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Në shoqëritë multietnike, siç është edhe Repub-
lika e Maqedonisë, respektimi, realizimi dhe mbrojtja 
e të drejtave dhe lirive të njeriut është nevojë e do-
mosdoshme dhe e rëndësishme, për arsye se ato janë 
baza të tolerancës, por edhe parakusht për zhvillimin 
demokratik në përgjithësi. 

Së këtejmi, kjo e imponon nevojën e ekzistimit 
dhe funksionimit thelbësor të mekanizmave për mbro-
jtjen e të drejtave dhe lirive, ndërsa Avokati i Popullit 
është njëri prej tyre. 

Duke e respektuar dhe zbatuar principin e barazisë 
midis qytetarëve, Avokati i Popullit, nga viti në vit, e fiton 
besimin e tyre si dhe respektin e organeve shtetërore 
duke ndërmjetësuar mes të dyja palëve, me qëllim të sig-
urimit të mbrojtjes dhe realizimit të të drejtave dhe lirive, si dhe funksionimit efektiv të organeve. 
Këtë e konfirmon numri gjithnjë e më i madh i qytetarëve të cilët drejtohen dhe kërkojnë mbrojtje. 

Kështu, gjatë funksionimit të tij pesëmbëdhjetëvjeçar, Institucioni ia doli të garojë në sho-
qëri si mbrojtës cilësor dhe avokat i qytetarëve në realizimin papengesë të të drejtave dhe lirive 
të tyre të garantuara me Kushtetutë. Njëkohësisht, është i padiskutueshëm roli në procesin e 
reformës së administratës publike, në një shoqëri siç është e jona dhe e cila është në tranzicion.

Angazhimet e Avokatit të Popullit kanë qenë dhe do të jenë edhe në të ardhmen, të drej-
tuara kah promovimi i të drejtave dhe lirive dhe përforcimi i mënyrës së mbrojtjes së tyre e që 
është objektiv i qartë sepse të drejtat e njeriut janë çelësi për demokraci të qëndrueshme dhe 
paqësore. Prandaj, nëse Avokati i Popullit si mbrojtës i këtyre të drejtave e ka rolin esencial për 
monitorimin objektiv të gjendjeve, i pamohueshëm është edhe roli i të gjithëve që vendosin në 
mënyrë të drejtpërdrejt për arritjen e objektivit më fisnik, siç është barazia e qytetarëve dhe zba-
timi adekuat i së drejtës. Ky është proces që zgjatë pandërprerë dhe është rruga nëpër të cilën 
do të hapërojmë me profesionalizëm dhe përkushtim.
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PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT HIQET NGA PËRDORIMI TEKSTI I 
LIBRIT SHKOLLOR I CILI DISKRIMINONTE

Pas informatave të pranuara për ekzistimin e tekstit të librit shkollor për lëndën e gjuhës maqe-
donase për klasën e IV në arsimin nëntëvjeçar, i cili përmban paragjykime dhe stereotipa të cak-
tuar të cilët kanë të bëjnë me pjesëtarët e popullatës rome, Avokati i Popullit hapi procedurë dhe 
konstatoi se teksti në fjalë drejtpërsëdrejti e diskriminonte bashkësinë rome, për çka dërgoi sug-
jerim pranë institucioneve kompetente dhe pranë Ministrisë së Arsimit, të cilët nuk vepruan sipas 
sugjerimin të tij për heqjen e tekstit nga libri shkollor përkatës, para së gjithash për shkak të 
mosmbajtjes, për një kohë më të gjatë, të mbledhjes së Komisionit Nacional për Libra Shkollorë. 

Për shkak të qasjes së këtillë të institucioneve, Avokati i Popullit drejtoi rekomandim pranë Shër-
bimit Pedagogjik dhe pranë Komisionit Nacional për Libra Shkollorë, i cili në mbledhjen e mbajtur 
në muajin qershor 2012, e pranoi rekomandimin e Avokatit të Popullit dhe miratoi Konkluzion 
me të cilin rekomandohet që të mos përpunohet teksti i librit shkollor në fjalë nga lënda e gjuhës 
maqedonase.

PESË SEANCA GJYQËSORE 
SHTYHEN NJË PAS NJË PËR TË 
NJËJTËN ARSYE

I autorizuari i palës në procedurë 
gjyqësore ka cekur në parashtresë se 
shtyrja e njëpasnjëshme të pesë sean-
cave gjyqësore ka ndodhur për arsye 
se Ministria e Punëve të Brendshme 
nuk ka vepruar në mënyrë adekuate 
sipas kërkesës së gjykatës dhe prandaj 
ka kërkuar intervenim nga Avokati i 
Popullit.
Meqë parashtruesi i parashtresës është 
avokat, i cili sipas Ligjit disponon me 
autorizime publike, ndërsa nga ana 
tjetër gjykata e ka për detyrë të kuj-
deset, të ndërmerr masa dhe veprime 
dhe sipas nevojës drejtpërdrejt të ko-
munikojë me përgjegjësit e organeve 
të shteteve të tjera, me qëllim të zhvil-
limit efikas të procedurës dhe respek-
timit të së drejtës për gjykim në afat të 
arsyeshëm, Avokati i Popullit konstatoi 
se shkak për zvarritjen e paarsyeshme 
të procedurës gjyqësore, përkatësisht 
shkeljes së principit për gjykim brenda 
afatit të arsyeshëm, është mosrespek-
timi i obligimit dhe mungesa e komu-
nikimit ndërmjet organeve shtetërore.

KËRKESË PËR NGRITJEN E PROCEDURËS 
PËR SHKAK TË KONSTATIMIT TË 
PËRGJEGJËSISË PENALE KUNDËR TË 
PUNËSUARVE NË SHËRBIMIN E SIGURIMIT TË 
INSTITUCIONIT NDËSHKUES-KORREKTUES

Për shkak të dyshimit të bazuar se të punësuarit në 
Shërbimin për Sigurim në Institucionin Ndëshkues-Ko-
rrektues, gjatë shoqërimit të personave të paraburgo-
sur në qelitë e burgjeve kanë përdorur forcë të tepërt 
fizike, me çka kanë kryer vepër penale – Keqtrajtim 
gjatë kryerjes së shërbimit, Avokati i Popullit pranë 
Prokurorisë Themelore Publike paraqiti Kërkesë për 
hapjen e procedurës me qëllim të përcaktimit të 
përgjegjësisë penale, e cila u pranua.

ENTI NDËSHKUES-KORREKTUES NË SHTIP 
MUND TË BËHET PROBLEM SHTESË NË 
SISTEMIN E BURGJEVE

Institucioni Ndëshkues-Korrektues në Shtip gjithnjë 
e më shumë po ballafaqohet me problemin e mbi-
popullimit, i cili gjithashtu gjeneron edhe dukuri të 
tjera negative në aspekt të kushteve të vendosjes 
dhe sigurisë, si dhe rritjes së rasteve të konflikteve 
ndërmjet personave të dënuar. Kjo, nga ana tjetër, 
në mënyrë të pashmangshme çon në konstatimin se 
nevojitet përforcim i Shërbimit për Sigurim nga as-
pekti i mbrojtjes së plotë dhe të vazhdueshme, si të 
personave të dënuar ashtu edhe të institucionit.
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DISA RRUGË TË KOMUNËS SHUTO ORIZARË 
GJATË GJITHË JAVËS NGELËN PA 
ENERGJI ELEKTRIKE 

Qindra banorë të Komunës Shuto Orizarë kërkuan 
intervenim nga Avokati i Popullit për shkak se, tetë 
ditë, EVN Maqedoni SHA Shkup ua kishte pamundësu-
ar furnizimin me energji elektrike. Avokati i Popullit 
personalisht, më datë 17.05.2012, organizoi takim 
të përbashkët të përfaqësuesve të parashtruesve të 
parashtresave dhe përfaqësuesve të Drejtorisë së EVN 
Maqedoni SHA Shkup.

Në takimin e mbajtur tek Avokati i Popullit u ra dakord 
që ekipet e EVN-së menjëherë të fillojnë me plani-
fikimin e rikonstruksionit të rrjetit elektrik në rrugët 
e cekura, siç është parashikuar me projektin, ndërsa 
qytetarëve t’u mundësohet furnizimi me energji elek-
trike deri në shtëpitë e tyre.

AVOKATI I POPULLIT ME SUKSES NDËRPREU QË QYTETARËT TË PAGUAJNË KËRKESA 
TË PARASHKRUARA

Ndërmarrjet publike pranë njësive të pushtetit lokal u dërgonin qytetarëve Paralajmërime për 
obligime të pashlyera për shërbime komunale, për periudhë kohore prej para shumë vitesh. Së 
këtejmi, qytetarët i ngarkonin edhe me kamata për pagesa me vonesë. Me dërgimin e paralaj-
mërimeve të këtilla, ndërmarrjet publike përpiqeshin që nga qytetarët të arkëtonin shuma të larta 
enorme për shërbime të kryera komunale prej shumë vitesh më parë.

Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit kërkonte nga ndërmarrjet publike të dërgo-
jnë të dhëna nëse obligimet e këtilla të qytetarëve janë paditur me kohë, ndërsa nëse nuk janë 
– sugjeroi obligimin e tyre për respektimin konsekuent dhe zbatimin e dispozitave të Ligjit për 
marrëdhënie detyrimore, të cilat e parashikojnë institutin parashkrim të kërkesave për arkëtimin 
e shërbimeve komunale të kryera për nevojat e amvisërive dhe të cilat parashkruhen pas një viti. 
Në rast të këtillë, kërkoi që këto borxhe të qytetarëve të fshihen menjëherë nga evidenca e tyre.

Thuaja se në të gjitha rastet, Avokati i Popullit konstatoi se ndërmarrjet nuk kanë iniciuar pro-
cedura gjyqësore për arkëtimin e shërbimeve komunale, me ç’rast ndërmarrjet publike vepruan 
sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe i fshinë nga evidenca borxhet e këtilla të parashkruara 
të qytetarëve.

Kah fundi i vitit edhe nga ana e EVN Maqedoni SHA Shkup, qytetarëve u janë dërguar Njoftime për 
kërkesa të pashlyera, të cilat kishin të bënin me obligime të papaguara për vitet 2004 dhe 2005. 
Avokati i Popullit i sugjeroi EVN Maqedoni SHA Shkup për mospasjen e bazës ligjore për arkëtimin 
e kërkesave për energji elektrike të konsumuar por të papaguar për amvisëritë, të cilat janë më 
të vjetra se një vit dhe kërkoi që borxhi i këtillë të fshihet nga evidenca.

Kështu, Avokati i Popullit arriti që shumë qytetarëve tua mbrojë të drejtën e tyre për të mos i 
paguar borxhet të cilët në përputhje me Ligjin janë parashkruar.
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MOSPËRMBARIMI I AKTEVE TË PLOTFUQISHME 
ADMINISTRATIVE MUND TË KRIJOJË KAOS 
TË RI URBAN

Vazhdon problemi i heqjes së objekteve të ndërtuara pa 
leje (për fat të keq, ndërtimi pa leje vazhdon edhe pas 
miratimit të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa 
leje). Mos-ekipimi kadrovik dhe posaçërisht pjesa tekni-
ke e cila është e nevojshme për veprim real – përmbarim 
disa vjet më pas, pra edhe në vitin 2012, rezulton vetëm 
me konstatimin e faktit se është në rrjedhë shpallja e 
tenderëve për zgjedhjen e realizuesit më të volitshëm 
ose konstatimin se nuk është paraqitur askush në të. 
Nëse nuk reagohet me kohë (në fazën fillestare të ndër-
timit pa leje) lehtë mund të përballemi me ndërtime të 
reja pa leje, përkatësisht me kaos të ri urban.

ME RREGULLAT PËR FURNIZIM ME ENERGJI 
TERMIKE QYTETARËT NGARKOHEN TË PAGUAJNË 
EDHE DETYRIMIN PËR SHËRBIM TË CILIN NUK E 
SHFRYTËZOJNË 

Komisioni Rregullator për Energjetikë i miratoi Rregullat 
për furnizim me energji termike me të cilat qytetarëve, 
të cilët nuk janë konsumatorë real të energjisë termike, 
u imponohet obligimi të paguajnë një pjesë fikse, për-
katësisht të paguajnë një pjesë të kompensimit të shpre-
hur përmes fuqisë së angazhuar. Qytetarët, të cilët nuk 
janë shfrytëzues të energjisë termike obligohen me këtë 
detyrim vetëm për faktin se janë pronarë të banesës në 
objekt kolektiv, në të cilin ka qytetarë të cilët janë kon-
sumatorë real të këtij lloji të energjisë.

Avokati i Popullit shprehu pakënaqësi dhe shqetësim për 
shkak të veprimit të këtillë dhe obligimit të qytetarëve me 
këtë detyrim, i cili parashikohet si obligim me akt nën-
ligjor, ndërkaq pa u respektuar vullneti i lirë i qytetarëve 
se a dëshirojnë ata të jenë ose jo shfrytëzues të sistemit 
të ngrohjes. 

Për tejkalimin e këtij problemi, Avokati i Popullit iu drej-
tua Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe kërkoi që 
të intervenohet në mënyrë normative në tekstin ekzis-
tues të Rregullave, sepse me arkëtimin e pjesës fikse 
ngarkohen edhe qytetarët të cilët asnjëherë nuk kanë 
qenë shfrytëzues të këtij shërbimi dhe të cilët nuk kanë 
pasur instalim të energjisë termike në banesë, që do të 
thotë se nuk mund të vendosen në kategorinë-konsuma-
torë të shkyçur. 

Avokati i Popullit vuri në pah edhe pakënaqësinë nga 
shuma e përllogaritur e këtij detyrimi, e cila është e 
ndryshme për shkak të përllogaritjes së bërë nga furni-
zues të ndryshëm në kushte kur Rregullatori, mbi bazë 
të rregullave të njëjta, merr vendime për përllogaritjen e 
këtij kompensimi.

E ARSYESHME OSE JO FRIKA E 
EKSPOZIMIT NDAJ RREZATIMIT 
JO-JONIZUES

Një grup më i madh qytetarësh iu 
drejtuan Institucionit Avokat i Pop-
ullit të shqetësuar për shëndetin 
e tyre për shkak të perceptimit se 
rrezatimi jo-jonizues, i cili emetohet 
nga pajisja e telekomunikacionit, ka 
ndikim të dëmshëm mbi shënde-
tin e tyre, por asnjë matje, analizë 
ose ekspertizë nuk e ka konfirmuar 
këtë.

Nëse është kështu, atëherë institu-
cionet kompetente duhet urgjen-
tisht të ndërmarrin masa me qëllim 
që t’i qasen miratimit të Ligjit për 
mbrojtje nga rrezatimi jo-jonizues 
si “leks specialist”, me të cilin do të 
rregullohen kushtet dhe masat për 
mbrojtjen e shëndetit të njerëzve 
dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor 
nga ndikimi i dëmshëm i rrezatimit 
jo-jonizues.
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PAS INTERVENIMIT TË 
AVOKATIT TË POPULLIT 
KOMUNA INICIOI PROCEDURË 
PËR HAPJEN E SHKOLLËS SË 
MESME RAJONALE PËR FËMIJË 
ME PENGESA INTELEKTUALE

Në kontekst të mundësimit të të 
drejtës për arsim të mesëm të 
fëmijëve me pengesa intelektuale, 
Avokati i Popullit stimuloi që Komu-
na të paraqes kërkesa pranë minis-
trive kompetente, me ç’rast vuri në 
dukje se ka mundësi, si hapësinore 
ashtu edhe kadrovike, për realizimin 
e kërkesës së prindërve dhe nxë-
nësve me pengesa intelektuale për 
hapjen e shkollës së mesme rajonale 
në ShMKZ “Kuzman Çapkarev” - Ma-
nastir.

Avokati i Popullit do ta ndjek reali-
zimin e këtij projekti me të cilin, së 
paku në këtë rajon, do të zbutet 
problemi real me të cilin përballen 
fëmijët me nevoja të veçanta që pa-
pengesë ta realizojnë të drejtën e ar-
simit të mesëm.

FËMIJË TË MITUR TË 
NEGLIZHUAR NGA PRINDI I 
TYRE
Sipas denoncimit anonim, për kuj-
des joadekuat dhe neglizhencë të 
fëmijëve të mitur nga ana e nënës 
së tyre, Avokati i Popullit hapi pro-
cedurë në të cilën konstatoi se nëna, 
e cila është prindi i vetëm që jeton, i 
ka lënë pesë fëmijët e saj të mitur në 
banesë, ndërsa me dy fëmijët e tjerë 
e ka braktisur shtetin. Pas sugjeri-
meve të Avokatit të Popullit, Qendra 
për Punë Sociale i vizitoi fëmijët dhe 
inicioni procedurë për përkujdesjen 
dhe mbrojtjen e tyre përkatëse, për-
katësisht u caktoi kujdestar, ndër-
kohë që filloi edhe procedurë kundër 
nënës së fëmijëve për shkak të neg-
lizhencës dhe braktisjes së fëmijëve 
të mitur.

FËMIJËT MBI MOSHËN TREVJEÇARE EDHE MË TEJ 
MBETEN TË PASHOQËRUAR NË SPITAL

Duke vepruar sipas parashtresës për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve, të cilët janë hospitalizuar në spital 
dhe të cilët mbeten vetëm, për shkak të pamundësisë 
që njërit nga anëtarët e familjes t’i njihen shpenzimet 
për shoqërim, Avokati i Popullit konstatoi se në këtë 
rast, kur prindi nuk ka mundësi materiale për ta paguar 
kompensimin, fëmija, që është mbi moshën trevjeçare 
ndërkaq është hospitalizuar në spital, mbetet vetëm, pa 
kujdes dhe vëmendje nga prindërit/kujdestari. Kjo mund 
të manifestohet negativisht mbi fëmijën, i cili është në 
gjendje të vështirë shëndetësore dhe ka nevojë për kuj-
des më të madh si dhe për dashuri dhe vëmendjen e 
prindërve, e që në raste të caktuara mund të ndikojë 
edhe në përkeqësimin e mëtutjeshëm të gjendjes për 
shkak të traumës dhe mungesës së prindit, veçanërisht 
kur fëmija nuk e njeh dhe nuk e flet gjuhën në të cilën 
komunikohet në spital. 

Avokati i Popullit u sugjeroi organeve kompetente që 
të shqyrtohet çështja për rritjen e kufirit të moshës së 
fëmijëve, të cilët do të duhej të hospitalizohen në sho-
qërimin e prindërve të tyre. Fondi për Sigurim Shënde-
tësor nuk u prononcua në lidhje me mundësitë eventu-
ale për tejkalimin e gjendjes ekzistuese, por vetëm u 
thirr në legjislacionin që është në fuqi, ndërsa Ministria 
e Shëndetësisë e mbështeti iniciativën, por vuri në pah 
se çështja e sigurimit të mjeteve financiare përkatëse 
është kyç për realizimin e kësaj iniciative, mjete të cilat 
tani për tani nuk kanë mundësi t’i sigurojnë.
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MUNGOJNË ENTET DHE 
INSTITUCIONET PËR TRAJTIMIN 
DHE MJEKIMIN ADEKUAT TË FËMIJËVE 
PËRDORUES TË DROGËS

Informatat e Avokatit të Popullit vënë në pah 
se numri i fëmijëve, përdorues dhe vartës nga 
droga dhe substanca të tjera psikotrope, rri-
tet vazhdimisht dhe gjithnjë e më shumë ulet 
kufiri i moshës së fëmijëve të cilët fillojnë të 
përdorin droga. Një pjesë e këtyre fëmijëve 
janë pa prindër ose kujdes prindëror, ndërsa 
pjesa më e madhe e fëmijëve, të cilët për-
ballen me këtë problem, janë të komunitetit 
rom.

Avokati i Popullit vlerësoi se nevojitet ndër-
marrja e masave të posaçme për trajtimin e 
fëmijëve, të ndryshme nga trajtimi i të rri-
turve, të gjenden mundësi për vendosjen 
e fëmijëve në institucione të posaçme për 
mjekim dhe trajtim, ndërsa me këtë rast në 
mënyrë aktive të përfshihen të gjitha organet 
dhe institucionet të cilat janë të autorizuara 
dhe të obliguara të kujdesen për të drejtat e 
fëmijës nga aspekti social, arsimor dhe as-
pekte të tjera.  

Qyteti i Shkupit financon hapjen e këshil-
limores për parandalimin e përdorimit të 
drogave tek popullata e shkollave të mesme, 
e që sipas Avokatit të Popullit është hap pozi-
tiv të cilin duhet ta ndjekin edhe të tjerët, 
sepse parandalimi është pjesë e rëndësishme 
për socializimin dhe orientimin e të rinjve për 
një jetë të shëndetshme dhe integrimin e tyre 
përkatës në proceset shoqërore.

PROBLEMET BASHKËSHORTORE DHE 
FAMILJARE KUNDREJT TË DREJTËS SË 
ARSIMIMIT TË FËMIJËS

Një prind kërkoi nga Avokati i Popullit realizimin 
e të drejtës së arsimit fillor të fëmijës së tij, të 
penguar nga bashkëshortja dhe prindërit e saj. 

Avokati i Popullit sugjeroi se fëmija detyrimisht 
dhe papengesë duhet ta realizojë të drejtën e ar-
simit, ndërsa për tejkalimin e problemit ndërmjet 
prindërve kërkoi të përfshihet Qendra për Punë 
Sociale dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit. 

Qendra për Punë Sociale zbatoi punë profesion-
ale, këshillëdhënëse dhe konsulente me qëllim 
të përforcimit, mbështetjes dhe përmirësimit të 
marrëdhënieve bashkëshortore, marrëdhënieve 
prindërore dhe familjare, si dhe ndihmë dhe 
këshilla për realizimin e funksionit të familjes, në 
rast të shkollimit normal të fëmijës, si dhe vazh-
doi ta monitorojë gjendjen në familje, ndërkaq 
Inspektorati Shtetëror i Arsimit ndërmori masa 
ligjore dhe hapi procedurë kundër nënës, e cila e 
pengonte të drejtën e arsimit të fëmijës.

DY VENDIME TË NDRYSHME PËR BESIMIN E FËMIJËS: NJËRI ME NËNËN, NDËRSA 
TJETRI ME BABANË 

Duke vepruar sipas parashtresës për marrjen e fëmijës së mitur nga babai dhe dorëzimin 
e tij tek nëna, konform aktgjykimit të plotfuqishëm dhe ekzekutiv gjyqësor, Avokati i Popullit 
konstatoi se Qendra për Punë Sociale-Gostivar nuk ka vepruar sipas aktgjykimit gjyqësor, por në 
vend që të miratojë aktvendim për mënyrën dhe kohëzgjatjen e takimeve midis fëmijës dhe ba-
bait, me akt të saj, ka përcaktuar që fëmija i mitur t’i besohet babait për rritje, përkujdesje dhe 
edukim, ndërsa nëna të realizojë takime me fëmijën, me çka në fakt e ka ndryshuar vendimin 
gjyqësor edhe pse për një gjë të tillë nuk është kompetente. 

Avokati i Popullit bëri me dije se vendimi i plotfuqishëm gjyqësor është i pakontestueshëm 
dhe secili e ka për detyrë ta respektojë dhe se i njëjti ka fuqi më të madhe juridike në krahasim 
me vendimet e cilitdo qoftë organ. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit kërkoi që Qendra të 
ndërmerr masa që fëmija t’i kthehet nënës, ashtu siç është vendosur me aktgjykimin gjyqësor, 
me ç’rast Qendra për Punë Sociale miratoi Konkluzion me të cilin e ndërpreu ekzekutimin e ak-
tvendimit, me të cilin fëmija i ndahej babait, ndërkohë që shprehi edhe gatishmëri për të sigu-
ruar prezencën e përfaqësuesit të Qendrës për ekzekutimin e aktgjykimit gjyqësor sipas urdhrit, 
kërkesës dhe njoftimit paraprak të Gjykatës për kthimin e fëmijës së mitur tek nëna e tij.
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KU ËSHTË MBIKËQYRJA E QENDRËS 
MBI TË DREJTËN PRINDËRORE?

Duke vepruar sipas parashtresës për mbro-
jtjen e të drejtave të një familjeje prej tetë 
anëtarësh, me katër fëmijë të mitur, e cila në 
kushte të temperaturave të ulëta, pa ushqim, 
veshje dhe shtëpi u la në rrugë, Avokati i Pop-
ullit kërkoi të ndërmerren masa për vendos-
jen e familjes së pastrehë, veçanërisht duke 
e sugjeruar të drejtën e kushteve adekuate 
për jetë, të fëmijëve të mitur.

Në procedurën për mbrojtjen e fëmijëve 
dhe vendosjen e tyre në qendër pranimi 
bashkë me prindërit, qendra konstatoi se në 
të vërtetë prindërve u është hequr e drejta 
prindërore mbi fëmijët. Prandaj, hapi proce-
durë për përkujdesjen e fëmijëve të mitur, 
ndërsa prindërve u ndihmoi në realizimin e 
të drejtës së ndihmës sociale në para dhe 
ndihmës së njëhershme, me qëllim që të sig-
urojnë banesë me qira.

PENGOHET E DREJTA E SHTESËS SË 
POSAÇME PËR PERSONAT/FËMIJËT ME 
SHIKIM TË DËMTUAR 

Avokati i Popullit konstatoi se edhe fëmijët me 
shikim të humbur, si dhe rastet e reja të perso-
nave (fëmijë) të cilët në ndërkohë e kanë hum-
bur shikimin, nuk mund ta realizojnë të drejtën 
e shtesës së posaçme për shkak se Komisioni, 
i cili duhet t’u lëshojë diagnozë, vlerësim dhe 
mendim, përkatësisht i cili duhet ta bëjë rikate-
gorizimin e invaliditetit, nuk funksiononte për 
më shumë se një vit.

Avokati i Popullit intervenoi pranë organeve 
kompetente që t’i ndërmarrin të gjitha masat 
për funksionimin e Komisionit, me qëllim të re-
alizimit papengesë të të drejtës për shtesë të 
posaçme për këta persona, me ç’rast Komisioni 
kompetent filloi me punë, ndërsa personat/
fëmijët me shikim të dëmtuar u thirrën për 
kontroll.

DREJTORIA PËR TË ARDHURA PUBLIKE KRYEN ARKËTIM TË DETYRUESHËM TË 
BORXHIT TATIMOR NGA SHUMA E PLOTË E NETO TË ARDHURAVE PERSONALE 
MBI BAZË TË PUNËS – PAGËS

Në lidhje me parashtresën e parashtruar, Avokati i Popullit konstatoi se Drejtoria për të Ardhura 
Publike – Drejtoria Rajonale Shkup, në procedurën për arkëtim të detyrueshëm të sanksionit për 
kundërvajtje – gjobës, arkëtimin e detyrueshëm e zbaton në kundërshtim me dispozitat e Ligjit 
për procedurë tatimore, të cilat kanë të bëjnë me përjashtimin e arkëtimit të detyrueshëm.

Drejtoria për të Ardhura Publike nga obliguesi tatimor – personi fizik e tërheq shumën e plotë 
nga neto të ardhurat mbi bazë të punës-pagës, si dhe të ardhurave mbi bazë të përkujdesjes 
ligjore-alimentacionit.

Avokati i Popullit vuri në pah se Ligji parashikon përjashtim nga arkëtimi i detyrueshëm i të ardh-
urave mbi bazë të përkujdesjes ligjore dhe se arkëtimi nga mjetet në para nuk mund të jetë më 
i lartë se dy të tretat nga neto të ardhurat personale mbi bazë të punës, por më së shumti deri 
në shumën prej njëqind e pesëdhjetë euro në kundërvlerë me denarë nga neto të ardhurat per-
sonale mbi bazë të punës. Pas kësaj, Drejtoria miratoi aktvendim të ri dhe njëkohësisht e njoftoi 
bankën afariste për zhbllokimin e xhirollogarisë përkatëse të transaksionit të parashtruesit të 
parashtresës.

Megjithatë, duke e marrë parasysh faktin se, nga njëra anë, nuk bëhet fjalë për rast të izoluar, 
ndërsa nga ana tjetër bëhet fjalë për lëshim të bërë gjatë punës së personave të autorizuar 
zyrtar të Drejtorisë për të Ardhura Publike, të ndodhur për shkak të mosrespektimit të obligimit 
eksplicit ligjor për të cilin duhet të kihet kujdes sipas detyrës zyrtare, mbetet nevoja që puna e 
këtillë të sanksionohet në mënyrë përkatëse.
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VAZHDOI DHUNA NDËRMJET NXËNËSVE NË DHE JASHTË SHKOLLAVE

Konfliktet dhe zënkat fizike ndërmjet fëmijëve vënë në pah dhunën si problem kompleks për çka 
nevojiten analiza më të hollësishme për përcaktimin e shkaqeve të cilat çojnë deri në agresiv-
itetin e fëmijëve, por edhe të kuadrit mësimor ndaj fëmijëve. Në rrethana kur kjo çështje nuk 
është zgjidhur me akte normative dhe çdo shkollë vet gjen zgjidhje për të siguruar kushte të 
sigurisë në shkollë, me ç’rast prindërit janë të detyruar t’i mbulojnë shpenzimet, nevojiten masa 
konkrete dhe efikase për t’i parandaluar dhe penguar dukuritë e çdo lloj dhune mbi fëmijët, të 
cilat mund të kenë pasoja të mëdha dhe afatgjate mbi zhvillimin e tyre të mëtutjeshëm. 

Avokati i Popullit për këtë problem përsëri e informoi Ministrin e Arsimit dhe Shkencës me sugj-
erimin që të gjendet zgjidhje sistemore dhe zgjidhje normative e problemit me sigurimin e 
shkollave. 

Për format e dhunës mbi fëmijët dhe ndërmjet fëmijëve, Avokati i Popullit organizoi tryezë të 
rrumbullakët në të cilën, mes tjerash, vuri në pah se familja dhe shkolla duhet të mundësojnë 
siguri dhe mbrojtje dhe t’i edukojnë fëmijët për sjellje pa dhunë, ndërsa shoqëria (bashkësia) 
duhet të angazhohet në mënyrë aktive në drejtim të reduktimit të çdo lloj forme të sjelljes së 
dhunshme dhe të promovojë stil të shëndetshëm të jetesës.

LETËRNJOFTIMI JO MË I VJETËR SE NJË 
VIT – KUSHT QË PRINDI TA 
REGJISTROJË FËMIJËN NË KLASË 
TË PARË 

Avokati i Popullit konstatoi raste kur prindërit u 
pamundësuan t’i regjistrojnë fëmijët në klasë 
të parë në shkollën në rajonin e së cilës jetoj-
në për shkak se shkollat, përveç dokumen-
tacionit të paraparë me ligj, u kanë kërkuar 
edhe dokumente të tjera, përkatësisht u kanë 
kërkuar letërnjoftim jo më të vjetër se një 
vit, me adresë vendbanimi në territorin e ko-
munës, dëshmi për pronësinë dhe dëshmi të 
tjera se jetojnë në rajonin ku dëshirojnë ta 
regjistrojnë fëmijën edhe atë në bazë të aktit 
të miratuar nga këshilli i komunës – theme-
lues i shkollës.

Avokati i Popullit sugjeroi se me kushtin 
që nxënësi të regjistrohet në një shkollë të 
caktuar vetëm nëse fëmija, përkatësisht 
prindërit, në bazë letërnjoftimit të kenë banu-
ar ose qëndruar më së paku një vit në rajonin 
ku gjendet shkolla, veprohet në kundërshtim 
me dispozitat ligjore, me ç’rast prindërit pen-
gohen që fëmijën/ët e tyre ta regjistrojnë në 
klasë të parë në shkollën, e cila i përket ra-
jonit të komunës në të cilën jetojnë, përkatë-
sisht kanë vendbanim të përhershëm. Mirëpo, 
edhe pas intervenimeve të Avokatit të Popullit 
drejtuar të gjitha organeve kompetente nuk u 
ndërmorën masa për tejkalimin e këtij prob-
lemi, me ç’rast prindërit u detyruan që fëmijët 
t’i regjistronin në shkolla shumë më larg nga 
vendi ku jetojnë.

SEKSIONI PËR PROCEDURË 
ADMINISTRATIVE KARPOSH NDRYSHON 
AKTVENDIME TË PLOTFUQISHME PA I 
NJOFTUAR TË GJITHA PALËT NË 
PROCEDURË 

Duke vepruar sipas kërkesës së personave të 
interesuar, Seksioni për procedurë adminis-
trative-Karposh e ka shfuqizuar aktvendimin, 
me të cilin përjashtohet nga zotërimi i truallit 
ndërtimor të nacionalizuar – truall i pa ndër-
tuar, i miratuar gjatë vitit 1969 nga Kuvendi 
i atëhershëm i Qytetit të Shkupit dhe një-
kohësisht e ndryshon edhe aktvendimin e vet 
për ndarjen e truallit të njëjtë nga viti 1990. 
Së këtejmi, dy aktvendimet e miratuar të ri 
Seksioni nuk ua ka dërguar fare personave-
palëve të cilëve u është ndarë trualli në fjalë, 
por të njëjtët i verifikon me vërtetim për plot-
fuqshimëri, pas çka janë evidentuar edhe në 
kadastrën e patundshmërive.

Avokati i Popullit vlerësoi se në procedurën 
e kësaj lënde nuk janë respektuar rregullat 
e procedurës dhe se nuk janë përcaktuar të 
gjitha faktet dhe rrethanat të cilat janë të 
rëndësishme për vendimmarrje të drejtë, dhe 
për këtë shkak kërkoi zbatim të sërishëm të 
procedurës.

Pas intervenimit të dërguar edhe Seksioni 
konstatoi se në rastin konkret bëhet fjalë për 
çështje kontestuese dhe punë të pa pastruara 
juridike-pronësore kështu që filloi procedurë 
të sërishme me qëllim të përcaktimit të drejtë 
dhe të plotë të gjendjes faktike dhe miratimit 
të vendimit përkatës.
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HULUMTIMI PËR TË DREJTËN E PUNËSIMIT TË PERSONAVE ME NEVOJA TË VEÇANTA, 
TREGOI:

Ekziston kornizë e mirë ligjore dhe nënligjore për të drejtën e punësimit të personave 
me nevoja të veçanta, por mungon implementimi i saj konsekuent dhe i plotë në prak-
tikë.  

Të dhënat treguan se në praktikë, këta persona ballafaqohen me stereotipa dhe paragjykime 
gjatë realizimit të së drejtës së punësimit, ndërkaq as punëdhënësit e as personat që kërkojnë 
punë nuk janë të informuar sa duhet me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë të cilat rezultojnë 
nga marrëdhënia e punës. Është konstatuar edhe ekzistimi i pakënaqësive nga organet të cilat 
kryejnë mbikëqyrje, dhe për këtë shkak personat me invaliditet janë dekurajuar, sa i përket de-
noncimit të keqpërdorimeve nga ana e punëdhënësve, ndërsa pakënaqësi ka edhe për shkak të 
procedurave të gjata të vendimmarrjes nga Komisioni për Dhënien e Diagnozës dhe Mendimit, 
si për qëllime të punësimit të parë ashtu edhe gjatë ndërrimit të vendit të punës. Gjithashtu, u 
konstatua se akoma nuk ka kushte dhe mundësi adekuate për punësim, përkatësisht rritje të 
numrit të punësimeve të personave me invaliditet në të ashtuquajturat shoqëri tregtare mbro-
jtëse, por as në administratën publike dhe shtetërore.

PËRMES DREJTORISË PËR TË ARDHURA 
PUBLIKE NGARKOHEN TË GJITHË ANËTARË 
E NJË AMVISËRIE FAMILJARE TË PAGUAJNË 
TAKSË RADIODIFUZIVE

Gjatë muajit shtator të vitit 2012 nga ana e Drej-
torisë për të Ardhura Publike, një numri të madh 
të qytetarëve të Republikës u janë dërguar fatura 
për muajin gusht për taksë radiodifuzive, por në 
atë mënyrë që aktvendime të tilla kanë pranuar të 
gjithë anëtarët e moshës madhore të një amvisërie 
familjare.

Pas analizës së kryer të rrethanave në lidhje me 
rastin, Avokati i Popullit konstatoi se veprimi i këtillë 
është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
veprimtari radiodifuzive për shkak se në përputhje 
me ato dispozita përcaktohet se taksë radiodifuz-
ive paguan çdo amvisëri familjare në Republikën e 
Maqedonisë, e jo individualisht të gjithë anëtarët e 
familjes. 

Meqë në këtë rast bëhet fjalë për gjendje e cila është 
shkaktuar ekskluzivisht me faj të institucioneve të 
sistemit dhe pikërisht për këtë nuk është dashur të 
lejohet që qytetarët të vuajnë pasoja të dëmshme, 
Avokati i Popullit i sugjeroi Ndërmarrjes Publike RTM 
dhe Drejtorisë për të Ardhura Publike të ndërmar-
rin masa dhe veprime për tejkalimin e kësaj situ-
ate përmes detyrës zyrtare, krahas tjerash edhe 
në mënyrën që t’i tërheqin aktvendimet tanimë të 
dërguara.

Pas intervenimit të dhënë punohet në shmangien e 
parregullsive të konstatuara.
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FËMIJËT E GJINISË FEMËRORE POR EDHE ATA TË GJINISË MASHKULLORE JANË 
VIKTIMA TË ABUZIMIT DHE EKSPLOATIMIT SEKSUAL

Fëmijët e moshës nga 14 deri 16 vjeçare janë viktima më të shpeshta të abuzimit 
dhe eksploatimit seksual, ndërkaq më të ekspozuar në rrezik për tu bërë viktima janë 
fëmijët pa prindër ose pa kujdes prindëror, përkatësisht fëmijët e abuzuar, fëmijët në 
rrugë, fëmijët përdorues të drogës, fëmijët e varfër dhe fëmijët me probleme eduka-
tive-sociale, të cilët janë jashtë sistemit arsimor.

Sipas hulumtimit të Avokatit të Popullit, fëmijët femra janë viktima më të shpeshta të abuzimit 
dhe eksploatimit seksual, por nuk mund të shpërfillet edhe numri i fëmijëve meshkuj. Kufiri i 
moshës së viktimave është nga 14 deri 16 vjeçare, ndërkaq në një numër më të vogël të rasteve, 
viktimat janë të moshës më të vogël dhe më së shpeshti janë të nacionalitetit maqedonas dhe 
rom, me arsim fillor ose pa arsim dhe vijnë nga familje të varfra, disfunksionale, konkfliktuoze 
dhe familje të rrezikuara sociale, ndërkaq një pjesë e vogël edhe nga familjet ku ka shfaqje të 
dukurisë së dhunës në familje. 

Është e domosdoshme të ndërmerren masa, në mënyrë që të eliminohen ose të zvogëlohen 
shkaqet të cilat çojnë deri në abuzimet e këtilla dhe shfrytëzimin e fëmijëve, si dhe masa paran-
daluese, mbrojtëse dhe rehabilituese me qëllim që fëmijët të jetojnë në mirëqenie dhe të res-
pektohet interesi i tyre më i mirë pa kurrfarë diskriminimi, si principe bazë dhe fundamentale për 
realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të çdo fëmije. 

FËMIJËT PËR ÇDO DITË PRANOJNË INFORMATA TË CILAT NDIKOJNË DËMSHËM MBI 
ZHVILLIMIN E TYRE TË DREJTË PSIKOFIZIK

Avokati i Popullit zbatoi hulumtim mbi bazë të të cilit u konstatua se fëmijët për çdo 
ditë pranojnë informata, të cilat jo vetëm që janë të dëmshme për formimin e drejtë të 
qëndrimeve të tyre, por janë të dëmshme edhe nga pikëpamja psikologjike dhe ndiko-
jnë negativisht mbi zhvillimin dhe rritjen e tyre të drejtë. 

Në tryezën e rrumbullakët kushtuar kësaj çështje Avokati i Popullit rekomandoi që, në mënyrë 
shumë më serioze dhe konsekuente, organet kompetente ta kryejnë rolin e tyre në drejtim të 
përhapjes së informatave të cilat kontribuojnë për zhvillimin e tyre të drejtë dhe të sigurojnë 
mbrojte nga informatat të cilat ndikojnë dëmshëm mbi zhvillimin dhe qëndrimet e tyre. Me 
rëndësi të madhe është që informatat, të cilat arrijnë deri tek fëmijët dhe të rinjtë, të jenë në 
drejtim të formimit të kritereve të drejta për vlerat jetësore dhe shoqërore dhe të kontribuoj-
në në drejtim të ndërtimit të personaliteteve të shëndetshme. Për këtë qëllim është e domos-
doshme që përmes llojeve të ndryshme të mediave të ketë më tepër emisione dhe programe 
arsimore, të cilat do t’i edukojnë jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit.

KRAHAS INSTITUCIONEVE KOMPETENTE EDHE PRINDËRIT DUHET TË KUJDESEN PËR 
TË DREJTAT DHE INTERESAT E FËMIJËVE 

Këtë e konfirmoi hulumtimi i Avokatit të Popullit për realizimin e së drejtës për marrëdhënie per-
sonale dhe kontakte të drejtpërdrejta midis fëmijës dhe prindit me të cilin nuk jeton, ndërkaq e 
njëjta u potencua edhe në tryezën e rrumbullakët kushtuar kësaj çështje. U konstatua se qen-
drat për punë sociale nuk reagojnë çdoherë me kohë në rastet kur ekzistojnë konflikte ndërmjet 
prindërve dhe kur kufizohet e drejta e fëmijës për mbajtjen e kontakteve personale me prindin 
tjetër, me çka tek fëmija krijohet rezistencë, e cila nëse nuk reagohet me kohë tejkalohet me 
shumë vështirësi dhe për kohë të gjatë dhe shpeshherë qendrat heqin dorë nga rastet e këtilla. 

Sipas Avokatit të Popullit gjatë veprimit sipas lëndëve të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e 
fëmijëve, sidomos me të drejtën e mbajtjes së kontakteve personale me prindin me të cilin nuk 
jeton, si dhe në përgjithësi në kontekst të krijimit të politikës në lidhje me çështjen e cekur, pri-
oritet absolut të ketë interesi më i mirë i fëmijëve.
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Edhe këtë vit, Avokati i Popullit ishte i 
pranishëm në publik me deklaratat e tij të rreg-
ullta dhe me kohë, përkatësisht prezantimin e 
qëndrimeve për dukuri dhe probleme të caktu-
ara në shoqëri, me qëllim të theksimit të rëndë-
sisë së respektimit, realizimit dhe mbrojtjes së 
të drejtave dhe lirive të njeriut. 

Në vitin raportues Avokati i Popullit vazh-
doi me realizimin e projekteve dhe aktiviteteve 
për promovimin e lirive dhe të drejtave të nje-
riut dhe kompetencave të tij, me qëllim të in-
formimit të qytetarëve për mënyrën e realizimit 
efikas dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të 
tyre. 

Kështu, përmes mjeteve të informimit, 
në një seri prej dhjetë emi-
sioneve kontaktuese, secili i 
kushtuar një fushe të caktuar 
specifike nga mandati i Institu-
cionit, Avokati i Popullit bëri 
një hap më shumë në drejtim 
të afrimit të tij ndaj qytetarëve 
edhe përmes bisedave të drejt-
përdrejta dhe direkte me ta u 
përgjigjej pyetjeve të tyre me 
qëllim të sqarimit dhe zgjidhjes 
së problemeve të tyre. 

Duke i informuar 
qytetarët me rolin e tij, në 
një shoqëri bashkëkohore dhe 
demokratike, Avokati i Popul-
lit njëkohësisht i alarmonte 
edhe institucionet dhe organet 
nga kompetenca e tij, me qël-
lim të ndërmarrjes me kohë të 
masave dhe aktiviteteve për 
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve.

Në vitin 2012 vend të veçantë në punën e 
Institucionit zunë disa projekte të cilët u zbatu-
an me sukses, ndërkaq të njëjtët u mbështetën 
nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në 
Republikën e Maqedonisë, “Save the Children”, 
Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtare 
(SIDA) dhe Misioni i OSBE-së në RM, si dhe 
Projekti “Tuining” i mbështetur nga fondet para-
aderuese të BE-së, ndërsa në bashkëpunim me 
partner  Institucionet e Spanjës dhe Francës.

