
përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive e që 
ka të bëjë me kuadrin udhëheqë. Nga ana tjetër përsëri, 
sikurse edhe gjatë viteve të kaluar, duhet të konsta-
tojmë se tek ndërmarrje publike shkalla e zbatimit të 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat vazhdon të mbetet e ulët edhe sa i përket kuadrit 
joudhëheqës.

Për tejkalimin e problemeve, në kontekst të zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat, Avokati i Popullit vlerëson se është e domosdoshme të vazhdojnë masat dhe veprimet 
për afi rmimin e këtij parimi kushtetues dhe në veçanti të nxiten ndërmarrjet publike për respek-
timin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Nga ana tjetër, nevojitet t’i përkushtohet 
vëmendje e veçantë implementimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, sa i përket 
plotësimit të vendeve udhëheqëse të punës.

 Në drejtim të monitorimit të gjendjes, me respektimin e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat, u kërkuan të dhëna nga Sekretariati për Implementimin e Marrëveshje Kornizë, 
në lidhje me aktivitetet e ndërmarra në vitin 2011 dhe atë që planifi kohet të ndërmerret në vi-
tin 2012. Sipas të dhënave të pranuara shihet se në vitin 2011 në kontekst të përmirësimit të 
gjendjes me implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat janë realizuar gjashtë 
konkurse për punësime. Pas përfundimit të procedurave janë punësuar gjithsej 543 realizues, prej 
të cilëve 361 me arsim të lartë dhe 182 me arsim të mesëm. Në lidhje me aktivitetet e planifi kuara 
për vitin 2012, Sekretariati për Implementimin Marrëveshjes Kornizë njoftoi se do të vazhdojë me 
sistematizimin e kandidatëve të pranuar nga konkurset paraprakë, por edhe se do të zbatohen 
procedura të reja për punësim, në përputhje me programin vjetor për punësim të Sekretariatit dhe 
planet e pranuara vjetore për punësim në organe.

Sa i përket procedimit sipas lëndëve, karakteristike janë lëndët e parashtruara nga disa 
persona nga komuniteti egjiptian, të cilët shprehën pakënaqësi nga konkursi i shpallur për an-
gazhimin e regjistruesve rajonal për arsye se në shpallje nuk ishte parashikuar grafa: “bashkësi 
tjera”, përkatësisht se ata nuk ishin përfaqësuar në mënyrë të drejtë dhe adekuate në aktivitetet 
e regjistrimit. Në këtë kontekst, duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit i rekoman-

Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 
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Në kuadër të perceptimit të gjendjeve me implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të bashkësive, Avokati i Popullit me tabela të përgatitura paraprakisht iu drejtua or-

Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 



doi Komisionit Shtetëror të Regjistrimit që në konkurs të implementohet me konsekuencë parimi 
i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i të gjitha bashkësive. Në konkursin sërish të shpallur, për 
zgjedhjen e regjistruesve rajonal, për shkak të prolongimit të terminit të caktuar fi llestar për reg-
jistrim, u evitua lëshimi i bërë. 

Në lidhje me respektimin e këtij parimi kushtetues duhet të ceket se Avokati i Popullit edhe 
në vitin raportues, gjatë procedimit me lëndë, institucioneve ua sugjeronte dispozitat kushtetuese 
për zbatimin konsekuent të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve të cilët u 
takojnë të gjitha bashkësive sepse zbatimi i këtij parimi, përveç respektimit të identitetit etnik, 
paraqet edhe respektim të interesave të të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. 

Përkatësisht, sigurimi i një raporti real, midis numrit të të punësuarve dhe përfaqësimit të 
pjesëtarëve të të gjitha bashkësive, mund të kontribuojë në ndërtimin e besimit dhe tolerancës 
multietnike dhe njëkohësisht paraqet një lloj parandalimi për eliminimin e diskriminimit mbi bazë 
të përkatësisë etnike. 
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doi Komisionit Shtetëror të Regjistrimit që në konkurs të implementohet me konsekuencë parimi
i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i të gjitha bashkësive. Në konkursin sërish të shpallur, për 
zgjedhjen e regjistruesve rajonal, për shkak të prolongimit të terminit të caktuar fi llestar për reg-
jistrim, u evitua lëshimi i bërë. 

Në lidhje me respektimin e këtij parimi kushtetues duhet të ceket se Avokati i Popullit edhe
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vende udhëheq. të punës 14 11 78,6 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 26 212 80,8 1 3,8 1 3,8 0 0,0 1 3,8 2 7,7 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 40 32 80,0 4 10,0 1 2,5 000 0,0 1 2,5 2 5,0 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 58 43 74,1 13 22,4 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 1 1,7

vende joudhëheq. të punës 210 1581 75,2 42 20,0 2 1,0 1 0,5 5 2,4 0,0 2 1,0 0 0,0

të punësuar në organ 268 201 75,0 55 20,5 3 1,1 1 0,4 5 1,9 0 0,0 2 0,7 1 0,4

vende udhëheq. të punës 33 23 69,7 7 21,2 0,0 1 3,033 1 3,0 1 3,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punës 45 16 35,6 21 46,7 1 2,2 2 ,44,4, 2 4,4 1 2,2 1 2,2 1 2,2

të punësuar në organ 78878 39 50,0 28 35,9 1 1,3 3 83,88 3 3,8 2 2,6 1 1,3 1 1,3

vende udhëheq. të punës 11 10 90,9 1 9,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 12 6 50,0 5 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3

të punësuar në organ 23 16 69,6 6 26,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,3

vende udhëheq. të punësësës 10 7 70,0 2 20,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të pë punëstë p 19 17 89,5 1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në oë organnë o 29 24 82,8 3 10,3 1 3,4 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende udhudhëheq. të punësudhë 37 24 64,9 8 21,6 2 5,4 0 0,00 0 0,0 0 0,0 2 5,4 1 2,7

vevende joudhëheq. të punësven 19 16 84,2 1 5,3 1 5,3 0 00,00 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 56 40 71,4 9 16,1 3 5,4 0 ,00,,0 1 1,8 0 0,0 2 3,6 1 1,8

vende udhëheq. të punës 14 12 85,7 2 14,3 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punës 9 8 88,9 1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 23 20 87,0 3 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 23 15 65,2 6 26,1 1 4,3 0 0,0 0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 33 32 97,0 1 3,0 0 0,0 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 56 47 83,9 7 12,5 1 1,8 0 0,0 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 30 24 80,0 6 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 6 50,0 1 8,3 1 8,38,8,3 1 8,3 2 16,7 1 8,3 0,0 0,0

të punësuar në organ 42 30 71,4 7 16,7 1 2,4 1 2,4 2 4,8 1 2,4 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 25 16 64,0 6 24,0 0,0 0,0 2 8,0 1 4,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punës 14 12 85,7 2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 39 28 71,8 8 0,520,50,5 0 0,0 0 0,0 2 5,1 1 2,6 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 38 36 94,7 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 2,6 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 65 59 90,8 3 4,6 1 1,5 0 0,0 2 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 103 95 ,292,22,2 3 2,9 2 1,9 0 0,0 2 1,9 1 1,0 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 9 6 66,7 2 22,2 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 14114 11 78,6 2 14,3 0 0,0 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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të punësuar në organ 97 65 67,0 27 27,8 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,00 44 4,1

vende udhëheq. të punës 5 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

vende joudhëheq. të punës 52 49 94,2 1 1,9 1 1,9 0,0 0,0 0,00,00,0 0,0 1 1,9

të punësuar në organ 57 54 94,7 1 1,8 1 1,8 0 0,0 0 0,0 000 0,00 0 0,0 1 1,8

vende udhëheq. të punës 214 168 78,5 28 13,1 0 0,0 3 1,4 8 3,73,73,7 2 0,9 0 0,0 5 2,3

vende joudhëheq. të punës 11196 8814 78,7 1891 16,9 71 0,6 73 0,7 1800 61,66 10 0,1 0 0,0 157 1,4

të punësuar në organ 11410 8982 78,7 1919 16,8 71 0,6 76 0,7 11881 1,61 12 0,1 0 0,0 162 1,4

vende udhëheq. të punës 84 62 73,8 19 22,6 1 1,2 0,0,00,0 1 1,2 0,0 1 1,2 0,0

vende joudhëheq. të punës 371 255 68,7 98 26,4 3 0,8 0,0 55 1,3 6 1,6 1 0,3 3 0,8

të punësuar në organ 455 317 69,7 117 25,7 4 0,9 000 0,0 6 1,3 6 1,3 2 0,4 3 0,70,70,7

vende udhëheq. të punës 48 40 83,3 4 8,3 1 2,1 0 0,0 2 4,2 1 2,1 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 144 83 57,6 56 38,9 0 0,00 0 0,0 2 1,4 0 0,0 0 0,0 3 2,1

të punësuar në organ 192 123 64,1 60 31,3 1 00,50, 0 00,00 4 2,1 1 0,5 0 0,0 333 1,6

vende udhëheq. të punës 61 52 85,2 7 11,5 0,0 00,00 0,0 0,0 0,0 22 3,3

vende joudhëheq. të punës 140 52 37,1 81 57,9 222 1,4 1 70,7 2 1,4 1 0,7 1 0,7 0,0

të punësuar në organ 201 104 51,7 88 43,8 2 1,0 1 50,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5 222 1,0

vende udhëheq. të punës 160 146 91,3 11 6,9 1 0,6 0 00,00 1 0,6 1 0,6 0 0,0 00 0,0

vende joudhëheq. të punës 815 646 79,3 126 15,5 10 1,2 2 20,22 20 2,5 3 0,4 4 0,5 4 0,5

të punësuar në organ 975 792 81,2 137 14,1 11 1,1 2 0,2 21 2,2 4 0,4 4 0,4 4 00,40

vende udhëheq. të punës 28 25 89,3 2 7,1,1 0,0 0,0 0,0 1 3,6 0,0 0,00

vende joudhëheq. të punës 88 72 81,8 9 100,20 1 1,1 1 1,1 2 2,3 1 1,1 1 1,1 1 1,1

të punësuar në organ 116 97 83,6 11 99,59 1 0,9 1 0,9 2 1,7 2 1,7 1 0,9 1 0,9

vende udhëheq. të punës 43 36 83,7 5 111,61 1 2,3 0 0,0 1 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 105 39 37,1 55 552,45 2 1,9 2 1,9 5 4,84 1 1,0 1 1,0 0 0,0

të punësuar në organ 148 75 50,7 60 40,54 3 2,0 2 1,4 6 14,11 1 0,7 1 0,7 0 0,0

vende udhëheq. të punës 18 13 72,2 4 22,22 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,6

vende joudhëheq. të punës 25 9 36,0 16 64,06 0 0,0 0 0,0 0 0,0 000 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 43 22 51,2 20 446,54 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 00,00,0 0 0,0 1 2,3

vende udhëheq. të punës 117 100 85,5 14 12,01 1 0,9 0,0 1 0,9 0,0 0,0 1 0,9

vende joudhëheq. të punës 393 274 69,7 102 266,06 4 1,0 2 0,5 3 0,8 2 0,5 4 01,01 0 2 0,5

të punësuar në organ 510 374 73,3 116 22,72, 5 1,0 2 0,4 4 0,8 2 0,4 4 0,8 3 0 60,60 6

vende udhëheq. të punës 28 20 71,4 6 21,444 1 3,6 1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punës 250 154 61,6 79 31,6 5 2,0 1 0,4 7 2,8 1 0,4 0,0 3 1,2

të punësuar në organ 278 174 62,6 85 30,6 6 2,2 2 0,7 7 2,5 1 0,4 0 0,0 3 1,1

vende udhëheq. të punës 80 72 90,0 6 7,5 0,0 0 0,0 1 1,3 1 1,3 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 795 678 85,3 83 10,4 888 1,0 1 0,1 10 1,3 6 0,8 4 0,5 5 0,6

të punësuar në organ 875 750 85,7 89 10,2 8 0,9 1 0,1 11 1,3 7 0,8 4 0,5 5 0,6

vende udhëheq. të punës 47 43 91,5 2 4,3 0,0,00,0 0,0 1 2,1 0,0 1 2,1 0,0

vende joudhëheq. të punës 203 122 60,1 63 31,0 6 3,0 4 2,0 4 2,0 2 1,0 1 0,5 1 0,5

të punësuar në organ 250 165 66,0 65 26,0 6 2,4 4 1,6 5 2,0 2 0,8 2 0,8 1 0,4

vende udhëheq. të punës 62 54 87,1 6 9,7 1 1,6 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 246 197 80,1 41 16,7 4 1,6 0 0,0,00,0 3 1,2 1 0,4 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 308 251 81,5 47 15,3 5 1,6 0 0,0 4 1,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 50 38 76,0 6 12,0 1 2,0 2 4,0 222 4,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 344 238 69,2 82 23,8 1 0,3 5 1,5 6 1,771,7 8 2,3 3 0,9 1 0,3

të punësuar në organ 394 276 70,1 88 22,3 2 0,5 7 1,8 8 2,0 999 2,3 3 0,8 1 0,3

vende udhëheq. të punës 0

vende joudhëheq. të punës 0

të punësuar në organ 0 0 0 0 0 0 0 0 000

vende udhëheq. të punës 53 47 88,7 4 7,5 1 1,9 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,00

vende joudhëheq. të punës 167 138 82,6 11 6,6 4 2,4 6 3,6 0 0,0 3 1,8 3 1,8 2 1,2

të punësuar në organ 220 185 84,1 15 6,8 5 2,3 6 2,7 1 0,5 3 1,4 3 1,4 2 0,9
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vende udhëheq. të punës 89 86 96,6 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,2 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 345 304 88,1 20 5,8 4 1,2 1 0,3 11 3,2 4 1,2 0 0,0 1 0,3

të punësuar në organ 434 390 89,9 21 4,8 4 0,9 1 0,2 11 2,5 6 1,4 0 0,0 1 0,2

vende udhëheq. të punës 29 19 65,5 8 27,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,9

vende joudhëheq. të punës 68 46 67,6 19 27,9 0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 2 2,92,9

Banka Popullore 

Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve-Shërbimi 



vende joudhëheq. të punësvendevende j 11 8 72,7 2 18,2 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

të punësuar në organësuar në orgnësuar në org 24 19 79,2 2 8,3 1 4,2 0 0,0 0 0,0 1 4,2 0 0,0 1 4,2

vende udhëheq. të punëseq. të punëseq. të punës 17 15 88,2 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të pu punësë pu 73773 60 82,2 4 5,5 2 2,7 1 1,4 2 2,7 2 2,7 1 1,4 1 1,4

të punësuar në organ 90 757 83,3 4 4,4 3 3,3 1 1,1 2 2,2 3 3,3 1 1,1 1 1,1

vende udhëheq. të punës 37 1 2,7 34 91,9 1 2,7 0,0 0,0 0,0 1 2,7 0,0

vende joudhëheq. të punës 13131231 14 1,1 1019 77,7 153 11,7 82 6,3 10 0,8 8 0,6 26 2,0 0,0

të punësuar në organ 13499 15 1,1 53105353 78,1 154 11,4 82 6,1 10 0,7 8 0,6 27 2,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 30 23 76,7 6 20,02020 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 32 31 96,9 1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 62 55454 87,1 7 11,3 00 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 205 17777 86,3 20 9,8 2 1,0 0 0,0 2 1,0 1 0,5 1 0,5 2 1,0

vende joudhëheq. të punës 213 173 81,2 23 10,8 3 ,41,4,4 1 0,5 3 1,4 7 3,3 1 0,5 2 0,9

të punësuar në organ 418 350 83,7 43 10,3 5 1,2 1 0,2 5 1,2 8 1,9 2 0,5 4 1,0

vende udhëheq. të punës 111 83 74,8 21 18,9 1 0,9 0 0,0 0 0,0 3 2,7 0 0,0 3 2,7

vende joudhëheq. të punës 216 178 82,4 21 9,7 2 0,9 1 0,5 2 0,9 9 4,2 2 0,9 1 0,5

të punësuar në organ 327 261 79,8 42 12,8 3 0,9 1 0,3 2 0,6 12 3,7 2 0,6 4 1,2

vende udhëheq. të punës 547 466 85,2 56 10,2 2 0,4 0 0,000 9 1,6 9 1,6 3 0,5 2 0,4

vende joudhëheq. të punës 1921 1636 85,2 178 9,3 25 1,3 25 31,3,3 16 0,8 28 1,5 6 0,3 7 0,4

të punësuar në organ 2468 2102 85,2 234 9,5 27 1,1 25 1,0 25 1,0 37 1,5 9 0,4 9 0,4

vende udhëheq. të punës 162 13111 80,9 28 17,3 0 0,0 0 0,0 2 1,2 1 0,6 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punës 1408 116666 82,8 183 13,0 2 0,1 4 0,3 21 1,5 23 1,6 1 0,1 8 0,6

të punësuar në organ 1570 1129712 82,6 211 13,4 2 0,1 4 0,3 23 1,5 24 1,5 1 0,1 8 0,5

vende udhëheq. të punës 88 67 76,1 18 20,5 1 1,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,1

vende joudhëheq. të punës 91111 710 77,9 138 15,1 12 1,3 16 1,8 1211 1,3 10 1,1 4 0,4 9 1,0

të punësuar në organ 99999 777 77,8 156 15,6 13 1,3 17 1,7 211 1,2 10 1,0 4 0,4 10 1,0

vende udhëheq. të punës 578 461 79,8 83 14,4 10 1,7 2 0,3 7 1,2 5 0,9 1 0,2 9 1,6

vende joudhëheq. të punësnësnës 3830 3080 80,4 534 13,9 72 1,9 34 0,9 5555 1,4 25 0,7 7 0,2 23 0,6

të punësuar në organangan 4408 3541 80,3 617 14,0 82 1,9 36 0,8 6266 1,4 30 0,7 8 0,2 32 0,7

vende udhëheqheq. të punësëheq. 47 36 76,6 10 21,3 0 0,0 0 0,0 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende jvende joudhëheq. të punësvende jo 731 623 85,2 90 12,3 0 0,0 3 0,4 5 0,7 9 1,2 0 0,0 1 0,1

të punësuar në organ 778 659 84,7 100 12,9 0 0,0 3 0,4 6 0,8 9 1,2 0 0,0 1 0

vende udhëheq. të punës 1006 823 81,8 132 13,1 5 0,5 3 0,3 13 1,3 14 1,4 7 0,7 9 0

vende joudhëheq. të punës 6520 5344 82,0 839 12,9 76 1,2 58 0,9 98 1,5 52 0,8 20 0,3 33 0

të punësuar në organ 7526 6167 81,9 971 12,9 81 1,1 61 80,88 111 1,5 66 0,9 27 0,4 42 0

vende udhëheq. të punës 1006 838 83,3 121 12,0 12 1,2 2 0,200, 15 1,5 4 0,4 5 0,5 9 0

vende joudhëheq. të punës 15354 11891 77,4 1871 12,2 302 2,0 671 4,4 284 1,8 94 0,6 83 0,5 158 1

të punësuar në organ 16360 12729 77,8 1992 12,2 314 1,9 673 4,1 299 1,8 98 0,6 88 0,5 167 1

vende udhëheq. të punës 2398 1999 83,4 244 10,2 29 1,2 111 0,0 62 2,6 26 1,1 14 0,6 23 1

vende joudhëheq. të punës 12672 10421 82,2 1431 11,3 164 1,3 1471 1,2 253 2,0 81 0,6 53 0,4 122 1

të punësuar në organ 15070 12420 82,4 1675 11,1 193 31,3,3 148 1,0 315 2,1 107 0,7 67 0,4 145 1

vende udhëheq. të punës 378 221 58,5 118 31,2 19 5,05 0 0,0 10 2,6 4 1,1 2 0,5 4 1

vende joudhëheq. të punës 16114 10439 64,8 4672 29,0 4544545 2,8 68 0,4 193 1,2 64 0,4 72 0,4 161 1

të punësuar në organ 16492 10660 64,6 4790 29,0 464 2,8 68 0,4 203 1,2 68 0,4 74 0,4 165 1

vende udhëheq. të punës 201 148 73,6 42 20,92020, 3 1,5 0 0,0 4 2,0 3 1,5 0 0,0 1 0

vende joudhëheq. të punës 7721 5787 75,0 8159898 20,7 103 1,3 25 0,3 114 1,5 49 0,6 17 0,2 28 0

të punësuar në organ 7922 5935 74,9 16401 20,7 106 1,3 25 0,3 118 1,5 52 0,7 17 0,2 29 0

vende udhëheq. të punës 234 157 67,16767 62 26,5 3 1,3 0 0,0 8 3,4 4 1,7 2 0,9 2 0

vende joudhëheq. të punës 1983 5511551551 78,2 341 17,2 11 0,6 4 0,2 24 1,2 16 0,8 5 0,3 31 1

të punësuar në organ 2172217217 1708 77,0 403 18,2 14 0,6 4 0,2 32 1,4 20 0,9 7 0,3 33 1

vende udhëheq. të punësës 245 207 84,5 26 10,6 1 0,4 0 0,0 5 2,0 2 0,8 0 0,0 4 1

heq. të punësvende joudhëheq. theq. të 5659 4794 84,7 509 9,0 75 1,3 40 0,7 124 2,2 53 0,9 20 0,4 44 0

punësuar në organtë punëspunësu 5904 5001 84,7 535 9,1 76 1,3 40 0,7 129 2,2 55 0,9 20 0,3 48 0
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vende udhëheq. të punës 13 11 84,6 0,0 0,0 0,0 1 7,7 1 7,7 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punës 363 319 87,9 22 6,1 5 1,4 5 1,4 6 1,7 2 0,6 3 0,8 1 0,3

të punësuar në organ 376 330 87,8 22 5,9 5 1,3 5 1,3 7 1,9 3 0,8 3 0,8 1 0,3

vende udhëheq. të punës 13 11 84,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0,0 1 7,7

vende joudhëheq të punësvve 11 8 72 7 2 18 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shërbimi për Punë të
Përgjithshme dhe të 
Përbashkëta
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Ndjekja dhe monitorimi mbi veprimin e nëpunësve policorë gjatë kryerjes së obligimeve të tyre të 
punës, si pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe me këtë edhe të policisë si pjesë përbërëse e 
saj, për Avokatin e Popullit, si mbrojtës i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, gjithmonë paraqet fushë 
me rëndësi të veçantë. Gjithsesi, ky është rezultat i faktit se për shkak të natyrës së punës që e kryejnë, 
nëpunësve policorë u janë dhënë autorizime të cilat nëse tejkalohen rezultojnë me shkelje brutale të të 
drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve.

Për fat të keq, thuaja se nuk ka vit në të cilin publiku i gjerë të mos shqetësohet nga ngjarjet në të 
cilat kanë qenë të involvuar pjesëtarë të policisë. Edhe në vitin raportues ishim dëshmitarë të ngjarjes në të 
cilën një person u privua nga jeta pikërisht nga nëpunës policor, me ç’rast edhe një herë u ilustruan dobësitë 
ekzistuese nga aspekti i profesionalizmit dhe koshiencës për të drejtat e njeriut gjatë punës së nëpunësve 
policorë.

Së këtejmi, fakti se gjatë vitit raportues u reduktua numri i parashtresave, të cilat kanë të bëjnë me 
punën e nëpunësve policorë, nuk rezultoi me atë që Avokati i Popullit të vlerësojë se ekziston përmirësim 
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VEPRIMET POLICORE

Edhe pse, shikuar në përgjithësi, 
ekziston progres, përfaqësimi i pjesëtarëve 
të të gjitha bashkësive edhe më tej nuk 
është në nivelin e nevojshëm. Kjo, veça-
nërisht ka të bëjë me pjesëtarët e bashkë-
sive jo shumicë.

Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat nuk zbatohet në mënyrë konsek-
uente sa u përket vendeve udhëheqëse të 
punës.

Respektim i plotë dhe konsekunt i 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat të pjesëtarëve të të gjitha bashkë-
sive, veçanërisht në ndërmarrjet publike. 

Përforcim i aktiviteteve për imple-
mentimin e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat edhe për vendet uhëheqëse 
në organet e nivelit qendror dhe lokal.

Konstatime Rekomandime

vende udhëheq. të punës 8843 7128 80,6 1210 13,7 105 1,2 16 0,2 168 1,9 93 1,1 40 0,5 83 0,9

vende joudhëheq. të punës 93260 70751 75,9 16388 17,6 1586 1,7 1288 1,4 1497 1,6 585 0,6 347 0,4 818 0,9

të punësuar në organ 102103 77879 76,3 17598 17,2 1691 1,7 1304 1,3 1665 1,6 678 0,7 387 0,4 901 0,9

2010 82555 63761 77,2 13966 16,9 1340 1,6 574 0,7 1315 1,6 570 0,7 256 0,3 773 0,9

20112011 102103102103 7787977879 76,376 3 1759817598 17,217 2 16911691 1,71 7 13041304 1,31 3 16651665 1,61 6 678678 0,70 7 387387 0,40 4 901901 0,90 9

Shënim: nga 972 institucione, të cilat kanë dërguar të dhëna, në 845 nuk ka të punësuar pjesëtarë të bashkësisë boshnjake, në 737 asnjë 
pjesëtarë të bashkësisë rome, në 730 asnjë pjesëtarë të bashkësisë vllahe, në 676 asnjë pjesëtarë të bashkësisë turke, në 622 asnjë22 asnjë
pjesëtarë të bashkësisë serbe, në 495 asnjë pjesëtarë të bashkësisë shqiptare dhe në 32 institucione nuk ka të punësuar asnjëar asnuar asn
maqedonas.

Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë dërgoi të dhëna të përgjithshme në të cilat përfshihet edhe një pjesë e tëet edhet edhe
punësuarve sipas konkurseve të zbatuara.

Të dhënat e pranuara nga arsimi i lartë janë dërguar të përmbledhura në nivel të universiteteve.

Të dhëna 
krahasuesekrahasuese

GJITHSEJ
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në këtë segment, nga aspekti i të drejtave dhe lirive të 
njeriut. Pasi u informua për ngjarjen, Avokati i Popullit me 
komunikatë, përmes mjeteve të informimit publik dhe ueb 
faqes së tij, e dënoi vrasjen e djalit të ri, duke potencuar 
se ndonëse bëhet fjalë për akt individual, megjithatë nuk 
duhet të neglizhohet fakti se pasoja është rezultat i veprim-
it joprofesional dhe të papërgjegjshëm të nëpunësit policor 
dhe se gjatë periudhës së kaluar në vazhdimësi është vënë 
në pah ky problem.

Për profesionalizmin e nëpunësve policorë, që veç 
tjerash nënkupton profesionalizmin, përgjegjësinë dhe 
ndjenjën e drejtësisë, stabilitetin psikik dhe gjykimin 
e drejtë gjatë kryerjes së punëve policore, nevojitet një 
përkushtim dhe vëmendje e veçantë në të gjitha fazat, 
fi lluar nga procedura e pranimit të nëpunësve policorë dhe 
më tutje, gjatë gjithë angazhimit të tyre në punë në Minis-
tri. Përderisa parimet e këtilla nuk respektohet plotësisht, 
ekziston rreziku që shoqërinë tonë ta tronditin ngjarje të llojit të këtillë, me çka vetëm thellohet mosbesimi i 
qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit. 

Në periudhën raportuese, gjithashtu, ishim dëshmitarë të arrestimit spektakular të liderit të një partie 
politike, që u zhvillua në mënyrë e cila drejtpërsëdrejti e cenon parimin e prezumimit të pafajësisë, veprim 
të cilin Avokati i Popullit vite me radhë e sugjeron se është i palejueshëm. Padyshim se, zbulimi i kryerësve 
të veprave penale, privimi i tyre nga liria, sigurimi i provave dhe nxjerrja para gjyqtarit hetues janë pjesë e 
funksioneve themelore të policisë. Mirëpo, veprimet policore, të ndërmarra gjatë vet aktit të privimit nga liria, 
në veçanti transparenca me prezantim të theksuar mediatik, janë të panevojshme dhe lënë hapësirë për të 
dyshuar se ekzistojnë qëllime tendencioze në rastet e këtilla.

Së këtejmi, Avokati i Popullit e ndjen të nevojshme që edhe një herë të sugjerojë se gjatë privimit nga 
liria dhe ndërmarrjes së çfarëdo qoftë veprimeve tjera, nëpunësit policorë maksimalisht duhet ta respektojnë 
integritetin fi zik dhe psikik të njerëzve, ndërkaq gjykatës t’ia lënë ta përcaktojë përgjegjësinë e tyre, në rastet 
kur ekziston dyshimi për vepër të kryer penale.

Ajo që gjithashtu e karakterizoi vitin raportues ishte dukuria e  keqpërdorimit të liberalizimit të vizave, 
nga ana e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, të cilët duke shkuar në vendet-anëtare të Marrëveshjes 
së Shengenit, kërkonin azil nga autoritetet e atjeshëm. Për shkak të masivitetit të kësaj dukurie, Republika 
e Maqedonisë u paralajmërua seriozisht me mundësinë për vënien e sërishme në listën “e zezë” dhe për 
këtë shkak u iniciuan ndryshime në legjislacion në kontekst të rregullimit të kontrollit doganor. Zbatimi i 
përforcuar i kontrollit doganor rezultoi që një numër i caktuar i qytetarëve të ankohen tek Avokati i Popullit 
se u është cenuar e drejta e kalimit të kufi rit shtetëror. Procedura për kontrollin e të dhënave, përmes shër-

bimeve kompetente të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme është në rrjedhë, ndërsa në një 
rast për të cilin procedura u zbatua tërësisht u 
konstatua se parashtruesi i parashtresës gjatë 
periudhës paraprake e kishte keqpërdorur 
regjimin pa viza, për shkak se në vend-anëtar 
të Marrëveshjes së Shengenit kishte qëndruar 
më shumë se 90 ditë, me çka i ka rrezikuar 
marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së 
Maqedonisë me vendet-anëtare të Bashkimit 
Evropian. Në rastin konkret, Avokati i Popul-
lit e njoftoi parashtruesin e parashtresës se 
vendimi i autoriteteve për ndalimin e tij dhe 
të familjes së tij pesë anëtarëshe për kalimin e 
kufi rit është legjitim për shkak se mbështetet 
në Ligjin për kontroll doganor. 

r 
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Lëshimet gjatë procedurës së pranim-
it të nëpunësve policorë dhe edukimi i tyre 
jocilësor gjatë marrëdhënies së punës janë 
shkaktarë për shkeljen e të drejtave dhe 
lirive të qytetarëve.

Gjatë veprimit policor, veçanërisht në 
procedurën e privimit nga liria, akoma ka 
raste të cenimit të parimit të prezumimit të 
pafajësisë.

Në punën e Sektorit për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale 
vërehen dobësi në procedurat ndaj nëpu-
nësve policorë për shkeljen e të drejtave 
dhe lirive të njeriut me tejkalimin e autori-
zimeve zyrtare. 

Përforcimi i kritereve për punësimin 
e nëpunësve policorë të cilët angazhohen 
rregullisht në njësitë speciale të policisë.

Detektimi i lëshimeve dhe mangësive për 
trajnim permanent dhe ndërmarrje të 
masave për shmangien e tyre, me qëllim 
që nëpunësit policorë detyrat e besuara t’i 
kryejnë në mënyrë profesionale dhe kom-
petente duke i respektuar të drejtat dhe 
liritë e njeriut.

Ministria e Punëve të Brendshme t’i infor-
mojë denoncuesit se a ka ndërmarrë vep-
rime nga kompetenca e vet në bazë të de-
noncimeve të tyre, ose nuk ka bazë ligjore 
për të ndërmarrë veprime policore dhe po 
ashtu t’i mësojë/udhëzojë qytetarët me të 
drejtat e tyre ligjore.

Të vazhdojë bashkëpunimi i vendosur me 
Avokatin e Popullit, Sektori për Kontroll të 
Brendshëm ta thellojë hetimin e rasteve 
konkrete të cenimit të të drejtave të nje-
riut, ndërsa vendimet t’i merr në mënyrë 
objektive, të paanshme dhe në përputhje 
me parimet e ligjshmërisë dhe drejtësisë, 
duke pasur kujdes që çdo person i fajshëm 
të dënohet në përputhje me peshën e 
veprës dhe përgjegjësisë. 

Konstatime Rekomandime

Në segmentin tjetër të procedimit të Avokatit të Popullit, në lidhje me veprimin policor, është karakter-
istike se dukshëm është zvogëluar numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e forcës fi zike 
dhe mjeteve të dhunës gjatë ndërmarrjes së autorizimeve policore. Në llogari të kësaj, është rritur numri 
i parashtresave që kanë të bëjnë me sjelljen jokorrekte të nëpunësve policorë ndaj qytetarëve, lëshimin e 
paaryeshëm të urdhërpagesës nga nëpunës policor për gjobë për shkak të kinse kundërvajtjeve të kryera 
në trafi k dhe veçanërisht për shkak të mosndërmarrjes së masave sipas denoncimeve të qytetarëve për 
kërkim të mbrojtjes së integritetit personal fi zik nga persona të tjerë.

Mirëpo, duke e pasur parasysh se edhe më tutje ndodhin ngjarje në të cilat rrezikohet integriteti psikik 
dhe fi zik i qytetarëve nga ana e policisë, Avokati i Popullit e potencoi edhe një herë nevojën për profesion-
alizmin në punë në Sektorin për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale gjatë hetimit të rasteve 
të keqpërdorimit ose tejkalimit të autorizimeve policore nga nëpunës policorë. 
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Realizimi i të drejtave të qytetarëve nga fusha 
e gjendjes civile ka rëndësi të posaçme për statu-
sin personal dhe shoqëror të çdo qytetari dhe pa-
raqet tregues se si shteti i realizon obligimet ndaj 
qytetarëve të vet.

  Avokati i Popullit i ndjek në vazhdimësi pro-
cedurat për realizimin e të drejtave dhe lirive fun-
damentale të qytetarëve, siç janë: veprimi sipas 
lëndëve që kanë të bëjnë me statusin e shtetësisë, 
lëshimin e dokumenteve publike (dokumente të ud-
hëtimit, letërnjoftime, certifi kata nga evidenca amë, 
vendbanimi dhe vendqëndrimi), sekuestrimi dhe 
kthimi i sendeve dhe të gjitha procedurat e tjera, 
zvarritjen e të cilave e sugjerojnë qytetarët të cilët 
paraprakisht u janë drejtuar organeve kompetente.

Konstatim i përgjithshëm është se zvogëlohet 
numri i parashtresave nga kjo fushë, gjë që vë në 
pah përmirësimin e punës së organeve si shërbim 
publik, për nevojat e përditshme të qytetarëve, për lëshimin e dokumenteve që verifi kojnë gjend-
jet e ndryshme statusore.

Të dhënat e vitit raportues vënë në dukje zvarritjen e procedurave për realizimin e sta-
tusit të shtetësisë, vendbanimit ose vendqëndrimit, lëshimin e dokumenteve publike (dokumente 
të udhëtimit, letërnjoftime, certifi kata nga evidenca amë) dhe procedurave tjera administrative 

sipas kërkesave paraprakisht të 
paraqitura në Ministrinë e Punëve 
të Brendshme ose në ndonjë or-
gan tjetër me autorizime publike.

Si rezultat i aktiviteteve per-
manente dhe bashkëpunimit pa-
pengesë me Njësinë për Çështje 
Civile pranë Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, veçanërisht me 
Sektorin për Punë Administra-
tive – Mbikëqyrëse, Avokati i 
Popull-it konstatoi se procedurat 
për fi timin e shtetësisë së Re-
publikës së Maqedonisë janë me 
numër të rritur të aktvendimeve 
të zgjidh-ura pozitivisht të apli-
kuesve. Megjithatë, në lëndë të 

GJENDJET CIVILE DHE PUNË 
TJERA TË RENDIT
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caktuara Avokati i Popullit konstatoi zvarritje të këtyre procedurave për shkak të koordinimit të 
pamjaftueshëm të organeve të Ministrisë (organit për shtetësi, organit për siguri, organit për të 
huaj, shërbimet rajonale të policisë) në procedurat për natyralizimin e aplikuesve. Për lëndë të 
veçanta, Avokati i Popullit dërgonte mendime dhe sugjerime me shkrim ndërkaq, për lëndë tjera, 
zyrat rajonale të Avokatit të Popullit me të gjitha mjetet në dispozicion, kontaktonin me Sektorin 
për Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe me Seksionin për shtetësi, pavarësisht llojit dhe shkallës 
së procedurës e cila ishte në rrjedhë. 

Avokati i Popullit konsideron se me pamundësimin e të drejtës për ankesë dhe me mundësinë 
që pala e pakënaqur të hap kontest administrativ, ndryshimet duhet të bëhen edhe në drejtim të 
parashikimit të kushteve lehtësuese për kategoritë e qytetarëve të cilët përfshihen në parimet e 
Konventës Evropiane për Shtetësi, si respektim i normave përgjithësisht të pranuara të së drejtës 
ndërkombëtare.

Në lidhje me lëshimin e të ashtuquajturve dokumente biometrike publike (pasaporta, letërn-
joftime, patentë shoferë) nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme u vërtetua konstatimi i 
Avokatit të Popullit nga Raporti paraprak se me zvarritjen e tyre (moslëshimin brenda afatit ligjor) 

qytetarët kufi zohen që në jetën e përditshme t’i realizojnë 
të drejtat dhe liritë e tyre të garantuara me Kushtetutë dhe 
ligje. Edhe pse Ministria e Punëve të Brendshme ndërmori 
më tepër masa për tejkalimin e këtij problemi, mbetet prob-
lemi i pamundësisë së lëshimit të dokumenteve të udhëtimit 
në përfaqësitë diplomatike-konsullore të shtetit, për shtetasit 
të cilët qëndrojnë jashtë vendit më shumë se gjashtë muaj 
pandërprerë. 

Sa i përket lirisë së lëvizjes dhe zgjedhjes së vendit 
të jetesës në Republikën e Maqedonisë, Avokati i Popullit 
konsideron se Ligji ekzistues për lajmërimin e vendbanimit 
dhe vendqëndrimit, ka dispozita të cilat nuk u mundësojnë 
qytetarëve që plotësisht t’i gëzojnë këto liri dhe se Ligji duhet 
të ndryshojë në drejtim të shmangies së karakterit kufi zues 

aktual. Sa i përket të drejtës së lëshimit të territorit të Republikës dhe kthimit në Republikë, 
Avokati i Popullit i përshëndet hapat e pushtetit ekzekutiv në drejtim të liberalizimit të kësaj të 
drejte përmes regjimit të udhëtimit pa viza dhe udhëtimit jashtë vendit vetëm me letërnjoftim.

Edhe gjatë këtij viti, Avokati i Popullit kishte bashkëpunim të mirë me Drejtorinë për Udhë-
heqjen e Librave Amë në realizimin e të drejtës së qytetarëve nga fusha e evidencës amë. Puna e 
këtij organi është përmirësuar në aspekt të shërbimit të shpejtë të qytetarëve me pajisjen me cer-
tifi katat e nevojshme nga evidenca amë dhe zbatimit të zgjidhjeve ligjore për rajone të reja amë 
dhe libra amë, të cilat do t’i përmbushin nevojat e qytetarëve të bashkësive të ndryshme etnike.

Për dallim nga organet e lartpërmendura, Avokati i Popullit përsëri nuk hasi në bashkëpunim 
adekuat me organin kompetent për të huaj, përkatësisht Sektorin për Punë Kufi tare dhe Migracion 
në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Po ashtu, vazhdoi procedimi i Avokatit të Popullit sipas kërkesave nga institucionet e om-
budsmanëve të shteteve fqinje në drejtim të realizimit më të shpejtë të të drejtave nga evidenca 
amë, për personat e lindur në territorin e Republikës së Maqedonisë, të cilët nuk kanë mundësi t’i 
realizojnë vet këto të drejta.

caktuara Avokati i Popullit konstatoi zvarritje të këtyre procedurave për shkak të koordinimit të
pamjaftueshëm të organeve të Ministrisë (organit për shtetësi, organit për siguri, organit për të
huaj, shërbimet rajonale të policisë) në procedurat për natyralizimin e aplikuesve. Për lëndë të 
veçanta, Avokati i Popullit dërgonte mendime dhe sugjerime me shkrim ndërkaq, për lëndë tjera, 
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Shkalla e zhvillimit demokratik e një shoqërie nuk vlerësohet vetëm sipas garancive ligjore, 
të cilat shteti ua siguron qytetarëve për realizimin e të drejtave dhe lirive të tyre themelore të 
njeriut, por edhe nga funksionimi i mekanizmave për mbrojtjen e këtyre të drejtave brenda afatit 
të arsyeshëm, në veçanti përpara organeve gjyqësore të pavarura dhe të paanshme.

Në të drejtën ndërkombëtare, e drejta e gjykimit të drejtë dhe e drejta e gjykimit brenda 
afatit të arsyeshëm parashikohen me më tepër dokumente ndërkombëtare, në mesin e të cilëve 
është Pakti Ndërkombëtar për të Drejta Civile dhe Politike, në të cilin ceket se secili person ka të 
drejtë për gjykim të drejtë dhe publik para gjykatës kompetente dhe të paanshme, të themeluar 

mbi bazë të ligjit. Më tej, Konventa 
Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut përmes Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e 
garanton dhe e mbron të drejtën e 
gjykimit të drejtë dhe transparent dhe 
përcakton se çdo person ka të drejtë 
për gjykim brenda fatit të arsyeshëm, 
para gjykatës së pavarur dhe të paan-
shme, të themeluar mbi bazë të ligjit.

Me Ligjin për Avokatin e Popullit, 
Avokati i Popullit përveç që i mbron 
të drejtat kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, veç tjerash, ndërmerr 
masa dhe veprime edhe për mbro-
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Të drejtat statusore në kompetencat 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe 
më tej qytetarët i realizojnë me vështirësi 
dhe veçanërisht sa i përket kohëzgjatjes së 
procedurës. 

Sektori për Punë Kufi tare dhe Migra-
cion vazhdoi ta pengojë punën e Avokatit të 
Popullit, me ç’rast pasojat ishin mbi kurriz 
të qytetarëve.

Ndërmarrja e masave të vazh-
dueshme për përmirësimin dhe përsh-
pejtimin e procedurave për fi timin e të 
drejtave statusore të qytetarëve. 

Ministria e Punëve të Brendshme dhe 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë të 
ndërmarrin masa me qëllim që Sektori për 
Punë Kufi tare dhe Migracion të veprojë në 
përputhje me rregullat ligjore dhe të mos e 
pengojë punën e Avokatit të Popullit.

Konstatime Rekomandime

JURISPRUDENCA



jtjen nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore ose kryerjes së pandërgjegjshme 
dhe papërgjegjshme të punëve të shërbimeve gjyqësore, pa i cenuar parimet e pavarësisë dhe 
autonomisë së pushtetit gjyqësor. Autorizimet e këtilla ligjore Avokati i Popullit i zbaton edhe 
ndaj organeve dhe shërbimeve të cilat paraqesin pjesë të sistemit të përgjithshëm të jurispru-
dencës, siç janë: Prokuroria Publike, Avokati i Shtetit, avokatia, përmbaruesit, noteriali etj.

Përkrah reformave voluminoze, të ndërmarra 
në sistemin e jurisprudencës, si në planin legjislativ 
ashtu edhe në planin organizativ, me çka në masë 
të madhe është krijuar bazë për qasje më efi kase 
dhe më të lehtë në drejtësi, qytetarët dhe subjektet 
e tjerë juridikë edhe më tej ballafaqohen me proce-
dura të zgjatura gjyqësore, me ç’rast edhe më tutje 
vështirësohet realizimi i së drejtës brenda afatit të 
arsyeshëm. Në të vërtetë, për këtë fl et edhe fakti 
se, për çdo vit, numri i parashtresave të parashtru-
ara pranë Avokatit të Popullit të cilat kanë të bëjnë 
me punën e gjykatave, është më i madh.

Nga përmbajtja e parashtresave të parashtru-
ara pranë Avokatit të Popullit, si dhe nga rezulta-
tet e procedurave të zhvilluara rezulton se numri 
më i madh ose mbi 50% kanë të bëjnë pikërisht 
me zvarritjen e paarsyeshme të procedurave 
gjyqësore, para së gjithash para gjykatave civile të 
shkallës së parë, pastaj procedurat para Gjykatës 
Administrative të Republikës së Maqedonisë dhe 
pasojnë parashtresat për zvarritjen e procedurave 
para Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedon-
isë, prokuroritë publike dhe institucionet e tjera të 
sistemit të jurisprudencës.

Të dhënat, nga puna me lëndë, tregojnë se 
procedurat para gjykatave të shkallës së parë vazhdojnë të zgjasin më shumë vjet, ndërsa në 
Gjykatën Administrative lëndët mbahen 2 deri 3 vjet, edhe pse kjo gjykatë nuk vendos në pro-
cedurë kontradiktore, si dhe se Gjykata Supreme shpesh vendos në afate më të gjata se një vit. 

Arsyetimi më i shpeshtë i bartësve të funksionit gjyqtar për gjendjen e këtillë, i prezantuar 
jo vetëm përmes njoftimeve formale drejtuar Avokatit të Popullit por edhe gjatë takimeve dhe 
bisedave joformale, është se sipas lëndëve veprohet me rregull, sipas rregullave të përcaktuara 
në ligjet procesuale dhe dispozitat e Rregullores së gjykatës, ndërsa shkaku kryesor përqendro-
het në numrin e pamjaftueshëm të gjyqtarëve dhe veçanërisht në numrin e pamjaftueshëm të 
punonjësve gjyqësorë profesionistë dhe personelit tjetër ndihmës gjyqësor. Justifi kim shtesë për 
zvarritjen e procedurës para Gjykatës Administrative është problemi me mosdërgimin e doku-
menteve nga organet ose trupat e pushtetit ekzekutiv. Me këtë rast, përgjegjësia, në të shumtën 
e rasteve, hidhet tek organet dhe institucionet, aktet administrative të të cilëve kontestohen me 
padi, ndërsa më së shpeshti vihen në pah organet që janë në përbërje të Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale dhe komisionet të cilat vendosin në procedurën për denacionalizim.

Arsyetime të ngjashme për zvarritjen e procedurave vijnë edhe nga prokuroritë publike, të 
cilat gjithashtu, përgjegjësinë për zvarritjen e veprimeve të prokurorive publike shpeshherë e lo-
cojnë në mosdërgimin e përgjigjeve për njoftimet ose provat e kërkuara nga organet të cilave u 
janë drejtuar, më së shpeshti organet që janë në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
ndërsa si arsye e posaçme potencohet mungesa e resurseve njerëzore.

Pavarësisht shkaqeve dhe faktit se a janë ato vetëm të natyrës objektive, gjendja me re-
spektimin e parimit të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm dhe me këtë edhe qasjes në drejtë-
si, mbetet një nga problemet kyç për përmbushjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 

jtjen nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore ose kryerjes së pandërgjegjshme
dhe papërgjegjshme të punëve të shërbimeve gjyqësore, pa i cenuar parimet e pavarësisë dhe 
autonomisë së pushtetit gjyqësor. Autorizimet e këtilla ligjore Avokati i Popullit i zbaton edhe 
ndaj organeve dhe shërbimeve të cilat paraqesin pjesë të sistemit të përgjithshëm të jurispru-
dencës, siç janë: Prokuroria Publike, Avokati i Shtetit, avokatia, përmbaruesit, noteriali etj.
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qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, e që është shkas për rritjen e vazhdueshme të numrit 
të kërkesave për mbrojtjen e të drejtës së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm si pranë Gjykatës 
Supreme të Republikës së Maqedonisë ashtu edhe pranë Gjykatës për të Drejtat e Njeriut në 
Strasburg.

Sa u përket shkeljeve të të drejtave të 
qytetarëve, nga ana e bartësve të institucioneve ose 
shërbimeve tjera të sistemit të jurisprudencës, gjatë 
vitit është regjistruar numër i vogël i rasteve në të 
cilat qytetarët janë ankuar për sjellje joprofesionale 
të avokatëve si të autorizuar për të drejtat dhe in-
teresat e tyre, por Avokati i Popullit edhe këtu kon-
statoi zvarritje të procedurave nga ana e organeve 
disiplinore të Dhomës së Avokatëve, si dhe sjellje ar-
bitrare dhe mbrojtëse gjatë miratimit të vendimeve 
kundër anëtarëve të asociacionit të tyre.    

Në vitin raportues pranë Avokatit të Popullit 
nuk u parashtruan parashtresa për punën e Avokatit 
të Shtetit, kundër noterëve dhe mediatorëve, por 
u rrit numri i lëndëve me të cilat qytetarët edhe 
përkundër të drejtës për kundërshtim drejtuar kry-
etarit të gjykatës (për parregullsi në procedurë, 
përmbarim të dhunshëm të vendimeve gjyqësore 
të plotfuqishme), kundër akteve dhe veprimeve të 
përmbaruesve, u ankuan dhe kërkuan mbrojtje nga Avokati i Popullit. Parashtruesit e parashtre-
save, pranë Avokatit të Popullit më së shpeshti kishin statusin e debitorëve në procedurë, ndërsa 
arsyeja më e shpeshtë që ata i drejtoheshin Avokatit të Popullit ishte mosrespektimi ose zbatimi 
jokonsekuent i dispozitave të Ligjit për përmbarim, me të cilin mbrohet minimumi i ekzistencës së 
tyre, më saktësisht për shkak se përmbarimin e dhunshëm përmbaruesit e zbatonin në sasinë e 
përgjithshme të mjeteve në xhirollogaritë e transaksionit të qytetarëve me çka vihej në pikëpyetje 
ekzistenca e jetës së tyre.

Gjatë procedurave, Avokati i Popullit, në më tepër raste, konstatoi se kërkesat e parash-
truesve kishin bazë, prandaj përmbaruesve të angazhuar u dërgoi më tepër rekomandime në 
të cilat insistonte për aplikim konsekuent të dispozitave të Ligjit për përmbarim, sipas së cilave 
përmbarimi mund të limitohet më së shumti deri në 1/3 e të ardhurave mujore të debitorit, përveç 
në rastet kur bëhet fjalë për obligime që kanë të bëjnë me përkujdesje ligjore. Falë bashkëpunimit 
të mirë, tanimë të vendosur gjatë viteve të kaluara, gjë që u përmend edhe në raportin vjetor 
paraprak, në numrin më të madh të rasteve rekomandimet e Avokatit të Popullit u respektuan, 
ndërsa parregullsitë u shmangën.

qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, e që është shkas për rritjen e vazhdueshme të numrit
të kërkesave për mbrojtjen e të drejtës së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm si pranë Gjykatës
Supreme të Republikës së Maqedonisë ashtu edhe pranë Gjykatës për të Drejtat e Njeriut në
Strasburg.

Sa u përket shkeljeve të të drejtave tëu p

eç
it

or 
n,

ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

47



ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

48

Qytetarët edhe më tej e kanë të 
vështirësuar qasjen në drejtësi, para 
gjykatave të shkallës së parë dhe prokuror-
itë publike dhe veçanërisht para Gjykatës 
Administrative, me çka u cenohet e drejta e 
gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, e ga-
rantuar me legjislacionin ndërkombëtar dhe 
vendas.

Një nga shkaqet për cenimin e së 
drejtës të gjykimit brenda afatit të ar-
syeshëm është numri i pamjaftueshëm i 
resurseve njerëzore, si dhe kushtet jopër-
katëse për punë në organe të caktuara 
gjyqësore, veçanërisht në: dy gjykatat 
themelore në Shkup, Prokurorinë Themelore 
Publike në Shkup, si dhe në Gjykatën Admi-
nistrative.

Institucionet shtetërore kompetente 
të bëjnë analizë të detajuar për gjendjen 
dhe nevojat për përforcimin e kapaciteteve 
kadrovike dhe përmirësimin e kushteve 
të punës, si dhe të ndërmarrin masa për 
tejkalimin e gjendjeve të konstatuara. 
Vetëm në këtë mënyrë mund të përmirëso-
het gjendja me realizimin e së drejtë së 
gjykimit brenda afatit të arsyeshëm dhe 
qytetarëve t’u mundësohet qasje e lehtë 
në drejtësi.

Bartësit e funksioneve publike të 
administratës shtetërore, si dhe person-
at udhëheqës të Gjykatës Administrative 
dhe Prokurorisë Publike, të angazhohen 
më tepër për përmirësimin e sjelljes së 
ndërsjellë, me qëllim që t’u mundëso-
het papengesë ta kryejnë funksionin dhe 
qytetarët të fi tojnë mbrojte gjyqësore 
efektive. 

Përmbaruesit, si ushtrues të shërbi-
mit publik, ta përmirësojnë komunikimin 
e ndërsjellë, me qëllim të respektimit të 
radhës, gjatë zbatimit të arkëtimit të de-
tyrueshëm, për shkak të mbrojtjes ligjore 
të të drejtave të debitorëve – veçanërisht 
minimumin e tyre ekzistencial dhe me këtë 
edhe reduktimin e numrit të kundërshti-
meve pranë organeve gjyqësore. 

Konstatime Rekomandime

INSTITUCIONET NDËSHKUESE– 
KORREKTUESE DHE EDUKUESE–KORREKTUESE

Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti raportues i mbronte të drejtat e personave të dënuar 
dhe të paraburgosur në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, duke 
vepruar sipas parashtresave të parashtruara, por edhe në procedura të hapura me iniciativë 
të tij. Me këtë rast, Avokati i Popullit ndërmerrte masa në drejtim të zbatimit me konsekuencë 
të kornizës ligjore për ekzekutimin e dënimit me burgim, si dhe për realizimin papengesë të të 
drejtave të personave të cilët qëndrojnë në institucionet ndëshkuese-korrektuese.

Veprimi sipas parashtresave tregoi se numri më i madh i parashtresave ishin parashtruar për 



realizimin e së drejtës për mbrojtje shëndetësore të 
personave të dënuar dhe të paraburgosur. Së këtej-
mi, ankesat më së shumti kishin të bënin me kushtet 
joadekuate në ambulancat e burgjeve për ofrimin e 
mbrojtjes përkatëse shëndetësore, si dhe për mos-
dërgimin me kohë të personave të dënuar në klinika 
specialiste, me qëllim të kryerjes së kontrolleve spe-
cialiste. Në këto raste, Avokati i Popullit rregullisht i 
sugjeronte Drejtorisë së Institucionit Ndëshkues–Ko-
rrektues detyrimin për zbatimin konsekuent të dis-
pozitave të rregullave të vendit dhe standardeve të 
pranuara evropiane në fushën e mbrojtjes shënde-
tësore të këtyre personave.

Mbipopullimi i burgjeve edhe më tej zvarritet, 
si problem i cili rezulton edhe me dukuri tjera nega-
tive, në veçanti sa i përket: higjienës, vendosjes dhe 
kushteve të sigurisë. Në këtë drejtim, Avokati i Pop-
ullit disa herë ua sugjeroi institucioneve kompetente 
nevojën e domosdoshme për ndërmarrjen e masave 
për eliminimin e kësaj dukurie dhe zvogëlimin e mbi-
popullimit përmes ndërtimit të objekteve të reja ose 
eventualisht shpërndarjes së personave të dënuar 
nëpër institucione tjera. Ky problem, sidomos vjen në 
shprehje në Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Id-
rizovë” ku edhe përkundër masave të ndërmarra në 
të kaluarën problemi me mbipopullimin vazhdon të 
ekzistojë.   

Kushtet e padurueshme, në të cilat qëndrojnë personat e dënuar në Repartin e Hapur në 
Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”, gjeneruan me grevë të një grupi të personave 
të dënuar. Rekomandimet e Avokatit të Popullit për ndërmarrjen e masave për tejkalimin sa më 
të shpejtë të gjendjes së këtillë, informatat drejtuar ministrit të Drejtësisë, rezultuan me ndër-
marrjen e shpejtë të masave në lidhje me përshpejtimin dhe përfundimin e punëve ndërtimore, 
zvogëlimin e mbipopullimit përmes shpërndarjes së personave të dënuar nëpër reparte tjerë dhe 
rritjes së kujdesit për mbrojtje shëndetësore, sidomos gjatë kohës së mbajtjes së grevës. Këto 
aktivitete shpien deri në ndërprerjen e grevës.

Në institucionet ndëshkuese-korrektuese edhe në këtë vit raportues kishte raste të tentati-
vave për vetëvrasje e që, mes tjerash, vë në pah se ngec mekanizmi kontrollues nga ana e shër-
bimeve. Si karakteristikë në konotacion negativ, në raste të këtilla, u imponua edhe fakti se in-

stitucionet kompetente, siç është policia dhe organet e 
tjera kompetente, për rastet e vetëvrasjes informonin 
vetëm gojarisht, përkatësisht me telefon, por jo edhe 
përmes shkresave, e që gjatë veprimit të organeve 
kompetente në raste konkrete mund të shpinte deri në 
kundërthënie gjatë përcaktimit të gjendjes faktike, si 
dhe mosndërmarrjes me kohë të veprimeve për për-
caktimin e shkaqeve. Në këtë kontekst, ndërkaq me 
qëllim të eliminimit të dukurive të këtilla negative, 
Avokati i Popullit rekomandonte që në raste të këtilla 
organet dhe institucionet kompetente detyrimisht të 
njoftohen me shkrim.

Për dallim nga vitet paraprake, në periudhën ra-
portuese u rrit numri i procedurave të hapura me ini-
ciativë personale, të cilat kishin të bënin me marrëdhë-

realizimin e së drejtës për mbrojtje shëndetësore të 
personave të dënuar dhe të paraburgosur. Së këtej-
mi, ankesat më së shumti kishin të bënin me kushtet 
joadekuate në ambulancat e burgjeve për ofrimin e
mbrojtjes përkatëse shëndetësore, si dhe për mos-
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niet e çrregulluara midis personave të dënuar, të cilat u 
karakterizuan me numër të madh të situatave konfl ik-
tuoze. Kjo gjendje është karakteristike për Institucionin 
Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Është i pamohueshëm 
fakti se nuk është i mjaftueshëm angazhimi i Shërbim-
it të Sigurimit, nga aspekti i mbrojtjes së plotë dhe të 
vazhdueshme, si të personave të dënuar ashtu edhe të 
institucionit. Sidomos brengos fakti se në raste të cak-
tuara konfl iktet dhe sherret midis personave të dënuar 
rezultonin me plagë të rënda trupore. Kjo shkaktoi që një 
numër i madh i personave të dënuar, për shkaqe sigurie, 
të kërkonin transferim nëpër burgje tjerë. 

Edhe pse në periudhën raportuese u ndërmorën 
masa të caktuara për ekipimin shtesë kadrovik të këtyre 
institucioneve, sidomos në pjesën e shërbimeve për siguri 
dhe shërbimeve për risocializim, numri i pamjaftueshëm 
i të punësuarve akoma paraqet problem serioz në sis-
temin e ekzekutimit të dënimit me burgim.

Më tutje, profesionalizmi dhe edukimi i pam-
jaftueshëm i personelit të burgjeve përsëri rezultoi me 
raste të torturës mbi personat e dënuar, siç ishte rasti në 
Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Avokati i Popullit, duke vepruar sipas këtij rasti, 
për shkak të ekzistimit të dyshimit se personat e sigurimit të Institucionit Ndëshkues-Korrektues 
kanë përdorur tejmase forcë fi zike mbi personin e dënuar, me çka i janë shkaktuar lëndime se-
rioze fi zike, pranë Prokurorisë Themelore Publike dërgoi kërkesë për hapjen e procedurës për 
përcaktimin e përgjegjësisë ndëshkuese. Në mbështetje të konstatimit për mungesë profesional-
izmi dhe edukimi të personave zyrtarë, ndërsa në këtë kontekst edhe të trajtimit jonjerëzor dhe 
poshtërues, fl et edhe procedimi sipas lëndës për kontrollin e personave të paraburgosur në Bur-
gun Shkup. Gjatë procedimit të këtij rasti u konstatuan lëshime në vet procedurën, përkatësisht 
trajtime të ndryshme dhe të pabarabarta të personave të paraburgosur, gjë që shkaktoi mos-
besim dhe pasiguri personale tek personat e privuar nga liria. Pas konstatimit të këtillë, Avokati i 
Popullit i dërgoi mendim Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe drejtorit të Burgut Shkup, 
në të cilin theksoi se masat e ndërmarra për kryerjen e kontrollit ose gjatë veprimeve tjera për 
mirëmbajtjen e rendit dhe disiplinës, duhet të kihet kujdes në aspekt të mbrojtjes së dinjitetit 
dhe moralit dhe integritetit psikofi zik të personave të paraburgosur.

Krahas mangësive të shumta, të cilat mbizotërojnë në institucionet ndëshkuese-korrek-
tuese, nga aspekti i kushteve të vendosjes, u vërejt se nuk ekziston ngrohje adekuate e am-
bienteve, në veçanti në Burgun Shkup. Kjo gjendje tanimë disa vjet rresht vërehet në periud-
hën e dimrit kur temperatura e jashtme janë tepër të ulëta. Në këtë kontekst, me kërkesë të 
Avokatit të Popullit u miratua Rregullore për dinamikën e ngrohjes, mirëpo meqë e njëjta e zgjidh 
vetëm problemin e këtij institucioni, Avokati i Popullit rekomandoi miratimin e kornizës ligjore 
gjithëpërfshirëse, me çka do të vendoseshin standarde të caktuara për ngrohjen e dhomave, 
para së gjithash me qëllim të sigurimit të qasjes humane në aspekt të shëndetit të personave të 
privuar nga liria.

Gjatë viteve të kaluar mungoi edhe korniza ligjore, e cila nuk u rrumbullakua, për trajtimin 
e personave të paraburgosur, për çka Avokati i Popullit sugjeronte rregullisht. Kështu, gjatë vi-
tit raportues, përfundimisht u miratua Rregullorja për rendin e shtëpisë për vuajtjen e masës 
së paraburgimit në repartet për paraburgim të burgut. Gjithashtu, u miratua Rregullorja për 
shfrytëzimin e favoreve nga ana e personave të dënuar, nevojën e së cilës Avokati i Popullit ia 
sugjeronte vazhdimisht Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve.

Në periudhën raportuese u veprua edhe për disa lëndë, të cilat kishin të bënin me të 

niet e çrregulluara midis personave të dënuar, të cilat u
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tuoze. Kjo gjendje është karakteristike për Institucionin
Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Është i pamohueshëm 
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drejtën e mbrojtjes shëndetësore të personave të mitur, të cilët qëndrojnë në Entin 
Edukues-Korrektues Tetovë. Në këto raste rregullisht sugjerohej domosdoshmëria për 
mbrojtje adekuate shëndetësore me dërgimin e të miturve në kontroll shëndetësore 
specialistik. Sugjerimet janë pranuar nga ana e mjekut të burgut por, nga disa vizita të 
realizuara në këtë institucion i cili është i vendosur në Veles, u konstatua se kushtet e 
vendosjes nuk janë adekuate dhe se nuk janë në përputhje me ligjet dhe standardet e 
pranuara ndërkombëtare për këtë kategori të personave. Po ashtu, shqetëson konstati-
mi se procesi arsimor në këtë institucion nuk funksionon, si dhe llojet e tjera të aftësimit 
të personave të mitur, aktivitete këto pa të cilat as që mund të pritet sukses në planin e 
risocializimit të kësaj kategorie të personave të privuar nga liria.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas lëndëve të cilat kishin të bënin me transferimin 
e personave të dënuar. Të gjitha parashtresat e parashtruara pranë këtij Institucioni u 
paraqitën me qëllim të përshpejtimit të procedurave të cilat zhvilloheshin para organit 
kompetent shtetëror i cili vendos për transferimin. Gjatë veprimit për këtë problema-
tikë, Avokati i Popullit ia sugjeroi organit kompetent zbatimin konsekuent të dispozitave 
të Konventës Evropiane për Transferimin e Personave të Dënuar dhe Ligjit për proce-
durë penale. Ndërhyrjet rezultuan me miratimin e vendimeve përkatëse dhe realizimin e 
kërkesave për transferim për vuajtjen e dënimit të mëtutjeshëm të dënimit me burgim.

Kushtet për vendosjen e personave të 
dënuar por edhe të personave të parabur-
gosur edhe më tej janë nën standardet e 
parashikuara me legjislacionin vendas dhe 
ndërkombëtar. 

Ekipim i pamjaftueshëm me kuadro 
përkatës në institucione në të gjitha seg-
mentet dhe sidomos në Shërbimin për 
riedukim. Procesi i risocializimit nuk jep re-
zultate, si rrjedhojë e nivelit të ulët të profe-
sionalizmit dhe kompetencës së shërbimeve 
për risocializim dhe siguri.

Funksioni i sigurisë nëpër institucio-
net e burgjeve nuk funksiononte në mënyrë 
adekuate, gjë që rezultoi me dhunë dhe 
sherre të shpeshta fi zike midis personave 
të dënuar.

Personat e mitur në Entin Edukues-
Korrektues Tetovë edhe më tej qëndrojnë 
në kushte joadekuate dhe nuk përfshihen 
në procesin arsimor.

Ndërmarrja e masave dhe aktiv-
iteteve konkrete për ndërtimin e kapac-
iteteve të reja për vendosje, të cilat do t’i 
përmbushin standardet e parashikuara me 
të drejtën vendase dhe ndërkombëtare.

Ekipimi shtesë i kuadrit dhe aftësimi 
plotësues profesional i të punësuarve në 
shërbimet e këtyre institucioneve, me qël-
lim të përsosjes profesionale për kryerjen 
e detyrave të punës. 

Ndërmarrja e masave për përfor-
cimin e sistemit të sigurisë me qëllim të 
parandalimit dhe përballjes me rastet e 
dhunës fi zike ndaj dhe midis personave të 
paraburgosur dhe të dënuar. 

Ndërmarrja e masave dhe aktiv-
iteteve konkrete për mbindërtimin e siste-
mit për vuajtjen e masës së paraburgimit 
dhe dënimit me burgim me inkorporimin e 
Rregullave Evropiane të Burgjeve. 

Konstatime Rekomandime
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Duke i pasur parasysh të gjitha angazhimet e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, gjatë vitit 2011, 
pritej të përfundonte procesi i denacionalizimit, mirëpo 
nga puna e Avokatit të Popullit rezultoi konstatim krej-
tësisht tjetër.

Përkatësisht, sikurse edhe shumë vite më pas, 
ashtu edhe në vitin raportues, përsëri një pjesë e madhe 
e parashtresave, nga fusha pronësore-juridike, kishin 
të bënin me realizimin e të drejtave të qytetarëve mbi 
bazë të denacionalizimit. Së këtejmi, për këtë segment 
të realizimit të të drejtave të qytetarëve, nuk mbetet 
asgjë tjetër përveç se edhe një herë të përsëritet, ajo 
që deri më tani shumë herë është konstatuar, se de-
nacionalizimi zvarritet pafundësisht dhe vazhdimisht 
zbatohet në mënyrë të pabarabartë, seleksionuese dhe 
pa u zbatuar në mënyrë objektive ligjet dhe rregullat 
e tjera, se në mënyrë plotësuese do të zvarritet dhe 
nuk mund të thuhet me siguri se kur do të përfundojë 
përfundimisht. Veçanërisht nëse merren parasysh rre-
thanat se, për një numër jo edhe të vogël të lëndëve, 
qytetarët akoma kërkojnë nga Avokati i Popullit të in-
tervenojë në procedurën e shkallës së parë. 

Shkaqet për një gjendje të këtillë rezultojnë nga fakti se sipas lëndëve të caktuara, aspak 
nuk është vepruar për një periudhë kohore më të gjatë, ndërsa përcaktimi i fakteve të caktu-
ara dhe nxjerrja e provave zgjatë vite me radhë, pa shkaqe objektive dhe krejtësisht pa arsye. 
Gjithashtu, me vite nuk ekzekutohen edhe aktvendimet me të cilët është përcaktuar që palëve 
t’u ndahet kompensimi (real, i ndonjë lloji tjetër dhe ngjashëm). Si ilustrim mund të shërbejnë 
shembujt në vazhdim të cilët nuk janë të vetëm. 

Komisionit për vendosje sipas kërkesave për denacionalizim, me seli në Komunën Kisella 
Vodë, nuk i mjaftuan as shtatë vjet për t’i nxjerrë provat e nevojshme dhe për të vendosur sipas 
lëndëve për denacionalizim, duke e pasur parasysh se pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, sipas 
parashtresës së parashtruar nga aplikuesit për denacionalizim, nuk është ndërmarrë asnjë veprim 
për përcaktimin e gjendjes faktike dhe sigurimin e provave të nevojshme.

Me aktvendimin e miratuar nga ministri i Financave, përmes Komisionit për vendosje sipas 
kërkesave për denacionalizim, me seli në Komunën Prilep, gjatë vitit 2007, i cili është i plotfu-
qishëm dhe ekzekutiv, palëve u është njohur e drejta e aksioneve, pronë e Republikës së Maqe-
donisë. Megjithëkëtë, kjo e drejtë e fi tuar-aksionet të kalohen në pronësi dhe të bëhet regjistrimi 
i tyre në Depozitarin Qendror për Letra me Vlerë nuk është realizuar akoma me pretekstin se 
nevojitet përcaktim plotësues i fakteve të caktuara, provave dhe ngjashëm.
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Më tutje, në pjesën e marrëdhënieve pro-
nësore-juridike, e cila ka të bëjë me realizimin 
e të drejtës së privatizimit të truallit ndërtimor, 
është e pamohueshme se ndryshimet e bëra në 
Ligjin për privatizim dhe dhënien me qira të tru-
allit ndërtimor në pronësi të shtetit, u thjeshtë-
zua procedura e privatizimit të truallit ndërtimor 
në pronësi të shtetit dhe u zvogëluan shpenzimet 
për aplikuesit. Megjithëkëtë, përveç përmirësim-
it të këtillë formal të kushteve për realizimin e 
kësaj të drejte, në realizimin praktik të kërke-
save individuale, qytetarët edhe më tej ndeshen 
me labirinte të shumta burokratike, e që nga ana 
tjetër rezultojnë me zvarritje të skajshme të pro-

cedurave të këtilla, në radhë të parë nga Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike dhe njësitë e 
saj rajonale nëpër Republikë, të cilat veprojnë dhe vendosin në shkallë të parë. Konform kësaj, 
qytetarët, të pakënaqur nga procedurat e stërzgjatura për blerjen e oborreve, në numër të madh 
parashtronin parashtresa pranë Avokatit të Popullit.

Organi kompetent - Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike në Ministrinë e Financave (përf-
shirë edhe njësitë e saj organizative), duke u përballur me numër të madh të kërkesave të këtilla, 
nuk ia arriti fare të ngritë kualitetin e punës, prandaj është i pamohueshëm konstatimi se aspak 
nuk e respekton afatin e përcaktuar ligjor, brenda të cilit duhet të veprojë dhe të vendos për çdo 
kërkesë veç e veç. Konkretisht, për të gjitha lëndët e këtilla, Avokati i Popullit konstatoi se praktika 
e procedurës zgjatë me vjet të tëra, ndërsa përjashtim janë veprimet me kohë, ekonomike dhe 
efi kase edhe pse, në përputhje me rregullat e procedurës administrative duhet të jetë e kundërta.

Në të vërtetë, të shpeshta janë përgjigjet, përkatësisht pretekstet se mosekipimi kadrovik 
dhe shkaqet e tjera subjektive për lëndë të caktuara kanë qenë shkak që vite me radhë të mos 
veprohet fare. Së këtejmi, askush nga personat udhëheqës nuk ka ndërmarrë masa për tejkalimin 
e situatës e as ta ndëshkojë mospunën. Përveç kësaj, brengos fakti se procedura nuk përshpejto-
het as edhe pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Ndërkohë që në këtë kontekst problem i madh, 
si për qytetarët ashtu edhe për organet kompetente, është gjendja kur gjatë kohës së procedimit 
është formuar dhe ka hyrë në fuqi kadastra e re e patundshmërisë dhe për këtë shkak, trualli, ob-
jekt i privatizimit, ka marrë numra të ri kadastral, është regjistruar në fl etë-pronësi tjetër dhe për 
komunë tjetër kadastrale, ndërsa organi për punë pronësore-juridike në aktvendim ka shfrytëzuar 
të dhëna të vjetra.   

Rezultat nga puna e këtillë është pamundësia që aktvendimi i plotfuqishëm për privatizim 
të zbatohet në evidencën e kadastrës dhe ekspozimi i panevojshëm i qytetarëve në shpenzime 
tjera plotësuese fi nanciare, të cilat nuk janë edhe aq të vogla. Kuptohet, kjo u shkaktua kryekëput 
me fajin e organeve të shtetit të cilët, edhe pse në përputhje me dispozitat e Ligjit për kadastrën 
e patundshmërive, janë të obliguar që gjatë miratimit të vendimeve t’i shfrytëzojnë të dhënat e 
kadastrës së patundshmërive, nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Për shkak të lëshimeve të këtilla 
dhe mungesës së konsekuencës gjatë implementimit të Ligjit për privatizim dhe dhënie me qira të 
truallit ndërtimor në pronësi të shtetit, me arsye mund të vihet në pikëpyetje synimi i proklamuar 
që, ky proces i cili ka përmasa dhe dimensione historike, të jetë sa më i suksesshëm, t’u ndihmojë 
qytetarëve që me më pak lodhje dhe me më pak mjete ta kryejnë privatizimin e oborreve dhe të 
përfundojë brenda afatit të paraparë.

Njëherësh, doemos duhet të vihet në pah se një numër i madh i qytetarëve, si dhe person-
ave tjerë, akoma pengohen gjatë paraqitjes së kërkesave të plota për privatizimin e truallit ndër-
timor, për shkak se paraprakisht u bllokohet mundësia e blerjes. Shkak për këtë janë rrethanat 
që një pjesë e madhe e komunave nuk kanë miratuar plane detaje urbanistike, ndërsa pa to nuk 
mund të konfi rmohet se a është regjistruar objekti për të cilin kërkohet të blihet trualli ndërtimor, 
e as të matet sipërfaqja e tij. Rrjedhimisht nga kjo, jo më pak e rëndësishme është se procesi i 

Më tutje, në pjesën e marrëdhënieve pro-
nësore-juridike, e cila ka të bëjë me realizimin 
e të drejtës së privatizimit të truallit ndërtimor, 
është e pamohueshme se ndryshimet e bëra në 
Ligjin për privatizim dhe dhënien me qira të tru
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denacionalizimit akoma nuk ka përfunduar, se trualli nuk është regjistruar në kadastër, përkatë-
sisht nuk është ekspozuar dhe nuk janë përcaktuar bartësit e të drejtës së shfrytëzimit, si dhe 
pengesa të tjera administrative.

Përveç kësaj, doemos duhet të vihet në dukje se Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike, së 
bashku me njësitë e saj organizative, edhe më tej shumë vështirë ose fare nuk bashkëpunon me 
Avokatin e Popullit, përkatësisht nuk dërgon njoftime brenda afatit të përcaktuar për masat e 
ndërmarra në  lidhje me zbatimin e kërkesave,  propozimeve, mendimeve, rekomandime ose 
sugjerimeve të paraqitura. Në këtë kontekst, nuk është asgjë e re, por megjithatë do ta përsëri-
sim, se njësitë për procedurë administrative të Drejtorisë për Punë Pronësore-Juridike në Kisella 
Vodë dhe Çair vite me radhë nuk veprojnë sipas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit.

Në vitin raportues një numër i konsiderueshëm i parashtresave ka të bëjë edhe me punën 
e Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive dhe njësitë e saj organizative në Shkup dhe Repub-
likë. Së këtejmi, qytetarët, në të shumtën e rasteve, manifestojnë pakënaqësi nga përmbajtja e 
vërtetimeve me të cilat u refuzohen fl etëparaqitjet për regjistrimin e ndryshimeve në kadastër të 
patundshmërive ose kërkesën për korrigjimin e gabimit, të cilat janë lëshuar në përputhje me au-
torizimet e Agjencisë me dispozitat e Ligjit për kadastër të patundshmërive dhe akteve përkatëse 
nënligjore.

Përndryshe, duhet theksuar se Agjencia, Qendra për Kadastër të Patundshmërive Shkup 
dhe njësitë përkatëse nëpër Republikë, sipas kërkesave të Avokatit të Popullit kryesisht veprojnë 
me rregull, në mënyrë përkatëse dhe me kohë dhe se bashkëpunimi me Sektorin për Kontroll të 
Brendshëm është në nivel të lakmueshëm. Në fakt, ky Sektor vepron në mënyrë përkatëse sipas 
të gjitha kërkesave të Avokatit të Popullit për ndërmarrjen e veprimeve për inspektim dhe kontroll 
të ligjshmërisë gjatë veprimit, në kontekst të lëndëve të caktuara individuale dhe gjithmonë është 
në shërbim të qytetarëve, duke u ofruar sqarime për mënyrën dhe procedurën se si mund ta re-
alizojnë një të drejtë të caktuar individuale.

Në pjesën e cila nënkupton sigurimin e cilësisë së shërbimeve për qytetarët dhe personat 
e tjerë, Avokati i Popullit, përveç pamundësisë për zgjidhjen efi kase të rrëmujës nëpër sportele, 
nuk konstatoi vërejtje tjera më serioze sa i përket punës së Agjencisë dhe njësive të saj organi-
zative. Në të vërtetë, dokumentet e nevojshëm të kadastrës, qytetarët i marrin brenda afatit të 
përcaktuar ligjor, kuptohet me vërtetimin për taksën e paguar administrative dhe kompensimin 
për shërbimin.

Nga ana tjetër, Komisioni për Zgjidhje në Procedurë Administrative në shkallë të dytë nga 
fusha e matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të drejtave të patundshmërive, sikurse në vitet para-
prakë ashtu edhe në vitin 2011, i injoroi të gjitha ndërhyrjet e Avokatit të Popullit, si dhe për asnjë 
lëndë nuk dërgoi njoftim për masat e ndërmarra për zbatimin e: kërkesave individuale, propozi-
meve, mendimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve. Gjendja e këtillë paraqet pengesë të ashpër 
të punës së Avokatit të Popullit dhe pamundësi për t’i realizuar të drejtat e qytetarëve.

denacionalizimit akoma nuk ka përfunduar, se trualli nuk është regjistruar në kadastër, përkatë-
sisht nuk është ekspozuar dhe nuk janë përcaktuar bartësit e të drejtës së shfrytëzimit, si dhe 
pengesa të tjera administrative.

Përveç kësaj, doemos duhet të vihet në dukje se Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike, së 

fu
p
lë
m
të

ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

54



ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

55

Marrëdhëniet pronësore - juridike 
mbeten problem për qytetarët gjatë reali-
zimit të të drejtave të tyre, si rezultat i la-
birintit të procedurave për: denacionalizim, 
privatizim, eksproprijim etj. 

Denacionalizimi zvarritet pafundësisht 
dhe në vazhdimësi zbatohet në mënyrë të 
pabarabartë, seleksionuese dhe pa zbatim 
objektiv të ligjeve dhe rregullave tjera. 

Drejtoria për Punë Pronësore - Juridike 
dhe njësitë e saj organizative, gjatë zgjidh-
jes  së  punëve administrative, nuk kanë 
orientim shërbyes në kontekst të realizimit të 
të drejtave dhe interesave të palëve dhe nuk 
tregojnë kualitet në punë. 

Komisionet e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë për zgjidhjen në procedurë 
administrative në shkallë të dytë, për punë 
të caktuara administrative, ndërprenë punën 
edhe pse nuk e plotësuan obligimin ligjor që 
t’i përfundojnë procedurat e fi lluara sipas 
lëndëve edhe atë brenda gjashtë muajve, 
nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit për theme-
limin e komisionit shtetëror për vendosje në 
procedurë administrative dhe procedurë për 
marrëdhëniet e punës në shkallë të dytë.

Privatizimin e truallit ndërtimor, veç 
tjerash, e bllokoi edhe Komisioni Shtetëror 
për Parandalimin e Korrupsionit duke kërkuar 
që të mos veprohet sipas kërkesave për pri-
vatizimin e truallit ndërtimor në pronësi të 
shtetit, gjatë periudhës kohore derisa zgjatë 
procesi zgjedhor.

Mosharmonizimi i gjendjes praktike me 
atë juridike edhe më tej është pengesë që 
një numër i madh i qytetarëve ta bëjnë pri-
vatizimin e truallit ndërtimor të cilin faktik-
isht e shfrytëzojnë një periudhë kohore më 
të gjatë.

Agjencia për Kadastër të Patund-
shmërive është shembull pozitiv për 
bashkëpunimin me Avokatin e Popullit.

Komisioni për zgjidhje në procedurë 
administrative në shkallë të dytë nga fusha 
e matjes, kadastrës dhe regjistrimit të të 
drejtave të patundshmërive edhe më tej nuk 
vepron sipas ndërhyrjeve të Avokatit të Pop-
ullit ose ka kapacitet të dobët në punë ndaj 
nevojave të qytetarëve dhe pafundësisht i 
tejkalon të gjitha afatet e përcaktuara ligjore 
për zgjidhjen e lëndëve.

Ndërmarrja e masave të domos-
doshme për përfundimin e procesit të de-
nacionalizimit, me qëllim që të mundet 
papengesë të zbatohet edhe procesi i pri-
vatizimit të truallit ndërtimor.

Të rritet cilësia e punës, të ketë ri-
organizim dhe ekipim shtesë kadrovik të 
Drejtorisë për Punë Pronësore-Juridike dhe 
njësive të saj organizative, me qëllim që në 
mënyrë efi kase dhe me kohë t’u përgjigjet 
kërkesave të qytetarëve.

Procedura e privatizimit të truallit 
ndërtimor maksimalisht të lehtësohet dhe 
të thjeshtësohet në interes të qytetarëve.

Urgjentisht të zgjidhet vakuumi i kri-
juar juridik me lëndët e pazgjidhura nga 
komisionet e Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë për zgjidhje në procedurë ad-
ministrative në shkallë të dytë për punë 
të caktuara administrative të cilat push-
uan së funksionuari, ndërkohë që nuk e 
kanë plotësuar obligimin ligjor që procedu-
rat për lëndët e fi lluara t’i kryejnë brenda 
gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
Ligjit për themelimin e komisionit shtetëror 
për vendosje në procedurë administrative 
dhe procedurë nga marrëdhënia e punës 
në shkallë të dytë.

Me zbatimin konsekuent të parimeve 
për barazi dhe mosdiskriminim të zgjidhet 
problemi i privatizimit të truallit ndërtimor 
edhe për personat fi zikë dhe juridikë, të 
cilët në evidencën e kadastrës nuk janë 
regjistruar si bartës të së drejtës për 
shfrytëzim edhe pse, faktikisht ata për një 
periudhë kohore më të gjatë, në mënyrë 
të drejtpërdrejtë dhe faktike e zotërojnë 
atë, ndërkaq e posedojnë me marrëveshje 
të lidhur me pronarët paraprak, e cila nuk 
është vërtetuar në mënyrë adekuate.

Konstatime Rekomandime
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Urbanizmi dhe ndërtimtaria janë fusha me 
rëndësi thelbësore, jo vetëm për qytetarët e Re-
publikës së Maqedonisë por edhe për shoqërinë në 
tërësi, prandaj qëllimi kryesor i rregullimit dhe hu-
manizimit të hapësirës është të sigurohen stand-
arde dhe kushte për jetë, punë dhe funksionim 
më të mirë të të gjithë subjekteve, si parakusht 
themelor për ndërtimin e bashkësisë së shëndoshë 
familjare, jetës urbane, marrëdhënieve të rregull-
uara pronësore-juridike dhe prosperitet shoqëror.

Korniza ligjore, me të cilën drejtpërsëdrejti 
rregullohen marrëdhëniet e subjekteve gjatë plani-
fi kimit të hapësirës dhe ndërtimit, është në lidhje 
të ngushtë dhe në korrelacion me rregullat e tjera 
juridike, me të cilat rregullohen marrëdhëniet obli-
gative dhe marrëdhëniet e tjera pronësore-juridike, 
marrëdhëniet në infrastrukturën komunale dhe të 
komunikacionit, mjedisit jetësor etj., kështu që kjo 
është një nga arsyet për ndryshimet dhe plotësimet 
e shpeshta të saj. Ndryshimet e shpeshta të ko-
rnizës ligjore, edhe pse kanë për qëllim përmirë-
simin e gjendjes në sferën që rregullohet, 
megjithatë krijojnë vështirësi gjatë zbatimit të saj 
në praktikë, jo vetëm tek të punësuarit në organet 
të cilët e zbatojnë ligjin, por edhe tek qytetarët të cilët nuk janë në gjendje t’i ndjekin ndry-
shimet dhe plotësimet e saj, kështu që kjo ndikon në efi kasitetin e realizimit të të drejtave të 
qytetarëve në fushën e ndërtimit. 

Për realizimin e të drejtave individuale, në fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, qytetarët 
më së shpeshti komunikojnë me organet e pushtetit lokal, edhe pse nuk përjashtohet mundë-
sia se për këtë nevojiten edhe shërbime nga organet e pushtetit qendror, ndërmarrjet publike, 
organet e organizatat e tjera dhe shërbime të caktuara publike. Pikërisht për këtë shkak, numri 
më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me organet e pushtetit lokal edhe atë në lidhje me: 
të drejtat në lidhje me procedurën për fi timin e lejes për ndërtim, për shmangien e objekteve 
të ndërtuara pa leje, të cilat i prekin interesat e tyre apo për shfuqizimin e aktvendimeve për 
shmangien e ndërtimeve pa leje ose objekteve me karakter të përkohshëm, në rastet kur par-
ashtruesit e parashtresave janë pronarë ose shfrytëzues të tyre.

Në vitin raportues u regjistruan edhe raste kur për shkak të veprimit të paligjshëm të 
organeve të pushtetit lokal, me qëllim të mbrojtjes së interesave qytetarët kanë kërkuar ndi-
hmë edhe nga organet e pushteti qendror, të cilët janë të ngarkuar ta vlerësojnë ligjshmërinë 
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e vendimeve të organeve më të ulëta ose të kryejnë mbikëqyrje mbi punën e tyre, por edhe aty 
kanë hasur në heshtje. Sido që të jetë, viti i kaluar, krahasuar me vitet paraprak, u karakterizua 
për numrin e konsiderueshëm të reduktuar të parashtresave të parashtruara kundër veprimit 
ose mosveprimit të organeve të ngarkuara për zbatimin e rregullave nga fusha e urbanizmit dhe 
ndërtimtarisë.

Në gjendjen e këtillë, gjithsesi ndikim të caktuar kanë pasur reformat strukturore të kornizës 
ligjore, më së shumti në drejtim të përshpejtimit të procedurave, reformat e caktuara organiza-
tive, para së gjithash në kadastrën e patundshmërive dhe lidhjes elektronike të institucioneve, por 
megjithatë përshtypja e Avokatit të Popullit është se shkaku më i madh është miratimi dhe hyrja 
në fuqi e Ligjit për veprimin me objektet e ndërtuara pa leje.

Miratimi i këtij ligji dhe mundësia që me kompensim simbolik për rregullimin e truallit ndër-
timor, qytetarët t’i legalizojnë ndërtimet e ngritura pa leje, të cilat mund të përfshihen në planin 
urbanistik, sipas Avokatit të Popullit paraqet hap i rëndësishëm në drejtim të rregullimit të një 
numri të madh të problemeve të shtresuara të karakterit pronësor-juridik dhe komunal, pra edhe 
problemeve që kanë të bëjnë me rendin dhe qetësinë publike, meqë në të kaluarën pikërisht ob-
jektet pa leje kanë qenë shkak për çrregullimin e tij, për procedura gjyqësore etj. Po ashtu, me 
miratimin e këtij Ligji u ndërpre përmbarimi, një numër i madh i akteve të miratuara administra-
tive për shembjen e objekteve të ndërtuara pa leje, e që ishte arsye plotësuese për reduktimin e 
numrit të parashtresave pranë Avokatit të Popullit.

Përshtypje e përgjithshme në sferën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, kur bëhet fjalë për re-
alizimin e të drejtave individuale të qytetarëve, për respektimin e rekomandimeve të Avokatit të 
Popullit nga organet e njësive të pushtetit lokal që vendosin për të drejtat e qytetarëve konsiston 
me atë se është vërejtur njëfarë përmirësimi i gjendjeve.

Megjithatë, edhe pse bëhet fjalë për një të drejtë autonome të këshillave komunal, Avokati 
i Popullit në asnjë mënyrë nuk mund të pranojë që gjatë miratimit të planeve detaje urbanistike 
interesi primar të jetë nën atë komercial. Nëse një pjesë e parimeve themelore, në të cilat duhet 
të bazohet planifi kimi dhe urbanizimi janë rregullimi dhe humanizimi i hapësirës, atëherë sigurisht 
se duhet të kihet kujdes që objektet banesore ose komerciale të vendosen në mënyrë adekuate 
dhe të mos rrinë varur mbi rrugë, ndërtimet e reja të mos e pengojnë qarkullimin e ajrit, ndërsa 
për qytetarët të sigurohet hapësirë për parkimin e automjeteve, kënde minimale për rekreacionin 
e fëmijëve dhe gjithsesi gjelbërim. Meqë e gjithë kjo nuk respektohet dhe në këtë fushë nuk mba-
het llogari për aspektin human, Avokati i Popullit u bën apel këshillave të njësive të pushtetit lokal, 

me qëllim të interesit publik, 
në çdo fazë gjatë miratimit të 
planeve detaje urbanistike t’i 
kenë parasysh parimet e: hu-
manizimit, rregullimit të drejtë 
dhe funksional të hapësirës 
dhe mjedisit të shëndoshë 
jetësor.
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Mjedisi jetësor përkufi zohet si hapësirë e të gjitha organizmave të gjallë dhe pasurive 
natyrore, përkatësisht hapësirë e vlerave natyrore dhe të krijuara, raportet e ndërsjella të tyre 
dhe hapësirë e përgjithshme në të cilën jeton njeriu dhe në të cilën janë vendosur lagjet, të mi-
rat për përdorim të përgjithshëm, objektet industriale dhe të tjera, përfshirë edhe ajrin, truallin 
dhe ujërat. Paraqet fushë jashtëzakonisht komplekse, e cila është vazhdimisht e ekspozuar në 
ndikime të ndryshme nga subjekte të shumta shoqërore, para së gjithash nga njeriu. Për këtë 
shkak, jo rastësisht mbrojtja dhe avancimi i mjedisit jetësor dhe natyrës është përcaktuar si një 
nga vlera themelore të rendit kushtetues. 

Padyshim se zhvillimi shoqëror, si në plan global ashtu edhe në mikro plan, në kufi jtë e 
Republikës së Maqedonisë, nuk mund dhe nuk duhet të pengohet, por gjithashtu është e pamo-
hueshme se veprimet e njeriut, në aspekt të dëshirës për profi t sa më të madh dhe për jetë më 
komode, në masë të madhe refl ektohen negativisht dhe shkaktojnë dëme të pariparueshme mbi 
mjedisin jetësor, e që paraqesin kërcënim serioz për ekzistencën e njeriut. Në këtë mënyrë, bal-
anci midis nevojës për zhvillim civilizues dhe për ruajtjen e mjedisit jetësor është domosdosh-
mërish i nevojshëm, e që gjithsesi ka të bëjë me nevojën e ngritjes së vetëdijes së qytetarëve.

Ende janë të pranishme rastet e vep-
rimeve dhe vendimmarrjeve të paligjshme 
dhe jo në kohë të organeve kompetente të 
ngarkuara për zbatimin e rregullave nga fu-
sha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë.

Mungon aktiviteti preventiv i shërbi-
meve inspektuese dhe reagohet në fazë të 
vonuar ndaj aktiviteteve ndërtimore të pa-
ligjshme.

Planet detaje urbanistike hartohen pa 
i marrë parasysh interesat e qytetarëve, 
ndërkaq merret parasysh interesi komer-
cial. 

Organet kompetente ta zbatojnë në 
mënyrë konsekuente kornizën ligjore, si 
nga aspekti i afateve ashtu edhe nga as-
pekti i ligjshmërisë së marrjes së vendi-
meve.

Të shtohet aktiviteti parandalues i 
seksioneve për punë inspektuese përmes 
inspektimeve më të shpeshta në terren, 
me qëllim që aktivitetet e ndërtimeve të 
paligjshme të pengohen në fazën fi llestare. 

Gjatë hartimit dhe miratimit të 
planeve urbanistike, njësitë e pushtetit 
lokal t’i marrin parasysh nevojat reale të 
qytetarëve, jo vetëm për shkak të shfrytë-
zimit racional të hapësirës, por edhe për 
shkak të sigurimit të kushteve për punë 
dhe jetë humane të qytetarëve.

Konstatime Rekomandime

MJEDISI JETËSOR

58

ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k



59

Nëse i shikojmë gjendjet në Republikën e Maqe-
donisë, mund të konstatojmë menjëherë se edhe 
përkrah kornizës ligjore solide, me të cilën parashi-
kohet mbrojtja dhe avancimi i të gjitha segmenteve 
të mjedisit jetësor, megjithatë nuk mund të thuhet se 
qytetarët thithin ajër të pastër, hanë ushqim të shën-
detshëm dhe pinë ujë të pastër.

Duam ta pranojmë ose jo, rezultatet nga matja 
e ajrit ambiental në Shkup, edhe pse gjendja sigurisht 
se nuk është shumë më ndryshe edhe nëpër qytetet 
e tjerë ku funksionojnë kapacitete të mëdha industri-
ale, tregojnë se qytetarët thithin ajër me koncentrime 
enorme të materieve të dëmshme, se një pjesë e mirë 
e ushqimit të cilin e konsumojnë prodhohet në tokë 
në të cilën ka koncentrim të palejueshëm të metaleve 
të rënda ose substancave të dëmshme dhe se jo rrallë 
herë shumica e qytetarëve pinë ujë i cili nga aspekti 
kimik dhe bakteriologjik nuk është i sigurt.  

Së këtejmi, nuk mjafton vetëm rregullimi normativ për mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit 
jetësor, por edhe implementimi i tij në praktikë dhe zbatimi konsekuent i parimit për zhvillim 
të qëndrueshëm, që nënkupton se sistemi i mbrojtjes së mjedisit jetësor duhet të bazohet në 
miratimin dhe zbatimin e politikave të cilat sigurojnë proporcionalitet midis nevojave për zhvil-
lim nga njëra anë dhe nevojave për mbrojtje të mjedisit jetësor, nga ana tjetër. Mirëpo, dihet se 
pjesa më e madhe e ndotësve të mëdhenj (kombinatet metalurgjike, minierat e fl otacionet dhe 
kapacitetet përpunuese tjera në veprimtaritë primare) nuk janë pajisur me leje ekologjike të in-
tegruar dhe se deri në vitin 2014 duhet të jenë viktima të emetimit të substancave të ndryshme 
të dëmshme si rezultat i veprimtarisë së tyre, kështu që implementimi praktik i këtyre parimeve, 
krahas dobisë nga profi ti do t’i prek pak pronarët e tyre. 

Përshtypja është se institucionet shtetërore por edhe ato të pushtetit lokal, që janë kom-
petente për implementimin e kornizës ligjore, me sa duket më shumë janë të interesuar vetëm 
për rregullimin normativ, monitorimin e gjendjeve me aksione të kohëpaskohshme për ngritjen 
e ndërgjegjes ekologjike dhe regjistrimin e gjendjeve. Megjithatë, nuk ka investime në in-
frastrukturë dhe ndëshkim adekuat të ndotësve, investime kthyese të mjeteve të grumbul-
luara për avancimin e mjedisit jetësor, ndërtimin e deponive rajonale sanitare, përmirësimin e 
gjendjeve me grumbullimin e mbeturinave komunale dhe ndërtimin e objekteve për riciklimin 
e tyre, investime në drejtim të përmirësimit të efi kasitetit energjetik të objekteve me karakter 
publik, stimulimin e tyre përmes subvencionimeve, rritjen e mbikëqyrjes inspektuese në funk-
sion parandalues, por edhe pranimin konsekuentë, e jo vetëm deklarativ, të rekomandimeve të 
Avokatit të Popullit.

Sa i përket gjendjes me mbrojtjen dhe realizmin e shkeljeve individuale dhe shkeljen e të 
drejtave të grupeve më të mëdha të qytetarëve nga fusha e mjedisit jetësor në vitin e kaluar, 
me përjashtim të reagimit energjik të qytetarëve të Velesit kundër ristartimit të Shkritores për 
Plumb dhe Zink “Zletovë”, për fat të keq u parashtrua një numër tejet i vogël i parashtresave.

Numri prej më pak se 30 parashtresa të parashtruara gjatë gjithë vitit të kaluar të cilat 
kishin të bënin me rrezikimin e së drejtës për shkak të rritjes së nivelit të zhurmës, për shkak 
të kundërmimit të pakëndshëm nga ujërat e zeza ose për qasje në informata në fushën e mje-
disit jetësor, e drejtë e cila rezulton nga Konventa e Arhuskës dhe legjislacionit vendas, kundrejt 
numrit të përgjithshëm të regjistruar në Institucion, është vërtet tregues shqetësues për vetëdi-
jen jashtëzakonisht të ulët ekologjike të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë ose mbase për 
mungesën e vetëdijes për pasojat mbi shëndetin dhe jetën në kushte të ndotjes enorme të: ajrit, ww
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Mungesë e aktiviteteve parandaluese 
për pengimin e rreziqeve nga ndotja e mje-
disit jetësor, si dhe ndëshkimin e ndotësve.

Mungojnë aktivitete përkatëse për 
edukimin dhe informimin e qytetarëve për 
të drejtën e tyre për mjedis të shëndoshë 
jetësor, por edhe për obligimin për ruajtjen 
e tij.

Rritja e aktivitetit parandalues të 
shërbimeve inspektuese në nivel qendror 
dhe lokal për detektimin e rreziqeve të 
mundshme për ndotjen e mjedisit jetësor 
dhe ndëshkimin përkatës të ndotësve. 

Ndërmarrja e aktiviteteve për 
edukimin dhe informimin e qytetarëve për 
të drejtën e ruajtjes së mjedisit të shën-
doshë jetësor dhe për obligimin e tyre për 
tu kujdesur për mjedisin jetësor.

Konstatime Rekomandime
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ujërave dhe tokës. Për gjendjen kaq të pavolitshme të 
vetëdijes ekologjike domosdoshmërish duhet të ndi-
kohet, para së gjithash, nga institucionet e shtetit dhe 
ato lokale, por edhe nga subjektet e tjerë shoqërorë. 