Në kuadër të fazës së fundit të 
mbështetjes, të cilën e merrte Institucioni nga 
Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtare 
(SIDA) përmes Misionit të OSBE-së në RM, u 
realizuan më shumë trajnime dhe punëtori me 
qëllim të përforcimit të kapaciteteve të Seksion-
it për mosdiskriminim dhe përfaqësim të drejtë 
dhe adekuat. Projekti mundësoi edhe vizitë stu-
dimore në Suedi për të punësuarit në këtë Sek-
sion dhe njohjen e tyre me mënyrën e punës së 
kolegëve të tyre si dhe njohjen e drejtpërdrejt 
me mënyrën e punës së institucioneve dhe tru-
pave të tjerë në fushën e antidiskriminimit.

Projekti i mundësuar nga Ambasada e 
Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqe-

donisë kontribuoi në përforcimin e kapaciteteve 
të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jëve dhe personave me nevoja të veçanta dhe 
Seksionit për mosdiskriminim dhe përfaqësim 
të drejtë dhe adekuat. Së këtejmi, u realizuan 
tryeza të rrumbullakëta në tema nga fusha e të 
drejtave të fëmijës, ndërkaq ngjarje të veçanta 
promocionale u realizuan me qëllim të promov-
imit dhe kufizimit të kompetencave të Seksionit 
për mosdiskriminim dhe Komisionit për Luftë 
Kundër Diskriminimit. Ky projekt e mbështeti 
edhe botimin e materialit promovues, ndërsa në 
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kuadër të tij u botuan dy num-
ra të Buletinit të Institucionit 
Avokat i Popullit.

Në kuadër të këtij pro-
jekti do të sigurohet realizimi 
i mëtutjeshëm i shfaqjes tea-
trale: “Të njëjtë në mënyrë të 
ndryshme”, e cila u vu në skenë 
dymbëdhjetë herë në Shkup, por 
edhe nëpër qytetet të tjera të 
Republikës, edhe atë në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe. 

Gjatë këtij viti, Seksioni 
për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve dhe personave me 
nevoja të veçanta ishte veça-
nërisht aktiv edhe në pjesën 
e hulumtimit dhe në këtë as-
pekt me mbështetjen e “Save 
the Children” u zbatua hulumtimi me qëllim të 
mbrojtjes së fëmijëve nga eksploatimi seksual 
dhe lloje të tjera të abuzimit. Me mbështetjen e 
Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës 
Juglindore (CRONSEE) Institucioni mori pjesë në 
dy takime për ombudsmanët për fëmijë.

Në fund të vitit përfunduan edhe aktiv-
itetet e parashikuara me Projektin “Tuining” të 
Bashkimit Evropian, në partneritet me Ombuds-
manin Nacional të Francës dhe Mbrojtësin e të 
Drejtave të Qytetarëve të Republikës së Francës. 
Gjithashtu, u realizuan tryeza të rrumbullakëta 
me tema nga fusha e të drejtave të fëmijëve dhe 
mosdiskriminimit, ndërkohë që Institucionin e 
vizituan një numër i madh i misioneve eksperte, 
të cilët kishin për qëllim transmetimin e njo-
hurive dhe shkathtësive të tyre. Të punësuarit e 
Seksionit për të drejtat e fëmijëve dhe Seksionit 

për mosdiskriminim ishin pjesë e dy vizitave stu-
dimore, të cilat në kuadër të këtij projekti u re-
alizuan në Paris dhe Madrid. Për zbatimin e suk-
sesshëm të Projektit “Tuining”, Avokati i Popullit 
u dekorua nga Presidenti i Republikës së Francës, 
Fransoa Oland dhe nga Lartmadhëria e tij Mbreti 
i Spanjës, Huan Karlosi i Parë.  

Edhe gjatë këtij viti, Institucioni vazhdoi 
me pjesëmarrje aktive në takime ndërkombëtare 
të asociacioneve të ombudsmanëve dhe media-
torëve, në të cilat është anëtarë me të drejtë 
vote, ndërkaq mori pjesë edhe në takimin koordi-
nativ në organizim të Këshillit të Evropës, OSBE/
ODIHR dhe Bashkimin Evropian, të përkushtuar 
në mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve dhe 
nxitjen e bashkëpunimit rajonal në këtë fushë. 

Përfaqësuesit e Institucionit morën pjesë 
në ngjarjen promovuese për fillimin e projektit 

rajonal për mbrojtjen e të 
drejtave të minoriteteve, që 
u mbajt në muajin qershor 
në Budvë - Mali i Zi, si dhe në 
punëtorinë rajonale TAIEKS, 
kushtuar rolit të ombudsma-
nëve dhe qasjes deri në in-
formata me karakter publik 
e cila u mbajt në Stokholm. 
Mes tjerash, Institucioni mori 
pjesë, me përfaqësues të 
tij, në Konferencën rajonale 
kushtuar barazisë gjinore, 
e cila u mbajt në Sarajevë 
në organizim të OSBE dhe 
ODIHR-së, si dhe në punë-
torinë rajonale nën patron-
azhin e Këshillit të Evropës, 
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kushtuar rolit të ombudsmanëve në mbrojtjen e 
personave të zhvendosur brenda vendit.  

 Aktivitetet e Institucionit në planin 
ndërkombëtar do të vazhdojnë edhe gjatë vitit të 
ardhshëm, përmes pjesëmarrjes së tij në ngjarje 
të shumta ndërkombëtare në planin bilateral dhe 
multilateral-ndërkombëtar, si dhe në kuadër të 
asociacioneve në të cilat është anëtar (Asocia-
cionin Ndërkombëtar të Ombudsmanëve - ANO, 
Asociacionin e Ombudsmanëve dhe Mediatorëve 
nga Frankofonia – AOMF, Institutin Evropian të 
Ombudsmanëve - IEO dhe Asociacionin e Om-
budsmanëve të Vendeve Mesdhetare – AOM), 
me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe prak-
tikave të mira për mbindërtimin e shkathtësive 
për kryerje më efektive të funksionit.

Njëherësh, në vitin e ardhshëm, Institucioni 
do të vazhdojë t’i promovojë kompetencat e tij, 
si dhe t’i përforcojë kapacitetet, përmes organi-
zimit të më shumë ngjarjeve, duke i shfrytëzuar 
instrumentet financiare të Bashkimit Evropian 
(IPA fondet dhe TAIEKS), por edhe mbështetjen 
që Institucioni tanimë vite me radhë e merr nga 
Misioni i OSBE dhe ODIHR në vend.

Vitin e ardhshëm janë planifikuar aktivi-
tete në drejtim të organizmit të më tepër pu-
nëtorive tematike, me qëllim të përmirësimit të 
bashkëpunimit që Mekanizmi Parandalues Na-
cional e ka me trupat dhe institucionet në fushën 
ku vepron, por edhe për gjetjen e zgjidhjeve të 
situatave të hasura në vendet për privimin nga 
liria.

Është planifikuar edhe pjesëmarrja e një 
numri të madh të ekspertëve nga vendet anë-
tare të Bashkimit Evropian, rajoni por edhe nga 
trupa ndërkombëtar që punojnë në parandalimin 
e torturës dhe trajtimeve tjera brutale, jonjerë-
zore, nënçmuese ose ndëshkuese.

 Më tej do të vazhdojnë punëtoritë në 
pjesën e punës me lëndë, mbrojtjen e të drejtës 
zgjedhore të qytetarëve gjatë kohës së zgjed-
hjeve, tryezat për promovimin e mekanizmave 
për mbrojtje nga diskriminimi të cilët i ka në dis-
pozicion Seksioni për mosdiskriminim, por edhe 
Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, 
ndërkaq planifikohet edhe hulumtimi për përf-
shirjen e fëmijëve në sistemin arsimor, me fokus 
të veçantë të fëmijëve romë.

Me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe 
fitimit të përvojave dhe njohurive ndërkombë-
tare, gjatë vitit të ardhshëm do të realizohen 
edhe disa vizita studimore për të punësuarit në 
Institucionin Avokat i Popullit.
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Edhe në këtë vit raportues, sikurse edhe në vitin paraprak, vërehet rritje e numrit të 
parashtresave. Konsideroj se kjo dukuri nuk është vetëm rezultat i informimit më të madh të 
qytetarëve për të drejtat dhe liritë e tyre dhe për mënyrat e realizimit efektiv dhe mbrojtjes 
nga ana e Avokatit të Popullit. Ky është rezultat edhe i nivelit të pakënaqshëm të respektimit, 
realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, si dhe ekzistimit të dobësive në kualite-
tin e punës së administratës publike dhe organeve e organizatave të tjera që kanë autorizime 
publike.
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

           4.346 
Parashtresa të   
            reja

Grafiku nr. 1
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Parashtresa të pranuara Në vitin 2012, Avokati i Popullit veproi mbi 
gjithsej 5.220 parashtresa, nga të cilat në vitin 
raportues u parashtruan 4.346 parashtresa nga 
4.778 qytetarë, ndërkaq 874 të tjerat u bartën 
nga viti paraprak. Për 12 raste, Avokati i Popullit 
hapi procedurë me iniciativë të vet.  Grafiku nr.1 

Përkatësisht, në Zyrën në Shkup dhe në 
zyrat rajonale u pranuan mbi 7.200 qytetarë, 
ndërsa u është përgjigjur mbi 7.600 paraqitjeve 
telefonike. 

Në këtë vit raportues numri i parashtresave 
të pranuara u rrit për 2% krahasuar me numrin e 
parashtresave të pranuara në vitin paraprak.

2011 2012

Grafiku nr. 2

117

1066

1202

1166

1107

1878

2605

1959

3053

3076

3029

3022

3632

4043
4256 4346

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

1997 1998 20092000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2008 2010 2011 2012



 
23

 

AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

www.ombudsman.mk

46

12

609

31

3232

416

24

39

691

117

2982

403

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Faks

Iniciativë personale

Postë

Me telefon

Personalisht

Postë elektronike

Mënyra e pranimit të parashtresave

2011 2012

Në vitin raportues, numri më i madh i parashtresave, përkatësisht 3.232 u parashtruan 
personalisht nga parashtruesit në zyrat e Avokatit të Popullit, pastaj përmes postës 609, përmes 
postës elektronike 285, përmes ueb-faqes së Avokatit të Popullit 131, me telefaks 46, përmes 
lajmërimit me telefon janë formuar 31 parashtresa, ndërsa me iniciativë personale janë formuar 
12 parashtresa. (Grafiku nr.3)

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE

Numri më i madh i parashtresave 948 ose 21,81% u parashtruan nga fusha e të drejtave 
të konsumatorëve, edhe atë për: furnizim me energji elektrike, energji termike, ujë dhe shër-
bime komunale, taksë radiodifuzive, telefoni fikse dhe mobile e tjerë; nga jurisprudenca 710 
ose 16,34% prej të cilave një numër më i madh kishte të bëjë me pakënaqësinë e vendimeve 
gjyqësore, për të cilat Avokati i Popullit nuk është kompetent, ndërsa të tjerat për shkeljen e 
parimit për gjykim brenda afatit të arsyeshëm në procedurat para organeve të jurisprudencës 
dhe për punë të kundërligjshme të organeve dhe organizatave të tjera të cilat kanë autorizime 
publike; marrëdhëniet e punës 306 ose 7,04% edhe atë pjesa më e madhe kishin të bënin me 
punësimin, përcaktimin e statusit të punës, transformimin e marrëdhënies së punës, sistema-
tizimin; institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese 278 ose 6,40% për 
kushtet e këqija të vendosjes, trajtimit dhe favoret; marrëdhëniet pronësore-juridike 272 ose 
6,26% edhe atë për denacionalizim, privatizimin e truallit ndërtimor, eksproprijimin; sigurimi 
pensional dhe invalidor 241 ose 5,54% edhe atë për realizimin e së drejtës për pension, pag-
esës së kontributeve, zvarritjes së procedurave; mbrojtje sociale 240, përkatësisht 5,52% edhe 
atë për ndihmë sociale, zvarritje të procedurave; veprimi policor 220 ose 5,06% edhe atë për 
mosndërmarrjen e masave sipas denoncimeve të qytetarëve dhe keqpërdorimin e autorizimeve 
policore; mbrojtja shëndetësore 166 ose 3,82% edhe atë për mos-refundimin e mjeteve, pag-

                5.220 
Parashtresa sipas 
së cilave u veprua 

Grafiku nr. 3
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esën e participimit dhe zvarritjen e procedurave; të drejtat e fëmijës 161 ose 3,70% edhe atë 
për pamundësinë e realizimit të kontakteve personale, dhunës në familje dhe lloje të tjera të 
dhunës dhe përfshirjes në arsimin e rregullt; gjendja civile dhe punë të tjera të rendit 156 ose 
3,59% edhe atë për rregullimin e statusit civil dhe sekuestrimit së sendeve; urbanizmi dhe 
ndërtimi 155 ose 3,57% edhe atë për legalizimin e ndërtimeve pa leje dhe mos-përmbarimin e 

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01 DERI MË DATË 31.12.2012 
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 

32 32 14 46 26 9 8 1 1 34 12

Procedura policore
220 228 40 260 185 2 24 16 3 5 206 54

Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 156 156 60 216 95 7 73 60 3 10 165 51

Jurisprudenca
710 826 95 805 1 608 3 103 97 4 2 713 92

Mbrojtja sociale 
240 244 55 295 143 6 108 98 2 8 1 249 46

Marrëdhëniet e punës 
306 385 65 371 1 1 204 7 98 54 13 31 3 2 1 279 92

Çështje të banimit
57 57 6 63 36 24 23 1 60 3

Mbrojtja shëndetësore
166 169 52 218 1 100 1 85 66 2 17 18 1 170 48

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 241 241 57 298 1 132 5 120 93 6 21 237 61

Arsimi, shkenca, 
kultura dhe sporti 35 34 7 42 1 26 12 8 4 1 35 7

Të drejtat e fëmijëve 
161 158 18 179 1 2 116 9 48 39 3 6 8 1 168 11

Urbanizmi dhe ndërtimi
155 184 47 202 129 7 28 16 1 11 3 153 49

Mjedisi jetësor 
35 61 1 36 1 21 8 5 2 1 1 29 7

Financat 
130 131 29 159 97 1 47 38 3 6 2 139 20

Marrëdhëniet 
pronësore-juridike 272 288 89 361 207 1 110 73 11 26 7 1 1 292 69

Të drejtat e 
konsumatorëve 948 1066 153 1101 1 3 672 16 330 233 65 32 3 4 987 114

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 

278 277 34 312 3 6 192 6 84 79 2 3 2 2 282 30

Persona me nevoja të 
veçanta 10 10 10 4 4 4 8 2

Regjistrimi
3 3 1 4 4 1 4

Të tjera 
191 228 51 242 3 145 8 41 33 2 6 191 51

GJITHSEJ: 4346 4778 874 5220 14 12 3142 79 1356 1043 123 190 44 4 16 4401 819
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Grafiku nr. 4
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akteve administrative; financat 130 ose 2,99% edhe atë për taksë radiodifuzive dhe tatime e 
taksa të tjera; çështje të banimit 57 ose 1,31% edhe atë për realizimin e të drejtës për shtëpi 
dhe zvarritjen e procedurave; arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 35 ose 0,81% edhe atë për 
bursa studentore, nostrifikim dhe ekuivalencë të diplomave; mjedisi jetësor 35 ose 0,81% 
edhe atë për punë joprofesionale të shërbimeve inspektuese; mosdiskriminimi dhe përfaqësimi 
i drejtë dhe adekuat 32 ose 0,74% edhe atë për të drejtat e marrëdhënies së punës mbi bazë 
etnike; personat me nevoja të veçanta 10 ose 0,23% edhe atë për mjekim jashtë vendit, furni-
zim me ilaçe me shpenzime personale dhe zvarritje të procedurave; regjistrimi i popullsisë 3 
ose 0,07%, si dhe nga fusha të tjera 191 ose 4,39% parashtresa edhe atë për mos marrje të 
përgjigjes sipas kërkesave të ndryshme, kërkesa nga persona juridikë etj. (Pasqyra nr.1, dhe 
Grafiku nr. 4).

Të dhëna sipas fushave



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

26

 www.ombudsman.mk

Pasqyra e parashtresave të parashtruara gjatë vitit raportues, tregon rritje të butë të 
numrit të përgjithshëm të parashtresave. Sipas fushave të caktuara edhe zvogëlim ose rritje e 
pa konsiderueshme, krahasuar me vitin paraprak, përveç në pjesën e mbrojtjes shëndetësore, 
ku numri i parashtresave të parashtruara është rritur për 44,34%. Nuk duhet të shpërfillet edhe 
rritja e vazhdueshme e parashtresave gjatë viteve të kaluara në fushën e të drejtave të kon-
sumatorëve, numër i cili gjatë këtij vitit raportues është rritur për 40,85%. Në këtë vit rapor-
tues është rritur edhe numri i lëndëve të pranuara në pjesën e financave, përkatësisht numri i 
parashtresave të pranuara është rritur për 28,71%. Pastaj, vijojnë parashtresat të cilat kanë të 
bëjnë me mbrojtjen sociale ku vërehet rritje prej 24,35%. (Pasqyra nr. 1)

Pasqyra nr. 2
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Në vitin raportues u pranuan 32 parashtresa nga qytetarët të cilën ankoheshin se për 
shkak të përkatësisë tjetër nuk kanë mundur t’i realizojnë të drejtat nga marrëdhënia e punës. 
Prej tyre në 9 raste u konstatua shkelje e të drejtave nga marrëdhënia e punës mbi bazë të 
përkatësisë etnike, për të cilat Avokati i Popullit dërgoi sugjerime dhe rekomandime nga të cilat 
8 janë pranuar, ndërsa për një pritet përgjigjja.

Nga procedurat e zbatuara për mbrojtje nga diskriminimi, Avokati i Popullit konstatoi se 
trajtimi i pabarabartë i qytetarëve nga ana e punëdhënësve është më i pranishëm në pjesën e 
realizimit të të drejtave nga marrëdhënia e punës. (Grafiku nr. 5)
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Grafiku nr. 6
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Nga gjithsej 161 parashtresa të pranuara nga fusha e të drejtave të fëmijëve 73 ose 
45,34% kishin të bënin me të drejtat e fëmijës në familje, 24 ose 14,91% me të drejta të tjera 
në institucionet arsimore, 14 ose 8,70% me mbrojtjen sociale, 12 ose 7,45% me keqtrajtimin 
fizik dhe psikik të fëmijëve në shkollë ose institucion, 12 ose 7,45% me dhunën në familje ose 
lloj tjetër të dhunës mbi fëmijët, 5 ose 3,11%  me mbrojtjen shëndetësore, 5 ose 3,11% me 
të drejtat e personave/fëmijëve me nevoja të veçanta, 4 ose 2,48% me abuzimin seksual të 
fëmijës, 3 ose 1,86% me zvarritjen e procedurave dhe 9 ose 5,59% me të drejtat e tjera të 
fëmijëve. (Grafiku nr. 6)

Grafiku nr. 7

Nuk është zgjedhur subjekti 
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Nga gjithsej 4346 parashtresa, numri më i i madh i tyre, përkatësisht 1647 ose 37,90% 
kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e organeve të pushtetit qendror, 1317 ose 
30,30% me cenimin e të drejtave nga ana e shërbimeve dhe institucioneve publike, 674 ose 
15,51% me cenimin e të drejtave nga ana e personave juridikë, 439 ose 10,10% me cenimin e 
të drejtave nga ana e pushtetit lokal, në 42 ose 0,97% me cenimin e të drejtave si nga organet e 
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PASQYRA
E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

Viti 2011 Viti 2012   Viti 2011 Viti 2012 

Berovë 8 5  Negotinë  16 17
Manastir 532 615  Ohër 82 94
Bogdanci 5 2  Pehçevë 9 5
Vallandovë 6 7  Prilep 132 107
Veles 69 57  Probishtip 26 15
Vinicë 3 13  Radovish 40 19
Dibër 11 19  Resnjë 21 18
Dellçevë 19 10  Shkup 1923 1907
Demir Hisar 18 17  Strugë 46 82
Demir Kapi 4 2  Strumicë 97 93
Dojran 2 2  Sveti Nikollë 13 10
Gjevgjeli 38 31  Tetovë 205 200
Gostivar 91 70  Shtip 115 106
Zletovë 2  Shqipëri 1 -
Kavadar 42 36  Bosnjë e 

Hercegovinë 
- 1

Kërçovë 156 166  Britania e Madhe 1 -
Koçan 16 28  Gjermani 1 -
Kratovë 6 5  Kosovë 1 1
Kriva Palankë 36 21  Serbi 2 5
Krushevë                                              10 9  Francë 1 -
Kumanovë                                          261 286  Holandë 1 -
Mak. Kamenicë                     3 9  Turqi - 1
Mak. Brod 17 18  
Mavrovë 3 4  Nuk është cekur

qyteti ose shteti
165 233

GJITHSEJ 4256 4346

 

Pasqyra nr. 3

pushtetit qendror ashtu edhe të atij lokal, në 19 ose 0,48% kanë kërkuar këshillë juridike, ndër-
sa 208 ose 4,78% janë ankuar për cenime të të drejtave nga subjekte të tjerë. (Grafiku nr. 7)

Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave 
janë nga rajoni i Shkupit, përkatësisht 1.907, pastaj vijojnë parashtresat e parashtruesve nga: 
Manastiri, Kumanova, Tetova, Kërçova, Prilepi dhe nga mjedise të tjera urbane më të mëdha. 
Mund të vihet re se në numër më të madh janë parashtruesit e parashtresave të cilët jetojnë në 
vende ku gjenden edhe zyrat rajonale të Avokatit të Popullit. (Pasqyra nr.3)
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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 32 3 29 5 5 5 1 13

2 Procedura policore 220 2 226 69 46 5 15 2 4 83 2

3 Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 156 1 155 34 62 4 6 1 1 46 1

4 Jurisprudenca
710 1 9 817 275 103 3 7 2 1 34 390 2

5 Mbrojtja dhe siguria sociale 240 1 243 53 74 1 22 1 6 86

6 Marrëdhëniet e punës 306 1 1 5 380 125 24 3 2 1 3 219 3
7 Çështje të banimit 57 1 56 31 2 23

8 Mbrojtja shëndetësore 166 1 15 154 65 13 3 1 4 67 1

9 Sigurimi pensional dhe invalidor 241 1 1 240 117 29 5 4 2 5 78
10 Arsimi, shkenca, kultura dhe 

sporti 35 1 2 32 12 1 1 2 16

11 Të drejtat e fëmijëve 161 1 2 17 141 18 7 1 4 1 1 2 107

12 Urbanizmi dhe ndërtimi 155 1 183 65 15 1 3 99
13 Mjedisi jetësor 35 1 61 14 1 1 44 1

14 Financat 130 131 31 9 2 1 1 87

15 Marrëdhëniet pronësore-juridike 272 4 284 129 19 3 2 1 2 128
17 Të drejtat e konsumatorëve

948 1 3 23 1043 329 65 8 58 2 3 5 572 1

18 Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 278 3 6 6 271 15 17 7 1 231

19 Persona me nevoja të veçanta 10 10 7 1 2
20 Regjistrimi 3 3 1 2

21 Të tjera 191 3 2 226 75 31 5 2 1 111 1

GJITHSEJ: 4346 14 12 93 4685 1470 521 40 139 2 13 9 75 2404 12

 

Numri më i madh i parashtruesve të parashtresave, të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e 
tyre etnike janë maqedonas, përkatësisht 1470 ose 31,38%; 521 ose 11,12% janë pjesëtarë të 
bashkësisë etnike shqiptare; numri më i vogël i parashtresave, përkatësisht 2 ose 0,04% janë 
parashtruar nga maqedonas-mysliman, ndërsa 2404 ose 51,31% e parashtruesve të parashtre-
save nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Mund të përfundohet se edhe më tej numri 
i parashtruesve të parashtresave të cilët nuk e deklarojnë përkatësinë e tyre etnike është shumë 
i madh. (Pasqyra nr. 4)

Vërehet ulje e vogël e numrit të qytetarëve të cilët nuk e cekin përkatësinë etnike.
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PROCEDIMI SIPAS PARASHTRESAVE 

         81,69 % 
procedura të 
     zbatuara

Foto nr. 1
Avokati i Popullit, procedonte sipas parash-

tresave në përputhje me Ligjin për Avokatin e 
Popullit dhe sipas të gjitha ligjeve të tjerë materi-
al, varësisht nga fusha për të cilën kishin të bënin 
parashtresat. Nëse qytetari ka paraqitur doku-
mentacion, nga i cili mund të konstatohet gjendja 
faktike, përkatësisht se i është pamundësuar ose 
i është cenuar e drejtë e caktuar e tij, Avokati i 
Popullit ndërmerrte veprime, përkatësisht proce-
donte menjëherë, në përputhje me kompetencat 
e tij. Kur për përcaktimin e gjendjes së caktuar 
faktike nevojiteshin sqarime shtesë, dërgoheshin 
kërkesa deri te organet kompetente ose deri te 
parashtruesit e parashtresave. Gjendja faktike, në 
numër të madh të rasteve, përcaktohej edhe me 
zbatimin e këqyrjen në vendin konkret, ndërkaq 
thirreshin në bisedë edhe persona zyrtarë dhe 
persona të tjerë.

Nga gjithsej 5.220 parashtresa, sipas së 
cilave Avokati i Popullit procedoi, procedura ka përfunduar për 4.401 parashtresë ose në 84,31% 
të rasteve, ndërsa për 819 ose 15,69% procedura është në rrjedhë. (Foto nr.1)

84,31% 

15,69% 

Parashtresa të përfunduara - 84,31%
Parashtresa të ngelura në punë -15,69%

Foto nr. 2
49,67% 

21,72% 

23,70% 2,79% 1,80% 
0,32% 

Procedura të ndërprera - 49,67% 

Nuk është hapur procedurë - 21,72% 

Cenime të konstatuara sipas së cilave është vepruar 
- 23,70% 
Cenime të konstatuara sipas së cilave AP i ka 
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore - 2,79% 
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 1,80% 

Parashtresa anonime - 0,32% 
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Nga procedurat e përfunduara për 4.401 parashtresë, për 2.186 parashtresa ose në 
49,67% të rasteve procedura është ndërprerë, për 956 parashtresa ose në 21,72% të rasteve 
nuk është hapur procedurë, për 1043 ose 23,70% parashtresa është proceduar pasi Avokati i 
Popullit ka konstatuar shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. Në 123 ose 
2.79% parashtresa Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore, 79 ose 1,80% e 
parashtresave janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa 14 ose 0.32% të rasteve kanë përfunduar 
pa procedim për shkak se parashtresat ishin parashtruar nga parashtrues anonim. (Foto nr. 2)

Nga 1356 parashtresa, sipas së cilave Avoka-
ti i Popullit ka konstatuar shkelje të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, në 1043 
ose 76,92% të rasteve u veprua pas intervenimit 
të Avokatit të Popullit, në 190 ose 14,01% të ras-
teve nuk është vepruar akoma sipas intervenimit të 
Avokatit të Popullit, ndërsa për 123 parashtresa ose 
9,07% të rasteve Avokati i Popullit i ka ndërmarrë të 
gjitha veprimet ligjore. 

Në vitin 2012, Avokati i Popullit nga gjithsej 
5.220 parashtresa procedoi 4.264 ose 81,69%, ndër-
sa për 956 ose 18,31% parashtresa nuk ka hapur 
procedurë. 

Këto të dhëna tregojnë se edhe më tej mbetet 
i madh numri i qytetarëve të cilët nuk janë të infor-
muar sa duhet me kompetencat e Institucionit. (Foto 
nr. 3)

Nga gjithsej 4.264 parashtresa, sipas së cilave 
Avokati i Popullit ka hapur procedurë, 3.445 ose 80,79% kanë përfunduar, ndërsa për 819 par-
ashtresa ose për 19,21% të rasteve procedura është akoma në rrjedhë. 

Kjo i referohet kompleksitetit të problemit dhe nevojës për hulumtim të të hollësishëm 
për përcaktimin e gjendjes faktike, por edhe për shkak të veprimit jo në kohë të organeve dhe 
organizatave të caktuara nga të cilët Avokati i Popullit ose ka kërkuar informatë apo ka dërguar 
ndonjë intervenim tjetër për veprim përkatës.

Foto nr. 3

81,69% 

18,31% 

Është hapur procedurë - 81,69%
Nuk është hapur procedurë - 18,31%

Grafiku nr.  7
Informata të dërguara nga Avokati i Popullit

Ndërmarrje publike Qeveria Ministritë 

16 

4 

44 

9 

1 

23 

Të dërguara Të pranuara 



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

32

 www.ombudsman.mk

Mosveprimi me kohë i organeve të caktuara kompetente edhe përkrah afateve të de-
tyrueshme të përcaktuara ndodh edhe më tej, por në procedura të caktuara zvarritja i referohet 
dërgimit të përgjigjeve formale nga ana e organeve, me ç’rast nuk mund të përcaktohet deri në 
fund gjendja faktike.

Nga kjo mund të konstatohet se edhe pse shënohet progres në sjelljen e personave zyrtarë 
ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit, megjithatë akoma nuk është arritur kualiteti i nevojshëm 
në bashkëpunimin me Avokatin e Popullit.

Me qëllim të azhurnimit të procedurës dhe përmirësimit të gjendjeve, pranë organeve dhe 
organizatave me autorizime publike, u dërguan 16 informata, nga të cilat 9 u pranuan, pranë min-
istrive kompetente u dërguan 44 informata nga të cilat 23 u pranuan, ndërsa pranë Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë u dërguan 4 informata prej të cilave është vepruar vetëm për njërën. 

Edhe gjatë këtij viti raportues në kontinuitet, përkatësisht në çdo tre muaj janë dërguar 
informata deri te Sekretariati i Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për 
numrin dhe llojin e kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit deri tek trupat e Qeverisë së Re-
publikës së Maqedonisë dhe pranë organeve në përbërje të ministrive. 

Kjo kontribuoi për përshpejtimin e procedurave të caktuara të cilat i zhvillonte Avokati i Pop-
ullit, por megjithatë mbetet konstatimi se duhet të punohet edhe më shumë në përmirësimin e 
kualitetit të komunikimit.

CENIME TË KONSTATUARA DHE 
MASA TË NDËRMARRA 

         25,98 %   
     Cenime të 
  konstatuara

Pas përcaktimit të gjendjes 
faktike sipas parashtresave të 
qytetarëve, ndërkaq varësisht 
nga konstatimet për cenimin e të 
drejtave dhe lirive të qytetarëve, 
Avokati i Popullit dërgonte: re-
komandime, sugjerime, këshilla, 
propozime, mendime, kërkesa 
dhe intervenime të tjera pranë or-
ganeve kompetente, me qëllim të 
shmangies së parregullsive dhe 
paligjshmërive me qëllim të mbro-
jtjes së të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve.

Nga numri i përgjithshëm i 
lëndëve, sipas të cilave procedoi 
Avokati i Popullit në vitin 2012, në 
1356 raste u konstatuan shkelje të 
të drejtave kushtetuese dhe ligjore 

të qytetarëve. Prej tyre, në 1043 raste (76,92%) organet e administratës shtetërore, organet 
dhe organizatat e tjera me autorizime publike vepruan sipas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, për 190 raste (14,01%) procedura është akoma në rrjedhë, ndërsa për 123 (9,07%) 
raste Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha veprimet ligjore. 

Numri më i madh i cenimeve të konstatuara në vitin 2012 ishin nga fusha e të drejtave 
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të konsumatorëve 330 ose 24,34%, prej të cilave në 233 ose 70,61% të rasteve organet dhe 
organizatat me autorizime publike kanë vepruar pas intervenimit të Avokatit të Popullit. Pastaj, 
vijojnë parashtresat nga sigurimi pensional dhe invalidor, ku janë konstatuar cenime në 120 raste 
ose 8,85%, prej të cilave në 93 ose 77,50% raste u pranuan intervenimet e Avokatit të Popullit. 
Nga fusha e marrëdhënieve pronësore-juridike u konstatuan cenime në 110 ose 8,11% parash-
tresa prej të cilave në 73 raste ose 66.36% u pranuan intervenimet; nga fusha e mbrojtjes sociale 
cenime u konstatuan në 108 ose 7,96% raste prej të cilëve në 98 ose 90,74% u veprua pas inter-
venimit të Avokatit të Popullit, etj.

Foto nr. 4

34% 

14% 15% 

13% 

11% 

8% 
5% 

Ministria e Punëve të Brendshme - 40

Njësitë e pushtetit lokal - 17

Ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet - 17

Ministria e Financave - 15

Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe 
procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë - 13
Ministria e Shëndetësisë - 9

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale - 6

Organe të cilat në numër më të madh të rasteve akoma nuk kanë 
vepruar sipas intervenimeve të AP-së 

Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, numri më i madh i mosveprimeve pas 
vënies në pah të sugjerimeve, rekomandimeve dhe intervenimeve të tjera të Avokatit të Popullit 
u vërejtën tek Ministria e Punëve të Brendshme, njësitë e pushtetit lokal, ndërmarrjet, shërbimet 
dhe institucionet publike, Ministria e Financave, Komisioni Shtetëror për Vendosje në procedurë 
administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, Ministra e Shëndetë-
sisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale etj. (Foto nr.4)

QYTETARËT TEK AVOKATI I POPULLIT

           Mbi  7200  
      qytetarë janë 
pranuar në bisedë

Për problemet me të cilat qytetarët ballafaqohen çdo ditë, Institucioni Avokat i Popullit gjith-
monë është i arritshëm dhe i hapur.  

Kështu, çdo ditë pune, në zyrën në Shkup, si dhe në zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, 
Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip u pranua numër i madh i qytetarëve, me ç’rast Avokati 
i Popullit, zëvendësit e tij dhe të punësuarit në shërbimin profesional, nëse vërenin se ekziston 
dyshim për cenime të kryera mbi të drejtat dhe liritë, menjëherë formonin lëndë sipas së cilave 
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procedohej. 
Megjithatë, në rastet kur nuk ekzistonte bazë për procedim të Avokatit të Popullit, qytetarëve 

u jepej këshillë përkatëse juridike se në ç’mënyrë dhe pranë cilit organ mund ta realizonin ose 
mbronin të drejtën e tyre. Zyra e Avokatit të Popullit në Shkup, gjatë viti 2012, ka pranuar më 
së shumti parashtresa, përkatësisht 2751, në Manastir janë pranuar 687 parashtresa, në Kërçovë 
268, në Kumanovë 253, në Tetovë 184, në Strumicë 104 dhe në Shtip 99 parashtresa. 

Për shkak të nevojës për zbatimin efektiv të procedurave, Avokati i Popullit-zyra në Shkup, 
si dhje zyrat rajonale i ridërgonin lëndët për procedim në zyrën e cila kishte mundësi që në 
mënyrë më efikase ta zbatojë procedurën para organeve të nivelin qendror ose lokal. 

Në zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup u veprua sipas 2511 parashtresave, në Manastir 
sipas 750, në Kërçovë sipas 320, në Kumanovë sipas 279, në Tetovë sipas 223, në Strumicë sipas 
133 dhe në Shtip u veprua sipas 130 parashtresave.
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S H K A L L A  E  R E A L I Z I M I T  D H E 
M B R O J TJ E S  T Ë  T Ë  D R E J T AV E 

D H E  L I R I V E  T Ë  N J E R I U T 
S I P A S  F U S H AV E 
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Mosdiskriminimi

Respektimi i të drejtave të njeriut dhe parimi i mosdiskriminimit, paraqesin vlerë themelore 
të demokracisë dhe rendit shoqëror, me ç’rast veçanërisht është e rëndësishme mbrojtja efektive 
e të drejtave të qytetarëve në këtë fushë. 

Në vitin raportues, Avokati i Popullit ndërmori një varg aktivitete për promovimin dhe 
mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi. Në këtë drejtim, Institucioni realizoi projektet, siç janë: 
shfaqja teatrale “Të njëjtë në mënyrë të ndryshme”, e cila u shfaq disa herë, ndërkaq e njëjta i 
përfshinte format më të shpeshta të diskriminimit të mundshëm; në nivel nacional realizoi emi-
sionin e drejtpërdrejt kontaktues kushtuar diskriminimit, me ç’rast qytetarët patën mundësi të 
informohen për format e mundshme të dukurisë së diskriminimit, si dhe të parashtrojnë pyetje 
të drejtpërdrejta; botoi broshurën me titull: “Në mbrojtje nga diskriminimi”, e cila përmban për-
shkrimin e nocioneve dhe formave kryesore për identifikimin e diskriminimit dhe mekanizmat për 
mbrojtje nga diskriminimi, standardet ndërkombëtare dhe aktet normative vendase për mbrojtje 
nga diskriminimi, si dhe botoi në shtatë gjuhë një fletëpalosje të veçantë për mbrojtje nga dis-
kriminimi.

Në vitin raportues gjithashtu, u organizuan tetë tryeza të rrumbullakëta në më tepër qytete 
të Republikës së Maqedonisë, në të cilat u promovua roli i Seksionit për mbrojtje nga diskrimin-
imi, dhe njëkohësisht në këto takime u prezantuan standardet dhe procedurat për mbrojtje nga 
diskriminimi dhe implementimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Këto tryeza të 
rrumbullakëta, pikë së pari, iu dedikuan të punësuarve në administratën publike, ku punojnë dhe 
i zbatojnë ligjet edhe aktet e tjera normative. Gjithashtu, vlen të përmendet se filloi edhe komu-
nikimi me Komisionin për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, me qëllim të koordinimit të 
lëndëve nga kjo fushë. 

Avokati i Popullit konstatoi se numri i lëndëve që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga dis-
kriminimi, gjatë këtij viti raportues, është në nivel të njëjtë sikurse edhe gjatë vitit të kaluar. 
Edhe përkrah faktit se në vitin raportues Avokati i Popullit zbatoi një varg aktivitete për rritjen 
e informimit të qytetarëve, në lidhje me këtë fenomen dhe trajtat e format e shfaqjes së tij, si 
dhe mënyrat dhe mekanizmat për mbrojtje, megjithatë konstatojmë se qytetarët nuk mund t’i 
identifikojnë mjaftueshëm format e diskriminimit. Duke u nisur nga fakti se numri i qytetarëve 
të cilët kërkojnë mbrojtje është i vogël, edhe përkrah aktiviteteve të ndërmarra për promovimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre nga diskriminimi, konsiderojmë se nevojitet që gjatë viteve 
të ardhshme të zbatohen hulumtime më thelbësore, me qëllim të përcaktimit të shkaqeve për 
dukurinë e konstatuar dhe ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve.

Në lidhje me punën sipas lëndëve, Avokati i Popullit konstatoi se diskriminimi është më 

MOSDISKRIMINIMI DHE PËRFAQËSIMI I 
DREJTË DHE ADEKUAT 
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i pranishëm në fushën e marrëdhënieve të punës, ndërsa baza më e shpeshtë e diskriminimit 
është përkatësia etnike.

Si lëndë më karakteristike, sipas së cilës Avokati i Popullit veproi në vitin raportues në lid-
hje me mbrojtjen nga diskriminimi, është lënda e formuar me iniciativë personale, për të cilën 
Avokati i Popullit erdhi deri te informata të caktuara për ekzistimin e tekstit në librin shkollor për 
lëndën e gjuhës maqedonase për klasën e IV në arsimin nëntëvjeçar, i cili përmbante paragjykime 
dhe stereotipa të cilët kishin të bënin me pjesëtarët e popullatës rome. Pas këqyrjes së kryer 
mbi tekstin e librit shkollor, Avokati i Popullit dërgoi kërkesë pranë institucioneve kompetente 
dhe pranë Ministrisë së Arsimit, me ç’rast nuk hasi në pranim pozitiv sipas sugjerimit fillimisht 
të drejtuar për shmangien e tekstit nga libri shkollor konkret, para së gjithash për shkak të mos 
mbajtjes së mbledhjeve, për një periudhë më të gjatë, të Komisionit Nacional për Libra Shkollorë. 

Për shkak të qasjes së këtillë nga ana e institucioneve, Avokati i Popullit drejtoi rekoman-
dim pranë Shërbimit Pedagogjik dhe pranë Komisionit Nacional për Libra Shkollorë, i cili në 
mbledhjen e mbajtur në muajin qershor 2012, e pranoi rekomandimin e Avokatit të Popullit dhe 
miratoi Konkluzion me të cilin rekomandoi që të mos përpunohet teksti i librit shkollor nga lënda 
e gjuhës maqedonase. 

Para Avokatit të Popullit, në vitin e kaluar, u evidentuan edhe disa lëndë të cilat kishin të 
bënin me sigurimin e kushteve të njëjta për punë. Për lëndët ku Avokati i Popullit konstatonte 
cenime të caktuara ndaj parashtruesve të parashtresave, u dërguan sugjerime dhe rekoman-
dime përkatëse deri te punëdhënësit, me qëllim të tejkalimit të gjendjeve. Sugjerimet dhe re-
komandimet e Avokatit të Popullit në numër të madh u pranuan, me çka personat e diskriminuar 
i realizuan të drejtat e tyre për trajtim të barabartë, ndërsa për disa lëndë, ku nuk u respektua 
mendimi dhe rekomandimi i Avokatit të Popullit, u hapën procedura gjyqësore.

Edhe gjatë këtij viti pranë Avokatit të Popullit u parashtruan disa parashtresa të cilat kishin 
për bazë shqetësimin psikik në vendin e punës – mobing, pas zbatimit të procedurave Avokati i 
Popullit nuk konstatoi cenim.

Avokati i Popullit me qëllim të perceptimit të gjendjeve që kanë të bëjnë me mundësi të 
barabarta për punësim dhe arritshmëri në vende udhëheqëse të punës mbi bazë të gjinisë zbatoi 
hulumtim në organet ndaj të cilëve vepron me kompetencë.

Të dhënat përmbledhëse tregojnë se nga gjithsej 107.238 të punësuar në institucione, 
9.863 persona janë në vende pune udhëheqëse ose 9,2%, ndërsa 97.375 persona janë në vende 
pune joudhëheqëse ose 90,8%. 

Sa i përket arsimit, nga numri i përgjithshëm i institucioneve të cilat dërguan të dhëna, 
44,36% janë me arsim të lartë, 6,34% janë me arsim të lartë dyvjeçar, 39,3% janë me arsim të 
mesëm dhe 10% janë me arsim fillor.

Avokati i Popullit në lidhje me barazinë gjinore vëmendje të veçantë u përkushtoi të dhë-
nave për numrin e përgjithshëm të të punësuarve mbi bazë të gjinisë, si dhe strukturës gjinore 
që ka të bëjë me vendet udhëheqëse të punës. Të dhënat tregojnë se nga numri i përgjithshëm 
i të punësuarve në institucione 56.771 janë meshkuj ose 52,94%, ndërsa 50.467 janë femra ose 
47,06%. Në vendet udhëheqëse të punës përfaqësimi i meshkujve është me 55,22%, ndërsa e 
femrave është me 44,78%, ndërsa tek vendet e punës joudhëheqëse përfaqësimi i meshkujve 
është me 52,71%, ndërsa përfaqësimi i femrave është me 47,29%.
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Qytetarët edhe me tej në numër të 
vogël e denoncojnë trajtimin e pabara-
bartë - diskriminimin, ndërsa institucionet 
në masë të pamjaftueshme kujdesen për 
esencën e cenimit; 

Diskriminimi është i pranishëm në 
shoqëri, veçanërisht shprehet në mosre-
alizimin e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës për shkak të përkatësisë etnike. 

Konstatime

Zbatim i mëtutjeshëm i projekteve 
në drejtim të informimit të qytetarëve 
dhe mbindërtimit të kapaciteteve të in-
stitucioneve, me qëllim të parandalimit 
efektiv dhe mbrojtjes nga diskriminimi;

Përforcim i kornizës ligjore në këtë 
fushë, si dhe zbatim konsekuent dhe 
cilësor i të drejtës materiale dhe proce-
suale, me qëllim të parandalimit efektiv 
dhe mbrojtjes nga diskriminimi.