TË DREJTA NGA MARRËDHËNIA E PUNËS 

Duke e pasur parasysh se realizimi i të drejtave 
nga marrëdhënia e punës janë me interes ekzisten-
cial për qytetarët, mbrojtja e këtyre të drejtave nga 
Institucioni Avokat i Popullit kontribuon në drejtim 
të sigurimit social dhe material të mbrojtjes së pu-
nëtorëve. Sikurse edhe gjatë viteve paraprake edhe 
në këtë vit raportues kanë arritur parashtresa me 
kërkesë për mbrojtjen e të drejtave gjatë realizimit të 
të drejtës së punës, në procedurat e sistematizimit, 
procedurat e shqiptimit të ndërprerjes së punës, në 
procedurat e miratimit të aktvendimeve për pushim 
vjetor dhe në procedura tjera, për të cilat punëtorët 
konsideronin se u janë shkelur të drejtat nga mar-
rëdhënia e punës. Gjatë monitorimit të gjendjeve, 
në lidhje me realizimin e këtyre të drejtave, është i 
pashmangshëm konkluzioni se vazhdon tendenca e 
veprimit arbitrar dhe joprofesional i punëdhësve ndaj
punëtorëve të cilët vuajnë pasoja të rënda vetëm për 
të mos e çrregulluar ekzistencën e tyre materiale.

 Gjatë vitit raportues u zvogëlua numri i par-
ashtresave në të cilat kërkohej mbrojtje për realizi-
min e të drejtës së punësimit me status të nëpunësit 
shtetëror, e që i referohet procedurës transparente 
të cilën e zbaton Agjencia për Administratë, si dhe të seleksionimit administrativ që e bën Agjen-
cia gjatë paraqitjes së kandidatëve të interesuar. Kur bëhet fjalë për sistematizimin e vendeve 
të punës, karakteristike ishin parashtresat e parashtruara nga të punësuar në administratën e 
komunës, të cilët vinin në pah shkeljen e të drejtave nga marrëdhënia e punës për shkak të 
vendimeve të cilat i merrnin disa kryetarë të komunave.  

 Veçanërisht është karakteristik rasti me kryetarin e njërës nga komunat, i cili  ka mi-
ratuar autorizim për njërin nga të punësuarit, duke e llogaritur si akt për sistematizimin e tij, 
me të cilin të punësuarin e ka sistematizuar të kryejë punë dhe detyra pune në organ që është 
në përbërje të komunës, duke e neglizhuar tërësisht faktin se i punësuari ka statusin e nëpu-
nësit shtetëror dhe se nuk mund të kryejë punë dhe detyra pune në atë organ. Me kryerjen e 
detyrave të punës në organin që është në përbërje të komunës, në mënyrë të paligjshme do të 
ndryshonte statusi i të punësuarit, përkatësisht i punësuari nuk ka mundur të sistematizohet në 
organ i cili është ndërmarrje publike. Gjithashtu, sistematizimi nuk mund të kryhet me miratimin 
e autorizimit, por me aktvendim përkatës për sistematizim dhe me plotësimin e kushteve ligjore 
për sistematizim. Avokati i Popullit ia sugjeroi lëshimet kryetarit të komunës në lidhje me mira-
timin e autorizimit me të cilin është cenuar e drejta e sistematizimit të parashtruesit, dhe pas 
kësaj kryetari i komunës e pranoi sugjerimin dhe miratoi aktvendim për anulimin e autorizimit.

 Megjithëkëtë, edhe pse kryetari i komunës e evitoi cenimin e konstatuar paraprak, më 
vonë miratoi urdhër për kryerjen e detyrave të punës për disa të punësuar jashtë detyrave të 
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tyre të punës të përcaktuara me aktin e sistematizimit. Urdhri i miratuar i kryetarit të komunës 
konsiderohej si akt për sistematizim. Për këtë rast u paraqit kërkesë pranë inspektorit kompetent 
për punë për ndërmarrjen e masave dhe miratimin e aktvendimit për shmangien e mangësive dhe 
lëshimeve. Pas inspektimit të kryer, inspektori konstatoi shkelje të të drejtave të disa të punësu-
arve në administratën e komunës me miratimin e urdhrit dhe mori vendim me të cilin e ngarkoi 
kryetarin e komunës të miratojë vendim për anulimin e urdhrit. Kryetari i komunës veproi sipas 
aktvendimit të inspektorit.

 Nga ana tjetër, kryetari i komunës së njëjtë ka bërë lëshime gjatë miratimit të aktvendi-
meve për pagën e të punësuarve në njësinë territoriale zjarrfi këse të komunës sepse në aktv-
endime individuale për pagë është thirrur në Ligjin për nëpunës publikë, i cili në atë periudhë nuk 
zbatohej akoma dhe të gjithë të punësuarve u kishte përcaktuar koefi cient të njëjtë për kom-
peksitet, pa marrë parasysh se cilat detyra pune i kryejnë, pa caktuar pagën bazë dhe përqindjen 
adekuate për punë gjatë fundjavës (vikend). Avokati i Popullit ia sugjeroi kryetarit të komunës 
lëshimet dhe kërkoi ndërmarrjen e masave për tërheqjen e aktvendimeve të miratuara të pa-
ligjshme. Si rezultat i lëshimeve të sugjeruara, kryetari i komunës nuk veproi sipas aktvendimeve 
të reja, përkatësisht e zbatoi mënyrën e deriatëhershme të pagesës së pagës.

 Veprim i paligjshëm u konstatua edhe ndaj të punësuarve në administratën komunale 
tek kryetarët e komunave, në procedurat për miratimin e aktvendimeve për dënim me para për 
shkelje të kryer disiplinore, pa zbatimin e procedurës së përcaktuar për përcaktimin e shkeljes 
disiplinore. Avokati i Popullit edhe në këto raste sugjeroi se, për të miratuar aktvendim për për-
caktimin e përgjegjësisë disiplinore, përkatësisht shkeljes disiplinore, në përputhje me dispozitat 
e Ligjit për nëpunës shtetërorë dhe Rregullores për mënyrën e zbatimit të procedurës disiplinore 
për përcaktimin e shkeljes disiplinore, duhet të formohet komision për zbatimin e procedurës 
disiplinore, ndërkaq komisioni formohet në rastet kur paraqitet propozim për inicimin e shkeljes 
disiplinore. Më tej, që të zbatohet procedura e përcaktuar informohet nëpunësi shtetëror, kundër 
të cilit është paraqitur propozimi për hapjen e procedurës disiplinore, me qëllim që t’i jepet e drej-
ta e deklarimit dhe të ndërmerren veprime tjera në kontekst të përcaktimit se a do të zbatohet 
ose jo procedura disiplinore. Në rastet konkrete, kryetarët e komunave nuk e kanë zbatuar fare 
procedurën e përcaktuar për ngritjen dhe zbatimin e procedurës disiplinore, por menjëherë kanë 
miratuar aktvendim për dënim me para për shkelje disiplinore, e që është në kundërshtim me 
Ligjin, ndërsa rrjedhimisht me këtë edhe aktvendimet e miratuara konsiderohen si të paligjshme. 
Sugjerimet e Avokatit të Popullit u pranuar nga kryetarët e komunave, aktvendimet e miratuar 
për dënim me para për shkak të shkeljes së kryer disiplinore u anuluan dhe ndaj të punësuarve 
nuk u hapën procedura të reja disiplinore për shkelje të kryer disiplinore për arsye të mosekzis-
timit të shkaqeve për ngritjen e procedurës së këtillë.

 Veprimet e kryetarit të komunës ishin karakteristike edhe për shkak të miratimit të akt-
vendimeve për pushim vjetor për disa të punësuar në administratën komunale për shkak të nevo-
jave të procesit të punës, duke e shpërfi llur tërësisht të drejtën e tyre për ta shfrytëzuar push-
imin vjetor, në përputhje me obligimet e tyre 
familjare. Sipas kryetarit të komunës, për 
shkak të procesit të punës, disa të punësuar 
është dashur ta shfrytëzojnë pushimin vjetor 
në periudhën kur ai ka vlerësuar se duhet ta 
shfrytëzonin, pa i marrë parasysh dispozitat 
ligjore. Kryetarit të komunës iu sugjerua se 
në këtë mënyrë e cenon të drejtën e shfrytë-
zimit të pushimit vjetor ndaj të punësuarve, 
me ç’rast duhej të anuloheshin aktvendimet 
e miratuara për pushim vjetor. Sugjerimi i 
Avokatit të Popullit u respektua dhe u anu-
luan aktvendimet e miratuara. 

 Gjithashtu, u shënua rasti i miratim-
it të aktvendimit për pushim nga puna për 
një të punësuar në administratën komunale 
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tyre të punës të përcaktuara me aktin e sistematizimit. Urdhri i miratuar i kryetarit të komunës 
konsiderohej si akt për sistematizim. Për këtë rast u paraqit kërkesë pranë inspektorit kompetent
për punë për ndërmarrjen e masave dhe miratimin e aktvendimit për shmangien e mangësive dhe
lëshimeve. Pas inspektimit të kryer, inspektori konstatoi shkelje të të drejtave të disa të punësu-
arve në administratën e komunës me miratimin e urdhrit dhe mori vendim me të cilin e ngarkoi koi 



në të cilën, përsëri kryetari i komunës 
së njëjtë, në mënyrë të gabuar e zba-
toi ligjin material gjatë miratimit të ak-
tvendimit, përkatësisht është thirrur 
në dispozitat e Ligjit për marrëdhënie 
pune, në vend që të thirret në dispozitat 
e Ligjit për nëpunës shtetërorë. Avokati 
i Popullit dërgoi sugjerim pranë komi-
sionit kompetent, pranë Agjencisë për 
Administratë për miratimin e vendimit 
për marrjen në konsideratë të ankesës 
për shkak të miratimit të aktvendimit 
të paligjshëm, me ç’rast pasi që Komi-
sioni e pranoi sugjerimin dhe e mori në 
konsideratë ankesën, kryetari i komu-
nës miratoi vendim për anulimin e aktv-
endimit për ndërprerjen e marrëdhënies 
së punës dhe miratoi aktvendim për sis-
tematizim në vend pune përkatës, sipas 
titullit të fi tuar.

 Ky vit raportues ishte karakteristik për fakti se Avokati i Popullit ndërhyri pranë Drejtor-
isë për Ekzekutimin e Sanksioneve me qëllim të zbatimit të dispozitave nga Ligji për nëpunës 
shtetërorë dhe dispozitave nga Ligji për ekzekutimin e sanksioneve, në kontekst të azhurnimit të 
procedurës për fi timin e statusit të nëpunësve shtetërorë për të punësuarit në Sektorin për Riso-
cializim pranë Institucionit Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”, meqë nga miratimi i zgjidhjeve lig-
jore deri në zbatimin e tyre kishte kaluar një periudhë më e gjatë kohore. Pas dërgimit të kërkesës 
në adresë të Drejtorisë, Avokati i Popullit mori njoftimin se ka fi lluar procedura për miratimin e 
aktvendimeve për sistematizimin e të punësuarve në Sektorin për Risocializim pranë Institucionit 
Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë” dhe ata pas kërkesës së dërguar e fi tuan statusin e nëpunësit 
shtetëror.  

  Është me rëndësi të përmendet se në këtë vit raportues, ishte më i madh numri i kërke-
save dhe sugjerimeve të pranuara, të cilat Avokati i Popullit ia dërgoi Komisionit kompetent pranë 
Agjencisë për Administratë, që kishin të bënin me mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës të parashtruesve në cilën do qoftë procedurë, për dallim nga vitet e kaluar kur sugjerimet 
e Avokatit të Popullit nuk pranoheshin. 

 Nga aspekti i zbatimit të procedurave, në përputhje me Ligjin për marrëdhënie pune, u pa-
raqitën disa raste karakteristike. Kështu, Avokati i Popullit ndërhyni pranë Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, e cila nuk e kishte plotësuar obligimin për t’i punësuar personat të cilët ishin dërguar 
për shkollim në Fakultetin për Shkenca të Sigurisë pranë Akademisë Policore në Ankara, Republika 
e Turqisë dhe të cilët në afatin e paraparë i kishin kryer me sukses studimet, për çka kishin nën-
shkruar marrëveshje. Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme ta përmbush 
obligimin për arsye se kishte kaluar një periudhë kohore më e gjatë, dhe pas kësaj ndërhyrje këta 
persona e realizuan të drejtën e punësimit.  

 Të drejtën e punësimit, pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit e realizoi edhe një qytetar i 
cili pas zbatimit të procedurës ligjore për punësim ishte përzgjedhur të kryente punë dhe detyra 
pune në Drejtorinë për Zonat Zhvillimore Industriale Teknologjike, por për shkaqe të panjohura 
tre muaj nuk ishte paraqitur në sigurim, me çka nuk mund ta realizonte të drejtën e marrëdhënies 
së punës. Avokati i Popullit i dërgoi Drejtorisë dhe Qendrës për Punësim në Shkup kërkesa për 
përcaktimin e shkaqeve të cilat në të vërtetë nuk ekzistonin dhe parashtruesi të paraqitet menjë-
herë. Kërkesat e dërguara u pranuan dhe parashtruesi e realizoi të drejtën e punësimit të cilën 
për tre muaj rresht, pa fajin e tij, nuk mund ta realizonte. 

 U evidentua edhe një rast i praktikantit të punësuar në Shtëpinë Shëndetësore në Shkup, 
të cilit pas krijimit të kushteve për fi timin e cilësisë së personit të punësuar në vendin e punës 
në të cilin ishte sistematizuar, në vend që të miratohej aktvendim përkatës, 10 muaj udhëhiqej 
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në të cilën, përsëri kryetari i komunës 
së njëjtë, në mënyrë të gabuar e zba-
toi ligjin material gjatë miratimit të ak-
tvendimit, përkatësisht është thirrur 
në dispozitat e Ligjit për marrëdhënie zitat



si praktikant dhe gjatë kësaj periudhe i paguhej pagë më e ulët. Për shkak të përmbushjes së 
kushteve ligjore, Avokati i Popullit sugjeroi të miratohej aktvendimi, por drejtori fi llimisht nuk 
e mori në konsideratë sugjerimin, me justifi kimin se organi nuk ka mjete fi nanciare. Avokati i 
Popullit sugjeroi se nuk mund ta lejojë deri në pafundësi cilësinë e praktikantit për shkak të mos-
pasjes së mjeteve fi nanciare, me ç’rast drejtori miratoi aktvendim përkatës.

 Në procedurat për sistematizimin e vendeve të punës, gjatë këtij viti raportues, u par-
ashtruan disa parashtresa nga të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të cilët kon-
sideronin se në mënyrë të paligjshme janë sistematizuar pa ndonjë shkak për sistematizim në 
vende pune më të ulëta për të cilat paguhej pagë më e ulët. Ndaj shkresave për konstatimin e të 
dhënave të prezantuara në parashtresë, Ministria e Punëve të Brendshme u përgjigj se sistema-
tizimet janë zbatuar në përputhje me rregullat ligjore, ndërkaq duke e pasur parasysh se Avokati 
i Popullit nuk merr vendime relevante, parashtruesit u udhëzuan që të iniciojnë procedura para 
gjykatës kompetente.

 Parashtresë u parashtrua edhe nga aktorët e punësuar dhe punonjësit skenik të Teat-
rit Shqiptar në Shkup, të cilët manifestuan pakënaqësi për shkak të qasjes së pabarabartë në 
raport me pagesën e pagës së kolegëve të tyre në Teatrin Popullor Maqedonas dhe në Teatrin 
Turk, ndonëse kryejnë detyra të njëjta pune. Avokati i Popullit konstatoi se Teatri Shqiptar nuk 
ka marrëveshje kolektive të veçantë, edhe pse e ka pasur për detyrë ta ketë, në përputhje me 
dispozitat e Marrëveshjes kolektive për kulturë, mbi bazë të së cilës nuk do të ekzistonte mundë-
sia e qasje së pabarabartë gjatë pagimit të pagës së aktorëve dhe punonjësve skenik në nivel 
të Republikës. Avokati i Popullit i dërgoi sugjerim drejtorit të Teatrit që të miratojë marrëveshje 
kolektive të veçantë, gjë që u pranua dhe pranë Ministrisë së Kulturës u dërgua propozim teksti 
për marrëveshje kolektive. 

 Avokati i Popullit veproi edhe për parashtresën e një personi të papunë, të cilit Qendra 
për Punësim Shkup i kishte ofruar vend pune të papërshtatshëm në aspekt të përgatitjes ar-
simore. Vendet e ofruara të punës ishin adekuate për persona me arsim të mesëm dhe jo për 
persona me arsim të lartë dhe me titull - historian i diplomuar i artit. Avokati i Popullit i sugjeroi 
dispozitat e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, në të cilin në mënyrë eksplicite 
theksohet se organi, i cili bën ndërmjetësimin gjatë punësimit, mes tjerash, e ka për detyrë të 
udhëhiqet sidomos nga arsimimi dhe puna e mëparshme në profesion, nga dija, aftësitë, dëshi-
rat, mundësitë psikofi zike të personave të papunësuar, si dhe nevojat, karakteri dhe veçoritë e 
vendit të punës. Pas dërgimit të sugjerimit, organi për ndërmjetësim gjatë punësimit njoftoi se 
është bërë gabim, i cili pas dërgimit të sugjerimit është korrigjuar.

 Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të drejtës nga marrëdhënia e punës është me rëndësi të 
ceket se gjatë këtij viti u zvogëlua numri i parashtresave të parashtruara nga kuadri arsimor për 
realizimin e së drejtës së transformimit të marrëdhënies së punës. Kjo, para së gjithash, u refero-
het aktiviteteve të cilat i ka ndërmarrë Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe pushtetit lokal, në 
drejtim të sigurimit të mjeteve për punësimin e kuadrit arsimor me kohë të pacaktuar, i cili më 
shumë se pesë vjet kryen detyra pune me kohë të caktuar, ndërkaq me këtë i përmbush edhe 
kushtet ligjore për transformimin e marrëdhënies së punës. Me ndërmarrjen e këtyre aktiviteteve 
në fakt u pengua dukuria e punësimit sipas dëshirës së drejtorëve të shkollave, me çka shpërfi llej 
e drejta e punësimit si një e drejtë themelore e njeriut.

 Është e nevojshme të përmendim edhe disa parashtresa të qytetarëve, të cilët kërkonin 
mbrojtje nga marrëdhënia e punës për shkak të shqetësimeve psikike. Deri te të gjithë punëd-
hënësit e organeve shtetërore, të cilët u përmendën në parashtresa, si persona që kanë bërë 
mobing, Avokati i Popullit drejtoi sugjerime se shqetësimi psikik në vendin e punës paraqet dis-
kriminim dhe se ndalohet veprimi i tillë. Të gjithë punëdhënësit i mohuan të dhënat e këtilla, por 
që të dëshmohet e vërteta në Republikën e Maqedonisë, përveç disa dispozitave për atë se çka 
paraqet mobing-u dhe për mbrojtjen e punëtorit nëse hap procedurë për mbrojtje juridike para 
gjykatës kompetente, nuk ekzistojnë dispozita tjera. Për këtë shkak, Avokati i Popullit konsideron 
se kjo materie duhet të rregullohet me kornizë ligjore.  

 Përkundër faktit se pranë Avokatit të Popullit nuk u parashtruan parashtresa për mbro-
jtjen e të drejtave të nëpunësve publikë, Avokati i Popullit u informua se miratimi i Ligjit për 
nëpunës publikë akoma nuk mund të aplikohet në praktikë, për shkak të mosveprimit të disa 

si praktikant dhe gjatë kësaj periudhe i paguhej pagë më e ulët. Për shkak të përmbushjes së 
kushteve ligjore, Avokati i Popullit sugjeroi të miratohej aktvendimi, por drejtori fi llimisht nuk 
e mori në konsideratë sugjerimin, me justifi kimin se organi nuk ka mjete fi nanciare. Avokati i 
Popullit sugjeroi se nuk mund ta lejojë deri në pafundësi cilësinë e praktikantit për shkak të mos-
pasjes së mjeteve fi nanciare, me ç’rast drejtori miratoi aktvendim përkatës.
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institucioneve dhe shërbimeve publike, të parashikuara me këtë Ligj, në drejtim të harmonizimit 
të akteve për sistematizim me Ligjin për nëpunës publikë. Me mosharmonizimin e akteve për 
sistematizim, disa nga institucionet dhe shërbimet publike, në të vërtetë akoma nuk kanë mi-
ratuar akte individuale të të punësuarve për fi timin e statusit të nëpunësve publikë, ndërsa me 
këtë të punësuarit nuk mund të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre konform Ligjit. Pikërisht 
për këtë, Avokati i Popullit rekomandon që institucionet dhe shërbimet publike sa më shpejtë 
t’i harmonizojnë aktet për sistematizim, në mënyrë që të punësuarit të munden me statusin e 
nëpunësve publikë papengesë t’i realizojnë të drejtat e tyre.

 Sikurse edhe çdo vit tjetër edhe në këtë vit raportues Avokati i Popullit realizoi bashkëpunim 
të mirë me Sektorin për Punë pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, sa u përket kërke-
save të dërguara për përshpejtimin e procedurës për miratimin e aktvendimit, të cilët vepronin 
menjëherë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit. Megjithëkëtë, duhet të theksohet edhe fakti 
se Komisioni për zgjidhje në shkallë të dytë nga fusha e marrëdhënieve të punës pranë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, në vitin raportues, nuk dërgoi njoftim për mënyrën e vendim-
marrjes sipas ankesës ose kundërshtimit të paraqitur, madje për asnjë kërkesë të Avokatit të 
Popullit. Detyrë e Komisionit është t’i zgjidhë të gjitha lëndët e paraqitura, pavarësisht ekzistimit 
të komisionit të ri shtetëror, për shkak se pasojat e dëmshme nga zvarritja i vuajnë qytetarët, 
parashtruesit e parashtresave. 

institucioneve dhe shërbimeve publike, të parashikuara me këtë Ligj, në drejtim të harmonizimit
të akteve për sistematizim me Ligjin për nëpunës publikë. Me mosharmonizimin e akteve për 
sistematizim, disa nga institucionet dhe shërbimet publike, në të vërtetë akoma nuk kanë mi-
ratuar akte individuale të të punësuarve për fi timin e statusit të nëpunësve publikë, ndërsa me
këtë të punësuarit nuk mund të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre konform Ligjit. Pikërisht
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Zbatim i gabuar i dispozitave ligjore 
nga punëdhënësit për arsye të subjektiv-
itetit të tyre, me ç’rast të punësuarit u vunë 
në pozitë të pabarabartë.

Respektim jokonsekuent i së drejtë 
për punësim, me ç’rast çrregullohet siguria 
sociale e kandidatit për punësim. 

Gjatë zbatimit të procedurës së pu-
nësimit dhe realizimit të të drejtave të cilat 
rezultojnë nga marrëdhënia e punës, në 
mënyrë konsekuente të respektohet dhe 
zbatohet korniza ligjore. 

Harmonizimi i akteve për sistemati-
zim, nga institucionet dhe shërbimi publik 
të përcaktuara në Ligjin për nëpunës pub-
likë dhe miratimi i aktvendimeve individu-
ale, për statusin e fi tuar të nëpunësit pub-
lik.

Konstatime Rekomandime



Krahasuar me vitin paraprak, gjatë këtij viti raportues 
numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të Popu-
llit nga fusha e banimit është zvogëluar në mënyrë simbolike. 
Krahas kësaj, nuk mund të konstatohet përmirësim i dukshëm 
në gjendjen e përgjithshme të fushës së banimit dhe në reali-
zimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Garancitë, të 
cilat shteti i parashikon me kornizën ligjore dhe me të cilën, 
në fund të fundit, qytetarëve duhet t’u sigurojë realizim efi -
kas dhe efektiv dhe mbrojtje të të drejtës së banimit dhe të 
drejtave tjera nga fusha banesore, nuk përkojnë gjithmonë 
me gjendjen faktike. Konstatimet e Avokatit të Popullit, të 
prezantuara në Raportin e vitit të kaluar, se Ligji për banim 
në praktikë rezultoi me një numër të madh të mangësive dhe 
pasaktësive dhe për këtë shkak në segmente të caktuara nuk 
mund të zbatohet, mbeten edhe në vitin e tretë pas miratimit të tij.

Gjatë vitit raportues u miratuan ndryshime të reja të Ligjit për banim dhe u miratua Ligji 
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore, ndërsa për-
fundimisht u realizua edhe transformimi i Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Hapësira 
Banesore dhe Afariste të Republikës së Maqedonisë, nga e cili rezultuan, përkatësisht u formuan 
dy shoqëri aksionare. Duke e pasur parasysh faktin se nuk u njoftuan me kohë me ndryshimet 
e shumta të kornizës ligjore, në raste të caktuara qytetarët i lëshuan afatet për paraqitjen e 
kërkesave ose nuk e dinin se çfarë dokumentacioni nevojitet për fi llimin ose zgjidhjen pozitive 
të kërkesave të tyre apo madje, shpeshherë për shkak se nuk ishin të udhëzuar, kërkesat i dër-
gonin në organ ose institucion jokompetent. Ndryshimet në kornizën ligjore shkaktuan pabarazi 
në veprimin e organeve dhe institucioneve kompetente, të cilat rezultuan me pasiguri juridike 
tek qytetarët dhe qasje të pabarabartë në zgjidhjen e kërkesave individuale.

Por, në praktikë, realizimi i të drejtës së banimit dhe të drejtave tjera, të cilat rezultojnë 
nga fusha banesore, thuaja se pa përjashtim, u realizuan në procedura të cilat zgjatën shumë, në 
disa raste edhe nga disa vjet, kështu që pranë Avokatit të Popullit edhe gjatë këtij viti raportues 
u parashtruan parashtresa në të cilat qytetarët kërkonin ndërhyrjen e tij për shkak të zvarritjeve 
të paarsyeshme dhe parregullsive në procedurat për qiramarrje dhe blerje të banesave në pronë-
si të shtetit. Një pjesë e këtyre parashtresave kishin të bënin me punën e Komisionit për Çështje 
Banimi pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, për shkak se parashtruesit ankoheshin se 
nuk mund ta rregullojnë statusin juridik të banesave të cilat i shfrytëzojnë vite me radhë dhe 
për faktin se Komisioni nuk dërgon përgjigje për kërkesën e paraqitur për ndarjen e banesës 
me qira, në veçanti kur bëhet fjalë për persona në rrezik social dhe grupe tjera vulnerabile, të 
cilëve sipas Ligjit për banim, mund t’u ndahet banesë me qira jofi timprurëse, përkatësisht qira e 
subvencionuar. Komisioni u dërgonte parashtruesve dhe Avokatit të Popullit përgjigje identike se 
shteti nuk ka në dispozicion numër të mjaftueshëm të banesave për këtë kategori të personave 
dhe qytetarët udhëzoheshin të konkurronin në konkurset për shpërndarjen e banesave të cilat u 
jepen personave me të ardhura të ulëta, të cilat gjatë vitit i shpallte Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve.

ÇËSHTJE TË BANIMIT
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Përgjigjet e këtilla paraqisnin 
vetëm hedhjen e përgjegjësisë mbi 
organ tjetër, në rastin konkret tek 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, 
e cila përmes konkurseve të shpall-
ura bën shpërndarjen e banesave 
në pronësi të shtetit, mirëpo vetëm 
kategorive të caktuara të personave, 
ku nuk bëjnë pjesë personat që nuk 
kanë mjete materiale, të cilët kërko-
jnë që shteti tu ndajë banesë, por 
edhe t’i lirojë nga pagimi i qirasë.

Qytetarët edhe këtë vit u an-
kuan në punën e Ministrisë së Trans-
portit dhe Lidhjeve, pamundësinë për 
të lidhur marrëveshje për shitblerje 
të banesave, të cilat i kanë shfrytëzuar për shumë vjet, mospërfshirjen e aneks marrëveshje 
ndaj marrëveshjeve për shitblerjen e banesës, mostransferimin e të drejtës së shfrytëzimit dhe 
blerjes së banesës nga prindi i cili ka ndërruar jetë, për përllogaritjen e papërgatitur të vlerës 
së banesës dhe parregullsive tjera në lidhje me blerjen e banesave në pronësi të shtetit. Rast 
karakteristik është kur për shkak të moskoordinimit të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve 
dhe Shoqërisë Aksionare për Ndërtimin dhe Ekonomizimin me Hapësira Banesore dhe Afariste 
me rëndësi për Republikën, procedura për blerjen e banesës zgjati më shumë se një vit. Konk-
retisht, që të lidhet marrëveshje për shitblerje të banesës në pronësi të shtetit, Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve duhet të ketë përllogaritjen më të re të vlerës së banesës në fjalë, të 
cilën e përgatit Shoqëria Aksionare. Meqë që të dy organet vazhdimisht jepnin arsyetime që nuk 
mbanin për atë se pse nuk është përgatitur përllogaritja, Avokati i Popullit pranë të dy organeve 
dërgoi sugjerim se nevojitet bashkëpunim i ndërsjellë dhe shkëmbim i informatave të domos-
doshme në mënyrë që të realizohet marrëveshja e shitblerjes, kështu që pas ndërhyrjes u lidh 
marrëveshja për shitblerjen e banesës.

Edhe një ndryshim në legjislacion shkaktoi reagim negativ tek qytetarët. Ligji për ndry-
shimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore, parashikoi që bankat 
afariste t’i njoftojnë me shkresë blerësit, por edhe Avokaturën e Shtetit, në rastet kur blerësi 
i banesës, i cili ka lidhur marrëveshje për blerjen e banesës me pagesë të prolonguar, nuk e 
paguan gjashtë muaj rresht këstin e banesës. Në rastet e këtilla, Ligji parashikon që Avokatura 
e Shtetit t’u dërgojnë blerësve vërejtje me shkrim para se të paditen, me vërejtje se borxhi i 
prapambetur (këstet e prapambetura), doemos duhet të paguhen në tërësi, ndërkaq nëse nuk 
veprojnë në këtë mënyrë do të hapen procedura gjyqësore për ndërprerjen e njëanshme të 
marrëveshjes për shitblerje.

Pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa në të cilat qytetarët kërkonin ar-
syetim se çfarë domethënie kanë njoftimet të cilat ua dërgojnë bankat afariste, përkatësisht 
Avokatura e Shtetit, në të vërtetë kërkonin që Avokati i Popullit ta ndërpres fi llimin e proce-
durave gjyqësore për prishjen e marrëveshjeve. Avokati i Popullit, në rastet e këtilla vetëm 
mund t’i informonte parashtruesit se ka ndryshuar korniza ligjore, ua shpjegonte rrjedhën e 
procedurës, i këshillonte sesi të veprojnë në përputhje me Ligjin dhe në këtë kontekst t’i paguaj-
në në tërësi këstet, nëse nuk dëshirojnë të bartin pasoja, përkatësisht t’u prishen marrëveshjet 
për shitblerje.

Gjatë vitit raportues, bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me Shoqërinë Aksionare për 
Ndërtimin dhe Ekonomizimin me Hapësira Banimi dhe Afariste me Rëndësi për Republikën, 
është përmirësuar dukshëm. Përveç në disa raste, Shoqëria Aksionare tregoi gatishmëri për të 
vepruar me kohë sipas kërkesave të qytetarëve dhe njëkohësisht brenda afatit të përcaktuar t’u 
përgjigjet kërkesave, mendimeve dhe sugjerimeve të cilat Avokati i Popullit i dërgoi me rastet 
kur kërkesat kishin bazë, kështu që një pjesë e madhe e lëndëve u zgjidhën pozitivisht. Vetëm 
në rastet e shpërnguljes së personave të vendosur në mënyrë të paligjshme në banesat të cilat 
shteti i kishte ndarë për shfrytëzim, procedurat e shpërnguljes u zvarritën pa arsye, për çka 
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Avokati i Popull-it reagonte me kohë 
dhe me shkresa kërkonte që urgjen-
tisht të ndërmerren masa, me qëllim 
që të vazhdojnë procedurat e nisura. 
Edhe në këto raste, Shoqëria Aksionare 
vepronte sipas kërkesave të Avokatit 
të Popullit dhe në këtë drejtim banesat 
zbrazeshin nga personat e vendosur 
në mënyrë të paligjshme dhe u dorë-
zoheshin në zotërim shfrytëzuesve.

Ndryshimet  e shpeshta  të kornizës 
ligjore që e trajtojnë fushën banesore, 
shkaktuan pabarazi në procedimin dhe 
zgjidhjen e kërkesave individuale nga ana 
e organeve dhe institucioneve kompetente 
dhe pasiguri juridike tek qytetarët. 

Moskoordinimi dhe mosbashkëpunimi 
i organeve dhe institucioneve rezultoi me 
zvarritje të panevojshme të procedurave 
dhe me këtë edhe deri te shkelja e të 
drejtave të qytetarëve.

Transparencë më e madhe gjatë har-
timit dhe miratimit të ligjeve dhe ndryshi-
meve ligjore, me qëllim të përfshirjes së 
publikut të gjerë, si dhe informimit me 
kohë  të qytetarëve  me zgjidhjet  e reja 
ligjore.

Komunikim dhe bashkëpunim më 
efektiv i organeve dhe institucioneve me 
qëllim të përshpejtimit të procedurave sipas 
kërkesave të paraqitura të qytetarëve.

Konstatime Rekomandime
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Avokati i Popull-it reagonte me kohë 
dhe me shkresa kërkonte që urgjen-
tisht të ndërmerren masa, me qëllim
që të vazhdojnë procedurat e nisura. 
Edhe në këto raste Shoqëria Aksionare



MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE 

Republika e Maqedonisë si shtet social e 
ka për detyrë që qytetarëve t’u sigurojë mbro-
jtje sociale përmes sistemit të masave dhe akti-
viteteve dhe të krijojë politika për pengimin dhe 
tejkalimin e rrezikut social në shoqëri i cili prek 
një kategori të madhe të qytetarëve. Mirëpo, 
duke e pasur parasysh gjendjen në këtë sferë, 
Avokati i Popullit konsideron se sistemi i mbro-
jtjes sociale është krijuar dhe funksionon në 
mënyrë me të cilën nuk mund t’u sigurojë ku-
jdes dhe mbrojtje përkatëse qytetarëve të cilët 
janë të ekspozuar në rrezik social. 

Konstatimi i këtillë, para së gjithash i 
referohet veprimit jo me kohë të organeve kom-
petente sipas kërkesave të qytetarëve, përcak-
timit të padrejtë të gjendjes faktike dhe refu-
zimit të paligjshëm të kërkesave për realizimin 
e një lloji të caktuar të ndihmës dhe mbrojtjes 
sociale. Gjithsesi në këtë kontekst nuk duhet 
shpërfi llur fakti se shuma e ulët e të gjitha 
llojeve të ndihmave sociale nuk mundëson as 
kushte minimale për jetë normale të personave 
të rrezikuar social. 

Në veçanti, kategori vulnerabile janë per-
sonat gjendja shëndetësore e të cilëve është 
e çrregulluar dhe nuk kanë mundësi që vet të 
kujdesen për vetvete, dhe në këtë drejtim në 
mënyrë plotësuese ndikon edhe fakti se sipas kërkesave për realizimin e kompensimit, për ndih-
më dhe përkujdesje nga person tjetër, nuk vendoset për një periudhë më të gjatë kohore. Kjo, 
para së gjithash, i referohet joazhurnitetit të komisioneve për vlerësimin e nevojës për ndihmë 
dhe përkujdesje nga person tjetër, të cilët në raste të caktuara nuk kryenin kontroll për një kohë 
të gjatë, me çka qytetarët pamundësoheshin në realizimin e kësaj të drejte, ndërkohë që kishte 
edhe raste kur qytetarët në ndërkohë ndërronin jetë për shkak të gjendjes së keqe shënde-
tësore dhe mospasjes së kujdesit përkatës. Mosveprimi i komisioneve e pengoi edhe veprimin 
e Avokatit të Popullit në aspekt të mbrojtjes së këtyre të drejtave sepse nuk vepronin as sipas 
ndërhyrjeve të tij.

Meqë në raste të këtilla jo vetëm që nuk respektoheshin afatet ligjore për vendimmarrje 
sipas kërkesave të qytetarëve, por ndonjëherë nuk vendosej as pas  një viti ose periudhe ko-
hore akoma më të gjatë. Avokati i Popullit i dërgoi informata të veçanta ministrit të Punës dhe 
Politikës Sociale, me sugjerimin se mosveprimi i komisioneve rezulton me cenimin e parimit të 
sigurisë sociale, si dhe pengimin e punës së Avokatit të Popullit. Pas ndërhyrjeve të Avokatit të 
Popullit pjesa më e madhe e parashtruesve të parashtresave i realizuan të drejtat e tyre, por 
problemi me zvarritjen e procedurave ende nuk është tejkaluar.  
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MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE 



Problem tjetër, me të cilin ballafaqohen 
qytetarët e rrezikuar social ishte edhe pagesa jo 
me kohë e llojeve të caktuara të ndihmave so-
ciale, e që në veçanti u theksua gjatë pagimit të 
ndihmës së njëfi shtë në para. Avokati i Popullit 
konstatoi gjendje kur ishte miratuar aktvendimi 
për njohjen e së drejtës për ndihmë të njëfi shtë 
në para, e cila nuk ishte paguar edhe pse kishin 
kaluar disa muaj. Për këtë shkak, Avokati i Popullit 
sugjeronte se bëhet fjalë për persona të cilët janë 
në krizë të madhe sociale dhe se çdo prolongim i 
pagesës e rëndon akoma më tepër pozitën e tyre 
dhe ndihma e miratuar e humb qëllimin e vet. 

Sa i përket të drejtës së ndihmës sociale në 
para, qytetarët me vendbanim në vende më të 
largëta nuk mundnin ta realizonin këtë të drejtë për shkak se qendrat për punë sociale e pro-
longonin realizimin e inspektimeve mbi bazë të së cilave përcaktohen kushtet për realizimin e 
kësaj të drejte. Avokati i Popullit insistonte që të gjenden mënyra për realizimin e inspektimeve 
në këto familje dhe në numrin më të madh të rasteve këto procedura përshpejtoheshin, ndërkaq 
rekomandimet dhe sugjerimet pranoheshin, ndërsa qytetarët i realizonin të drejtat e tyre.

Veprimi jo me kohë i komisioneve 
kompetente për vlerësimin e nevojës për 
ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, 
e pamundësoi realizimin e kësaj të drejte 
në procedura të shpejta dhe efi kase, edhe 
pse bëhet fjalë për kategorinë më të rrezi-
kuar të qytetarëve. 

Shuma e ulët e të gjitha llojeve të 
ndihmës sociale nuk mundëson kushte 
minimale për jetë normale të personave të 
rrezikuar social, të cilët me ndihmën sociale 
nuk kanë mundësi të sigurojnë as ushqim e 
as veshmbathje dhe aq më pak t’i pagua-
jnë kompensimet për energji elektrike ose 
energji termike, ujë dhe shërbime tjera ko-
munale, me çka gjendja e tyre përkeqëso-
het edhe më tepër sepse detyrohen të jeto-
jnë pa kushte elementare për jetë.

Përmirësimi i zgjidhjeve kadrovike 
dhe zgjidhjeve tjera teknike për zbatimin 
e procedurave të shpejta dhe efi kase për 
realizimin e të drejtës së kompensimit për 
ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, 
me qëllim të shmangies së zvarritjes së 
procedurave të këtilla.

Përshtatja e shumës së ndihmës so-
ciale në para sipas shpenzimeve të jetës, 
me qëllim të sigurimit të kushteve elemen-
tare për jetë të kategorive më të rrezikuara 
të qytetarëve, veçanërisht të atyre të cilët 
nuk janë të aftë për punë ose nuk kanë 
mundësi që të kujdesen për vetveten.  

Konstatime Rekomandimee
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SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR

Të drejtat nga sigurimi pensional dhe inva-
lidor paraqesin një nga të drejtat themelore me të 
cilat qytetarëve u sigurohet mbrojtja dhe siguria 
sociale. Meqë bëhet fjalë për të drejta të cilat janë 
me rëndësi ekzistenciale nënkuptohet se veprimi 
dhe vendimmarrja në këto procedura duhet të 
bëhet me kohë dhe në mënyrë efi kase, që të arri-
het qëllimi bazë për realizimin e këtyre të drejtave.

Për fat të keq, sikurse edhe gjatë viteve të 
kaluara edhe në vitin raportues, qytetarët ngadalë 
dhe me vështirësi i realizonin këto të drejta, dhe 
për këtë shkak shpesh ndodhte të mbetnin pa 
mjete për ekzistencë sepse pas ndërprerjes së 
marrëdhënies së punës nuk mund ta realizonin të 
drejtën e pensionit për një periudhë më të gjatë 
kohore edhe atë si rezultat i mosazhurnitetit të or-
ganeve kompetente. Nga këto arsye numri i par-
ashtresave të qytetarëve nga kjo fushë, kur bëhet 
fjalë për afatet ligjore, si dhe për realizimin e të 
drejtës nga sigurimi pensional dhe invalidor, edhe 
në këtë periudhë raportuese është relativisht i 
madh. 

Së këtejmi mund të konstatohet se më së 
shumti zgjaten procedurat për marrjen e vendimit 
sipas ankesës së paraqitur para organit të shkallës 
së dytë. Ky problem u theksua më shumë në 
muajt e fundit të vitit raportues për shkak të ndërprerjes me punë të komisionit kom-
petent shtetëror të shkallës së dytë dhe mosfunksionimit të komisionit të ri shtetëror të 
formuar për vendosje në shkallë të dytë, me ç’rast numri i parashtresave në atë periudhë 
u rrit në mënyrë drastike. Duke vlerësuar se bëhet shkelje e drejtpërdrejt e të drejtave të 
qytetarëve, Avokati i Popullit intervenoi pranë organeve kompetente me kërkesa me shkrim 
dhe me këqyrje të shpeshta të drejtpërdrejta me sugjerime që të ndërmerren e masa për 
përshpejtimin e procedurave. Por, shpeshherë ndodhte të mos veprohej, sidomos në pro-
cedurat e shkallës së dytë. 

Numri më i madh i parashtresave nga kjo fushë, u parashtruan për shkak të shkeljeve 
të të drejtave gjatë realizimit të ndonjë lloji të caktuar të pensionit. Për dallim nga vitet 
e mëparshme, kur numri i parashtresave për realizimin e të drejtës së pensionit familjar 
ishte minimal, në këtë periudhë raportuese ky numër u rrit në mënyrë të konsiderueshme, 
kështu që parashtresat për realizimin e këtij lloji të pensionit ishin më së shumti në numër. 
Kjo që u cek më lart i referohej ndryshimeve dhe plotësimeve të kryera në Ligjin për sig-
urim pensional dhe invalidor, me të cilat ndryshuan kushtet për realizimin e të drejtës së 
pensionit familjar, përkatësisht është rritur mosha e nevojshme e bashkëshortit/vejushës/
vejanit dhe për këtë shkak një numër i madh i qytetarëve nuk mundën ta realizojnë këtë 
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të drejtë. Duke e pasur parasysh se këto janë kushtet 
ligjore, Avokati i Popullit në rastet e këtilla nuk kishte 
bazë për të hapur procedurë.

Krahasuar me vitet paraprak, u vërejt rritje e 
numrit të parashtresave për realizimin e të drejtës së 
pensionit të pleqërisë, të cilat kishin të bënin me mos-
veprimin me kohë dhe veprimin në mënyrë joefi kase të 
organeve kompetente. Avokati i Popullit sugjeronte se 
bëhet shkelje e të drejtave të qytetarëve, ndërkaq ndë-
rhyrjet për përshpejtimin e procedurave, në numrin më 
të madh të rasteve patën epilog pozitiv, përkatësisht 
qytetarët i realizuan të drejtat e tyre. Në të shumtën 
e rasteve qytetarët u pamundësuan në realizimin e të 
drejtës së tyre për pension pleqërie për shkak të mose-
videntimit ose evidentimit gabimisht të të dhënave në 
evidencën amzë, kontributeve të paguara me vonesë 
ose për shkak për shkak të dërgimit jo me kohë të të 
dhënave të nevojshme në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor nga ana e punëdhë-
nësve. 

Në aspekt të problemit me pagesën e kontributeve, Avokati i Popullit insistonte që Fondi 
për Sigurim Pensional dhe Invalidor të veprojë në përputhje me masat e përcaktuara me ligj 
për pagimin e kontributeve, në mënyrë që të sigurohet realizimi i të drejtave të të siguru-
arve, me ç’rast Fondi ndërmerrte masa përkatëse dhe qytetarët i realizonin të drejtat e tyre. 
Megjithatë, në raste të caktuara ekzistonin pengesa për arkëtimin e kontributeve për shkak të 
procedurave të hapura për falimentim ose likuidim të fi rmës, ndërkaq në disa raste për shkak 
të mosevidentimit të stazhit pensional si rezultat i mungesës së dokumentacionit përkatës 
– provë nga punëdhënësi, edhe pse kontributi për sigurim pensional invalidor ishte paguar. 
Në raste tjera u konstatua se ndonëse ishin paguar kontributet, stazhi për pension nuk ishte 
evidentuar për shkak se punëdhënësi nuk e kishte paguar kamatën për pagesën me vonesë 
të kontributit. Në këto raste, Avokati i Popullit ndërhynte në kontekst që stazhi pensional për 
të cilin janë paguar kontributet të evidentohet, duke sugjeruar se nuk duhet të kufi zohen të 
drejtat e personit të siguruar për shkak të papërgjegjësisë së punëdhënësit. Duke e pasur 
parasysh kornizën ligjore dhe tanimë qëndrimin e ndërtuar të Fondit, Avokati i Popullit konsi-
deroi se ky problem është tejkaluar, por në raste të caktuara edhe pse kontributi ishte paguar, 
Fondi nuk e evidentonte stazhin për shkak të mospagimit të kamatës dhe nuk i respektonte 
sugjerimet e Avokatit të Popullit, ndërsa qytetarët nuk i realizonin të drejtat e tyre.  

Edhe në këtë vit raportues ishte i konsiderueshëm numri i parashtresave të cilat kishin 
të bënin me realizimin e të drejtës për pension invalidor, në të cilat qytetarët e shprehnin 
pakënaqësinë dhe konsideronin se vendimet e komisioneve kompetente për vlerësimin e aftë-
sisë së punës nuk ishin objektive. Po ashtu, u vërejt numër më i madh i parashtresave të cilat 
kishin të bënin me zvarritjen e procedurës për përcaktimin e të drejtës për pension invalidor, 
si rezultat i funksionimit të vetëm një komisioni, për shkak të procedurave gjyqësore kundër 
anëtarëve të këtyre komisioneve dhe moszgjedhjes së anëtarëve të rinj. Në lidhje me këtë 
problem, Avokati i Popullit sugjeronte nevojën e përshpejtimit të procedurave, përcaktimit 
real të gjendjes faktike dhe miratimit të konstatimeve objektive, me qëllim që qytetarët, të 
cilët me të vërtetë e kanë humbur aftësinë e punës ta realizojnë të drejtë për pension inva-
lidor. 

Problem i veçantë për të cilin u ankuan qytetarët ishte abrogimi i të drejtës për pension 
invalidor pas kontrollit të kryer (obligim i përcaktuar me ligj). Me kornizën ligjore janë përcak-
tuar saktësisht sëmundjet të cilat nuk u nënshtrohen ekzaminimeve dhe aktvendimet e mirat-
uar për realizimin e të drejtës për pension invalidor nuk mund të ndryshojnë, prandaj Avokati 
i Popullit intervenonte që të mos u abrogohej e drejta personave të cilët përgjithmonë e kanë ww
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humbur aftësinë e punës. Për një pjesë të parashtresave, për realizimin e të 
drejtës për pension invalidor, procedura zvarritej për shkak të dorëzimit të një 
pjese të lëndëve në këqyrje dhe përpunim në Ministrinë e Punëve të Brend-
shme, për arsye të dyshimit se është kryer vepër penale me dokumentacion 
të falsifi kuar dhe të dyshimtë ose se qytetarët kanë dhënë ryshfet për ta re-
alizuar këtë të drejtë. Avokati i Popullit ndërhynte para Ministrisë së Punëve të 
Brendshme duke i sugjeruar rastet për të cilat nuk ishte konstatuar bazë për 
udhëheqjen e procedurës gjyqësore, lënda t’i kthehej organit kompetent me 
qëllim që qytetari ta vazhdonte procedurën e fi lluar për realizimin e të drejtës. 

Në periudhën raportuese, një numër i qytetarëve hasën në vështirësi 
gjatë realizimit të të drejtës për pension mbi bazë të marrëveshjeve ndërkom-
bëtare dhe bilaterale, në veçanti gjatë realizmit të pjesës proporcionale të pen-
sionit ose gjatë ripensionimit për stazhin e realizuar në ish-republikat e RSFJ-
së. Për kapërcimin e këtyre problemeve dhe përshpejtimin e procedurave para 
organeve kompetente të shteteve tjera, Avokati i Popullit insistonte që Fondi 
në vazhdimësi të komunikojë me autoritetet e vendeve të huaja. Në kuadër 
të kompetencave të veta, Avokati i Popullit komunikoi edhe drejtpërdrejtë me 

personat zyrtarë pranë organeve të huaja, me ç’rast kontribuoi në drejtim të përshpejtimit 
të procedurës dhe realizimit të të drejtave të qytetarëve. Mirëpo, në raste të caktuara, pro-
cedura zvarritej edhe për arsye se qytetarët nuk i dërgonin dokumentet e nevojshme për 
realizimin e të drejtës. Avokati i Popullit i njoftonte qytetarët se cilët dokumente dhe pranë 
cilit organ kompetent duhet të dërgohen, ndërsa pastaj ndërhynte me kohë për të vendosur 
ose për t’u paguar pensioni i realizuar. 

Në aspekt të realizimit të pensioneve me element të huaj është karakteristike se gjatë 
kësaj periudhës raportuese, prolongimi i procedurës më së shumti ka të bëjë me kërkesat për 
kompensimin e dëmshpërblimit midis vendeve kontraktuese. Për realizimin e të drejtës së 
pensionit nga shtete tjera edhe në këtë vit raportues Avokati i Popullit realizoi bashkëpunim 
të mirë me institucionet e ombudsmanëve të shteteve tjera, në veçanti me ish-republikat e 
Jugosllavisë, gjë që kontribuoi në përshpejtimin e procedurave dhe në realizimin e të drejtave 
të qytetarëve nga fusha pensionale. 

 Është i vogël numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me mbajtjen e një pjese 
të pensionit për shkak të pagimit të pensionit pa bazë, për çka u miratuan edhe vendime 
gjyqësore. Avokati i Popullit, në numrin më të madh të rasteve konstatoi se Fondi e respekton 
ligjin dhe e mban vetëm një të tretën të pensionit. 

Për dallim nga vitet paraprake, në periudhën raportuese, u tejkaluan problemet të cilat 
kishin të bënin me Fondin Solidar, që rezultoi me numër minimal të parashtresave për këtë 
çështje. Gjithashtu, u pranua edhe parashtresa për shkak të mosrealizimit të të drejtës për 
kompensim për dëmtim trupor, 
të drejtën për punë me orar 
të shkurtuar, të drejtën për 
akomodim në azil për pleq, 
të drejtën për mospagimin e 
asistencës fi nanciare për pen-
sionim nga punëdhënësi dhe 
ngjashëm. Megjithëkëtë, para-
shtresat e këtilla ishin në numër 
të vogël.

Në parashtresat në të cilat 
qytetarët kërkonin sqarime për 
të drejta të caktuara nga fusha 
e sigurimit pensional dhe in-
validor dhe sigurimit invalidor, 
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Avokati i Popullit me përkushtim ua sugjeronte dispozitat të cilat rregullojnë të drejta të cak-
tuara ose mundësitë për shfrytëzimin e mekanizmave dhe instrumenteve për mbrojtjen e të 
drejtave të tyre.

Zvarritja e procedurave para or-
ganeve kompetente dhe bashkëpunimi i 
vështirësuar me Avokatin e Popullit, re-
zultuan me realizimin e ngadalshëm dhe 
joefi kas të të drejtave nga sigurimi pen-
sional dhe invalidor, ndërsa me këtë edhe 
deri në cenimin e parimit kushtetues për 
siguri dhe drejtësi sociale.

Qytetarët me vështirësi e realizonin 
të drejtën e pensionit invalidor, jo vetëm 
për shkak të joobjektivitetit të komision-
eve kompetente, por edhe për shkak të 
procedimit të stërzgjatur si rezultat i 
numrit të pamjaftueshëm të anëtarëve të 
këtyre komisioneve.   
   

Përshpejtim i procedurave sipas kër-
kesave të qytetarëve dhe veçanërisht funk-
sionim më i shpejtë i Komisionit shtetëror 
për vendimmarrje në shkallë të dytë, sepse 
tanimë disa muaj askush nuk vepron sipas 
ankesave të qytetarëve.  

Kompletim i komisioneve për vlerë-
simin e aftësisë së punës, për shkak të 
vendimmarrjes më të shpejtë sipas kërke-
save të  qytetarëve dhe veprimit të tyre 
objektiv, në përputhje me gjendjen faktike 
të përcaktuar drejtë, sa i përket aftësisë së 
punës së aplikuesit. 

Konstatime Rekomandime

SIGURIMI DHE MBROJTJA 
SHËNDETËSORE

Çdo qytetarë i Republikës së Maqedonisë duhuhet ta realizojë papengesë të drejtën e mbrojtjesuh
shëndetësore dhe ta përmbush detyrimit e tij, ta ruruaj dhe ta përparojë shëndetit vet dhe shënde-ru
tin e të tjerëve. Mirëpo, në praktikë qytetarët shpeeshherë ndeshen me vështirësi dhe problemees
gjatë realizimit të të drejtës së garantuar me Kushthtetutë, ndërsa kjo jo vetëm se pasqyrohetht
negativisht në shëndetin e individit, por ndikon negativtivisht edhe në zhvillimin e gjithmbarshëmtiv
shoqëror të shtetit. Ky konstatim rezulton nga veprimi i i Avokatit të Popullit sipas parashtresavei A
të parashtruara numri i të cilëve, në periudhën raportuese se krahasuar me vitet paraprake, ështëse 
rritur. 

Në parashtresa qytetarët më së shpeshti kërkojnë ndërhyrhyrje për shkak të zvarritjes sërhy
paarsyeshme të procedurave për realizimin e të drejtës nga mbrojtjajtja shëndetësore dhe sigurimiojtja
shëndetësor. Ky problem, veçanërisht u konstatua në veprimin e Ministnistrisë së Shëndetësisë, sinist
organ i shkallës së dytë. Nisur nga kjo, Avokati i Popullit edhe për këtë vit vit raportues konstatoivit 
se organet kompetente nuk janë efi kase sa duhet gjatë veprimit sipas kërkesavesave të qytetarëve,save
d e s do os s pas a esa e të pa aq tu a, e ç a qyteta ët pe go e ë ea e të drejtëse tdhe sidomos sipas ankesave të paraqitura, me çka qytetarët pengohen në realizimin ein e të drejtësmin e
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së tyre për mbrojtje shëndetësore të garantuar me 
Kushtetutë.

Për tejkalimin e këtij problemi vazhdimisht janë 
dërguar kërkesa me shkrim dhe me gojë, janë bërë 
këqyrje të drejtpërdrejta dhe janë dërguar informa-
ta pranë Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe raporte 
të veçanta drejtuar ministrit të Shëndetësisë. Por, 
edhe përkundër kësaj, brenda një periudhë kohore 
më të gjatë as nuk veprohej sipas kërkesave dhe 
ankesave të qytetarëve e as nuk jepeshin përgjigje 
për kërkesat dhe intervenimet e Avokatit të Popullit. 
Megjithëkëtë, më së shumti shqetësonte mosmarrja 
e vendimeve sipas kërkesave dhe ankesave edhe 
pas kalimit të një viti, me çka qytetarët pamundëso-
heshin për sigurimin me kohë të mbrojtjes shën-
detësore. Nga këto shkaqe, ndërkaq me qëllim të 
mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, numri i par-
ashtresave të të cilëve rritej çdo ditë e më shumë, 
Avokati i Popullit i dërgoi raport të veçantë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, të cilën e informoi me 
gjendjen në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të qytetarëve dhe për pengimin e punës së Avokatit 
të Popullit për të vepruar sipas parashtresave të par-
ashtruara. 

Pas të gjitha intervenimeve, në muajt e fundit 
të vitit raportues u veprua për numrin më të madh të 
kërkesave dhe intervenimeve të Avokatit të Popullit, 
përkatësisht u miratuan akte përkatëse sipas kërke-
save dhe ankesave të qytetarëve. Mirëpo, mund të konstatohet se problemi nuk është tejkaluar 
akoma për arsye se para Ministrisë së Shëndetësisë, si organ i shkallës së dytë, edhe më tej ka 
numër të madh të lëndëve të pazgjidhura sipas ankesave të paraqitura.

  Sikurse edhe gjatë viteve të mëparshëm edhe në periudhën raportuese, numri më i madh 
i parashtresave kishte të bënte me kufi zimin e të drejtës për sigurim shëndetësor të detyrueshëm 
për shkak të kontributeve të papaguara nga ndonjë periudhë e mëhershme ose mbi ndonjë bazë e 
cila ka pushuar së ekzistuari. Për këtë shkak, qytetarët nuk u trajtuan si të siguruar, edhe pse me 
kohë e paguanin kontributin rrjedhës. Avokati i Popullit, sikurse edhe paraprakisht, i sugjeronte 
Fondit se të siguruarve duhet t’u lëshojë vërtetime (“Kartonë të kaltër”), sepse ata e paguajnë 
me rregull kontributin e radhës dhe për këtë shkak duhet të trajtohen si të siguruar shëndetësor, 

e jo Fondi ta grumbullojë kontrib-
utin dhe pastaj të mos ua njeh të 
drejtat qytetarëve, përkatësisht t’i 
trajtojë si persona të pasiguruar, të 
cilët duhet të paguajnë privat për 
shërbimet shëndetësore. Avokati 
i Popullit sugjeroi edhe mundësitë 
ligjore për arkëtimin e borxhit të 
papaguar, mirëpo duke u mbështe-
tur në dispozitën ligjore, sipas së 
cilës për të siguruarit për të cilët 
vërtetohet se nuk paguajnë me 
rregull kontribute, ose se vono-
hen me pagimin e tyre, më shumë 
se 60 ditë, Fondi ua shkurtonte 
qytetarëve të drejtat nga sigurimi 
i detyrueshëm shëndetësor, përveç 
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të drejtës për ndihmë urgjente mjekësore. Edhe përkundër sugjerimeve të Avokatit të Popullit, 
Fondi vazhdoi tua shkurtojë të drejtat këtyre personave, deri në shlyerjen e të gjitha kontrib-
uteve të maturuara dhe të papaguara, me ç’rast nuk u lëshonte vërtetim dhe kështu ata nuk 
kishin mundësi të shfrytëzonin mbrojtje shëndetësore si persona të siguruar.

Një numër i vogël i parashtresave u par-
ashtruan për shkak të mosnjohjes së cilësisë 
së personit të siguruar të qytetarëve të cilët 
nuk kishin tjetër bazë ligjore, ndërkaq në për-
puthje me ndryshimet e dispozitave ligjore 
kishin të drejtë të jenë të siguruar nëse në 
vitin paraprak kalendarik nuk kishin realizuar 
shumë të caktuar të të ardhurave dhe nën 
kushte tjera të përcaktuara me ligj. Avokati 
i Popullit në të gjitha rastet, kur qytetarët i 
përmbushnin kushtet ligjore, ndërhynte në 
aspekt që t’u njihej cilësia e personit të sig-
uruar, pas çka organi kompetent vepronte, 
ndërsa qytetarëve të cilët nuk i përmbushnin 
kushtet ligjore ua sqaronte legjislacionin dhe 
kushtet që duhet të përmbushen për ta reali-
zuar këtë të drejtë. 

Një numër i parashtresave kishin të 
bënin edhe me refundimin e mjeteve, përkatësisht të drejtën e kompensimit të shpenzimeve të 
mjekimit në institucione shëndetësore. Për këto parashtresa, qytetarët, të cilët i përmbushnin 
kushtet ligjore e realizonin të drejtën pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Por vazhdoi prak-
tika që organet kompetente t’i refuzonin kërkesat për refundimin e mjeteve për shërbimet dhe 
trajtimet mjekësore në institucione shëndetësore, me të cilët Fondi për Sigurim Shëndetësor 
nuk ka lidhur marrëveshje, për shkak se korniza ligjore edhe në këto raste e limiton këtë të 
drejtë. 

Po ashtu, ka pasur edhe parashtresa të cilat kishin të bënin me të drejtën e refundimit 
të mjeteve për medikamente ose mjete ndihmëse mjekësore, të cilat qytetarët i kanë siguruar 
me mjete personale, edhe pse ato mbulohen nga Fondi dhe është dashur të sigurohen nga 
institucionet shëndetësore, sidomos gjatë mjekimit spitalor. Si edhe vitin e kaluar, qytetarët i 
realizonin me vështirësi këto të drejta dhe përsëri ndesheshin me procedura të zgjatura ose u 
refundohej sasi më e vogël e mjeteve nga çmimi të cilin e kishin paguar. Mirëpo, pas ndërhyr-
jeve të Avokatit të Popullit qytetarët arrinin t’i realizojnë këto të drejta. 

Për dallim nga vitet paraprak, në këtë vit raportues, është parashtruar një numër i madh 
i parashtresave për realizimin e të drejtës së mjekimit jashtë vendit. Qytetarët, në të shumtën 
e rasteve, ankoheshin për mosmarrjen me kohë të përgjigjes sipas kërkesave për miratimin e 
mjekimit jashtë vendit, se organet kompetente i kanë refuzuar pa bazë kërkesat e tyre duke 
mos e marrë parasysh dokumentacionin e bashkëngjitur mjekësor dhe faktin se për gjendje 
shëndetësore të caktuara nuk ekzistojnë kushte dhe mundësi për mjekim në Republikë. Në këto 
raste, Avokati i Popullit ndërhynte për përshpejtimin e procedurës dhe përcaktimin e drejtë të 
gjendjes faktike, duke sugjeruar në atë se nëse vlerësohet mospasja e mundësive për mjekim 
brenda vendit, të mundësohet mjekimi jashtë vendit, me ç’rast një pjesë e qytetarëve e reali-
zuan këtë të drejtë.  

Si në periudhën paraprake edhe në këtë periudhë raportuese pranë Avokatit të Popullit 
u parashtruan disa parashtresa nga qytetarë të cilët u ankuan për mjekim joadekuat, jopro-
fesional dhe jocilësor. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave Avokati i Popullit kërkoi që 
rastet në fjalë të rishqyrtohen, ndërsa për këtë qëllim sipas kërkesave të Avokatit të Popullit u 
formuan komisione të veçanta profesionale, të cilët vërtetojnë se a bëhej fjalë për mjekim të 
pandërgjegjshëm dhe joprofesional. Në rastet sipas së cilëve vepronte Avokati i Popullit, edhe 
pse u formuan komisionet profesionale, nuk u vërtetuan lëshime gjatë mjekimit, ndërsa Avokati 
i Popullit, duke mos pasur mundësi që ta vlerësojë në mënyrë profesionale autenticitetin e kon-

të drejtës për ndihmë urgjente mjekësore. Edhe përkundër sugjerimeve të Avokatit të Popullit, 
Fondi vazhdoi tua shkurtojë të drejtat këtyre personave, deri në shlyerjen e të gjitha kontrib-
uteve të maturuara dhe të papaguara, me ç’rast nuk u lëshonte vërtetim dhe kështu ata nuk 
kishin mundësi të shfrytëzonin mbrojtje shëndetësore si persona të siguruar.

Një numër i vogël i parashtresave u par-
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statimeve, i drejtonte qytetarët të hapin procedurë gjyqësore.
Në periudhën raportuese, për dallim nga vitet e mëparshëm, kishte një numër të vogël 

të parashtresave të cilat kishin të bënin me cenimin e të drejtës së pagimit të kompensimit të 
pagës gjatë kohës së mungesës nga puna për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe mëmësisë. Në 
lidhje me njohjen e kësaj të drejte ishte karakteristike zvarritja e procedurave, përllogaritja 
e gabuar e lartësisë së kompensimit dhe mospagimi i kompensimit për shkak të kontributeve 
të papaguara. Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, në të shumtën e rasteve, u veprua dhe 
qytetarët e realizuan këtë të drejtë.

U parashtruan edhe parashtresa në lidhje me mbrojtjen e personave me sëmundje men-
dore, të vendosur në Institucionin Publik Shëndetësor – Spitalin Psikiatrik Shkup në Shkup, si 
dhe parashtresa për shkak të çrregullimit të sigurisë për shkak të zënkave dhe rrahjeve midis 
pacientëve, por pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit u ndërmorën masa përkatëse për sig-
urimin e kushteve për siguri personale dhe mbrojtje të pacientëve. Në disa parashtresa qytetarët 
vunë në pah rrezikun për jetën e tyre nga persona me çrregullime psikike, si dhe rrezikun për 
vetëlëndimin e tyre. Në këto raste personat nuk kërkonin mbrojtje dhe trajtim me dëshirën e 
tyre në institucion përkatës, ndërkaq një gjë të tillë nuk e kërkonin as familjarët e tyre, ndër-
kohë që u shënua edhe një rast i një personi me çrregullime mendore i cili nuk kishte familje. 
Për këtë shkak, fqinjët e këtij personi kërkuan nga Avokati i Popullit të ndërhyjë tek organet 
kompetente që personit t’i sigurohej trajtimi adekuat dhe mbrojtja shëndetësore. Pas ndërhy-
rjes së Avokatit të Popullit, organet kompetente ndërmorën masa dhe personat u përkujdesën.  

statimeve, i drejtonte qytetarët të hapin procedurë gjyqësore.
Në periudhën raportuese, për dallim nga vitet e mëparshëm, kishte një numër të vogël 

të parashtresave të cilat kishin të bënin me cenimin e të drejtës së pagimit të kompensimit të 
pagës gjatë kohës së mungesës nga puna për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe mëmësisë. Në 
lidhje me njohjen e kësaj të drejte ishte karakteristike zvarritja e procedurave përllogaritja

Qytetarët shpeshherë ndeshen me 
vështirësi dhe probleme gjatë realizimit të 
të drejtës së garantuar kushtetuese për 
mbrojtje shëndetësore, e kjo jo vetëm që 
shprehet negativisht mbi shëndetin e indi-
vidit, por ndikon negativisht në zhvillimin e 
përgjithshëm shoqëror të shtetit. 

Ministria e Shëndetësisë edhe në këtë 
vit raportues nuk veproi me kohë sipas an-
kesave të qytetarëve, me ç’rast Avokati 
i Popullit u detyrua të ndërmerr më tepër 
masa në kontekst të përshpejtimit të pro-
cedurave, me ç’rast u zgjidhën një pjesë e 
lëndëve.  

Të ndërmerren të gjitha masat e 
mundshme për sigurimin e kushteve dhe 
mundësive të barabarta që çdo qytetarë 
ta realizojë të drejtën e mbrojtjes shënde-
tësore, me qëllim të krijimit të popullatës 
së shëndoshë, e cila do të kontribuojë në 
zhvillimin e shoqërisë në tërësi.  

Ministria e Shëndetësisë t’i ndërmerr 
të gjitha masat e mundshme për marrjen 
e vendimeve sipas ankesave të paraqitura 
brenda afateve të përcaktuara me ligj. 

Konstatime Rekomandime

ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

77



TË DREJTAT E FËMIJËVE

Avokati i Popullit gjatë vitit raportues, përsëri
u ballafaqua me numër të madh të problemeve dhe 
vështirësive në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve, si në kuadër të familjes ashtu edhe në
organet dhe institucionet për përkujdesje.

Përkatësisht, në periudhën raportuese, u shënua 
numër i madh i parashtresave të cilat kishin të bënin
me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga fusha tëëë
ndryshme, ndërkaq problemet për të cilat kërkoheej e
ndërhyrje nga Avokati i Popullit nuk dallonin nga atato at
të viteve të kaluar. Ajo që nga viti në vit përsëritett sit
dukuri dhe u paraqit edhe gjatë vitit raportues, isshte s
fakti se parashtresa parashtroheshin vetëm ngaa të a
rriturit e jo edhe nga fëmijët. Gjendja e këtillë përsëriër
e imponoi pyetjen nëse një gjë e këtillë i referrohetr
mosinteresimit të fëmijëve që vet të luftojnë për tëë
drejtat e tyre ose kjo është pasojë e mosinformmimit m
dhe mosnjohjes së mekanizmave mbrojtës. 

Angazhimi shumëvjeçar i Avokatit të Populllit që l
fëmijët të trajtohen si subjekte të cilët kanë të drrejta, re
interesa dhe detyra akoma nuk vërehet se po resppek-p
tohet as nga familjet e as nga ana e organeve dhed
nstitucioneve kompetente. Edhe më tej vërehet see të e
rriturit vendosin për atë se çka është më e mirë ppërp
fëmijët, pa u dhënë mundësi që vetë fëmijët, konformmrm
moshës dhe pjekurisë së tyre t’i shprehin mendimet ddhe qëndrimet e tyre për të gjitha çështjet d

r dhe vendimet të cilat drejtpërsëdrejti i prekin. Kjo shphpie në konstatimin se ekziston nevojë përhp
edukimin e prindërve, ndërsa veçanërisht të personave e zyrtarë të cilët vendosin për të drejtat ee z
fëmijëve, me qëllim që edhe vet fëmijët të marrin pjesë nnë vendimmarrje për të drejtat e tyre.n
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Të drejtat në familje 

Problemet e fëmijëve dhe shkeljet e të drejtave të tyre edhe gjatë këtij viti më së shpeshti Problemet e fëmijëve dhe shkeljet e të drejtave të tyre edhe gjatë këtij viti më së shpeshti 
ishin të pranishme në familje dhe për këtë është parashtruar numri më i madh i parashtresave. anishmanishmishin të pranishme në familje dhe për këtë është parashtruar numri më i madh i parashtresaverapran
Konfl iktet bashkëshortore, mosmarrëveshjet midis prindërve, por edhe të bashkësisë më tëhkëshorthkëshort
gjerë familjare, kanë ndikim të pashmangshëm mbi fëmijët në familje dhe në vend që në çdo në ndikimnë ndikim
familje fëmija të jetë qendra e vëmendjes së të dy prindërve, pavarësisht nëse jetojnë bashkë qendra e vqendra e vë
ose jo, shpeshherë fëmijët u shfrytëzuan si mjet për realizimin e të drejtave dhe dëshirave të ët u shfrytëët u shfrytë
prindërve, ndërsa shpeshherë edhe për shkak të “konfl ikteve” ndërmjet prindërve.rë edhe për rë edhe për s

Numri më i madh i parashtresave të parashtruara edhe në këtë vit raportues kishin të shtresave të shtresave të 
bënin me realizimin e të drejtës së fëmijës për mbajtjen e kontakteve personale me prindins së fëmijës pës së fëmijës pëbëbën

të cilin nuk jeton dhe për këtë shkak, sikurse edhe viteve të kaluar, Avokati i Popullit i ëtë shkak, sikurëtë shkak, sikurme tëtë
shtoi vëmendje të madhe kësaj çështje, veçanërisht në aspekt të miratimit dhe zbatimit saj çështje, veçasaj çështje, veçanpërkushsh

meve të qendrave për punë sociale. Në këtë kontekst, në disa raste, ku prindërit nuk ë sociale. Në këtë ë sociale. Në këtë të vendimm
ë gjejnë zgjidhje adekuate dhe konsideronin se qendrat veprojnë në mënyrë joprofe-dhe konsideronin sdhe konsideronin semundën tëtë
e të pandërgjegjshme në kkon-ksionale dhee
regullimit të kësaj çështjeeje,etekst të rrr
pullit përmes Ministrisë së Pu-Avokati i Poo

olitikës Sociale kërkoi që EEntiEnës dhe Poo
mtari Sociale të kryej mbikëqqyr-qpër Veprimmt

j nën e ekipit profesional, i cili ve- je mbi punn
pas lëndëve. Pas mbikëqyrjess sëespron sipapa

uar, Enti për Veprimtari Socialle, ualrealizuaua
j pte rekomandime qendrave në mëmënyrëmëjepte pte 
që të tejkaloheshin problemet, nëë rasteë qëqë
të veçanta edhe sugjeronte nevojojën për oj
ndërmarrjen e masave dhe vepeprimeve,ep
para së gjithash për interesin mmë të mirëm
të fëmijës.

Njëherësh, Avokati i i Popullit ndër- i 
hyri edhe në rastet kukur prindërit nuk ikur
respektonin të drejtat e fëmijëve dhe nuk i kryenin detyrat dhe obligimet e tyre, me ç’rast ejtat e fëmijëve dhe nuk i kryenin detyrat dhe rejtat e fëmijëve dhe nuk i kryenin detyrat dhe 
kërkonte respektimin konsekuent të Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe Ligjit për familjerespektimin konsekuent të Konventës për të Drejtat e Fë respektimin konsekuent të Konventës për të Drejtat e Fë
dhe zbatimin e masave përkatëse. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit sugjeronte që prindëratimin e masave përkatëse. Në këtë kontekst, Avokati i Popatimin e masave përkatëse. Në këtë kontekst, Avokati i Pop
ta respektojnë të drejtën e fëmijës për realizimin e kontakteve personale me prindin me të ciliektojnë të drejtën e fëmijës për realizimin e kontakteve perektojnë të drejtën e fëmijës për realizimin e kontakteve per
nuk jeton dhe ndërmarrjen e masave për pengimin e keqpërdorimit të kësaj të drejte në dëmon dhe ndërmarrjen e masave për pengimin e keqpërdorion dhe ndërmarrjen e masave për pengimin e keqpërdorim
të interesave të fëmijëve, si dhe potenconte se gjatë miratimit të vendimeve qendra duhet tesave të fëmijëve, si dhe potenconte se gjatë miratimit esave të fëmijëve, si dhe potenconte se gjatë miratimit t
merr parasysh edhe mendimin e fëmijës, në përputhje me moshën dhe pjekurinë që ka, poarasysh edhe mendimin e fëmijës, në përputhje me moarasysh edhe mendimin e fëmijës, në përputhje me mo
edhe ta informojë fëmijën me pasojat e mundshme nga vendimet, siç parashikohet me Ligjiinformojë fëmijën me pasojat e mundshme nga vend informojë fëmijën me pasojat e mundshme nga vend
për familjen. 

Në disa raste, të cilat kishin të bënin me të drejtën e fëmijës për realizimin e kontaktevë disa raste, të cilat kishin të bënin me të drejtën e ë disa raste, të cilat kishin të bënin me të drejtën e 
personale me prindin me të cilin nuk jeton, për shkak të ndërprerjes më të gjatë të kontaktevle me prindin me të cilin nuk jeton, për shkak të nale me prindin me të cilin nuk jeton, për shkak të n
midis fëmijës dhe prindit u vërejt rezistencë tek fëmija për të pasur kontakt me prindin me tmijës dhe prindit u vërejt rezistencë tek fëmija ëmijës dhe prindit u vërejt rezistencë tek fëmija 
cilin nuk jeton, me ç’rast për një periudhë kohore më të gjatë u intervenua që qendrat të punok jeton, me ç’rast për një periudhë kohore më tk jeton, me ç’rast për një periudhë kohore më t
jjnë në aspekt këshillues me fëmijën dhe familjen në tërësi, me qëllim të tejkalimit të gjendjeaspekt këshillues me fëmijën dhe familjen nëaspekt këshillues me fëmijën dhe familjen në
së këtillë. Në këtë drejtim u sugjerua shfrytëzimi i të gjitha masave që janë në dispozicion, të. Në këtë drejtim u sugjerua shfrytëzimië. Në këtë drejtim u sugjerua shfrytëzimi 
kryhet mbikëqyrje mbi ushtrimin e të drejtave të prindërve dhe prindërve t’u vihen në pah manmbikëqyrje mbi ushtrimin e të drejtave tmbikëqyrje mbi ushtrimin e të drejtave t
gësitë gjatë edukimit dhe zhvillimit të fëmijës, ndërkaq nëse është e nevojshme, në raste tjatë edukimit dhe zhvillimit të fëmijgjatë edukimit dhe zhvillimit të fëmij
caktuara, të dërgohen vet ose bashkë me fëmijën në këshillimore përkatëse ose në institucioa, të dërgohen vet ose bashkë ma, të dërgohen vet ose bashkë me
tjetër shëndetësor, social ose edukativ. hëndetësor, social ose edukatihëndetësor, social ose edukativ

Në një numër të madh të rasteve, në të cilët ekzistonin probleme me realizimin e të një numër të madh tëë një numër të madh të 
drejtës së fëmijës për të realizuar kontakte personale me prindin me të cilin nuk jeton, pasë fëmijës për të resë fëmijës për të re
ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit procedurat përfundonin me sukses, përkatësisht vendosejeve të Avokatijeve të Avokatit
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shin ose rivendoseshin marrëdhëniet personale dhe kontaktet midis fëmijëve dhe prindit, por 
kishte edhe raste kur edhe përkrah ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit dhe punës profesionale të 
qendrave, për shkak të reagimit me vonesë problemi nuk tejkalohej.

Sa i përket realizimit dhe mbrojtjes të të drejtës për marrëdhënie të drejtpërdrejta dhe 
personale midis fëmijëve dhe prindërve, Avokati i Popullit në disa raste ndërhyri edhe për fëmijët 
shtetas të Maqedonisë, të cilët jetojnë me njërin prind jashtë vendit, ndërsa prindi tjetër jeton 
në Republikën e Maqedonisë. Duke i pasur parasysh të drejtat e garantuara të fëmijës që edhe 
në raste të këtilla të realizojë kontakte me prindin me të cilin nuk jeton, Avokati i Popullit ndër-
hyri që organet kompetente të veprojnë në përputhje me Konventën e Hagës për aspekte civile-
juridike të grabitjes ndërkombëtare të fëmijëve, ndërsa për një rast tjetër zhvillohej procedurë 
për caktimin e kujdestarit të fëmijës dhe miratimin e aktvendimit nga qendra kompetente për 
punë sociale.

Gjithashtu, Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë të vet për shkak të deportimit 
të dy fëmijëve të mitur nga Suedia në Republikën e Maqedonisë, edhe pse nuk kishin prindër 
ose farefi s të afërm, të cilët do të mund t’i pranonin, duke sugjeruar se gjatë ndërmarrjes së 
kësaj mase për momentin do të duhet të kihet kujdes se a është kjo në interesin më të mirë 
të fëmijëve. Avokati i Popullit për rastin konkret ndërhyri përmes ombudsman institucioneve të 
Suedisë, me ç’rast pas masave të ndërmarra e u njoftua se Byroja për Migracion e Suedisë për-
kohësisht e ka prolonguar deportimin e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë dhe fëmijëve u ka 
dhënë leje për qëndrim në Suedi.

shin ose rivendoseshin marrëdhëniet personale dhe kontaktet midis fëmijëve dhe prindit, por 
kishte edhe raste kur edhe përkrah ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit dhe punës profesionale të 
qendrave, për shkak të reagimit me vonesë problemi nuk tejkalohej.

Sa i përket realizimit dhe mbrojtjes të të drejtës për marrëdhënie të drejtpërdrejta dhe 
personale midis fëmijëve dhe prindërve Avokati i Popullit në disa raste ndërhyri edhe për fëmijëtijët
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Dhuna në familje

Në këtë periudhë raportuese u shpesh-
tuan denoncimet për dhunën në familje mbi
fëmijët, por edhe mbi personat e rritur, ndërkaq
karakteristik ishte fakti se u evidentuan edhe
parashtresa nga gjinia mashkullore si vikti-
ma të dhunës në familje. Duke vepruar sipas
parashtresave të këtij lloji, Avokati i Popullit
ndërmerrte aktivitete përpara organeve kom-
petente, me qëllim të shqyrtimit të rastit dhe
kërkonte ndërmarrjen e masave për mbrojtjen
e viktimave nga dhuna në familje. Mirëpo, pas
masave të ndërmarra dhe shqyrtimit të raste-
ve, qendrat, në një numër të vogël të rasteve.
konstatuan ekzistimin e dhunës, me ç’rast u
ndërmorën masa për mbrojtjen e viktimave, si
dhe masa ndaj kryerësit të dhunës. 

 Nga procedimi sipas parashtresave u
konstatua se më së shpeshti dhunës i ekspo-
zohen: gratë, fëmijët dhe personat e moshuar.
Avokati i Popullit konstatoi se, në familjet në
cilat ka dhunë, fëmijët janë viktima pavarësisht se a i ekspozohen dirdirekt dhunës ose janë vetëm dir
dëshmitarë të dhunës dhe për këtë arsye ndërhynte para qendrave për ër punë sociale në mënyrë ër 
që në raste të këtilla të ndërmerren masa për mbrojtjen e fëmijëve. Për dalldallim nga dhuna fi zike, dall
e cila është evidente dhe lehtësisht mund të konstatohet, dhuna psikike mundund të konstatohet mund
shumë më vështirë, ndërkaq viktimat e dhunës në familje shpeshherë nuk e denoncooncojnë dhunën oncoj
menjëherë, por vetëm pasi të merr dimensione më të gjera, kështu që pasojat janë më të më të mëdha ë të m
dhe evitohen më vështirë.  

 Duke vepruar sipas parashtresave të cilat kanë të bëjnë me dhunën në familje, Avokati i 
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Popullit sugjeronte se kjo është shkelje e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të çdo qyte-
tari, pavarësisht gjinisë, statusit, përkatësisë, moshës dhe ngjashëm dhe se parandalimi dhe re-
agimi me kohë mund të kontribuojnë në reduktimin e kësaj dukurie dhe zbutjen e pasojave nga 
ky lloj i dhunës. Po ashtu, Avokati i Popullit sugjeroi edhe nevojën për edukimin e qytetarëve dhe 
fëmijëve me qëllim të informimit të tyre dhe fi timit të shkathtësive për t’i identifi kuar cenimet 
dhe keqpërdorimet e të drejtave dhe lirive.

Mbrojtja shëndetësore

Avokati i Popullit, sikurse edhe gjatë viteve të he gjatë vitevedhe gjatë viteve 
ar edhe në vitin raportues, e trajtoi probleminrajtoi problemintrajtoi probleminkaluar ar 

mijët përdorues të mjeteve nararkotike dhe nëarme fëmijmij
tim ndërhynte para organevee kompetentevekëtë drejtiti
të ndërmarrjes së masave ppër mbrojtjenpme qëllim ttë
egorie të fëmijëve. e kësaj katee
atësisht, Avokati i Popullitt iu drejtua t Përkaa
ë Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punës iMinistrisë sëë
ës Sociale me sugjerimin se ekziston dhe Politikëë
r t’i vënë theks të veçantëë këtij prob-ë nevoja për r 

e i ndërmarrë të gjitha massat e mund-slemi duke e 
gjore, administrative, socialee dhe masat eshme ligjigj

ore, si dhe organizimin e instittucioneve dhetarsimormor
teve shëndetësore të cilat do t’u’u mundësonin ’uentevntev

kujdes dhe mjekim adekuat fëmijëvëve përdorues të ëvkk
mjeteve narkotike. 

 Duke vepruar sipas kësaj kërkese, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e njoftoisaj kërkese, Ministria e Punës dhe saj kërkese, Ministria e Punës dhe 
Avokatin e Popullit se njëri nga prioritetet është hapja e qendrës ditore për fëmijët përdoruesga prioritetet është hapja e qendrës dga prioritetet është hapja e qendrës d
të drogave dhe substancave psikotrope, në territorin e Komunës Shuto Orizarë, për çka janëve psikotrope, në territorin e Komunës Sve psikotrope, në territorin e Komunës S
zhvilluar biseda intensive me Ministrisë e Shëndetësisë, në kompetencën e të cilës është trajtimie me Ministrisë e Shëndetësisë, në kompetene me Ministrisë e Shëndetësisë, në kompeten
shëndetësor i qytetarëvrëve dhe në përgjithësi sistemi shëndetësor.rëve

 Ministria e Shëndetësisë konfi rmoi se posedon informata për raste individuale të person-a e Shëndetësisë konfi rmoi se posedon informata për ria e Shëndetësisë konfi rmoi se posedon informata për 
ave të mitur përdorues të mjeteve narkotike, të cilët deri tani janë drejtuar në klinika të caktuaramitur përdorues të mjeteve narkotike, të cilët deri tani janë dmitur përdorues të mjeteve narkotike, të cilët deri tani janë dr ra 
për shkak të mbrojtjes përkatëse shëndetësore, si dhe për hospitalizimin e personave të mituak të mbrojtjes përkatëse shëndetësore, si dhe për hospitaak të mbrojtjes përkatëse shëndetësore, si dhe për hospita r, 
gjendja shëndetësore e të cilëve është përkeqësuar. Megjithatë, në mungesë të institucionshëndetësore e të cilëve është përkeqësuar. Megjithatë,shëndetësore e të cilëve është përkeqësuar. Megjithatë, it 
përkatës për mjekimin e këtyre fëmijëve ata akoma mbahen në Qendrën Klinike, ku u sigurohes për mjekimin e këtyre fëmijëve ata akoma mbahen në Qs për mjekimin e këtyre fëmijëve ata akoma mbahen në Q et 
trajtimi dhe mbrojtja shëndetësore. Për më tepër, Ministria e Shëndetësisë i konfi rmoi informadhe mbrojtja shëndetësore. Për më tepër, Ministria e Shdhe mbrojtja shëndetësore. Për më tepër, Ministria e Shë a-
tat e Avokatit të Popullit se gjithnjë e më shumë vërehet përdorimi i mjeteve narkotike tek tokatit të Popullit se gjithnjë e më shumë vërehet përdokatit të Popullit se gjithnjë e më shumë vërehet përdo të 
rinjtë e shkollave të mesme në Maqedoni, si dhe se është rritur numri i personave të mitur teshkollave të mesme në Maqedoni, si dhe se është rritshkollave të mesme në Maqedoni, si dhe se është rritu ek 
të cilët është konstatuar diagnoza e varësisë nga lëndët dehëse. Po ashtu, u konfi rmua se nuështë konstatuar diagnoza e varësisë nga lëndët dehështë konstatuar diagnoza e varësisë nga lëndët deh k 
ekzistojnë institucione përkatëse me resurse hapësinore dhe kadrovike në rrjetin e institucionnë institucione përkatëse me resurse hapësinore dhnë institucione përkatëse me resurse hapësinore dh n-
eve shëndetësore të Republikës, e as protokolle të caktuar për mjekimin e tyre, por se punohendetësore të Republikës, e as protokolle të caktuandetësore të Republikës, e as protokolle të caktua et 
në këtë problematikë me qëllim që të krijohen kushte dhe mundësi për mjekimin e këtyre fëmproblematikë me qëllim që të krijohen kushte dhproblematikë me qëllim që të krijohen kushte dh i-
jjëve.

Duke e pasur parasysh rritjen e numrit të varësve nga mjetet narkotike, në veçanti rritjeke e pasur parasysh rritjen e numrit të varke e pasur parasysh rritjen e numrit të varë n 
e numrit të fëmijëve varës, Avokati i Popullit rekomandoi planifi kimin e programeve përkatëst të fëmijëve varës, Avokati i Popullit ret të fëmijëve varës, Avokati i Popullit rek se
edukative nëpër shkolla dhe fëmijët që nga mosha më e hershme të njihen me veprimin e dëme nëpër shkolla dhe fëmijët që nga mve nëpër shkolla dhe fëmijët që nga mo m-
shëm dhe me pasojat nga përdorimi i mjeteve narkotike, si dhe të zbatohen kontrolle më the me pasojat nga përdorimi i mjhe me pasojat nga përdorimi i mje të
shpeshta sistematike me qëllim të zbulimit të hershëm të varësive.a sistematike me qëllim të zbula sistematike me qëllim të zbuli

Avokati i Popullit, veç tjerash, sugjeroi se është e domosdoshme që shteti të hartojë stratokati i Popullit, veç tjerashokati i Popullit, veç tjerash, t-
egji të veçantë për këtë dukuri, përkatësisht për përcaktimin e trajtimit të veçantë kur bëheeçantë për këtë dukuveçantë për këtë dukur et 
fjalë për fëmijët e varur, si dhe mundësitë për vendosjen e tyre në institucione të posaçme. Sfëmijët e varur, sfëmijët e varur, s ë ww
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këtejmi, Avokati i Popullit e potencoi nevojën e përfshirjes së të gjitha organeve dhe institucion-
eve të cilat janë të autorizuara dhe të angazhuara për  kujdesin e të drejtave të fëmijëve, si nga 
aspekti shëndetësor ashtu edhe nga aspekti social, arsimor etj. 

Kur bëhet fjalë për mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve, pranë Avokatit të Popullit u para-
shtrua parashtresë nga prindërit të cilët konsideronin se për shkak të trajtimit joadekuat, lëshi-
meve dhe mbrojtjes shëndetësore jo me kohë nga ana e mjekëve, fëmija e tyre ka ndërruar jetë. 
Në këtë rast, sikurse edhe në raste të tjera që kishin të bënin me mjekimin joprofesional dhe 
joadekuat, Avokati i Popullit përveç këqyrjeve të drejtpërdrejta në dosjen mjekësore, kërkonte 
që rasti të shqyrtohet nga komision i  formuar i veçantë për mbikëqyrje profesionale nga ana e 
Ministrisë së Shëndetësisë. Mirëpo, komisionet profesionale në të shumtën e rasteve nuk kon-
statonin lëshime gjatë mjekimit dhe veprimit të personave mjekësorë, ndërkaq duke e pasur 
parasysh se Avokati i Popullit nuk është ekspert për ta vlerësuar autenticitetin e konstatimeve 
të këtilla, qytetarët udhëzoheshin që mbrojtjen e tyre ta kërkojnë në procedura gjyqësore.

Avokati i Popullit, me iniciativë të vet, hapi procedurë për ndryshimin e Rregullores për 
përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe obligimeve nga sigurimi i detyrueshëm 
shëndetësor, për arsye se me dispozitat e saj parashikohej që si shoqërues i fëmijës gjatë kohës 
së hospitalizimin mund të jetë vetëm nëna e fëmijës. Avokati i Popullit dërgoi rekomandim pranë 
Këshillit Drejtues të Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë, me kërkesë që të bëjnë 
ndryshime dhe plotësime të Rregullores, duke dhënë mundësinë që si shoqërues i fëmijës gjatë 
hospitalizimin të jenë të dy prindërit ose në raste të arsyeshme edhe anëtar tjetër i familjes. 
Sipas këtij rekomandimi u veprua menjëherë dhe dispozita kontestuese e Rregullores u ndry-
shua, në përputhje me sugjerimet e Avokatit të Popullit. 
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Fëmijët me nevoja të veçanta dhe grupet e 
veçanta të fëmijëve të margjinalizuar

Avokati i Popullit edhe në vitin raportues vazhdoi t’i monitoroj gjendjet që kanë të bëjnë mezhdoi t’i monitoroj gjendjet qzhdoi t’i monitoroj gjendjet q
r të drejtat e personave/fëmijëve me nevoja të veçanta, në të cilën fushë u parashtrua një numërçanta, në të cilën fushë u paraçanta, në të cilën fushë u paras

i vogël i parashtresave, të cilat para së gjithash kishin të bënin me përfshirjen e fëmijëve në ar-kishin të bënin me përfshirjen e fëkishin të bënin me përfshirjen e fë
simin e rregullt, si dhe me gjendjen në shkollat poosaçme.po

Përkatësisht, u dërgua një shkresë nga Shoqata për Zhvillimin e Bashkësisë Rome “Sum-oqata për Zhvillimin e Bashkësisë Rome “Suoqata për Zhvillimin e Bashkësisë Rome “Su
nal”, si reagim pas informatave se një numër i madh i fëmijëve të bashkësisë rome janë regjis-adh i fëmijëve të bashkësisë rome janë regjis-adh i fëmijëve të bashkësisë rome janë regjis-n
ruar në shkolla/paralele për fëmijë me nevoja të vveçanta, pa u kategorizuar paraprakisht ngavt

komisioni profesional, përkatësisht fëmijët janë prannuar me kërkesë të prindërve ose për shkaqenk
jera.tj

Shoqata u informua se që nga viti 2010 në Rapportin e Komitetit Evropian Kundër Diskri-p
minimit Racor kishte vërejtje se në Republikën e Maqqedonisë, një numër i madh i fëmijëve,qm
veçanërisht të bashkësisë rome, të cilët mësojnë nëpër sshkolla me nevoja të posaçme edhe pseshv
nuk janë kategorizuar si të tillë. Avokati i Popullit vizitoi mmë tepër shkolla dhe hartoi Informatëmn
me konstatime dhe rekomandime, e cila më pas iu dërgua QeQeverisë së Republikës së MaqedonisëQevm
dhe ministrive kompetente.d

Gjithashtu, gjatë vitit 2011, Avokati i Popullit vëmendje u u përkushtoi edhe fëmijëve meu 
dëgjim të dëmtuar, sepse ndonëse sipas Ligjit për sigurim shëndetëstësor ata duhet të lirohen ngatësd
participimi, nga ana e Fondit të Sigurim Shëndetësor janë ngarkuar të pë paguajnë 20% participimtë pp
për mjekim jashtë vendit, edhe pse kanë poseduar vërtetime përkatëse për ër gjendjen e tyre shën-për gp
detësore. Me këtë problem, Avokati i Popullit e informoi ministrin e Shëndetësisësisë, pas çka u dër-ësisd
gua përgjigjja se Ministria i ka parasysh problemet me të cilat ballafaqohen fëmijët jët me dëgjim tëijët mg
dëmtuar, si dhe pamundësinë për të marrë shërbim shëndetësor në klinikë përkatëse pëe për shkakse pëd
ë mungesës së implanteve kohleare. Për këto shkaqe është kërkuar nga Këshilli Drejtues i Foni Fon-s i Fontë

dit të sigurojë lloje të këtilla të implanteve për Klinikën për Veshë, Hundë dhe Fyt – Shkup, med
ç’rast një numri të fëmijëve, të cilët kanë pritur për këto implante, u është bërë intervenimi iç
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nevojshëm, për çka ndërhyri edhe Avokati i Popullit sipas parashtresave individuale nga prindërit 
e fëmijëve me dëgjim të dëmtuar.  

r Pas marrjes së informatës se familjet rome, të cilat janë vendosur në Pushimoren për 
Fëmijë “Lubanci”, janë lënë pa kujdes dhe terapi përkatëse shëndetësore, ndërkohë që balla-Lub
faqohen me gjendje të përkeqësuar shëndetësore dhe se në mesin e të sëmurëve ka edhe e gjende gjendj
fëmijë, Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë personale, për çka realizoi inspektim i Popullii Popullit

rtë drejtpërdrejtë në Pushimore. Nga inspektimi u konstatua se janë të sakta informatat për PushimoPushimor
mungesën e mbrojtjes adekuate të këtyre familjeve në çdo aspekt.adekuate tëadekuate të

Mbi të gjitha, përveç që këtyre familjeve nuk u sigurohej mbrojtja shëndetësore, gjithashtu ë këtyre famë këtyre fam
fëmijëve nuk u sigurohej as mundësia e ndjekjes së procesit arsimor, ndërkohë që u konstatua mundësia e ndmundësia e nd
se një pjesë e tyre nuk posedojnë as dokumente personale. Me qëllim të tejkalimit të gjendjesnë as dokumenë as dokume
ë konstatuar, Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministrisë drejtua Ministrdrejtua Ministrsë koë ko

simit dhe Shkencës dhe kërkoi ndërmarrjen e masave në aspekt të gjendjes shëndetësoreoi ndërmarrjen e oi ndërmarrjen e së Arsimrsim
onave të cekur dhe masa për përfshirjen e fëmijëve në procesin arsimor, si dhe siguriminpërfshirjen e fëmpërfshirjen e fëmtë personon

tetjes përkatëse sociale dhe psikologjike të këtyre familjeve, ndihmë juridike, si dhe e psikologjike të ke psikologjike të këe mbështete
për zgjidhjen e problemit me mospasjen e dokumenteve personale.me mospasjen e dokme mospasjen e dokuaktivitete pp
eagimit të Avokatit tëPas ree
nistria e Punës dhePopullit, Min
ciale e konfi rmoi nevo-Politikës Socc

j rmirësimin e mbrojtjes jën për përrm
këtij grupi të personavesociale të kk

htuar social, me ç’rast nëtë përjashtht
jen e Qeverisë u miratuambledhjeje

imi për themelimin e Qen-Vendimim
rës për të pastrehët nën kontrol-drësdrës 

lin e drejtpërdrejtë të Institucionit l
Publik Qendra Ndërkomunale përër ër 
Punë Sociale e Qytetit të Shkupipit. pit
Avokati i Popullit u njoftua a sea 
jjanë siguruar mjetet fi nananciare an
për furnizimin e medikamamenteve am
të nevojshëm, si dhe he se do të he 
ndërmerren masa pa për përfshirjensa pë
e fëmijëve në sve në sistemin arsimor.ve në si

Në lidhje me të drejtat eë 
fëmijëve me nevoja të veçanta, Avokati i Popullit ndërhyri edhe me rastin e parashtresave tëe me nevoja të veçanta, Avokati i Popullit ndërhyri edhe me me nevoja të veçanta, Avokati i Popullit ndërhyri edhe m ë 
parashtruara nga nënat e fëmijëve me nevoja të veçanta nga Tetova, të cilat kërkonin punë-uara nga nënat e fëmijëve me nevoja të veçanta nga Teruara nga nënat e fëmijëve me nevoja të veçanta nga Te -
simin e një defektologu shqiptar për nevojat e fëmijëve të tyre, përkatësisht mbështetje institu-një defektologu shqiptar për nevojat e fëmijëve të tyre, pnjë defektologu shqiptar për nevojat e fëmijëve të tyre, pë -

r cionale. Avokati i Popullit iu drejtua Komunës Tetovë dhe pasi u informua se Komuna ka dërguaAvokati i Popullit iu drejtua Komunës Tetovë dhe pasi u iAvokati i Popullit iu drejtua Komunës Tetovë dhe pasi u i r 
kërkesë për ndarjen e mjeteve fi nanciare për punësimin e defektologëve për punë me fëmijë mepër ndarjen e mjeteve fi nanciare për punësimin e defekpër ndarjen e mjeteve fi nanciare për punësimin e defek e 
nevoja të veçanta të bashkësisë shqiptare, procedurën e vazhdoi para Ministrisë së Arsimit dheë veçanta të bashkësisë shqiptare, procedurën e vazhë veçanta të bashkësisë shqiptare, procedurën e vazh e 
Shkencës, prej ku pret ndërmarrjen e masave të nevojshme, me qëllim të realizimit papengesës, prej ku pret ndërmarrjen e masave të nevojshmeës, prej ku pret ndërmarrjen e masave të nevojshme ë
të të drejtës për arsimimin e 54 fëmijëve me nevoja të veçanta nga bashkësia shqiptare, tëejtës për arsimimin e 54 fëmijëve me nevoja të ejtës për arsimimin e 54 fëmijëve me nevoja të ë 
përfshirëë në arsimin e rregullt në komunën e cekur.ë

r Avokati i Popullit vëmendje të veçantë u përkushtoi edhe fëmijëve në rrugë, duke e pasuokati i Popullit vëmendje të veçantë u përkushokati i Popullit vëmendje të veçantë u përkush r 
parasysh faktin se ata janë kategori e veçantë vulnerabile, e cila për çdo ditë ekspozohet në çdoh faktin se ata janë kategori e veçantë vulneh faktin se ata janë kategori e veçantë vulne o 
lloj rreziku dhe cenimi të të drejtave të tyre. Avokati i Popullit konsideron se këta fëmijë duheku dhe cenimi të të drejtave të tyre. Avoku dhe cenimi të të drejtave të tyre. Avo t 
të trajtohen dhe se shteti duhet t’u sigurojë kujdes dhe mbrojtje, si dhe të veprojë në mënyrëhen dhe se shteti duhet t’u sigurojë khen dhe se shteti duhet t’u sigurojë ku ë 
parandaluese me qëllim të uljes së rrezikut që këta fëmijë të bëhen delikuentë dhe objekt tëuese me qëllim të uljes së rrezikuluese me qëllim të uljes së rreziku ë 
abuzimit dhe eksploatimit.t 

 Me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike, sa i përket kësaj kategorie të fëmijëvee qëllim të përcaktimit të e qëllim të përcaktimit të , 
Avokati i Popullit realizoi hulumtim dhe kërkoi të dhëna nga të gjitha qendrat për punë sociale Popullit realizoi hulumi Popullit realizoi hulum e
në Republikë. Nga të dhënat e pranuara u konstatua se problemi i fëmijëve në rrugë po bëheblikë. Nga të dhënblikë. Nga të dhën t ww
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gjithnjë e më aktual dhe më i pranishëm dhe se sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale, numri i fëmijëve në rrugë është diku rreth 1000, si dhe 95% e fëmijëve janë të 
bashkësisë rome. Po ashtu, u konstatua se detyrimi është një nga shkaqet kryesore për eksp-
loatimin në punë të kësaj kategorie të fëmijëve. Nga të dhënat e pranuara nga qendrat për punë 
sociale, vetëm 9 prej tyre bëjnë evidentimin e këtyre fëmijëve. Në këto qendra janë evidentuar 
gjithsej 719 fëmijë në rrugë. Mirëpo, ky numër nuk është ekzakt sepse nuk janë evidentuar të 
gjithë fëmijët të cilën e kalojnë ditën në rrugë. Gjithashtu, nga të dhënat e një pjese të qen-
drave u konstatua se janë vërejtur edhe fëmijë të cilët vijnë nga vende tjera. Numri më i madh i 
fëmijëve në rrugë, sipas të dhënave të marra nga qendrat për punë sociale, janë evidentuar në: 
Shkup, Manastir dhe Kërçovë. Sipas qendrave për punë sociale, numri më i madh i fëmijëve të 
evidentuar në rrugë merren me lypje, përkatësisht nga fëmijët e evidentuar në rrugë, rreth 75% 
e tyre merren me lypje, ndërsa 25% të tjerë merren me pastrimin e xhamave të makinave nëpër 
udhëkryqe dhe me punë tjera në rrugë. 