Rekomandime

Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat

Hulumtimi tregon se sa i përket relacionit të të punësuarve mbi bazë të gjinisë në organet, 
organizatat, institucionet dhe shërbimet e sektorit publik vërehet dallim i pakonsiderueshëm i 
përfaqësueseve të gjinisë femërore, në raport me përfaqësuesit e gjinisë mashkullore. Përfaqësi-
mi i të punësuarve të gjinisë femërore, në raport me gjininë mashkullore në nivelin, e përgjith-
shëm është më i vogël për 5,94%, ndërkaq në raport me vendet udhëheqëse të punës pabarazia 
është edhe më e madhe, përkatësisht përfaqësueset e gjinisë femërore për 10,44% janë më pak 
të përfaqësuara si kuadër udhëheqës për dallim nga përfaqësuesit e gjinisë mashkullore. 

Në kontekst të avancimit të gjendjeve në këtë plan, Avokati i Popullit rekomandon vazh-
dimin e përpjekjeve për përfaqësim të barabartë gjinor si tek vendet joudhëheqëse të punës 
ashtu edhe tek vendet udhëheqëse të punës.

% % %

Vende punë udhëheqëse 9863 9,2 5446 55,2 4417 44,8

Vende punë joudhëheqëse 97375 90,8 51325 52,7 46050 47,3

Të punësuar në organe 107238 100% 56771 52,9 50467 47,1

PËRFAQËSIMI GJINOR SIPAS LLOJIT TË VENDIT TË PUNËS

Gjithsej të 
punësuar 

Të punësuar sipas gjinisë 

Meshkuj Femra 

Avokati i Popullit duke i monitoruar gjendjet që kanë të bëjnë me zbatimin e parimit të për-
faqësimit të drejtë dhe adekuat, sikurse edhe vitet e kaluara, edhe në këtë vit raportues zbatoi 
hulumtim me qëllim të perceptimit të gjendjeve në lidhje me respektimin e kësaj vlere themelore 
të rregullimit kushtetues të Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit iu drejtua të gjitha organeve të pushtetit shtetërorë, organeve të ad-
ministratës shtetërore, organeve  dhe organizatave të pavarura, njësive të pushtetit lokal, in-
stitucioneve shëndetësore, kulturore dhe arsimore, gjykatave dhe prokurorive dhe institucion-
eve dhe shërbimeve të tjera ndaj të cilëve vepron me kompetencë, me kërkesa dhe tabela të 
bashkëngjitura. 

Në vitin raportues u dërguan kërkesa pranë 1101 institucione, prej të cilave 1056 institu-
cione, përkatësisht 95,91% dërguan përgjigje, gjë që çon në përfundim se numri i përgjigjeve të 
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vende udhëheq. të punës 16 13 81,3 3 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 28 25 89,3 0,0 1 3,6 0,0 0,0 2 7,1 0,0 0,0
të punësuar në organ 44 38 86,4 3 6,8 1 2,3 0 0,0 0 0,0 2 4,5 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 57 42 73,7 13 22,8 1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,8
vende joudhëheq. të punës 207 157 75,8 41 19,8 2 1,0 1 0,5 4 1,9 0,0 2 1,0 0,0
të punësuar në organ 264 199 75,4 54 20,5 3 1,1 1 0,4 4 1,5 0 0,0 2 0,8 1 0,4
vende udhëheq. të punës 33 21 63,6 8 24,2 0,0 1 3,0 1 3,0 1 3,0 1 3,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 46 15 32,6 23 50,0 1 2,2 2 4,3 2 4,3 1 2,2 1 2,2 1 2,2
të punësuar në organ 79 36 45,6 31 39,2 1 1,3 3 3,8 3 3,8 2 2,5 2 2,5 1 1,3
vende udhëheq. të punës 12 10 83,3 2 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 12 7 58,3 3 25,0 0,0 0,0 1 8,3 1 8,3 0,0 0,0
të punësuar në organ 24 17 70,8 5 20,8 0 0,0 0 0,0 1 4,2 1 4,2 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 18 14 77,8 2 11,1 1 5,6 0,0 1 5,6 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 7 6 85,7 1 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 25 20 80,0 3 12,0 1 4,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 31 22 71,0 5 16,1 1 3,2 0,0 0,0 1 3,2 1 3,2 1 3,2
vende joudhëheq. të punës 16 13 81,3 1 6,3 1 6,3 0,0 1 6,3 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 47 35 74,5 6 12,8 2 4,3 0 0,0 1 2,1 1 2,1 1 2,1 1 2,1
vende udhëheq. të punës 14 12 85,7 2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 10 9 90,0 1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 24 21 87,5 3 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 31 22 71,0 7 22,6 1 3,2 0,0 0,0 0,0 1 3,2 0,0
vende joudhëheq. të punës 43 40 93,0 3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 74 62 83,8 10 13,5 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0
vende udhëheq. të punës 26 20 76,9 4 15,4 0,0 0,0 1 3,8 1 3,8 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 50 48 96,0 1 2,0 0,0 0,0 1 2,0 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 76 68 89,5 5 6,6 0 0,0 0 0,0 2 2,6 1 1,3 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 13 9 69,2 3 23,1 0,0 0,0 0,0 1 7,7 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 27 21 77,8 5 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0
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PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT 

Prokuroria Publike e 
RM-së

Të tjerë

Kabineti i Presidentit 
të RM-së-Shërbimi 
Profesional 

Kuvendi i RM-së-
Shërbimi Profesional 

Avokati i Popullit i 
RM-së

Komisioni Shtetëror 
për Parandalimin e 
Korrupsionit

pranuara, sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, krahasaur me vitin paraprak, është më i madh, 
por megjithatë ende ka institucione të cilat e pengojnë punën e Avokatit të Popullit gjatë kryerjes 
së kompetencave kushtetuese dhe ligjore të tij. 

Në mesin e 45 institucioneve të cilat e pengonin punën e Avokatit të Popullit, në lidhje 
me perceptimin e gjendjeve për këtë vlerë themelore të rregullimit kushtetues të Republikës 
së Maqedonisë janë: Shoqëria Aksionare për Ekonomizim me Hapësira Afariste në Pronësi të 
Shtetit, Komuna Kavadar dhe disa institucione komunale arsimore në nivel lokal.

Nga të dhënat e pranuara, Avokati i Popullit ka vërejtur progres të vogël në implementimin 
e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, veçanërisht tek organet e pavarura shtetërore, 
ku për dallim nga viti paraprak, numri i përgjithshëm i të punësuarve është rritur për 2355 per-
sona, përkatësisht përqindja e pjesëtarëve të bashkësive, të cilat nuk janë shumicë është rritur 
për 2,3% edhe tek njësitë e pushtetit lokal, ku konstatohet rritje e numrit të të punësuarve për 
618 persona, përkatësisht 4,4%. 

Nga të dhënat, gjithashtu mund të vërehet se pjesa më e madhe e institucioneve nuk e ka 
arritur nivelin e kënaqshëm të përfaqësimit të bashkësive. Kjo, veçanërisht është e pranishme në 
institucionet ndëshkuese-korrektuese, gjykatat, prokuroritë, dhe ndërmarrjet publike. 

Niveli i pakënaqshëm i respektimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat për 
vendet udhëheqëse të punës, sikurse edhe gjatë vitit të kaluar, edhe këtë vit vërehet sidomos 
në ndërmarrjet publike, institucionet shëndetësore publike, fondet dhe tek organet e pavarura 
shtetërore.

Pasqyrë tabelore përmbledhëse për vitin 2012
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vende udhëheq. të punës 38 36 94,7 0,0 1 2,6 0,0 0,0 1 2,6 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 74 56 75,7 13 17,6 1 1,4 0,0 2 2,7 0,0 2 2,7 0,0
të punësuar në organ 112 92 82,1 13 11,6 2 1,8 0 0,0 2 1,8 1 0,9 2 1,8 0 0,0
vende udhëheq. të punës 13 8 61,5 3 23,1 0,0 0,0 2 15,4 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 17 14 82,4 1 5,9 0,0 0,0 2 11,8 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 30 22 73,3 4 13,3 0 0,0 0 0,0 4 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 102 97 95,1 3 2,9 0,0 0,0 0,0 2 2,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 334 288 86,2 23 6,9 4 1,2 0,0 13 3,9 5 1,5 0,0 1 0,3
të punësuar në organ 436 385 88,3 26 6,0 4 0,9 0 0,0 13 3,0 7 1,6 0 0,0 1 0,2
vende udhëheq. të punës 34 20 58,8 12 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 5,9
vende joudhëheq. të punës 75 47 62,7 21 28,0 0,0 0,0 1 1,3 4 5,3 0,0 2 2,7
të punësuar në organ 109 67 61,5 33 30,3 0 0,0 0 0,0 1 0,9 4 3,7 0 0,0 4 3,7
vende udhëheq. të punës 9 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 44 39 88,6 1 2,3 1 2,3 0,0 2 4,5 0,0 0,0 1 2,3
të punësuar në organ 53 48 90,6 1 1,9 1 1,9 0 0,0 2 3,8 0 0,0 0 0,0 1 1,9
vende udhëheq. të punës 677 558 82,4 94 13,9 1 0,1 1 0,1 12 1,8 1 0,1 0,0 10 1,5
vende joudhëheq. të punës 10402 8059 77,5 1878 18,1 76 0,7 72 0,7 163 1,6 8 0,1 24 0,2 122 1,2
të punësuar në organ 11079 8617 77,8 1972 17,8 77 0,7 73 0,7 175 1,6 9 0,1 24 0,2 132 1,2
vende udhëheq. të punës 81 58 71,6 20 24,7 1 1,2 0,0 1 1,2 0,0 1 1,2 0,0
vende joudhëheq. të punës 417 252 60,4 132 31,7 13 3,1 2 0,5 6 1,4 8 1,9 1 0,2 3 0,7
të punësuar në organ 498 310 62,2 152 30,5 14 2,8 2 0,4 7 1,4 8 1,6 2 0,4 3 0,6
vende udhëheq. të punës 57 47 82,5 6 10,5 1 1,8 0,0 2 3,5 1 1,8 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 166 95 57,2 64 38,6 1 0,6 0,0 3 1,8 0,0 0,0 3 1,8
të punësuar në organ 223 142 63,7 70 31,4 2 0,9 0 0,0 5 2,2 1 0,4 0 0,0 3 1,3
vende udhëheq. të punës 59 48 81,4 9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3,4
vende joudhëheq. të punës 139 50 36,0 82 59,0 2 1,4 1 0,7 2 1,4 1 0,7 1 0,7 0,0

të punësuar në organ 198 98 49,5 91 46,0 2 1,0 1 0,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5 2 1,0
vende udhëheq. të punës 140 127 90,7 10 7,1 1 0,7 0,0 1 0,7 1 0,7 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 887 683 77,0 145 16,3 17 1,9 8 0,9 20 2,3 3 0,3 7 0,8 4 0,5

të punësuar në organ 1027 810 78,9 155 15,1 18 1,8 8 0,8 21 2,0 4 0,4 7 0,7 4 0,4
vende udhëheq. të punës 28 23 82,1 3 10,7 0,0 0,0 1 3,6 1 3,6 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 97 75 77,3 10 10,3 2 2,1 2 2,1 3 3,1 2 2,1 2 2,1 1 1,0
të punësuar në organ 125 98 78,4 13 10,4 2 1,6 2 1,6 4 3,2 3 2,4 2 1,6 1 0,8
vende udhëheq. të punës 43 31 72,1 7 16,3 2 4,7 0,0 3 7,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 105 43 41,0 50 47,6 2 1,9 2 1,9 4 3,8 2 1,9 2 1,9 0,0
të punësuar në organ 148 74 50,0 57 38,5 4 2,7 2 1,4 7 4,7 2 1,4 2 1,4 0 0,0
vende udhëheq. të punës 19 14 73,7 5 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 32 10 31,3 21 65,6 1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 51 24 47,1 26 51,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 199 167 83,9 21 10,6 3 1,5 0,0 4 2,0 0,0 1 0,5 3 1,5
vende joudhëheq. të punës 317 198 62,5 98 30,9 8 2,5 2 0,6 1 0,3 1 0,3 2 0,6 7 2,2
të punësuar në organ 516 365 70,7 119 23,1 11 2,1 2 0,4 5 1,0 1 0,2 3 0,6 10 1,9
vende udhëheq. të punës 31 22 71,0 6 19,4 1 3,2 1 3,2 1 3,2 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 256 156 60,9 77 30,1 8 3,1 1 0,4 9 3,5 1 0,4 3 1,2 1 0,4
të punësuar në organ 287 178 62,0 83 28,9 9 3,1 2 0,7 10 3,5 1 0,3 3 1,0 1 0,3
vende udhëheq. të punës 64 54 84,4 8 12,5 0,0 0,0 1 1,6 1 1,6 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 708 568 80,2 103 14,5 9 1,3 2 0,3 10 1,4 6 0,8 6 0,8 4 0,6
të punësuar në organ 772 622 80,6 111 14,4 9 1,2 2 0,3 11 1,4 7 0,9 6 0,8 4 0,5
vende udhëheq. të punës 47 40 85,1 5 10,6 0,0 0,0 1 2,1 0,0 1 2,1 0,0
vende joudhëheq. të punës 207 124 59,9 63 30,4 8 3,9 4 1,9 4 1,9 2 1,0 1 0,5 1 0,5
të punësuar në organ 254 164 64,6 68 26,8 8 3,1 4 1,6 5 2,0 2 0,8 2 0,8 1 0,4
vende udhëheq. të punës 64 56 87,5 6 9,4 1 1,6 0,0 1 1,6 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 267 196 73,4 54 20,2 9 3,4 1 0,4 3 1,1 1 0,4 2 0,7 1 0,4
të punësuar në organ 331 252 76,1 60 18,1 10 3,0 1 0,3 4 1,2 1 0,3 2 0,6 1 0,3
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Jashtme

Ministria e Arsimit
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vende udhëheq. të punës 50 37 74,0 6 12,0 1 2,0 3 6,0 1 2,0 2 4,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 390 241 61,8 116 29,7 5 1,3 5 1,3 10 2,6 9 2,3 3 0,8 1 0,3
të punësuar në organ 440 278 63,2 122 27,7 6 1,4 8 1,8 11 2,5 11 2,5 3 0,7 1 0,2
vende udhëheq. të punës 103 89 86,4 10 9,7 1 1,0 0,0 1 1,0 2 1,9 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 519 447 86,1 50 9,6 3 0,6 3 0,6 7 1,3 5 1,0 3 0,6 1 0,2
të punësuar në organ 622 536 86,2 60 9,6 4 0,6 3 0,5 8 1,3 7 1,1 3 0,5 1
vende udhëheq. të punës 64 54 84,4 6 9,4 1 1,6 1 1,6 1 1,6 0,0 1 1,6 0,0
vende joudhëheq. të punës 344 180 52,3 7 2,0 61 17,7 55 16,0 13 3,8 15 4,4 11 3,2 2 0,6
të punësuar në organ 408 234 57,4 13 3,2 62 15,2 56 13,7 14 3,4 15 3,7 12 2,9 2 0,5
vende udhëheq. të punës 12 11 91,7 0,0 0,0 0,0 1 8,3 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 369 329 89,2 22 6,0 5 1,4 5 1,4 2 0,5 2 0,5 3 0,8 1 0,3
të punësuar në organ 381 340 89,2 22 5,8 5 1,3 5 1,3 3 0,8 2 0,5 3 0,8 1 0,3
vende udhëheq. të punës 11 9 81,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 9,1 0,0 1 9,1
vende joudhëheq. të punës 14 11 78,6 2 14,3 1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
të punësuar në organ 25 20 80,0 2 8,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 1 4,0
vende udhëheq. të punës 20 16 80,0 2 10,0 1 5,0 0,0 0,0 1 5,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punës 84 57 67,9 17 20,2 2 2,4 2 2,4 2 2,4 3 3,6 1 1,2 0,0
të punësuar në organ 104 73 70,2 19 18,3 3 2,9 2 1,9 2 1,9 4 3,8 1 1,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 44 0,0 42 95,5 1 2,3 0,0 0,0 0,0 1 2,3 0,0
vende joudhëheq. të punës 1516 31 2,0 1286 84,8 69 4,6 82 5,4 2 0,1 3 0,2 40 2,6 3 0,2
të punësuar në organ 1560 31 2,0 1328 85,1 70 4,5 82 5,3 2 0,1 3 0,2 41 2,6 3 0,2
vende udhëheq. të punës 29 22 75,9 5 17,2 1 3,4 0 0,0 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0
vende joudhëheq. të punës 34 28 82,4 5 14,7 1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
të punësuar në organ 63 50 79,4 10 15,9 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 176 143 81,3 27 15,3 2 1,1 0 0,0 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6
vende joudhëheq. të punës 135 111 82,2 15 11,1 2 1,5 1 0,7 1 0,7 4 3,0 0 0,0 1 0,7
të punësuar në organ 311 254 78,6 42 13,5 4 1,3 1 0,3 2 0,6 5 1,6 1 0,3 2 0,6
vende udhëheq. të punës 111 85 76,6 20 18,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 3 2,7 0 0,0 2 1,8
vende joudhëheq. të punës 238 201 84,5 19 8,0 3 1,3 1 0,4 1 0,4 9 3,8 1 0,4 3 1,3
të punësuar në organ 349 286 81,9 39 11,2 4 1,1 1 0,3 1 0,3 12 3,4 1 0,3 4 1,1
vende udhëheq. të punës 516 433 83,9 56 10,9 2 0,4 0 0,0 9 1,7 7 1,4 5 1,0 4 0,8
vende joudhëheq. të punës 1871 1567 83,8 194 10,4 35 1,9 22 1,2 16 0,9 25 1,3 6 0,3 6 0,3
të punësuar në organ 2387 2000 83,8 250 10,5 37 1,6 22 0,9 25 1,7 32 1,3 11 0,5 10 0,4
vende udhëheq. të punës 110 91 82,7 17 15,5 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0
vende joudhëheq. të punës 1395 1164 83,4 187 13,4 3 0,2 3 0,2 20 1,4 12 0,9 2 0,0 4 0,3
të punësuar në organ 1505 1255 83,4 204 13,6 4 0,3 3 0,2 20 1,3 13 0,9 2 0,1 4 0,3
vende udhëheq. të punës 89 68 76,0 17 19,1 1 1,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 1,1 1 1,1
vende joudhëheq. të punës 891 691 77,6 136 15,3 12 1,3 16 1,8 12 1,3 12 1,3 3 0,3 9 1,0
të punësuar në organ 980 759 77,4 153 15,6 13 1,3 17 1,7 12 1,2 12 1,2 4 0,4 10 1,0
vende udhëheq. të punës 740 556 75,1 147 19,9 13 1,8 4 0,5 5 0,7 4 0,5 2 0,3 9 1,2
vende joudhëheq. të punës 4286 3257 76,0 773 18,0 87 2,0 35 0,8 63 1,5 30 0,7 9 0,2 32 0,8
të punësuar në organ 5026 3813 75,9 920 18,3 100 2,0 39 0,8 68 1,4 34 0,7 11 0,2 41 0,8

vende udhëheq. të punës 41 32 78,0 8 19,5 24 58,5 0 0,0 1 2,4 0 0,0 11 26,8 18 43,9
vende joudhëheq. të punës 731 622 85,1 90 12,3 281 38,4 3 0,4 5 0,7 11 1,5 76 10,4 61 8,3
të punësuar në organ 772 654 84,7 98 12,7 305 39,5 3 0,4 6 0,8 11 1,4 87 11,3 79 10,2
vende udhëheq. të punës 1020 839 82,3 130 12,6 9 0,9 3 0,3 16 1,6 11 1,1 5 0,5 8 0,8
vende joudhëheq. të punës 8861 7025 79,3 1394 15,7 103 1,2 58 0,7 127 1,4 69 0,8 30 0,3 55 0,6
të punësuar në organ 9881 7864 79,6 1524 15,4 112 1,1 61 0,6 143 1,4 80 0,8 35 0,4 63 0,6
vende udhëheq. të punës 1118 941 84,2 125 11,2 9 0,8 3 0,3 22 2,0 8 0,7 5 0,4 5 0,4
vende joudhëheq. të punës 15343 11910 77,6 1767 11,5 320 2,1 686 4,5 295 1,9 91 0,6 81 0,5 193 1,3
të punësuar në organ 16461 12851 78,1 1892 11,5 329 2,0 689 4,2 317 1,9 99 0,6 86 0,5 198 1,2
vende udhëheq. të punës 2345 1969 84,0 228 9,7 27 1,2 2 0,1 59 2,5 26 1,1 11 0,5 23 1,0
vende joudhëheq. të punës 12642 10347 81,8 1450 11,5 151 1,2 137 1,1 243 1,9 91 0,7 96 0,8 127 1,0
të punësuar në organ 14987 12316 82,2 1678 11,5 178 1,2 139 0,9 302 2,0 117 0,8 107 0,7 150 1,0
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vende udhëheq. të punës 539 239 44,3 233 43,2 34 6,3 0 0,0 16 3,0 7 1,3 4 0,7 6 1,1
vende joudhëheq. të punës 17441 11327 64,9 5022 28,8 502 2,9 78 0,4 197 1,1 85 0,5 73 0,4 157 0,9
të punësuar në organ 17980 11560 64,3 5255 29,2 536 3,0 78 0,4 213 1,2 92 0,5 77 0,4 163 0,9
vende udhëheq. të punës 184 127 69,0 48 26,1 5 2,7 0 0,0 3 1,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0
vende joudhëheq. të punës 7893 5849 74,1 1684 21,3 117 1,5 26 0,3 110 1,4 53 0,7 14 0,2 40 0,5
të punësuar në organ 8077 5976 74,0 1732 21,4 122 1,5 26 0,3 113 1,4 54 0,7 14 0,2 40 0,5
vende udhëheq. të punës 309 254 82,2 43 13,9 1 0,3 0 0 6 1,9 2 0,6 1 0,3 2 0,6
vende joudhëheq. të punës 1797 1590 88,5 121 6,7 7 0,4 5 0,3 30 1,7 18 1,0 2 0,1 24 1,3
të punësuar në organ 2106 1844 87,6 164 7,8 8 0,4 5 0,2 36 1,7 20 0,9 3 0,1 26 1,2
vende udhëheq. të punës 260 220 84,6 27 10,4 1 0,4 0 0,0 6 2,3 3 1,2 0 0,0 3 1,2
vende joudhëheq. të punës 5761 4990 86,6 418 7,5 75 1,3 40 0,7 115 2,0 53 0,9 21 0,4 49 0,9
të punësuar në organ 6021 5210 86,5 445 7,6 76 1,3 40 0,7 121 2,0 57 0,9 21 0,4 52 0,9
vende udhëheq. të punës 9901 7835 79,1 1464 14,8 152 1,5 20 0,2 181 1,8 93 0,9 54 0,5 102 1,0

vende joudhëheq. të punës 97950 73260 74,8 17687 18,1 2012 2,1 1363 1,4 1528 1,6 648 0,7 531 0,5 921 0,9

të punësuar në organ 107851 81095 75,2 19151 17,8 2164 2,0 1383 1,3 1709 1,6 741 0,7 585 0,5 1023 0,9

2012 107851 81095 75,2 19151 17,8 2164 2,0 1383 1,3 1709 1,6 741 0,7 585 0,5 1023 0,9

2011 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
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GJITHSEJ 

Të dhëna krahasuese 

Turq Romë

Arsimi fillor 

Arsimi i mesëm 

Arsimi i lartë 

Institucione me 
veprimtari të ndryshme 

Shënim: Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë dërgoi të dhëna të përgjith-
shme në të cilat janë përfshirë edhe të punësuarit e shpërndarë në organet dhe institucionet e 
tjera, të cilët ende marrin rroga nga Sekretariati.

Të dhënat e përgjithshme, krahasuar me vitin paraprak, tregojnë ulje simbolike të për-
qindjes së punësimit të përgjithshëm të pjesëtarëve të bashkësisë maqedonase (75,2%), ndërsa 
rritje të lehtë të të punësuarve pjesëtarë të bashkësisë shqiptare (17,8%) dhe bashkësisë turke 
(2,0%). Përfaqësimi i bashkësive të tjera është në nivelin e njëjtë sikurse edhe në vitin e kaluar.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
vende udhëheqëse të punës 9901 8843 7835 7128 1464 1210 152 105 20 16 181 168 93 93 54 40 102 83
vende joudhëheqëse të punës 97950 93260 73260 70751 17687 16388 2012 1586 1363 1288 1528 1497 648 585 531 347 921 818
të punësuar në organ 107851 102103 81095 77879 19151 17598 2164 1691 1383 1304 1709 1665 741 678 585 387 1023 901
në përqindje 100 100 75,2 76,3 17,8 17,2 2,0 1,7 1,3 1,3 1,6 1,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,9 0,9

Të tjerë

PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

Maqedonas Shqiptarë Turq Romë Serbë Vlleh GJITHSEJ Boshnjakë

Sa u përket vendeve udhëheqëse të punës, vërehet ulje e vogël e të punësuarve të 
pjesëtarëve të bashkësisë maqedonase, ndërsa rritje e lehtë e të punësuarve në vende ud-
hëheqëse të punës tek pjesëtarët e bashkësisë shqiptare dhe turke. 
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2012 107851 81095 75,2 19151 17,8 2164 2,0 1383 1,3 1709 1,6 741 0,7 585 0,5 1023 0,9
2011 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 77,23 13966 16,92 1340 1,62 574 0,70 1315 1,59 570 0,69 256 0,31 773 0,94
2009 69148 55266 79,92 9712 14,05 895 1,29 551 0,80 1301 1,88 524 0,76 259 0,37 640 0,93
2008 67728 55193 81,49 8642 12,76 825 1,22 527 0,78 1269 1,87 449 0,66 205 0,30 618 0,91
2007 59629 49923 83,72 6429 10,78 649 1,09 464 0,78 1050 1,76 405 0,68 201 0,34 508 0,85
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Maqedonas Shqiptarë Turq Romë

Të dhënat nga kjo tabelë krahasuese çojnë në përfundimin se numri i përgjithshëm i të 
punësuarve nga viti në vit shënon rritje, gjë që i referohet edhe numrit të rritur të institucioneve 
të cilat e kanë për detyrë dhe dërgojnë të dhëna. 

Pasqyrë tabelore krahasuese për vitet 2007-2012
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VEPRIMET POLICORE

Qëllimi kryesor i policisë në një shoqëri demokratike është sigurimi i sundimit të së drejtës 
dhe ruajtja e rendit dhe qetësisë publike, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve, parandalimi i veprave të ndëshkueshme dhe lufta kundër kriminalitetit. Veprimi ligjor 
i nëpunësve policorë, gjatë ndërmarrjes së autorizimeve policore, është me rëndësi esenciale dhe 
është njëri nga treguesit më të rëndësishëm për shkallën e demokracisë dhe respektimin e të 
drejtave dhe lirive të qytetarëve.

Autorizimet, që i janë përcaktuar me ligj policisë përfshijnë zbatimin e mjeteve të detyrimit, 
në mesin e të cilave është përfshirë edhe përdorimi i armës së zjarrit, si dhe grumbullimi i in-
formatave, thirrja dhe privimi nga liria. Të gjitha këto autorizime rezultojnë me kufizimin e të 
drejtave dhe lirive të njeriut të cilat mund të zbatohen ekskluzivisht me ekzistimin e ligjit. Kriter 
themelor për procedurë policore është ligjshmëria, proporcionaliteti dhe mosdiskriminimi. Çdo 
aksion doemos duhet të bazohet mbi ligj, të jetë në proporcion me qëllimin i cili duhet të arrihet 
dhe nuk guxon të përfshijë çfarëdo qoftë forme të diskriminimit ndaj qytetarëve. 

Nëse merren parasysh mundësitë e këtilla ligjore, shkathtësitë profesionale dhe përgatitja 
fizike e nëpunësve policorë, atëherë kontrolli dhe monitorimi i vazhdueshëm i koncentrimit të 

Zbatimi i vlerës themelore të rregul-
limit kushtetues të Republikës së Maqe-
donisë - përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 
i qytetarëve të cilët u përkasin të gji-
tha bashkësive në organet e pushtetit 
shtetëror dhe institucionet e tjera pub-
like në të gjitha nivelet, përkatësisht pa-
rimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 
i pjesëtarëve të bashkësive në organet e 
pushtetit shtetëror, organet e njësive të 
pushtetit lokal dhe institucionet e shër-
bimet publike, në përgjithësi shënon 
përmirësim të lehtë, megjithatë akoma në 
institucione të caktuara nuk zbatohet ky 
parim.

Niveli i përfaqësimit në vendet ud-
hëheqëse të punës të pjesëtarëve të 
cilët nuk janë shumicë në Republikën e 
Maqedonisë ende është në nivel të pa-
kënaqshëm veçanërisht në disa organe 
të pavarura shtetërore dhe institucione 
shëndetësore publike. 

Konstatime

Zbatim konsekuent i parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat për 
të gjitha bashkësitë në të gjitha organet, 
organizatat dhe shërbimet dhe veça-
nërisht në ndërmarrjet publike, me qël-
lim të respektimit të vlerës themelore të 
rregullimit kushtetues të Republikës së 
Maqedonisë.

Ndërmarrja e masave shtesë për 
zbatimin e parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të 
bashkësive që janë me numër më të 
vogël.

Rekomandime
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këtillë të fuqisë është i pashmangshëm, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, gjithnjë me qëllim 
që përmes tyre policia ta realizojë me sukses funksionin ligjor, por njëkohësisht t’i respektojë, 
mos t’i shkelë dhe t’i mbrojë liritë dhe të drejtat e njeriut.  

Avokati i Popullit, në vitin raportues, i monitoronte gjendjet me respektimin e të drejtave 
dhe lirive të njeriut nga na e policisë dhe ndërmerrte veprime konkrete në rast të shkeljes së 
tyre. Edhe pse, në vitin raportues, në përgjithësi është rritur numri i parashtresave krahasuar 
me vitin e kaluar, pjesa më e madh e tyre kishin të bënin me sjelljen pasive të nëpunësve poli-

corë, si dhe me mosrespektimin e kodeksit të etikës 
policore, ndërkaq është zvogëluar numri i parash-
tresave për keqpërdorimin e autorizimeve policore 
dhe përdorimin e tepërt i mjeteve të detyrimit.

Pjesa më e madhe e ankesave kishin të bënin 
me mosndërmarrjen e autorizimeve policore, në 
përputhje me ligjin, përkatësisht mosveprimin me 
qëllim të mbrojtjes së pronës së qytetarëve, mos-
dhënien e informatave për veprimet e ndërmar-
ra sipas ankesave dhe denoncimeve, si dhe me 
sjelljen jo-etike gjatë kontrollit të komunikacionit. 
Njëherësh, u konstatuan lëshime në dokumentet 
policore (vërtetime për sekuestrim të përkohshëm 
të sendeve) për shkak të të cilave nuk mund të për-
caktoheshin shkaqet e ndërmarrjes së autorizimeve 

policore.
Në këtë drejtim mund të konstatohet se korniza ligjore, me të cilën rregullohet veprimi 

policor pjesërisht kënaq, por e njëjta nuk implementohet mjaftueshëm gjatë punës. 
Zvogëlimi i numrit të parashtresave për përdorimin e tepërt të forcës pikë së pari është 

për shkak të shkallës më të lartë të edukimit të nëpunësve policorë, por edhe angazhimit, të 
cilin gjatë viteve të kaluara i bëri Avokati i Popullit me theksimin e nevojës për profesionalizëm 
të nëpunësve policorë që, veç tjerash, nënkupton profesionalizëm, përgjegjësi dhe ndjenjë për 
drejtësi, stabilitet psikik dhe gjykim të drejtë gjatë kryerjes së punëve policore.

Sikurse edhe gjatë viteve të kaluar edhe në vitin 2012, zbatimi i përforcuar i kontrollit 
kufitar rezultoi me numër të caktuar të qytetarëve të cilët u ankuan tek Avokati i Popullit se u 
është cenuar e drejta e kalimit të kufirit shtetëror. Duke e pasur parasysh të drejtën e garantuar 
kushtetuese të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për lëvizje të lirë, Avokati i Popullit pas 
procedurës së zhvilluar konstatoi se parashtruesit e parashtresave gjatë përpjekjeve për ta kalu-
ar kufirin shtetëror nuk i kishin plotësuar kushtet e parapara me Ligjin për kontroll kufitar, për-
katësish nuk posedonin dokumente me të cilët do ta arsyetonin qëllimin dhe motivin e udhëtimit. 

Progres evident është konstatuar në qasjen profesionale dhe respektimin e të drejtave 
ligjore të qytetarëve nga ana e pjesëtarëve të njësive speciale të policisë gjatë zbatimit të ak-
sioneve policore për zbulimin dhe kapjen e personave të dyshuar për vepra të kryera penale, 
por ende ka raste të shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut nga ana e policisë gjatë kryerjes 
së autorizimeve policore me përdorimin e mjeteve të detyrimit. Avokati i Popullit, në këto raste 
reagonte për nevojën e veprimit me profesionalizëm, sidomos gjatë publikimit të informatave për 
vepra të ndëshkueshme dhe për kryerësit dhe respektimin e parimit të prezumimit të pafajësisë.

Avokati i Popullit gjatë periudhës së kaluar realizoi komunikim pa pengesë me stacionet 
policore dhe Sektorin për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale të Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme. Megjithatë mbetet nevoja për forcimin e shkallës së paanshmërisë, qasjes 
profesionale dhe angazhimit më të madh në sigurimin e provave për keqpërdorim eventual të 
autorizimeve policore. 
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GJENDJET CIVILE DHE PUNË TJERA 
TË RENDIT

Edhe në këtë vit raportues parashtresat e parashtruara pranë Avokatit të Popullit nga kjo 
fushë, vënë në pah zvarritjen e procedurave për realizimin e të drejtave që kanë të bëjnë me 
rregullimin e statusit të shtetësisë, vendbanimin ose vendqëndrimin, lëshimin e dokumenteve 
publike (dokumente udhëtimi, letërnjoftim, certifikatë nga evidenca amë) dhe procedura të tjera 
administrative, sipas kërkesave të paraqitura paraprakisht në Ministrinë e Punëve të Brendshme 
ose në organe të tjera me autorizime publike.

Si rezultat i aktiviteteve të tij të vazhdueshme dhe bashkëpunimit të pandërprerë me 
Seksionin për çështje civile pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, veçanërisht me Sektorin 
për Punë Mbikëqyrëse-Administrative, Avokati i Popullit ka konstatuar se procedurat e fitimit 
të shtetësisë në Republikën e Maqedonisë shënojnë numër të rritur të aktvendimeve pozitive 
për aplikuesit. Megjithëkëtë, në lëndë të caktuara Avokati i Popullit konstatoi zvarritje të këtyre 
procedurave për shkak të koordinimit të pamjaftueshëm të organeve të Ministrisë (organi për 
shtetësi, organi për siguri, organi për të huaj, shërbimet rajonale policore) në procedura për 

Është rritur numri i parashtresave të 
qytetarëve në lidhje me mosndërmarrjen 
e autorizimeve policore, konform ligjit, 
ndërkaq korniza ligjore me të cilën rreg-
ullohet veprimi policor pamjaftueshëm 
implementohet në praktikë.

Janë konstatuar lëshime në aspekt 
të mbajtjes së evidencës policore, me çka 
pamundësohet përcaktimi i shkaqeve për 
autorizimet e ndërmarra policore.

Është zvogëluar numri i parashtre-
save për tejkalimin e autorizimeve poli-
core, veçanërisht për përdorimin e tepërt 
të forcës, por akoma ka raste të tejkalimit 
të autorizimeve.

Edhe më tej, gjatë veprimit policor, 
janë vërejtur raste të shkeljes së parimit 
të prezumimit të pafajësisë.

Konstatime

Zbatim konsekuent i autorizimeve 
policore të përcaktuara me akte ligjore 
dhe nënligjore me qëllim të sigurimit të 
sundimit të së drejtës, ruajtjes së ren-
dit dhe qetësisë publike, respektimit dhe 
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve.

Të vazhdojë procesi i krijimit të 
kushteve për kryerje efektive të punëve 
policore, si dhe edukim të vazhdueshëm të 
nëpunësve policor, me qëllim të mbindër-
timit të raportit policë-qytetarë.

Në vazhdimësi të punohet në 
përmirësimin e mbajtjes së evidencave 
policore dhe përmbajtjes së dokumenteve 
policore. 

Parimi i prezumimit të pafajësisë 
gjatë publikimit të informatave për aksio-
net e ndërmarra policore të respektohet 
në mënyrë konsekuente.

Rekomandime
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natyralizimin e aplikuesve. Për lëndë individuale Avokati i Popullit dërgonte mendime dhe sugjer-
ime në formë të shkruar, ndërsa për lëndë të tjera zyrat e Avokatit të Popullit me të gjitha mjetet 
në dispozicion kontaktonin me Sektorin për Punë Mbikëqyrëse-Administrative dhe Seksionin për 
shtetësi, pavarësisht llojit dhe shkallës së procedurës e cila ka qenë në rrjedhë. Avokati i Popullit 
me kënaqësi konstaton se respektohen sugjerimet e tij për orientimin shërbyes dhe ndihmë ndaj 
palës së paditur nga ana e organeve të cekura duke e marrë parasysh se në Ligjin për shtetësi të 
Republikës së Maqedonisë nuk parashikohen afate për vendimmarrje sipas kërkesës së paraqitur 
dhe se procedura mund të zhvillohet për një periudhë më të gjatë kohore derisa të sigurohen të 
gjitha provat e vlefshme, të përcaktuara me këtë Ligj. Me qëllim të përshpejtimit të procedurave 
për fitimin e shtetësisë së kërkuar, Avokati i Popullit i përshëndet ndryshimet e këtij ligji me 
heqjen e së drejtës për ankesë dhe mundësinë që pala e pakënaqur menjëherë të iniciojë kontest 
administrativ, por konsideron se ndryshimet duhet të jenë edhe në drejtim të parashikimit të 
kushteve lehtësuese për disa kategori të qytetarëve, të cilat përfshihen në parimet e Konventës 
Evropiane për Shtetësisë, me qëllim të përmbushjes së obligimeve të cilat Republika e Maqedon-
isë i ka ndërmarrë me Konventën.

Në lidhje me lëshimin e të ashtuquajturave dokumente biometrike publike (pasaporta, 
letërnjoftime, patentë shoferë) nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, u konfirmua kon-
statimi i Avokatit të Popullit, nga raportet paraprak, se me zvarritjen e procedurave (mos-lëshim 
brenda afatit ligjor) kufizohen qytetarët në realizimin e përditshëm të të drejtave dhe lirive të 
tyre të garantuara me Kushtetutë dhe ligje.

U konstatua edhe problemi me pamundësinë e lëshimit të dokumenteve të udhëtimit të 
shtetasve maqedonas, të cilët qëndrojnë jashtë vendit pandërprerë më shumë se gjashtë muaj 
në përfaqësitë diplomatike-konsullore të Republikës së Maqedonisë, me ç’rast Qeveria parala-
jmëroi zgjidhje gjatë vitit 2013.

Në vitin raportues kishte edhe parashtresa të qytetarëve të cilët kërkonin ndihmë nga 
Avokati i Popullit për realizimin e të drejtës së lajmërimit të vendbanimit/vendqëndrimit, me 
ç’rast për shkak të mangësive në të drejtën materiale nuk kanë pasur mundësi t’i realizojnë me 
kohë këto të drejta.

Në lidhje me të drejtën e daljes jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë të shtetasve të 
saj dhe qëndrimit të tyre të paligjshëm në shtetet-anëtare të Bashkimit Evropian, Avokati i Pop-
ullit i përshëndet masat e pushtetit ekzekutiv për liberalizimin e qëndrueshëm të kësaj të drejte 
përmes regjimit të udhëtimeve pa viza, ndërsa për ata qytetarë të cilët do ta keqpërdorin këtë të 
drejtë mund të ndërmerren masa të cilat do të jenë në përputhje me nenin 2 të Protokollit numër 
4 ndaj Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. 

Është përmirësuar puna e organit për mbajtjen e librave amë, në aspekt të  shërbimit më 
të shpejtë të qytetarëve me certifikatat nga evidenca amë dhe zbatimit të zgjidhjeve ligjore për 
rajone të reja amë dhe librat amë të cilët do t’i kënaqin nevojat e qytetarëve të bashkësive të 
ndryshme etnike.

Për dallim nga organet e lartpërmendura, Avokati i Popullit përsëri nuk hasi në bashkëpunim 
përkatës me organin kompetent për të huaj, përkatësisht Sektorin për Punë Kufitare dhe Migra-
cion në kuadër të Ministrisë për Punë të Brendshme. Ky organ doemos duhet t’i merr parasysh 
dispozitat ligjore për bashkëpunim me Avokatin e Popullit dhe Ligjin për punë të brendshme. 
Avokati i Popullit konstatoi se personat zyrtarë të organit për të huaj, dispozitat ligjore i zbatojnë 
në mënyrë restriktive në kontekst të përdorimit të mjetit efektiv juridik të shtetasve të huaj të 
prekur, për çka ka nevojë për edukim të tyre plotësues juridik.
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JURISPRUDENCA

Gjykimi i drejtë është bazë e çdo shteti ligjor, i cili qytetarëve të vet ua garanton qasjen 
deri në drejtësi. Kjo e përforcon besimin e qytetarëve në gjykata, të cilat e kanë për detyrë të 
sigurojnë procedurë me të cilën tërësisht do të respektohen të drejtat dhe liritë e njeriut. 

Avokati i Popullit mund të ndërmerr masa dhe veprime për mbrojtje nga gjykimi në afat të 
paarsyeshëm, përkatësisht nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore, me këtë rast 
duke i respektuar parimet e autonomisë dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor. 

Në vitin raportues, një numër i madh i qytetarëve, në parashtresat e tyre të parashtruara 
pranë Avokatit të Popullit, potencuan se nuk janë të kënaqur nga vendimet gjyqësore edhe përk-
rah faktit se Avokati i Popullit nuk ka kompetencë. Qytetarët, të cilët më së shpeshti ankoheshin 
nga kualiteti i vendimeve gjyqësore dhe jo për zvarritjen e procedurave gjyqësore, u këshilluan 
për mekanizmat e tjerë me të cilët mund t’i mbrojnë të drejtat e tyre, në kontekst të vendim-

Qytetarët edhe më tej ballafaqohen 
me vështirësi në procedurat për sigurimin 
e të drejtave statusore (lëshimin e do-
kumenteve publike, dokumenteve të ud-
hëtimit, letërnjoftimeve, certifikatave nga 
evidenca amë, lajmërimin e vendbanimit 
dhe adresës ku jeton, statusin e shtetë-
sisë). Shqetëson kohëzgjatja e proce-
durave administrative.

Një pjesë e dispozitave të Ligjit për 
lajmërimin e vendbanimit dhe vendqën-
drimit të qytetarëve nuk janë funksionale, 
me çka nuk mundësohet lajmërimi i vend-
banimit-vendqëndrimit faktik i qytetarëve, 
gjë që paraqet problem real edhe për 
qytetarët edhe për shoqërinë.

Në veçanti shqetëson mosveprimi 
i Sektorit për Punë Kufitare dhe Migra-
cion sipas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit gjatë mbrojtjes së të drejtave 
të qytetarëve dhe të gjithë personave të 
tjerë (në të cilët përfshihen edhe të huajt) 
të cilët i janë drejtuar Avokatit të Popullit.

Konstatime

Përshpejtimi i aktiviteteve për ndër-
timin e infrastrukturës dhe kapaciteteve 
kadrovike të organeve të cilat çdo ditë 
u shërbejnë qytetarëve në aspekt të të 
drejtave të tyre statusore. 