Nga numri i përgjithshëm i evidentuar i fëmijëve në rrugë vetëm 17% e realizojnë të 
drejtën e arsimimit. Kjo e dhënë vë në pah nivelin e lartë të analfabetizmit të fëmijëve, e që 
ceket si një nga shkaqet se pse fëmijët përfundojnë në rrugë dhe i ekspozohen këtij lloji të ek-
sploatimi me lypje. Përfshirja në procesin arsimor të kësaj kategorie të fëmijëve vështirësohet 
ose pamundësohet edhe për shkak se përqindje e madhe e tyre, më saktë rreth 37% e numrit 
të përgjithshëm të fëmijëve të evidentuar në rrugë, nuk janë të regjistruar në evidencën amzë 
të të lindurve, dhe për këtë arsye nuk mund t’i realizojnë të drejtat e fëmijëve sepse formalisht 
nuk ekzistojnë në sistemin juridik.

Fëmijët në rrugë janë në rrezik konstant. Mënyra e tyre e jetës është rezultat i më shumë 
faktorëve, por para së gjithash i: neglizhencës prindërore, dezorganizimit familjar dhe varfërisë. 
Këto shkaqe çojnë edhe deri në rrezikun që këta fëmijë të bëhen kryerës potencial të veprave të 
ndëshkueshme. Sipas të dhënave të qendrave për punë sociale, rreth 8,5% e numrit të përgjith-
shëm të fëmijëve të evidentuar në rrugë janë evidentuar edhe si kryerës të veprave penale. 
Të gjithë fëmijët e evidentuar në rrugë kanë prindër dhe numri më i madh i tyre jeton me të 
dy prindërit. Së këtejmi, nga kjo rezulton se pikërisht prindërit i keqpërdorin dhe i detyrojnë 
fëmijët të qëndrojnë në rrugë dhe të lypin, me çka i neglizhojnë të drejtat dhe obligimet e tyre 
prindërore.  

Keqtrajtimi fi zik dhe psikik i fëmijëve në 
shkolla dhe institucione

parashtresat për keqtrajtim fi zik dhe psikikMeqë edhe në këtë vit raportues nuk munguan paparashtresat për keqtrajtim fi zik dhe psikikpa
të fëmijëve nëpër shkolla, Avokati i Popullit, me qëllimim të reduktimit të dukurive të këtilla, limt
kërkonte nga organet inspektuese dhe nga organet tjera a kompetente të bëjnë kontrolle më të ra 
shpeshta nëpër shkolla me qëllim të veprimit parandalues s për mbrojtjen e fëmijëve, por edhe s 
për ndërmarrjen e masave ndaj personave përgjegjës të shkokollave dhe përpjekjeve për fshehjenkol
e dukurive të këtilla.

Por, për Avokatin e Popullit objekt i shqetësimit të vërtetë isishte informata për ekzistiminis
r e mosdurimit midis fëmijëve. Kjo jo rrallëherë rezulton me grindje veverbale dhe zënka fi zike por ver

vërehet edhe përdorimi i armës, gjë që në raste të caktuara përfundoi ededhe me pasoja tragjike.edv
Gjendja e këtillë e vë në pikëpyetje sigurinë në shkollë, prandaj duke i papasur parasysh ndo- pa
dhitë në disa shkolla, Avokati i Popullit i dërgoi Informatë Qeverisë dhe ministrit trit të Arsimit dhestrit 
Shkencës, me kërkesë që ky problem të shqyrtohet dhe të gjenden zgjidhje sistemoremore dhe nor-more
mative.

Duke vepruar sipas Informatës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, njoftoi se me zbatiminn
e ndryshimeve të kornizës ligjore për arsim fi llor dhe të mesëm, i cili parashikon këshillimin 
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Shkelja e të drejtave tjera në institucionet arsimore 

Sikurse edhe viteve të  kaluar edhe gjatë këtij vitit raportues, Avokati i Popullit vizitoi disa edhe gjatë këtij vitit raportues, Ar edhe gjatë këtij vitit raportues, A
shkolla fi llore dhe të mesme, me qëllim të afi rmimit të të drejtave të fëmijëve të përcaktuara me ëllim të afi rmimit të të drejtave të fëllim të afi rmimit të të drejtave të f
Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe me legjislacionin vendas. Lajm pozitiv është se fëmijëtjës dhe me legjislacionin vendas. Lajjës dhe me legjislacionin vendas. Laj
i dinë të drejtat e tyre në familje dhe në shkollë, edhe pse vërehet se nuk mund t’i identifi kojnë je dhe në shkollë, edhe pse vërehet selje dhe në shkollë, edhe pse vërehet se
sa duhet, dhe së këtejmi pamjaftueshëm i identifi kojnë shkeljet e këtyre të drejtave, si dhe nuk mjaftueshëm i identifi kojnë shkeljet e këtmjaftueshëm i identifi kojnë shkeljet e këty
kanë informata të mjaftueshme për mënyrat, përkatësisht mekanizmat e mbrojtjes. Me qëllim tëshme për mënyrat, përkatësisht mekanizmaeshme për mënyrat, përkatësisht mekanizma
tejkalimit të gjendjes së këtillë, ekziston nevoja që nga mosha e hershme, në të gjitha shkallëtsë këtillë, ekziston nevoja që nga mosha e herssë këtillë, ekziston nevoja që nga mosha e hers
e arsimimit, përmes lëndës së veçantë mësimore në sistemin arsimor të mësohen të drejtat dhe es lëndës së veçantë mësimore në sistemin arsimormes lëndës së veçantë mësimore në sistemin arsimor
liritë e njeriut, seriut, si dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre.eriut, si

 Për t’u arritur këto objektiva, nevojitet kuadër i arsimor i edukuar, i cili do t’i aftësojët’u arritur këto objektiva, nevojitet kuadër i arsimor i et’u arritur këto objektiva, nevojitet kuadër i arsimor i ed ë 
fëmijët dhe të rinjtë, do t’i orientojë në respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe dohe të rinjtë, do t’i orientojë në respektimin e të drejtavehe të rinjtë, do t’i orientojë në respektimin e të drejtave o 
t’i inkurajojë t’i shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat e mundshëm për mbrojtjen e të drejtave tëojë t’i shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat e mundshëm pojë t’i shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat e mundshëm p ë 
tyre. Sipas Avokatit të Popullit kjo mund të arrihet me inkorporimin e lëndës së veçantë për tës Avokatit të Popullit kjo mund të arrihet me inkorporimas Avokatit të Popullit kjo mund të arrihet me inkorporim ë
drejtat dhe liritë e njeriut dhe për mekanizmat mbrojtës në suaza nacionale dhe ndërkombëtaree liritë e njeriut dhe për mekanizmat mbrojtës në suazahe liritë e njeriut dhe për mekanizmat mbrojtës në suaza . 
Për këtë që u cek më lart, Avokati i Popullit dërgoi Informatë deri te: Qeveria e Republikës sëqë u cek më lart, Avokati i Popullit dërgoi Informatë që u cek më lart, Avokati i Popullit dërgoi Informatë d ë
Maqedonisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe deri te Byroja për Zhvillimin dhe Përpariminsë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe deri te Byrsë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe deri te Byr n
e Arsimit, me rekomandim që kjo temë të shqyrtohet seriozisht, si dhe të kryhen ndryshime me rekomandim që kjo temë të shqyrtohet serio, me rekomandim që kjo temë të shqyrtohet serio e
përkatëse, jo vetëm në plan-programet mësimore dhe përmbajtjet mësimore, por edhe në librat, jo vetëm në plan-programet mësimore dhe përme, jo vetëm në plan-programet mësimore dhe përm t 
shkollorë të cilët duhet t’i njoftojnë fëmijët në mënyrë të drejtë dhe adekuate me të drejtat dhetë cilët duhet t’i njoftojnë fëmijët në mënyrë të të cilët duhet t’i njoftojnë fëmijët në mënyrë të e
liritë e njeeriut.e

Në këtë vit raportues, Avokati i Popullit ndërhyri edhe për shkak të fi llimit jo me kohë të vititkëtë vit raportues, Avokati i Popullit ndërhyrkëtë vit raportues, Avokati i Popullit ndërhyri t 
shkollor të disa shkollave fi llore për shkak të bojkotimit të mësimit nga ana e prindërve, të cilëtë disa shkollave fi llore për shkak të bojkë disa shkollave fi llore për shkak të bojko t 
nuk i lejonin fëmijët e tyre të shkonin në shkollë, me ç’rast kërkonin që t’u mundësohet procesinnin fëmijët e tyre të shkonin në shkollënin fëmijët e tyre të shkonin në shkollë n
edukativo-arsimor ta ndjekin në gjuhën e tyre amtare. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave-arsimor ta ndjekin në gjuhën e tyr-arsimor ta ndjekin në gjuhën e tyr , 
ndërkaq me qëllim të realizimit të të drejtës për arsimim në gjuhën amtare, Avokati i Popullitme qëllim të realizimit të të dreme qëllim të realizimit të të dre t 
sugjeroi të respektohet e drejta e garantuar me Kushtetutë që secili fëmijë ta ndjek mësimin nëë respektohet e drejta e garë respektohet e drejta e gar ë

rgjuhën e tij amtare dhe në këtë kontekst rekomandoi krijimin e kushteve dhe mundësive përtij amtare dhe në këtëtij amtare dhe në këtë r 
arritjen e këtij qëllimi. Në raste të caktuara, ku shkolla, përkatësisht këshilli i pushtetit lokalkëtij qëllimi. Në rkëtij qëllimi. Në ra , 

e prindërve të fëmijëve që shkaktojnë konf-
likte në shkolla, është përforcuar mbikëqyr-
ja me angazhimin e nëpunësve policorë. 
Megjithëkëtë, duke e pasur parasysh faktin 
se edhe më tej jemi dëshmitarë të konfl ik-
teve fi zike në shkolla, konfi rmohet nevoja për 
veprimin e të gjithë subjekteve të shoqërisë 
që janë të rëndësishëm për fëmijët, si dhe të 
familjeve dhe kuadrit arsimor në shkolla. Në 
këtë kontekst, me rëndësi thelbësore është të 
zbatohen programe edukative për kuadrin ar-
simor në shkolla për mënyrën e parandalimit 
dhe zgjidhjen e konfl ikteve, por është i domos-
doshëm edhe bashkëpunimi i tyre me qendrat 
për punë sociale. 



Keqpërdormi politik i fëmijëve

Në bazë të informatave nga mjetet e informimit publikë se gjatë periudhës së fushatës 
parazgjedhore në disa shkolla fëmijët janë shfrytëzuar për promovimin e objektivave të caktua-
ra partiake nga ana e aktivistëve të partive politike, përmes shpërndarjes së materialit propa-
gandues ose përmes ligjëratave të organizuara në shkolla, Avokati i Popullit hapi procedurë me 
iniciativë të vet, me qëllim të mbrojtjes të të drejtave dhe interesave të fëmijëve. 

Për këtë qëllim, Avokati i Popullit u dërgoi Informatë shkollave ku u vërejtën dukuri të 
këtilla, por edhe ministrit të Arsimit dhe Shkencës, me sugjerimin se involvimi i fëmijëve në 
çfarë do qoftë mënyre, në favor të fushatave të partive politike është në kundërshtim me Kon-
ventën për të Drejtat e Fëmijës, sipas së cilës, fëmijët duhet të mbrohen nga të gjitha llojet e 
keqpërdorimit dhe manipulimit dhe se sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe Ligjit për arsim 
fi llor, në shkolla ndalohet organizimi dhe veprimi politik, si dhe keqpërdorimi i fëmijëve me qëllim 
të organizimit dhe veprimit politik.
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miratonte vendime për praktikimin e mësimit në gjuhën amtare të fëmijëve, Avokati i Popullit 
kërkonte nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës ta shqyrtojë rastin dhe nëse janë përmbushur 
kushtet e parashikuara, të jep pëlqim për fi llimin e mësimit në gjuhën përkatëse, si dhe për 
punësimin e kuadrit përkatës për realizimin e mësimit në gjuhën e bashkësisë etnike. Në disa 
raste problemet e këtilla u zgjidhën pozitivisht, por aty ku Ministria e Arsimit nuk u deklarua, 
problemi akoma nuk është tejkaluar. Për një pjesë të këtyre rasteve, Avokati i Popullit e infor-
moi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë me kërkesë që të ndërmerr masa për realizimin e të 
drejtës së fëmijëve për arsimim në gjuhën e bashkësisë të cilës i takojnë, por krahas kësaj, një 
pjesë e këtyre rasteve akoma nuk janë zgjidhur.

Sa u përket të drejtave të arsimimit, Avokati i Popullit ndërhyri edhe për regjistrimin 
e nxënësve në shkollat fi llore, në rastet kur 
prindërit e ndërronin vendbanimin. Në këto 
raste sugjerohet respektimi konsekuent i 
Ligjit për arsim fi ll-or për regjistrimin e fëmi-
jëve në shkollë në rajonin ku jetojnë. 

Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti 
ndër-hyri për sa i përket mbulimit të shpen-
zimeve për transportin e nxënësve. Në ras-
tet në të cilat u përmbushën kushtet ligjore, 
sugjerimi i Avokatit të Popullit për karakterin 
e arsimit fi llor dhe të mesëm falas, u pranua 
dhe nxënësit e realizonin të drejtën e trans-
portit falas. Nuk munguan as ankesat për 
sigurimin e transportit për nxënësit të cilët 
udhëtojnë nga një qytet në tjetrin, të cilëve 
nuk u sigurohej transporti falas e as nuk ven-
doseshin në konviktet për nxënës. Në këto 
raste, Avokati i Popullit ndërhynte në aspekt 
të sigurimit të transportit falas ose fëmijët të 
vendoseshin në institucion, ndërkaq nëse një 
gjë e tillë nuk është e mundshme, të gjenden 
forma tjera të vendosjes mbi barrë të shtetit. 



Konstatime Rekomandime

Sa i përket mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve nga fusha e arsimit para institucioneve 
të larta arsimore edhe gjatë kësaj periudhe raportuese nuk u shënuan ndryshime të konsider-
ueshme, si nga aspekti i numrit të parashtresave ashtu edhe nga aspekti i problemeve për të cilat 
u kërkua mbrojtje nga Avokati i Popullit.  

Përkatësisht, problemet për të cilat qytetarët u drejtuan, mund të grupohen në disa nën-
fusha, edhe atë: realizimi i të drejtës për bursa dhe kredi studentore, zvarritja e procedurës për 
nostrifi kimin e diplomave, përkatësisht ekuivalenca dhe njohja e diplomave nga institucione të 
larta arsimore jashtë vendit, vendosja nëpër konvikte të studentëve, regjistrimi në ciklin e parë 
të studimeve, probleme në lidhje me pagesën, përkatësisht lirimin nga participimi etj. 

Për sa u përket parashtresave të cilat kishin të bënin me procedurën për ndarjen e bursave 
studentore, u vërejt veprimi më me kohë i organeve kompetente, ndërsa parashtresat më së 
shpeshti parashtroheshin për shkak të refuzimit të kërkesave për realizimin e kësaj të drejte. 
Duke i shqyrtuar rastet veç e veç, Avokati i Popullit, në numrin më të madh të rasteve konstatoi 

E drejta e fëmijës për realizimin e kon-
takteve të rregullta dhe cilësore me prindin 
me të cilin nuk jeton edhe më tej realizohet 
me vështirësi, për shkak të moszbatimit të 
aktvendimeve të qendrave për punë sociale 
dhe veprimit të tyre joadekuat dhe joefi kas. 

Edhe më tej ka nevojë për ndërmarr-
jen e masave për realizimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve, veçanërisht të 
fëmijëve në rrezik, të cilët më së shpeshti u 
ekspozohen abuzimeve dhe dhunës. 

Akoma nuk vërehet progres edhe 
përkundër sugjerimeve të vazhdueshme të 
Avokatit të Popullit për edukimin e fëmijëve 
për të drejtat dhe obligimet e tyre, fi timin e 
dijeve dhe shkathtësive për identifi kimin e 
cenimeve të të drejtave, si dhe për pjesë-
marrjen e tyre në marrjen e vendimeve të 
cilat i prekin fëmijët.

Të gjendet mënyrë efi kase për zba-
timin e  aktvendimeve  të  qendrave për 
realizimin e të drejtës së fëmijës për mbaj-
tjen e kontakteve me prindin me të cilin 
nuk jeton. Qendrat për punë sociale të ve-
projnë në mënyrë parandaluese në drejtim 
të realizimit të kësaj të drejte shumë të 
rëndësishme për fëmijën dhe zhvillimin e 
drejtë psikofi zik të tij.

Organet kompetente t’i ndërmarrin 
të gjitha masat e mundshme për mbrojtjen 
e fëmijëve në rrezik, në veçanti masat për 
parandalim, me qëllim të zvogëlimit të 
numrit dhe pengimit të abuzimit të tyre.  

Është e domosdoshme të inkorporo-
het lëndë e posaçme mësimore, në të gjitha 
shkallët e arsimit, me qëllim të edukimit 
të fëmijëve me të drejtat dhe obligimet e 
tyre, si dhe me mekanizmat mbrojtës.  
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se komisioni kompetent i ka refuzuar kandidatët për 
shkak të mospërmbushjes së ndonjërit nga kushtet 
e paraparë me Konkurs. Gjithashtu, u konstatua se 
edhe këtë vit, pas shpalljes së Konkursit për ndarjen e 
bursave dhe kredive, aplikimet janë dërguar në formë 
elektronike, por pas shqyrtimit të tyre publikohej lista 
me personat të cilët e kanë fi tuar bursën ose kredinë, 
ndërsa ata të cilët nuk e kanë përmbushur kushtin 
janë njoftuar me kohë, me qëllim të mbrojtjes së më-
tutjeshme të të drejtave të tyre.

Nga Avokati i Popullit mbrojtje të të drejtave nga 
fusha e arsimit të lartë kërkuan dhe bashkëshortët dhe 
anëtarët e tjerë të familjeve të pjesëtarëve të forcave 
të sigurisë, të cilët kanë kërkuar lirimin nga pagimi i 
kompensimit për studime, por të njëjtit ishin refuzuar 
nga institucionet e larta arsimore. Avokati i  Populit
konstatoi se institucionet e larta arsimore kanë vepru-
ar në përputhje me Ligjin përkatës për të drejtat e 
pjesëtarëve të forcave të sigurisë, sepse në Ligj nuk 
parashikohet se bashkëshorti i pjesëtarit të forcave të 
sigurisë ka të drejtë të realizojë të drejta të posaçme 
nga fusha e arsimit, përkatësisht se ka përparësi gjatë 
regjistrimit në institucione të larta arsimore apo të li-
rohet nga participi. Këtë të drejtë Ligji e parashikon 
vetëm për pjesëtarin e forcave të sigurisë, për fëmijët 
e pjesëtarit e forcave të sigurisë i cili është vrarë ose 
ka ndërruar jetë dhe për fëmijët e invalidëve të luftës.

Avokati i Popullit ndërhyri në kontekst që të drejtën e lirimit nga pagimi i participimit ta 
realizojë nëna me fëmijë deri në moshën gjashtëvjeçare, siç është parashikuar me Ligjin për 
arsim të lartë, e cila paraprakisht ka qenë e angazhuar nga fakulteti për t’i mbuluar shpenzimet 
e studimeve për shkak të paraqitjes jo në kohë të kërkesës, me ç’rast fakulteti nuk ka qenë në 
dijeni se parashtruesja i plotëson kushtet për lirimin nga participimi. 

        Gjatë kësaj periudhe raportuese, parashtresat të cilat kishin të bënin me njohjen dhe 
nostrifi kimin e diplomave nga vende të huaja, u dedikoheshin zvarritjeve të procedurave, ndërsa 
në të shumtën e rasteve pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit veprohej sipas kërkesave dhe 
bëhej nostrifi kimi, ndërkaq në rastet kur kërkohej plotësimi i dokumentacionit, palët udhëzo-
heshin që ta kompletonin dokumentacionin me qëllim të vazhdimit të procedurave para ministrisë 
kompetente. 

    Në vitin raportues u parashtruan parashtresa edhe nga studentët e vendosur në konvikt 
studentor të cilët ishin njoftuar nga drejtoria e konviktit se do të dëbohen pa u dhënë sqarime për 
shkaqet. Procedurat për këto parashtresa përfunduan me sukses, përkatësisht pas ndërmarrjes 
së masave nga ana e Avokatit të Popullit, studentët vazhduan të qëndrojnë në konvikt. 

    Problemi për të cilin u kërkua mbrojtje nga Avokati i Popullit ishte edhe regjistrimi në Aka-
deminë Ushtarake sepse parashtruesit konsideronin se u janë shkelur të drejtat nga Komisioni i 
Konkursit për përzgjedhjen e studentëve për vitin e parë në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Miai-
lo Apostolski” - Shkup. Avokati i Popullit konstatoi se Komisioni i Konkursit të gjithë kandidatëve, 
të cilët ishin paraqitur dhe i kishin përmbushur kushtet për pranim, në mënyrë të barabartë u 
kishte dhënë mundësi për tu dëshmuar sipas të gjitha kritereve të cekura në konkurs dhe si re-
zultat i këtij aktiviteti është përpiluar lista për afatin e parë, të dytë dhe të tretë të regjistrimit. 
Përzgjedhja e kandidatëve të pranuar nga lista është bërë nga ana e ministrit të Mbrojtjes, me 
ç’rast është mbajtur llogari për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive 
dhe për këtë shkak Avokati i Popullit nuk gjeti bazë për ndërhyrje të mëtejme. 

Në këtë periudhë raportuese, Avokati i Popullit ndërhyri edhe sipas parashtresës së një 
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qytetari për problem i cilin prek një grup më të madh 
të qytetarëve, e që ka të bëjë me pamundësinë e 
vazhdimit të arsimit, përkatësisht regjistrimin e studi-
meve të doktoraturës në Republikën e Maqedonisë, për 
shkak se diplomat për kryerjen e ciklit të dytë të studi-
meve master, të lëshuara nga Universiteti i Prishtinës 
nuk vërtetohen me vulë apostile, për arsye se vulë e 
tillë nuk vihet në dokumentet publike, të cilat lëshohen 
në Republikën e Kosovës. Për shkak të problemit me 
vulën apostile, qytetarët të cilët i kanë kryer studimet 
master në Republikën e Kosovës, ndërkaq dëshirojnë 
të vazhdojnë me studime të doktoraturës në ndonjërin 
nga universitetet e  Republikës së Maqedonisë, nuk 
arritën ta respektonin afatin e përcaktuar në nenin 23 

të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për arsim të lartë për paraqitjen e fl etëparaqitjes 
për fi timin e shkallës shkencore doktor i shkencës, përkatësisht pa fajin e tyre e lëshuan afatin i 
cili ishte deri më datë 31 dhjetor të vitit 2011.

Me qëllim të tejkalimit të problemit të konstatuar dhe realizimit papengesë të të drejtës për 
ciklin e tretë të studimeve universitare (studime për doktoraturë) dhe qasjes në arsimin e lartë të 
shtetasve të Maqedonisë dhe të huaj në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedon-
isë, Avokati i Popullit iu drejtua ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe sugjeroi nevojën për përsh-
pejtimin e procedurës për ekuivalencë dhe njohjen e kualifi kimit të lartë arsimor para ministrisë 
kompetente, përkatësisht të përfundojë para afatit të paraparë për paraqitjen e fl etëparaqitjeve. 
Njëkohësisht, u sugjerua edhe nevoja e gjetjes së zgjidhjes përkatëse për tejkalimin e problemeve 
që kanë të bëjnë me ekuivalencën dhe njohjen e kualifi kimeve të fi tuara në Republikën e Kosovës, 
me qëllim të sigurimit të vulës apostile të kualifi kimit origjinal të arsimit të lartë të shtetit të huaj. 
Në këtë kontekst, Avokati i Popullit propozoi të shqyrtohet mundësia që kandidatëve, të cilët kanë 
paraqitur kërkesë për njohjen e kualifi kimit të lartë arsimor, t’u mundësohet aplikimi për regjistrim 
dhe të njoftohen universitetet në shtet që t’i pranojnë aplikimet e kandidatëve, ndërsa procedura e 
mëtutjeshme për regjistrim në ciklin përkatës të studimeve të vazhdojë pasi kandidati ta paraqes 
aktvendimin për ekuivalencë dhe njohje të kualifi kimit të arsimit të lartë të vendit të huaj, të cilën 
e lëshon Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Procedura për këtë problematikë edhe më tej vazhdon. 

Avokati i Popullit veproi edhe për parashtresat të cilat kishin të bënin me zgjedhjen e titull-
it mësimor-shkencor. Pas masave të ndërmarra nga Avokati i Popullit dhe analizimit të rastit nga 
Inspektorati Shtetëror i Arsimit, u konstatua se organet e fakultetit kanë vepruar në kuadër të 
autorizimeve të përcaktuara me Ligjin për arsim të lartë dhe aty ku nuk janë përmbushur kushtet 
për zgjedhje, këshilli mësimor-shkencor ka marrë vendim për mospranimin e raportit dhe zgjedhja 
në titull nuk është realizuar.

Sipas Avokatit të Popullit, për procedim efi kas sipas parashtresave të qytetarëve brenda 
afateve të përcaktuara ligjore, nevojitet përmirësim i bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës, për shkak se veprimi me kohë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit dhe dërgimi 
përkatës dhe me kohë i përgjigjeve ndikon në veprimin efi kas dhe të ligjshëm, ndërsa në të 
kundërtën vështirësohet realizimi i të drejtave të qytetarëve. Në këtë kontekst, edhe pse ka 
përmirësime simbolike të bashkëpunimit me këtë Ministri dhe me organet që janë në përbërje të 
saj, megjithatë akoma ekziston nevoja për forcimin e bashkëpunimit me qëllim të realizimit më 
efi kas dhe efektiv të të drejtave të qytetarëve. 



Fakultetet akoma në mënyrë të pam-
jaftueshme e zbatojnë Ligjin për arsimin e 
lartë, në pjesën që ka të bëjë me lirimin nga 
pagimi i participimit të studentëve.

Shërbimet e Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës në mënyrë të pamjaftueshme 
bashkëpunojnë me studentët gjatë realizmit 
të të drejtave për fi timin e bursave studen-
tore dhe të të drejtave tjera.

Zvarriten procedurat sipas kërkesave 
për nostrifi kimin ose ekuivalencën e diplo-
mave nga vende të huaja dhe për kuali-
fi kimin e lartë arsimor.

Respektim  konsekuent  i Ligjit për 
arsim të lartë në lidhje me të drejtën e liri-
mit nga pagimi i participimit, përkatësisht 
realizimi i lehtësimeve të veçanta, të për-
caktuara me statutin e universitetit.

Transparencë dhe bashkëpunim më 
i madh ndërmjet studentëve dhe shërbi-
meve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
gjatë realizmit të të drejtës për bursa stu-
dentore.

Veprim me kohë sipas kërkesave të 
studentëve për nostrifi kimin dhe njohjen 
e diplomave të huaja dhe kualifi kimeve të 
arsimit të lartë.

Konstatime Rekomandime

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
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Analiza e periudhës raportuese tregon se tendenca e rritjes së numrit të parashtresave 
nga fusha e të drejtave konsumatore vazhdon edhe më tej, përkatësisht numri i parashtresave 
të cilat kanë të bëjnë me këto të drejta, gjatë periudhës raportuese është rritur për 22% kra-
hasuar me vitin paraprak. Kjo vë në pah se qytetarët janë më të vetëdijshëm për cenimin e të 
drejtave të tyre si konsumatorë, por mund të jetë edhe tregues se më tepër cenohen të drejtat 
e qytetarëve si konsumatorë të shërbimeve publike me veprimin e kundërligjshëm të ofruesve 
të shërbimeve publike dhe mossigurimin me rregull dhe cilësor të shërbimeve dhe prodhimeve.

Sikurse edhe në vitin paraprak, numri më i madh i parashtresave kishte të bënte me kon-
sumin e energjisë elektrike, por nuk ishte i vogël as numri i parashtresave të cilat kishin të bënin 
me furnizimin me ngrohje termike dhe shërbimet telefonike, si dhe për shërbimet e ndërmar-
rjeve publike komunale, në veçanti për furnizimin me ujë dhe heqjen e materieve të mbeturi-
nave urbane.

 Pasi gjatë periudhës së kaluar raportuese u vendos sistemi i ri për përgatitjen e fatu-
rave për energji të shpenzuar elektrike, Avokati i Popullit ndërhyri me qëllim që të saktësohet 
shuma e faturave rrjedhëse të papaguara, shuma e faturave të papaguara të paditura bashkë 
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me numrin gjyqësor të padisë dhe shuma e kamatës për pagesë 
me vonesë. Gjithashtu, u sugjerua se borxhi i prapambetur për 
të cilin nuk është paraqitur me kohë padi është i parashkru-
ar, prandaj nuk duhet të evidentohet dhe nuk duhet të kryhet 
arkëtim i detyrueshëm. Mirëpo, edhe përkrah sugjerimeve dhe 
ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit faturat nuk shënuan ndonjë 
ndryshim të madh dhe për këtë shkak, ky problem ishte aktual 
edhe gjatë vitit raportues, për çka qytetarët parashtruan numër 
të madh të parashtresave.

Si në vitin paraprak ashtu edhe në vitin raportues gjithnjë 
e më i madh ishte numri i qytetarëve të cilët parashtronin para-
shtresa për shkak se akuzoheshin për shfrytëzim të paautori-
zuar të energjisë elektrike edhe përkrah ndërrimit të njehsorit, 
të cilët tani janë në pronësi të furnizuesit me energji elektrike. 
Numri më i madh i ankesave kishte të bënte me veprimin joad-
ekuat të personave zyrtarë të furnizuesit dhe sipas konsuma-
torëve akuzohen pa bazë dhe pa prova se bëjnë vjedhje të energjisë elektrike. 

Me fjalë të tjera, edhe pse shfrytëzimi i paautorizuar paraqet vepër penale, në përputhje 
me rregullat ligjore dhe nënligjore furnizuesi ka autorizim që pa zbatuar procedurë përkatëse të 
kërkojë arkëtimin e shumës së përllogaritur dhe nëse kjo shumë nuk paguhet brenda tetë ditësh, 
të zbatohet shkyçja nga rrjeti i energjisë elektrike. Avokati i Popullit sugjeroi se veprimi në këto 
raste është jopërkatës sepse është i njëanshëm dhe më së shpeshti pa hapje të procedurës. Në 
këtë kontekst u konstatua se pa pëlqimin e pronarit të pronës hyhet dhe konstatohet shfrytëzim 
i paautorizuar i energjisë elektrike, ndërsa pas kësaj, pa u përcaktuar paraprakisht me saktësi 
se bëhet fjalë për vjedhje të energjisë elektrike, nga konsumatori kërkohet të paguajë shumë të 
caktuar, e cila përllogaritet konform rregullave me të cilat është rregulluar kjo çështje. Avokati 
i Popullit vuri në pah se, me veprimet e këtilla të njëanshme, qytetarët nuk kanë mundësi të 
dëshmojnë se nuk janë fajtorë, ndërsa për faktin se nuk zbatohet procedurë gjyqësore në të 
vërtetë qytetarët “dënohen” me obligimin për ta paguar shumën e përllogaritur, si dhe shkyçjen 
e energjisë elektrike. Për një pjesë të parashtresave u konstatua se edhe krahas asaj se para më 
shumë vitesh ishte konstatuar shfrytëzimi i paautorizuar, nuk ishte hapur procedurë gjyqësore, 
megjithatë, nga qytetarët ishte kërkuar të paguhet borxhi për shfrytëzim të paautorizuar të ener-
gjisë elektrike. Për këto raste, Avokati i Popullit kërkonte që të mos ngarkohen konsumatorët me 
borxhe dhe të fshihen nga evidenca duke e pasur parasysh afatin e skaduar për ndjekje për vepër 
penale, sugjerimet për këto raste u pranuan.  

Nga ana tjetër, duke e pasur parasysh se njehsorët e rinj janë në pronësi të furnizuesit, 
ndërsa në numrin më të madh të rasteve instalohen jashtë pronës së shfrytëzuesit dhe deri tek 
njehsori ka qasje papengesë, Avokati i Popullit sugjeroi se duhet të gjenden mënyra për sigurimin 
e njehsorëve dhe kontrollin dhe mirëmbajtjen e tyre në mënyrë që të jenë të mbrojtur nga çfarë 
do qoftë manipulimi nga shfrytëzuesit ose persona të tjerë. Po ashtu, Avokati i Popullit konstatoi 
se as në ligje e as në akte nënligjore (Rregullat e rrjetit dhe në Kushtet) nuk është rregulluar 
procedura dhe provat për përcaktimin e fakteve për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elek-
trike, nuk është rregulluar çështja për të drejtën e ankesës dhe nuk ka dyshkallësi në vendim-
marrje nga organ i pavarur. 

Në vitin raportues, një nga problemet të cilat i konstatoi Avokati i Popullit ishte trajtimi 
i pabarabartë i konsumatorëve në kontekst të lirimit nga kamata për borxhin e prapambetur, 
sepse u konstatua se konsumatorët të cilët e kanë paguar borxhin para ose pas fushatave nuk 
lirohen nga kamata, për dallim nga konsumatorët të cilët borxhin e kishin paguar gjatë kohës së 
fushatës. Sipas Avokatit të Popullit, veprimi i këtillë paraqet cenim të parimit të drejtësisë, ndërsa 
meqë problemi nuk ishte tejkaluar, Avokati i Popullit vazhdoi të ndërhyrë, ndërkaq pas më tepër 
informatave të dërguara u zbatua fushatë e re, me të cilën iu dha mundësi shfrytëzuesve të lidhin 
marrëveshje për tërë borxhin e prapambetur dhe për pagimin e tij me një ose më tepër këste dhe 
lirimin nga kamata sipas kushteve të parashikuara të fushatës. 

Në lidhje me problemet rreth konsumimit të energjisë elektrike nuk duhet neglizhuar numrin 
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e parashtresave në të cilat qytetarët ankoheshin 
se janë ngarkuar me pagimin e faturave para më 
shumë vjetëve, të cilat janë parashkruar, ndërkaq 
nuk ishte ngritur me kohë procedura për arkëtim 
të detyrueshëm. Avokati i Popullit vinte në pah 
se për faturat të cilat janë parashkruar dhe për 
të cilat nuk është hapur me kohë procedura për 
arkëtim të detyrueshëm, borxhi duhet të fshihet 
nga evidenca dhe ndaj konsumatorëve të mos 
ndërmerren masa të detyrueshme për arkëtim, 
gjë që u respektua nga ana e furnizuesit. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se 
në periudha të caktuara të vitit dhe në vende të 
cilat njehsorët janë lehtësisht të arritshëm nuk 
lexohen me rregull, ndërkaq konsumatorët ngar-
kohen kuturu dhe me fatura jo reale, prandaj u 
sugjerua se njehsorët duhet të lexohen me rreg-
ull në mënyrë që qytetarët të paguajnë realisht 
aq sa kanë harxhuar gjatë një muaji.   

Edhe më tej pati raste të dërgimit jo me 
kohë të faturave, për çka konsumatorëve u për-
llogaritej kamatë për pagim me vonesë, edhe 
pse shkak i mospagimit me kohë ishte dërgimi 
me vonesë i faturës. Avokati i Popullit e informoi 

furnizuesin për këtë problem, si dhe Agjencinë për Posta, e cila ndërmori masa të caktuara, por 
ky problem akoma nuk është tejkaluar tërësisht. 

Puna e Avokatit të Popullit vështirësohet dhe procedurat zgjasin për shkak se në shkresat 
të cilat dërgohen sipas kërkesave të Avokatit të Popullit nuk jepen përgjigje të plota në të gji-
tha pyetjet e parashtruara dhe për këtë shkak është e domosdoshme të realizohen inspektime 
ose të dërgohen kërkesa për përgjigje plotësuese. Meqë numri i parashtresave, të cilat kanë të 
bëjnë me të gjitha problemet e cekura më lart, është në rritje, përkatësisht problemet nuk janë 
tejkaluar dhe mbeten aktuale, Avokati i Popullit dërgoi Informatë të veçantë pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, pranë Komisionit Rregullator për Energjetikë, Ministrisë për Ekonomi 
dhe pranë Bordit Drejtues të “EVN”-së, dhe kërkoi që secili, në kuadër të autorizimeve të veta 
ligjore, të ndërmerr masa në drejtim të rishqyrtimit të kornizës ligjore dhe nënligjore, me qëllim 
të avancimit të të drejtave të konsumatorëve. 

Numër më i vogël i parashtresave u parashtruan edhe për arkëtimin e taksës për ndriçim 
rrugor për vendbanimet, ku nuk është instaluar sistemi i ndriçimit rrugor. Avokati i Popullit ndër-
hyri para komunave, në favor të së cilave furnizuesi e arkëton këtë taksë, me sugjerimin se 
nëse nuk sigurojnë ose nuk e mirëmbajnë ndriçimin rrugor, që është obligim i tyre ligjor, duhet 
të marrin vendim për lirimin e qytetarëve nga kjo taksë. Disa nga komunat vepruan sipas sug-
jerimeve të Avokatit të Popullit dhe ndërmorën masa për vendosjen dhe mirëmbajtjen e rregullt 
të ndriçimit rrugor. Duke pasur parasysh se një pjesë e komunave nuk vepruan sipas këtyre 
sugjerimeve, Avokati i Popullit u rekomandoi organeve inspektuese të ndërmarrin masa në 
aspekt të ndërprerjes së arkëtimit të paligjshëm të taksës komunale për ndriçim rrugor në ato 
vendbanime ku nuk ka ndriçim publik. Organet inspektuese dhe organet mbikëqyrëse vepruan 
sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit me çka qytetarëve iu mbrojtën të drejtat e shkelura.

Në lidhje me arkëtimin e taksës për ndriçim rrugor pranë Avokatit të Popullit u parash-
truan me tepër parashtresa nga qytetarët të cilët jetojnë nëpër ndërtesa kolektive, të cilët bënë 
me dije se janë vënë në situatë të pavolitshme nga qytetarët e tjerë sepse ngarkohen dy herë 
(madje edhe më shumë herë) me taksë komunale për ndriçim rrugor – për njehsor individual 
dhe për njehsorë për lokale të përbashkëta, përkatësisht për vendstrehime, për njehsor për 
shfrytëzimin e energjisë termike dhe ngjashëm. Nga dispozitat e Ligjit për taksa komunale re-
zulton se për çdo njehsor, që është i evidentuar për shpenzimin e energjisë elektrike, paguhet 

e parashtresave në të cilat qytetarët ankoheshin 
se janë ngarkuar me pagimin e faturave para më 
shumë vjetëve, të cilat janë parashkruar, ndërkaq 
nuk ishte ngritur me kohë procedura për arkëtim 
të detyrueshëm. Avokati i Popullit vinte në pah
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taksë komunale për ndriçim rrugor për çdo amvisëri. Konform legjislacionit të cekur, anëtarët e 
bashkësive jo vetëm që e paguajnë këtë taksë komunale për njehsorin individual si amvisëri, 
por këtë taksë e paguajnë për çdo njehsor të evidentuar për matjen e energjisë elektrike në 
ndërtesën e banimit. Sipas kësaj, amvisëritë në banesat kolektive këtë taksë e paguajnë më 
shumë herë dhe se janë sjellë në pozitë të pabarabartë me qytetarët e tjerë. 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lart, Avokati i Popullit dërgoi Informatë pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me kërkesë që të shqyrtohet mundësia për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për taksa komunale, në pjesën ku parashikohet që taksa komunale të 
paguhet për secilin njehsor të energjisë elektrike, me qëllim që qytetarët të mos obligohen ta 
paguajnë disa herë taksën e cekur komunale.

Në lidhje me punën e shoqërive, të cilat kryejnë furnizimin me energji termike, gjatë këtij viti 
raportues, u parashtrua numër i madh i parashtresave, për shkak se me vendosjen e mënyrës së 
re të përllogaritjes së shpenzimit të energjisë termike dhe rritjen e sërishme të çmimit, qytetarët 
u ballafaquan me përllogaritje joreale, në veçanti në ndërtesat kolektive banesore, ku energjia 
termike matet përmes një njehsori të vetëm për të gjithë banorët. Së këtejmi, për shkak të 
faturave të larta disa banorë u shkyçën nga sistemi i ngrohjes, ndërsa disa instaluan trupa të ri 
për ngrohje të cilat nuk i paraqesin dhe si rrjedhojë e kësaj shpërndarja e energjisë termike tek 
konsumatorët aktiv nuk është reale.  

Avokati i Popullit qysh në fi llim të vendosjes së mënyrës së re të përllogaritjes së energjisë 
së shpenzuar termike, vuri në pah më tepër palogjikshmëri në këtë sistem, i cili krijon mundësi 
për përllogaritje joreale të kompensimit për çdo konsumator, veçanërisht në ndërtesat kolektive 
banesore dhe krijon pabarazi midis konsumatorëve – problem i cili u bë akoma më aktual me 
rritjen e re të çmimit të energjisë termike. Për këtë shkak, Avokati i Popullit vlerëson se qytetarët 
vihen në pozitë të pavolitshme dhe u kufi zohet e drejta për të paguar aq sa kanë harxhuar. 

Duke i pasur parasysh këto probleme, të cilat para së gjithash janë në dëm të konsuma-
torëve, Avokati i Popullit konsideron se deri sa të instalohen njehsorët individual në çdo banesë 
duhet të rishqyrtohet mënyra e përcaktuar përmes njehsorit kolektiv në çdo banesë, për shkak 
se me pagimin me avancë të faturave nuk përcaktohen realisht shpenzimet për secilin konsuma-
tor. Në këtë kontekst, me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të konsumatorëve, Avokati i Popull-
it dërgoi Informatë me propozim për ndërmarrjen e masave pranë Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, pranë Komisionit Rregullator të Energjetikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe Shoqërisë 
Aksionare “Toplifi kacia”, si kompetente për këtë problematikë.

Së këtejmi, Avokati i Popullit sugjeroi se mënyra e re e përllogaritjes së energjisë termike, e 
cila duhej të ishte vetëm zgjidhje kalimtare, derisa të instaloheshin njehsorët individual, nuk krijoi 
mundësi për përcaktimin e drejtë të energjisë termike të shpenzuar, prandaj kërkoi që të shqyr-

tohen të gjitha mundësitë dhe kushtet 
për instalimin e njehsorëve individual për 
çdo shfrytëzues, me qëllim që realisht të 
paguhet energjia termike e harxhuar për 
secilin konsumator veç e veç. 

Në parashtresat e parashtruara për 
shërbimet e ndërmarrjeve publike komu-
nale, të cilat kryejnë veprimtari ko-
munale furnizim me ujë dhe heqjen e 
mbetjeve të materieve urbane, qytetarët 
u ankuan për: faturat e larta joreale për 
shpenzimin e ujit, sahat uji që s’janë në 
rregull, leximin e tyre jo të rregullt dhe 
ngarkimin kuturu, mosinstalimin e rrjetit 
të ujësjellësit edhe përkundër kushteve 
të përmbushura etj. parashtresa u para-
shtruan edhe për shkak të ngarkimit të 
qytetarëve me kompensimin për ujë dhe 
mbeturina ndonëse objekte të caktuara 



nuk shfrytëzohen dhe nuk janë të lidhura në rrjetin e 
energjisë elektrike dhe të ujësjellësit dhe nuk hidhen 
mbeturina apo, për pagimin e kompensimit për ujë 
të shpenzuar nga shfrytëzuesi i ri edhe pse uji është 
shpenzuar nga shfrytëzuesi paraprak. Gjatë veprim-
it sipas këtyre parashtresave sugjerimet e Avokatit 
të Popullit pranoheshin dhe qytetarët i realizonin të 
drejtat e tyre. 

Në lidhje me shërbimet e operatorëve telefonik 
fi ks dhe mobil, sikurse edhe gjatë viteve paraprak, 
qytetarët më së shpeshti u ankuan për faturat e lar-
ta ose ngarkimin me kompensim për biseda të cilat, 
sipas parashtruesve, nuk ishin realizuar. Një numër i 
caktuar i parashtruesve manifestuan pakënaqësi nga 
puna e operatorëve të caktuar, në veçanti nga tel-
efonia mobile, si dhe për pamundësinë e prishjes së 
marrëveshjeve për shkak të ngarkimeve me penale 
të larta, nëse marrëveshja prishet para kohës për 
të cilën është lidhur. Në shumicën e këtyre rasteve, 
Avokati i Popullit kërkonte nga Agjencia për Komu-
nikime Elektronike, si organ kompetent për kryer-
jen e mbikëqyrjes dhe kontrollit mbi punën e këtyre 
ofruesve të shërbimeve, që t’i shqyrtojnë ankesat e 
qytetarëve, pas çka një pjesë e qytetarëve i reali-
zuan të drejtat e tyre. Një numër i ankesave kishin të 
bënin me instalimin e pajisjeve kabllore ose të telekomunikacionit në pronën e qytetarëve, pa 
pëlqimin e pronarit dhe pa zbatimin e procedurës së përcaktuar. Për këto parashtresa Avokati i 
Popullit ndërhynte në drejtim që të respektohej e drejta e pronësisë të garantuar me Kushtetutë 
dhe kërkonte të zbatohet procedura përkatëse e përcaktuar me ligj. 

Gjithashtu, kishte parashtresa për vendosjen e paligjshme të stacioneve bazike të opera-
torëve mobil nëpër vendbanime, pa elaborat të përgatitur për mbrojtjen e mjedisit dhe pa bërë 
analiza nëse dhe sa këto stacione bazë ndikojnë mbi shëndetin dhe jetën e qytetarëve dhe në 
mjedisin jetësor. Avokati i Popullit në një rast të këtillë ndërhyri për një periudhë më të gjatë 
kohore pranë më shumë organeve kompetente por, për fat të keq, problemi akoma nuk është 
tejkaluar.  

Sa i përket punës me operatorët kabllorë dhe ankesave për ndërrimin e kanaleve, pa 
informimin e shfrytëzuesve, si dhe në lidhje me penalet të cilat shfrytëzuesit doemos duhet 
t’i paguajnë nëse dëshirojnë ta prishin marrëveshjen, Avokati i Popullit iu drejtua Këshillit për 
Radiodifuzion, Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe Agjencisë për Komunikime Elek-
tronike. Me këtë rast, Avokati i Popullit potenconte se pagimi i penaleve nuk është rregulluar 
me ligj, por secili operator në mënyrë të pavarur e përcakton atë, me çka u kufi zohet e drejta 
qytetarëve që të zgjedhin lirisht se shërbimet e cilit operator do t’i shfrytëzojnë. Për këtë arsye 
u kërkua që secili organ, në kuadër të autorizimeve ligjore, ta rishikojë problemin me të cilin 
ndeshen konsumatorët dhe të ndërmarrin masa, secili nga aspekti i kompetencave të veta. Nga 
përgjigjet e dërguara prej: Këshillit të Radiodifi zuionit dhe Komisionit për Mbrojtje nga Konkurr-
enca, mund të konstatohet se nuk është përcaktuar baza për intervenimin e tyre, ndërsa nga 
Agjencia për Komunikime Elektronike edhe më tej pritet përgjigjja.  

Përsëri nuk munguan as parashtresat në lidhje me arkëtimin e taksës radiodifuzive, nga të 
cilat një pjesë kishin të bënin me shfrytëzuesit të cilët me ligj janë të liruar nga pagimi i kësaj 
takse, ndërsa një pjesë tjetër kishin të bënin me amvisëritë të cilat ishin ngarkuar nga dy herë 
me këtë obligim. Për të gjitha këto parashtresa, sugjerimet e Avokatit të Popullit u pranuan dhe 
qytetarët i realizuan të drejtat e tyre. Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i madh 
i parashtresave nga subjekte të cilët konsideronin se nuk kanë obligim ligjor për pagimin e tak-
sës radiodifuzive, veçanërisht nga bashkësitë e banorëve, të cilët konform Ligjit për banim ishin 
regjistruar si persona juridikë. Avokati i Popullit iu drejtua Ndërmarrjes Publike “Radiotelevizion-

nuk shfrytëzohen dhe nuk janë të lidhura në rrjetin e
energjisë elektrike dhe të ujësjellësit dhe nuk hidhen 
mbeturina apo, për pagimin e kompensimit për ujë 
të shpenzuar nga shfrytëzuesi i ri edhe pse uji është
shpenzuar nga shfrytëzuesi paraprak. Gjatë veprim-
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it të Maqedonisë” dhe Drejtorisë për të Hyra Publike dhe duke i njoftuar me këtë dukuri kërkoi 
që seriozisht ta shqyrtojnë këtë çështje, me qëllim që të vlerësojnë nëse secili person juridik, 
pavarësisht kushteve të përcaktuara me Ligjin për veprimtari radiodifuzive, duhet të ngarkohet 
me obligimin për pagimin e taksës radiodifuzive.

Në ndërkohë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë bëri interpretimin autentik të nenit 146, 
paragrafi t 1, alinesë 3 të Ligjit për veprimtari radiodifuzive, sipas së cilit taksë radiodifuzive duhet 
të paguajnë: personat juridikë dhe pronarët e lokaleve afariste, për çdo 20 të punësuar ose per-
sonat e tjerë të cilët e shfrytëzojnë lokalin afarist, nga një taksë radiodifuzive, me ç’rast personat 
juridikë të cilët nuk janë regjistruar në përputhje me Ligjin për shoqëri tregtare, përkatësisht 
të cilët fi tojnë statusin e personit juridik konform ligjeve tjerë, nuk kanë obligim të paguajnë 
taksë radiodifuzive konform këtij Ligji. Nga kjo që u cek, rezulton se bashkësitë e banorëve, të 
cilët nuk janë formuar si persona juridikë konform Ligjit për shoqëri tregtare, nuk do të duhej të 
paguanin taksë radiodifuzive. Prandaj, Avokati i Popullit përsëri iu drejtua Ndërmarrjes Publike 
“Radiotelevizioni i Maqedonisë” me sugjerimin se personat juridikë të cilët nuk janë regjistruar 
konform Ligjit për shoqëri tregtare, përkatësisht të cilët fi tojnë status të personit juridik në për-
puthje me ligje tjerë, të fshihen nga regjistri i obliguesve dhe kërkoi të njoftohet Drejtoria e të 
Hyrave Publike se nuk ka bazë që në adresë të këtyre personave juridikë të dërgojnë aktvendime 
për ngarkimin me taksë radiodifuzive. Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua. 

Nga puna sipas parashtresave nga fusha e të drejtave të konsumatorëve dhe monitorimit 
të gjendjeve në këtë fushë, mund të konstatohet se sikurse edhe gjatë viteve paraprak, edhe 
në këtë vit raportues, qytetarët gjithnjë e më shumë u ndeshën me probleme gjatë shfrytëzi-
mit të shërbimeve publike të cilat drejtpërsëdrejti ndikojnë në cilësinë e ekzistencës së tyre. Së 
këtejmi, numër gjithnjë e më i madh i qytetarëve, për shkak të gjendjes së vështirë sociale dhe 
pamundësisë që t’i paguajnë me rregull kompensimet për shfrytëzimin e shërbimeve publike, 
shkyçen nga këto sisteme, me çka privohen nga kushtet elementare për jetë.

Akoma nuk është arritur liberalizim 
i plotë i tregut të prodhimeve dhe shërbi-
meve publike, si parakusht themelor për 
konkurrencë dhe kualitet.

Zgjidhjet ligjore dhe nënligjore nuk 
janë cilësore dhe konsistente dhe nuk sig-
urojnë mbrojtje reale të konsumatorëve.

Organet rregullatore ende nuk kanë 
kapacitet për realizimin e funksionit të tyre.

Joazhurniteti i organeve dhe institu-
cioneve kompetente në sistem kontribuon 
në krijimin e problemeve të cilët janë në 
dëm të konsumatorëve.

Konsumatorët e pandërgjegjshëm 
paraqesin pengesë për konsumatorët e 
ndërgjegjshëm për të fi tuar prodhime dhe 
shërbime cilësore dhe me kohë.

Të bëhen përpjekje për përshpejti-
min e procesit të liberalizimit të tregut me 
qëllim të mundësimit të konkurrencës në 
sigurimin e cilësisë së prodhimeve dhe 
shërbimeve publike. 

Të mbindërtohet korniza ligjore me 
qëllim të realizimit papengesë dhe mbroj-
tjes të të drejtave të qytetarëve si kon-
sumatorë.

Të përforcohen kapacitetet e organe-
ve rregullatore.

Të gjitha organet dhe institucionet 
kompetente të ndërmarrin masa dhe akti-
vitete për sigurimin e prodhimeve dhe 
shërbimeve cilësore.

Konsumatorët e pandërgjegjshëm 
të mos jenë shkak që konsumatorët e 
ndërgjegjshëm të pësojnë dëm dhe t’u ku-
fi zohet sigurimi i rregullt dhe cilësor i pro-
dhimeve dhe shërbimeve publike.

Konstatime Rekomandime



TË DREJTA TJERA

Në këtë grup përfshihen parashtresat të cilat janë 
paraqitur nga subjekte juridike; parashtresat në të cilat 
qytetarët janë ankuar nga persona tjerë fi zikë; parash-
tresat në të cilat qytetarët kërkojnë ndërhyrje për shkak 
të mosmarrjes së përgjigjes nga organet, si dhe parash-
tresat në të cilat qytetarët kërkojnë këshilla juridike.

Një pjesë e parashtresave u parashtruan për 
shkak të mosmarrjes së përgjigjes nga organet ndaj të 
cilave Avokati i Popullit vepron me kompetencë, kështu 
që Avokati i Popullit në këto raste dërgonte sugjerime 
pranë organeve, se qytetari ka të drejtë të garantuar 
me Kushtetutë të drejtohet pranë organeve dhe prej të 
tyre të merr përgjigje me shkrim. Veprimi i Avokatit të 
Popullit në këtë drejtim kishte efekt pozitiv.

Një numër i konsiderueshëm i këtyre ankesave 
ishin edhe kërkesat për këshilla juridike. Në këto raste. 
Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët për mënyrat e 
mundshme të realizimit të të drejtave, i mësonte/udhëzonte për mundësinë që të drejtën e tyre 
ta realizojnë me inicimin e procedurave përkatëse para organeve dhe institucioneve të shtetit. 
Avokati i Popullit gjatë procedimit, sipas këtyre parashtresave, njëkohësisht edhe i edukonte 
qytetarët me qëllim të ngritjes së vetëdijes juridike tek qytetarët dhe përforcimit të sigurisë së 
tyre juridike në procedurat para organeve kompetente.

Ky vit raportues, po ashtu, u karakterizua edhe me parashtresa të cilat ishin jashtë fush-
ëveprimit të punës së Avokatit të Popullit. Parashtresat e tilla u hodhën poshtë për shkak të 
jokompetencës, duke e dhënë arsyetimin për shkaqet e mosveprimit dhe mësimin/udhëzimin 
juridik për mënyrën e realizimit të të drejtës para subjekteve juridike përgjegjëse.
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PUSHTETI LOKAL

Pushteti lokal është sistem auto-stem auto-stem auto-
nom i administrimit të basashkësive as
lokale, ndërkaq në shtetin tonëë para-ëloklok

t një nga vlerat themelore të rrendit rqet nt n
tetues. Në njësitë e pushtetit llokal lkushtetet

rët, drejtpërsëdrejti dhe përmmes rmqytetarërë
suesve, marrin pjesë në vennd-enpërfaqësusu

për çështje me rëndësi lokka-kimmarrje  
eti lokal është organizimi iile. Pushtee
që në mënyrë të pavarur i rre-rpushtetit qq
mpetencat e përcaktuara mme malizon komm
të dhe ligj. Zhvillimi i pushteetit eKushtetutut

htë njëri nga kushtet për ekzzis-zlokal ëshsh
e demokracisë dhe shtetit ligjoor. jotimin e e 
Mjet primar për avanciminn e in

pushtetit lokal është decentralizimmi dhe mipupu
participimi i qytetarëve. Arsyejaa, për ja
fi llimin me decentralizimin e pusushtetit, us
është të kuptuarit e nevojave konkrete të popullatës lokale, krijimin e projekteve konkrete ve konkrete të popullatës lokale, krve konkrete të popullatës lokale, kr
të cilat do t’u dalin në ndihmë nevojave të caktuara, e që si rezultat përfundimtar do të jetëhmë nevojave të caktuara, e që si rezhmë nevojave të caktuara, e që si rez
përmirësimi i jetës së popullatës. Nisur nga kjo, suksesi i decentralizimit matet përmes asaj se pullatës. Nisur nga kjo, suksesi i decentrpullatës. Nisur nga kjo, suksesi i decentra
sa është pushteti i afërt me qytetarët, përkatësisht në ç’masë i kupton dhe plotëson nevojat e rt me qytetarët, përkatësisht në ç’masë i kërt me qytetarët, përkatësisht në ç’masë i k e 
tyre.  

Në Republikën e Maqedonisë, në vitin 2001, u miratuan amendamentet kushtetuese tëublikën e Maqedonisë, në vitin 2001, u miratuan apublikën e Maqedonisë, në vitin 2001, u miratuan a ë
cilat pushtetit lokal i kushtuan vëmendje të veçantë si rrjedhojë e Marrëveshjes Kornizë. Njëushtetit lokal i kushtuan vëmendje të veçantë si rrjedhojëpushtetit lokal i kushtuan vëmendje të veçantë si rrjedhojë ë
nga shtyllat kyç të Marrëveshjes Kornizë është zhvillimi i pushtetit të decentralizuar. Për këtohtyllat kyç të Marrëveshjes Kornizë është zhvillimi i pushthtyllat kyç të Marrëveshjes Kornizë është zhvillimi i pusht o 
shkaqe në vitin 2002 u miratua Ligji për vetadministrimin lokal. Ky Ligj, nga aspekti normativ,e në vitin 2002 u miratua Ligji për vetadministrimin lokale në vitin 2002 u miratua Ligji për vetadministrimin lokal , 
e afron Maqedoninë më pranë standardeve evropiane për rregullimin e kësaj fushe. Por edhen Maqedoninë më pranë standardeve evropiane për rregn Maqedoninë më pranë standardeve evropiane për rreg e

r përkundër faktit se pushteti lokal është përfshirë në sistemin juridik dhe Karta Evropiane përndër faktit se pushteti lokal është përfshirë në sisteminndër faktit se pushteti lokal është përfshirë në sistemin r 
Pushtetin Lokal është pjesë integrale e legjislacionit vendas qysh nga viti 1997 – për fat të keq,etin Lokal është pjesë integrale e legjislacionit vendas qetin Lokal është pjesë integrale e legjislacionit vendas q , 
praktika edhe më tej shumë shpesh është jokonsistente me normat. Edhe pse tanimë kanëka edhe më tej shumë shpesh është jokonsistente mka edhe më tej shumë shpesh është jokonsistente m ë
kaluar më shumë se gjashtë vjet, nga fi llimi i realizimit të procesit të decentralizimit në shtetinmë shumë se gjashtë vjet, nga fi llimi i realizimit të r më shumë se gjashtë vjet, nga fi llimi i realizimit të n
tonë, megjithatë komunat akoma ballafaqohen me problemin e mungesës së fi nancave, varësisëmegjithatë komunat akoma ballafaqohen me problemegjithatë komunat akoma ballafaqohen me problem ë 
nga pushteti qendror në aspekt të mbështetjes fi nanciare në fushat me të cilat tanimë vite meushteti qendror në aspekt të mbështetjes fi nanciaushteti qendror në aspekt të mbështetjes fi nancia e
radhë administrojnë (në veçanti në arsim), probleme teknike dhe kadrovike, me një fjalë – balla-administrojnë (në veçanti në arsim), probleme tadministrojnë (në veçanti në arsim), probleme te -
faqohen me decentralizim jo të plotë, ndërsa me këtë edhe me vështirësi gjatë administrimit. en me decentralizim jo të plotë, ndërsa me këen me decentralizim jo të plotë, ndërsa me kët

Që të mund ta konstatojmë shkallën e suksesit të decentralizimit në shtetin tonë, duhetQë të mund ta konstatojmë shkallën e sukQë të mund ta konstatojmë shkallën e suk t 
tu japim përgjigje pyetjeve: a e ndjejnë qytetarët decentralizimin si diçka që ua përmirësonim përgjigje pyetjeve: a e ndjejnë qyteim përgjigje pyetjeve: a e ndjejnë qyte n 
kushtet e jetesës; a janë procedurat më të thjeshta, më të shpejta dhe më të arritshme; a kanëet e jetesës; a janë procedurat më të tet e jetesës; a janë procedurat më të t ë 
qytetarët ndikim në vendimmarrje në nivel lokal; a ka iniciativa qytetare dhe nëse po a respek-rët ndikim në vendimmarrje në nivrët ndikim në vendimmarrje në niv -
tohen ato nga autoritetet lokale; a respektohet parimi i mosdiskriminimit dhe përfaqësimit tëato nga autoritetet lokale; a reato nga autoritetet lokale; a re ë

r 



Urbanizmi dhe ndërtimtaria

fiPlanifi kimi i hapësirës është njëra nga kompetencat kryesore të pushtetit lokal, të cilën ryesorekryesore n n 
e kishin edhe para fi llimit të procesit të decentralizimit. Miratimi i planeve urbanistikë ështMiratimi Miratimi tëhtë
proces afatgjatë në të cilin ndryshojnë karakteristikat e truallit dhe hapësirës, e që për fat truallit dtruallit d t tët 
keq zvarriten për shkak të azhurnitetit të pamjaftueshëm dhe mosrespektimit të afateve lëm dhe mëm dhe m ligj-l
ore nga ana e administratës komunale. Qytetarët, konform ligjit, kanë mundësi që përonform ligkonform lig mesrm
prezantimit publik të planeve të japin mendime, vërejtje ose propozime të tyre mirëpoërejtje ose ërejtje ose p , nëo

rrealitet ato rrallëherë pranohen nga ana e organeve komunale. Në përputhje me Ligjin ve komunaleve komunale për 
planifi kim hapësinor, me qëllim të sigurimit të profesionalizmit dhe transparencës në procesisionalizmit dhesionalizmit dh in esi
planifi kimit hapësinor dhe urbanistik, nëpër komuna janë formuar organe participative, të cilna janë formuana janë formua ilatil
kanë autorizime t’i prezantojnë qëndrimet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve në këtë procesmet dhe nevojatmet dhe nevojat s,es,

r ndërsa në këto organe marrin pjesë edhe persona të jashtëm, përkatësisht ekspertë të shquara të jashtëm, përa të jashtëm, për
nga kjo fushë, përfaqësues të shoqatave të qytetarëve dhe qytetarë nga zona e komunës. Nëetarëve dhe qytetaretarëve dhe qytetar
kontekst të zbatimit të kësaj dispozite ligjore, në komuna janë formuar organet e këtilla partici-ë komuna janë formuë komuna janë formua
pative, por ato nuk e zbatojnë në mënyrë efektive funksionin e tyre. Ky organ mblidhet rrallë,ive funksionin e tyre. tive funksionin e tyre. K
më së shpeshti kur bëhet fjalë për përfshirjen e ndonjë objekti me interes publik, por edhe në e ndonjë objekti me intee ndonjë objekti me inte
këto raste vetëm për shkak të sigurimit formal të transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve.të transparencës dhe përfstë transparencës dhe përfs

Nga fusha e urbanizmit, në vitin raportues, është parashtruar numër i vogël i parashtre-s, është parashtruar numër is, është parashtruar numër i 
save, gjë që dëshmon se qytetarët nuk i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme mënyrës me tëojnë vëmendje të mjaftueshme ojnë vëmendje të mjaftueshme 
cilën rregullohet hapësira në të cilën jetojnë. Qytetarët reagojnë vetëm në rastet kur planetQytetarët reagojnë vetëm në rasteQytetarët reagojnë vetëm në rastet
urbanistike ua rrezikojnë interesat e tyre personale, ndërkohë që nuk manifestojnë interesim nale, ndërkohë që nuk manifestojnë innale, ndërkohë që nuk manifestojnë int
për mosrealizimin e ndonjë plani detaj urbanistik ose për mosndryshimin e tij pasi të kalojëtik ose për mosndryshimin e tij pasi të kalojtik ose për mosndryshimin e tij pasi të kalojë
një periudhë më e gjatë kohore, edhe pse në pëërputhje me ligjin, planet urbanistike duhet t’iër
nënshtrohen revizionit çdo 5 vjet, nga dita e miratitimit të tyre. Mungesa e dispozitës së përpiktëti
ligjore se deri në cilën periudhë kohore mund të vlejejë plani i miratuar urbanistik, për të cilin nukej
bëhen ndryshime edhe pasi të zbatohen disa revizionone, e pengon të drejtën e qytetarëve për taon
pasur papengesë në dispozicion pronën e tyre, në rarastet kur me plan parashikohet shmangia ra
e patundshmërisë së tyre. Në këtë mënyrë edhe pas 55, 10, 15 vitesh, edhe pse kanë pronësi 5
të pakontestueshme mbi patundshmërinë, qytetarët nuuk munden në mënyrë të papenguar tau
posedojnë, ta rinovonin, adaptojnë dhe ta shesin. 

r Për këtë arsye, Avokati i Popullit përkujton se miratimi mi i planeve detaje urbanistikë ka përmi 
qëllim të sigurojë rregullimin dhe humanizimin e hapësirës, pëpër shkak se duhet të jenë në funk-për

r sion të qytetarëve dhe nuk duhet të paraqesin pengesë në realizmzmin e të drejtave pronësore përzm
zotërimin papengesë dhe vënien në dispozicion të patundshmërive.ve.ve.

Sa i përket ndërtimit, problemi i heqjes së objekteve të ndërtuara ra pa leje edhe në këtë vit ara 
raportues ishte më aktual tek qytetarët. Numri i parashtresave të parashtshtruara mbi këtë bazështr
është më i madh edhe përkrah miratimit dhe hyrjes në fuqi të Ligjit për veprimrimin me objektet erimi

r ndërtuara apa leje. Avokati i Popullit për këto parashtresa konstatoi zvarritje të procprocedurave përproce
përmbarimin e akteve administrative për heqjen e objekteve të paligjshme, ndërsa si rrjei rrjedhojësi rrje
investitorët vazhduan të ndërtojnë objekte të paligjshme.

Përkatësisht, policia urbane ose seksionet përmbaruese pranë komunave, në vend që
të vepronin në përputhje me Ligjin për ndërtim dhe të ndërmerrnin veprime përkatëse për të vepronin në përputhje me Ligjin për ndërtim dhe të ndërmerrnin veprime përkatëse përww
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drejtë dhe adekuat i bashkësive etnike në administratën komunale dhe si mbrohen interesat e 
minoriteteve lokale?

Konstatimet e Avokatit të Popullit për shkallën e realizimit të të drejtave të qytetarëve 
para njësive të pushtetit lokal, sipas fushave të caktuara, të cilat kanë kaluar në kompetencë të 
pushtetit lokal, bazohen në procedimin sipas parashtresave, procedurave të hapura me inicia-
tivë të tij, si dhe mbi bazë të aktiviteteve të parashikuara me Programin e punës. 



ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

99

r përmbarimin e akteve administrative, nuk ndërmorën asgjë duke e pritur miratimin e Ligjit për
veprimin me objektet e ndërtuara pa leje. Justifi kimi për mosveprim ishte edhe mospasja e per-
sonit juridik, të zgjedhur nga komuna, i cili do t’i përmbaronte ato akte në llogari të ndërtuesit 
të ndërtimeve pa leje, edhe pse ekzistojnë edhe autorizime tjera, si për shembull; paraqitje e 
kallëzimit penal kundër ndërtuesit të  ndërtimeve pa leje. Avokati i Popullit  ua sugjerontepenal penal kk llë i it l k dë dë t it të dë ti l j A k ti i P llit j t
organeve obligimin për respektimin dhe zbatimin e Ligjit për ndërtim deri në miratimin e Ligjitmin për min për r
për veprimin me objektet e ndërtuara pa leje, miratimi i të cilit pritej. Me këtë rast potencohejektet e njektet e n
se heqja e objekteve pa leje kontribuon në drejtim të realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave të leje konta leje kontr
qytetarëve nga fusha e urbanizmit dhe planifi kimit hapësinor dhe mundëson jetë në mjedis tëbanizmit dhbanizmit dh
rregulluar urban, si parakusht themelor për jetë urbane dhe marrëdhënie pronësore të rregull-t themelor pht themelor p
uara. Avokati i Popullit theksonte se veprimi i këtillë shkakton pasiguri juridike tek qytetarëtnte se veprimnte se veprim
dhe dyshim për zbatim selektiv të ligjeve. Me hyrjen në fuqi të Ligjit për veprimin me objektetë ligjeve. Me htë ligjeve. Me hdhedhe

dërtuara pa leje, u ndërprenë të gjitha procedurat për heqjen e objekteve me rëndësi lokale,ë gjitha proceduë gjitha procedure ndërdër
u ndërprenë edhe procedurat e fi lluara administrative dhe gjyqësore që kishin të bënint e fi lluara admint e fi lluara adminsi dhe u u 

or edhe përkrah këtij Ligji, qytetarët vazhduan të kërkojnë nga Avokati i Popullit ndër-ytetarët vazhduanqytetarët vazhduanme to. Poror
veprimeve për pengimin e legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje, të cilët ualegalizimit të objee legalizimit të objemarrjen e vv
otërimin e qetë dhe papengesë të pronës së tyre.gesë të pronës së tygesë të pronës së tyrpengonin zoo
na tjerët, kishte edhe parashtresa në të cilat qytetarët u ankuan për zvarritjen eashtresa në të cilat qyashtresa në të cilat qyNga ann
 të cilat zhvillohen para komisioneve për legalizimin e objekteve, si dhe reaguanomisioneve për legaliziomisioneve për legaliziproceduravee
ç shpreheshin ata, zbatimin selektiv të këtij ligji nga ana e autoriteteve lokale. Nën selektiv të këtij ligji ngn selektiv të këtij ligji ngedhe për, siçç
arashtresat të cilat kishin të bënin me zvarritjen e procedurave për lëshimin e lejeve bënin me zvarritjen e proë bënin me zvarritjen e prolidhje me paa

m, Avokati i Popullit konstatoi mosveprim në afate ligjore nga ana e administratavetoi mosveprim në afate ligjtoi mosveprim në afate ligjpër ndërtimm
e. Po ashtu, u konstatua se në disa komuna lëshoheshin leje për ndërtim, me këtënë disa komuna lëshoheshinë disa komuna lëshoheshikomunalee

r a iu mundësuar tërësisht investitorit infrastruktura komunale, edhe pse e kishte paguartitorit infrastruktura komunalstitorit infrastruktura komunalerast pa ia i
mpensimin që ishte kërkuar si parakusht për lëshimin e lejes për ndërtim.rakusht për lëshimin e lejes përrakusht për lëshimin e lejes përkompempe

Edhe gjatë këtij viti, inspektorët e autorizuar ndërtimorë nuk vepruan në mënyrë të azhur-rët e autorizuar ndërtimorë nuk verët e autorizuar ndërtimorë nuk ve
nuar sipas denoncimeve të qytetarëve për ndërtime të paligjshme. Sjellja e pandërgjegjshme arëve për ndërtime të paligjshme. arëve për ndërtime të paligjshme. 
e këtillë shpeshherë bënte që investitori të ndërtonte objekt të paligjshëm, me ç’rast pasinvestitori të ndërtonte objekt të pinvestitori të ndërtonte objekt të p
mbikëqyrjes, zakonisht të kryer me intervenimin e Avokatit të Popullit, inspektori konstatonte er me intervenimin e Avokatit të Popuer me intervenimin e Avokatit të Popu
ndërtim tanimë të përfunduar, me çka zvarritej përmbarimi i akteve administrative sërish tëar, me çka zvarritej përmbarimi i aktevuar, me çka zvarritej përmbarimi i aktev
miratuara për heqjen e objektit sepse pritej që komuna të zgjidhte personin juridik për përmba-jektit sepse pritej që komuna të zgjidhte pebjektit sepse pritej që komuna të zgjidhte pe
rimin e tyre. Duke e pasur parasysh realitetin e këtillë, Avokati i Popullit sugjeronte domosdosh-sur parasysh realitetin e këtillë, Avokati i Popuasur parasysh realitetin e këtillë, Avokati i Popu
mërinë që seksionet për punë inspektuese të përforcohen, në aspekt të kuadrit dhe resurseveet për punë inspektuese të përforcohen, në aspeknet për punë inspektuese të përforcohen, në aspek
materiale, në mënyrë që të munden organet inspektuese të jenë realisht të pranishëm në ter-, në mënyrë që të munden organet inspektuese të jenë ree, në mënyrë që të munden organet inspektuese të jenë re
ren, të kryejnë kontrolle mbikëqyrëse dhe të intervenojnë me kohë.kryejnë kontrolle mbikëqyrëse dhe të intervenojnë me kohëkryejnë kontrolle mbikëqyrëse dhe të intervenojnë me kohë

 Në këtë fushë është vërejtur progres në komunikimin e organeve të pushtetit lokal meë këtë fushë është vërejtur progres në komunikimin e orgNë këtë fushë është vërejtur progres në komunikimin e org e
Avokatin e Popullit. Autoritetet lokale jo vetëm që në përqindje të madhe u jepnin përgjigje e Popullit. Autoritetet lokale jo vetëm që në përqindje n e Popullit. Autoritetet lokale jo vetëm që në përqindje e 
kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit, por edhe përqindja e veprimit sipas sugjerimeveve të dërguara nga Avokati i Popullit, por edhe përqindjave të dërguara nga Avokati i Popullit, por edhe përqindja e
dhe rekomandimeve gjithashtu u rrit. Avokati i Popullit e përshëndetë këtë tendencë, por edheomandimeve gjithashtu u rrit. Avokati i Popullit e përshëomandimeve gjithashtu u rrit. Avokati i Popullit e përshë e
më tej do të ndërmerr veprime që bashkëpunimi i organeve lokale, veçanërisht i shërbimeveo të ndërmerr veprime që bashkëpunimi i organeve ldo të ndërmerr veprime që bashkëpunimi i organeve lo e
inspektuese, me Avokatin e Popullit të jetë në nivel akoma më të lartë. ese, me Avokatin e Popullit të jetë në nivel akoma mese, me Avokatin e Popullit të jetë në nivel akoma më

Arsimi 

Përcaktimi i Republikës së Maqedonisë është të hapërojë në drejtim të rregullimit bashkë-rcaktimi i Republikës së Maqedonisë ërcaktimi i Republikës së Maqedonisë ë -
r kohor të shoqërisë ku arsimi, kultura, shkenca dhe novacionet paraqesin faktorin kryesor përshoqërisë ku arsimi, kultura, shkshoqërisë ku arsimi, kultura, shk r 

mirëqenien e qytetarëve dhe fuqizimin e ekonomisë nacionale.en e qytetarëve dhe fuqiziminen e qytetarëve dhe fuqizimin 
Duke e pasur parasysh këtë përcaktim strategjik, me decentralizimin e arsimit u bë ridis-ke e pasur parasysh këtë ke e pasur parasysh këtë -

trubuimi i përgjegjësisë për çështjet kyç të arsimit (përmirësimi i cilësisë së arsimit, avancimii përgjegjësisë për çi përgjegjësisë për ç i
profesional i mësimdhënësve, fi nancimi) në të tre nivelet e sistemit arsimor – qendror, lokalnal i mësimdhënnal i mësimdhën l
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dhe shkollor. Deri më tani, decentralizimi i arsimimit është realizuar në atë mënyrë që komunave u 
jjanë bartur kompetencat dhe autorizimet për të kryer zgjedhjen e drejtorëve të shkollave, kanë rol 
të përforcuar në këshillat shkollorë, u është bartur kompetenca për mirëmbajtjen e objekteve dhe 
organizimin e transportit të nxënësve. Për këto kompetenca, mjetet akoma u sigurohen nga Buxh-
eti i Republikës së Maqedonisë. Me bllok dotacione janë parashikuar mjete në Buxhetin e Repub-RepRepueti i Republikës së Maqedonisë Me bllok dotacione janë parashikuar mjete në Buxhetin e Repubpub
likës së Maqedonisë për vitin 2011, përmes të cilave janë siguruar mjetet e pagave të të punësu-ë të pë të p
arve në shkolla, për mirëmbajtjen e objekteve dhe transportin e nxënësve për të gjitha shkollatë gjitë gjit
fi llore dhe të mesme, gjithsesi aty ku ekzistojnë. 

Problemi, të cilin e konstatoi edhe Avokati i Popullit gjatë procedimit sipas parashtresave mit smit s
të parashtruara nga kjo fushë, është se mjetet e akorduara me bllok dotacione nuk janë tëok dlok do
mjaftueshme për funksionimin normal të komunave në fushën e arsimit, për arsye se pasi u arsimarsim
paguhen pagat të punësuarve në shkolla, nuk ngelen mjete të mjaftueshme për sigurimin e trans-ftueshaftuesh
portit falas deri në shkollë të nxënësve, si dhe mungojnë mjete të mjaftueshme për ngrohjen ee të mje të mj
shkollave. Në mungesë të këtyre mjeteve, të cilat janë me rëndësi fundamentale për ndjekjenrëndësi rëndësi enen
papengesë të procesit arsimor, një numër shumë i vogël i komunave ia dalin që nga buxhetkomunakomuna etetet
lokale ta plotësojnë këtë mungesë, por edhe ky nuk është gjithmonë i mjaftueshëm. Për shë gjithmoë gjithmo hkakh
të gjendjes së këtillë, një numër i madh i nxënësve (sidomos ata që jetojnë nëpër vende ruomos ata omos ata q urale)u
nuk kanë mundësi ta ndjekin mësimin, ndërsa gjatë stinës së dimrit ndjekja e mësimit shpeshës së dimriës së dimri hherë h
ndërpritet për shkak të mospasjes së ngrohjes në shkolla, me çka në mënyrë fl agrante cenoolla, me çkaolla, me çka ohet e o
drejta e nxënësve për arsimim papengesë dhe të vazhdueshëm për ndjekjen e mësimit. hdueshëm pëhdueshëm pë

Avokati i Popullit, disa vjet me radhë, në raportet vjetore e vë në pah këtë problem ortet vjetore eortet vjetore e  dhem 
kërkon nga shteti tu sigurojë komunave mjete të mjaftueshme fi nanciare për këtë dedikim, pmjaftueshme fi nmjaftueshme fi n për-p
katësisht përmbushjen e nevojave të tyre, për shkak se decentralizimi në këtë domen realishkak se decentrahkak se decentra sht sh
zbatohet vetëm në ridistribuimin e kompetencave dhe autorizimeve në zgjedhjen e drejtorëvee dhe autorizimeve dhe autorizimev ee
të shkollave dhe participimin e pushtetit lokal në këshillat shkollorë. Kjo, në asnjë mënyrë, nukkëshillat shkollorëkëshillat shkollorë.
kontribuon për progresin e procesit të decentralizimit në arsim. Avokati i Popullit, gjithashtu, ezimit në arsim. Avokzimit në arsim. Avok
sugjeroi nevojën që komuna të përcaktojë kritere dhe masa për shpërndarjen e mjeteve nga bllok dhe masa për shpërnddhe masa për shpërnd
dotacionet midis shkollave në territorin e komunës, me çka do të siguronte shpërndarje objektive ës, me çka do të sigurontës, me çka do të siguront
dhe transparente të mjeteve. Gjithashtu, autoritetet lokale rrallëherë, në mënyrë josistematiketetet lokale rrallëherë, në tetet lokale rrallëherë, në 
dhe jokonsinstente bëjnë analiza për gjendjen fi nanciare dhe për nevojat e shkollave dhe nukfi nanciare dhe për nevojat efi nanciare dhe për nevojat e

rhartojnë elaborate dhe plane për racionalizimin e shpenzimeve në shkolla, gjë që kontribuon për e shpenzimeve në shkolla, gjë qe shpenzimeve në shkolla, gjë q
një gjendje të këtillë faktike.

Në komuna ende nuk janë krijuar kushte adekuate për arsimimin e fëmijëve me nevoja tëdekuate për arsimimin e fëmijëve me ndekuate për arsimimin e fëmijëve me ne
veçanta. Nga aspekti formal-juridik, këtyre fëmijëve u garantohet arsimimi mbi bazë të plan-jëve u garantohet arsimimi mbi bazë të planjëve u garantohet arsimimi mbi bazë të plan-ve
rogrameve të posaçme mësimore, varësisht nga aaftësitë e kufi zuara të zhvillimit psikofi zik, me ap

mundësi që të përfshihen në arsimin e rregullt, në pparalele të veçanta në shkollat e rregullta dhepm
ë posaçme. Mirëpo, në praktikë këto të drejta fëmijëjët nuk i gëzojnë në tërësi ose i realizojnë mejëtë
ështirësi. Autoritetet lokale ende i përkushtojnë vëmmendje të pamjaftueshme obligimit për sig-mvë
rimin e kuadrit arsimor, i cili do të mundësojë arsim ccilësor dhe profesional për këtë kategori tëcu
ëmijëve. Përveç mungesës së kuadrit profesional, një numër më i madh i komunave nuk kanëë nfë
iguruar qasje deri në godinat e shkollave për fëmijët meme aftësi të kufi zuar. Gjatë veprimit sipasmesi
arashtresës së parashtruar, Avokati i Popullit konstatoi se nnë Republikë ekzistojnë zona të caktu-e np
ra ku në rrethin më të gjerë nuk ekzistojnë shkolla në të cilatat fëmijët me nevoja të veçanta mundat a
ë ndjekin mësimin. Më konkretisht, në Komunën e Dibrës dhe ne në vendbanimet e rrethit të gjerë,e ntë
ëmijët me nevoja të veçanta, më së afërmi ku mund ta ndjekin mëmësimin është Komuna e Ohrit osemëfë
Komuna e Manastirit. Domethënë, këtyre fëmijëve formalisht u munundësohet e drejta e arsimimitunK
or realisht është e parealizueshme, duke e pasur parasysh varësinëinë dhe pamundësinë sipassinëp
inerarit të transportit të arrijnë me kohë në mësim. Në raste të këtilla, a, në mënyrë plotësuesea, it
ështirësohet ose më saktë nuk realizohet plotësisht e drejta e tyre për tranransport falas deri nëransvë
hkollë, për shkak se prindërit e tyre detyrohen t’i transportojnë fëmijët me transponsport vetjak, i cili nsposh
ushton shumë më tepër, kompensimi për transport u jepet me çmimin e transportit publipublik, ndërsa publikk
agesa merret me vonesë prej disa muajsh. Në shembullin e cekur, prindërit e këtyre fëmijëëmijëve,ëmijëvp

me qëllim që tu sigurojnë arsimim fëmijëve të tyre, detyrohet ta braktisin shtëpinë, përkohësishthtshtm
a ndërrojnë vendbanimin dhe të jetojnë në komunë tjetër, ta ndërpresin marrëdhënien e punës tëta
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cilën e kanë pasur, të paguajnë qira, me ç’rast tërësisht u çrregullohet jeta normale dhe vihet në 
pikëpyetje ekzistenca e familjes. 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lart, Avokati i Popullit kërkon nga autoritetet 
lokale ta shtojnë numrin e shkollave në të cilat do të përfshihen fëmijët me nevoja të veçanta në
arsimin e rregullt dhe me kohë ta bëjnë pagesën e kompensimit për transportin deri në shkolla, egullt egullt darsimin e rregullt dhe me kohë ta bëjnë pagesën e kompensimit për transportin deri në shkollarerreg

ri cili duhet të jetë real, përkatësisht konform shpenzimit të bërë. Pushteti lokal të ndërmerr etë real,etë real, 
rmasa përkatëse dhe të sigurojë mjete për punësimin e ekipeve profesionale dhe të trajnuar për të sigurotë siguro

punë me fëmijët me nevoja të veçanta, si dhe trajnimin plotësues dhe përsosjen profesionale voja të veevoja të ve
të kuadrit ekzistues arsimor në shkolla. Po ashtu, nevojitet zvogëlimi i numrit të nxënësve në or në shkolor në shkoll
paralelet në të cilat janë përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta, në mënyrë që të mund të kri-shirë fëmijëtshirë fëmijët
jjohen mundësi për punë individuale me këta fëmijë. Avokati i Popullit sugjeron që autoritetet duale me këtduale me këta
lokale përmes programeve të veçanta ose projekteve, t’i edukojnë prindërit e këtyre fëmijëveçanta ose projçanta ose projlokaloka

mënyrën sesi mund t’u ndihmojnë në përvetësimin e programeve mësimore dhe e potenconjnë në përvetësojnë në përvetëspër mëmë
n e bashkëpunimit të rregullt dhe të mirë midis prindërve dhe mësimdhënësve, gjë që t dhe të mirë mt dhe të mirë minevojën n e

interesin e këtyre fëmijëve. është në inin
mendamentin VIII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe me ligjet nga tetutës së Republihtetutës së RepublikMe Amm
mit, garantohet e drejta e pjesëtarëve të bashkësive etnike të mësojnë në gjuhën e pjesëtarëve të bashkpjesëtarëve të bashkfusha e arsimm

si garanci për respektimin e karakterit multietnik të shoqërisë së Maqedonisë. Në n e karakterit multietnn e karakterit multietntyre amtare,  
lizimi i kësaj të drejte, për fat të keq, para së gjithash varet nga numri i bashkësisë fat të keq, para së gjitfat të keq, para së gjithpraktikë, real
munë dhe është më i aplikueshëm për bashkësinë etnike shqiptare, si bashkësi me ueshëm për bashkësinë ueshëm për bashkësinë etnike në komm

të madh në shtetin tonë, si dhe është i aplikueshëm për nxënësit e bashkësisë et-dhe është i aplikueshëm dhe është i aplikueshëmnumër më tëtë
r në ato komuna ku ajo është dominante. Realizimi i kësaj të drejtë vështirësohet për ë dominante. Realizimi i këë dominante. Realizimi i kënike turke nn

ë e tjera, para së gjithash, për shkak të numrit të vogël të nxënësve dhe mungesës për shkak të numrit të vogëpër shkak të numrit të vogëbashkësitëtë 
drit arsimor. Kjo e drejtë realizohet në shkolla të përziera etnike në të cilat mësimi zhvill-ohet në shkolla të përziera etnohet në shkolla të përziera etnsë kuadridri

në dy ose më tepër gjuhë dhe paraqet faktor plotësues i ndarjes, për shkak se, në emër tëparaqet faktor plotësues i ndarjeparaqet faktor plotësues i ndarjeohet nët në
pengimit të konfl ikteve ndëretnike, nxënësit që e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme, ndahen nxënësit që e ndjekin mësimin nënxënësit që e ndjekin mësimin në penpen
në turne ose objekte. Mungesë e ngjashme nga interaksioni ekziston edhe ndërmjet mësimdhë-gjashme nga interaksioni ekzistonngjashme nga interaksioni ekziston
nësve të cilët ligjërojnë në gjuhë të ndryshme, po ashtu edhe midis studentëve të cilët studiojnë të ndryshme, po ashtu edhe midis stë ndryshme, po ashtu edhe midis st
në fakultetet pedagogjike. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit konsideron se nevojitet vetëdijegjendjen e këtillë, Avokati i Popullit konsgjendjen e këtillë, Avokati i Popullit kons
më e madhe për nevojën e ndërmarrjes së masave dhe veprimeve konkrete, realizmin e poli-e ndërmarrjes së masave dhe veprimeve e ndërmarrjes së masave dhe veprimeve 
tikave aktive, para së gjithash të natyrës edukative nga ana e autoriteteve lokale, të cilët janë gjithash të natyrës edukative nga ana e autorgjithash të natyrës edukative nga ana e autor
më përgjegjës për sigurimin e kësaj të drejte, me të cilën do të promovohet rëndësia dhe do-sigurimin e kësaj të drejte, me të cilën do të prosigurimin e kësaj të drejte, me të cilën do të pro
mosdoshmëria e pranimit të diversiteteve midis etniteteve, si kusht për bashkëjetesë. Në këtë ëria e pranimit të diversiteteve midis etniteteve, si kushtmëria e pranimit të diversiteteve midis etniteteve, si kusht
kontekst, Avokati i Popullit e potencoi nevojën për ndërmarrjen e masave të këtilla dhe politikave Avokati i Popullit e potencoi nevojën për ndërmarrjen e ma, Avokati i Popullit e potencoi nevojën për ndërmarrjen e ma e 
afi rmative sa u përket romëve dhe fëmijëve romë, të cilët janë objektiv i stereotipizimit më ine sa u përket romëve dhe fëmijëve romë, të cilët janë obje sa u përket romëve dhe fëmijëve romë, të cilët janë obj -
tensiv negativ dhe distancimit social nga ana e fëmijëve tjerë. Për fat të keq, në Republikë akomagativ dhe distancimit social nga ana e fëmijëve tjerë. Për fagativ dhe distancimit social nga ana e fëmijëve tjerë. Për fa a 
ekziston segregacioni i nxënësve romë, të cilët në disa shkolla ndahen nga nxënësit e tjerë nësegregacioni i nxënësve romë, të cilët në disa shkolla ndsegregacioni i nxënësve romë, të cilët në disa shkolla nd ë 
paralele të veçanta dhe tek ata nuk aplikohet fare rajonizimi i regjistrimit në procesin arsimortë veçanta dhe tek ata nuk aplikohet fare rajonizimi i rtë veçanta dhe tek ata nuk aplikohet fare rajonizimi i re r. 
Kështu, në disa komuna, ku bashkësia etnike rome është në numër më të madh, siç janë: Manë disa komuna, ku bashkësia etnike rome është në nunë disa komuna, ku bashkësia etnike rome është në nu -
nastiri dhe Shtipi, fëmijët romë regjistrohen vetëm në shkolla të caktuara, pavarësisht se nësee Shtipi, fëmijët romë regjistrohen vetëm në shkollahe Shtipi, fëmijët romë regjistrohen vetëm në shkolla e
shkolla i ttakon rajonit ku gjendet shtëpia e tyre.  t

Për shkak të gjendjes së këtillë, e cila çon në bojkotime të shpeshta të procesit mësimorshkak të gjendjes së këtillë, e cila çon në bojkotishkak të gjendjes së këtillë, e cila çon në bojkoti r, 
në konfl ikte midis nxënësve, por edhe midis arsimtarëve të etnive të ndryshme, Avokati i Popullkte midis nxënësve, por edhe midis arsimtarëve tkte midis nxënësve, por edhe midis arsimtarëve t -
it insiston në promovimin e identitetit kulturor në kontekst të multikulturës. Avokati i Popullit en në promovimin e identitetit kulturor në konten në promovimin e identitetit kulturor në konte e
promovon arsimin, ku theksohet individi me të gjitha karakteristikat e tij individuale dhe kultun arsimin, ku theksohet individi me të gjithan arsimin, ku theksohet individi me të gjitha -
rore dhe kuptimin dhe respektimin e dallimeve kulturore të tjetrit, si bazë për funksionimin ekuptimin dhe respektimin e dallimeve kukuptimin dhe respektimin e dallimeve ku e 
një shoqërie multikulturore, siç është e jona. Si shembull pozitiv për ndërtimin e bashkëjetesëërie multikulturore, siç është e jona. Si ërie multikulturore, siç është e jona. Si s 
në shoqëri multietnike që nga mosha e hershme e fëmijëve, Avokati i Popullit e përshëndet dheri multietnike që nga mosha e hershri multietnike që nga mosha e hersh e
mbështet Projektin: “Shkollë fi llore dygjuhësore e integruar”, me të cilin nxënësit e përkatësisëProjektin: “Shkollë fi llore dygjuht Projektin: “Shkollë fi llore dygjuh ë
nacionale maqedonase dhe turke në SHF “Mareshali Tito” në Strumicë, nga muaji Nëntor i vitmaqedonase dhe turke në S maqedonase dhe turke në S ti
2010, e ndjekin mësimin njëkohësisht në gjuhën maqedonase dhe turke në paralele me përbërjedjekin mësimin njëkohësidjekin mësimin njëkohësis e
të përzier. Me këtë Projekt është përshirë edhe një shkollë fi llore e Gostivarit.. Me këtë Projekt ëshr. Me këtë Projekt ësht



Marrëdhëniet e punës

Për kryerjen e punëve nga kompetenca e organeve të pushtetit lokal, organizohet admini-
strata komunale. Objektivi i saj është t i përgatis aktet për këshillin dhe kryetarin e komunës, të ësnës, tstrata komunale Objektivi i saj është t’i përgatis aktet për këshillin dhe kryetarin e komunës tëtë
kryejë punë profesionale dhe ta ndjek problematikën në fushat të cilat janë në kompetencë të petempeten
komunës, të bëjë analizë të gjendjeve dhe të jep iniciativa dhe propozime për zgjidhjen e tyre. gjidhgjidhj
Autorizimet dhe kompetencat e këtilla që i posedon administrata komunale duhet t’i zbatojë në duhetduhet
mënyrë të ndërgjegjshme, profesionale, efi kase, me rregull dhe në kohë dhe mbi të gjitha eks-dhe mdhe m
kluzivisht në përputhje Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ligjet dhe statutin e komunës. dhe t dhe 
Vetëm një administratë komunale e këtillë do të jetë në shërbim të mirëfi lltë të qytetarëve dhe mirëfimirëfi 
do të kontribuojë për përfundimin papengesë të procesit të decentralizimit të pushtetit nga niveli ralizimtralizim
qendror në atë lokal. 

Në mënyrë që të sigurohet administratë komunale efi kase, kryetari i komunës, si personase, krykase, kry nn
i cili udhëheq me administratën dhe vendos për punësimet, të drejtat dhe përgjegjësitë e tet, të dret, të dr të t
punësuarve, duhet t’i respektojë rregullat ligjore për të drejtat nga marrëdhënia e punës dheejtat ngarejtat nga e tëe 
drejtat e këtilla tua mundësojë të gjithë qytetarëve të cilët aplikojnë për punë ose çdo të pulët aplikojlët aplikoj unë-u
suari, pavarësisht përkatësisë etnike, gjinisë, pozitës sociale dhe para së gjithash përcaktsociale dhesociale dhe timit kt
politik. Gjatë punësimit në administratën komunale duhet të merren parasysh kualifi kimet uhet të meruhet të mer pro-

r fesionale të kandidatëve, përvoja e punës, si dhe karakteristikat dhe shkathtësitë personaleakteristikat dakteristikat d . Përe.
fat të keq, realiteti në komuna është më ndryshe. 