Ndryshime në Ligjin për lajmërimin 
e vendbanimit dhe vendqëndrimit të 
qytetarëve, me qëllim që qytetari ta la-
jmërojë vendin ku realisht jeton dhe qën-
dron.

Sektori për Punë Kufitare dhe Migra-
cion, i cili për vite me radhë e pengon punën 
e Avokatit të Popullit, t’i respektojë aktet lig-
jore. 

Rekomandime
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marrjes gjyqësore, përkatësish u jepeshin këshilla juridike për mënyrën dhe organet pranë të 
cilëve mund të kërkojnë mbrojtje. 

Edhe pse me reformat në jurisprudencë, përmes ndryshimeve të ligjeve procesuale, 
edukimit të vazhdueshëm të gjyqtarëve dhe masave tjera të ndërmarra, pritej përmirësim i kon-
siderueshëm i gjendjes, sa i përket realizimit të të drejtës së qytetarëve për qasje më të shpejtë 
dhe më të lehtë në drejtësi, megjithatë edhe në këtë vit raportues janë evidentuar parashtresa 
për gjykim në afat të paarsyeshëm. Për parashtresat të cilat kishin të bënin me kohëzgjatjen 
e procedurave gjyqësore, përkatësisht për efikasitetin e procedimit gjyqësor, Avokati i Popullit 
veproi në përputhje me kompetencat kushtetuese dhe ligjore dhe ndërmori masa dhe veprime 
përkatëse për mbrojtjen e parimit të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm. 

Në përputhje me kompetencën e tij, Avokati i Popullit vepronte sipas parashtresave për 
gjykim brenda afatit të arsyeshëm, me ç’rast në ankesat e qytetarëve mbizotëronte çështja e 
kohëzgjatjes së procedurave gjyqësore të shkallës së parë, veçanërisht para gjykatave civile, si 
dhe para Gjykatës Administrative të Republikës së Maqedonisë. Një numër më i vogël i parash-
tresave kishin të bënin me gjykatat e shkallës së parë të cilat veprojnë sipas lëndëve penale dhe 
para gjykatave të apelit. Edhe pse Avokati i Popullit është i vetëdijshëm se pjesërisht edhe vetë 
qytetarët kontribuojnë që procedurat të zgjasin më shumë sesa duhet, megjithatë konsideron 
se nevojitet angazhim më i madh dhe më proaktiv nga ana e gjykatave. Veçanërisht, një gjë e 
tillë duhet të merret parasysh në pjesën e bashkëpunimit të gjykatave me organet ose institucio-
net shtetërore gjatë grumbullimit të provave. Në këtë drejtim, janë regjistruar raste në të cilët 
mungon bashkëpunimi i Gjykatës Administrative me organet shtetërore, me qëllim të dërgimit të 
dokumenteve të caktuar, të nevojshëm për vendimmarrje sipas padisë kundër aktit të kontestuar 
administrativ. Me problemet e mos dërgesës ose mos dërgesës me kohë të provave të kërkuara 
nga organe tjera shtetërore, gjithashtu ballafaqohen edhe gjykatat e rregullta të shkallës së parë. 
Sikurse edhe gjatë viteve të kaluar edhe në këtë vit, gjykimi brenda afatit të arsyeshëm është 
kufizuar për shkak të numrit të pamjaftueshëm të resurseve njerëzore, si dhe kushteve joad-
ekuate për punë të gjykatave, para së gjithash duke e pasur parasysh Gjykatën Administrative. 

Të dhënat statistikore nga puna me lëndë e Avokatit të Popullit tregojnë se numri i par-
ashtresave për procedurat gjyqësore para gjykatave të shkallës së dytë është dyfish më i vogël, 
krahasuar me veprimin e gjykatave të shkallës së parë, ndërkaq parashtresat për punën e proku-
rorive publike janë të pakonsiderueshme dhe kryesisht kanë të bëjnë me efikasitet të pam-
jaftueshëm.

Në vitin e kaluar, Avokati i Popullit pranoi edhe parashtresa të cilat kishin të bënin me 
shkeljen e së drejtës nga avokatët, prandaj, në këtë drejtim, konsideron se organet disiplinore 
të Dhomës së Avokatisë të Republikës së Maqedonisë, më së shpeshti e mbajnë anën e për-
faqësuesve të kastës së tyre dhe e mbrojnë anëtarësinë e vet. Konkluzioni i këtillë rezulton nga 
fakti se organet disiplinore vepronin në mënyrë të avashtë sipas parashtresave dhe shpeshherë 
nuk u përgjigjeshin kërkesave të Avokatit të Popullit.

Në vitin 2012 u shënua rritje e numrit të parashtresave të cilat kishin të bënin me parreg-
ullsitë në punën e përmbaruesve. Rritja e numrit të parashtresave të këtilla ndodhi si rrjedhojë 
e bartjes së lëndëve të filluara përmbaruese nga gjykatat në kompetencë të përmbaruesve. Në 
këtë pjesë, më të shpeshta ishin parashtresat e qytetarëve me status të debitorëve në procedurë 
përmbaruese. Në parashtresa qytetarët ankoheshin se përmbarimi i detyrueshëm zbatohet pa 
respektimin dhe zbatimin në mënyrë konsekuente të dispozitave të Ligjit për përmbarim, për-
katësisht dërgesës jopërkatëse të urdhrave për përmbarimit me detyrim, të bllokimit të plotë të 
llogarive të tyre të transaksionit, me çka u rrezikohej minimumi ekzistencial ose se arkëtimi me 
detyrim zbatohej mbi të ardhurat në bazë të ndihmës sociale ose përkujdesjes ligjore. Një pjesë e 
vogël e parashtresave u dërguan edhe nga ana e kreditorëve, të cilët ankoheshin për zvarritje të 
paarsyeshme të procedurave për përmbarim të detyrueshëm, përkatësisht se përmbaruesit nuk 
ndërmarrin masa dhe aktivitete adekuate për arkëtimin efikas të kërkesave në para të përcaktuar 
në dokumentin për përmbarim.

Duke vepruar sipas këtij lloji të parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se padija e 
palëve shpeshherë është shkak për vështirësimin e realizimit të të drejtave gjatë procedurave për 
përmbarim të detyruar. Përkatësisht, të njëjtët kanë refuzuar të kontaktojnë me përmbaruesit, 
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Kohëzgjatja e procedurave civile 
dhe procedurave para Gjykatës Adminis-
trative edhe më tutje rezulton me qasje të 
vështirësuar deri te drejtësia.

Komunikimi i pamjaftueshëm efek-
tiv i organeve të pushtetit administrativ 
me pushtetin gjyqësor ndikon mbi pro-
longimin e paarsyeshëm të procedurave 
gjyqësore.

Është i madh numri i parashtresave 
në të cilat qytetarët nuk janë të kënaqur 
nga vendimet gjyqësore dhe kërkojnë 
ndërmarrjen e masave, për çka Avokati i 
Popullit nuk është kompetent.

Nuk kënaq numri i resurseve njerë-
zore dhe kushteve në të cilat veprojnë 
gjykatat, sidomos mungojnë parakushtet 
materiale teknike për punë efikase të 
Gjykatës Administrative.

Për shkak të veprimit të avashtë 
të organeve disiplinore të Dhomës së 
Avokatisë, vështirësohet procedura për 
mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, kur 
të njëjtat cenohen nga ana e avokatëve.

Është rritur numri i parashtresave 
të cilat kanë të bëjnë me parregullsi në 
procedurë para përmbaruesve, gjithash-
tu është konstatuar edhe njohje e pam-
jaftueshme e akteve normative nga fusha 
e përmbarimit nga ana e qytetarëve.

Konstatime

Respektim konsekuent i parimit të 
gjykimit brenda afatit të arsyeshëm dhe 
zbatim konsekuent i të drejtës materiale 
dhe procesuale, me qëllim të mundësimit 
të qasjes së barabarta të qytetarëve deri 
te drejtësia.

Përforcim i komunikimit efektiv i or-
ganeve shtetërore me pushtetin gjyqësor.

Krijim i kushteve për punë efikase 
të gjykatave, sidomos të Gjykatës Admin-
istrative dhe përforcim i kapaciteteve të 
tyre kadrovike.

Organet e Dhomës së Avokatisë me 
kohë, në mënyrë efikase dhe të paanshme 
të veprojnë sipas ankesave të parashtru-
ara nga ana e qytetarëve për cenimet e 
bëra nga avokatët.

Respektim i dispozitave ligjore nga 
ana e përmbaruesve në pjesën e lëndëve 
dhe mjeteve të cilat janë përjashtuar nga 
përmbarimi ose ekziston kufizim gjatë 
përmbarimit, por edhe ndërgjegjësim i 
qytetarëve për të drejtat dhe obligimet 
të cilat i kanë në përputhje me Ligjin për 
përmbarim.

Rekomandime

nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën e kundërshtimit për parregullsitë gjatë përmbarimit deri te 
kryetari i gjykatës dhe kërkonin që Avokati i Popullit të ndërmerr veprime për shmangien e par-
regullsive në procedurën e përmbarimit të detyruar. Nga ana tjetër, procedurat për përmbarim të 
detyruar janë relativisht dinamike, me afate të shkurtra kohore, me ç’rast është e domosdoshme 
ndërmarrje urgjente e masave. 

Avokati i Popullit drejtpërdrejt ose përmes korrespodencës me shkrim me përmbaruesit, 
arriti të sigurojë zbatim konsekuent dhe respektim të dispozitave ligjore me të cilat rregullohet 
përmbarimi i detyrueshëm. Përkatësisht, në një pjesë të caktuar arriti t’ua mbrojë qytetarëve 
minimumin ekzistencial, si dhe të sigurojë të mos zbatohet arkëtim i detyrueshëm i të ardhurave 
personale mbi bazë të mbrojtjes sociale, si dhe respektimin e dispozitave ligjore në pjesën e 
lëndëve dhe mjeteve të cilat janë përjashtuar nga përmbarimi ose ekziston kufizim gjatë përm-
barimit. 
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INSTITUCIONE NDËSHKUESE-
KORREKTUESE DHE EDUKUESE-KORREKTUESE 

Në funksion të mbrojtjes së të drejtave të personave të vendosur në institucionet ndëshkue-
se-korrektuese dhe edukuese-korrektuese gjatë vitit 2012 Avokati i Popullit vepronte sipas par-
ashtresave të parashtruara nga personat e dënuar dhe të paraburgosur, por edhe sipas lëndëve 
të formuara me iniciativë të vet.

Avokati i Popullit, pas procedurave të zbatuara, në drejtim të mbrojtjes së kësaj kategorie 
të personave, konsideron se është i nevojshëm mbindërtimi i mëtutjeshëm i kornizës ekzistuese 
ligjore në drejtim të respektimit dhe inkorporimit të plotë të Rregullave Evropiane të Burgjeve në 
sistemin tonë juridik, si dhe zbatimit konsekuent dhe të plotë të Ligjit për ekzekutimin e sank-
sioneve dhe akteve të tjera nënligjore në praktikë.

Sa u përket parashtresave të parashtruara nga personat e dënuar dhe të paraburgosur, u 
konstatua se, gjatë vitit të kaluar është zvogëluar numri i parashtresave të parashtruara kra-
hasuar me një vit më parë, e që nuk do të thotë edhe përmirësim i gjendjes në këtë plan. Përkun-
drazi, respektimi i të drejtave dhe lirive të garantuara të personave të privuar nga liria vazhdon 
të mbetet në nivel të pakënaqshëm. Nga analiza e bërë nga puna me lëndë, Avokati i Popullit 
konstatoi se në vitin raportues, mbipopullimi i kapaciteteve të institucioneve edhe më tej paraqet 
problemin kryesor, personat e dënuar vazhdojnë të përballen me probleme që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen shëndetësore, ndërkaq janë shpeshtuar edhe situatat konfliktuoze midis personave të 
dënuar. Avokati i Popullit konstatoi se për shkak të profesionalizmit të pamjaftueshëm, në raste të 
caktuara, personat zyrtarë kanë vepruar me elemente të sjelljes joprofesionale dhe me torturë.

Avokati i Popullit vlerëson se, edhe pse në raste të rralla, në Republikën e Maqedonisë shke-
let ndalimi i torturës dhe trajtimeve të tjera brutale dhe jonjerëzore ndaj personave të privuar 
nga liria. Angazhimi i pamjaftueshëm dhe profesionalizmi i pamjaftueshëm i personave zyrtar 
nëpër institucione, si nga aspekti i sigurisë ashtu edhe nga aspekti i procesit të risocializimit, re-
zultuan me rast të torturës dhe trajtimit joprofesional ndaj personave të paraburgosur në Burgun 
Manastir. Avokati i Popullit konstatoi se personat zyrtarë, të punësuar në burg, kanë vepruar në 
mënyrë të paligjshme dhe joprofesionale, përkatësisht në atë mënyrë me të cilën i kanë keqtra-
jtuar dhe goditur fizikisht personat e paraburgosur, me ç’rast u kanë shkaktuar lëndime të duk-
shme. Avokati Popullit vlerësoi se në rastin konkret është vepruar në kundërshtim me standardet 
ndërkombëtare dhe aktet normative ligjore vendase dhe për këtë shkak paraqiti Kërkesë për 
hapjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë ndëshkuese, e cila është pranuar nga ana 
e prokurorisë.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas punëve me lëndë, konstatoi se për shkak të problemit 
me mbipopullimin e kapaciteteve, personi i paraburgosur është detyruar të flejë në dyshemenë 
e Repartit të Paraburgimit. Avokati i Popullit sugjeroi se me trajtimin e këtillë, personi vihet në 
pozitë të pabarabartë me të paraburgosurit e tjerë dhe kërkoi zbatim dhe trajtim konsekuent, në 
përputhje me konventat e ratifikuara ndërkombëtare dhe dispozitat relevante ligjore, konform të 
cilave personi vendoset në lokal i cili i plotëson kushtet hapësinore, shëndetësore dhe higjienike.

Edhe pse jo në atë masë si në periudhën paraprake, edhe këtë vit raportues ishin të shpeshta 
situatat konfliktuoze ndërmjet personave të dënuar. Avokati i Popullit konstatoi se gjendjet e 
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këtilla janë rezultat të angazhimit të pamjaftueshëm të shërbimeve të sigurimit të institucioneve 
dhe mos-përmbushjes së detyrave në momente të caktuara, me çka vihet në pikëpyetje sigu-
ria personale e personave të dënuar, por edhe siguria e mbarë institucionit. Për këto shkaqe, 
ndërkaq nga aspekti i sigurisë personale, shpesh ka pasur raste kur personat e dënuar kërkonin 
transferim në institucione të tjera në Republikën e Maqedonisë. Së këtejmi, Avokati i Popullit i 
udhëzonte personat e dënuar t’i drejtohen Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve pranë Min-
istrisë së Drejtësisë, si organ kompetent, për miratimin e vendimit për transferimin e personave 
të dënuar nga një institucion në tjetrin. Në situata të caktuara, duke e pasur parasysh rrezikimin 
e pakontestueshëm të sigurisë së personave të caktuar, Avokati i Popullit kërkonte ndërmarrje 
të masave të sigurisë drejtpërdrejt nga drejtori i institucionit, ndërkaq nga Drejtoria për Ekze-
kutimin e Sanksioneve ndërmarrje me urgjencë të masave në drejtim të shqyrtimit të kërkesave 
të personave të dënuar, verifikimin e arsyeshmërisë së tyre dhe vendimmarrjes me kohë sipas 
të njëjtave.

Gjatë vitit pati edhe parashtresa të cilat kishin të bënin me klasifikimin dhe rivendosjen 
e personave të dënuar, gjendjen statusore nga e cila varet shfrytëzimi i favoreve. Së këtejmi, 
Avokati i Popullit potencoi se pakënaqësia 
e personave të dënuar është për shkak të 
klasifikimit seleksionues, përkatësisht se 
në kushte të njëjta disa persona të dënuar 
janë klasifikuar në mënyra të ndryshme. 
Në këtë kontekst, Avokati i Popullit ia dër-
goi Ministrisë së Drejtësisë vërejtjet e tij 
në lidhje me Rregulloren për shpërndarjen, 
klasifikimin dhe rivendosjen e personave 
të dënuar në institucionet ndëshkuese-ko-
rrektuese, me ç’rast i theksoi jokonsekue-
ncat dhe parregullsitë e caktuara në lidhje 
me vlerësimin e shkallës së rrezikut dhe 
mungesës së regjimit kalimtar në rastet 
kur personi i dënuar tanimë e ka fituar një 
trajtim të caktuar.

Avokati i Popullit dërgoi vërejtje edhe 
në lidhje me Rendin e ri të shtëpisë për 
personat e dënuar, të cilët vuajnë dënimin me burgim në institucion ndëshkues-korrektues, duke 
llogaritur se në kohën që është e nevojshme për të fituar favore duhet të llogaritet edhe koha e 
kaluar në paraburgim, duke e pasur parasysh faktin se procesi i risocializimit paraqet funksion 
bazë të institucioneve ndëshkuese-korrektuese. Këto vërejtje janë në drejtim se parregullsitë 
dhe mospërputhshmëritë e konstatuara mund të çojnë që disa persona të dënuar të vihen në 
pozitë të pabarabartë krahasuar me personat e tjerë të dënuar, veprim i cili sjell mosbesim ndaj 
institucionit dhe të punësuarve, veçanërisht ndaj të punësuarve në Shërbimin për Risocializim.

Një numër i madh i parashtresave, në vitin e kaluar, kishin të bënin edhe me të drejtën e 
personave të dënuar për mbrojtje shëndetësore, me ç’rast në ankesa u cekën kushtet e këqija në 
ambulancat e burgjeve, mungesa e ilaçeve, kujdesi joadekuat ose i pamjaftueshëm shëndetësor, 
që u ofrohet nga ana e shërbimeve mjekësore. Në raste të këtilla, Avokati i Popullit ua sugjeronte 
institucioneve obligimin për zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore dhe akteve ndërkombë-
tare, sidomos ata të cilët kanë të bëjnë me të drejtën e mbrojtjes shëndetësore të personave të 
dënuar dhe të paraburgosur. Avokati i Popullit intervenonte edhe në rastet kur personat e dënuar 
nuk mundeshin ta realizonin të drejtën e mbrojtjes shëndetësore për shkak të mosveprimit të 
administratës së burgut sipas kërkesave të tyre për kryerjen e ndërhyrjes operative në shpenzim 
të tyre, ndërkaq një gjë e tillë ka pasur mbulesë përkatëse me rekomandim nga mjeku-specialist. 
Në këtë aspekt, Avokati i Popullit kërkonte zbatim të përpiktë të akteve normative ligjore në 
kuptim të mbrojtjes shëndetësore të personave të dënuar, duke e vënë në dukje obligimin që të 
veprohet sipas kërkesave të tyre.

Në periudhën raportuese, Avokati i Popullit veproi edhe ndaj më shumë parashtresave në të 
cilat personat e privuar nga liria kërkonin këshillë juridike në kontest të shfrytëzimit të mjeteve 
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Edhe gjatë këtij viti raportues Avoka-
ti i Popullit konstatoi raste të torturës dhe 
të trajtimit joprofesional me personat e 
privuar nga liria.

Mbipopullimi i kapaciteteve në in-
stitucionet ndëshkuese - korrektuese, 
veçanërisht në Burgun “Idrizovë” edhe më 
tej është problem i cili shqetëson.

Edhe përkrah masave të ndërmarra 
konkrete për përmirësimin e sistemeve 
për mbrojtje shëndetësore, ato edhe më 
tej janë nën nivelin e kënaqshëm.

Avokati i Popullit konstatoi raste të 
klasifikimit seleksionues të personave të 
dënuar, ndërkaq vuri në pah edhe jokon-
sekuenca dhe parregullsi të caktuara në 
Rregulloren për shpërndarjen, klasifikimin 
dhe rivendosjen e personave të dënuar.

Sjellja joprofesionale dhe angazhimi 
i pamjaftueshëm i shërbimeve të sigurimit 
rezultoi me situata konfliktuoze ndërm-
jet personave të dënuar, me çka u vu në 
pikëpyetje siguria personale e personave 
të dënuar dhe siguria e institucioneve.

Procesi riedukues edhe më tej nuk 
e përmbush funksionin e tij të mirëfilltë, 
ndërkaq ekipimi i pamjaftueshëm i shërbi-
meve dhe mungesa e mjeteve financiare 
edhe më tutje janë problem serioz me të 
cilin ballafaqohen këto institucione.

Konstatime

Analizim i detajuar i të gjitha të dhë-
nave për torturë, trajtim jonjerëzor dhe 
trajtim tjetër joprofesional me personat e 
privuar nga liria dhe zbatim të procedurave 
përkatëse dhe ndërmarrje e masave.

Ndërmarrje e ndërhyrjeve konkrete 
për reduktimin e mbipopullimit të kapac-
iteteve dhe përmirësimin e kushteve të 
qëndrimit, me respektim të plotë të din-
jitetit njerëzor të personave të vendosur 
në këto institucione.

Përmirësim i shërbimeve shën-
detësore në institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-korrektuese 
përmes vendosjes së sistemit përkatës të 
mbrojtjes shëndetësore.

Revidim i akteve nënligjore, me të 
cilët rregullohet klasifikimi dhe shpërndar-
ja e personave të dënuar.

Përsosje e mëtutjeshme dhe për-
forcim i funksionit mbikëqyrës të Shërbi-
mit për Sigurim me qëllim të ngritjes së 
shkallës së sigurisë dhe parandalimit të 
konflikteve fizike ndërmjet personave të 
dënuar. 

Riekipim dhe avancim i punës së 
Sektorit për Risocializim përmes edukimit 
të vazhdueshëm të të punësuarve, si par-
akusht për arritjen e njërit nga qëllimet 
kryesore të ndëshkimit, përkatësisht riso-
cializimit të personave të dënuar. Organet 
kompetente të ndërmarrin masa për-
katëse me qëllim të sigurimit të mjeteve 
të domosdoshme financiare për funk-
sionim normal të këtyre institucioneve.

Rekomandime

juridike para gjykatave kompetente, ndërkaq u hapën edhe disa procedura për shkak të vdekjes 
së personi të dënuar, në të cilat procedura organet kompetente kryen inspektim në vendin e 
ngjarjes, me ç’rast u kërkua të bëhej edhe obduksion mbi personin e dënuar i cili kishte ndërruar 
jetë.

Në kontekst të perceptimit të gjendjeve nga veprimi sipas parashtresave, është e pranishme 
përshtypja se sistemi i burgjeve ballafaqohet me mungesë të mjeteve financiare, e që gjithsesi 
ndikon në kushtet materiale të institucioneve ndëshkuese-korrektuese, por edhe në veprimin me 
personat e dënuar dhe shkallën e realizimit të të drejtave të tyre. Për gjendjen ekzistuese të pa-
kënaqshme në sistemin penitenciar, kontribuon edhe shkalla e ulët e ndërmarrjes së aktiviteteve 
riedukuese për personat e dënuar, si dhe mosekzistimi i aktiviteteve edukative për personat e 
punësuar në këto institucione. Edhe pse disa vite më pas ishte e pranishme ideja për themelimin 
e qendrës për trajnim, në suaza të sistemit të burgut, për fat të keq e njëjta edhe më tej mbetet 
vetëm si një projekt i parealizuar.
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MARRËDHËNIET PRONËSORE-JURIDIKE

Vazhdon tendenca që numri më i madh i parashtresave të pranuara nga fusha e marrëd-
hënieve pronësore-juridike t’u dedikohen realizimit të të drejtave të qytetarëve në procedurën 
për denacionalizim.

Së këtejmi, problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët mbeten të njëjtë, zvarritja e 
paarsyeshme e procedurave dhe mosefikasiteti i veprimit në numër jo edhe aq të vogël të ras-
teve, madje edhe pa ekzistimin e çfarëdo qoftë rrethanave objektive për mënyrën e këtillë të 
punës, me çka krijohet përshtypja se sipas lëndëve veprohet në mënyrë seleksionuese, të pa-
barabartë dhe subjektive.

Përkatësisht, në vitin raportues, janë parashtruar parashtresa në të cilat qytetarët kërkonin 
intervenim nga Avokati i Popullit për lëndë për denacionalizim, të cilat datojnë që nga viti 2000 
dhe të cilat për momentin akoma janë në procedurë të shkallës së parë.

Në këtë drejtim veprimi jo në kohë, e nënkupton jo vetëm vendimmarrjen me kohë nga 
organet në lidhje me kërkesat e qytetarëve, por edhe moszbatimin e dispozitave të së drejtës 
materiale, e cila parashikon mundësi që sipas lëndëve të caktuara të miratohet vendim relevant.

Kështu, thuaja se nuk ka rast kur nga ana e organit të shkallës së dytë ose nga Gjykata Ad-
ministrative është zbatuar ligji në atë mënyrë që lënda të jetë zgjidhur në mënyrë meritore, edhe 
pse ekziston mundësi e tillë në rastet kur veprojnë sipas ankesës së depozituar, përkatësisht 
padisë kundër aktvendimit i cili është anuluar një herë dhe është kthyer për zgjidhje të sërishme.

Intervenimet e Avokatit të Popullit nuk hasin në mbështetje të plotë nga organi për dena-
cionalizim. Të gjitha organet, në kuadër të kompetencave të tyre, duhet t’i përfundojnë procedu-
rat e filluara dhe të miratojnë vendime përkatëse sipas kërkesave të lëndëve, me çka qytetarëve 
do t’u mundësohet realizimi i të drejtave dhe interesave të tyre të garantuara me Kushtetutë dhe 
ligj.

Më së shpeshti merret përgjigje jocilësore, përkatësisht ceket se procedura është në rrjedhë 
ose se përcaktohen faktet dhe rrethanat të cilat janë të rëndësishme për miratimin e vendimit të 
drejtë. Rrjedhimisht me këtë, ekzistojnë shumë lëndë sipas së cilave përcaktimi i funksionalitetit 
të një toke të caktuar, sigurimi i certifikatës nga plani detaj urbanistik, marrja e të dhënave nga 
kadastra dhe sigurimi i provave të tjera zgjatë jo me ditë e javë por me muaj, ndërsa jo rrallëherë 
edhe me vjet.

Gjendja e këtillë është jashtë standardeve juridike të cilat imponojnë obligimin që organet, 
në kuadër të kompetencës së tyre, t’u sigurojnë qytetarëve realizim efikas dhe të ligjshëm të të 
drejtave dhe lirive të tyre kushtetuese.

Në këtë segment, në vend të aktivitetit të shtuar për përfundimin final të këtij procesi, 
doemos duhet të theksohet se nga ana e komisioneve të shkallës së parë për denacionalizim, 
me këmbëngulje shmanget obligimi për respektimin e sugjerimeve dhe udhëzimeve të organeve 
gjyqësore, të cilat jepen në vendimet e miratuara e që kanë të bëjnë me kontestet administrative 
dhe praktikat e deriatëhershme, për lëndë të cilat rezultojnë nga marrëdhënia e njëjtë faktike 
dhe juridike, përkatësisht nga gjendja e njëjtë faktike dhe juridike e punëve.

Prandaj, nëse procedura për denacionalizim vazhdon me ritmin e njëjtë, sigurisht se do të 
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zgjasë edhe për një periudhë të gjatë kohore, ndërkaq me këtë konfirmohen konstatimet para-
prake të Avokatit të Popullit se nuk mund të parashikohet se kur sigurisht do të përfundojë.

Më tej, kur bëhet fjalë për parashtresat kundër Agjencisë për Kadastër dhe Patundshmëri 
dhe njësitë e saj organizative, kemi tendencë që qytetarët t’i drejtohen Avokatit të Popullit, 
me ç’rast shprehin pakënaqësi nga përmbajtja e vërtetimeve për refuzimin e regjistrimit të të 
drejtave të caktuara, gjatë formimit dhe udhëheqjes së kadastrës së patundshmërive ose kor-
rigjimit të ndonjë gabimi teknik. Por, ata fare nuk e shfrytëzojnë mjetin juridik për paraqitjen e 
padisë para Gjykatës Administrative në mënyrë që të përcaktohet se a janë plotësuar kushtet 
për regjistrimin e së drejtës, në përputhje me dispozitat e Ligjit për kadastër të patundshmërive.

Në një situatë të këtillë, gjithsesi se mbetet vetëm mundësia që Avokati i Popullit përmes 
kontrollit të brendshëm të kërkojë nga Agjencia për Kadastër kryerjen e mbikëqyrjes mbi ligjsh-
mërinë e procedurës ose t’ua shpjegojë mënyrën, procedurën dhe organet para të cilëve munden 
dhe kur eventualisht mund të kërkojnë fshirjen e të drejtave të regjistruara në kadastrën e pa-
tundshmërive.

Përndryshe, fakt i pamohueshëm është se Agjencia për Kadastër të Patundshmërive në 
vazhdimësi zbaton reforma, të cilat janë në drejtim të rritjes së efikasitetit për lëshimin e të 
dhënave, si dhe se u takon institucioneve të cilat gjatë viteve të kaluara në mënyrë të konsider-
ueshme e kanë përmirësuar cilësinë e punës së vet dhe kualitetit të të dhënave.

Mirëpo, edhe përkrah përpjekjeve të shtuara për sigurimin e lëshimit papengesë dhe me 
kohë të aktpronësive, kopje nga planet e kadastrave dhe dokumenteve të tjera të ngjashme, 
është fakt se përditë shkaktohen rrëmuja dhe turma të cilat jo gjithmonë personat përgjegjës i 
zgjidhin në mënyrë adekuate. Gjendja e këtillë, gjithsesi se krijon revolt të arsyeshëm dhe pa-
kënaqësi, veçanërisht sepse qytetarët i paguajnë këto shërbime dhe prandaj me arsye presin që 
kadastra t’u ofrojë shërbim të mirëfilltë.

Ndryshimet ligjore dhe fushatat reklamuese për blerjen e vendit të oborreve rezultoi me 
fluks jashtëzakonisht të madh të kërkesave, por duke i pasur parasysh kapacitetet dhe mënyrën 
e punës së Drejtorisë për Punë Pronësore-Juridike dhe njësitë e saj organizative, nuk ekziston 
mundësi që sipas tyre të veprohet në mënyrë përkatëse dhe brenda afatit të përcaktuar ligjor, 
ndërkaq për këtë qytetarët gjithashtu kërkojnë intervenim nga Avokati i Popullit.

Gjendje e përgjithshme është se procedurat e këtilla zgjasin me vite, qytetarët vështirë 
marrin informata për fazën në të cilën gjendet procedura dhe u ekspozohen shpenzimeve të pa-
nevojshme për kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm, me ç’rast as Inspektorati Shtetëror 
Administrativ në masë të mjaftueshme nuk i sanksionon gjendjet që kanë të bëjnë me realizimin 
jo në kohë, joekonomik dhe joefikas të të drejtave dhe interesave të qytetarëve dhe pjesëmar-
rësve të tjerë në procedurën administrative në zgjidhjen e çështjeve administrative.

Në këtë sferë, ekziston edhe problemi sistemor, i cili gjithsesi se duhet të zgjidhet në 
mënyrë adekuate, ndërkaq ka të bëjë me kushtet dhe lartësinë e kompensimit të blerjes së tru-
allit në pronësi të Republikës së Maqedonisë, në të cilin është ndërtuar objekt pa leje, ndërkaq në 
përputhje me Ligjin për veprim sipas objekteve të ndërtuara pa leje u është lëshuar aktvendim 
për përcaktimin e statusit juridik.

Përkatësisht, bëhet fjalë për gjendje, sipas së cilës kjo kategori e qytetarëve nuk mund ta 
paguajnë truallin me çmim prej 1 euro për m2, siç është përcaktuar me dispozitat e Ligjit për pri-
vatizim dhe qiramarrje të truallit ndërtimor në pronësi të shtetit dhe urdhëresën përkatëse sepse 
ekziston zbrazëtitë ligjore, përkatësisht akoma nuk është rregulluar me dispozita ligjore dhe me 
akt përkatës nënligjor.

Konkretisht, këta qytetarë edhe pse faktikisht për shumë vjet me radhë dhe në mënyrë 
të drejtpërdrejt e zotërojnë atë, në evidencën e kadastrës nuk janë regjistruar si bartës të të 
drejtës së shfrytëzimit të truallit ndërtimor në të cilin kanë ndërtuar objekte banimi, të njëjtin e 
kanë fituar nga pronarë të mëparshëm me marrëveshje me shkrim, e cila nuk është vërtetuar 
para organeve kompetente (gjykatat) dhe për të cilin nuk është paguar tatimi mbi qarkullim. Së 
këtejmi, nuk është fare kontestuese se pronarët e mëparshëm (të cilët për nacionalizimin e kryer, 
shteti nuk i ka dëmshpërblyer) nuk kërkojnë që t’u kthehet ose t’u paguhet trualli për shkak se 
e kanë shitur atë.
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Prandaj, për ta, me arsye mund të shtrohet pyetja për drejtësi, barazi dhe mosdiskriminim 
nëse ata tani duhet përsëri ta blejnë nga shteti truallin e njëjtë ose ta marrin me qira me pagesë 
të kompensimit, ndërkohë që tanimë e kanë blerë një herë edhe atë me çmim tregu nga pronarët 
e mëparshëm apo, nëse edhe e blejnë për ta duhet të vlejnë kushte më të pavolitshme – truallin 
ta blejnë me çmime tregu dhe jo nga 1 euro për m2.

Procesi i denacionalizimit nuk për-
fundoi as në vitin 2012, duke i pasur par-
asysh parashtresat e qytetarëve, është 
pikëpyetje se kur do të kryhet përfundim-
isht. 

Komisionet për denacionalizim, 
Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike dhe 
njësitë e saj organizative, në raste të cak-
tuara e pengojnë punën e Avokatit të Pop-
ullit. Të njëjtat nuk mund t’u përgjigjen në 
mënyrë strukturore detyrave të parash-
truara, nuk sigurojnë zbatim të barabartë, 
të paanshëm dhe objektiv të akteve nor-
mative në zgjidhjen e çështjeve adminis-
trative dhe nuk kanë qasje shërbyese për 
realizimin e të drejtave dhe interesave të 
palëve. 

Edhe përkrah reformave të kry-
era, megjithatë qytetarët ballafaqohen 
me pritje të gjata dhe të lodhshme para 
sporteleve të Agjencisë për Kadastër të 
Patundshmërive dhe njësitë e saj organi-
zative, sidomos në Shkup.

Poseduesit e objekteve të ndërtu-
ara pa leje, në truallin që është pronë e 
Republikës së Maqedonisë, nuk mund ta 
realizojnë të drejtën e blerjes së truallit 
ndërtimor, sepse nuk janë përcaktuar 
kushtet për blerje dhe nuk është miratuar 
akti nënligjor për lartësinë e kompensimit.

Konstatime

Të ndërmerren masa nga çdo aspekt, 
me qëllim që procesi i denacionalizimit të 
përfundojë një herë e përgjithmonë. 

Ndërmarrje e masave me të cilat 
do të rritet kualiteti i punës së Drejtorisë 
për Punë Pronësore-Juridike dhe njësive 
të saj organizative, me qëllim që të mund 
në mënyrë strukturore t’u përgjigjen de-
tyrave të parashtruara në zgjidhjen e 
çështjeve pronësore-juridike.

Nga aspekti normativ të përcakto-
hen kushtet për blerjen e truallit, pronë 
e Republikës së Maqedonisë, në të cilin 
është ndërtuar objekt pa leje, ndërkaq në 
përputhje me Ligjin për veprim me objek-
tet e ndërtuara pa leje është lëshuar akt-
vendim për përcaktimin e statusit juridik, 
lartësinë e kompensimit, si dhe mënyrën 
dhe procedurën për zbatimin e blerjes së 
truallit përkatës. 

Agjencia për Kadastër të Patund-
shmërive të ndërmerr masa për kapër-
cimin e pritjeve të gjata të qytetarëve në 
lokalet e njësive të tyre organizative dhe 
veçanërisht në Shkup.

Procesi i privatizimit të truallit ndër-
timor të rrumbullakohet me më pak përp-
jekje dhe mjete për qytetarët.

Me zbatim të përpiktë të principeve 
për barazi dhe mosdiskriminim të zgjidhet 
problemi i privatizimit të truallit ndërtimor 
për personat fizikë dhe juridikë, të cilët në 
evidencën e kadastrës nuk janë regjistruar 
si bartës të së drejtës së shfrytëzimit, edhe 
pse drejtpërdrejt dhe faktikisht e zotëro-
jnë për një periudhë kohore më të gjatë, 
ndërkaq e kanë fituar me marrëveshje të 
lidhur me pronarët e mëparshëm, e cila 
nuk është vërtetuar në mënyrë përkatëse.

Rekomandime
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URBANIZMI DHE NDËRTIMI

Gjendjet në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit janë me rëndësi vitale për qytetarët dhe 
gjithsesi për shoqërinë në përgjithësi.

Së këtejmi, qëllimi kryesor i rregullimit dhe humanizimit të hapësirës është sigurimi i stand-
ardeve dhe kushteve për jetë më të mirë, punë dhe funksionim më të mirë të të gjithë subjekteve 
shoqërore e që është kusht për ndërtimin e një bashkësie të shëndetshme familjare, jetë urbane, 
marrëdhënie të rregulluara pronësore-juridike dhe progres shoqëror-ekonomik.

Korniza ligjore, me të cilën rregullohen drejtpërdrejt marrëdhëniet e subjekteve gjatë plani-
fikimit të hapësirës dhe ndërtimit është në lidhje të ngushtë me rregullat e tjera juridike, me 
të cilat rregullohen marrëdhëniet detyrimore dhe marrëdhëniet e tjera pronësore-juridike, mar-
rëdhëniet në infrastrukturën komunale dhe të komunikacionit, mjedisit jetësor etj., për çka u 
nënshtrohet ndryshimeve dhe plotësimeve të shpeshta. 

Edhe pse ndryshimet kanë për qëllim përmirësimin e gjendjeve, megjithatë kjo krijon 
vështirësi gjatë zbatimit praktik të të njëjtave, jo vetëm për qytetarët, por edhe për të punësu-
arit në organet që e zbatojnë ligjin, gjë që ndikon në efikasitetin e realizimit të të drejtave të 
qytetarëve. Sidomos këtu do të duhej të potencohen ndryshimet në Ligjin për veprim me objekte 
të ndërtuara pa leje.

Gjatë realizimit të të drejtave individuale, në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit, qytetarët 
më së shpeshti komunikojnë me organet e pushtetit lokal, edhe pse nuk përjashtohet se për 
këtë u nevojiten shërbime edhe nga organet e pushtetit qendror, ndërmarrjet publike, organet 
e organizatat e tjera dhe shërbimet e caktuara publike. Pikërisht për këtë, numri më i madh i 
parashtresave, në periudhën raportuese, kishin të bënin me organet e pushtetit lokal edhe atë 
për të drejta që kanë të bëjnë me procedurën e legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje, për 
fitimin e lejes për ndërtim, për heqjen e objekteve të ndërtuara pa leje të cilët i prekin interesat 
e tyre ose, për vënien jashtë fuqie të aktvendimeve për heqjen e ndërtimeve dhe objekteve pa 
leje me karakter të përkohshëm.

Krahasuar me vitet paraprak, periudha raportuese u karakterizua me numër të konsider-
ueshëm të reduktuar të parashtresave kundër veprimeve ose mosveprimeve të organeve të 
ngarkuara për zbatimin e akteve normative nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimit, e që mund të 
jetë rezultat i reformave strukturore të kornizës ligjore, të ndërmarra me qëllim të përshpejtimit 
të procedurave, reformave të caktuara organizative në kadastrën e patundshmërive dhe gjithsesi 
lidhjes elektronike të institucioneve, si dhe mundësive të ofruara me Ligjin për veprim me objekte 
të ndërtuara pa leje.

Me këtë Ligj, qytetarëve iu mundësua që me një kompensim simbolik në para t’i legalizojnë 
ndërtimet pa leje, me çka u bë një hap i rëndësishëm në drejtim të rregullimit të një numri të 
madh të problemeve me karakter pronësor-juridik dhe komunal, madje edhe problemeve në lid-
hje me rendin dhe qetësinë publike të cilat gjeneronin procedura të shumta gjyqësore. Gjithash-
tu, me miratimin e këtij Ligji u ndërpre përmbarimi i një numri të madh të akteve administrative 
të miratuara tashmë për shembjen e objekteve të ndërtuara pa leje, e që ishte arsye shtesë për 
reduktimin e numrit të këtij lloji të parashtresave.

Kur bëhet fjalë për realizimin e të drejtave individuale të qytetarëve, në sferën e urban-
izmit dhe ndërtimit, fitohet përshtypje se është përmirësuar komunikimi i organeve të njësive të 
pushteti lokal me Avokatin e Popullit. 



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

58

 www.ombudsman.mk

Në periudhën raportuese, njësitë e pushtetit lokal, duke vepruar sipas kërkesave të 
qytetarëve e zgjidhën statusin juridik të një numri të madh të ndërtimeve pa leje, gjë që pati 
ndikim të shumëfishtë pozitiv të gjendjeve në këtë sferë.   

Një numër i caktuar i njësive të pushtetit lokal ende përballen me problemin e ekipimit të 
pamjaftueshëm kadrovik të shërbimeve inspektuese, me ç’rast ka raste kur vetëm një inspektor 
angazhohet për kontrollin e zbatimit të ligjit në rajonin e më shumë komunave.

Komunikimi i organeve me Avokatin e Popullit shënon progres, edhe pse ka hapësirë për 
përmirësimin e tij, veçanërisht me komunat Shuto Orizarë dhe Çair, shërbimet e të cilave vepro-
jnë me vonesë sipas kërkesave dhe urgjencave të Avokatit të Popullit.

Në pjesën e planifikimit të hapësirës, Avokati i Popullit konsideron se nuk është përkatëse 
t’i jepet përparësi interesit komercial në dëm të interesit publik. 

Kur gjendjet e këtilla në sferën e ndërtimit paraqesin praktikë shumëvjeçare, atëherë 
qytetarët, të cilët kërkojnë mbrojtje nga Avokati i Popullit, shprehin dyshime se bëhet fjalë për 
keqpërdorim nga pozita e fuqisë, statusit shoqëror ose politik, korrupsionit ose mangësive të 
tjera shoqërore.

Edhe pse rregullimi dhe humanizimi i hapësirës janë principe themelore mbi të cilët bazohet 
planifikimi dhe urbanizimi, megjithatë jemi dëshmitarë të gjendjeve kur ndërtime të caktuara 
qëndrojnë varur mbi trafik, disa objekte banesore ose afariste tërësisht e pengojnë qarkullimin 
e ajrit, fëmijët nuk kanë kënd minimal për rekreacion, ndërsa sipërfaqet e gjelbra janë gjithnjë 
e më të pakta.

Për këtë, Avokati i Popullit apelon deri te këshillat e pushtetit lokal, në emër të interesit 
publik, në çdo fazë të miratimit të planeve detaje urbanistike t’i marrin parasysh dhe në mënyrë 
konsekuente t’i respektojnë principet e humanizimit, rregullimit të drejtë dhe funksional të hapë-
sirës dhe ndikimit mbi mjedisin jetësor.

Aktet administrative për heqjen e 
ndërtimeve pa leje zbatohen me vështirë-
si, ndërkaq shkakun për këtë, njësitë e 
pushtetit lokal më së shpeshti e locojnë 
në mjetet e pamjaftueshme financiare.

Gjatë miratimit të planeve detaje 
urbanistike, njësitë e pushtetit lokal vë-
mendje më të madhe i përkushtojnë in-
teresit të tyre financiar sesa obligimit për 
humanizimin e hapësirës dhe krijimin 
e kushteve për funksionim normal të 
qytetarëve.  

Mundësia për legalizimin e ndër-
timeve pa leje për kompensim simbolik 
në para e zvogëloi numrin e ankesave të 
qytetarëve drejtuar Avokatit të Popullit.

Konstatime

Organet kompetente të vazhdojnë 
që në mënyrë konsekuente t’i përmbahen 
dhe ta zbatojnë kornizën ligjore, si në as-
pekt të afateve ashtu edhe në aspekt të 
ligjshmërisë, gjatë vendimmarrjes.