Gjegjësisht, gjatë punësimeve më së shpeshti aplikohet sistemi „spoil“ dhe në vend hti aplikohet shti aplikohet si d tëd 
kandidatëve më të mirë, punësohen persona mbi bazë të rekomandimeve partiake, familjarei bazë të rekomi bazë të rekom re are
ose miqësore. Gjendja e këtillë është konstatuar edhe në Raportin e Komisionit Evropian, si dhe edhe në Raportin edhe në Raportin e e
në raportet e më tepër organizatave të huaja dhe vendase, të cilat merren me këtë problema-e vendase, të cilat e vendase, të cilat 
tikë. Në këtë periudhë raportuese është karakteristike se në bazë të cenimit të të drejtës të eristike se në bazë teristike se në bazë t
procedurës gjatë punësimit në komuna, pranë Avokatit të Popullit nuk është parashtruar asnjë Avokatit të Popullit nukAvokatit të Popullit nuk
parashtresë. Kjo mund të kuptohet se qytetarët e pranojnë gjendjen se për tu punësuar në admi-e pranojnë gjendjen se pëe pranojnë gjendjen se pë
nistratën komunale nuk është vendimtare se a i përmbush kriteret sipas konkursit. Qytetarët nukpërmbush kriteret sipas konpërmbush kriteret sipas kon
kanë vullnet, e as besim se nëpër institucionet e sistemit do të mund të arrijnë sukses për tae sistemit do të mund të are sistemit do të mund të ar
ndryshuar vendimin e kryetarit të komunës dhe nuk vendosin të hapin procedura. Në këtë rast, nuk vendosin të hapin procedunuk vendosin të hapin procedu
Avokati i Popullit sugjeron edhe një herë se punësimet duhet të bëhen ekskluzivisht mbi bazë të ësimet duhet të bëhen ekskluzivishësimet duhet të bëhen ekskluzivisht
kualifi kimeve të kandidatëve dhe se procedura e punësimit nuk duhet të ngarkohet me bindje e punësimit nuk duhet të ngarkohet me punësimit nuk duhet të ngarkohet m
politike ose bindje tjetër për punësimin e kandidaatit.  a

Pranë Avokatit të Popullit janë paraqitur dissa parashtresa nga të punësuar në adminis-is
tratën komunale, të cilat kishin të bënin me zbatimmin jo të drejtë të procedurës disiplinore, më m
saktësisht, me miratimin e aktvendimeve nga ana e kryetarëve të komunave për shqiptimin e e
dënimeve me para për shkelje të kryer disiplinore, ppa zbatim të procedurës së përcaktuar me p

rLigjin për nëpunës shtetërorë. Avokati i Popullit u dërrgoi kryetarëve të komunave sugjerim për ërg
obligimin e tyre për zbatimin e dispozitave të Ligjit dhehe kërkoi anulimin e aktvendimeve të mi-he
ratuara paraprake. Kryetarët e komunave vepruan sipas s sugjerimit dhe i anuluan aktvendimet, s 
me çka iu mbrojtën të drejtat e këtyre personave të punësësuar. Avokati i Popullit arriti t’i mbrojë ës
të drejtat paraprakisht të cenuara edhe për të punësuar tëtë tjerë në administratën komunale, të
kur kryetari i komunës, me urdhër kishte bërë risistematizim n nga një vend pune në tjetër ose u m n
kishte dhënë detyra pune plotësuese. Për këto parashtresa, Avokakati i Popullit vuri në pah se akti i oka
këtillë juridik, i cili është miratuar në bazë të Ligjit për marrëdhënie ie pune, është i pazbatueshëm ie 
ndaj të punësuarve në administratën komunale, sepse për ata duhet et të zbatohen dispozitat ehet 
Ligjit për nëpunës shtetërorë. Kjo vë në pah, për fat të keq, se disa kryeryetar komunash akomakrye
nuk e dinë statusin të cilin e kanë të punësuarit nëpër komuna, e as kornizën ën ligjore me të cilën zën 
rregullohen çështjet nga marrëdhënia e punës. Si pasojë e mosnjohjes së këtillë illë të dispozitave illë t
ligjore, nga njëra anë bëhen shkelje të të drejtave nga marrëdhënia e punës së të punpunësuarve,pun
ndërsa nga ana tjetër krijohen mundësi që të punësuarit të mos përgjigjen për shkeljen e oble obligi-e oblig
meve të punës, vetëm e vetëm për shkak të zbatimit të gabueshëm të procedurës.

rTë punësuarit në administratën komunale gjithashtu reaguan për cenimin e të drejtës për 
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rpagimin e kompensimeve nga paga, për shkak se kryetarët e komunave nuk ua kishin paguar 
asistencën në para për pensionim ose kompensimet e tjera nga paga, i zvarritnin procedurat 

r sipas kundërshtimeve të paraqitura sipas akteve të miratuara nga ana e tyre ose reagonin për 
r zvarritjen e procedurave të shkallës së dytë sipas ankesave të paraqitura pranë Komisionit për en e

vendosje sipas ankesave dhe kundërshtimeve të nëpunësve shtetërorë pranë Agjencisë për pas anipas ank
Administratë. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit arriti që të punësuarve ke vepruuke vepru
t’u paguhej asistenca në para për pensionim ose kompensimet e tjera dhe me ndërhyrjet e tij ia në paraa në para 
përshpejtoi procedurat sipas kundërshtimeve dhe ankesave. sipas kundsipas kundë

Sa i përket shkeljes të të drejtave nga marrëdhënia e punës, pranë Avokatit të Popullit uë të drejtavë të drejtav
parashtruan edhe parashtresa nga arsimtarë të shkollave fi llore, ndërkaq në numër më të madh a nga arsimtaa nga arsimta
ishin parashtresat për mbrojtjen e të drejtës për kompensim real për transport prej dhe ngaen e të drejtëen e të drejtës

r endi i punës. Sipas kryetarëve të komunave, me aplikimin e bruto pagës, u ndërpre obligimi përë komunave, më komunave, mevendvend
min e mjeteve shtesë për transportin e arsimtarëve, duke u thirrur në mendimin e dhënë ngasportin e arsimtasportin e arsimtapagimimin

a e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave. Gjatë procedimit sipas këtyre parash-e Ministria e Finane Ministria e FinanMinistria a 
Avokati i Popullit u dërgonte kryetarëve të komunave sugjerime, në lidhje me dispozitatkryetarëve të kome kryetarëve të komtresave, AAv

re marrëveshjet kolektive, me të cilët rregullohet sigurimi i të drejtës së punëtorit për me të cilët rregullohme të cilët rregulloheligjore dhe e 
in e shpenzimeve reale për transport. Në përgjigjet e marra në bazë të sugjerimeve,r transport. Në përgjr transport. Në përgjikompensimmi
komunave e njoftuan Avokatin e Popullit se arsimtarëve të shkollave fi llore u paguhet atin e Popullit se arsimatin e Popullit se arsimkryetarët e kk
ogë për punë në zona kodrinore-malore (punë në fshat) e që, sipas Avokatit të Popu-inore-malore (punë në inore-malore (punë në fshtesë në rrro

uk mund të barazohet me kompensimin për shpenzime reale të transportit. Megjithatë,ompensimin për shpenzimompensimin për shpenzimllit assesi nuu
ryetarët e komunave vënin në pah se për shkaqe fi nanciare nuk mund t’i mbuloninnë pah se për shkaqe fi  në pah se për shkaqe fi nnë fund, krkr

et e shkollave, të cilat kanë të bëjnë me transportin e arsimtarëve deri dhe nga vendi i të bëjnë me transportin e atë bëjnë me transportin e ashpenzimee
Duke e pasur parasysh qëndrimin e këtillë të organeve të pushtetit lokal dhe mospranimin min e këtillë të organeve të pmin e këtillë të organeve të ppunës. DuDu

jerimit të Avokatit të Popullit për obligimin e tyre për respektimin konsekuent të dispozitaver obligimin e tyre për respektiër obligimin e tyre për respektime sugjejer
rMarrëveshjes së Përgjithshme Kolektive për sektorin publik dhe Marrëveshjes Kolektive për olektive për sektorin publik dhKolektive për sektorin publik dhetë Maë Ma

arsim fi llor, me të cilët kjo e drejtë përcaktohet dhe njihet në mënyrë eksplicite, Avokati i Popullitpërcaktohet dhe njihet në mënyrpërcaktohet dhe njihet në mënyra
i këshillonte arsimtarët që për këtë të drejtë të kërkojnë mbrojtje gjyqësore.të të drejtë të kërkojnë mbrojtje gtë të drejtë të kërkojnë mbrojtje gj

rArsimtarët e shkollave fi llore parashtronin parashtresa edhe për marrjen e vendimeve për ore parashtronin parashtresa edhe pore parashtronin parashtresa edhe pë
r ndërprerjen e marrëdhënies së tyre të punës, më saktë për mospërtërirjen e marrëveshjes përsë tyre të punës, më saktë për mospërsë tyre të punës, më saktë për mospër

punë me kohë të caktuar, edhe pse punonin më shumë vjet në shkolla me marrëveshje të këtilla, dhe pse punonin më shumë vjet në shkolldhe pse punonin më shumë vjet në shkoll
madje disa edhe i plotësonin kushtet për transformimin e marrëdhënies së tyre të punës me kohëonin kushtet për transformimin e marrëdhënonin kushtet për transformimin e marrëdhëni
të pacaktuar. Në parashtresa vihej në pah se drejtorët e shkollave në vendin e tyre angazhonin ashtresa vihej në pah se drejtorët e shkollave nashtresa vihej në pah se drejtorët e shkollave n
arsimtarë tjerë. Konform Ligjit për marrëdhënie pune, e drejtë diskrecioni e drejtorit është të Konform Ligjit për marrëdhënie pune, e drejtë disKonform Ligjit për marrëdhënie pune, e drejtë dis

rr vendos se me kë do të lidh marrëveshje për punë, qoftë për kohë të caktuar ose të pacaktuar, porse me kë do të lidh marrëveshje për punë, qoftë për kohë të se me kë do të lidh marrëveshje për punë, qoftë për kohë të or 
kjo e drejtë nuk duhet të keqpërdoret para skadimit të kohës  të nevojshme për transformiminejtë nuk duhet të keqpërdoret para skadimit të kohës  të neejtë nuk duhet të keqpërdoret para skadimit të kohës  të ne n e 
marrëdhënies së punës, arsimtarëve të mos u përtërihen marrëveshjet.hënies së punës, arsimtarëve të mos u përtërihen marrëvehënies së punës, arsimtarëve të mos u përtërihen marrëve

Në lidhje me punësimet në shkollat fi llore, kishte edhe parashtresa në të cilat kërkoh lidhje me punësimet në shkollat fi llore, kishte edhe paë lidhje me punësimet në shkollat fi llore, kishte edhe pa ej 
ndërhyrje për realizimin e të drejtës së përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve je për realizimin e të drejtës së përfaqësimit të drejtë je për realizimin e të drejtës së përfaqësimit të drejtë të
bashkësive. Avokati i Popullit, në kuadër të kompetencës së tij, ndërmori masa dhe veprime dhive. Avokati i Popullit, në kuadër të kompetencës së tij, ive. Avokati i Popullit, në kuadër të kompetencës së tij, he 
drejtorëve u dërgoi sugjerim në lidhje me obligimin e tyre për respektimin e këtij parimi gjave u dërgoi sugjerim në lidhje me obligimin e tyre pëve u dërgoi sugjerim në lidhje me obligimin e tyre pë të
zbatimit të procedurave për përzgjedhjen e arsimtarëve. Në një parashtresë, drejtori e prantë procedurave për përzgjedhjen e arsimtarëve. Nëtë procedurave për përzgjedhjen e arsimtarëve. Në noi
sugjerimin e Avokatit të Popullit por megjithatë vetëm formalisht sepse në vend që të bënmin e Avokatit të Popullit por megjithatë vetëm fomin e Avokatit të Popullit por megjithatë vetëm for te
përzgjedhjen e arsimtarit, ai e anuloi konkursin dhe nuk bëri përzgjedhjen e asnjë kandidadhjen e arsimtarit, ai e anuloi konkursin dhe nukdhjen e arsimtarit, ai e anuloi konkursin dhe nuk ti. 

r Në raste tjera, derisa ishte në rrjedhë procedura, parashtruesit inicionin procese gjyqësore pe tjera, derisa ishte në rrjedhë procedura, parase tjera, derisa ishte në rrjedhë procedura, paras ër 
mbrojtjen e kësaj të drejte, me ç’rast Avokati i Popullit i ndërpriste procedurat.en e kësaj të drejte, me ç’rast Avokati i Popullen e kësaj të drejte, me ç’rast Avokati i Populli

Në këtë vit raportues, kishte parashtresa të parashtruara edhe nga të punësuar në ndëkëtë vit raportues, kishte parashtresa të  këtë vit raportues, kishte parashtresa të p ër-
marrje publike, të themeluara nga autoritetet lokale, të punësuar në kopshtet e fëmijëve dhpublike, të themeluara nga autoritetet lopublike, të themeluara nga autoritetet lo he 

r shoqata kulturore. Parashtruesit vinin në pah shkeljet e të drejtave nga marrëdhënia e punës pkulturore. Parashtruesit vinin në pah skulturore. Parashtruesit vinin në pah s ër 
shkak të mospagimit të pagave, shqiptimit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës, sistemat mospagimit të pagave, shqiptimitë mospagimit të pagave, shqiptimit ti-
zimit në vend tjetër pune ose për shqetësime psikike. Duke vepruar sipas këtyre parashtresavvend tjetër pune ose për shqetvend tjetër pune ose për shqetë ve, 
Avokati i Popullit vetëm në dy raste konstatoi shkelje të të drejtave dhe të njëjtat i mbrojti mi Popullit vetëm në dy rastei Popullit vetëm në dy raste me
sukses.

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë të konstatuar, Avokati i Popullit konsideron se krke e pasur parasyke e pasur parasys ry-
j j p , ve etarët e komunave dhe drejtorët e ndërmarrjeve ose institucioneve publike, themelues i të cilëvkomunave dkomunave dh ve 



është pushteti lokal, nuk i respektojnë gjithmonë procedurat e përcaktuara me ligj dhe procedu-
rat nga marrëdhënia e punës, se nuk respektohen gjithnjë të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive
për prioritet gjatë punësimit, e drejtë kjo e përcaktuar me Kushtetutë dhe ligj, dhe se ka dukuri
të cenimit të parimit të mosdiskriminimit mbi çdo bazë.  
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Mbrojtja sociale

Njëra nga kompetencat e cila gjatë procesit të decentralizimit iu bart autoriteteve lokale  bartu bart 
është edhe mbrojtja sociale. Me të përfshihet mbrojtja e fëmijëve, kopshtet e fëmijëve dhe azilet pshteopshte
e personave të moshuar, realizimi i kujdesit social ndaj personave invalid, fëmijëve pa prindër, e invae inval
strehimi i personave në rrezik social, realizimi i së drejtës dhe edukimi i fëmijëve të moshës e eduke eduk
parashkollore. Pushteti lokal këto kompetenca duhet t’i kryejë në përputhje me Programin na-ë në pëë në pë
cional për zhvillimin e mbrojtjes sociale. Parimi i decentralizimit është i orientuar kah përmirësimmit ështëmit është mim
i kapaciteteve të organeve lokale në pjesën e mbrojtjes sociale. Gjatë procesit të deritanishëociale. Gociale. Gj ëm hë
të decentralizimit është përfshirë vetëm mbrojtja e fëmijëve në kopshtet për fëmijë, si dhe azëve në kopëve në kop zilet z
për persona të moshuar. Me bllok dotacionet nga pushteti qendror fi nancohet puna e këtyreeti qendroeti qendro e in-e
stitucioneve, ndërsa me buxhetet komunale parashikohet vetëm shuma për ndihmë të njëfi het vetëm het vetëm s fishtëfi

rnë para për qytetarët më vulnerabil dhe më të rrezikuar social, shumë kjo në para e cila asuar social, suar social, s s për s
së afërmi nuk i përmbush nevojat reale të këtyre qyttetarëve. yte

Në vitin 2011, pikërisht kjo ndihmë e njëfi shtë në para, që iu dha qytetarëve nga pushtë në para, që ië në para, që i htetiht
lokal të cilët ishin shfrytëzues të ndihmës sociale, por kishin nevojë të domosdoshme për mjetpor kishin nevojpor kishin nevoj ete et
plotësuese për t’i përmbushur nevojat më elementare (në të shumtën e rasteve për medikamente are (në të shumtëare (në të shumtë ete
ose mjekim), ishte bazë që pushteti qendror tua shkurtojë të drejtën e kompensimit në para nëshkurtojë të drejtëshkurtojë të drejtë

r emër të ndihmës sociale. Që absurdi të jetë akoma më i madh këta qytetarë merrnin borxhe përma më i madh këta qma më i madh këta qy
t’i kthyer mjetet që i kishin marrë në emër të ndihmës sociale. Si shembull fl agrant për shkeljet ihmës sociale. Si shemihmës sociale. Si shem
e këtilla të të drejtave të qytetarëve më vulnerabil dhe të rrezikuar social, është kur një qytetar, bil dhe të rrezikuar sociabil dhe të rrezikuar socia
pasi kishte marrë ndihmë të njëfi shtë në para nga komuna në shumë prej 1.100,00 denarë, ishte a komuna në shumë prej a komuna në shumë prej 1
ngarkuar të kthente mjete me shumë prej 130.000,00 denarë. Sugjerimet e Avokatit të Popull-000,00 denarë. Sugjerimet 000,00 denarë. Sugjerimet e
it se as në përputhje me ligjin, e as në përputhje me dispozitat e Rregullores për mënyrën e hje me dispozitat e Rregullorehje me dispozitat e Rregullore
realizimit të ndihmës sociale, ndihma e dhënë e njëfi shtë në para nga ana e komunës nuk kon-njëfi shtë në para nga ana e komnjëfi shtë në para nga ana e komu
siderohet si e ardhur plotësuese në para, ishin të pasuksesshme dhe të gjithë këtyre qytetarëve ë pasuksesshme dhe të gjithë këtyre ë pasuksesshme dhe të gjithë këtyre q
iu shkurtua e drejta e ndihmës sociale në para. 

Për shkak të gjendjes së këtillë në fushën e mbrojtjes sociale, Avokati i Popullit kërkoi ngambrojtjes sociale, Avokati i Popullit kërkoi ngambrojtjes sociale, Avokati i Popullit kërkoi nga
autoritetet lokale të ndërmarrin masa preventive dhhe masa për sigurimin e shërbimeve përkatëseha
sociale për grupet më vulnerabile të qytetarëve. Prorocesi i decentralizimit e potencon obligimin eros
autoriteteve lokale të jenë më pranë qytetarëve, në vveçanti pranë grupeve të qytetarëve që janë va
më vulnerabil dhe më të varfër. Po ashtu, Avokati i PPopullit sugjeroi se qytetarët shumë pak ePm
njohin ose më saktësisht aspak nuk e identifi kojnë pusushtetin lokal si organ i cili ka kompetencë usn
dhe obligim për t’u siguruar mbrojtje sociale grupeve të ccaktuara të qytetarëve, prandaj dhe nukë cd
jjanë të vetëdijshëm se pushteti lokal ua cenon të drejtat nnë rastet kur nuk ndërmerr masa efek-nj
tive për sigurimin e kësaj mbrojtjeje. Ky konstatim vërtetohohet edhe me faktin se pranë Avokatit oht
të Popullit nuk është parashtruar asnjë parashtresë për cenimmin e të drejtave nga pushteti lokal mt
në fushën e mbrojtjes sociale. n

Fusha fi nanciare

fiEsenca e decentralizimit është që pushteti lokal të ketë autorizime dhe përgjegjësgjësi për fi -egjësi
rnancimin e nevojave të veta lokale të qytetarëve. Në parim, kjo do të thotë se për të siguruaguruar guruan

autonomi të plotë fi skale, është e nevojshme autoritetet lokale të kenë të drejtë t’i përcaktojnë ëa
dhe ndryshojnë zërat tatimorë dhe bazat tatimore. Në Republikën e Maqedonisë kjo e drejtë, d
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autoriteteve lokale u jepet në mënyrë të kufi zuar, me ligje tanimë të hartuar, të cilët tradicional-
isht sigurojnë të ardhura për komunën me Ligjin për tatimin mbi pronën dhe me Ligjin për taksa 
komunale. Burim bazë i të ardhurave gjithsesi është Ligji për tatimin mbi pronën, i cili inkorporon 
në vete: tatimin mbi pronë, tatimin mbi trashëgiminë dhe dhuratën dhe tatimin e qarkullimit me 
patundshmëritë. Autoritetet lokale kanë të drejtë vetëm ta përcaktojnë ose më saktë të zgje-
dhin përqindjen e cila tanimë është me shumë prej/deri në vet Ligjin. Së këtejmi, imponohet 
një pyetje krejtësisht e logjikshme nëse me mënyrën e këtillë të sigurimit të të ardhurave bëhet 
decentralizim i mirëfi lltë fi skal ose vetëm barten kompetencat dhe përgjegjësitë për përcaktimin 
e arkëtimit të këtyre tatimeve? 

Në Republikën e Maqedonisë analizat e bëra, në lidhje me shkallën e realizuar të decentrali-
zimit fi skal, tregojnë se gjendja në një pjesë të madhe të komunave është përmirësuar si rezul-
tat i: rritjes së të ardhurave burimore të komunës, mjeteve nga transferet e buxhetit qendror, 
partneritetit publik privat, donacioneve, kreditimeve dhe burimeve tjera fi nanciare. Një pjesë e 
madhe e komunave janë aftësuar për shfrytëzimin e resurseve të tyre, fi nanciarisht janë stabile 
dhe me shkallë më të lartë të zhvillimit lokal ekonomik. Secila komunë punon me përkushtim 
në drejtim të gjetjes së burimeve të reja të mjeteve, të cilat do t’i siguronin pavarësi fi nanciare. 
Por, sipas këtyre analizave, çështje tjetër është nëse qytetarët e ndjejnë përmirësimin e gjendjes 
fi nanciare të komunave. A u mundësohen përfi time më të mëdha, më saktësisht, realisht a vërej-
në se komuna e tyre është fi nanciarisht më e pasur, a ka ndërtuar ose rinovuar rrugë, a e ka 
përtërirë infrastrukturën, a e ka përmirësuar furnizimin me ujë, a e ka zgjidhur tërësisht ndriçimin 
publik dhe çdo gjë tjetër që është me rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve. Në praktikë, 
përgjigjet pozitive të këtyre pyetjeve kanë të bëjnë vetëm me një numër të vogël të komunave.

Në vitin 2011, në përputhje me parashtresat e parashtruara pranë Avokatit të Popullit, 
qytetarët u ballafaquan me përpjekjet e administratave komunale për ta arkëtuar tatimin e 
parashkruar, me bllokimin e faturave për kërkesa të pabazuara për taksë komunale për fi rmë, 
me përllogaritë e larta të tatimit të qarkullimit me patundshmëri. Qytetarët u ballafaquan edhe 
me mosrespektimin e procedurës së përcaktuar ligjore për përcaktimin e tatimeve, me mos-
zbatimin e vendimeve të miratuara sipas ankesave nga organet e shkalës së dytë, me zvarritjen 
e procedurave për miratimin e akteve administrative. Në vitin raportues në numër më të madh 
ishin parashtresat në lidhje me arkëtimin e tatimit të pronës për periudhën kohore prej para 10 
vjetësh. Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit dërgonte sugjerime, në të cilat 
thirrej në dispozitat e Ligjit për tatimin mbi pronën, sipas së cilave e drejta e arkëtimit të tatimit 
parashkruhet për pesë vjet, pas kalimit të vitit në të cilin është dashur të kryhet arkëtimi. Afati 
prej 10 vjetëve i parashkrimit është absolut dhe i zbatueshëm vetëm nëse gjatë kësaj periudhe 
kohore organet kanë ndërmarrë veprime për arkëtimin e tij, me të cilat veprime ndërpritet para-
shkrimi dhe përsëri fi llon të rrjedhë. Pas vërejtjeve të këtilla, administratat komunale njoftonin 
se baza, mbi të cilën ata kërkonin të kryenin arkëtimin e tatimit ishte për shkak se kryetarët e 
komunave nuk kishin paraqitur propozim për shlyerjen e përhershme të obligimeve të parashkru-
ara të tatimeve, të cilat ende gjenden në evidencën e komunave. Avokati i Popullit nuk e pranoi 
arsyetimin e këtillë për shkak se moszbatimi i procedurës për shlyerje të përhershme të obligi-
meve të parashkruara, në asnjë rast nuk do të thotë edhe e drejtë që komuna të arkëtojë borxhe 
të parashkruara. Disa administrata komunale e pranuan sugjerimin e këtillë, të mbështetur edhe 
nga Drejtoria e të Hyrave Publike dhe parashtruesve të parashtresave ua ndryshuan aktvendimet 
e miratuara për përcaktimin e tatimit mbi pronën. Por shtrohet një pyetje e logjikshme: a e zba-
tonin këtë sugjerim ndaj të gjithë qytetarëve apo e shfrytëzonin mosinformimin e tyre në lidhje 
me këtë çështje dhe obligimin tatimor vazhdonin ta arkëtonin për periudhë prej para 10 vjetësh? 

Në parashtresat të cilat kishin të bënin me pagesën e tatimit të qarkullimit të patund-
shmërive është karakteristike se pengimi i të drejtës së qytetarëve për ta realizuar të drejtën 
e tyre të pronës mbi objektin ose truallin, të fi tuar mbi bazë të marrëveshjes për shitblerje dhe 
çmimit të paguar të shitblerjes, për shkak se organet shtetërore - si shitës, nuk e paguanin 
tatimin. Konform rregullave ligjore pozitive, kusht për regjistrimin e pronësisë është që parap-
rakisht të jetë paguar tatimi i qarkullit. Sa u përket këtyre parashtresave Avokati i Popullit nuk 
konstatoi shkelje të të drejtave të qytetarëve nga pushteti lokal, por nga organet shtetërore, 
të cilëve ua sugjeroi obligimin e tyre për pagimin e tatimit të qarkullimit dhe kërkoi i njëjti të 
paguhet menjëherë.  
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Sa i përket përcaktimit dhe kërkimit të tatimit të qarkullimit mbi patundshmëri, është vërej-
tur se disa administrata komunale kërkojnë arkëtimin e tij, për qarkullim i cili është ndërprerë 
në përputhje me Ligjin për tatime mbi pronën, ku ceket se ky tatim nuk arkëtohet gjatë ndarjes 
fi zike të pronave. Këtë dispozitë, administratat komunale e interpretonin për çdo rast të veç e 
veç dhe sipas vlerësimit të nëpunësit shtetëror kërkohej ose nuk kërkohej arkëtimi i tij. Avokati 
i Popullit sugjeroi se vlerë themelore e rendit kushtetues në shtetin tonë është zbatimi i bara-
bartë i ligjeve ndaj çdo qytetari dhe kërkoi nga Drejtoria e të Hyrave Publike, si kompetente për 
zbatimin e rregullave tatimore, të kryejë mbikëqyrje mbi zbatimin e këtyre dispozitave nga ana 
e autoriteteve lokale.  

Avokati i Popullit konstatoi se sa u përket autorizimeve fi nanciare, administratat komunale 
i cenojnë të drejtat e qytetarëve për shkak të moszbatimit ose zbatimit selektiv të procedurës 
ligjore. Sipas Avokatit të Popullit decentralizimi fi skal është njëra nga shtyllat themelore të çdo 
sistemi të decentralizimit. Prandaj, është i domosdoshëm zhvillimi i kapaciteteve të këshilltarëve 
lokalë dhe personave përgjegjës nga fusha e fi nancave lokale, në mënyrë që t’i kuptojnë dhe 
zbatojnë opsionet për fi nancimin e pushteteve lokale. Kapacitetet e rritura në sferën e menaxh-
mentit fi nanciar, do të kontribuojë në zhvillimin e autonomisë fi nanciare të pushtetit lokal dhe 
me këtë gjithsesi do të ndikohet edhe në suksesin e procesit të decentralizimit në Republikën e 
Maqedonisë. Avokati i Popullit gjithashtu e potencoi edhe rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve 
në miratimin e buxhetit lokal. 

Të drejtat e konsumatorëve

Shërbimet komunale janë kompetencë të cilën pushteti lokal e zbatonte edhe para procesitën pushteti lokal e zlën pushteti lokal e z
të decentralizimit. Qytetarët, funksionimin e suksesshëm të komunës më së shumti e lidhin mesesshëm të komunëssesshëm të komunës 
organizimin e mirë të shërbimeve komunale. Objektiv i autoriteteve lokale, në këtë sferë, duhetjektiv i autoriteteve lokjektiv i autoriteteve lok
të jetë sigurimi i kushteve për shërbim më cilësor të qytetarëve, me çka do të arsyetohet besimir të qytetarëve, me çka dor të qytetarëve, me çka d
i qytetarëve.

Në këtë vit raportues, në numër më të madh ishin parashtresat në të cilat qytetarët vinindh ishin parashtresat në të ciadh ishin parashtresat në të cil
në pah se ndërmarrjet publike komunale, të themeluara nga ana e komunave, u dërgojnë vërej-meluara nga ana e komunave, u dmeluara nga ana e komunave, u d
tje me të cilat kërkojnë arkëtimin e borxhit për mospagimin e furnizimit me ujë, për kanalizimmospagimin e furnizimit me ujë, pëmospagimin e furnizimit me ujë, pë
ose heqjen e mbeturinave, me kërcënim për arkëtim të detyrueshëm ose për shkyçjen nga rrjetitim të detyrueshëm ose për shkyçjen ngaëtim të detyrueshëm ose për shkyçjen nga
i ujësjellësit. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se kërkohejesave, Avokati i Popullit konstatoi se kërkohejresave, Avokati i Popullit konstatoi se kërkoheji
të bëhej arkëtimi i borxhit të prapambetur prej më ë shumë viteve më parë, me këtë rast shumicaë t

r e ndërmarrjeve publike nuk e jepnin informatën e kkërkuar se, për borxhet e këtilla, a janë hapurke
procedura për arkëtim të detyrueshëm. Avokati i Poopullit dërgoi sugjerime pranë të gjitha ndër-opp
marrjeve komunale se me dërgimin e vërejtjeve në fjfjalë krijohet gjendja në të cilën një pjesë efjm
qytetarëve, nga frika për përmbarim të detyrueshëm jajanë të gatshëm ta pranojnë ofertën e tyrejaq
dhe të lidhin marrëveshje për arkëtimin e borxhit në kësëste, pa marrë parasysh se a është borxhiësd
i parashkruar ose a janë ligjërisht të detyruar ta përmbusshin kërkesën. Në sugjerimet e tij, Avo-usi
kati i Popullit e potenconte obligimin për respektimin e Ligigjit për marrëdhënie obligative, sipasigjk
së cilit për një vit parashkruhen kërkesat për kompensimin e e furnizimit me energji elektrike dhee s
energji termike, gaz, ujë, për shërbime të pastrimit të oxhaqeveve dhe për mirëmbajtjen e pastër-evee
tisë, në rastet kur furnizimi, përkatësisht shërbimi është kryer pëpër nevojat e amvisërisë. Dukepët
i pasur parasysh dispozitat e cekura ligjore, Avokati i Popullit sugjejeroi faktin se me mënyrën egjeri
këtillë të sjelljes, ndaj qytetarëve bëhet shkelje e vazhdueshme e të dredrejtave të konsumatorëvedrek
dhe, nën kërcënimin për përmbarim të detyrueshëm të arkëtimit të borxhrxheve, qytetarët vihenorxhd
në gjendje të lajthitjes dhe mundësisë për të paguar borxh të cilin nuk e kakanë për detyrë tae kan
paguajnë. Ndërmarrjet publike vepruan sipas këtyre sugjerimeve dhe nuk bënë prë presion të më-ë prep
tutjeshëm mbi parashtruesit e parashtresave për arkëtimin e borxheve të vjetra.t

Të dytat, sipas numrit, ishin parashtresat me të cilat qytetarët vinin në dukje ngarkiminkiminkimin
pabazë me arkëtimin e taksës komunale për ndriçim rrugor nga ana e komunave, ndërkohë qëp
komunat nuk kishin vendosur ndriçim rrugor në ato zona. Duke vepruar sipas këtyre parash-k
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tresave, Avokati i Popullit u sugjeroi kryetarëve të komunave se, në përputhje me dispozitat 
re Ligjit për taksa komunale, obligimi për pagimin e taksës komunale pason në momentin kur 

shfrytëzohet ajo e drejtë, send ose shërbim për të cilin është përcaktuar pagimi i taksës. 
Domethënë, edhe pse me këtë ligj obligimi për pagimin e taksës për ndriçim rrugor lidhet me 
instalimin e njehsorit elektrik dhe lidhjen e tij në rrjetin elektrik, pa dallim nëse ai objekt shfry-njehe njehinstalimin e njehsorit elektrik dhe lidhjen e tij në rrjetin elektrik pa dallim nëse ai objekt shfry-e nn e n
tëzohet ose jo, megjithatë parakusht kryesor për arkëtimin e taksës është që shërbimi të , megjito, megjit
shfrytëzohet, pra të ketë ndriçim publik. Në dispozitat e ligjit janë përcaktuar lirime nga pagimi  ketë ndë ketë ndr
i taksave komunale, ku ceket se nga pagimi lirohen poseduesit e njehsorëve për matjen e en- ceket se u ceket se 
ergjisë elektrike në vendbanimet ku nuk ka ndriçim publik. Me këtë dispozitë pa kontestueshëmanimet ku nanimet ku n
përcaktohet qëllimi i ligjvënësit, që të mos kërkohet pagimi i taksave për shërbime të cilat ësit, që të mësit, që të m
qytetari nuk i shfrytëzon. Autoriteteve lokale, më saktësisht këshillave komunalë u është dhënëiteteve lokaleriteteve lokale
e drejta që me vendim t’i caktojnë vendbanimet pasive me migracion të theksuar, profesionetnë vendbanimnë vendbanimee e d
ficitare dhe zejet që janë në zhdukje dhe vendbanimet ku nuk ka ndriçim publik, me ç’rastdukje dhe venddukje dhe venddefi citfi cit

hfrytëzues lirohen nga obligimi i pagimit të taksës komunale për ndriçim rrugor. Avokati mi i pagimit të tami i pagimit të takëta shfhfr
potencon se nuk guxohet që qytetarët të keqpërdoren nëse me vendimin e këtillë nukë qytetarët të keqë qytetarët të keqpi Popullit pt p

r të gjitha rajonet dhe në këtë mënyrë të neglizhohet gjendja faktike se është instaluarë mënyrë të neglizhë mënyrë të neglizhpërshihen tt
blik në ndonjë vendbanim të caktuar ose jo. Më saktë, pushteti lokal nuk guxon të të caktuar ose jo. Mtë caktuar ose jo. Mndriçimi pubb
që nëse në ndonjë vendbanim nuk është zbatuar ndriçimi publik, ndërkaq ai vend-nim nuk është zbatuanim nuk është zbatuainterpretojë 
shtë përmendur në vendimin e miratuar nga këshilli i komunës – qytetarët të cilëtmin e miratuar nga kësmin e miratuar nga këshbanim nuk ëës

j të vend ose kanë objekte të lidhura në rrjetin energjetik, të obligohen me pagiminë lidhura në rrjetin enerë lidhura në rrjetin enerjetojnë në att
munale për ndriçim publik. Duke vepruar sipas sugjerimeve, administratat komu-Duke vepruar sipas sug Duke vepruar sipas sugje taksës komm

gjigjën se për vendbanime të caktuara tanimë është përpiluar programi për ndriçimë caktuara tanimë është pë caktuara tanimë është pnale u përgjgj
ërcaktuar nga këshilli i komunës dhe se në afat sa më të shkurtër do të zbatohet. Nënës dhe se në afat sa më tëunës dhe se në afat sa më tërrugor i pëër

de ku nuk planifi kohet instalimi i sistemit të ndriçimit rrugor, për çka duhet të dërgohetmi i sistemit të ndriçimit rrugomi i sistemit të ndriçimit rrugoato vendede
esë deri tek furnizuesi i energjisë elektrike për lirimin e shfrytëzuesve të energjisë elek-së elektrike për lirimin e shfrysë elektrike për lirimin e shfryshkresëesë

rike nga pagimi i taksës për ndriçim rrugor, në përgjigjen e komunave më së shpeshti jepejm rrugor, në përgjigjen e komum rrugor, në përgjigjen e komutrikerike 
përgjigjja se për këtë nevojitet vendim nga këshillat e komunave. Megjithatë edhe pas kalimit ndim nga këshillat e komunave. Mndim nga këshillat e komunave. M
të një periudhe kohore më të gjatë, pranë Avokatit të Popullit nuk arriti përgjigjja se a ka marrë ë, pranë Avokatit të Popullit nuk arrë, pranë Avokatit të Popullit nuk arr

r vendim këshilli i komunës. Në këtë mënyrë, këtyre qytetarëve pakontestueshëm u janë shkelurëtë mënyrë, këtyre qytetarëve pakontëtë mënyrë, këtyre qytetarëve pakont
të drejtat si konsumatorë me ngarkimin për pagimin e shërbimit të cilin nuk e shfrytëzojnë fare.ngarkimin për pagimin e shërbimit të cilngarkimin për pagimin e shërbimit të cili
Qytetarët u këshilluan për mundësinë e tyre për inicimin e procedurave pranë administratësmundësinë e tyre për inicimin e procedumundësinë e tyre për inicimin e procedu
komunale me qëllim të kthimit të mjeteve për arkëtim të pabazë të taksës komunale.thimit të mjeteve për arkëtim të pabazë të tthimit të mjeteve për arkëtim të pabazë të t

Pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar edhe parashtresa në të cilat qytetarët cekëntë Popullit janë parashtruar edhe parashtresa ntë Popullit janë parashtruar edhe parashtresa n
se ndërmarrjet publike komunale përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave, pa bazë kanëpublike komunale përgjegjëse për grumbullimin e mt publike komunale përgjegjëse për grumbullimin e m
kërkuar arkëtim të detyrueshëm të borxhit për shërbim komunal të cilin ata nuk e kanë shfrytë-arkëtim të detyrueshëm të borxhit për shërbim komunal të carkëtim të detyrueshëm të borxhit për shërbim komunal të c
zuar.

Përkatësisht, për parashtruesit e parashtresave është kontestues kompensimi për heqjenrkatësisht, për parashtruesit e parashtresave është kontesrkatësisht, për parashtruesit e parashtresave është kontest
e mbeturinave për objektet që janë në fazë të ndërtimit dhe për objektet në të cilën nuk jetonrinave për objektet që janë në fazë të ndërtimit dhe për orinave për objektet që janë në fazë të ndërtimit dhe për o
askush dhe për këtë shkak ky shërbim komunal edhe nuk shfrytëzohet. Avokati i Popullit u dhe për këtë shkak ky shërbim komunal edhe nuk shfrdhe për këtë shkak ky shërbim komunal edhe nuk shfr

r sugjeroi ndërmarrjeve publike komunale se në Ligjin për veprimtari komunale janë parashikuarndërmarrjeve publike komunale se në Ligjin për veprimndërmarrjeve publike komunale se në Ligjin për veprimt
dy palë – ofruesi i shërbimit komunal dhe shfrytëzuesi i shërbimit komunal, e që nënkupton – ofruesi i shërbimit komunal dhe shfrytëzuesi i shër– ofruesi i shërbimit komunal dhe shfrytëzuesi i shër
obligimin e shfrytëzuesit për ta paguar shërbimin, por vetëm me kusht nëse e shfrytëzon atë  e shfrytëzuesit për ta paguar shërbimin, por vetëmn e shfrytëzuesit për ta paguar shërbimin, por vetëm
shërbim, ndërsa për ofruesin e shërbimit krijon obligimin që shfrytëzuesve t’u sigurojnë kryerje ndërsa për ofruesin e shërbimit krijon obligimin që ndërsa për ofruesin e shërbimit krijon obligimin që 
të pandërprerë dhe të përhershme të veprimtarive komunale të përcaktuara me Ligj.rprerë dhe të përhershme të veprimtarive komunrprerë dhe të përhershme të veprimtarive komun

Në përputhje me këtë që u tha, në mënyrë të pabazë arkëtohet kompensimi për shërbiminpërputhje me këtë që u tha, në mënyrë të pabapërputhje me këtë që u tha, në mënyrë të pabaz
komunal për heqjen e mbeturinave nga shtëpia ose banesa, në të cilën pakontestueshëm nukpër heqjen e mbeturinave nga shtëpia ose bpër heqjen e mbeturinave nga shtëpia ose b
jjeton askush, me ç’rast as nuk mund të bëjë mbeturina, gjë që rezulton me mosekzistimin e kush, me ç’rast as nuk mund të bëjë mbekush, me ç’rast as nuk mund të bëjë mbet
marrëdhënies obligative. Duke pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit pranë këtyre ndërmarrje-ënies obligative. Duke pasur parasysh këënies obligative. Duke pasur parasysh kë
ve dërgoi sugjerime për shkeljen e të drejtave konsumatore të qytetarëve në komunat e cekurai sugjerime për shkeljen e të drejtavei sugjerime për shkeljen e të drejtave 
me arkëtimin e pabazë të shërbimit të cilin nuk e shfrytëzojnë fare. Disa ndërmarrje publiketimin e pabazë të shërbimit të ciltimin e pabazë të shërbimit të cili
vepruan sipas sugjerimeve dhe i tërhoqën kërkesat për arkëtim të detyrueshëm të borxhit mbisipas sugjerimeve dhe i tërhoqsipas sugjerimeve dhe i tërhoq
këtë bazë, por disa të tjera nuk vepruan, me ç’rast Avokati i Popullit, në përputhje me kompe-ë, por disa të tjera nuk vepë, por disa të tjera nuk vep
tencat e tij, për sjelljen e këtillë joprofesionale dhe shkeljen e të drejtave të qytetarëve i njoftoitij, për sjelljen e këtillëtij, për sjelljen e këtillë
kryetarët e komunave dhe këshillat e komunës. Njëkohësisht, parashtruesve të parashtresavet e komunave dhet e komunave dhe
iu sugjerua mundësia që mbrojtjen juridike ta vazhdojnë me inicimin e procedurës gjyqësore, iu sugjerua mundësia që mbrojtjen juridike ta vazhdojnë me inicimin e procedurës gjyqësore, ua mundësiua mundësia
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ku do të kërkojnë kthimin e mjeteve të cilat i kanë paguar në emër të shërbimit komunal ose të 
mos e bëjnë pagimin e kësaj takse.

Pranë Avokatit të Popullit u drejtuan edhe qytetarë të cilët vunë në dukje shkelje të kry-
era nga ana e ndërmarrjes publike komunale e cila, para miratimit të Ligjit për varreza dhe 
shërbime funerale dhe administrimin me varrezat, ka administruar dhe ka disponuar edhe me e mshërbime funerale dhe administrimin me varrezat, ka administruar dhe ka disponuar edhe meme
mjetet e paguara nga qytetarët për shërbimet e varrimit solidar. Qytetarët vunë në pah se ndër-h se nh se n
marrja publike, e cila tani e kryen vetëm veprimtarinë e administrimit me varreza, edhe më teja, eda, ed
bën grumbullimin e mjeteve për varrim solidar, madje edhe e përcakton lartësinë e mjeteve në ësinë ësinë 

rpara. Për shkak se varrimin e kishin kryer ndërmarrjet private, shuma të cilën e kishte caktuar cilëncilën 
ndërmarrja publike nuk ka qenë aspak e mjaftueshme për pagimin e shërbimeve të varrimit dhe ërbimërbim
pajisjeve të cilat i kanë kërkuar nga qytetarët personat juridikë privatë. Heqja e kompetencave atë. Hatë. H
të ndërmarrjes publike për kryerjen e shërbimeve funerale, e imponon pyetjen për bazën ligjore onon ponon p
për vazhdimin e lidhjes së marrëveshjes me qytetarët për varrim solidar dhe ndalimin e mjeteve m solidam solida

”në para mbi këtë bazë. Logjikisht imponohet edhe pyetja se pse me mjetet për “varrim solidar” se me pse me  
disponon subjekt juridik i cili ligjërisht nuk guxon të ofrojë shërbime funerale. Avokati i Popullishërbimshërbim litllit
i sugjeroi Ndërmarrjes Publike se veprimet të cilat i ndërmerr dhe të cilat kanë të bëjnë me merr dhemerr dhe e të e 
drejtat e shfrytëzuesve për varrim solidar dhe vënies në dispozicion të mjeteve të këtij foë dispozicë dispozic ondi, on
jjuridikisht janë të pabaza, si dhe nuk kanë mbështetje ligjore. Për shkak të mosveprimit të ngjore. Përgjore. Për ndër-n
marrjes publike sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit dhe vazhdimit me cenimin e të drejit dhe vazhlit dhe vazh jtave ej
të qytetarëve, Avokati i Popullit iu drejtua këshillit të komunës, si organ i cili ka cilësinë e thekomunës, si komunës, si eme-e
luesit të ndërmarrjeve publike. Nga Këshilli kërkoi të prononcohet se çfarë veprimesh kanë nprononcohetprononcohet ndër-n
marrë ose do të ndërmerr në lidhje me të dhënat e cekura më lartë. Këshilli u përgjigj se ës cekura më lae cekura më la shtë ës
miratuar vendimi për zgjerimin e veprimtarisë, me një ndërmarrje tjetër publike për kryerjene një ndërmarrje një ndërmarrje en e en
shërbimeve funerale dhe se pas pajisjes me licencë për kryerjen e veprimtarisë së shërbimevecë për kryerjen cë për kryerjen e ve ve
funerale, kësaj ndërmarrje publike do t’i barten mjetet për varrim solidar. Me gjendjen e këtillë mjetet për varrim mjetet për varrim ëë
rreth kësaj çështje, Avokati i Popullit i njoftoi qyteetarët.te

Fusha pronësore-juridike

Për shkeljen e të drejtave nga fusha pronësore-juridike, të kryera nga ana e autoriteteve Për shkeljen e të drejtave nga fusha pronësore-juridike, të kryera nga ana e autoriteteve ësore-juridike, të kryera nga ana e aësore-juridike, të kryera nga ana e a
lokale, pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i vogël i parashtresave në të cilat një numër i vogël i parashtresave në tnjë numër i vogël i parashtresave në të
qytetarët reaguan, para së gjithash, për mosndërmarrjen e masave dhe veprimeve nga inspe-ërmarrjen e masave dhe veprimeve nga inspe-ërmarrjen e masave dhe veprimeve nga inspe-q
ktorët ndërtimorë ose komunal pranë komunavee sipas denoncimeve të tyre. Në të vërtetë, ek
qytetarët reaguan për shkak të mosndërmarrjes sësë veprimeve nga inspektorët për realizimin e sëq

rsë drejtës së qytetarëve për zotërimin pa pengesë tëë pronësisë së tyre, më së shpeshti të cenuar ës
nga fqinjët e tyre me pengimin e qasjes deri tek shshtëpitë e tyre me hedhurina ndërtimi, nga shn
makinat e lëna ose ndërtimi i gardheve. Qytetarët reaaguan edhe për faktin se administrata ko-eam
munale nuk ua rregullonte tërësisht infrastrukturën kommunale deri tek patundshmëritë tanimë të mm

rndërtuara dhe pse kishin paguar kompensimin e nevojshëhëm, e që si pasojë e bënte të pamundur hën
shfrytëzimin e patundshmërisë.s

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave në tëtë cilat qytetarët kërkonin përshpej-të 
timin e procedurave për eksproprijim, për pengimin e zotërimit mt me tokën e kthyer në procedurën t mt
për denacionalizim, e cila nga komuna ka qenë paraparë për dededikim tjetër, konform planit të edp
miratuar urbanistik. Nga administrata komunale u është penguar e de drejta e marrjes me kohë të e drm
të dhënave ose lëshimit të akteve juridike, të cilët qytetarëve u janë nevoevojitur për realizimin e së evot

rdrejtës së pronësisë mbi objektin ose truallin. Sipas të gjitha këtyre parashtshtresave, çdoherë kur ashtd
do të konstatonte cenim të të drejtave të qytetarëve, administrata komunale ndëndërmerrte veprime ndërd
sipas kërkesave të Avokatit të Popullit dhe evitoheshin cenimet e konstatuara paraprraprakisht.rapras

Në funksion të procesit të decentralizimit të pushteti, kah fundi i vitit 2011, disa komunomunave, omun
përkatësisht 14 komunave iu bart e drejta e menaxhimit me truallin ndërtimor, me ç’rast, para araparap
autoriteteve lokale të këtyre komunave, qytetarët do t’i realizojnë të drejtat e tyre të privatizimit a
të truallit ndërtimor, si dhe të drejtat e qiramarrjes ose blerjes.t



ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

109

Mjedisi jetësor

Zbatimi i kompetencave të cilat përcaktohet me dispozitat ligjore nga fusha e mjedis-
it jetësor, ndërkaq kanë të bëjnë me pushtetin lokal, rezultojnë nga dy parime themelore të 
Bashkimit Evropian: parimi i integrimit, sipas së cilit bazat dhe qëllimet e politikës për mbrojtjen 
dhe avancimin e mjedisit jetësor doemos duhet të përfshihen në të gjitha dokumentet zhvilli-
more, strategjike, të planeve dhe programe, të cilat miratohen nga organet e pushtetit lokal dhe 
parimi i dyshkallësisë, sipas së cilit autoritetet lokale, në kuadër të kompetencave të përcaktuara 
me ligj, kanë të drejtë dhe obligim që në territorin e tyre t’i ndërmarrin të gjitha masat dhe ak-
tivitetet për mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor, që nuk janë në kompetencë ekskluzive 
të organeve të pushtetit shtetëror. 

Pranë Avokatit të Popullit, nga fusha e mjedisit jetësor është parashtruar një numër tejet 
i vogël i parashtresave dhe kjo nuk e pasqyron gjendjen reale në këtë sferë në cilën do qoftë 
komunë të Republikës. Parashtresat kishin të bënin me ndotjen e mediumeve të mjedisit jetësor 
(tokën dhe ujin), ndotjen e kanaleve të ujit, deponimin e pandërgjegjshëm të mbetjeve ndërti-
more dhe mbeturinave komunale, nivelin e rritur të zhurmës të shkaktuar nga veprimtaritë të 
cilat i ushtrojnë zejtarë të pavarur dhe zhurmën e shkaktuar nga objektet hoteliere.  

Parashtresat, të cilat kanë të bëjnë me ndotjen e mediumeve të mjedisit jetësor (tokës 
dhe ajrit), në të shumtën e rasteve kanë të bëjnë me ruajtjen joadekuate të bagëtisë dhe 
shpezëve ose ruajtjen e tyre nëpër lagje të qytetit, me ç’rast fqinjët u nënshtrohen zhurmës dhe 
kundërmimit të padurueshëm. Lëshimi i ujërave të zeza nëpër oborre private ose sipërfaqe pub-
like, mosndërtimi i gropave fekale, hedhja e mbetjeve ndërtimore dhe mbeturinave komunale 
në sipërfaqe publike ose lumenj, ishin gjithashtu bazë për të parashtruar parashtresa. Gjatë 
veprimit sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se disa inspektorë komunal 
pranë komunave, pasi konstatonin kundërvajtje, miratonin akte me të cilët ngarkohej kryerësi 
i veprimeve të caktuara, me këtë rast duke u thirrur në dispozitat e Ligjit për veprimtari komu-
nale, në të cilin me ndryshimet e miratuara, në muajin janar të vitit 2009, janë fshirë dispozi-
tat ndëshkuese. Kështu që, aktet e këtilla nuk janë të ekzekutueshme, ndërkaq i është lënë 
ndërgjegjes së kryerësit të kundërvajtjes se a do të veprojë sipas angazhimit nga inspektori ose 
jo. Mosekzistimi i sanksioneve – gjobave për kundërvajtje të kryera, për disa kryerës ishte arsye 
që të mos veprojnë sipas aktvendimeve të miratuar nga ana e inspektorëve dhe vazhduan me 
shkeljen e të drejtave të fqinjëve të tyre për mjedis të shëndosh jetësor. 

Sa i përket zhurmës së shkaktuar nga kryerja e veprimtarisë së zejtarëve të pavarur, ins-
pektorët e autorizuar për mjedis jetësor, sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, kryejnë inspek-
time mbikëqyrëse dhe ndërmarrin veprime. 

Në vitin 2011 u parashtrua parashtresë nga një organizatë joqeveritare, në të cilën kërkon-
te ndërhyrje nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave ligjore të qytetarëve për qasje në 
informata nga ana e komunës në lidhje me ndërmarrjen e aktiviteteve dhe realizimin e punëve 
në lidhje me shtratin e lumit. Për shkak të ndotjes së shtratit të lumit, organizata joqeveritare 
ishte e shqetësuar të mos vijë deri në ndotjen e elementeve të mjedisit jetësor. Avokati i Popullit 
u sugjeroi organeve të komunës obligimin e tyre që publikut të gjerë tua mundësojnë qasjen në 
çdo informatë e cila ka të bëjë me mjedisin jetësor. Komuna veproi sipas sugjerimit të Avokatit 
të Popullit dhe e lëshoi informatën e kërkuar për aktivitetet e ndërmarra për pastrimin e shtratit 
të lumit.

Në lidhje me realizimin e të drejtave të qytetarëve nga kjo fushë nga ana e autoriteteve 
lokale, Avokati i Popullit konsideron se nuk janë në nivelin e duhur dhe se akoma paraqesin sfi dë 
të vërtetë për zbatimin e këtyre kompetencave. Sipas Avokatit të Popullit, për përballjen me efi -
kasitet me këtë sfi dë, prioritet është ndërtimi i kapaciteteve të administratës komunale, si dhe 
investimi në përforcimin e fuqisë së saj operative. Vetëm në këtë mënyrë, autoritetet lokale pa-
pengesë dhe tërësisht do të mund t’i shfrytëzojnë të gjitha instrumentet të cilat u janë vënë në 
dispozicion në aspekt të hartimit të politikës përkatëse, planifi kimit dhe zbatimit të aktiviteteve 
për përmirësimin e kualitetit të mjedisit jetësor në territorin e tyre, si dhe në aspekt të paran-
dalimit të ndotjes së mjedisit jetësor.
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Një qytetarë parashtroi parashtresë në 
të cilën ceku se pas paraqitjes së kallëzimit 
penal kundër inspektorit ndërtimor, disa herë 
ka kërkuar informata për ecurinë e proce-
durës, por nuk ka marrë përgjigje. Pas ndë-
rhyrjes së Avokatit të Popullit është pranuar 
njoftimi se pas kontrolleve të kryera nuk 
është konstatuar bazë për inicimin e proce-
durës penale, por se nëpunësi policor ka bërë 
lëshime dhe nuk e ka përpiluar me kohë ma-
terialin zyrtar, ndërkohë që nuk e ka njoftuar 
as palën. Nëpunësit policor iu shqiptua masa 
përkatëse ndëshkuese. 

AP. nr. 1259/11AP. nr. 1259/11

Një qytetar nga Shkupi kërkoi ndë-
rhyrje për shkak të mosveprimit të inspek-
torit ndërtimor pranë Komunës Gazi Babë 
sipas denoncimit të tij për ndërtim pa leje. 
Avokati i Popullit iu drejta inspektorit të au-
torizuar ndërtimor me kërkesë që të kryejë 
mbikëqyrje inspektuese. Nga përgjigjja e 
pranuar, Avokati i Popullit konstatoi se organi 
kompetent inspektues kishte vepruar sipas 
kërkesës, përkatësisht  për heqjen e objektit 
të ndërtuar pa leje.

AP. nr. 2548/11

Një qytetar nga Shkupi kërkoi ndërhy-
rje nga Avokati i Popullit për shkak të zvar-
ritjes së paarsyeshme të procedurës për re-
alizimin e së drejtës për ndihmë sociale në 
para si rezultat i asaj sepse Qendra për Punë 
Sociale nuk kishte zbatuar këqyrje në shtëpi-
në e tij për shkak se vendbanimi qenka larg 
nga Qyteti i Shkupit. Avokati i Popullit ndë-
rhyri pranë Qendrës për Punë Sociale dhe pas 
kësaj komisioni menjëherë zbatoi këqyrje në 
shtëpinë e parashtruesit dhe miratoi aktven-
dim pozitiv.

AP. nr. 803/11

Një qytetar nga Dellçeva parashtroi 
parashtresë në të cilën cekte se i janë cenuar 
të drejtat për shkak të mospagimit të kontrib-
uteve për sigurim pensional dhe invalidor dhe 
zvarritjes së procedurës për evidentimin e 
stazhit për pension me kohëzgjatje të shtuar. 
Avokati i Popullit duke konstatuar shkelje të të 
drejtave, disa herë ndërhyri pranë Ministrisë 
së Mbrojtjes dhe Fondit për Sigurim Pensional 
dhe Invalidor, me ç’rast u ndërmorën masa 
nga organet kompetente për përshpejtimin 
e procedurës, kontributet u paguan dhe ky 
stazh u evidentua në evidencën amë si stazh 
për pension me kohëzgjatje të shtuar.

AAP nr 2443/11AP. nr. 2443/11

Një qytetar nga Shkupi parashtroi par-
ashtresë në të cilën vuri në pah shkeljen e të 
drejtave nga ana e Fondit për Sigurim Pen-
sional dhe Invalidor për shkak të pamundë-
sisë për ta realizuar të drejtën e pensionit 
familjar edhe pse kishte paraqitur kërkesë 
dhe i plotësonte kushtet e përcaktuara me 
ligj. Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të 
drejtave dhe për këtë shkak disa herë ndë-
rhyri pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor për njohjen e së drejtës, me ç’rast 
parashtruesi e realizoi të drejtën e pensionit 
familjar.

AP. nr. 2049/11

Parashtruese nga Shkupi paraqiti par-
ashtresë në të cilën cekte se Fondi për Sig-
urim Shëndetësor – Shërbimi Rajonal Shkup, 
ia ka cenuar të drejtat me përcaktimin e pa-
drejtë të shumës për kompensimin e pagës 
gjatë kohës së mungesës nga puna për 
shkak të shtatzënisë, lindjes dhe mëmësisë. 
Pas shqyrtimit të lëndës dhe vlerësimit nëse 
lartësia e kompensimit nuk është përcaktuar 
në përputhje me rregullat dhe i është paguar 
shumë më e ulët, Avokati i Popullit intervenoi 
disa herë pranë Fondit për Sigurim Shënde-
tësor, me ç’rast parashtrueses iu pagua dal-
limi i mjeteve.

AP. nr. 3048/11
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Një parashtruese nga Manastiri pa-
raqiti parashtresë pranë Avokatit të Popullit 
për shkak të zvarritjes së procedurës para 
organit të shkallë së dytë sipas ankesës së 
paraqitur kundër aktvendimit me të cilin nuk i 
ishin refunduar mjetet për shërbimet e kryera 
shëndetësore. Pasi konstatoi shkelje, Avokati 
i Popullit disa herë ndërhyri pranë Ministrisë 
së Shëndetësisë, por duke e pasur parasysh 
faktin se nuk veprohej sipas ndërhyrjeve, i 
dërgoi Informatë ministrit të Shëndetësisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

Meqë procedura edhe më tej zvarritej, 
u dërgua Raport i veçantë pranë ministrit të 
ri për Shëndetësi me sugjerimin se pengohet 
puna e Avokatit të Popullit dhe se cenohen 
të drejtat e parashtrueses së parashtresës. 
Pas dërgimit të këtij Raporti, sipas ankesës u 
vendos, ajo u pranua ndërsa lënda u kthye në 
vendimmarrje të sërishme.

AP. nr. 2088/11

Një qytetar nga Tetova kërkoi ndë-
rhyrje nga Avokati i Popullit për shkak të 
shkeljes së të drejtave nga Institucioni Pub-
lik Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale 
- Tetovë e cila, edhe pas kalimit të një peri-
udhe më të gjatë kohore, nuk kishte vepruar 
sipas kërkesës së tij për adoptimin e fëmijës. 
Avokati i Popullit iu drejtua organit kompe-
tente Qendrës Ndërkomunale për Punë So-
ciale në Tetovë, e cila fi lloi me ndërmarrjen 
e aktiviteteve, përkatësisht pranë Komisionit 
për Vendosjen e Adoptimit u dërguan të dhë-
na dhe dokumente profesionale për lëndën, 
me ç’rast me vendim të Komisionit parash-
truesit u regjistruan në regjistrin e adop-
tuesve të mundshëm. 

Në ndërkohë, Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale fi lloi me përzgjedhjen e 
adoptuesve të fëmijëve përmes rrugës ele-
ktronike, me ç’rast Avokati i Popullit iu drej-
tua Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 
dhe u njoftua se Komisioni për Vendosjen e 
Adoptimit ka marrë aktvendim për vendosjen 
e fëmijës së mitur dhe adoptimin e saj në 
familjen e parashtruesit. 

AP. nr. 114/11

Një prind i tre fëmijëve të mitur, i cili 
është në vuajtje të dënimit me burgim, dër-
goi parashtresë në të cilën kërkoi mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve të tij të mitur për 
shkak se Qendra për Punë Sociale në Shkup 
i kishte ndarë fëmijët të cilët kanë qenë në 
familje kujdestare dhe njërin prej tyre e 
kishin vendosur përsëri në shtëpinë e fëmi-
jëve pa prindër dhe kujdes prindëror.

Avokati i Popullit iu drejtua Qendrës 
Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të 
Shkupit dhe kërkoi shpjegime se cilat janë 
shkaqet e ndarjes së fëmijëve dhe shkaqet 
që kanë çuar në vendosjen në institucion të 
njërit fëmijë. Duke e sugjeruar interesin më 
të mirë të fëmijës, u kërkua të rishqyrtohet 
mundësia që të tre fëmijët të përkujdesen në 
një vend, përkatësisht tek familjarët e par-
ashtruesit të parashtresës.

Më tutje, Ekipi profesional i Qendrës, 
me kërkesë të prindit, ndërmori aktivitete 
për realizimin e takimit të fëmijëve dhe prin-
dit në lokalet e burgut, pas çka Qendra e fi l-
loi procedurën për formën e përkujdesjes së 
fëmijëve.

AP. nr. 1991/11

Një qytetar nga Shkupi parashtroi par-
ashtresë në të cilën cekte se drejtori i shkollës 
fi llore ka refuzuar t’ia pranonte dokumentet 
e fëmijës për regjistrim në shkollën e cekur. 
Duke vepruar sipas kërkesës, Avokati i Popul-
lit iu drejtua drejtorit të shkollës, ndërsa nga 
inspektori i arsimit kërkoi të kryhet mbikëqyr-
je e jashtëzakonshme inspektuese për rastin. 
Nga përgjigjet e organeve të cekur, Avokati i 
Popullit konstatoi se regjistrimi i fëmijës nuk 
ka paraqitur problem, mirëpo prindërit është 
dashur të paraqesin kërkesë për regjistrimin 
e fëmijës dhe të veprojnë në përputhje me 
Ligjin për arsim fi llor. 

Në këtë kontekst prindërit u udhëzuan 
të paraqesin kërkesë pranë shkollës, pas çka 
pranuan njoftim me shkrim, në adresë të 
shtëpisë, që të shkojnë dhe ta regjistrojnë 
fëmijën. Mirëpo, kur prindërit kishin shkuar 
në shkollë për ta regjistruar fëmijën, përsëri 
ishin refuzuar pa ua treguar shkaqet e vep-
rimit të këtillë. Avokati i Popullit përsëri ndë-
rhyri pranë shkollës, me ç’rast fëmija  u reg-
jistrua në klasën përkatëse.  

AP. nr. 2796/11
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Qytetarë nga fshati Sllatinë, parashtru-
an parashtresë për mbrojtjen e të drejtave 
për shkak të zvarritjes së procedurës për 
nostrifi kimin e diplomave, të fi tuara në Uni-
versitetin Ushtarak “Skënderbeu” në Tiranë, 
Republika e Shqipërisë, me ç’rast u është pa-
mundësuar avancimi në gradë më të lartë. 
Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Ar-
simit dhe Shkencës dhe kërkoi përshpejtimin 
e procedurës për nostrifi kim, ndërsa nga 
Ministria e Mbrojtjes kërkoi të informohet se 
a punojnë personat e cekur në Ministrinë e 
Mbrojtjes, përkatësisht në Armatën e Repub-
likës së Maqedonisë, në përputhje me mar-
rëveshjen e lidhur midis Ministrisë dhe par-
ashtruesve.

Pas ndërhyrjeve, diplomat e fi tuara të 
parashtruesve u nostrifi kuan, ndërsa Minis-
tria e Mbrojtjes kërkoi nga Shtatmadhoria e 
Armatës të vërtetojë se a punojnë personat 
konkret në shërbim të Armatës së Republikës 
së Maqedonisë. Më pas, Avokati i Popullit 
konstatoi se Ministria e Mbrojtjes e ka fi lluar 
procedurën për punësimin e parashtruesve.

AP. nr. 3187/11

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua 
parashtresë në të cilën parashtruesja vinte në 
pah se Fakulteti Filologjik pranë Universitetit 
“Shën Cirili e Metodi” – Shkup nuk ia ka pran-
uar kërkesën për lirimin nga bashkëfi nancimi 
i studimeve edhe pse, si nënë e fëmijës deri 
në moshën gjashtëvjeçare ka të drejtë për 
këtë.

Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit dërgoi sugjerim pranë 
Fakultetit se, në përputhje me Ligjin për ar-
sim të lartë, përveç kategorive tjera edhe 
nënat-studente me fëmijë deri në moshën 
gjashtëvjeçare kanë të drejtë për privilegje 
të caktuara. Institucioni arsimor dërgoi 
përgjigje se deri në momentin kur është pa-
raqitur kërkesa nga studentja nuk ka pasur 
informacion se bëhet fjalë për nënë me fëmijë 

AP. nr. 3674/11

të moshës nën gjashtë vjeç, por se pas ndë-
rhyrjes së Avokatit të Popullit, parashtrueses 
i është aprovuar kërkesa që ajo t’i vazhdo-
jë studimet pa paguar shpenzime. Avokati i 
Popullit ndërhyri edhe në kontekst të kthimit 
të mjeteve të cilat i ishin mbajtur për mbu-
limin e shpenzimeve për vitin studimor.

Një parashtruese nga Shkupi nga 
Avokati i Popullit kërkoi ndërmarrjen e 
masave për lirimin nga borxhi i prapambetur 
nga viti 2007, kinse për shkak të shfrytëzimit 
të paautorizuar të energjisë elektrike.

Pas inspektimit të kryer në shërbimin 
e “EVN Maqedoni” SHA – Shkup u konstat-
ua se kundër parashtrueses nuk ishte hapur 
procedurë gjyqësore për shfrytëzim të paau-
torizuar të energjisë elektrike, e që paraqet 
vepër penale vjedhje dhe se kishte kaluar 
afati ligjor për ndjekjen e kësaj vepre penale. 
Për këtë shkak, duke sugjeruar se pasi nuk 
është hapur procedurë gjyqësore dhe vepra 
e cekur penale nuk është dëshmuar, Avokati 
i Popullit kërkoi që borxhi të stornohet gjë që 
u pranua.

AP. nr. 3770/11

Një emigrante (e cila jeton në Zvicër), 
qysh në vitin 2010 u drejtua me kërkesë për 
mbrojtjen e së drejtës për shtetësi të Repub-
likës së Maqedonisë, si rezultat i vendimit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme që sipas 
detyrës zyrtare t’ia shfuqizojë aktvendimin 
për pranim në shtetësi, me ç’rast e kishte 
fshirë nga regjistri i shtetasve të Republikës 
së Maqedonisë. Në shkresë, parashtruesja 
theksonte se as nga Ambasada e Republikës 
së Maqedonisë në Bern, e as nga ministria 
kompetente nuk ka marrë asnjë informatë.

Pas më tepër ndërhyrjeve të Avokatit 
të Popullit, si dhe pas një periudhe të gjatë 
kohore, Ministria e Punëve të Brendshme mi-
ratoi aktvendim për pranim të sërishëm të 
parashtrueses në shtetësinë e Republikës së 
Maqedonisë.

AP. nr.  2180/11
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Një parashtruese nga Kërçova paraqiti 
parashtresë për shkak të pamundësisë për 
regjistrimin e fëmijës së saj të sapolindur në 
zyrën e gjendjes civile në komunën Çair me 
emrin e shkruar me alfabetin dhe gjuhën sh-
qipe për shkak se shërbimi nuk posedon libra 
amë edhe në gjuhën shqipe.

Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit iu drejtua Drejtorisë për 
Udhëheqjen e Librave Amë për respektimin 
e Ligjit për evidencë amë. Më pas, Drejto-
ria e njoftoi Avokatin e Popullit se ka dërguar 
urdhër deri te njësitë rajonale të zyrave civ-
ile Çair dhe Butel me të cilin të punësuarve 
në zyrat civile u është sugjeruar se fëmijët 
e bashkësisë shqiptare duhet të regjistrohen 
edhe në gjuhën shqipe.

AP. nr. 1116 / 11

Një qytetar kërkoi të intervenohet para 
Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Ekon-
omizim me Hapësira Banesore dhe Afariste 
me Rëndësi për Republikën, për shkak të 
zvarritjes së paarsyeshme të procedurës 
për shpërngulje të detyrueshme nga banesa 
të personit të vendosur në mënyrë të pa-
ligjshme, e që me aktvendim të Komisionit 
për Çështje Banesore, i ishte ndarë me qira 
atij.

Avokati i Popullit me këqyrje të drejt-
përdrejtë në lëndë konstatoi se parashtruesi 
kishte dërguar më tepër shkresa pranë Sho-
qërisë Aksionare, me të cilat kishte kërkuar 
që banesa e ndarë t’i dorëzohet, mirëpo për 
kërkesat e tij nuk kishte marrë përgjigje 
pozitive. Duke vlerësuar se kërkesat e par-
ashtruesit kishin bazë, Avokati i Popullit nga 
Shoqëria Aksionare kërkoi që me urgjencë të 
ndërmerren masa dhe aktivitete për zbatimin 
e procedurës për shpërnguljen e personit të 
vendosur në mënyrë të paligjshme dhe dorë-
zimin faktik të banesës në fjalë.

Pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, 
Shoqëria Aksionare për Ndërtim dhe Ekono-
mizim me Hapësira Banesore dhe Afariste 
me Rëndësi për Republikën dërgoi njoftimin 
se banesa në fjalë është zbrazur dhe i është 
dorëzuar në zotërim parashtruesit të parash-
tresës.

AP. nr. 1074/11

Pranë Avokatit të Popullit me parash-
tresë u drejtua një organizatë joqeveritare e 
cila informoi se Qyteti i Shkupit paraqitet në 
cilësinë e patronazhit të manifestimit “Moto 
fest”, ndërsa organizatori – Shoqëria “Noqni 
vollci” (“Ujqit e natës”) kanë botuar materia-
lin reklamues me përmbajtje ofenduese dhe 
gjuhë të urrejtjes ndaj personave me orien-
tim të caktuar seksual.

Pas veprimeve të ndërmarra, Avokati 
i Popullit në lidhje me materialin reklamues 
dërgoi sugjerim pranë Qytetit të Shkupit 
se ndalohet çdo formë e diskriminimit dhe 
gjuhës së urrejtjes në Republikën e Maqe-
donisë. Më vonë Avokati i Popullit u njoftua 
se është vepruar sipas sugjerimit të dhënë.

AP. nr. 1787/11

Një qytetare nga Shkupi parashtroi 
parashtresë për shkak të mosveprimit sipas 
kërkesës së paraqitur, përkatësisht mos-
marrjes së përgjigjes nga organi kompetent 
– Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i 
Maqedonisë, Komisioni për Vlerësimin e Af-
tësisë së Punës. Kërkesa kishte të bënte me 
rishqyrtimin e aftësisë së punës, me qëllim 
të realizimit të të drejtave në përputhje me 
Ligjin për punësimin e personave invalid, 
sepse parashtruesja është person i verbër.

Sipas parashtresës u dërgua sugjerim 
se në lidhje me kërkesën e parashtrueses 
organi duhet t’i jep përgjigje, me ç’rast u 
theksua fakti se vetëm invaliditeti i konfi r-
muar paraqet bazë për kusht të veçantë për 
punësim dhe punë të personit invalid. I pa-
kënaqur nga arsyetimi i Komisionit, sipas së 
cilit mosveprimi rezultonte nga mungesa e 
kuadrit, Avokati i Popullit kërkoi ndërmarrjen 
e aktiviteteve për përforcimin e kapaciteteve 
kadrovike dhe respektimin e mundësive të 
barabarta të të gjithë personave gjatë reali-
zimit të të drejtave duke e aplikuar parimin e 
urgjencës së procedurës.

Sugjerimi i dhënë u pranua, numri i 
përbërjes së Komisionit për Vlerësimin e Af-
tësisë së Punës u rrit, sipas kërkesës së par-
ashtrueses së parashtresës u veprua dhe 
ajo mori mendim pozitiv me çka e realizoi të 
drejtën e vet.

AP. nr. 463/11
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Pas i informacioneve të prezantuara 
në media se në Burgun Shkup mbi personat 
e paraburgosur të gjinisë femërore bëhen 
kontrolle joadekuate, Avokati i Popullit me 
iniciativë të tij zbatoi procedurë, me ç’rast 
nga inspektimi i realizuar në Burg, konstatoi 
se kontrollet janë bërë në mënyrë joprofe-
sionale dhe në kundërshtim me Rregulloren 
për armatim dhe mënyrën e kryerjes së pu-
nëve në Sektorin për Siguri në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-ko-
rrektuese. Me këtë rast u konstatua se vet 
procedura për kontrollin e personave në 
Shërbimin për Siguri është bërë me lëshime, 
si dhe me qasje të ndryshme ndaj të parabur-
gosurave me çka ato janë vënë në pozitë të 
pabarabartë. 

Avokati i Popullit, pranë Ministrisë së 
Drejtësisë, Drejtorisë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve dhe drejtorit të Burgut, dërgoi 
mendim për nevojën e harmonizimit të tërë-
sishëm të rregullave ligjore dhe nënligjore 
me Rregullat Evropiane të Burgjeve. 

AP. nr. 500/11

Sipas parashtresës së parashtruar për 
diskriminim ndaj qytetarëve të cilët për tu 
informuar e shfrytëzojnë gjuhën e shenjave, 
të cilët vunë në dukje se ekziston nevoja për 
transmetimin e mbledhjeve të Kuvendit edhe 
në gjuhën e shenjave, Avokati i Popullit iu 
drejtua servisit “Televizioni i Maqedonisë” dhe 
Këshillit të Kanalit të Kuvendit, duke e shpre-
hur mendimin e tij për nevojën e inkorporimit 
të gjuhës së shenjave gjatë transmetimit të 
mbledhjeve.

 Nga servisi u dërgua përgjigjja se 
nga këndvështrimi teknik ekziston mundësi 
për transmetim edhe në gjuhën e shenjave, 
ndërsa Këshilli i Kanalit njoftoi se e pranon 
mendimin e Avokatit të Popullit dhe se do të 
ndërmerren masa për transmetimin e mbled-
hjeve me gjuhën e shenjave.

AP. nr. 3839/11

Duke qenë i informuar se një person 
zyrtar, nga Sektori për Risocializim në Bur-
gun Shkup, në mënyrë të pahijshme dhe 
ofenduese është sjellë ndaj personit të dënu-
ar dhe tërësisht e ka shpërfi llur risocializimin 
si proces edukues, Avokati i Popullit paraqiti 
pranë Drejtorisë së Burgut iniciativë për hap-
jen e procedurës disiplinore, e cila u pranua 
dhe pas përfundimit të procedurës u shqiptua 
dënimi disiplinor.

AP. nr. 2209/11

Një qytetarë nga Kumanova shprehu 
pakënaqësi nga veprimi i përmbaruesit nga 
Kumanova dhe kërkoi ndërhyrje nga Avoka-
ti i Popullit. Nga provat e bashkëngjitura u 
konstatua se përmbaruesi kishte vepruar në 
kundërshtim me nenin 104 të Ligjit për përm-
barim, gjë që rezulton me përjashtimin nga 
përmbarimi i të ardhurave në bazë të papu-
nësisë së përkohshme.

Avokati i Popullit i sugjeroi përmba-
ruesit që ta respektojë dhe zbatojë nenin 104 
të Ligjit për përmbarim, sipas së cilit objekt 
të përmbarimit nuk mund të jenë të ardhu-
rat në bazë të papunësisë së përkohshme. 
Përmbaruesi e pranoi sugjerimin me arsy-
etimin se menjëherë do të kërkojë nga banka 
debllokimin e xhirollogarisë së transaksionit 
të parashtruesit dhe ndërprerjen e përmba-
rimit në fjalë. 

AP. nr. 1704/11

Një punonjës arsimor nga Shkupi kërkoi 
ndërhyrje në procedurën e transformimit të 
marrëdhënies së punës nga me kohë të cak-
tuar në me kohë të pacaktuar. Pas ndërhyrjes 
së Avokatit të Popullit u kompletua dokumen-
tacioni i nevojshëm, por procesi i trans-
formimit ishte në fazë pezullimi për shkak të 
procesit zgjedhor. 

Pas formimit të qeverisë së re, Avokati i 
Popullit e vazhdoi procedurën, me ç’rast sug-
jeroi se janë përmbushur të gjitha kushtet 
ligjore për transformimin e marrëdhënies 
së punës. Sugjerimi i Avokatit të Popullit u 
pranua dhe parashtruesja e nënshkroi mar-
rëveshjen për punë me kohë të pacaktuar.

AP. nr. 2344/11
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AV O K AT I  I  P O P U L L I T  –  M E K A N I Z Ë M 
P A R A N D A L U E S  N A C I O N A L
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Me  Ligjin për ratifi kimin e  Protokollit Fakultativ  të Konventës  Kundër  Torturës dhe 
Formave tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues, Republika e Maqedoni-
së vendosi që Avokati i Popullit të veprojë si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), ndërkaq 
në bashkëpunim dhe me pëlqim paraprak të Avokatit të Popullit disa nga kompetencat e këtij 
Mekanizmi mund t’i ndërmarrin edhe organizatat joqeveritare dhe organizatat të cilat kanë sta-
tusin e organizatave humanitare në Republikën e Maqedonisë. Avokati i Popullit ndërmori masa 
përkatëse në kontekst të sigurimit të pavarësisë funksionale të Mekanizmit në kuadër të vet, 
prandaj nga muaji prill i vitit  2011, në kuadër të Institucionit fi lloi me punë Njësia për para-
ndalimin e torturës. 

Mekanizmi Parandalues Nacional ka kompetencë ta kontrollojë trajtimin e personave të 
privuar nga liria në vendet e privimit nga liria, t’u jep rekomandime organeve relevante me 
qëllim të përmirësimit të trajtimit dhe kushteve për personat e privuar nga liria dhe të paraqes 
propozime dhe perceptime në lidhje me legjislacionin aktual ose projektligjet. Konform kompe-
tencës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional ka qasje në të gjitha informatat të cilat kanë 
të bëjnë me: numrin e personave të privuar nga liria, trajtimin e këtyre personave, kushtet e 
privimit të tyre nga liria, si dhe qasje në të gjitha vendet e privimit nga liria dhe instalimet e 
objektet e tyre. Ekipit i mundësohet që pa mbikëqyrje dhe pa dëshmitarë të zhvillojë biseda me 
personat e privuar nga liria, si dhe me çdo person tjetër relevant për të cilin Mekanizmi Para-
ndalues Nacional konsideron se mund t’i ofrojë informata relevante, dhe gjithashtu ka liri gjatë 
zgjedhjes së vendeve të cilat dëshiron t’i vizitojë dhe personat me të cilët dëshiron të bisedojë.  

Gjatë dy muajve të parë 
të punës, Njësia për parandal-
imin e torturës i përgatiti doku-
mentet dhe mjetet e punës, siç 
janë: listat për kontrollimin e 
përmbushjes së standardeve, të 
drejtave dhe kushteve në vendet 
ku personat privohen nga liria, 
pyetësorin për bisedë me per-
sonat e privuar nga liria (formë 
e intervistës), të specifi kuar në 
përputhje me kategorinë e per-
sonave, propozim-listën me py-
etje dhe orientime për zhvill-
imin e bisedave me persona 
zyrtarë në nivel të: drejtorëve, 
udhëheqësve dhe personelin e 
punësuar në ato institucione, 
formën e raportit për vizita 
në vende tjera të privimit ose 
ndalimit etj.

Me qëllim të informimit 
me kohë dhe gjithëpërfshirës 
për funksionimin e Mekanizmit 
Parandalues Nacional, Avokati i 

Popullit mbajti konferencë për mjetet e informimit publik, në të cilën u promovua Mekanizmi i 
ri për Parandalimin e Torturës. Njëherësh, Mekanizmi Parandalues Nacional dërgoi njoftim me 
shkrim pranë organeve dhe institucioneve kompetente për autorizimet e tij, realizoi takime 
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me udhëheqës të institucioneve relevante, hartoi fl etëpalosje në tetë gjuhë dhe përmbledhje të 
rregullave relevante juridike në tri gjuhë, ndërkohë që realizoi edhe prezantimin e mandatit dhe 
kompetencave të veta para studentëve, në pesë fakultete juridike në Republikën e Maqedonisë. 

Në muajin korrik-dhjetor, të vitit 2011, u realizuar 18 vizita parandaluese: 12 vizita nëpër 
stacione policore, tri në institucione ndëshkuese-korrektuese, në mesin e të cilave edhe në burgun 
për të mitur (repartet për parandalim dhe repartet për persona të dënuar), një vizitë në institu-
cionin edukues-korrektues dhe dy vizita në vende tjera me karakter të hapur ose gjysmë të hapur 
(Institucioni Publik Enti për Përkujdesjen e të Fëmijëve dhe të Rinjve dhe Qendra për Pranimin 
e Azilkërkuesve), për të cilat janë dërguar 14 raporte të veçanta pranë institucioneve përkatëse 
dhe pranë organeve të hierarkisë më të lartë. Nga 18 vizita parandaluese, 17 prej tyre u reali-
zuan pa paralajmërim, ndërsa vetëm në një rast Mekanizmi Parandalues Nacional e paralajmëroi 
vizitën pranë strukturave udhëheqëse të institucionit i cili u vizitua. Raportet e veçanta të Meka-
nizmit Parandalues Nacional 
kanë karakter konfi dencial dhe 
përmbajnë analizën e gjendje-
ve, konstatimet dhe rekoman-
dimet për tejkalimin e dobë-
sive të konstatuara. Mekanizmi 
Parandalues Nacional harton 
dhe publikon raport vjetor.

Me rëndësi të jashtëza-
konshme për punën e Meka-
nizmit Parandalues Nacional 
ishin aktivitetet edukative-in-
formative për organet dhe in-
stitucionet në të cilët personat 
privohen nga liria. Në këtë kon-
tekst u mbajtën katër tryeza 
të rrumbullakëta në nivel lokal 
(Manastir, Shkup, Tetovë dhe 
Shtip) me mbështetje të Mi-
sionit të OSBE-së në Shkup 
dhe një tryezë e rrumbullakët 
dyditore në nivel qendror me 
temë: “Përvoja Krahasuese në 
fushën e privimit nga liria dhe 
roli i Avokatit të Popullit”, e organizuar në kuadër të Projektit “Tuining” në bashkëpunim me 
Ombudsmanin e Spanjës. Në tryezat e rrumbullakëta u prezantua roli i ri i Avokatit të Popullit 
si Mekanizëm Parandalues Nacional, ndërsa morën pjesë përfaqësues nga: ministritë, persona 
kompetentë nga vende dhe institucione ku personat privohen nga liria, si dhe përfaqësues të sho-
qatave të qytetarëve dhe organizatave e misioneve ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë.

Me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve të Njësisë për parandalimin e torturës dhe shkëmbim-
it të përvojave dhe praktikave të mira, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizita studimore 
të: Ombudsmanit të Spanjës përmes Projektit “Tuining”, të Mekanizmit Parandalues Nacional 
pranë Ombudsmanit të Republikës së Polonisë me mbështetje të Misionit të OSBE-së në Shkup, 
ndërkaq u mbajt edhe një takim trelateral dhe një vizitë parandaluese e përbashkët në institu-
cionin ndëshkues-korrektues me mekanizmat parandalues nacional të Republikës së Shqipërisë 
dhe Republikës së Sllovenisë, dy vizita eksperte nga Mekanizmi Parandalues Nacional i Spanjës 
të Shkupit, në kuadër të Projektit “Tuining”, si dhe dy trajnime për të punësuarit e Njësisë me 
përfaqësues të Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimin Jonjerëzor, Nën-
çmues ose Ndëshkues. Trajnime të specializuara me përfaqësuesit e Komitetit për Parandalimin 
e Torturës të Këshillit të Evropës u mbajtën me mbështetjen e Misionit të OSBE-së, ndërkaq u 
realizuan në institucion ndëshkues-korrektues dhe në spital psikiatrik. 

 Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi edhe një numër të caktuar të aktiviteteve 
ndërkombëtare. Në muajin qershor të vitit 2011 ky ekip mori pjesë në Konferencën rajonale për 

me udhëheqës të institucioneve relevante, hartoi fl etëpalosje në tetë gjuhë dhe përmbledhje të 
rregullave relevante juridike në tri gjuhë, ndërkohë që realizoi edhe prezantimin e mandatit dhe 
kompetencave të veta para studentëve, në pesë fakultete juridike në Republikën e Maqedonisë. 

Në muajin korrik-dhjetor, të vitit 2011, u realizuar 18 vizita parandaluese: 12 vizita nëpër 
stacione policore tri në institucione ndëshkuese-korrektuese në mesin e të cilave edhe në burgunburg
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rolin e ombudsmanëve në luftën kundër diskriminimit dhe parandalimit të torturës, e cila u mbajt 
në Ohër në organizim të Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë. Mekanizmi Paranda-
lues Nacional mori pjesë edhe në dy punëtori tematike, të organizuara nga Këshilli i Evropës në 
Talin dhe Baku, në takimin përmbyllës vjetor të shefave të mekanizmave parandalues nacionalë 
në Slloveni, si dhe në Forumin botëror të OPKAT-it në Gjenevë, i organizuar nga Asociacioni për 
Parandalimin e Torturës.
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lues Nacional mori pjesë edhe në dy punëtori tematike, të organizuara nga Këshilli i Evropës në
Talin dhe Baku, në takimin përmbyllës vjetor të shefave të mekanizmave parandalues nacionalë 
në Slloveni, si dhe në Forumin botëror të OPKAT-it në Gjenevë, i organizuar nga Asociacioni për ovenoveni
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Karakteristikë e institucioneve për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut nuk është 
vetëm veprimi i tyre për mbrojtjen e të drejtave individuale të qytetarëve. Veprimi sipas anke-
save individuale gjithsesi se paraqet funksionin themelor, por jo edhe të vetëm, nëse merret 
parasysh se pikërisht këto institucione, përmes punës së tyre, duhet të nxjerrin konstatime për 
dukuritë e përgjithshme të cilat paraqesin shkaktuesin ose nxitësin e shkeljeve të të drejtave 
dhe lirive në një shoqëri.

Të ballafaquar me rritje të vazhdueshme të numrit të parashtresave dhe rritje të konsi-
derueshme të numrit të ndërhyrjeve të pranuara të Avokatit të Popullit, megjithatë mbetet 
konstatimi se kjo ndodh vetëm me mbrojtjen e të drejtave individuale të qytetarëve. Konsta-
timet serioze, për të cilat Avokati i Popullit vazhdimisht ka informuar, mbeten pa përgjigje 
përkatëse nga organet dhe institucionet kompetente dhe me këtë mbeten të pranishëm edhe 
shkaktarët e shkeljeve të të drejtave dhe lirive në shoqërinë tonë.     

Përkatësisht, trajtimi i qytetarëve mbi baza të ndryshme edhe më tej vërehet si problem 
dhe si dukuri e cila nuk vihet re vetëm nga parashtresat të cilat parashtrohen në Institucion 
e që, në fakt, e pasqyrojnë imazhin e përgjithshëm për balancën e shoqërisë. Funksionimi i 
shoqërive multikulturore preferon vetëdijen për respektimin, mirëkuptimin dhe tolerancën ndaj 
diversiteteve dhe parandalimin e ndarjeve dhe përjashtimeve mbi baza të ndryshme. Në sho-
qërinë tonë ndarja, mbi baza të ndryshme, është realitet që vetëm e përforcon manifestimin e 
diskriminimit dhe ndjenjës për prezencën e tij në të gjitha segmentet e shoqërisë.

Nga ana tjetër, qytetarët për çdo ditë, mbi baza të ndryshme, ballafaqohen me trajtim 
të pabarabartë, ndërkohë që edhe vetë manifestojnë paragjykime ndaj diversiteteve. Mosi-
dentifi kimi i formave të këtij fenomeni e pamundëson viktimën për ta kuptuar këtë shkelje të 
të drejtave dhe me këtë edhe të kërkojë mbrojtje përkatëse. Perceptimet tona tregojnë se në 
kushtet e ndarjes së shoqërisë në mënyra e lloje të ndryshme, ndarja sipas besimit politik, 
megjithatë është më e theksuar dhe në masë më të madhe ndihet në fushat të cilat janë me 
rëndësi të veçantë për ekzistencën e qytetarëve, ndërkaq këto janë të drejtat nga marrëdhë-
nia e punës. Një gjë e këtillë vihet re edhe kur bëhet fjalë për vendimmarrje për të drejtat e 
qytetarëve ose mund të përkufi zohet si trajtim i pabarabartë në qasjen në drejtësi, ndërkohë 
që vërehet në lëndët që janë me gjendje të njëjtë faktike, por me vendime të ndryshme me të 
cilët njihet, përkatësisht nuk njihet një e drejtë e caktuar.

Perceptimin e qasjes selektive, në masë të madhe, qytetarët e paraqesin në Institucionin 
tonë për shkak se kjo e shkakton ndjenjën e pasigurisë juridike. Qasjen selektive qytetarët e 
paraqesin edhe gjatë zgjidhjes së të drejtave pronësore-juridike, e që në shumë raste e vë në 
pikëpyetje garancinë kushtuese për të drejtën e pronësisë. Procesi i gjatë i denacionalizimit 
dhe një mori ndryshimesh të kornizës ligjore, akoma më shumë e shtojnë intensitetin e ndjenj-
ës së pasigurisë juridike, veçanërisht sepse këto procese prekin segmentin ekonomik të jetës 
së qytetarëve. 
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Së këtejmi, gjithnjë e më e theksuar dhe më shqetësuese është pakënaqësia nga mënyra 
me të cilën trajtohen qytetarët si konsumatorë dhe cilësia e prodhimeve dhe shërbimeve të 
cilat i marrin, gjë që fl et për pozitë gjithnjë e më dominuese të ofruesve të caktuar të prodhi-
meve dhe shërbimeve. Gjendjet e këtilla, përkundër rrezikut social gjithnjë e më të madh të 
një kategorie të caktuar të qytetarëve, nga njëra anë dhe mungesës së mbrojtjes sociale efek-
tive përkatëse, nga ana tjetër, e vë në gjendje tejet serioze ekzistencën e qytetarëve.  

Mbrojtja joadekuate sociale vërehet edhe me mungesën e sistemit për parandalim dhe në 
këtë aspekt edhe me mbrojtje jocilësore të të drejtave të fëmijëve, si kategori më vulnerabile, 
për çka fl et edhe numri i rritur i rasteve të dhunës mbi fëmijët, përfshirë edhe rastet e dhunës 
dhe trafi kimit me njerëz, ku më së shumti viktima janë fëmijët.

Gjendja me mjedisin jetësor dhe ndotjet e përditshme fl asin për neglizhencë, papërgjegjë-
si të institucioneve të sistemit dhe mospasjes së kujdesit se pasojat refl ektohen në dëm të të 
gjithë qytetarëve dhe shëndetit të tyre.  

Megjithatë, esenca e këtyre shkaqeve dhe dukurive është niveli i vetëdijes së tyre dhe 
shkalla e profesionalizmit dhe përgjegjësisë gjatë kryerjes së detyrave, e që e ilustron imazhin 
për mënyrën e funksionimit të administratës publike në tërësi. Administrata publike është pjesë 
e pashmangshme e jetës së qytetarëve, me të cilën janë të detyruar të komunikojnë për çdo 
ditë në të gjitha segmentet e sistemit, ndërkaq me qëllim që ajo t’u mund të ofrojë siguri dhe 
drejtësi qytetarëve, funksionimi i saj duhet të mbrohet nga ndikimet dhe ndarjet. Është e qartë 
se një gjë e tillë mund të arrihet vetëm me sistem të punësimit të nëpunësve shtetërorë të çli-
ruar nga ndikimet mbi bazë politike. Administrata publike është paramenduar të ekzistojë për 
qytetarët dhe funksionimin e tyre normal në shoqëri, ndërkaq nisur nga ky qëllim, është nevojë 
e domosdoshme të përmirësohet raporti i tyre i ndërsjellë.

Informimi publik gjithsesi se nuk mbeti i paprekur nga fenomeni i ndarjes, gjë që shkak-
toi hapësirë për konfuzion në opinionin publik, por edhe për tensione plotësuese. Pengimi i 
fjalës së lirë dhe shprehjes së mendimit të lirë publikë, me elemente të mosrespektimit të 
diversiteteve, edhe më tej vërehen në shoqëri dhe kjo rezulton me thellimin e paragjykimeve 
dhe diskriminim. Së këtejmi, veçanërisht vërehet edhe sigmantizimi i grupeve të caktuara me 
orientim të ndryshëm, e që vetëm e potencon moskuptimin e diversiteteve dhe frikën prej tyre. 
E gjithë kjo shpie në margjinalizimin e kategorive të caktuara të qytetarëve dhe lë hapësirë për 
shkelje serioze të të drejtave të tyre.

Progresi i shoqërisë, kur bëhet fjalë për të drejtat dhe liritë e qytetarëve, perceptohet 
edhe mbi bazë të gjendjeve në lidhje me realizimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të personave të privuar nga liria. Legjislacioni vendas ende nuk është harmonizuar me do-
kumentet ndërkombëtare dhe veçanërisht me Rregullat Evropiane të Burgjeve. Gjithashtu, 
kushtet ekzistuese në disa burgje dhe institucione psikiatrike janë johumane, ndërsa trajtimi 
bie ndesh me standardet për humanizëm dhe dinjitet, e që është një tregues për mungesën e 
sensibilizimit dhe qasjes së njerëzishme kundrejt kësaj kategorie vulnerabile. 

Megjithatë, legjislacioni është vetëm bazë, ndërsa problemet sistemore tejkalohen me 
integritet dhe profesionalizëm gjatë vendimmarrjes nga faktorët relevantë të sistemit. Së këte-
jmi, lufta për lirinë dhe të drejtat e qytetarëve nuk do të thotë vetëm ndryshime në sistem nga 
aspekti normativ. Përkundrazi. Përfi timet janë me ndikim më të gjerë. Përfi timet refl ektohen 
me mënyrën në të cilën individi dhe shteti i kuptojnë dhe respektojnë standardet dhe normat 
e përcaktuara – dhe vetëdija e tyre për nevojën e kultivimit të vlerave humane – mirëkuptimit, 

Së këtejmi, gjithnjë e më e theksuar dhe më shqetësuese është pakënaqësia nga mënyra
me të cilën trajtohen qytetarët si konsumatorë dhe cilësia e prodhimeve dhe shërbimeve të
cilat i marrin, gjë që fl et për pozitë gjithnjë e më dominuese të ofruesve të caktuar të prodhi-
meve dhe shërbimeve. Gjendjet e këtilla, përkundër rrezikut social gjithnjë e më të madh tëtë

ww
w.
om
bu
ds
ma
n.m

k

122



tolerancës dhe vetëdijes për barazi pa marrë parasysh diversitetet.  tolerancës dhe vetëdijes për barazi pa marrë parasysh diversitetet.  
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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 Maqedonisë. 
Në vitin 2011 aktivitetet e parapara të Avokatit të Popullit, në përputhje me rregullat pozi-

tive, u realizuan me 76.137.841,50 denarë ose në përqindje 96,6% nga mjetet e planifi kuara.
Aktivitetet për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mundësinë e mbrojtjes 

së tyre, në vitin 2011, u realizuan me mbështetje fi nanciare të: Agjencisë Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar (SIDA), Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) – Misioni në 
Shkup, si dhe Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë në Evropën Juglindore (CRONSEE).  

Mënyra e fi nancimit të Institucionit mbetet joadekuate me kompetencat dhe pozicionin e 
tij në sistemin kushtetues-juridik të Republikës së Maqedonisë. Për më tepër sepse Avokati i 
Popullit nuk merr pjesë në përgatitjen e Buxhetit, ndërkaq me Ligj përcaktohet se në seancën 
e Parlamentit ai duhet t’i arsyetojë mjetet e kërkuara. Aktualisht kjo paraqet vetëm obligim 
formal i cili nuk ka rëndësi thelbësore.  

Avokati i Popullit e potencoi nevojën për zë të veçantë në Buxhet, për ushtrimin e funk-
sionit të Mekanizmit Parandalues Nacional, që paraqet obligim të shtetit konform Protokollit 
Fakultativ të Konventës për Parandalimin e Torturës dhe Formave tjera të Trajtimit Brutal, Jon-
jerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues.

Avokati i Popullit edhe më tej e sugjeron nevojën për zgjidhjen e kësaj çështje me inkor-
porimin e sistemit të ri të fi nancimit bashkëkohor, transparent dhe të pavarur.

Gjatë vitit 2011 u punësuan 12 realizues të rinj në Selinë e Avokatit të Popullit në Shkup 
dhe një referent i ri në Zyrën rajonale në Shtip. Dy realizues e ndërprenë marrëdhënien e 
punës.

Sipas strukturës kualifi kuese të të punësuarve 57 janë me arsim të lartë, ndërsa 21 me 
arsim të mesëm. Prej tyre 47 janë femra dhe 31 meshkuj.  

Në Institucionin Avokat i Popullit janë të punësuar: 39 maqedonas, 28 shqiptarë, 3 serbë, 
3 romë, 2 vlleh, nga një turk, boshnjak dhe kroat. 

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

Avokati i Popullit fushëveprimin e punës së tij e realizon përmes njësive organizative në 
Selinë e Institucionit në Shkup dhe zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, 
Tetovë dhe Shtip.
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e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk

теl: +389 2 3129335, FAKS: +389 2 3129359
Dimitrija Cupovski 2, 1000 Shkup, Maqedoni

Republika e Maqedonisë
Avokati i Popullit
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