Të rritet aktiviteti preventiv i sek-
sioneve për punë inspektuese, përmes in-
spektimeve më të shpeshta në terren, me 
qëllim që në fazën fillestare të parandalo-
hen aktivitetet e paligjshme ndërtimore. 

Gjatë hartimit dhe miratimit të plan-
eve detaje urbanistike, njësitë e pushtet-
it lokal t’i marrin parasysh nevojat reale 
të qytetarëve dhe me to të sigurohet jo 
vetëm shfrytëzim racional i hapësirës, por 
edhe kushtet për jetë dhe punë humane 
të qytetarëve.

Të zbatohen projekte, me qëllim 
të ndërgjegjësimit dhe përgjegjësisë së 
nëpunësve shtetërorë dhe personave 
përgjegjës në organet kompetente të 
pushtetit qendror dhe lokal për profesion-
alizëm, azhurnitet dhe ligjshmëri më të 
madhe.

Rekomandime
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MJEDISI JETËSOR

E drejta e mjedisit jetësor paraqet të drejtë fundamentale qytetare, respektimi konsekuent 
dhe i plotë i së cilës është kusht për shëndet më të mirë, jetë më të cilësore dhe më të gjatë të 
qytetarëve.

Sipas të dhënave statistikore jetëgjatësia mesatare e qytetarëve në Republikën e Maqedon-
isë është larg nga mesatarja e jetëgjatësisë së qytetarëve të vendeve të tjera të Evropës.

Njëri nga shkaqet, veç tjerash, qëndron në ndotjen e mediumeve të mjedisit jetësor, veça-
nërisht të ajrit dhe tokës, ndërkaq përgjegjësia mund t’u përshkruhet më shumë faktorëve, në 
mesin e të cilëve: vetëdija e ulët ekologjike e qytetarëve, këmbëngulja e pronarëve të kapac-
iteteve të prodhimtarisë për fitim më të madh, por edhe për shkak të sjelljes tolerante të shtetit 
ndaj ndotëse të mëdhenj dhe kapaciteteve të pamjaftueshme dhe angazhimit të organeve ins-
pektuese, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal.

Si rezultat i kësaj, ballafaqohemi me numër të madh të vendgrumbullimeve të mbeturinave 
ndërtimore, komunale dhe mbeturinave të tjera përgjatë rrjedhave të lumenjve nëpër mbarë 

vendin, të cilat ndikojnë negativisht në kual-
itetin e ujit dhe me këtë edhe në tokën bu-
jqësore përgjatë tyre.

Për gjendjet e këtilla negative dhe duku-
rive të vendgrumbullimeve të paligjshme, 
mes tjerash, përgjegjësinë e mbajnë njësitë e 
pushtetit lokal, kujdestarët komunal të rendit 
dhe inspektorët e mjedisit jetësor të cilët nuk 
angazhohen mjaftueshëm për identifikimin 
dhe sanksionimin e ndotësve.

Nga ana tjetër, shqetëson edhe mos-
pasja e ideve dhe mungesa e planeve dhe 
programeve të njësive të pushtetit lokal për 
ndërmarrjen e masave për riparimin e gjend-
jeve të këtilla edhe pse gjatë viteve të kaluara 
rekomandimet e Avokatit të Popullit në këtë 
drejtim u pranuan pa rezervë.

Fitohet përshtypja se organet e pushtetit 
qendror edhe përkrah aktiviteteve të shumta 

si në planin legjislativ, ashtu edhe në planin e implementimit të kornizës ligjore, megjithatë nuk 
manifestojnë gatishmëri më të madhe për ndërmarrjen e masave më radikale për sanksionimin 
e ndotësve të mëdhenj.

Sjellja e këtillë joadekuate e të gjithë faktorëve shoqëror ndaj mjedisit jetësor është shkak 
për gjendjen shumëvjeçare dhe pasojat nga vendgrumbullimet e paligjshme të mbeturinave në 
Tetovë, për pasojat të cilat akoma i vuajnë qytetarët e Velesit, për ndotjen enorme të ajrit në 
Shkup dhe gjithsesi ndikon në degradimin e vazhdueshëm të mëtutjeshëm të mediumeve të 
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mjedisit jetësor dhe pasojat e dëmshme mbi shëndetin e njerëzve, botën shtazore dhe bimore.
Gjendja me mjedisin jetësor, me sa duket është në margjina të obligimeve të të gjithë 

subjekteve dhe në vend që përgjegjësit të merren më konkretisht me zgjidhjen e tyre të njëjtat 
prolongohen për kohë tjera-më të mira.

Se vetëdija ekologjike është në nivel shumë të ulët, mes tjerash, flet edhe e dhëna se, në 
vitin raportues, numri i parashtresave të qytetarëve në këtë segment, nga puna e Avokatit të 
Popullit është shumë i vogël, ndërkaq se organet inspektuese kompetente nuk angazhohen sa 
duhet dhe në mënyrë konsekuente dhe nuk i kryejnë deri në fund punët që janë në kompetencë 
të tyre, flet edhe e dhëna se nuk janë në gjendje ta tejkalojnë problemin e parandalimit të rua-
jtjes së kafshëve shtëpiake në mjedise urbane ose pengimin e dukurisë së vendgrumbullimit të 
mbeturinave të ngurta përgjatë brigjeve të lumenjve, po madje edhe nëpër vendbanime. 

Në parashtresat e parashtruara pranë Avokatit të Popullit, megjithatë qytetarët më së shumti 
u ankuan për mosveprimin e inspektorëve komunal kundër qytetarëve të cilët kanë vepruar në 
kundërshtim me dispozitat e Ligjit për veprimtari komunale, për nivelin e lartë të zhurmës e cila 
vjen nga objekte hotelerie në fqinjësi ose ndikimit të dëmshëm të antenave të operatorëve të 
telekomunikacionit të vendosura në objekte ndërtimore në afërsi të drejtpërdrejt.

Duke vepruar sipas parashtresave Avokati i Popullit i animonte dhe kërkonte angazhim nga 
të gjitha organet të cilat në çfarëdo qoftë mënyre kanë obligime ligjore për ndërmarrjen e vepri-
meve ose sanksionimin e aktiviteteve jolegale.

Edhe gjatë këtij viti qytetarët kërkonin mbrojtje nga ndikimi i dëmshëm i rrezatimit jo-
jonizues i cili emetohet nga pajisja e telekomunikacionit mbi shëndetin e tyre, Avokati i Popullit 
konstatoi se Republika e Maqedonisë ndoshta është vendi i vetëm, nga fqinjësia, e cila akoma 
nuk e ka miratuar Ligjin për mbrojtje nga rrezatimi jo-jonizues.

Miratimi i një akti normativ do të duhet të jetë një nga prioritetet kryesorë, sepse në këtë 
mënyrë do të kontribuohej jo vetëm për rregullimin e marrëdhënieve në këtë sferë, por edhe do 
ta përmirësonte perceptimin e qytetarëve për rreziqet reale nga rrezatimi jo-jonizues mbi shën-
detin e tyre. 

Vetëdija e ulët ekologjike e 
qytetarëve, ndërkaq edhe interesat per-
sonale dhe komerciale janë shkaku krye-
sor për gjendjet e palakmueshme të të 
gjitha mediumeve të mjedisit jetësor.

Aktiviteti i pamjaftueshëm preven-
tiv i inspektorëve të autorizuar për mjedis 
jetësor në njësitë e pushtetit lokal është 
shkak për krijimin e vendgrumbullimeve 
të mbeturinave të ngurta dhe urbane në 
afërsi të drejtpërdrejt të vendbanimeve 
dhe përgjatë rrjedhave të ujërave.

Transferimi i kompetencave dhe 
përgjegjësive nga njëri tek organi tjetër, 
shkak dhe vështirësi për realizim efikas të 
të drejtave ekologjike të qytetarëve.

Konstatime

Ndërmarrje urgjente e masave për 
ndërtimin e vendgrumbullimeve rajonale 
të mbeturinave urbane dhe mbeturinave 
të tjera të ngurta.

Komunikim më i madh efektiv 
ndërinstitucional i organeve në nivel lokal 
dhe qendror gjatë zgjidhjes së rasteve 
konkrete të rrezikimit të të drejtave nga 
fusha e mjedisit jetësor.

Organizim i aktiviteteve në koor-
dinim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor me njësitë e 
pushtetit lokal, qytetarët, sektorin privat 
dhe operativën ndërtimore, me qëllim të 
promovimit dhe kontribuimit për një mje-
dis jetësor të shëndetshëm dhe të pastër.

Rekomandime
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TË DREJTA NGA MARRËDHËNIA E PUNËS 

Në këtë vit raportues, sa i përket fushës së marrëdhënieve të punës, pjesa më e madhe 
e qytetarëve kërkuan nga Avokati i Popullit mbrojtjen e të drejtave të tyre në procedurat e 
punësimit, procedurat për përcaktimin e statusit të punës, për realizimin e të drejtës së trans-
formimit të marrëdhënies së punës, për sistematizim, vlerësim, pagesën e pagës, pagesën e të 
drejtës për asistencë në para për pensionim, shqiptimin e ndërprerjes së kontratës për punë, 
ndërsa në numër më të vogël ishin ankesat me të cilat qytetarët kërkonin intervenim në proce-
durat për përcaktimin e stazhit të sigurimit, procedurat e hapura disiplinore, largimin nga vendi i 
punës e tjerë. Karakteristike ishin parashtresat e qytetarëve të cilat kishin të bënin me realizimin 
e të drejtës për punësimin e personave të cilët disa herë ishin paraqitur në konkurse për realizi-
min e të drejtës së punësimit, si dhe parashtresat e qytetarëve për zgjidhjen përfundimtare të 
statusit të tyre të punës pas kryerjes disavjeçare të punëve dhe detyrave të punës si të punësuar 
të përkohshëm, vullnetarë ose në kohë të pacaktuar. 

Avokati i Popullit, pranë të gjitha organeve të cilët zbatonin procedura për punësim, ua sug-
jeronte zbatimin me konsekuencë të dispozitave ligjore, ndërsa veçanërisht për mbajtjen llogari 
gjatë marrjes së vendimeve për zgjedhje, kandidati i përzgjedhur t’i përmbush në tërësi kushtet 
e përgjithshme dhe të veçanta të shpallura në konkurs, me kandidatët e përzgjedhur të lidhen 
kontrata për punësim, ndërsa kandidatëve që nuk janë zgjedhur t’u dërgohen njoftime se nuk 
janë në listën e kandidatëve të përzgjedhur.

 Sa i përket zgjidhjes së statusit të punës, përkatësisht 
realizimit të së drejtës së transformimit të marrëdhënies së 
punës, është i konsiderueshëm numri i lëndëve të zgjidhu-
ra pozitivisht, në të cilat qytetarët e realizuan të drejtën e 
transformimit të marrëdhënies së punës, nga marrëdhënia e 
punës me kohë të caktuar në marrëdhënie pune me kohë të 
pacaktuar. Këtë të drejtë, në numër më të madh e realizuan 
të punësuarit në arsim.  

 Gjatë këtij viti raportues, pranë Avokatit të Popullit u 
parashtruan parashtresa të cilat kishin të bënin me sistema-
tizimin e kryer, pa mbajtur llogari për procedurën e përcak-
tuar ligjore, pastaj për sistematizimin e realizuar në vend 
joadekuat pune në të cilin punonjësi merr pagë më të ulët 
ose vend pune i cili nuk i përgjigjet shkallës së përgatitjes 
profesionale të punonjësit i cili sistematizohet.

 Edhe për këto lëndë, Avokati i Popullit, pranë organ-
eve të cilët e zbatonin sistematizimin, dërgoi sugjerime për 
zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore, ndërkaq veça-
nërisht për obligimin që gjatë zbatimit të procedurës për sis-
tematizim të mbahet llogari për nevojën e sistematizimit të 

punonjësit dhe se punonjësi a i plotëson kushtet e parapara për vendin në të cilin sistematizohet.
 Në lidhje me sistematizimin dhe avancimin e të punësuarve, pranë Avokatit të Popul-
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lit u parashtruan disa parashtresa nga më shumë persona të punësuar në Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, të cilët si pjesëmarrës në procedurën për sistematizim, përkatësisht avancim 
sipas shpalljeve interne, më gjatë se një vit nuk kanë pranuar kurrfarë njoftimesh se a është 
bërë përzgjedhja e kandidatëve dhe cili kandidat është përzgjedhur. Duke vepruar sipas këtyre 
parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se organi nuk ka vepruar në përputhje me dispozitat 
e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e realizimit të sistemit të karrierës të personave të 
autorizuar zyrtarë.  

 Në këtë vit u shënua numër më i madh i parashtresave të parashtruara nga qytetarë të 
cilët kërkonin nga Avokati i Popullit realizimin e të drejtës së asistencës në para për pensionim. 
Kjo dukuri e mosrealizimit të së drejtës së asistencës në para për pensionim, në numër më të 
madh kishin të bënin me të punësuarit në arsim. Duke vepruar sipas lëndëve, Avokati i Popul-
lit sugjeronte se punonjësi ka të drejtë për asistencë në para për pensionim pas shkuarjes në 
pension, ndërsa nga punëdhënësit kërkonte që ta kryejnë obligimin ligjor brenda afatit sa më të 
shkurtër kohor. 

 Gjatë kësaj periudhe u rrit edhe numri i parashtresave të parashtruara të cilat kishin të 
bënin me shkeljen e të drejtave për shkak të shqetësimit psikik në vendin e punës. Avokati i Pop-
ullit, gjatë sugjerimit të respektimit të dispozitave ligjore hasi edhe në pranimin e udhëzimeve 
të tij gjatë veprimit sipas lëndëve, sepse punëdhënësit duke i pranuar sugjerimet e Avokatit të 
Popullit ndërmerrnin masa në drejtim të ballafaqimit të personit i cili konsideronte se është ek-
spozuar në shqetësim psikik me personin kryerës të shqetësimit, por nga ana tjetër, në asnjë rast 
nuk mund të konstatohej shkelje e këtillë, mirëpo shpeshherë vinte në përfundim se bëhej fjalë 
për marrëdhënie të çrregulluara të ndërsjella.        

 Në vitin e kaluar ishte aktual edhe problemi me ankesat e paraqitura pranë Komisionit të 
mëparshëm qeveritar, i cili vendoste në procedurë të shkallës së dytë edhe nga fusha e marrëd-
hënieve të punës. Përkatësisht, me miratimin e Ligjit për themelimin e Komisionit shtetëror për 
vendosje në procedurë administrative në shkallë të dytë dhe procedurë për marrëdhënie pune, u 
shkaktua problemi me zbatimin e nenit 11 nga Ligji i përmendur, kështu që organi i formuar i ri 
nuk vepronte sipas lëndëve të papërfunduara nga komisioni qeveritar. Ky problem ishte i pran-
ishëm edhe në kontekst të fushave të tjera sipas së cilave vepron Avokati i Popullit dhe për këtë 
arsye u hartua Raporti i Veçantë i cili iu dërgua Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, si dhe u 
dërgua Informatë pranë Komisionit Shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe pro-
cedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë. Ky intervenim i Avokatit të Popullit rezultoi 
që qytetarët ta shfrytëzojnë të drejtën e ankesës e cila është e garantuar me Kushtetutë dhe ligj.

Gjatë zbatimit të procedurave të pu-
nësimit nuk analizohej në mënyrë të plotë 
dokumentacioni i dorëzuar nga të gjithë 
kandidatët e paraqitur dhe nuk dërgohej 
çdoherë njoftimi për kandidatët që nuk 
ishin përzgjedhur.

Ka raste të procedurave të sistema-
tizimit, të cilat bëhen pa u marrë parasysh 
përgatitja profesionale të cilën e ka pu-
nonjësi i cili sistematizohet.

Punëdhënësit jo gjithmonë i kryejnë 
në mënyrë konsekuente obligimet e tyre 
në procedurat e pagesës së pagave dhe 
kompensimeve të tjera mbi bazë të mar-
rëdhënies së punës.

Konstatime

Në procedurat e punësimit të zbato-
hen me konsekuencë dispozitat ligjore nga 
aspekti i shqyrtimit të dokumentacionit të 
plotë të kandidatëve të paraqitur para mi-
ratimit të vendimit për përzgjedhje, evi-
dentim me kohë të punësimit dhe dërgimi 
me kohë i njoftimit deri te kandidatët që 
nuk janë përzgjedhur. 

Zbatim konsekuent i ligjeve në të 
gjitha sferat e marrëdhënieve të punës 
nga ana punëdhënësve.  

Punëdhënësit të mos i shpërfillin të 
drejtat e garantuara të të punësuarve, 
veçanërisht të drejtën e pagesës së pagës 
dhe asistencës në para për  pensionim.

Rekomandime
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ÇËSHTJE TË BANIMIT

Me qëllim të përmirësimit të gjendjeve nga fusha e çështjeve të banimit, realizimit të të 
drejtës për banim adekuat, si dhe respektimit të të drejtave të tjera me të cilat rregullohet fusha 
e banimit, Avokati i Popullit edhe gjatë vitit raportues vazhdimisht ndërmerrte veprime dhe aktiv-
itete përkatëse. Në këtë aspekt, Avokati i Popullit vazhdoi të veprojë sipas kërkesave individuale 
të qytetarëve për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore nga kjo fushë.

Numri i parashtresave nga fusha e banimit të cilat u parashtruan pranë Avokatit të Popullit 
në vitin 2012, është zvogëluar në krahasim me vitin paraprak, por edhe më tej numri më i madh 
i rasteve kishin të bënin me avashllëkun, jokoordinimin, paligjmërinë dhe punën joprofesionale të 
organeve të cilët ndërmarrin veprime dhe 
miratojnë vendime në këtë fushë, për-
katësisht Ndërmarrja Publike për Ekono-
mizim me Lokale Banesore dhe Afariste 
e Republikës së Maqedonisë dhe njësitë 
e saj rajonale, Komisioni për Çështje 
Banesore pranë Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve.

Nga numri i përgjithshëm i parash-
tresave të parashtruara, në vëllim më të 
madh ishin ato në të cilat parashtruesit 
kërkonin realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave para Sektorit për Punë Bane-
sore-Komunale pranë Ministrisë së Trans-
portit dhe Lidhjeve, me rastin e kërkesave 
të paraqitura për blerjen e banesave, në 
përputhje me Ligjin për shitjen e bane-
save në pronësi të shtetit dhe Ligjin për 
banim. Është evidente se në të gjitha ras-
tet bëhet fjalë për banesa, statusi juridik 
i të cilave nuk është i rregulluar, ndërsa 
me vite të tëra jetojnë persona pa dokumentacion të formuar. 

Në rastet konkrete, parashtruesit ankoheshin se ndonëse kanë kaluar afatet e parapara me 
ligj, nga ana e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve nuk u kanë arritur përgjigje në lidhje me 
kërkesat e drejtuara. Pas zbatimit të procedurave, Avokati i Popullit, në dy raste, konstatoi se 
aplikuesit nuk e kanë respektuar afatin e përcaktuar ligjor, brenda të cilit kanë mund të paraqesin 
kërkesa për blerje dhe në mënyrë shtesë, për qiramarrje të  banesave. Në rastet e tjera, u kon-
statua se procedurat e vendimmarrjes janë zvarritur pa arsye, me ç’rast Avokati i Popullit drejtoi 
kërkesa, propozime dhe sugjerime, me të cilat kërkoi ndërmarrjen e veprimeve për përshpejtimin 
e të njëjtave. 

Është zvogëluar numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me shpërndarjen e banesave 



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

64

 www.ombudsman.mk

sipas: “Programit për ndërtimin e banesave të cilat u jepen me qira personave me të ardhura të 
ulëta” dhe sipas: “Projekti për strehimin e grupeve sociale vulnerabile”. 

Gjatë vitit raportues, qytetarët-pronarë të banesave vazhdonin të parashtronin parashtresa 
me të cilat kërkonin t’u jepen shpjegime se cilat janë mënyrat e administrimit me ndërtesat e 
banimit, si dhe si ta bëjnë regjistrimin e bashkësisë në Regjistrin Qendror si person juridik, më 
tej kërkonin përgjigje se ku të drejtohen nëse nuk janë të kënaqur nga administrimi i administra-
torit ose kryetari i bashkësisë së pronarëve, përkatësisht cili organ është kompetent për zbatimin 
e mbikëqyrjes mbi administrimin e bashkësive të pronarëve. Avokati i Popullit në të gjitha këto 
pyetje përgjigjej me kohë. 

Puna e Shoqërisë Aksionare për Ndërtimin dhe Ekonomizimin me Lokale Banesore dhe 
Afariste me rëndësi për Republikën dhe njësitë e saj rajonale, gjithashtu ishte objekt i veprimit 
të Avokatit të Popullit. Në vitin raportues, edhe pse në numër më të vogël, qytetarët u ankuan 
për llogaritjen jopërkatëse të çmimeve të banesave të cilat i blinin, për dërgimin jo në kohë të 
llogarive pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, kërkonin të liroheshin nga kamata dhe 
borxhet e tjera të prapambetura në emër të qirasë së papaguar. Në lidhje me këto parashtresa, 
Avokati i Popullit hapte procedurë përkatëse, ndërsa Shoqëria Aksionare vepronte me kohë sipas 
intervenimeve të dhëna. Për këto shkaqe, Avokati i Popullit vlerëson se gjatë kryerjes së kompe-
tencave të parapara ligjore, Shoqëria Aksionare ka arritur progres.

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i vogël i parashtresave, të cilat kishin të 
bënin me Komisionin për Çështje Banimi pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në të cilat 
u potencuan kërkesa për ndarjen e banesave me qira. Avokati i Popullit e konfirmon konstatimin 
se shteti edhe më tej në mënyrë të pamjaftueshme kujdeset për të drejtën e banimit adekuat 
dhe minimal për kategoritë më vulnerabile të qytetarëve. Në këtë kontekst, arsyetimet të cilat i 
dërgon Komisioni deri te parashtruesit, por edhe deri te Avokati i Popullit, se ndonëse aplikuesit 
i plotësojnë kushtet e përcaktuara me Ligjin për banim, kërkesat refuzohen për shkak se nuk ka 
njësi të mjaftueshme banesore në fondin banesor të shtetit, nuk mund të arsyetohen.

Punë e ngadaltë dhe e pa-azhurnu-
ar e organeve dhe institucioneve të cilat 
ndërmarrin veprime dhe aktivitete, për-
katësisht marrin vendime për të drejtat e 
qytetarëve në fushën e banimit.

Shteti edhe më tej nuk kujdeset sa 
duhet për të drejtën e banimit adekuat 
dhe minimal për kategoritë më vulnerabile 
të qytetarëve, duke e pasur parasysh se 
ndan mjete të pamjaftueshme për zgjid-
hjen e problemeve të tyre të banimit.

Konstatime

Ndërmarrje me kohë e masave dhe 
përshpejtim i procedurave të vendim-
marrjes në organet dhe institucionet para 
të cilave realizohen të drejtat e qytetarëve 
nga fusha banimit.

Shteti të ndajë më shumë mjete për 
zgjidhjen e çështjes së banimit për kat-
egoritë më vulnerabile të qytetarëve, të 
cilët nuk kanë dhe nuk janë në gjendje 
që me mjete personale të sigurojnë vend-
banim adekuat.

Rekomandime



 
65

 

AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

www.ombudsman.mk

MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE 

Përmirësimi dhe ruajtja e standardit të jetesës dhe mirëqenies së mirë sociale të qytetarëve 
paraqesin sinonime të një shoqërie e cila kujdeset për drejtësi sociale. Duke e marrë parasysh 
gjendjen faktike dhe reale, standardin jetësor, të ardhurat mesatare mujore, tendencën e rritjes 
së vazhdueshme të çmimeve, fuqinë blerëse të qytetarëve, gjendjen me papunësinë, varfërinë 
dhe përjashtimin social, Avokati i Popullit konsideron se shteti duhet t’u kushtojë vëmendje të 
veçantë, me qëllim të zbutjes së gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve të papunë dhe të 
paaftë për punë, përkatësisht personave në rrezik social.

Në këtë kontekst, edhe gjatë këtij viti raportues Avokati i Popullit gjatë procedimit sipas 
parashtresave konstatoi një sërë jo-konsekuenca në realizimin e të drejtave të qytetarëve gjë që 
paraqet vështirësi shtesë për pozitën edhe ashtu të pavolitshme të qytetarëve të rrezikuar social.  

Duke e pasur parasysh përmbajtjen e një numri të madh të parashtresave nga kjo fushë, 
Avokati i Popullit konstatoi se shpeshherë organet kompetente nuk zbatojnë procedura efektive, 
efikase dhe të azhurnuara për realizimin e të drejtave sociale të qytetarëve të cilët gjenden në 
rrezik social.

Si probleme kyç u konstatuan veprimet jo në kohë nga ana e organeve të shkallës së parë, 
përkatësisht zvarritje të procedurave gjatë vendimmarrjes për realizimin e ndonjë të drejte të 
caktuar nga fusha e mbrojtjes sociale. Përkatësisht, Avokati i Popullit konstatoi se shumë shpesh, 
disa qendra për punë sociale i tejkalonin afatet ligjore për marrjen e vendimeve sipas kërkesave 
të qytetarëve. Në raste të caktuara qytetarët nuk njoftoheshin me kohë nga ana e qendrave 
kompetente në lidhje me ndërprerjen e shfrytëzimit të një të drejte të caktuar dhe për shkakun 
e ndërprerjes të së drejtës, përkatësisht qytetarëve u ndërpritej pagesa e ndihmës sociale dhe 
me këtë rast nuk pranonin aktvendim përkatës, me çka pamundësoheshin ta realizonin të drejtën 
e ankesës pranë organit të shkallës së dytë. Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit qendrat 
kompetente miratonin aktvendime përkatëse dhe të njëjtat ua dërgonin qytetarëve, të cilët ud-
hëzoheshin që, nëse nuk janë të kënaqur nga aktvendimet e miratuara, të paraqesin ankesë 
pranë organit kompetent të shkallës së dytë, me ç’rast jo rrallëherë Avokati i Popullit e vazhdonte 
procedurën nëse vlerësonte se pa bazë ose pa përcaktim të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike 
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është abroguar e drejta.
 Veçanërisht në aspekt të realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave sociale të qytetarëve 

të cilët i kontestonin aktvendimet e shkallës së parë për shkak të përcaktimit të parregullt të 
gjendjes faktike, Avokati i Popullit konstatoi se edhe në procedurën sipas ankesës së paraqitur, 
organi i shkallës së dytë nuk e përcaktonte drejtë gjendjen faktike dhe mjaft shpesh i refuzonte 
ankesat, me ç’rast qytetarët detyroheshin të iniciojnë procedura para Gjykatës Administrative të 
RM-së, me çka edhe më tepër zvarritej procedura dhe përkeqësohej gjendja sociale e qytetarëve. 

Gjithashtu, nuk është konstatuar progres në aspekt të respektimit të parimit të procedurës 
administrative për vendimmarrje të shpejtë dhe efikase për të drejtat e qytetarëve në procedurat 
e shkallës së dytë, përkatësisht shumë rrallë vendosej brenda afateve të parapara ligjore.

Në raste të caktuara, të drejtat e qytetarëve abrogoheshin për shkak të mosparaqitjes së të 
ardhurave minimale të realizuara gjatë gjithë vitit, për shembull 500,00 denarë dhe njëkohësisht 
detyroheshin t’i kthenin mjetet e pranuara deri atëherë, për një periudhë kohore më të gjatë, 
me çka qytetarët jo vetëm që mbeteshin pa burimin e vetëm të mjeteve për ekzistencë, por 
edhe merrnin borxh që t’i kthejnin mjetet edhe pse nuk kishin mundësi. Në një pjesë të rasteve 
të këtilla më drastike, Avokati i Popullit, duke u nisur nga e drejta e përcaktuar në procedurë, iu 
referua edhe  parimit të drejtësisë, si dhe sugjeronte se organet kompetente kanë vepruar në 
mënyrë të padrejtë dhe nuk e kanë respektuar parimin kushtetues për drejtësi sociale dhe siguri 
sociale të qytetarëve. Prandaj, kërkonte nga organet kompetente që edhe një herë ta rishikojnë 
rastin dhe të vlerësojnë nëse me realizimin e të ardhurave të këtilla simbolike a tejkalohet rreziku 
social dhe me këto të ardhura a do të thotë se qytetari nuk është më në rrezik social dhe si 
rrjedhojë duhet t’i abrogohet e drejta për ndihmë sociale dhe me këtë rast të ngarkohet t’i kthej 
mjetet e pranuara për një periudhë kohore më të gjatë. Së këtejmi, Avokati i Popullit, edhe pse i 
kishte parasysh dispozitat ligjore, sipas së cilave qytetarët janë të detyruar t’i paraqesin të gjitha 
ndryshimet e gjendjes materiale, megjithatë sugjeronte se duhet të mbahet llogari se për çfarë 
sasie të të ardhurave bëhet fjalë dhe se me të ardhurat të cilat i ka realizuar qytetari a tejkalohet 
rreziku social, përkatësisht të mbahet llogari për realizimin e kujdesit të Republikës për mbrojte 
sociale të qytetarëve, në përputhje me parimin për drejtësi sociale.  

 Sa u përket personave të cilët nuk kanë mundësi në mënyrë të pavarur t’i kryejnë nevojat 
e tyre themelore jetësore, Avokati i Popullit edhe më tej konstaton se ka zvarritje të procedurave 
për realizimin e të drejtës së kompensimit në para për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, 
ose asistencë të përhershme në para, ndërkaq kjo veçanërisht për shkak të kryerjes jo në kohë 
të kontrolleve nga komisionet kompetente mjekësore dhe dërgimit jo në kohë të mendimeve dhe 
diagnozave për gjendjen shëndetësore të kërkuesit.

Në këtë kontekst, një pjesë e qytetarëve të cilët jetojnë në vende më largëta, për një peri-
udhë kohore më të gjatë nuk u vizituan nga komisionet për dhënien e diagnozës, vlerësimit dhe 
mendimit, me ç’rast kishte raste kur me vite pritej që komisionet t’i bëjnë kontrollet me qëllim të 
fitimit të kompensimit në para për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër ose për asistencë 
të përhershme në para. Avokati i Popullit intervenonte pranë të gjitha organeve të involvuara me 
kërkesë që të mos pengohen qytetarët në realizimin e të drejtave të tyre për shkak të largësisë 
së vendit ku jetojnë ose për shkaqe të tjera të pajustifikueshme dhe vetëm pas intervenimeve 
të Avokatit të Popullit, një pjesë e qytetarëve të vendeve më të largëta pas një periudhe më të 
gjatë kohore i realizonin të drejtat.

Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti disa herë i vizitoi personat e zhvendosur dhe të pas-
trehë të vendosur në Pushimoren për Fëmijë “Çiçino Sello” në Saraj dhe konstatoi se në këtë 
objekt nuk ka kushte adekuate për jetesë, përkatësisht se nuk janë siguruar shërbime përkatëse 
shëndetësore dhe sociale, higjiena dhe ushqimi, ndërkaq gjithashtu fëmijët nuk janë përfshirë në 
sistemin arsimor. Avokati i Popullit dërgoi disa informata pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale për gjendjen e përcaktuar faktike me sugjerimin që urgjentisht të ndërmerren masa dhe 
aktivitete për zgjidhjen përfundimtare të problemit me personat e vendosur në objektin e lart-
përmendur.

Përndryshe, në periudhën raportuese, me qëllim të fitimit të informatave më të qarta në lid-
hje me realizimin e të drejtave të qytetarëve, si dhe me qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit, 
u vizituan disa qendra për punë sociale dhe u dhanë më tepër rekomandime për përmirësimin 
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Siguria sociale akoma nuk është sig-
uruar mjaftueshëm për kategorinë më të 
rrezikuar të qytetarëve, për shkak të mos-
azhurnitetit ose veprimit joadekuat të or-
ganeve kompetente, ndërsa veçanërisht 
të komisioneve për vlerësimin e nevojës 
për asistencë të përhershme në para dhe 
kompensim për ndihmë dhe përkujdesje 
nga person tjetër.

Masat edhe aktivitetet e ndër-
marra nga ana e shtetit, në kontekst 
të përmirësimit të pozitës sociale të 
qytetarëve të rrezikuar social, nuk janë 
të mjaftueshme për zbutjen e gjendjes së 
tyre, veçanërisht gjendja është e pavolit-
shme tek personat e paaftë për punë dhe 
personat e paaftë për t’u kujdesur për vet-
veten, të cilët nuk kanë as kushte elemen-
tare për jetë normale.

Konstatime

Nevojitet që të gjitha llojet e asist-
encës sociale të sigurojnë realizim real 
të sigurisë sociale të qytetarëve ndërsa 
lartësia e asistencës sociale duhet të për-
shtatet në proporcion me përqindjen e rri-
tjes së shpenzimeve të jetës.

Të ndërmerren masa për plotësimin 
e nevojave elementare të familjeve të 
rrezikuara, të cilat nuk kanë kurrfarë të 
ardhurash. Mbështetje sociale të pranojnë 
ata qytetarë të cilët kanë nevojë reale për 
ndihmë. 

Nevojitet edhe përforcimi i kapac-
iteteve kadrovike dhe teknike të qendrave 
për punë sociale, me çka do të përmirëso-
het azhurniteti, efikasiteti dhe efektiviteti i 
tyre gjatë vendimmarrjes për realizimin e 
të drejtave sociale të cilat janë me rëndësi 
esenciale për qytetarët.

Rekomandime

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR

 Duke u nisur nga garancia kushtetuese për sigurimin e mbrojtjes sociale të qytetarëve me 
respektimin e vlerave themelore të rregullimit kushtetues-humanizmit, drejtësisë sociale dhe 
solidaritetit, duhet të krijohen kushte dhe mundësi për realizim efikas dhe në kohë të të drejtave 
nga sigurimi pensional dhe invalidor, të cilat janë me rëndësi ekzistenciale për qytetarët. Për 
këtë shkak, organet kompetente duhet t’i ndërmarrin të gjitha masat e mundshme në mënyrë që 
qytetarët në kohë dhe pa vështirësi t’i realizojnë këto të drejta. 

Megjithatë, në praktikë, sikurse edhe gjatë viteve paraprakë edhe në këtë vit raportues, 
qytetarët i realizonin ngadalë dhe me vështirësi këto të drejta esenciale, ndërkaq shpeshherë vi-
heshin në situatë të mbeten pa mjete për ekzistencë, për shkak se u ishte ndërprerë marrëdhënia 

e punës së tyre, sidomos për vendimmarrje më efikase, më të përgjegjshme dhe ligjore për të 
drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.
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e punës, ndërsa të drejtën e pensionit nuk e realizonin me kohë ose brenda afati ligjor edhe atë 
më së shpeshti për shkak të zvarritjes së paarsyeshme të procedurës para organeve kompetente.   

Në këtë periudhë raportuese, numri më i madh i parashtresave kishin të bënin me zvarritjen 
e procedurës para organeve kompetente, veçanërisht para organit të shkallës së dytë. Më tej, 
për realizimin e të drejtës së pensionit invalidor dhe të pleqërisë, me ç’rast nuk mungonin edhe 
problemet me stazhin për pension dhe me realizimin e të drejtës së pensionit familjar. Gjithashtu, 
edhe pse në numër më të vogël u parashtruan edhe parashtresa për shkak të abrogimit dhe kufi-
zimit të të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor dhe për shkak të vështirëve në realizimin 
e të drejtave të tjera nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor.

Sa i përket mosrespektimit të afateve ligjore për realizimin e të drejtave nga sigurimi pen-
sional dhe invalidor u konstatua se më së shumti zgjasnin procedurat e vendimmarrjes sipas 
ankesës së paraqitur para organit të shkallës së dytë. Komisioni kompetent shtetëror për ven-
dosje në shkallë të dytë në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës, 
trashëgoi shumë lëndë të pazgjidhura nga periudha paraprake, përkatësisht prej kur pushoi të 
funksionojë Komisioni shtetëror kompetent i shkallës së dytë, me ç’rast u rrit numri i lëndëve të 
pazgjidhura, ndërkaq duke e pasur parasysh se brenda kohës paraqiteshin edhe ankesa të reja, 
në mënyrë shtesë u vështirësua puna e komisionit të sapoformuar gjë që solli deri në zvarritje të 
procedurave para këtij Komisioni. 

Avokati i Popullit vlerëson se për shkak të zhvillimit të stërzgjatur të procedurave për reali-
zimin e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor bëhet shkelje e të drejtave të qytetarëve, 
prandaj shpeshherë intervenonte deri te organet kompetente, si përmes kërkesave me shkrim 
ashtu edhe me këqyrje të shpeshta të drejtpërdrejta, me ç’rast sugjeronte ndërmarrjen e masave 
për përshpejtimin e procedurave, por jo gjithmonë veprohej sipas sugjerimeve të tij.           

Në lidhje me realizimin e të drejtës së pensionit invalidor, qytetarët edhe më tej manife-
stonin pakënaqësi dhe konsideronin se vendimet e komisioneve kompetente për vlerësimin e 
aftësisë për punës nuk janë objektive. Edhe në këtë periudhë raportuese u parashtrua një numër 
i madh i parashtresave të cilat vinin në dukje zvarritjen e procedurës për realizimin e kësaj të 
drejte, për shkak se për një periudhë të gjatë kohore funksiononte vetëm një komision, për arsye 
të procedurave gjyqësore të cilat zhvillohen kundër anëtarëve të këtyre komisioneve, ndërkohë 
që anëtarë të rinj nuk u  zgjodhën për një periudhë kohore më të gjatë. 

Avokati i Popullit, në lidhje me këto ankesa, e njoftonte Fondin dhe kërkonte ndërmarrjen e 
masave jo vetëm për përshpejtimin e procedurës por edhe për përcaktimin real të gjendjes fak-
tike dhe miratimin e konstatimeve objektive me qëllim që qytetarët, të cilët me të vërtetë e kishin 
humbur aftësinë për punë, ta realizonin të drejtën e pensionit invalidor. Duke e pasur parasysh 
se në gjysmën e dytë të periudhës raportuese u rrit numri i anëtarëve të organit kompetent (nga 
muaji shtator i viti 2012 funksionojnë tre komisione) efikasiteti i vendimmarrjes sipas kërkesave 
të qytetarëve në mënyrë të konsiderueshme është përmirësuar.

Qytetarët manifestonin pakënaqësi edhe për shkak të obligimit ligjor për kontrolle 
ekzaminuese pas realizimit të së drejtës së pensionit invalidor, duke vlerësuar se me këtë krijohet 
pasiguri juridike, mirëpo duke e pasur parasysh se mundësia e tillë parashikohet me ligj, Avokati 
i Popullit për pjesën më të madhe të parashtresave të këtilla nuk kishte mundësi të ndërhynte. 
Megjithatë, duke e marrë parasysh faktin se me kornizën ligjore saktësisht janë përcaktuar së-
mundjet të cilat nuk u nënshtrohen kontrolleve ekzaminuese dhe se aktvendimet e miratuara për 
realizimin e së drejtës për pension invalidor nuk mund të ndryshohen, nëse këto dispozita nuk 
respektoheshin Avokati i Popullit intervenonte me rekomandimin që të mos u abrogohet e drejta 
personave të cilët e kanë humbur përgjithmonë aftësinë e punës. 

Në këtë periudhë raportuese, është i vogël numri i parashtresave të cilat u referoheshin 
realizimit të së drejtës për pension invalidor, procedura e të cilave zvarritej për shkak të dorëzimit 
të një pjese të lëndëve në këqyrje dhe përpunim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak 
të dyshimit se është kryer vepër penale me dokumente të falsifikuara dhe të dyshimta për reali-
zimin e kësaj të drejte ose për shkak të dyshimit se qytetarët kanë dhëni ryshfet për ta realizuar 
këtë të drejtë. Avokati i Popullit intervenonte pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, me këtë 
rast lëndët sipas së cilave nuk përcaktohej se ka bazë për procedurë të mëtutjeshme gjyqësore 
t’i kthejë tek organi kompetent në mënyrë që qytetari të mund ta vazhdojë procedurën e filluar 
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për realizimin e të drejtës.
Përndryshe, në këtë periudhë raportuese është rritur numri i parashtresave për realizimin 

e pensionit të pleqërisë. Numri më i madh i ankesave për realizimin e kësaj të drejte ishte pro-
cedimi jo në kohë dhe joefikas i organeve kompetente, me ç’rast rrallëherë respektoheshin afatet 
ligjore për marrjen e vendimit sipas kërkesave të qytetarëve, e që Avokati i Popullit sugjeronte se 
bëhet shkelje e të drejtave dhe intervenonte për përshpejtimin e procedurës, pas çka qytetarët 
i realizonin të drejtat e tyre.

Gjithashtu, edhe në periudhën paraprake raportuese, realizimi i pensionit të pleqërisë më 
së shpeshti pamundësohej për shkak të mosevidentimit ose evidentimit gabimisht të të dhënave 
në evidencën amë, për shkak të kontributeve që nuk ishin paguar me kohë ose për shkak të dër-
gimit jo në kohë të të dhënave të nevojshme pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
nga ana e punëdhënësve. 

Në kontekst të problemit me arkëtimin e kontributeve, Avokati i Popullit insistonte që Fondi 
për Sigurim Pensional dhe Invalidor të ndërmerr masa të përcaktuara me ligj për arkëtimin e 
kontributit, në mënyrë që të sigurohet realizimi i të drejtave të të siguruarve, me ç’rast Fondi 
ndërmerrte masa përkatëse dhe qytetarët i realizonin të drejtat. Mirëpo, në raste të caktuara, 
ekzistonin pengesa për arkëtimin e kontributeve për shkak të procedurave të hapura për fali-
mentim ose likuidim të firmave. Nga ana tjetër, në disa raste qytetarët nuk mund ta realizonin 
të drejtën e pensionit për shkak të mosevidentimit të stazhit për pension edhe pse për të njëjtin 
ishte paguar kontributi për sigurim pensional dhe invalidor. Shpeshherë i njëjti nuk ishte eviden-
tuar për shkak të mosdërgimit të provave përkatëse se kontributi është paguar për tërë periud-
hën kohore gjatë së cilës qytetari ka punuar ose për shkak të mosdërgesës së dokumentacionit 
dhe formularëve të nevojshëm nga ana e punëdhënësit, të cilët janë të domosdoshëm për evi-
dentimin e stazhit të punës, si stazh për pension në evidencën amë të Fondit.          

Numri i parashtresave për realizimin e të drejtës së pensionit familjar edhe gjatë kësaj pe-
riudhe raportuese ishte përfaqësuar në mënyrë të konsiderueshme, e që gjithsesi është pasojë 
e ndryshimeve dhe plotësimeve të kryera mbi Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, me të 
cilët u ndryshuan kushtet për realizimin e pensionit familjar, përkatësisht është rritur mosha e 
bashkëshortit/es, vejushës, vejanit, me ç’rast një numër i madh i qytetarëve, për shkak të kufirit 
të rritur të moshës, nuk mundën ta realizonin këtë të drejtë. Avokati i Popullit, duke i pasur para-
sysh zgjidhjet ligjore, në numrin më të madh të rasteve nuk kishte bazë për hapjen e procedurës.

Për dallim nga vitet paraprake, në këtë vit raportues, numri i parashtresave të cilat u dedi-
koheshin stazhit për pension u rrit në mënyrë të konsiderueshme. Në raste të caktuara, stazhi për 
pension nuk evidentohej në evidencën amë të Fondit edhe pse kontributi ishte paguar mbi bazë të 
vendimit gjyqësor, për shkak se punëdhënësi nuk e kishte paguar edhe kamatën për pagesë me 
vonesë të kontributit. Avokati i Popullit në këto raste intervenonte që të evidentohet stazhi për 
pension për të cilin janë paguar kontributet duke vënë në pah se nuk duhet të kufizohen të drejtat 
e të siguruarit për të cilin janë paguar kontributet, për arsye se nuk është faji i tij që punëdhënësi 
e ka vonuar pagesën dhe nuk e ka paguar kamatën. Duke e marrë parasysh kornizën ligjore dhe 
qëndrimin tanimë të ndërtuar të Fondit për këtë çështje, Avokati i Popullit konsideronte se ky 
problem është tejkaluar, megjithëkëtë në raste të caktuara edhe përkundër faktit se kontributi 
ishte paguar, Fondi nuk e evidentonte stazhin për pension për shkak të kamatës të papaguar dhe 
nuk i respektonte sugjerimet e Avokatit të Popullit, me ç’rast qytetarët nuk i realizonin të drejtat. 

Gjithashtu, qytetarët hasën në vështirësi gjatë realizimit të së drejtës së pensionit mbi bazë 
të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe bilaterale, veçanërisht gjatë realizmit të pjesës proporcion-
ale të pensionit ose gjatë para-pensionimit për stazhin e realizuar në ish-republikat jugosllave. 
Për tejkalimin e problemeve dhe përshpejtimin e procedurave para organeve kompetente jashtë 
vendit, Avokati i Popullit kërkonte që Fondi në kontinuitet t’i drejtohet organit të huaj. Njëkohë-
sisht, kontaktonte drejtpërsëdrejti me personat zyrtarë pranë organeve të vendeve të huaja, me 
çka kontribuonte në përshpejtimin e procedurës, gjë që rezultonte me realizimin e të drejtave 
të qytetarëve. Megjithatë, në raste të caktuara procedura zvarritej edhe për shkak se qytetarët 
nuk i dërgonin dokumente e nevojshëm që janë të domosdoshme për realizimin e së drejtës. Në 
këto raste, Avokati i Popullit i këshillonte si të veprojnë në këtë drejtim, ndërsa pas dërgimit të 
dokumenteve të nevojshme intervenonte me kohë, në mënyrë që të vendosej sipas kërkesës ose 
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të paguhej pensioni tanimë i realizuar.
Në kontekst të realizimit të pensioneve me elemente të huaj, karakteristike  është se zvar-

ritja e procedurës më së shpeshti i referohej pagesës së kërkesave për dëmshpërblim ndërmjet 
vendeve kontraktuese. Për realizimin e të drejtës së pensionit nga shtete tjera edhe këtë vit 
raportues vazhdoi bashkëpunimi i mirë me institucionet e ombudsmanëve nga shtetet e tjera, 
veçanërisht me ish-republikat jugosllave, gjë që sigurisht se kontribuoi në përshpejtimin e pro-
cedurës që qytetarët t’i realizojnë të drejtat nga fusha pensionale. 

Një numër i caktuar i qytetarëve u ankua për cenimin e të drejtave që kanë të bëjnë me 
pensionin si objekt i përmbarimit. Përkatësisht, u vërejt numër më i madh i qytetarëve të cilët 
drejtoheshin për shkak të mbajtjes së një pjese nga pensioni për shkak të pensionit të paguar në 
mënyrë të pabazë, për çka ishin miratuar edhe vendime gjyqësore, me ç’rast Avokati i Popullit, 
në numrin më të madh të rasteve, konstatoi se Fondi e respekton ligjin dhe bën mbajtjen e vetëm 
një të tretës nga pensioni. Kishte parashtresa të qytetarëve të cilët konsideronin se u mbahet 
nga pensioni minimal por edhe nga kompensimi në para për dëmtim fizik, edhe atë mbahet më 
shumë sesa që parashikohen me ligj, megjithëkëtë pas procedurës së zbatuar u konstatua se 
organi kompetent ka vepruar në përputhje me normat ligjore.

Një numër i vogël i parashtresave, në këtë periudhë raportuese, u referoheshin problemeve 
në lidhje me fondin solidar, me të drejtën e parealizuar të kompensimit në para për dëmtim fizik, 
të drejtën e parealizuar të vendosjes me qira në azil të pleqve, të drejtën për orar të shkurtuar 
të punës, të drejtën e pensionit minimal ose më të ulët, të drejtën e asistencës të papaguar në 
para për pensionim nga ana e punëdhënësit dhe ngjashëm.

Edhe në këtë periudhë raportuese, qytetarët në parashtresat e tyre parashtronin pyetje nga 
fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, me ç’rast Avokati i Popullit u përkushtonte vëmendje 
të veçantë edhe këtyre parashtresave, duke ua shpjeguar kornizën ligjore, si dhe mundësitë dhe 
kushtet për realizimin e të drejtave të caktuara.

Qytetarët ngadalë dhe në mënyrë 
joefikase i realizonin të drejtat nga sig-
urimi pensional dhe invalidor për shkak 
të prolongimit të paarsyeshëm të proce-
durave para organeve kompetente. 

Për shkak të bashkëpunimit të 
vështirësuar të organeve kompetente me 
Avokatin e Popullit, qytetarët i realizonin 
me vështirësi të drejtat nga sigurimi pen-
sional dhe invalidor.

Vazhdoi dërgimi i përgjigjeve jo es-
enciale nga organet kompetente sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit, si dhe 
komunikimi i vështirësuar me këto organe 
për realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Konstatime

Të respektohet afati ligjor për vendim-
marrje sipas kërkesave të qytetarëve, të 
përshpejtohen procedurat sipas ankesave 
të paraqitura të qytetarëve, përkatësisht 
vendimmarrje e shpejtë dhe efikase në 
procedurat e shkallës së dytë.  

Komisionet për vlerësimin e aftë-
sisë së punës të vendosin më shpejtë, 
në mënyrë më efikase dhe gjithsesi më 
objektive në përputhje me përcaktimin e 
drejtë të gjendjes faktike në lidhje me af-
tësinë e punës së qytetarëve. 

Të dërgohen përgjigje të plota dhe të 
sakta sipas kërkesave të Avokatit të Pop-
ullit në mënyrë që të mos pengohet sig-
urimi me kohë i mbrojtjes të të drejtave 
të qytetarëve. 

Rekomandime
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SIGURIMI DHE MBROJTJA SHËNDETËSORE

Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, çdo qytetar i Republikës së 
Maqedonisë duhet papengesë ta realizojë të drejtën e tij për mbrojtje shëndetësore dhe ta përm-
bush detyrën e tij që ta ruaj dhe avancojë shëndetin personal dhe shëndetin e të tjerëve. Kjo e 
drejtë kushtetuese në praktikë realizohet me mjaft vështirësi dhe probleme, gjë që mund të kon-
statohet nga veprimi i Avokatit të Popullit sipas parashtresave të parashtruara, numri i të cilave 
në periudhën raportuese u rrit në krahasim me vitin paraprak.

Përkatësisht, parashtresat të cilat i parashtruan qytetarët pranë Avokatit të Popullit, nga 
fusha e mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor, sipas numrit të tyre tregojnë se njëri 
nga problemet më të pranishëm për realizimin e të drejtave nga kjo fushë është zvarritja e pro-
cedurës para organeve, sidomos para organit të shkallës së dytë, ndërkaq nuk është më i vogël 
edhe numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me refundimin e mjeteve për shërbimet shën-
detësore të kryera, të cilat është dashur të jenë mbi barë të Fondit, ndërkaq të siguruarit i kanë 
paguar me mjete të tyre. Gjithashtu, qytetarët u përballën edhe me probleme gjatë realizimit të 
të drejtave nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, shfrytëzimi me kohë i shërbimeve shënde-
tësore  dhe pagesa e partipicimit për shërbime të caktuara shëndetësore. Si problem i veçantë, 
i cili gjithashtu ishte i përfaqësuar në periudhën raportuese, është e zvarritja e procedurës ose 
mos dhënia a diagnozës përkatëse dhe vlerësimi për pengesë në punë, si dhe në aspektin e 
njohjes ose pagesës së kompensimit në para për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe amësisë dhe 
kompensimit në para për mungesë nga puna për shkak të sëmundjes ose lëndimit. Edhe pse me 
vëllim më të vogël, pranë Avokati të Popullit u parashtruan parashtresa për shkak të mjekimit të 
pandërgjegjshëm, joprofesional dhe jokualitativ, ndërsa nuk munguan as parashtresat për reali-
zimin e së drejtës së mjekimit jashtë vendit.

Në periudhën raportuese qytetarët më së shpeshti kërkonin intervenim nga Avokati i Pop-
ullit për shkak të zvarritjes së paarsyeshme të procedurave gjatë realizimit të të drejtave nga 
mbrojtja shëndetësore dhe sigurimi shëndetësor edhe atë para Ministrisë së Shëndetësisë, si 
organ i shkallës së dytë. Avokati i Popullit konstatoi se edhe në këtë vit, organet kompetente 
nuk kanë vepruar me azhurnitet të mjaftueshëm sipas kërkesave të qytetarëve, sidomos sipas 
ankesave të paraqitura, si dhe është vërejtur mosveprim dhe prolongim i procedurave sipas ak-
tgjykimeve të miratuara, me çka qytetarët pengoheshin në realizimin e të drejtës së mbrojtjes 
shëndetësore të garantuar me Kushtetutë.

Avokati i Popullit me qëllim të tejkalimit të këtij problemi dërgoi më shumë kërkesa pranë 
organeve kompetente, realizoi më shumë këqyrje të drejtpërdrejta dhe jo rrallëherë dërgonte 
edhe raporte të veçanta pranë Ministrisë, përkatësisht në adresë të ministrit të Shëndetësisë, për 
shkak të mosveprimit sipas kërkesave të tij dhe sipas kërkesave të qytetarëve, me çka pengohej 
në veprimin e tij dhe veçanërisht qytetarët u pamundësuan që me kohë t’i realizonin të drejtat 
e tyre sipas kërkesave ose ankesave të paraqitura. Megjithëkëtë, edhe përkrah numrit më të 
madh të intervenimeve të Avokatit të Popullit, për një periudhë më të gjatë kohore nuk vepro-
hej sipas kërkesave dhe ankesave të qytetarëve, e as nuk jepej përgjigje sipas kërkesave dhe 
intervenimeve të Avokatit të Popullit. Për këtë shkak, Avokati i Popullit, dërgoi Raport të veçantë 
pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me të cilin e informoi me gjendjen në realizimin 
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dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe me pengimin e Avokatit të Popullit gjatë proced-
imit sipas parashtresave të parashtruara. Pas intervenimeve të shumta të Avokatit të Popullit, 
në gjysmën e dytë të vitit raportues, për numrin më të madh të kërkesave dhe intervenimeve 
të Avokatit të Popullit u veprua, përkatësisht u miratuan akte përkatëse sipas kërkesave dhe 
ankesave të qytetarëve, por megjithatë mund të konstatohet se problemi nuk është tejkaluar 
akoma, sepse pranë Ministrisë, si organ i shkallës së dytë edhe më tej ekzistojnë shumë lëndë të 
pazgjidhura sipas ankesave të paraqitura.

Një pjesë e parashtresave kishin të bënin me refundimin e mjeteve, përkatësisht me re-
alizimin e të drejtës së kompensimit të shpenzimeve për mjekim në institucionet shëndetësore. 
Sipas këtyre parashtresave, qytetarët të cilët i plotësonin kushtet ligjore e realizonin të drejtën 

pas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, mirëpo, vazhdoi praktika 
që organet kompetente t’i refu-
zojnë kërkesat për refundimin e 
mjeteve për shërbime të kryera 
shëndetësore në institucione shën-
detësore me të cilat Fondi për Sig-
urim Shëndetësor nuk ka lidhur 
kontratë, sepse me kornizën ligjore 
edhe përkrah vendimeve të mirat-
uara të Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Maqedonisë përsëri 
u parashikua mundësia për njohjen 
e shpenzimeve vetëm për shër-
bime të shfrytëzuara shëndetësore 
në institucione shëndetësore me të 
cilat Fondi ka lidhur kontratë. 

Për dallim nga viti paraprak, në këtë vit raportues, u rrit numri i parashtresave të cilat i 
referoheshin realizimit të të drejtës së refundimit të mjeteve për ilaçe ose mjeteve tjera ndih-
mëse, me të cilat qytetarët ishin furnizuar me mjete të tyre personale, edhe pse ato janë mbi 
barrë të Fondit dhe është dashur t’i siguronin institucionet shëndetësore, sidomos gjatë mjekimit 
spitalor. Këto të drejta qytetarët i realizonin me vështirësi ose gjatë realizimit ballafaqoheshin 
me probleme për shkak të procedurave të stërzgjatura ose për shkak të refundimit me shumë 
më të vogël nga ajo që e kanë paguar, por pas intervenimeve të Avokatit të Popullit, në kuadër 
të kornizës ligjore, qytetarët i realizonin këto të drejta. 

Më tej, një numër i konsiderueshëm i parashtresave kishin të bënin me kufizimin e të 
drejtave nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor për shkak të kontributeve të papaguara nga 
periudha paraprake ose mbi bazë e cila ka pushuar së ekzistuari. Me këtë rast, edhe pse kontribu-
tin e maturuar rrjedhës e paguanin me kohë, qytetarët nuk trajtoheshin si të siguruar. Avokati i 
Popullit përsëri i sugjeronte Fondit se të siguruarve të këtuillë duhet t’u lëshohen vërtetimet për 
sigurim shëndetësor, për shkak se i kanë paguar kontributet rrjedhëse të maturuara dhe se duhet 
të trajtohen si të siguruar shëndetësor. Në lidhje me këtë problem, Avokati i Popullit sugjeronte 
se ka mundësi ligjore për arkëtimin e borxhit të prapambetur, mirëpo Fondi, duke u nisur nga 
dispozita ligjore sipas së cilës për të siguruarit për të cilët Fondi do të konstatojnë se kontributi 
nuk është paguar me rregull ose se pagesa është vonuar më shumë se 60 ditë, personave të 
siguruar ua shkurtonte të drejtat e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, përveç të drejtën për 
ndihmë urgjente mjekësore. Së këtejmi, Fondi i shkurtonte të drejtat deri në shlyerjen e të gjitha 
kontributeve të maturuara por të pa paguara, kështu që edhe përkrah intervenimeve dhe sug-
jerimeve të Avokatit të Popullit se Fondi nuk mund t’i arkëtojë rregullisht kontributet rrjedhëse, 
ndërkaq të siguruarve t’u mos u lëshojë vërtetime për këtë dhe mos t’u mundësojë shfrytëzimin 
e mbrojtjes shëndetësore si persona të siguruar, Fondi mbeti në qëndrimin e vet dhe qytetarët 
nuk mundën të marrin vërtetime për kontributin e paguar dhe të sigurojnë cilësinë e personit të 
siguruar derisa nuk e paguanin kontributin e prapambetur.  

Një numër i vogël i parashtresave u parashtruan për shkak të mosnjohjes së cilësisë së 
personit të siguruar, qytetarëve të cilët nuk kishin bazë tjetër ligjore, me ç’rast Avokati i Popul-
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lit në të gjitha rastet kur qytetarët i plotësonin kushtet ligjore intervenonte që t’u njihej cilësia 
e personit të siguruar, pas çka organet kompetente vepronin ndërsa qytetarëve, të cilët nuk i 
plotësonin kushtet ligjore u jepte sqarime për kornizën ligjore dhe për kushtet të cilat duhet t’i 
plotësojnë që ta realizojnë këtë të drejtë.

Një pjesë e parashtresave u dedikoheshin cenimit të të drejtës për njohjen ose pagimin e 
kompensimit të pagës gjatë kohës së mungesës nga puna për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe 
amësisë edhe atë për shkak të zvarritjes së procedurave për njohjen e së drejtës, përllogaritjen 
gabimisht të lartësisë së kompensimit dhe mospagimin e kompensimit për shkak të kontributeve 
të papaguara. Pas intervenimeve të shumta të Avokatit të Popullit, në numrin më të madh të 
rasteve, qytetarët i realizonin të drejtat e kompensimit të pagës për shkak të shtatzënisë, lindjes 
dhe amësisë.

Më tutje, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan edhe parashtresa për kompensimin e 
pagës për shkak të mungesës nga puna për shkak të sëmundjes ose lëndimit, parashtresa për 
vlerësimin e aftësisë së punës dhe pengimit nga puna. Në disa raste Avokati i Popullit intervenon-
te për përcaktimin e drejtë të gjendjes faktike dhe pas disa intervenimeve qytetarët e realizuan 
të drejtën, mirëpo për disa raste Avokati i Popullit vlerësoi se nuk ka shkelje të të drejtave dhe 
për këtë shkak nuk hapte procedurë.

Gjithashtu, pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa nga qytetarë të cilët anko-
heshin për mjekim joadekuat, joprofesional dhe jokualitativ. Sipas këtyre parashtresave, Avokati 
i Popullit kërkonte të rishikohen rastet, ndërsa për këtë qëllim, sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit formoheshin komisione të posaçme profesionale, të cilat përcaktonin se a bëhet fjalë 
për mjekim të pandërgjegjshëm dhe joprofesional. Në rastet sipas së cilave vepronte Avokati i 
Popullit, edhe pse u formuan komisione të posaçme profesionale nuk u përcaktuan lëshime gjatë 
mjekimit, me ç’rast Avokati i Popullit duke mos pasur mundësi për ta vlerësuar profesionalisht se 
a ka pasur ose jo mjekim joprofesional dhe të pandërgjegjshëm, qytetarët i udhëzonte të hapin 
procedurë gjyqësore. 

Për dallim nga vitet paraprak, në këtë periudhë raportuese u parashtrua numër i vogël i par-
ashtresave të cilat kishin të bënin me realizimin e të drejtës për mjekim jashtë vendit. Qytetarët, 
më së shpeshti ankoheshin për shkak të marrjes jo në kohë të përgjigjeve sipas kërkesave për 
aprovimin e mjekimit jashtë vendit, ndërkaq një pjesë e qytetarëve ankoheshin se organet kom-
petente i refuzonin pa bazë kërkesat e tyre, duke mos e marrë parasysh dokumentacionin dhe 
faktet e bashkëngjitura mjekësore se nuk ekzistojnë kushte dhe mundësi për mjekim në institu-
cionet shëndetësore të Republikës së Maqedonisë. Avokati i Popullit intervenonte që të përshpej-
tohej procedura dhe në mënyrë të drejtë të përcaktohej gjendja faktike, ndërkaq nëse vlerësohej 
se mjekimi nuk mund të sigurohet në Republikën e Maqedonisë, të mundësohet mjekim jashtë 
vendit, me ç’rast një pjesë e qytetarëve e realizuan këtë të drejtë.  

U parashtruan edhe parashtresa të qytetarëve të cilat i referoheshin trajtimit të pabara-
bartë të qytetarëve gjatë lidhjes së kontratave dhe themelimit të institucioneve shëndetësore, 
sipas së cilave Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Shëndetësisë duke vënë në pah shkeljen e 
të drejtave të qytetarëve me trajtim të pabarabartë të qytetarëve nëse nuk përfshihen në rrjetin 
e institucioneve shëndetësore, duke e pasur parasysh se ato janë paraqitur në thirrjen publike, 
i plotësojnë kushtet e përcaktuara, por edhe përkrah kësaj Fondi nuk u mundëson lidhje të kon-
tratave. Procedura sipas parashtresave të cekura edhe më tej është në rrjedhë.

Në këtë periudhë raportuese Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave të qytetarëve 
për shkak të veprimit joadekuat të personave mjekësor në institucione të caktuara, përkatësisht 
për shkak se u është arkëtuar participim më i lartë nga ai që është parashikuar me ligj, me këtë 
rast pa ju dhënë llogari fiskale, si dhe për shkak se i janë mbajtur dokumentet personale për 
shkak të mospagimit të participimit ose mjeteve të tjera në para, me çka i kanë ngarkuar in-
stitucionet e caktuara shëndetësore. Në lidhje me mbajtjen e pabazë të dokumenteve personale 
të qytetarëve, për shkak të mjeteve të papaguara për shfrytëzimin e shërbimeve të caktuara 
shëndetësore, Avokati i Popullit u sugjeronte institucioneve shëndetësore se institucioni shënde-
tësor nuk ka bazë për tua mbajtur qytetarëve dokumentet personale dhe se është e paligjshme 
që institucionet shëndetësore të zbatojnë metoda të këtilla “arkëtim të detyrueshëm” mbi mjetet 
për shërbime të kryera shëndetësore, por se duhet t’u përmbahen dhe zbatojnë mënyrat e për-
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caktuara ligjore për arkëtimin e kërkesave në para nga të siguruarit dhe qytetarët e tjerë të cilët 
kanë shfrytëzuar shërbime të caktuara shëndetësore. Njëkohësisht, me kërkesë të Avokatit të 
Popullit, organet kompetente realizuar mbikëqyrje dhe kontroll përkatës në institucionet e cekura 
shëndetësore, me ç’rast u konstatuan parregullsi në punën e një pjese të institucioneve të për-
mendura shëndetësore, për çka u ndërmorën masa përkatëse.

Për shkak të veprimit jo në kohë 
sipas kërkesave, qytetarët u penguan 
në realizimin e të drejtave nga mbrojtja 
shëndetësore dhe sigurimi shëndetësor.

Organet kompetente, sidomos Min-
istria e Shëndetësisë edhe gjatë këtij viti 
nuk vepruan me kohë sipas kërkesave të 
qytetarëve, por edhe sipas kërkesave dhe 
intervenimeve të Avokatit të Popullit.  

Konstatime

Është e domosdoshme të krijohen 
kushte normative dhe praktike dhe mundë-
si të barabarta, në mënyrë që çdo qytetar 
ta realizojë të drejtën e mbrojtjes shënde-
tësore dhe sigurimit shëndetësor.  

Të përforcohen kushtet kadrovike dhe 
teknike të Fondit për Sigurim Shëndetësor 
dhe Ministrisë për veprim efikas dhe ligjor 
sipas kërkesave dhe ankesave të qytetarëve.

Rekomandime

TË DREJTAT E FËMIJËS

Shënime hyrëse

Avokati i Popullit edhe në vitin 2012 konstatoi cenime të të drejtave dhe të interesit më 
të mirë të fëmijëve në familje, institucione dhe ente, të cilat duhet të kujdesen për fëmijët. 
Vështirësitë në realizimin e të drejtave të fëmijëve nga fusha të ndryshme, mes tjerash, janë 
shënuar edhe për shkak se fëmijët edhe më tej nuk trajtohen si subjekte me të drejta, interesa 
dhe obligime të veçanta, nuk përfshihen në miratimin e vendimeve të cilat kanë të bëjnë me të 
drejtat dhe interesat e tyre, përkatësisht shumë pak i kushtohet vëmendje përkatëse mendimit 
dhe qëndrimit të fëmijëve nga ana e subjekteve të cilët duhet të kujdesen për të drejtat dhe 
interesat e tyre. 

Në periudhën raportuese u shënua rritje e numrit të parashtresave për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve, por nuk ndryshuan problemet me të cilat ballafaqohen fëmijët. Veprimi 
sipas parashtresave tregoi se nevojitet ndërmarrja e një numri më të madh të aktiviteteve nga 
ana e të gjitha subjekteve për respektimin e principeve themelore për mosdiskriminim, interesin 
më të mirë të fëmijës dhe pjesëmarrjen e fëmijëve, si dhe për implementimin e tyre konsekuent 
dhe të plotë në praktikë gjatë realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve.
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Të drejtat e fëmijës në familje

Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës, fëmija është krijesë njerëzore e cila nuk ka 
mbushur tetëmbëdhjetë vjet. Kjo nuk do të thotë se deri në moshën madhore fëmijët duhet të 
trajtohen vetëm si mbikëqyrës memec të asaj që ndodh, e që ka të bëjë me ta. Përkundrazi, 
fëmija që është i aftë të formojë mendim, përveç të drejtës për mendim personal ka edhe të 
drejtën e shprehjes së lirë të atij mendimi për të gjitha çështjet të cilat kanë të bëjnë me të, me 
ç’rast mendimit të tij duhet t’i kushtohet vëmendje nevojshme, në përputhje me vitet e jetës dhe 
pjekurinë e fëmijës. Këtë të drejtë fëmija e ka në familje, në institucione të cilat vendosin për të 
drejtat dhe obligimet e tyre, por gjithashtu duhet të merret parasysh edhe krijimi i politikës me 
qëllim që të drejtat e fëmijëve të kenë prioritet.

Në këtë kontekst edhe gjatë realizimit të të drejtës së fëmijës për të mbajtur marrëdhënie 
të drejtpërdrejta dhe kontakte me prindin me të cilin nuk jeton, është e domosdoshme të dëg-
johet mendimi i fëmijës, gjithsesi në përputhje me moshën dhe pjekurinë e tij, ndërsa gjatë 
vendimmarrjes të merret parasysh qëndrimi dhe interesi më i mirë i tij.

Nga ana tjetër, fakti se parashtresat përsëri u parashtruan nga prindërit ose persona të 
tjera, në emër të fëmijëve dhe jo nga vetë fëmijët, vë në pah tanimë nevojën e konstatuar për 
njohje më të madhe të fëmijëve me të drejtat dhe obligimet e tyre të përcaktuara me Konventën 
për të Drejtat e Fëmijës dhe legjislacionin e Republikës së Maqedonisë, me qëllim që fëmijët të 
dinë t’i identifikojnë të drejtat dhe cenimet që u bëhen, por edhe të dinë se ku duhet të drejtohen 
për t’i mbrojtur ato të drejta.

E drejta e fëmijës për të mbajtur kontakte personale me prindin me të cilin nuk jeton, e cila 
është pjesë e të drejtave familjare, edhe gjatë vitit raportues ishte shkak i shpeshtë për para-
qitjen e një numri të madh të parashtresave të cilat kishin të bënin me mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve. Mirëpo, sikurse edhe gjatë periudhës së kaluar, ankesat i dërgonin prindërit, anëtarët 
e tjerë të familjes ose shoqatat qytetare, ndërsa fëmijët edhe pse të involvuar në këtë problem 
ishin vetëm “palë” në emër të të cilës miratoheshin vendime ose kërkohej mbrojtje. Në rastet 
kur tek fëmija shfaqej rezistencë për mbajtjen e kontakteve personale me prindin me të cilin nuk 
jeton, në numrin më të madh të rasteve, procedurat shtyheshin, pa ndërmarrjen e aktiviteteve 
për zbulimin e shkakut të rezistencës dhe pa u punuar me fëmijën në drejtim të tejkalimit të rez-
istencës së shfaqur, me çka kontaktet personale nuk realizoheshin, e që në numrin më të madh 
të rasteve shprehej negativisht mbi zhvillimin e drejtë psikofizik të fëmijëve.

Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushtoi kësaj çështje, veçanërisht sa i përket mira-
timit dhe ekzekutimit të vendimeve të qendrave kompetente për punë sociale. Përkatësisht, duke 
vepruar para qendrave kompetente për punë sociale, me qëllim të realizimit të kësaj të drejte 
të fëmijës, të garantuar me kornizën ligjore ndërkombëtare dhe vendase, sugjeroi nevojën për 
monitorimin e familjes, më saktësish mbikëqyrjen e kryerjes së të drejtës prindërore para se të 
vendosej për ndonjë kërkesë ose të ndërmerren veprime nga ana e qendrave. Sipas Avokatit të 
Popullit monitorimi i rregullt dhe i vazhdueshëm i familjeve, në të cilat janë të çrregulluara mar-
rëdhëniet bashkëshortore dhe lidhjet familjare, do t’u ndihmojë qendrave për punë sociale të 
kenë pasqyrë reale për familjen dhe gjendjen e fëmijës nga aspekti social, arsimor, edukativ dhe 
aspekte të tjera, ndërsa me këtë edhe vendimet që do t’i miratojnë do të ishin më gjithëpërf-
shirëse dhe në interesin më të mirë të fëmijës.

Vazhdoi edhe praktika që njëri nga prindërit ta pamundësojë mbajtjen e kontakteve të 
fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton, me ç’rast fëmijët përsëri përdoreshin si mjet për pas-
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trimin e problemeve ndërmjet të rriturve, përkatësisht prindërve. Për dallim nga viti paraprak, në 
vitin 2012 disa nga qendrat filluan t’i zbatojnë masat e përcaktuara me Ligjin për familje, ndaj 
prindit i cili e pamundëson mbajtjen e takimeve, ndërsa në rastet kur nuk zbatoheshin këto masa 
pasojat ishin evidente si në sjelljen e fëmijës ashtu edhe refuzimin e tij për t’u takuar me prindin 
me të cilin nuk jeton. 

Për shkak të seriozitetit të problemit dhe ndjeshmërisë së çështjes, Avokati i Popullit, vitin 
e kaluar, organizoi tryezë të rrumbullakët kushtuar të drejtës së fëmijës për mbajtjen e marrëd-
hënieve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jeton. Diskutimet 
e konfirmuan qëndrimin dhe angazhimin e Avokatit të Popullit për punë të vazhdueshme këshil-
luese dhe profesionale me fëmijën, por edhe me familjen në përgjithësi, si dhe kërkimin me kohë 
të masave të tjera, mes së cilave edhe nevo-
jën për dërgim në institucione të specializuara 
me qëllim të punës këshillimore dhe ofrimit 
ndihmë familjes dhe fëmijës, në mënyrë që 
të përmirësohet gjendja në përgjithësi në 
familje. Konstatimet dhe rekomandimet e 
Avokatit të Popullit në lidhje me të drejtën 
e  kontakteve papengesë personale midis 
fëmijës dhe prindit me të cilin nuk jeton, janë 
publikuar edhe në ueb-faqen e Institucionit.

Nga ana tjetër ishin më të shpeshta par-
ashtresat që kishin të bënin me pakënaqësi-
në e qytetarëve nga veprimi i qendrave dhe 
vërejtjet në lidhje me “profesionalizmin” 
gjatë procedimit sipas lëndëve të cilat i refer-
oheshin realizimit të të drejtës së fëmijë të 
cekur paraprakisht. Avokati i Popullit duke 
vepruar sipas këtyre ankesave, përmes Min-
istrisë së Punës dhe Politikës Sociale kërkoi 
zbatim të mbikëqyrjes profesionale mbi pu-
nën e ekipeve profesionale në qendrat për punë sociale nga ana e Entit për Veprimtari Sociale dhe 
në numrin më të madh të rasteve, u pranuan kërkesat e Avokatit të Popullit për mbikëqyrje pro-
fesionale. Enti, duke e marrë parasysh interesin më të mirë të fëmijës, ekipet profesioniste i ud-
hëzonte për veprim të drejtë dhe përkatës sipas lëndëve konkrete, sugjeronte nevojën për punë 
këshillëdhënëse me fëmijën dhe me familjen në përgjithësi për tejkalimin e gjendjes së këtillë 
dhe për nevojën e ndërmarrjes së masave të tjera të domosdoshme për realizimin papengesë të 
të drejtës së fëmijës për të jetuar me të dy prindërit dhe në këtë kuptim të mbajë kontakte të 
rregullta dhe kualitative me prindin me të cilin nuk jeton.

Edhe pse nuk është i madh numri i parashtresave të cilat kanë të bëjnë me mosvep-
rimin e qendrave për punë sociale për marrjen e fëmijës nga njëri prind dhe dorëzimin ose 
kthimin tek prindi tjetër, megjithatë veprimi sipas të njëjtave vë në pah se nevojiten aktivitete 
për përmirësimin e punës së organeve kompetente, veçanërisht për përmirësimin e koordinimit 
midis tyre dhe dinamikën e veprimit. Përkatësisht, Avokati i Popullit konstatoi se ky problem 
vazhdon të jetë i pranishëm dhe nuk vërehet ndonjë ndryshim më i rëndësishëm në lidhje me 
procedurat e gjata, me çka fëmija/ët edhe pse me akt përkatës i janë caktuar prindit, për shkak 
të përpjekjeve të pasuksesshme për marrjen dhe kthimin e fëmijëve tek prindi me të cilin do të 
duhej të jetonin, në fakt për një kohë më të gjatë mbeten tek prindi tjetër, po madje edhe tek 
personi/at të cilët ligjërisht nuk kanë kurrfarë lidhshmëri me fëmijën. 

Avokati i Popullit intervenoi edhe në disa raste për marrëdhënie personale dhe kontakte 
midis fëmijëve shtetas të Maqedonisë dhe prindërve të cilët jetojnë jashtë vendit. Duke u nisur 
nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës, e cila këtë të drejtë ia garanton fëmijës edhe kur fëmija 
ose njëri nga prindërit jetojnë në shtet tjetër, Avokati i Popullit kërkonte që organet kompetente 
të veprojnë konform Konventës së Hagës për Aspekte Juridike Civile të Grabitjes Ndërkombëtare 
të Fëmijëve, ndërsa në rast tjetër zhvillonte procedurë për caktimin e kujdestarit për fëmijën dhe 
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Dhuna në familje dhe lloje të tjera të dhunës mbi fëmijët

Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe korniza ligjore vendase obligojnë ndërmarrjen e 
masave për mbrojtje nga çdo lloj dhune dhe abuzimi të fëmijëve. Kundrejt përcaktimit të këtillë, 
përsëri fëmijët paraqiten si viktima të dhunës në familje, në shkolla, ndërkaq janë shënuar edhe 
raste të dhunës mbi fëmijët nga ana e personave të rritur, si dhe dhunës ndërmjet vet fëmijëve. 
Avokati i Popullit reagoi në mënyrë përkatëse para organeve kompetente, ndërkaq përveç par-
ashtresave të parashtruara për këtë çështje inicionte edhe procedurë me iniciativë të vet. 

Ankesa për dhunë në familje pranë Avokatit të Popullit më së shumit u parashtruan nga 
persona të gjinisë femërore edhe atë për shkak të mbrojtjes së tyre, por edhe për mbrojtjen e 
fëmijëve, ndërkaq kishte edhe raste për mbrojtje nga dhuna në familje edhe të personave më të 
vjetër. Këtë vit, u shënuan edhe raste kur një person i njëjtë disa herë parashtronte parashtresa 
për mbrojtje nga dhuna në familje për shkak se vazhdonte dhuna. Gjatë veprimit sipas këtyre 
parashtresave Avokati i Popullit konstatoi mospërmbushje të masave të shqiptuara dhe me qëllim 
të mbrojtjes së viktimës/ave intervenoi për vendosje në Qendër për Mbrojtjen e Viktimave nga 
Dhuna në Familje ose në të ashtuquajturën Qendrën Shelter. Sa u përket fëmijëve, u konstatua 
se në familje, në të cilën ka dhunë në familje, fëmijët janë viktima pavarësisht nëse drejtpërdrejt 
janë ekspozuar ose kanë qenë dëshmitarë të dhunës, me ç’rast përveç mbrojtjes së viktimës 
së moshës madhore para qendrave kompetente intervenohej që të ndërmarrin masa për mbro-
jtjen e fëmijëve dhe për realizimin e të drejtave të tyre në familje, në të cilën ushtrohet dhunë, 
ndërkaq sugjerohej edhe për respektimin konsekuent të Ligjit për familje në aspekt të propozimit 
të masave për mbrojtje nga dhuna në familje.

Sa i përket dhunës mbi nxënësit (keqtrajtim fizik ose psikik) nga ana e kuadrit mësimdhë-
nës ose personave të tjerë të punësuar, në periudhën raportuese parashtresat kishin të bënin me 
mbrojtjen nga keqtrajtimi psikik i fëmijëve nga kuadri mësimdhënës, por nuk munguan as par-
ashtresat në të cilat vihej në pah keqtrajtimi fizik i fëmijëve nga ana e prindërve dhe nxënësve. 
Me qëllim të realizimit papengesë të procesit edukativ-arsimor dhe qëllimeve të arsimit, Avokati i 
Popullit sugjeronte se arsimimi i fëmijës duhet të orientohet mbi zhvillimin e personalitetit të tij, 
dhuntisë dhe aftësitë fizike dhe mendore të tij, si dhe obligimit të shkollave të ndërmarrin masa 
për mirëmbajtjen e disiplinës në shkolla në mënyrë me të cilën do të respektohet fëmija dhe 
dinjiteti i tij si person dhe jo me aplikimin e dhunës dhe keqtrajtimit. Në këtë kontekst i njoftonte 
drejtorët e shkollave dhe shërbimet profesionale me rastet e denoncimit të dhunës, i njoftonte 
inspektoratet kompetente të arsimit, si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror, me qëllim që 
përmes mbikëqyrjes të përcaktohet gjendja faktike dhe të ndërmerren masa ndaj kryerësve të 
dhunës, përkatësisht për sanksionimin e sjelljes negative ndaj fëmijëve. Në rastet kur konfirmo-
hej dhuna, ndaj kryerësve ndërmerreshin masa edhe atë më së shpeshti vërejtje ndaj kuadrit 
arsimor, ndërkaq u shqiptuan edhe dënime me para.

Në publik, veçanërisht ishte aktuale dhuna midis fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, me çka 
përsëri u hap çështja e sigurisë së fëmijëve në shkolla. Avokati i Popullit i drejtoi Informatë Min-
istrit të Arsimit dhe Shkencës dhe kërkoi gjetjen e zgjidhjes sistemore dhe normative për krijimin 
e kushteve për sigurinë fizike në shkolla, por edhe përmes kontrollit nëse fëmijët ose ata që futen 
në shkollë mbajnë me vete armë. Mes tjerash, sugjeroi se është i domosdoshëm roli proaktiv i 
shërbimeve profesionale të shkollës në kontaktet me nxënësit dhe prindërit e tyre, bashkëpunimi 
me kompetentët në qendrat për punë sociale, me qëllim të ngritjes së komponentit edukativ të 
procesit edukativ-arsimor, parandalimit të problemit dhe ndërmarrjes së masave në kohë për 
pengimin e përshkallëzimit eventual të sjelljes negative të fëmijëve dhe parandalimin e sjelljeve 
devijuese dhe joadekuate në shkolla. 

 Faktet konfirmojnë se çdo shkollë vetë e përcakton se në cilën mënyrë do ta sigurojë 
shkollën dhe me këtë edhe sigurinë e nxënësve gjatë procesit edukativ-arsimor. Më së shpesh-
ti zbatohet qasja e kontrolluar deri në shkolla, nxënësit kujdestarë (mësimdhënësit), video 

miratimin e aktvendimit nga qendra kompetente për punë sociale pas përfundimit të procedurës 
për veprim, në përputhje me Konventën e cekur, të cilat përfunduan me sukses.
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mbikëqyrja (kamera sigurie), ose përmes angazhimit të  sigurimit dhe angazhimit të policit. Duke 
e pasur parasysh faktin se edhe më tej ndodhin zënka fizike nëpër shkolla, konfirmohet nevoja 
për veprimin e të gjitha subjekteve shoqërore të cilat janë të rëndësishme për fëmijët, me qëllim 
të parandalimit dhe zgjidhjes së konflikteve dhe mostolerancës së shfaqur midis fëmijëve. Mes 
tjerash, me rëndësi të madhe është edhe që të edukohen të rinjtë të sillen në mënyrë të pa dhun-
shme përmes njohjes së të drejtave dhe lirive themelore dhe obligimeve të fëmijëve, edukimit 
të fëmijëve, mësimdhënësve, prindërve, personave zyrtarë për respektim me konsekuencë të 
të drejtave të fëmijëve dhe obligimit të të gjithëve për respektimin e të drejtave të të tjerëve. 
Gjithashtu, është e domosdoshme përfshirja e qendrave për punë sociale me qëllim të tejkalimit 
të gjendjeve në familje për fëmijët të cilët 
manifestojnë sjellje kundër-pedagogjike, 
të dhunshme ose lloj tjetër të sjelljes 
jopërkatëse në shkolla ose jashtë tyre.

Për format e dhunës mbi fëmijët dhe 
mes fëmijëve, Avokati i Popullit organizoi 
tryezë të rrumbullakët në të cilën, mes 
tjerash, sugjeroi se familja dhe shkolla 
duhet të mundësojnë mbrojtje dhe siguri 
dhe t’i edukojnë fëmijët për sjellje të pa 
dhunshme, ndërsa shoqëria (komuniteti) 
duhet të angazhohet në mënyrë aktive 
për reduktimin e çdo lloj forme të sjelljes 
së dhunshme dhe të promovojë stile të 
shëndosha të jetës. 

Avokati i Popullit konsideron se 
problemi me dhunën është kompleks 
dhe nevojiten analiza më gjithëpërfshirëse për përcaktimin e shkaqeve të cilat çojnë deri në 
agresivitetin e fëmijëve ose të mësimdhënësve ndaj fëmijëve, ndërkaq nevojitet edhe përcaktimi 
i masave konkrete dhe efikase në mënyrë që të parandalohen dhe pengohen dukuritë e çdo lloji 
të dhunës mbi fëmijët të cilat lënë pasoja afatgjate mbi zhvillimin e tyre të mëtutjeshëm.

Mbrojtja e fëmijëve nga informatat të cilat ndikojnë dëmshëm mbi 
zhvillimin e tyre
Duke e ndjekur gjendjen me realizimin e të drejtave të fëmijëve në kushte të zhvillimit 

të vazhdueshëm të teknologjisë, si dhe arritshmërinë e informatave deri te fëmijët dhe të rinj, 
Avokati i Popullit konstatoi se informatat të cilat janë të arritshme për fëmijët përmes mediave 
dhe teknologjive të ndryshme nuk janë çdoherë përkatëse dhe të dobishme për zhvillimin e tyre. 
Përkatësisht, mënyra e sotme e pranimit të informatave (nëpërmjet mediave dhe përmes rrugës 
elektronike) gjithnjë e më shumë bëhet mënyrë në të cilën fëmijët dhe të rinjtë e formojnë 
qëndrimin e tyre ndaj gjendjeve në shoqëri dhe zhvillojnë perceptimin për mënyrën në të cilin 
funksionon ajo. Së këtejmi, padyshim se informatat të cilat arrijnë deri tek fëmijët dhe të rinjtë, 
duhet të shkojnë në drejtim të asaj që do të thotë formim i kritereve të drejta për vlera jetësore 
dhe shoqërore dhe të kontribuojnë drejt ndërtimit të personave të shëndetshëm. 

 Edhe pse numri i parashtresave të parashtruara në lidhje me këtë çështje, në vitin rapor-
tues, është i pakonsiderueshëm, gjendjet e përgjithshme domosdoshmërish e imponojnë konkluz-
ionin se fëmijët përditë pranojnë informata të cilat jo vetëm që janë të dëmshme për zhvillimin 
e formimit të qëndrimeve të tyre, por janë të dëmshme edhe nga këndvështrimi psikologjik dhe 
ndikojnë negativisht mbi rritjen dhe zhvillimin e tyre të drejtë. 

Përkatësisht, fëmijët i kanë në dispozicion emisionet dhe programet të cilat me përmbajtjen 
e tyre të dhunshme assesi nuk mund të ndikojnë në mënyrë adekuate. Nga ana tjetër është edhe 
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ndikimi i rrjeteve të ndryshme sociale përmes së cilëve transmetohen mesazhe të cilët në vend 
që ta forcojnë ndjenjën për vlera humane, respektim të dallimeve dhe tolerancë, ua forcojnë 
ndjenjën e pasigurisë, por edhe frikës nga të ndryshmit prej tyre. 

Duke e pasur parasysh obligimin e paraparë me Konventën për të Drejtat e Fëmijës në 
lidhje me informatat të cilat ndikojnë në mënyrë të dëmshme mbi zhvillimin dhe rritjen e tyre 
të drejtë, Avokati i Popullit organizoi tryezë të rrumbullakët të cilën ia përkushtoi kësaj teme, 
ndërkaq u mbështet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë. 
Njëherësh, si anëtar i Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijët të Evropës Juglindore - CRONSEE, 
Avokati i Popullit mbajti fjalim në temën e mbrojtjes së fëmijëve nga keqpërdorimi i Internetit 
edhe në Konferencën vjetore të mbajtur në Budvë.

Në të dy ngjarjet e cekura, nga diskutimet u konfirmua se marrëdhëniet me fëmijët e im-
ponojnë nevojën për bashkëpunim dhe bisedë të hapur, mirëkuptim, respektim dhe besim të 
ndërsjellë. Nëse mbi këtë bazë ndërtohet dhe zhvillohet raporti prind-fëmijë që nga mosha më e 
hershme e fëmijës, ai pa pasur frikë do të mund të kërkojë ndihmë për të gjitha situatat të cilat 
mund ta cenojnë dhe ta rrezikojnë, përfshirë edhe rreziqet që barten përmes Internetit. Nga ana 
tjetër, organet kompetente në mënyrë shumë serioze dhe konsekuente duhet ta kryejnë rolin e 
tyre në drejtim të limitimit të informatave të cilat i kanë në dispozicion fëmijët dhe të veprojnë 
në përputhje me standardet e përcaktuara, me qëllim që informatat të cilat arrijnë deri te fëmijët 
dhe të rinjtë të shkojnë në drejtim të asaj që do të thotë formim të kritereve të drejta për vlerat 
jetësore dhe shoqërore dhe të kontribuojnë kah ndërtimi i personaliteteve të shëndetshëm, që 
mes tjerash, e imponon nevojën që përmes llojeve të ndryshme të mediave të ketë më tepër 
emisione dhe programe arsimore dhe programe të cilat do t’i edukojnë jo vetëm të rinjtë por 
edhe të rriturit.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta, në 
vitin 2012 vazhdoi ta monitorojë gjendjen me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të person-
ave/fëmijëve me nevoja të veçanta për të cilët, krahasuar me vitin paraprak, është shënuar rritje 
e numrit të parashtresave. Parashtresat i referoheshin përfshirjes së fëmijëve në arsimin e rreg-
ullt, shfrytëzimin e të drejtave nga mbrojtja shëndetësore dhe sigurimi shëndetësor, vendosja e 
personave me nevoja të veçanta në institucion për mbrojtje sociale, shfrytëzimin e të drejtave 
nga mbrojtja sociale, zvarritja e procedurave para organit të shkallës së dytë për realizimin e të 
drejtave nga mbrojtja shëndetësore, mosveprim sipas kërkesave për realizimin e të drejtave të 
personave me nevoja të veçanta, si dhe parashtresa për pagesën me kohë të kthimit të kompen-
simeve për person të vetëpunësuar invalid.

Sipas Avokatit të Popullit, personat me nevoja të veçanta për shkak të hendikepit të tyre 
shumë shpesh përballen me vështirësi të ndryshme në përditshmërinë e tyre, sepse jo gjithmonë 
u mundësohen të drejtat që u përkatësin të gjithë qytetarëve. 

Angazhimet e të gjithëve duhet të orientohen drejt avancimit, mbrojtjes dhe përmbushjes 
së plotë të të gjitha të drejtave dhe lirive të njeriut, respektimit të dinjitetit të këtyre personave, 
pa kurrfarë diskriminimi mbi bazë të invaliditetit. Kjo, ndër të tjerash, nënkupton përfshirje të 
plotë dhe efikase të tyre në shoqëri mbi mundësi të barabarta dhe sigurim të qasjes përkatëse 
deri te të gjitha të mirat dhe shërbimet. 

Procedimi sipas parashtresave tregoi se personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me 
probleme gjatë realizimit të të drejtave, veçanërisht nga fusha e mbrojtjes shëndetësore, prob-
leme gjatë dërgimit në mjekim jashtë vendit sidomos për shkak të procedurave të gjata të 
vendimmarrjes. Në një rast, për të cilin vepron Avokati i Popullit, tanimë më shumë se një vit, 
akoma nuk ka zgjidhje, prindërit janë të detyruar që çdo muaj, në shpenzime personale, t’i siguro-
jnë ilaçet për fëmijën, për shkak se nuk gjenden në listën pozitive, ndërkaq janë shumë të kush-
tueshme, ndërkohë që ndërprerja e terapisë do ta vinte në rrezik jetën e fëmijës. Megjithëkëtë, 

Të drejtat e personave/fëmijëve me nevoja të veçanta
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edhe përkrah të gjitha angazhimeve të Avokatit të Popullit dhe të prindërve, nga ana e organeve 
kompetente nuk janë ndërmarrë masa për tejkalimin e problemit me fëmijën dhe sigurimin e 
nivelit më të lartë të mbrojtjes shëndetësore, si e drejtë e garantuar me Konventën për të Drejtat 
e Fëmijës. 

Avokati i Popullit konstatoi se edhe fëmijët me shikim të humbur, si dhe rastet e reja të 
personave (fëmijë) të cilët në ndërkohë e kanë humbur shikimin, nuk mund ta realizojnë të 
drejtën për shtesë të posaçme, për shkak se Komisioni, i cili duhet t’u lëshojë diagnozë, vlerësim 
dhe mendim, përkatësisht i cili duhet të bëjë rikategorizimin e invaliditetit nuk funksiononte më 
shumë se një vit.

Duke vepruar sipas parashtresës nga Shoqata e prindërve të fëmijëve të sëmurë nga retino-
patia e prematuritetit “Më shiko”, Avokati i Popullit konstatoi se me mosfunksionimin e komisionit 
kompetent, prindërit e personave (fëmijëve) me shikim të dëmtuar janë penguar në realizimin 
e të drejtës së asistencës së veçantë dhe jo me fajin e tyre janë vënë në situatë që ta humbasin 
këtë të drejtë. Me qëllim të realizimit të të drejtës për shtesë të posaçme të këtyre fëmijëve, 
Avokati i Popullit dërgoi sugjerim pranë Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale dhe pranë IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale Shkup, sugjerim i cili është 
pranuar dhe Komisioni kompetent ka filluar me punë.

Të drejtat e personave me nevoja të veçanta si pacientë ishte temë e tryezës së rrumbul-
lakët të organizuar nga Avokati i Popullit në kuadër të Projektit “Tuining” për mbështetjen e Om-
budsmanit të Maqedonisë, në të cilën morën pjesë organet dhe institucionet kompetente të cilat 
punojnë në këtë problematikë, përfaqësues të organizatave dhe shoqatave joqeveritare, si dhe 
përfaqësues të Ombudsmanit Nacional të Spanjës dhe Mediatorit të Francës. Nga diskutimet në 
këtë tryezë të rrumbullakët rezultuan më tepër rekomandime dhe u miratuan konkluzione me 
qëllim që të krijohen kushte normative dhe praktike për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore 
për personat me nevoja të veçanta me standarde më të larta pa diskriminimi dhe në vëllim, 
kualitet dhe standard të njëjtë të kurimit ose aksesit shëndetësor falas. Këto konkluzione dhe 
rekomandime janë publikuar në ueb-faqen e Avokatit të Popullit.

Në vitin 2012 u konstatuan probleme edhe në realizimin e të drejtës së arsimit të fëmijëve 
me nevoja të veçanta, të përfshirë në arsimin e rregullt. Përkatësisht, nga parashtresat e parash-
truara Avokati i Popullit konstatoi se edhe përkrah promovimit të arsimit inkluziv, jo gjithmonë 
fëmijët me nevoja të veçanta e realizojnë papengesë këtë të drejtë në arsimin e rregullt edhe atë 
për shkak të presioneve nga prindërit e fëmijëve të tjerë, të cilët kërkonin që fëmijët me nevoja 
të veçanta të çregjistrohen nga paralelet në të cilat mësojnë fëmijët e tyre, me justifikimin se e 
pengojnë arsimimin e fëmijëve të tyre.  

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit kërkonte që shkolla/t të pu-
nësojnë person profesionist përkatës (defektolog) për punë me këta fëmijë, e jo fëmija të çreg-
jistrohet nga shkolla e rregullt. 

Avokati i Popullit është i mendimit se fëmijët me nevoja të veçanta, varësisht nga gjendja e 
tyre, duhet të regjistrohen në arsimin e rregullt dhe me këtë rast të kenë trajtim të barabartë si-
kurse edhe fëmijët e tjerë, pa kurrfarë diskriminimi dhe pa paragjykime, të pranohen nga mjedisi 
dhe t’u sigurohen kushte për ndjekje të rregullt të arsimit me dhënien e ndihmës profesioniste 
nga persona ekspert për përvetësimin e materialit.

Gjithashtu, Avokati i Popullit vizitoi një numër të madh të qendrave ditore për persona me 
nevoja të veçanta, me ç’rast krahas konstatimit të përfitimeve pozitive dhe ndihmës së madhe 
për këta persona dhe për familjet e tyre, megjithatë u konstatuan edhe probleme të caktuara 
me të cilat përballen këto qendra ditore gjatë punës së tyre. U konstatua se në këto qendra di-
tore nuk ka çdoherë mjete të mjaftueshme materiale për zhvillimin normal të aktiviteteve dhe 
detyrave të përditshme të domosdoshme dhe se të gjitha qendrat nuk disponojnë me kuadër 
përkatës profesional të nevojshëm e as me mjete teknike dhe financiare. 

Vizitat në qendrat ditore konfirmuan se funksionimi i këtyre qendrave është zgjidhje e mirë, 
sepse fëmijët dalin nga familja, përmes tyre sigurohet edhe kujdesi dhe ndihma për fëmijët dhe 
për familjet e tyre, bëhet rehabilitimi dhe risocializimi i personave me nevoja të veçanta, nxitet 
pjesëmarrja e personave me nevoja të veçanta në jetën shoqërore. Njëherësh, me pranimin e 
fëmijëve me nevoja të veçanta stimulohet dhe jepet mbështetje për tejkalimin e gjendjes me 
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izolimin social të këtyre personave, për shkak të adaptimit të tyre më të lehtë në mjedise të reja, 
ndërkaq janë vërejtur edhe ndryshime pozitive në sjellje tek fëmijët me nevoja të veçanta dhe 
mes tjerash, tek fëmijët/personat zhvillohen shkathtësi dhe aftësi të caktuara, rritet pavarësia 
personale, aftësitë komunikuese dhe të punës, motorika dhe të folurit dhe ndërtohet vetëdija për 
sjellje përkatëse dhe të drejta ndaj personave me nevoja të veçanta.

Me ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Invaliditet të Kombeve të 
Bashkuara, shteti u angazhua t’i respektojë të drejtat e personave me invaliditet dhe të kontri-
buojë për jetë dinjitoze të këtyre personave, përmes përfshirjes së tyre në të gjitha sferat sho-
qërore dhe përmes krijimit të mundësive të barabarta për pjesëmarrje aktive të tyre, përfshirë 
edhe realizimin e të drejtave të punës. 

Hulumtimi i zbatuar nga Avokati i Popullit për realizimit e të drejtës së punësimit të person-
ave me nevoja të veçanta tregoi se ndonëse ekziston kornizë e mirë ligjore dhe nënligjore, mun-
gon implementimi i saj konsekuent dhe implementimi i plotë praktik. Përkatësisht, në praktikë 
këta persona ballafaqohen me stereotipa dhe paragjykime gjatë realizimit të të drejtës së pu-
nësimit, ndërkaq me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë, të cilat rezultojnë nga marrëdhënia 
e punës, nuk janë të informuar sa duhet as punëdhënësit dhe as personat të cilët kërkojnë punë. 
U konstatua edhe ekzistimi i pakënaqësisë nga organet të cilat bëjnë mbikëqyrje dhe ky është 
shkaku që personat me invaliditet janë të dekurajuar sa i përket denoncimit të keqpërdorimeve 
nga ana e punëdhënësve, ndërkohë që pakënaqësi ka edhe për shkak të procedurave të gjata për 
vendimmarrje të Komisionit për dhënien e diagnozës dhe mendimit si për shkak të punësimit të 
parë, ashtu edhe gjatë ndërrimit të vendit të punës. 

Mes tjerash, ky hulumtim tregoi se organet kompetente nuk kanë të dhëna të plota për të 
drejtën e punës dhe punësimit të personave me invaliditet mbi të gjitha bazat. Veçanërisht mun-
gon evidenca unike për numrin e personave me invaliditet të cilët janë të aftë për punë, për num-
rin e personave të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e punës mbi bazë të ligjit, por edhe në 
raste të pushimit nga marrëdhënia e punës në kundërshtim me ligjin. Njëkohësisht, komunikimi 
i vështirësuar ndërmjet personit me invaliditet-punëdhënësit-organit/institucionit varësisht nga 
pengesat në zhvillimin e personit, për çka procesi i socializimit të personave me invaliditet është 
më i ngadaltë dhe jo i plotë. Gjithashtu, nevojitet hapje më e madhe e administratës në aspekt 
të punësimit të këtyre personave. Pikërisht për këtë nevojitet krijimi i kushteve dhe mundësive 
për punësim, përkatësisht rritja e numrit të punësimeve, përkatësisht rritja e numrit të punësi-
meve të personave me invaliditet në të ashtuquajturat shoqëri tregtare mbrojtëse, por edhe në 
administratën publike dhe shtetërore.

Edhe për këtë çështje në vitin 2012, Avokati i Popullit organizoi tryezë të rrumbullakët, 
ndërsa konstatimet dhe rekomandimet nga diskutimet i publikoi në ueb-faqen e vet.

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve 

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, çdo qytetari ia garanton të drejtën e mbrojtjes 
shëndetësore, por e potencon edhe obligimin që secili ta ruaj shëndetin e vet dhe shëndetin e të 
tjerëve. Së këtejmi, edhe fëmijët jo vetëm që kanë të drejtë të mbrojtjes shëndetësore, por kanë 
edhe obligim që ta ruajnë shëndetin personal, e që veç tjerash nënkupton edhe të mos përdorin 
droga dhe substanca të tjera psikotrope, të cilat e rrezikojnë shëndetin e tyre, ndërkaq e kanë 
për detyrë të kujdesen edhe për shëndetin e të tjerëve, përkatësisht të mos involvojnë fëmijë të 
tjerët të përdorin droga.

 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve i obligon institucionet e sistemit që t’i ndërmarrin të gjitha 
masat për mbrojtjen e fëmijëve nga përdorimi jolegal dhe formave të tjera të abuzimit të fëmi-
jëve në prodhimin dhe tregtinë jolegale me droga narkotike, substanca psikotrope dhe prekur-
sorë. 

 Avokati i Popullit tanimë një kohë të gjatë e monitoron problemin me përdorimin e drogës 
përmes vizitave të institucioneve që janë kompetente për mjekimin dhe trajtimin e përdoruesve 
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Shkelja e të drejtave të tjera të fëmijëve në institucione arsimore

Sikurse edhe gjatë viteve paraprake, Avokati i Popullit vizitoi disa shkolla fillore dhe të 
mesme dhe në takime të drejtpërdrejta me fëmijët i promovonte të drejtat e fëmijëve të përcak-
tuara me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe legjislacionin vendas. 

 Kontaktet e drejtpërdrejta me fëmijët konfirmojnë se numri më i madh i tyre e dinë se 
kanë të drejta në familje dhe në shkollë, por se nuk dinë ose dinë pak se si t’i identifikojnë cen-
imet e të drejtave dhe nuk kanë informata se ku mund të drejtohen për mbrojtjen e të drejtave. 
Për shkak të njohjes së pamjaftueshme të instrumenteve për mbrojtje të cilat i kanë në dispozi-
cion, shumë pak e dinë se mbrojtjen e të drejtave të tyre mund ta kërkojnë edhe nga Avokati i 
Popullit. Në bisedë me fëmijët u konstatua se është e domosdoshme që, përmes sistemit arsimor 
fëmijët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi për njohjen e të drejtave dhe obligimeve, shkeljeve të të 
drejtave të tyre ose abuzimeve nga kushdo dhe për çdo lloj shkaku dhe të jenë të informuar mirë 
me të gjitha mekanizmat vendase dhe ndërkombëtare, të cilët janë kompetent për t’u siguruar 
ndihmë, mbrojtje dhe kujdes. Njëherësh, në takime fëmijët e potencuan nevojën për kuadër të 
edukuar dhe të trajnuar me ndihëm e të cilëve fëmijët dhe të rinjtë do të aftësohen për respek-
timin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mënyrat e shfrytëzimit të mekanizmave mbrojtës.

Në këtë periudhë raportuese, Avokati i Popullit intervenoi për realizimin papengesë të të 
drejtës së arsimit në gjuhën amtare. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, me qëllim të 
realizimit të të drejtës së arsimit në gjuhën amtare, Avokati i Popullit sugjeroi të respektohet e 
drejta e garantuar me Kushtetutë që çdo fëmijë ta ndjek mësimin në gjuhën e tij amtare dhe në 
këtë kuptim rekomandoi të krijohen mundësi dhe kushte për realizimin papengesë të të drejtës 
së cekur. Në raste të caktuara aty ku shkolla, përkatësisht këshilli i pushtetit lokal, miratonte 

të drogave dhe duke proceduar sipas parashtresave ose me hapjen e procedurave me iniciativë 
të vet. Sipas informatave të Avokatit të Popullit, rritet numri i fëmijëve përdorues dhe vartës nga 
droga dhe substanca të tjera psikotrope, ndërkaq ulet kufiri i moshës së fëmijëve të cilët fillojnë 
të përdorin droga (7-8 vjet). Një pjesë e këtyre fëmijëve janë pa prindër ose pa kujdes prindëror. 
Një pjesë e madhe e fëmijëve të cilët përballen me këtë problem janë të komunitetit rom. Disa 
herë, Avokati i Popullit u është drejtuar organeve kompetente me kërkesë që ta shqyrtojnë me 
seriozitet këtë problem dhe ka propozuar të ndërmerren të gjitha masat e mundshme (ligjore, 
administrative, sociale dhe arsimore) për parandalimin e fëmijëve që të përdorin drogë dhe të 
bëhen vartës, ndërsa veçanërisht të formohen institucione shëndetësore dhe institucione për 
trajtim, mjekim, ndihmë dhe mbrojtje përkatëse të fëmijëve përdorues të drogës.

Në këtë kontekst, nga kjo që u tha Avokati i Popullit konstatoi se mungojnë institucione 
përkatëse dhe resurse kadrovike në rrjetin e institucioneve shëndetësore, si dhe protokolle të 
përcaktuara për mjekim, trajtim dhe rehabilitim të fëmijëve përdorues të drogës. Mungon strat-
egjia e posaçme dhe ndërmarrja e masave për trajtimin e fëmijëve të ndryshëm nga trajtimi i 
të rriturve, si dhe mospasja e mundësive për vendosjen e fëmijëve në institucione të posaçme 
për mjekim dhe trajtim. Mes tjerash, mungon hapësira dhe kushtet përkatëse për terapi dhe 
vendosje të vartësve, ndërsa në kuadër të Spitalit Psikiatrik “Shkup”, nuk ka repart të posaçëm 
për vartësit nga droga, si dhe hapësirë për përkujdesje dhe përfshirje të të gjithë vartësve të 
interesuar për pjesëmarrje në Programin për mjekimin e varësive. Është i pamjaftueshëm numri 
i qendrave për varësi dhe klubet në komunën e Shkupit dhe komunat e tjera ku ekziston nevojë 
e domosdoshme për mjekimin e varësive.

Duke e pasur parasysh se fëmijët gjithnjë e më shumë paraqiten si përdorues të drogave 
dhe substancave të tjera psikotrope, është e domosdoshme të ndërmerren masa të posaçme 
për trajtim përkatës të fëmijëve, të ndryshëm nga trajtimi i të rriturve, në mënyrë që të gjenden 
mundësi për vendosjen e fëmijëve në institucione të veçanta për mjekim dhe trajtim, ndërkaq 
me këtë rast të përfshihen në mënyrë aktive të gjitha organet dhe institucionet të cilat janë të 
autorizuara dhe të ngarkuara për t’u kujdesur për të drejtat e fëmijëve nga aspekti: shëndetësor, 
sociale, arsimor dhe aspekte të tjera.
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vendime për inkorporimin e mësimit në gjuhën amtare të fëmijëve, Avokati i Popullit kërkonte 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës ta shqyrtojë rastin dhe nëse janë plotësuar kushtet e para-
para me ligj të jep pëlqim për fillimin me mësim të fëmijëve dhe për punësimin e kuadrit përkatës 
për realizimin e procesit mësimor në gjuhën e bashkësisë etnike

Në lidhje me të drejtat e arsimit, Avokati i Popullit intervenoi edhe për shkak të regjistrimeve 
të nxënësve në shkollat fillore në rastet kur prindërit pamundësoheshin që t’i regjistronin fëmijët 
në shkollën në rajonin ku jetojnë. Përkatësisht, duke vepruar sipas parashtresave, nga prindërit 
me adresa të jetesës në një komunë të caktuar, ndërkaq të cilët nuk kanë mundur t’i regjistro-
jnë fëmijët në klasë të parë në shkollë fillore në rajonin ku aktualisht jetojnë, Avokati i Popullit 
konstatoi se nga ana e shkollës përveç dokumentacionit të paraparë me ligj u janë kërkuar edhe 
dokumente të tjera, përkatësisht u kanë kërkuar letërnjoftim me adresë të jetesës në territorin 
e komunës prej më së paku një vit, provë për pronësinë dhe prova të tjera se jetojnë në rajonin 
ku dëshirojnë ta regjistrojnë fëmijën. (Kjo veçanërisht u vërejt në Komunën Karposh). Nëse do-
kumentet të cilët me kornizën ligjore nuk janë paraparë si bazë për regjistrim në klasë të parë 
në rajonin ku jeton fëmija nuk janë paraqitur pranë shkollave, ata kanë refuzuar t’i regjistrojnë 

fëmijët vetëm për shkak se letërnjoftimi 
i prindit ka pasur afat të lëshimit më të 
shkurtër se një vit, ndërkaq sepse kësh-
tu ishte rregulluar me akte të Komunës.

Duke vepruar sipas këtyre par-
ashtresave, Avokati i Popullit iu drejtua 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës-In-
spektoratit Shtetëror të Arsimit, pranë 
Komunës e cila me akt të saj ka përcak-
tuar rregulla të këtilla dhe pranë shkollës 
ku prindërit kanë dëshiruar dhe është 
dashur t’i regjistrojnë fëmijët e tyre, 
mirëpo nga ana e organeve kompetente 
nuk u ndërmorën masa që të tejkalohet 
ky problem.

Sipas Avokatit të Popullit me kushtin 
që nxënësi të regjistrohet në një shkollë 
të caktuar vetëm nëse fëmija, përkatë-
sisht prindërit, sipas letërnjoftimit, kanë 
jetuar ose qëndruar më së paku një vit 

në rajonin ku gjendet shkolla, veprohet në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe në këtë mënyrë 
prindërit pengohen që fëmijën/ët e tyre t’i regjistrojnë në klasë të parë në shkollën e cila i takon 
rajonit të komunës ku jetojnë përkatësisht qëndrojnë. 

Për problemin e cekur, Avokati i Popullit e njoftoi Ministrin e Arsimit dhe Shkencës me 
kërkesë që në kuadër të autorizimeve dhe kompetencave të Ministrisë të ndërmerren masa me 
qëllim të zbatimit të drejtë dhe të plotë të dispozitave të Ligjit për arsim fillor dhe të mundësojë 
regjistrim papengesë të nxënësve në klasë të parë në shkollat fillore në territorin e komunës ku 
jetojnë për momentin, në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj, pa u kushtëzuar regjis-
trimi, siç është rasti me Konkluzionin e Këshillit të Komunës Karposh. 

Megjithatë, Ministria e Arsimit iu referua vetëm Ligjit për arsim fillor se shkolla fillore e ka 
për detyrë t’i përfshijë nxënësit e rajonit të vet, përkatësisht prindi ka të drejtë ta regjistrojë 
fëmijën në shkollën fillore në rajonin ku jeton ose ku qëndron, pa u prononcuar për aktin, i cili 
parashikon kushte shtesë për regjistrimin e nxënësve, dhe për këtë shkak prindërit u detyruan t’i 
regjistronin fëmijët nëpër shkolla të tjera shumë më larg nga vendi ku jetonin.

Në disa raste, Avokati i Popullit në këtë vit intervenonte për shkak të mospagimit të shpen-
zimeve të transportit për nxënësit, si në arsimin fillor ashtu edhe në atë të mesëm, me ç’rast 
sugjeronte respektimin konsekuent të Ligjit për arsim fillor dhe Ligjit për arsim të mesëm, në 
kontekst të karakterit të detyrueshëm dhe falas të arsimit. Në rastet ku u plotësuan parakushtet 
ligjore u pranuan sugjerimet e Avokatit të Popullit dhe nxënësit e realizuan të drejtën për trans-
port falas. Nuk munguan as ankesat për sigurimin e transportit të fëmijëve të cilët udhëtonin nga 
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Abuzimi seksual i fëmijëve

Eksploatimi seksual i fëmijëve dhe të gjitha format e abuzimit seksual të fëmijëve janë 
problem dhe kërcënim serioz për mbarë shoqërinë, i cili e imponon nevojën e vazhdueshme për 
gjetjen e masave dhe mekanizmave të reja përkatëse për parandalimin dhe pengimin e përhap-
jes së tij të mëtutjeshme.

Në periudhën raportuese u parashtrua numër i vogël i parashtresave për këtë lloj të abuzi-
mit të fëmijëve, ndërkaq në një rast, Avokati i Popullit, me iniciativë të vet, inicioi procedurë për 
mbrojtjen e të drejtave nga abuzimi seksual i një fëmije të përkujdesur në Shtëpinë “25 Maji” 
- Shkup, nga ana e një fëmije tjetër të përkujdesur i cili, në ndërkohë, për shkak të mbushjes 
së moshës madhore e ka braktisur Shtëpinë. Avokati i Popullit konstatoi se Institucioni nuk i 
ka zbatuar në tërësi masat dhe nuk i ka ndërmarrë masat për mbrojtjen e personit të abuzuar, 
nuk e ka denoncuar rastin në polici, e as nuk ka hapur procedurë kundër personit, edhe pse 
kanë ekzistuar indikacione se dy ditë para se të mbushte moshën madhore ai ka kryer vepër të 
ndëshkueshme me ligj.

Pas informimit për rastin nga ana e Avokatit të Popullit, Ministria për Punë të Brendshme 
veproi në drejtim të inicimit të procedurës kundër personit të përkujdesur, për shkak të dyshimit 
të bazuar se ka kryer vepër penale – abuzim mbi person tjetër të përkujdesur në kohën kur të 
dy kanë qenë të përkujdesur në Institucionin për Përkujdesjen e Fëmijëve me Probleme Eduka-
tive-Sociale “25 Maji”- Shkup dhe njoftoi se do të dërgojë raport të veçantë pranë Prokurorisë 
Themelore Publike me qëllim të njoftimit dhe veprimit të mëtutjeshëm.

Krahas punës me lëndë, Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë zbatoi hulumtim me 
temë: “Fëmijët - viktimë e eksploatimit seksual dhe pedofilisë” për periudhën kohore nga 01 
janari 2008 deri më 30 qershor 2011. Qëllimi i hulumtimit ishte të mblidhen të dhëna nga të 
gjitha organet dhe institucionet relevante me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike me abu-
zimin seksual dhe eksploatimin seksual të fëmijëve në Republikën e Maqedonisë. Njëkohësisht, 
të sigurohen informata për mënyrën e të kuptuarit dhe të menduarit të këtij abuzimi të fëmijëve 
nga persona profesional në organet kompetente, për atë se sa janë të pajisur me njohuri dhe 
shkathtësi personat profesional të cilët veprojnë në lidhje me këtë abuzim të fëmijëve, për ta 
identifikuar shfrytëzimin seksual, abuzimin dhe eksploatimin e fëmijëve, a janë parashikuar dhe 
cilat masa parandaluese janë parashikuar për pengimin dhe reduktimin e kësaj dukurie dhe cili 
është efikasiteti i tyre, si dhe a janë ndërmarrë dhe sa ndërmerren masat për mbrojtje dhe reha-
bilitim të fëmijëve viktima të këtij abuzimi. Hulumtimi është zbatuar në nivel të mbarë Republikës 
së Maqedonisë dhe është bazuar mbi të dhënat, masat dhe rekomandimet e të gjitha organeve 
kompetente (të gjitha gjykatave kompetente, prokurorive publike, qendrave për punë sociale, or-
ganeve policore dhe organizatave joqeveritare) në çdo rajon të Republikës. Informata për gjend-
jen e konstatuar nga hulumtimi i zbatuar është publikuar në ueb-faqen e Avokatit të Popullit.

Transparenca e organeve dhe organizatave me Avokatin e Popullit 
në fushën e të drejtave të fëmijës

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta kon-
sideron se është me rëndësi të madhe reagimi me kohë nga ana e organeve kompetente për 
mbrojtjen e të drejtave, ndërsa para së gjithash parandalimi nga cenimi ose shkelja eventuale, 

njëri qytet në tjetrin, ndërkaq të cilëve nuk u ishte siguruar transporti falas, e as nuk ishin ven-
dosur në konvikt për nxënës. Në këto raste Avokati i Popullit intervenonte në kontekst që ose të 
sigurohej transporti falas për fëmijët ose fëmijët të vendosen në institucion apo të gjendet ndonjë 
formë tjetër e vendosje në llogari të shtetit. 
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Fëmijët në rrezik më së shpeshti u 
ekspozohen abuzimeve dhe dhunës. 

Mungon edukimi i fëmijëve për të 
drejtat dhe obligimet e tyre për fitimin e 
shkathtësive për identifikimin e shkeljeve 
të të drejtave. Nuk është shënuar progres 
në kontekst të pjesëmarrjes së fëmijëve 
në miratimin e vendimeve të cilat kanë të 
bëjnë me to. 

Mungon mjekimi në një proces më 
të gjatë dhe qasja individuale ndaj çdo 
personi/fëmije përdorues i drogës.

Fëmijët me nevoja të veçanta me 
vështirësi e realizojnë të drejtën e arsimit 
në paralelet e rregullta (arsimim inkluziv), 
mes tjerash, për shkak të numrit të vogël 
të defektologëve në shkollë ose për shkak 
të presioneve nga ana e prindërve të fëm-
ijëve të tjerë të cilët nuk janë me nevoja 
të veçanta.  

Personat me nevoja të veçanta ako-
ma nuk e realizojnë në tërësi të drejtën 
e punësimit, si në shoqëritë tregtare 
mbrojtëse ashtu edhe në administratën 
shtetërore dhe publike.

Konstatime

Organet kompetente t’i ndërmar-
rin të gjitha masat e mundshme për ndi-
hmë dhe mbrojtje, veçanërisht masat për 
parandalim në mënyrë që të reduktohet 
numri i fëmijëve në rrezik dhe të pengo-
het që këta fëmijët të ekspozohen në lloje 
të ndryshme të abuzimeve, keqpërdori-
meve, manipulimeve dhe dhunës, qoftë 
nga familja ose në shkollë. 

Me qëllim të edukimit të fëmijëve 
me të drejtat dhe obligimet, por edhe me 
mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave 
të tyre dhe mundësimin e pjesëmarrjes 
së tyre në vendimet për të drejtat dhe 
obligimet e tyre, është i domosdoshëm 
inkorporomi i lëndës së posaçme mësi-
more në të gjitha shkallët e arsimit.

Për sigurimin e mbrojtjes dhe kujdesit 
të veçantë të fëmijëve, për mirëqenien e 
tyre të gjitha institucionet, shërbimet, en-
tet të cilët janë përgjegjës për kujdesin 
ose mbrojtjen e fëmijëve duhet të jenë 
në përputhje me standardet, sidomos në 
fushën e sigurisë dhe shëndetit. 

Është e domosdoshme që shteti të 
miratojë strategji të veçantë për parashi-
kimin e masave për trajtim përkatës të 
fëmijëve, të ndryshëm nga trajtimi i të 
rriturve, si dhe gjetjen e mundësive për 
vendosjen e fëmijëve në institucione të 
veçanta për mjekim dhe trajtim.

Për shkak të trajtimit të barabartë 
dhe realizimit papengesë të së drejtës për 
arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, 
nëpër shkolla të sigurohen kushte për ar-
simin e tyre në paralelet e rregullta dhe të 
ketë numër përkatës dhe të mjaftueshëm 
të defektologëve për punë me fëmijët, pa 
kurrfarë diskriminimi dhe pa paragjykime.

Të ndërmerren veprime me qëllim të 
rritjes së vetëdijes publike në lidhje me 
personat me invaliditet dhe tejkalimit të 
të gjitha stereotipave dhe paragjykimeve 

Rekomandime

me qëllim që të reduktohen pasojat të cilat shpeshherë mund të jenë me përmasa të mëdha. 
Prandaj, duhet të bashkëpunohet me organet dhe organizatat të cilat kujdesen për fëmijët dhe 
personat me nevoja të veçanta. Ky bashkëpunim, në numër të madh të rasteve, është në nivel të 
kënaqshëm, por nuk mungojnë rastet e veprimit jo në kohë në aspekt të mbrojtjes së të drejtave 
të fëmijëve. Vetëm me reagim efikas dhe në kohë, mosrespektimi i të drejtave do të jetë në 
minimum, ndërsa interesi më i mirë i fëmijëve do të mbetet baza dhe prioriteti gjatë veprimit të 
organeve dhe institucioneve kompetente.



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

86

 www.ombudsman.mk

në realizimin e së drejtës së punësimit 
të këtyre personave në shoqëri tregtare 
mbrojtëse. Paralelisht të krijohen mundësi 
për punësim, përkatësisht rritjen e numrit 
të punësimeve të personave me invaliditet 
në administratën publike dhe shoqërinë 
e hapur dhe shqyrtimi i të ashtuquajtu-
rit punësim i detyrueshëm me përqindje/
kuotë, të personave me invaliditet sipas 
shembullit të disa vendeve të  Evropës 
Perëndimore.

ARSIMI 

Problemi me të cilin ballafaqohen qytetarët, ndërkaq për të cilin kërkuan mbrojtje nga 
Avokati i Popullit, në këtë periudhë raportuese, në fushën e arsimit universitar ngelën të njëjtat, 
sikurse edhe në vitin paraprak. Më së shpeshti, ankesat kishin të bënin me realizimin e të drejtave 
të studentëve në institucionet e arsimit të lartë, për realizimin e së drejtës të bursave studen-
tore, si dhe për shkak të zvarritjes së procedurave për nostrifikimin e diplomave, përkatësisht 
ekuivalencën dhe njohjen e diplomave nga institucione universitare të huaja. Njëkohësisht, një 
pjesë e vogël e parashtresave u dedikoheshin regjistrimit në ciklin e parë të studimeve, ndër-
sa veçanërisht kishin të bënin me pagesën, përkatësisht lirimin nga participimi dhe ngjashëm. 
Gjithashtu, edhe pse në numër më të vogël, nuk munguan ankesat të cilat kishin të bënin me 
sjelljen joadekuate të kuadrit mësimdhënës ndaj studentëve ose në aspekt të procedurave dhe 
kushteve për emërimin në titull shkencor-akademik ose titull tjetër. 

Duke vepruar sipas parashtresave për ndarjen e bursave studentore, Avokati i Popullit kon-
statoi se për dallim nga viti i kaluar, organet dhe komisionet vepronin më shpejt sipas kundër-
shtimeve dhe ankimeve të studentëve, ndërkaq të cilat më së shpeshti paraqiteshin për shkak 
të refuzimit të kërkesave për realizimin e të drejtës së cekur. Në numrin më të madh të rasteve, 
Avokati i Popullit nuk konstatoi shkelje të së drejtës së studentit/ëve, përkatësisht kandidatët u 
refuzuan për shkak të mosplotësimit të ndonjërit nga kushtet e parapara me Konkurs. 

Në lidhje me parashtesën për dërgimin e paralajmërimeve para padive, për shkak të kthimit 
të mjeteve nga shfrytëzuesi i bursës nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, i cili nuk i ka kryer 
me kohë studimet, Avokati i Popullit konstatoi se bëhet fjalë për realizimin e së drejtës në bazë 
të kontratës me ministrinë kompetente, me ç’rast të drejtat dhe obligimet ndërmjet shfrytëzue-
sit dhe dhënësit të bursës ishin rregulluar me kontratën e cila paraqet marrëdhënie detyrimore. 
Në këtë rast, pala ishte njoftuar se mosplotësimi eventual i obligimeve nga njëra ose pala tjetër 
tërheq pasoja të cilat në mënyrë eksplicite janë cekur në kontratë, si dhe se në rast të kontestit 
vendos gjykata kompetente.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave për njohjen e kualifikimit të arsimit të 
lartë, të fituar jashtë vendit, konstatoi se procedurat zvarriteshin, me çka qytetarëve u kufizo-
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heshin edhe të drejtat e tjera. Në raste të caktuara, Komisioni për Nostrifikim pranë Ministrisë së 
Arsimit, në vend që të veprojë brenda afatit të përcaktuar sipas aktvendimit të shkallës së dytë, 
e zvarriste procedurës me kërkesë që personi të dërgojë dokumente shtesë, ndërsa edhe pasi 
ishin dërguar dokumentet përsëri shtyhej procedura për nostrifikimin e diplomës, ndonëse për 
këtë nuk ekzistonin pengesa të tjera ligjore. Pas më shumë intervenimeve të Avokatit të Popullit 
miratohej aktvendimi për njohjen e kualifikimit të arsimit të lartë të fituar jashtë vendit.

Në kontekst të njohjes së kualifikimit të lartë arsimor të huaj u paraqit problemi i cili prek 
një grup më të madh të qytetarëve të cilët kanë kryer arsim të lartë në Republikën e Kosovës, 
ndërkaq dëshironin të vazhdonin me arsimin në ciklin e dytë dhe të tretë në Republikën e Maqe-
donisë, për shkak se Republika e Kosovës nuk është nënshkruese e Konventës së Hagës dhe 
për këtë nuk mund të siguronte Vulë Apostile të kualifikimit të arsimi të lartë origjinal të huaj. 
Avokati i Popullit intervenoi pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në mënyrë që të gjendet 
zgjidhje përkatëse me qëllim të tejkalimit të problemit të shkaktuar dhe realizimit papengesë 
të të drejtës për studime universitare në ciklin e dytë dhe të tretë të shtetasve maqedonas dhe 
shtetasve të huaj në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë. Ministria e Ar-
simit dhe Shkencës, bashkë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës 
së Kosovës, me qëllim të gjetjes së zgjidhjes për problemin formuan grupe punuese, të cilat e 
pranuan propozimin që kualifikimet e arsimit të lartë, të fituara në Republikën e Kosovës, të le-
galizohen në Republikën e Maqedonisë në bazë të “sistemit zinxhir”, përkatësisht krahas vulës të 
cilën e lëshon institucioni i lartë arsimor të ketë edhe vulë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë të Republikës së Kosovës, vulë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së 
Kosovës dhe vulë nga përfaqësia diplomatike-konsullore e Republikës së Maqedonisë në Kosovë, 
me çka personat të cilët kanë kryer ciklin e parë ose të dytë të studimeve në Kosovë papengesë 
mundën ta realizojnë të drejtën e studimeve të mëtutjeshme në Republikën e Maqedonisë.

Sikurse edhe gjatë vitit paraprak edhe në këtë vit pati ankesa në lidhje me regjistrimin 
në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihajlo Apostollski” – Shkup, me ç’rast parashtruesit konsi-
deronin u janë cenuar të drejtat nga Komisioni për Konkurs për zgjedhjen e studentëve në vit 
të parë. Pas masave të ndërmarra, Avokati i Popullit konstatoi se Komisioni i Konkursit të gjithë 
kandidatëve, të cilët janë paraqitur dhe i kanë plotësuar kushtet për pranim, në mënyrë të njëjtë 
u ka dhënë mundësi për t’u dëshmuar sipas të gjitha kritereve të cekura në Konkurs dhe si re-
zultat i këtij aktiviteti është përpiluar dhe publikuar 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, për çka Avokati i Popullit nuk gjeti bazë për intervenim të mëtutjeshëm.

Në këtë periudhë pati edhe parashtresë pranë Avokatit të Popullit që ai të paraqes kërkesë 
për interpretimin autentik të nenit 134 nga Ligji për arsim të lartë dhe ndryshimet e ligjit në lidhje 
me këtë nen nga muaji gusht i vitit 2010, për shkak se në tekstin bazë të Ligjit për arsim të lartë 
parashikohej se profesori ordiner, pas zgjedhjes së parë themelon marrëdhënie të rregullt pune 
për kohë të pacaktuar dhe e mban titullin përjetësisht. Ndërkaq, me ndryshimet e nenit të thek-
suar parashikohet që pas zgjedhjes së parë në titullin profesor ordiner të ekzistojë rizgjedhje në 
titull, pas çka profesori ordiner themelon marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar dhe e ruan tit-
ullin profesor ordiner, përkatësisht profesor përjetësisht. Sipas parashtresës konkrete ndryshimet 
e Ligjit për arsim të lartë hynë në fuqi në muajin shtator të vitit 2010 para se të shpallet Konkursi 
për zgjedhjen e titullit për herë të parë, të parashtrueses së parashtresës. Avokati i Popullit e 
njoftoi parashtruesen se Avokati i Popullit është një nga subjektet që mund të paraqes kërkesë 
për interpretimin autentik të ligjeve, por vetëm nëse ka nevojë për interpretim autentik, nevojë e 
cila është krijuar në lidhje me zbatimin e ligjeve në kuadër të punës së tij. Në këtë rast, Avokati 
i Popullit nuk konstatoi nevojë të tillë, për shkak se gjatë zgjedhjes së titullit është zbatuar Ligji 
për arsim të lartë, i cili ka qenë i vlefshëm, përkatësisht në fuqi para shpalljes së konkursit.

Në aspekt të realizimit të të drejtave tjera të institucioneve të larta arsimore, pas interven-
imit të Avokatit të Popullit studenti e realizoi të drejtën të çregjistrohej nga fakulteti, në të cilin 
ishte i regjistruar dhe t’i tërhiqte dokumentet, pa e paguar paraprakisht semestrin  e ardhshëm, 
siç e ngarkonte universiteti.

Së këtejmi, Avokati i Popullit hasi në qëndrime të ndryshme të organeve kompetente në 
kontekst të lëshimit të diplomës për kryerje të studimeve të ciklit së parë në njërin nga univer-
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sitetet private, për shkak se Ministria e Arsimit nuk lejoi lëshimin e diplomës edhe pse studenti 
kishte kryer ciklin e parë të studimeve. Kjo situatë ishte shkaktuar për shkak se Ministria kishte 
konstatuar se nuk mund t’i lëshohej diploma studentit sepse ai paraprakisht kishte kryer arsim 
të mesëm islam në “Medresën Isa Beg”, e cila sipas Inspektoratit Shtetëror të Arsimit nuk ishte 
verifikuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe për këtë shkak ky person nuk ka mundur as 
të regjistrohej në institucionin e lartë arsimor, e as t’i lëshohet diplomë për studime të kryera. 
Universiteti iu drejtua Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me kërkesë që të jep shpjegime për 
statusin e nxënësve me arsim të mesëm, të kryer në shkollën e mesme islame, përkatësisht 
kërkoi përgjigje në pyetjen nëse këta nxënës kanë të drejtë që pas përfundimit të arsimit të 
mesëm ta vazhdojnë edukimin duke regjistruar studimet në institucione të larta arsimore në 
Republikën e Maqedonisë. Nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Universiteti është ud-
hëzuar t’i drejtohet Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësi Fetare, i cili duke u thirrur në nenin 
22, paragrafin 2 të Ligjit për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz ka 
marrë qëndrim dhe mendim se institucionet fetare arsimore janë të barazuara me institucionet 
e tjera arsimore dhe nxënësit dhe studentët e tyre i kanë të gjitha të drejtat dhe obligimet. 
Njëherësh, qëndrimi dhe mendimi përveç Universitetit i është adresuar edhe Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës, me qëllim të zgjidhjes së problemit të shkaktuar, sidomos duke e pasur parasysh 
faktin se parashtruesi i kishte kryer studimet, ndërkaq pa fajin e tij nuk mund ta merrte diplomën 
për kryerjen e arsimit të lartë.

Duke e marrë parasysh këtë përgjigje, si dhe njoftimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
se institucionet fetare janë të barazuara me institucionet e tjera arsimore dhe nxënësit e stu-
dentët e tyre kanë të drejta dhe obligime të njëjta, Avokati i Popullit kërkoi shpjegim se cili është 
shkaku/qet që nxënësit, të cilët e kanë kryer arsimin e mesëm islam, nuk mund të regjistrohen 
në institucionet e larta arsimore. Gjithashtu, kërkoi informacion se arsimimi në “Medresenë Isa 
Beg”, a është verifikuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe ky institucion fetar arsimor a 
ka licencë për punë si institucion arsimor. Procedura sipas kësaj parashtrese është edhe më tej 
në rrjedhë.

Edhe pse numri i parashtresave nga kjo fushë nuk është shumë i madh, sipas Avokatit të 
Popullit në pjesën më të madhe të parashtresave përgjigjet dërgoheshin pas disa intervenimeve 
të Avokatit të Popullit, me ç’rast edhe këtë vit konfirmohet konstatimi se nevojitet përmirësim i 
bashkëpunimit me këtë Ministri dhe me organet që janë në përbërje të saj. Ka nevojë për këtë 
sepse procedimi me kohë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, si dhe dërgimi me kohë dhe 
përgjigjet përkatëse ndikojnë mbi procedimin efikas dhe ligjor, në të kundërtën vështirësohet 
realizimi i të drejtave të qytetarëve.

Ende zvarriten procedurat për 
vendimmarrje sipas kërkesave të stu-
dentëve, me ç’rast ballafaqohen me prob-
leme në realizimin e të drejtave. 

Fakultete të universiteteve të cak-
tuara shpeshherë në mënyrë jo të plotë 
i zbatojnë dispozitat e Ligjit për arsim të 
lartë për lirimin e studentëve nga pagimi i 
detyrimeve.

Edhe pse janë në shërbim të stu-
dentëve, shërbimet e institucioneve të 
larta dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
nuk shprehin çdoherë gatishmëri për shër-
bim përkatës të studentëve.

Konstatime

Respektim konsekuent i afateve lig-
jore për vendimmarrje me qëllim të realizi-
mit papengesë të të drejtave të studentëve 
në fakultete dhe para organeve të Minis-
trisë së Arsimit dhe Shkencës.

Zbatim i plotë dhe adekuat i Ligjit për 
arsim të lartë dhe akteve nënligjore gjatë 
vendimmarrjes për të drejtat dhe obligimet 
e studentëve.

Rritje e bashkëpunimit ndërmjet stu-
dentëve dhe shërbimeve, përkatësisht or-
ganeve të institucioneve të larta arsimore 
dhe ministrisë kompetente.

Rekomandime
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TË DREJTAT E KONSUMATORËVE

Vitin raportues e karakterizon numri enorm i rritur i parashtresave me të cilat qytetarët 
kërkonin mbrojtje të të drejtave të tyre si konsumatorë në raport me subjektet juridike të cilët 
kryejnë veprimtari me karakter publik për shkak se të njëjtat në numër të madh i cenonin.

Ky vit karakterizohet nga parashtresat në të cilat qytetarët kërkonin mbrojtje në lidhje me 
furnizimin me energji termike, mirëpo i konsiderueshëm ishte edhe numri i parashtresave të cilat 
kishin të bënin me konsumimin e energjisë elektrike, shërbimet e ndërmarrjeve komunale, shër-
bimet e telefonisë, si dhe arkëtimit të taksës radiodifuzive. 

Numri i rritur i parashtresave gjatë vitit të kaluar fillimisht kishte të bënte me punën e sho-
qërive të cilat bëjnë furnizimin me energji termike. Qytetarët përsëri u ballafaquan me problemet 
tanimë të njohura sa i përket përllogaritjes së energjisë termike përmes një matësi të vetëm 
për të gjithë banorët, sepse instalimi i matësve individual nuk është realizuar akoma, edhe pse 
Avokati i Popullit disa herë e sugjeroi nevojën për instalimin e matësve individual për çdo kon-
sumator.

Gjithashtu, rritja e sërishme e çmimit të energjisë termike reflektohet edhe përmes parash-
trimit të parashtresave, si dhe mënyrës së përllogaritjes së kompensimit të energjisë termike, 
sepse qytetarët përsëri ankoheshin për përllogaritje joreale dhe të gabuara, si dhe për përllogari 
drastikisht të ndryshme për sipërfaqe të njëjtë për ngrohje. Shërbimi jokualitativ, më saktësisht, 
mosngrohja e mjaftueshme e banesave edhe në këtë vit raportues ishin objekt të një pjese të 
ankesave të paraqitura të qytetarëve. Megjithatë, pakënaqësia e qytetarëve nga furnizuesit me 
energji termike erdhi në shprehje sidomos në periudhën e përgatitjes së Rregullave për furnizi-
min me energji termike dhe më pas e arriti kulmin me hyrjen në fuqi të këtyre Rregullave.

Duke e presupozuar epilogun nga ajo që ishte paraparë me këtë akt nënligjor, me qëllim të 
mbrojtjes më kualitative dhe më efikase, Avokati i Popullit krahas parashtresave të parashtruara 
intervenonte edhe sipas lëndëve të formuara me iniciativë të vet. Avokati i Popullit nga parash-
tresat e parashtruara, fillimisht e detektoi problemin që kishte të bënte me shkyçjen papengesë 
nga sistemi shpërndarës.

Përkatësisht, nga Avokati i Popullit u kërkua ndërhyrja nga qytetarët për shkak të privimit 
të së drejtës që si konsumatorë të shkyçen nga shfrytëzimi i energjisë termike për shkak të 
përgatitjes së rregullave të reja. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit u 
sugjeroi furnizuesve se duhet të veprohet në përputhje me normat ligjore që janë në fuqi, sepse 
çdo veprim tjetër është i papranueshëm dhe paraqet vetëm veprim në dëm të qytetarëve dhe 
veprim mbi bazë të supozimeve për përmbajtjen e dokumentit, i cili është në fazë të përgatitjes 
nga ana e Komisionit Rregullator për Energjetik. Në këtë kontekst duhet të shënohet se Avokati i 
Popullit e ndiqte përgatitjen e rregullave të reja, me ç’rast që në fillim sugjeroi problemet të cilat 
do të paraqiten nëse nuk intervenohet me kohë në kushtet e parapara për mënyrën e shkyçjes 
së konsumatorëve nga sistemi shpërndarës. Kjo për shkakun se rregullat parashikonin plotësimin 
e kushteve shtesë nga ana e qytetarëve të cilët dëshironin të shkyçen nga sistemi, përkatësisht 
marrjen e pëlqimit nga numri i përgjithshëm i banorëve të objektit kolektiv, si dhe obligimin për 
konsumatorët e shkyçur të paguajnë kompensim për fuqinë e angazhuar (pjesë fikse).

Avokati i Popullit gjatë të gjitha këtyre aktiviteteve, nga aspekti i mbrojtjes së të drejtave 
të qytetarëve si konsumatorë, sugjeroi se është e nevojshme të mbahet llogari për të drejtën e 
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zgjedhjes së lirë të qytetarëve, sepse kufizimi i të drejtave ose zgjedhjes së lirë të qytetarëve 
është veprim i cili është në kundërshtim me përcaktimet në Kushtetutën e Republikës së Maqe-
donisë.

Gjatë përgatitjes së këtij akti normativ, Avokati i Popullit vuri në pah edhe nevojën që Rreg-
ullat për furnizimin me energji termike, si akt nënligjor, të jenë në kuadër të përcaktimeve nga 
Ligji për energjetikë, sepse të drejtat dhe obligimet janë përcaktuar në mënyrë precize me ligj, e 
jo me akt nënligjor, si dhe faktin se vetëm me lidhjen e kontratave, konsumatori dhe furnizuesi 
hyjnë në marrëdhënie detyrimore dhe se kjo marrëdhënie mund të realizohet vetëm me shpre-
hjen e vullnetit të lirë nga të dyja palët.

Në lidhje me obligimin për pagimin e pjesës fikse, që u përcaktua me Rregullat e reja, 
Avokati i Popullit e shprehi mospajtimin e tij, sepse vetëm të jetuarit në objekt kolektiv nuk 
mund të jetë bazë për arkëtimin e pjesës fikse, që do të thotë se qytetarët nuk mund të trajtohen 
si konsumatorë të përjashtuar, vetëm për shkak të pronësisë së apartamentit në objekt kolektiv, 
si dhe për faktin se arkëtimi i energjisë termike nuk është detyrim publik dhe se nuk guxon të 
barazohet me të njëjtën dhe qytetarët të ngarkohen me kompen-
sim, pavarësisht se a kanë ose jo instalim termik, më saktësisht 
se janë ose nuk janë shfrytëzues real të shërbimit. Gjithashtu, 
për Avokatin e Popullit është kontestues edhe obligimi për nevo-
jën për pëlqim për shkyçje nga numri i përgjithshëm i banorëve, 
sepse ky obligim mund të çojë në prishjen e marrëdhënieve fqin-
jësore në objektin banesor kolektiv.

Me hyrjen në fuqi të Rregullave për furnizim me energji ter-
mike, pakënaqësia e qytetarëve intensifikohej, me ç’rast Avokati 
i Popullit dërgoi Informatë pranë Komisionit Rregullator për En-
ergjetikë në lidhje me të gjitha gjendjet e detektuara në terren të 
transmetuara përmes ankesave të qytetarëve.

Me qëllim të tejkalimit të problemit, Avokati i Popullit ia 
vuri në dukje Komisionit Rregullator se do të ishte e dobishme 
që të ndërmerren veprime me të cilat do të intervenohej në tek-
stin ekzistues të Rregullave, përkatësisht në formë normative të 
kufizohen gjendjet e ndryshme të përcaktuara faktike në terren, 
sepse intervenim kërkonin qytetarët të cilët asnjëherë nuk kanë 
qenë konsumatorët të këtij lloji të shërbimit dhe asnjëherë nuk 
kanë pasur kurrfarë instalimi në banesë.

Reagimi i Komisionit Rregullator për Energjetikë nuk ishte 
ai që pritej, sepse sipas Komisionit, nuk është parashikuar dal-
limi ndërmjet konsumatorëve të cilët janë të përfshirë në sistem dhe pronarëve të banesave 
të cilët nuk janë të përfshirë në sistem, por që janë pjesë të objektit kolektiv. Sipas Komisionit 
edhe konsumatorët e shkyçur janë shfrytëzues të një pjese të energjisë së livruar termike deri 
te konsumatorët e lidhur, e që është e mjaftueshme për obligimin për pagimin e një pjese të 
kompensimit për energji termike, të shprehur përmes fuqisë së angazhuar.  

Kur flasim për problemet me të cilët u ballafaquan qytetarët, gjithsesi se duhet ta po-
tencojmë edhe reagimin e qytetarëve pas marrjes së faturave për arkëtimin e pjesës fikse nga 
kompensimi për energji termike. Pakënaqësia e qytetarëve u shkaktua tek një numër i madh i 
parashtresave të parashtruara me një pyetje të vetme: Pse të paguhet për një shërbim të cilin 
nuk e shfrytëzon?

Qytetarët, përveç pakënaqësisë së manifestuar nga obligimi i imponuar për pagimin e 
pjesës fikse, manifestuan pakënaqësi edhe nga shuma e përllogaritur për këtë detyrim, e cila 
sipas qytetarëve është e ndryshme për banesa me sipërfaqe të njëjtë ngrohjeje, varësisht nga 
ajo se cili furnizues e ka bërë përllogaritjen e lartësisë së pjesës fikse.

Me qëllim që të gjendet zgjidhje për këtë problem, Avokati i Popullit përsëri iu drejtua 
Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe kësaj here sugjeroi se është i palejueshëm trajtimi 
i pabarabartë i qytetarëve, përkatësisht ngarkimi i ndryshëm vetëm për shkak të përllogaritjes 
nga furnizues tjetër, në kushte kur Komisioni, në bazë të rregullave të njëjta, i miraton vendimet 
për përllogaritje të këtij kompensimi. Komisioni Rregullator për Energjetikë dha arsyetimin e vet 
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për mënyrën e përllogaritjes së pjesës fikse nga kompensimi për energji termike. Sipas Komi-
sionit, dallimi në faturat për arkëtimin e pjesës fikse nga kompensimi për energji termike rezulton 
nga angazhimi i fuqisë së objekteve, përkatësisht vendet matëse dhe i njëjti ka qenë në lidhje të 
ngushtë me karakteristikat termike të objekteve, ditën e ngrohjes në muajin rrjedhës, si dhe nga 
konsumi aktiv i vet objekteve.

Edhe përkrah sugjerimeve dhe informatave, gjendja ngeli e pandryshuar dhe për momen-
tin Rregullat kontestuese për furnizim me energji termike janë pjesë e rregullave të vlefshme 
në këtë fushë dhe i obligojnë qytetarët, me ç’rast me rëndësi të veçantë për tejkalimin e kësaj 
gjendje është se çfarë vendime do të miratojë Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë 
para së cilës është iniciuar procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. 

Në periudhën raportuese, qytetarët u ankuan edhe nga puna dhe shërbimet e ndërmarrjeve 
publike komunale që kryejnë veprimtari komunale furnizim me ujë dhe largimin e mbetjeve të 
materieve urbane. Përsëri pat ankesa të cilat kishin të bënin me faturat e larta joreale për harx-
himin e ujit, sahateve për matjen e ujit dhe leximin jo me rregull, si dhe ngarkimin kuturu. 

Sipas parashtresave, në të cilat u konstatuan cenime të të drejtave, in-
tervenimet e Avokatit të Popullit në numrin më të madh të tyre u respektuan, 
ndërsa me këtë edhe tejkaloheshin gjendjet kontestuese. Respektohej sugjeri-
mi i Avokatit të Popullit në lidhje me gjetjen e mënyrës më përkatëse për pag-
esën e borxhit dhe u mundësohej pagimi i borxhit në më shumë këste mujore. 
Mirëpo, tremujori i fundit i kësaj periudhe raportuese u shënua me dërgimin e 
paralajmërimeve për borxhet e papaguara për faturat nga ana e ndërmarrjeve 
publike.

Për Avokatin e Popullit kontestuese ishte mungesa e të dhënës për periud-
hën për të cilën kishte të bënte borxhi i prapambetur, sepse është i detyrueshëm 
respektimi i dispozitave të Ligjit për marrëdhënie detyrimore të cilat e rregullo-
jnë parashkrimin e borxhit për furnizimin me ujë dhe shërbime për largimin e 
mbeturinave komunale.

Për tejkalimin e këtij problemi, Avokati i Popullit vepronte veç e veç sipas 
parashtresave të parashtruara, por zbatoi edhe këqyrje të drejtpërdrejta me 
kërkesë që të precizohet borxhi i prapambetur i faturave, por vetëm borxhi i cili 
nuk është parashkruar, sepse borxhi i prapambetur për të cilin nuk është para-
qitur me kohë padi është i parashkruar dhe nuk duhet të evidentohet për shkak 
se nuk ka bazë ligjore për arkëtimin e tij me detyrim.

Gjatë këtij viti raportues janë parashtruar një numër më i vogël i par-
ashtresave të cilat kishin të bënin me shërbimet të cilat qytetarët i marrin nga 

operatorët e telefonisë fikse dhe mobile. Përsëri është shprehur pakënaqësi nga kualiteti i shër-
bimeve, por qytetarët ankoheshin edhe për shkak të faturave të larta joreale. Gjithashtu, nga 
parashtresat shihet se vazhdon tendenca e imponimit të kushteve nga ofrues të caktuar të shër-
bimeve, si gjatë lidhjes së kontratave, ashtu edhe sa i përket përmbushjes së obligimeve kontrak-
tuese në lidhje me kualitetin e shërbimeve të ofruara, para së gjithash përdorimit të shërbimeve 
të Internetit. Në të gjitha rastet, në të cilat u konstatuan shkelje të të drejtave, Avokati i Popullit 
intervenoi pranë operatorëve përkatës, por gjithashtu edhe nga Agjencia për Komunikime Elek-
tronike kërkoi ndërmarrje të masave.

Avokatit të Popullit iu drejtuan më shumë qytetarët të cilët ishin të revoltuar nga marrja e 
më shumë aktvendimeve për arkëtimin e faturës radiodifuzive, përkatësisht marrjes së aktvendi-
meve të cilat adresoheshin në emrin e dy ose më shumë anëtarëve të moshës madhore të një 
amvisërie.

Duke u nisur nga dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive, sipas së cilit taksë radi-
odifuzive paguan çdo amvisëri familjare në Republikën e Maqedonisë, e jo veç e veç çdo anëtar i 
familjes, Avokati i Popullit i sugjeroi Radiotelevizionit Maqedonas se nuk është kontestues detyri-
mi për taksë radiodifuzive, por se e njëjta duhet të jetë në përputhje me Ligin. Avokati i Popullit 
vepronte edhe sipas parashtresave nga qytetarë të cilët edhe pse mbi bazë ligjore janë liruar nga 
pagimi i këtij detyrimi, përsëri ishin ngarkuar me kompensimin për taksë radiodifuzive.
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Duke vepruar sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit, Radiotelevizioni i Maqedonisë e njoftoi 
Avokatin e Popullit se adresimi i aktvendimeve të dyfishta për një amvisëri familjare, ngarkimi 
i personave të cilët janë të liruar nga ky detyrim etj. i referohet lëshimeve të caktuara teknike 
të bëra gjatë azhurnimit dhe klasifikimit të bazës së të dhënave. Për shkak të lëshimit të kon-
statuar, aktvendimet për arkëtimin e taksës radiodifuzive u stopuan dhe u ndërmorën veprime 
në drejtim të korrigjimit të bazës së të dhënave.

Ankesat për furnizimin me energji elektrike ishin objekt të veprimit të Avokatit të Popullit, 
për shkak të mbrojtjes më efikase dhe më efek-
tive të qytetarëve si konsumatorë të energjisë ele-
ktrike, si dhe për shkak të përcaktimit të drejtë të 
gjendjes faktike dhe gjetjes së zgjidhjes për reali-
zimin e të drejtave të shfrytëzuesve. Avokati i Pop-
ullit krahas komunikimit me shkrim me EVN Maqe-
doni SHA Shkup vazhdoi me zbatimin e këqyrjeve 
dhe kontakteve të drejtpërdrejta me personat zyr-
tarë për lëndë individuale. 

Sikurse edhe në vitin paraprak, numri më i 
madh i parashtresave kishin të bënin me mbro-
jtjen e të drejtave të qytetarëve gjatë akuzimit se 
kanë bërë shfrytëzim të paautorizuar të energjisë 
elektrike, me ç’rast qytetarët shkyçeshin nga rrjeti 
shpërndarës. Në këtë kontekst ekipet e EVN Maqedoni SHA më së shpeshti pa prezencën e 
shfrytëzuesve konstatonin shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike, ndërsa qytetarët 
nuk kishin mundësi të dëshmojnë se nuk bëhet fjalë për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë 
elektrike, sepse më së shpeshti nuk inicionin procedura gjyqësore, por në përputhje me Rregul-
lat e rrjetit për shpërndarjen e energjisë elektrike dhe Rregullat për furnizim të konsumatorëve 
tariforë me energji elektrike, operatori i sistemit të shpërndarjes dhe shpërndarësi e konsta-
tonin shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë elektrike dhe e bënin përllogaritjen përkatëse, 
ndërsa shfrytëzuesi detyrohet që operatorit të sistemit shpërndarës t’ia paguajë kompensimin 
për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike brenda 8 ditësh nga dita e dërgimit të përl-
logaritjes.

Një numër i madh i parashtresave kishin të bënin me shkyçjen e qytetarëve nga rrjeti 
elektro-shpërndarës për shkak të faturave të papaguara për shpenzimin e energjisë elektrike, 
për çka Avokati i Popullit konstatoi se është në përputhje me kushtet për furnizimin e energjisë 
elektrike, sipas së cilave furnizuesi mund t’ia ndërpres konsumatorit furnizimin me energji ele-
ktrike, mes tjerash, edhe nëse nuk e paguan faturën për energji elektrike për më së paku një 
muaj. Këtu duhet të ceket fakti se ishte i madh numri i parashtresave të cilat kishin të bënin 
me kërkesat e konsumatorëve që t’u mundësohej pagesa e borxhit në më shumë këste. Duke 
e pasur parasysh gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve, Avokati i Popullit e vuri në pah 
këtë nevojë, por kërkesat e Avokatit të Popullit nuk u pranuan, me arsyetimin se EVN Maqe-
doni organizon fushata përmes së cilave qytetarëve u mundësohen kushte më të volitshme për 
pagimin e borxheve për energjinë e shfrytëzuar elektrike.

Një numër i konsiderueshëm i parashtresave u parashtruan edhe për arkëtimin e taksës 
për ndriçim rrugor për vendbanimet, në të cilat nuk është instaluar sistemi për ndriçim rrugor 
ose për mosmirëmbajtje të ndriçimit rrugor. Avokati i Popullit u sugjeroi komunave që konsuma-
torët të cilët nuk e shfrytëzojnë këtë shërbim me vendim duhet të lirohen nga kjo pagesë, në 
përputhje me Ligjin për taksa komunale, por komunat nuk vepruan sipas sugjerimeve të Avokatit 
të Popullit.

Është e veçantë situata e bashkësive të pronarëve të ndërtesave kolektive banesore, të 
cilët ngarkohen shumëfish me taksën komunale, për çdo njehsor për lokalet e përbashkëta në 
ndërtesë e që është në kundërshtim me pozitën juridike të këtyre bashkësive si organizata jo-
profitabile. Pas informatës së paraqitur me shkrim të Avokatit të Popullit adresuar Bordit Drej-
tues të EVN Maqedoni SHA-Shkup dhe Bashkësisë së Njësive të Vetadministrimit Lokal të Repub-
likës së Maqedonisë, me kënaqësi u konstatua se nga ana e EVN Maqedoni tanimë është ngritur 
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iniciativë pranë institucioneve kompetente shtetërore (BNjVL-së dhe Ministrisë së Transportit dhe 
Lidhjeve) për rishikimin e kornizës ligjore dhe nënligjore me të cilën konstatohet arkëtimi i taksës 
komunale për ndriçim rrugor.

Janë parashtruar disa parashtresa në të cilat qytetarët ankoheshin për shumën e të ash-
tuquajturës fuqi e angazhuar/aktive nga 33%, të cilën qytetarët e kanë për detyrë ta paguajnë 
gjatë përcaktimit të çmimit të energjisë elektrike, duke konsideruar se me këto 33% rritet edhe 
çmimi i energjisë elektrike. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit i njoftoi qytetarët se kompensimi 
i cekur për fuqinë e angazhuar rezulton nga normat ligjore për përcaktimin e çmimit të energjisë 
elektrike edhe atë nga Sistemi tarifor për shitjen e energjisë elektrike konsumatorëve tariforë dhe 
nga vendimet e Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe se Avokati i Popullit nuk ka bazë ligjore 
të intervenojë që qytetarët të mos e paguajnë këtë element në çmimin e energjisë elektrike. 

E njëjta ka të të bëjë edhe me përcaktimin e çmimeve të energjisë elektrike gjatë kohës së 
ngarkesave të larta dhe të ulëta ditore (përkatësisht, rryma e lirë dhe rryma e shtrenjtë), e cila 
është në kompetencë ekskluzive të Komisionit Rregullator për Energjetikë të RM-së dhe Sistemit 
të përcaktuar tarifor për shitjen e energjisë elektrike nga ana e tij, si organ ekspert i zgjedhur nga 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Siç mund të vërehet edhe në këtë 
vit raportues vazhduan problemet e 
qytetarëve në realizimin e të drejtave të 
tyre si konsumatorë të shërbimeve me 
karakter publik, që u reflektua me numrin 
e rritur të parashtresave.

Cenimi i të drejtave të konsuma-
torëve është në lidhje të ngushtë me re-
alizimin e të drejtave themelore të njeriut, 
dhe së këtejmi është i pritshëm edhe re-
agimi i qytetarëve për shkak të shërbimit 
të pranuar jokualitativ, ngarkimit joreal 
dhe përfundimisht ngarkimit për shërbi-
min të cilin fare nuk e marrin.

Nuk respektohet e drejta e zgjidhjes 
së qytetarëve dhe shprehja e vullnetit të 
tyre të lirë, kur bëhet fjalë për të drejtat 
e konsumatorëve në lidhje me furnizimin 
me energji termike edhe pse ato janë për-
caktuar dhe janë të detyrueshme sipas 
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë.

Mungojnë zgjidhje cilësore ligjore 
dhe nënligjore, veçanërisht në legjisla-
cionin i cili ka të bëjë me furnizimin me 
energji termike, dhe imponohet obligimi 
për qytetarët i paraparë me akt nënlig-
jor edhe pse të drejtat dhe obligimet për-
caktohen me ligj e jo me akt nënligjor, 
përfshirë edhe rregullimin e çështjeve që 
kanë të bëjnë me furnizimin me energji 
termike. 

Mungesa e liberalizimit të tregut ose 

Konstatime

 Respektimi konsekuent i Ligjit- 
Nevojitet të mbindërtohen norma ligjore 
për realizimin papengesë të të drejtave 
të qytetarëve, me respektim konsekuent 
të principeve të ekonomisë së tregut dhe 
të drejtës të zgjedhjes së konsumatorit si 
shfrytëzues i shërbimeve të caktuara.

Intensifikimi i përpjekjeve për liber-
alizimin e tregut, veçanërisht në sferën e 
shfrytëzimit të energjisë termike, me çka 
do të mundësohet konkurrencë në kualite-
tin e shërbimit.

Në mënyrë konsekuente të respek-
tohen të drejtat e qytetarëve si konsuma-
torë nga ana e ofruesve të shërbimeve, që 
do të thotë të mos shfrytëzohet pozita mo-
nopoliste dhe të mos imponohen kushte 
për shkak të realizimit të qëllimeve per-
sonale në kurriz të qytetarëve si shfrytë-
zues të shërbimeve.

Përshpejtimi i aktiviteteve për mbin-
dërtimin e infrastrukturës dhe kapac-
iteteve kadrovike të EVN Maqedoni, si 
shpërndarës i sistemit operativ, që për 
çdo ditë i shërben qytetarët si konsuma-
torë të energjisë elektrike.

Ndryshimi i Ligjit për taksa komu-
nale në drejtim të lirimit të bashkësive të 
pronarëve në pjesë të ndërtesave kolek-
tive të banimit nga taksa për shfrytëzi-
min dhe mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor, 
meqë me taksë të këtillë ngarkohet çdo 

Rekomandime
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thënë më saktë mosarritja e një shkalle 
të kënaqshme të liberalizimit të tregut të 
produkteve dhe shërbimeve publike, pa-
raqet pengesë për konkurrencën e punës, 
ndërkaq kjo është e lidhur ngushtë edhe 
me kualitetin e shërbimeve të cilat u ofro-
hen qytetarëve.

Avokati i Popullit vlerëson se EVN 
Maqedoni SHA-Shkup edhe më tej vepron 
në mënyrë joadekuate gjatë përcaktimit 
të faktit për shfrytëzim të paautorizuar 
të energjisë elektrike, sepse në praktikë 
nëpunësit e saj, pa praninë e shfrytëzue-
sve, bëjnë leximin e njehsorëve ose inter-
venime të tjera teknike.

Nga ana e EVN Maqedoni, një numër 
i madh i qytetarëve nuk njoftohen me 
kohë se kundër tyre janë paraqitur padi 
për arkëtim të detyrueshëm të borxhit 
të prapambetur të energjisë elektrike 
të shpenzuar, prandaj në procedurën e 
mëvonshme gjyqësore dhe përmbaruese, 
ky borxh multicipohet shumëfishë kështu 
që, në çdo rast, pasojat i bartin qytetarët 
si konsumatorë.

Vazhdon problemi me arkëtimin 
e shumëfishtë të taksës komunale për 
ndriçim rrugor ose mos-lirimin nga taksa 
e këtillë, në përputhje me Ligjin për taksa 
komunale, me çka qytetarët, si shfrytë-
zues individual, në mënyrë të paligjshme 
duhet të paguajnë për shërbim të cilin nuk 
e marrin.

TË DREJTA TË TJERA

Avokati i Popullit gjatë vitit raportues 2012, vepronte edhe sipas parashtresave të cilat 
kishin të bënin me cenimin e të drejtave të qytetarëve nga fusha e të drejtave të tjera. 

Në bazë të përmbajtjes së këtyre parashtresave, një pjesë e konsiderueshme kishin të 
bënin me mosveprimin e organeve të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave të 

pronar i bashkësisë si konsumator individ-
ual i energjisë elektrike për pjesën e vet.

Ndryshimi i Ligjit për energjetikë në 
drejtim të liberalizimit të mundësisë së 
qytetarëve që si konsumatorë vet ta për-
zgjedhin operatorin e sistemit shpërndarës 
të energjisë elektrike, sipas shembullit të 
komunikimeve elektronike.
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PUSHTETI LOKAL

E drejta e qytetarëve për të marrë pjesë në kryerjen punëve publike është njëri nga parimet 
themelore demokratike dhe në mënyrë të drejtpërdrejt mund të realizohet në nivel lokal, ku au-
toritetet lokale kanë mundësi që për së afërmi të bashkëpunojnë me qytetarët dhe organizatat 
e saj dhe të punojnë në probleme të cilat drejtpërsëdrejti ndikojnë mbi jetën e tyre. Sot, çështja 
kryesore për funksionimin e demokracisë është participimi i qytetarëve në proceset e vendim-
marrjes së suksesshme në bashkësinë vendore dhe realizimi papengesë, përmbushja dhe mbro-
jtja e të drejtave të tyre nga ana e autoriteteve vendore. Aktiviteti dhe veprimi i qytetarëve në 
bashkësinë vendore është themel i jetës shoqërore.

Në Republikën e Maqedonisë edhe më tej ekziston praktika e pasivitetit, kur bëhet fjalë për 
pjesëmarrjen e qytetarëve në nivel lokal. Edhe pse Avokati i Popullit konsideron se, nga viti në 
vit, qytetarët bëhen gjithnjë e më të ndërgjegjshëm për të drejtat dhe obligimin e pushtetit lokal 
që papengesë tua realizojë ato të drejta, megjithatë qytetarët akoma, në numë të madh, janë 
të përmbajtur sa i përket komentimit ose ndërmarrjes së veprimeve konkrete kur bëhet fjalë 
për mangësitë, për kualitetin e ulët ose të pamjaftueshëm dhe jo në kohë të shërbimeve pub-
like, për mosrespektimin e të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore. Qytetarët, edhe më tej në 
mënyrë të pamjaftueshme marrin pjesë në zhvillimin dhe përkufizimin e politikës publike. Akoma 
nuk është praktikë që autoritetet vendore t’i konsultojnë ose përfshijnë qytetarët në krijimin e 
politikës. Avokati i Popullit e përshëndet veprimin e disa komunave, në të cilat autoritetet ven-
dore, në bashkëpunim me organizatat joqeveritare dhe bashkësinë ndërkombëtare, i stimulojnë 
dhe i çojnë qytetarët që të përfshihen në krijimin e politikave, në përcaktimin e prioriteteve dhe 
në krijimin e zgjidhjeve të cilat i ndikojnë në jetën e përditshme. Avokati i Popullit vë në pah se 
përfaqësuesit e pushtetit lokal në Maqedoni doemos duhet të jenë promotorë të pjesëmarrjes 

tjera që kanë autorizime publike sipas kërkesave të paraqitura nga parashtruesit e parashtre-
save, përkatësisht mosdërgimit të përgjigjes.

Me qëllim që ta mbrojë të drejtën e marrjes së përgjigjes për kërkesat e paraqitura, Avokati 
i Popullit, duke vepruar sipas këtyre parashtresave, u sugjeronte organeve kompetente se e kanë 
për detyrë t’u japi përgjigje parashtruesve.

Një numër i caktuar i parashtresave nga kjo fushë, kishin të bënin vetëm nga aspekti i mar-
rjes së ndihmës juridike, përkatësisht qytetarët pranë Avokatit të Popullit parashtronin pyetje për 
mënyrën e mbrojtjes së të drejtave të tyre ose si të veprojnë para organeve kompetente.

Duke vepruar edhe sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit çdoherë u përgjigjej par-
ashtruesve të parashtresave dhe njëkohësisht i këshillonte për mënyrën dhe procedurën se si t’i 
realizojnë të drejtat e tyre.

Gjithashtu, pranë këtij Institucioni, me parashtresa drejtoheshin edhe personat juridikë në 
të cilat kërkonin mbrojtje juridike nga Avokati i Popullit para organeve ndaj të cilave Avokati i 
Popullit ka kompetencë të veprojë, si dhe kërkesa nga qytetarët për veprim ndaj subjekteve për 
të cilët Avokati i Popullit nuk është kompetent të veprojë.
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civile. Kryetarët e komunës dhe bashkëpunëtorët e tyre në mënyrë të qartë, të sinqertë dhe 
shpesh duhet ta shprehin përcaktimin e tyre për stimulimin e pjesëmarrjes civile. Pjesëmarrja 
e qytetarëve në jetën dhe krijimin e politikës së pushtetit vendor është mënyra e vetme për 
përfshirjen e tyre në procesin e miratimit të vendimeve, ndihmon në krijimin e një pushteti lokal 
transparent dhe gjithsesi rezulton me përmirësimin e shërbimeve publike.

Pushtetet lokale, edhe pse kanë kaluar tashmë 7 vjet nga fillimi i procesit të decentralizi-
mit, akoma ballafaqohen me problemin e mungesës së financave, varësinë nga pushteti qendror, 
sa i përket mbështetjes financiare në fushat të cilat i administrojnë tashmë vite me radhë (sido-
mos arsimi), me probleme teknike dhe kadrovike, përkatësisht decentralizim jo të plotë, ndërkaq 
me këtë edhe me vështirësi gjatë administrimit. Së këtejmi, rezulton qartë se decentralizimi dhe 
reforma e pushtetit lokal akoma është në rrjedhë dhe Avokati i Popullit edhe me këtë rast e po-
tencon nevojën për përshpejtimin e këtyre reformave. 

Pushteti lokal në Republikën e Maqedonisë doemos duhet të synojë të funksionojë më mirë, 
në mënyrë më aktive dhe më efikase, sepse një pushtet lokal i llojit evropian kërkon shkathtësi 
dhe administrim kompetent të komunave. Përgjegjësia e të gjitha subjekteve, të cilat marrin 
pjesë në jetën aktive të bashkësisë vendore, është shumë e madhe. Vetëm me një pjesëmarrje 
të organizuar publike dhe aktive do të kontribuohet në implementimin e suksesshëm të decen-
tralizimit në pushtetin lokal, ndërkaq kjo është garanci për ekzistimin e demokracisë aty ku nje-
riu jeton dhe punon – Njësitë e Vetadministrimit Lokal në Republikën e Maqedonisë.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve dhe përmes konstati-
meve të fituara gjatë realizimit të Programit për punë për vitin 2012, në këtë pjesë të Raportit 
do ta prezantojë atë që është konstatuar në lidhje me shkallën e realizimit të të drejtave të 
qytetarëve para njësive të pushtetit lokal edhe atë veç e veç, sipas fushave, të cilat kanë kaluar 
në kompetencë të pushtetit lokal. 

Urbanizmi dhe ndërtimi
Planifikimi hapësinor dhe urbanistik është proces i vazhdueshëm i cili sigurohet me har-

timin, miratimin dhe zbatimin e planit hapësinor dhe planet urbanistike me qëllim që të sigurohet 
rregullimi dhe humanizimi i hapësirës dhe mbrojtja e avancimi i mjedisit jetësor dhe natyrës.

Rregullimi i hapësirës, përmes miratimit të planeve të përgjithshme dhe të detajuara ur-
banistike është në kompetencë të autoriteteve lokale. Edhe pse me planet e përgjithshme, në 
përgjithësi rregullohet dhe planifikohet hapësira e territorit të një komune dhe në bazë e në 
kuadër të saj më tej miratohen planet e detajuar urbanistikë, megjithatë qytetarët janë më 
shumë të interesuar dhe vëmendje më të madhe u kushtojnë planeve të detajuara 
urbanistike, prandaj edhe parashtresat e parashtruara në këtë vit raportues kanë të 
bëjnë vetëm me to. 

Autoritetet lokale më së shpeshti e realizojnë atë që e kanë planifikuar vetë 
dhe nuk mbajnë llogari për kërkesat dhe vërejtjet e qytetarëve, me çka u pengohet e 
drejta që të ndikojnë në zgjidhjet urbanistike-arkitektonike për hapësirën në të cilën 
drejtpërdrejt jetojnë. Qytetarët, kanë filluar që më tepër t’i përkushtojnë vëmendje 
kualitetit të vendimeve të cilat i miraton pushteti lokal në këtë fushë, ata bëhen më të 
ndërgjegjshëm për të drejtën e tyre për të pasur ndikim mbi miratimin e të njëjtëve, të 
respektohet mendimi i tyre dhe të merret në konsideratë nevoja për vendimet të cilat 
ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e tyre të përditshme, me ç’rast në këtë vit raportues në 
mënyrë të konsiderueshme është rritur numri i parashtresave të parashtruara. 

Në parashtresa, qytetarët reagojnë dhe vënë në pah mosrespektimin e kërkesave 
të tyre gjatë miratimit të planeve me të cilët, sipas tyre, u çrregullohet zotërimi i qetë 
me pronën e tyre, u çrregullohet e drejta  për jetë të shëndetshme në mjedis të shën-
detshëm, sidomos kur me planet detaje urbanistike autoritetet në vendet e sipërfaqeve 
të gjelbra planifikojnë rrokaqiej, objekte afariste, pika karburanti, garazhe me kate ose 
nëntokësore. Ka edhe parashtresa kur edhe vetë qytetarët investojnë në ndryshimin 
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dhe plotësimin e planeve detaje urbanistike, me qëllim që të përmirësohet kualiteti i ambientit në 
të cilin jetojnë, ose me qëllim që të kenë qasje papengesë deri te pronat e tyre të patundshme 
të cilat i posedojnë vite me radhë, por procedurat e këtilla të iniciuara nga autoritetet lokale në 
të shumtën e rasteve injorohen kështu që edhe pse kalojnë shumë vite nuk merret vendim për 
to, ose kërkesa për ndryshimin e planit nuk pranohet për shkak se me të do të prishej koncepti i 
asaj që tanimë është planifikuar nga autoritetet lokale. Në këtë mënyrë edhe në këtë fushë është 
më se evident injorimi i autoriteteve lokale sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në marrjen e 
vendimeve të cilat drejtpërsëdrejti i prekin ata. 

Edhe këtë vit, trupi participues pranë komunës, i cili ka autorizim t’i prezantojë qëndrimet, 
mendimet dhe nevojat e qytetarëve gjatë këtij procesi, në të cilin anëtarë janë qytetarët e zon-
ave të komunës, ekspertë të shquar të jashtëm nga kjo fushë dhe përfaqësues të shoqërisë civ-
ile, nuk e realizoi funksionin e tij. Përveç qytetarëve-anëtarë të këtij trupi dhe opinionit ekspert, 
qytetarët as që janë të njoftuar për ekzistimin dhe kompetencat e trupit participues, ndërkaq, 
autoritetet lokale nuk kanë farë vullnet për ta promovuar dhe prezantuar kompetencën e tij para 
publikut të gjerë. Ky trup, mblidhet rrallë, kryesisht kur bëhet fjalë për ngritjen e ndonjë objekti 
me interes publik, por edhe atëherë vetëm me qëllim që në mënyrë deklarative të sigurojë trans-
parencën dhe përfshirjen e qytetarëve.  

Qytetarët përsëri reaguan që disa PDU të mos realizohen, sidomos ata të cilët nuk ndrysho-
hen edhe pas kalimit të një periudhe kohore më të gjatë, ndonëse në përputhje me ligjin, planet 
duhet t’u nënshtrohen revizioneve për çdo 5 vjet, nga dita e miratimit të tyre. Mosekzistimi i 
dispozitës eksplicite ligjore se deri në cilën periudhë kohore vlen plani i miratuar urbanistik, për 
të cilin nuk bëhen ndryshime edhe pas disa revizioneve të kryera, e pengon të drejtën e qytetarit 
që papengesë të zotërojë me pronën e tij, në rastet kur me planin parashikohet heqja e ndonjë 
patundshmërie. Në këtë mënyrë, edhe pasi të kalojnë 5,10,15 vjet, qytetari, edhe pse ka pronë 
të pakontestueshme mbi atë patundshmëri, nuk mund ta zotërojë të njëjtën, më saktësisht 
nuk mund ta riparojë, adaptojë, ndërkaq realisht as ta shes. Me mosrealizimin e planeve disa 
qytetarëve u pengohet e drejta e zotërimit të qetë me pronën për shkak se vite me radhë nuk 
zbatohet heqja e objekteve të përkohshme ose objekteve të tjera, të parashikuara me planin, 
si dhe nuk realizohet ndërtimi i rrugës, ndërsa e njëjta shpeshherë ndikon për hyrje-daljen në 
shtëpinë e tyre.

Avokati i Popullit konsideron se nevojitet që autoritetet lokale të ndërmarrin masa aktive, 
me të cilat do të bëhet edukimi i qytetarëve për rëndësinë e ndikimit, të cilin e mbi ta e ka plani 
urbanistik i realizuar mirë dhe në mënyrë profesionale, me çka do të iniciohet pjesëmarrja e tyre 
aktive dhe autoritetet lokale do të pengohen që në rend të parë ta vendosin interesin individual 
ose komercial të individëve dhe çdoherë në miratimin e planeve do të udhëhiqen dhe do t’i japin 
prioritet interesit publik.

 Sa i përket fushës së ndërtimit – qytetarët, në këtë vit raportues, më së shumti reaguan 
për zvarritjen ose ligjshmërinë e zhvillimit të procedurave për legalizimin e objekteve të ndërtu-

ara pa leje, për problemin e heqjes së objekteve të ndërtuara 
pa leje, për mosrespektimin e afateve ligjore për lëshimin e 
lejeve të ndërtimit ose kushteve të lokacionit, për moskryer-
jen ose për kryerjen joprofesionale të mbikëqyrjes inspektuese 
nga ana e inspektorëve ndërtimor.

 Duke vepruar sipas parashtresave, në lidhje me le-
galizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, Avokati i Popullit 
ia arriti t’i përshpejtojë procedurat dhe t’i mbrojë të drejtat e 
qytetarëve të cilët reagonin edhe për, sipas tyre, zbatimin në 
mënyrë seleksionuese të Ligjit nga ana e autoriteteve lokale. 
Avokati i Popullit me përkushtim të veçantë vazhdon ta ndjek 
këtë proces, kërkon që autoritetet lokale të ndërmarrin masa 
konkrete në sigurimin e një numri të mjaftueshëm të kuadrit 
dhe sigurimin e kushteve të tjera për zbatimin më të shpejtë 
të tij, dhe në këtë kontekst do të ndërmerr masa përkatëse 
konform autorizimeve të veta me qëllim që të mundësojë zba-
timin e këtij ligji për çdo qytetar në vendin tonë, pa kurrfarë 
diskriminimi sa i përket të njëjtit. Rastet në të cilat komuna nuk 



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

98

 www.ombudsman.mk

mund t’i përfundojë procedurat, vetëm për shkak se qytetarët nuk mund ta paguanin kompen-
simin e përcaktuar në llogari të komunës, për shkak të llogarisë së bllokuar të komunës, janë të 
papranueshme si bazë për pengimin e qytetarëve të përcaktuar me Ligj dhe të njëjtat duhet të 
tejkalohen. 

 Sa u përket kërkesave të qytetarëve për përmbarimin e aktvendimeve të miratuara për 
heqjen e ndërtimeve pa leje, Avokati i Popullit sugjeronte se detyrimisht Ligji duhet të zbatohet 
papengesë, duke i bindur qytetarët se objektet e ndërtuara pa leje, të cilat nuk do të përshtaten 
në planin detaj urbanistik, do të hiqen nga autoritetet lokale. 

Por, kishte edhe lëndë në të cilat qytetarët vinin në dukje se ndërtime pa leje, të cilat nuk 
ishin përfshirë me procesin e legalizimit, akoma nuk hiqen. Policia urbane ose njësitë përmba-
ruese, pranë komunave edhe në këtë vit raportues, si arsyetim për mosveprimin e tyre i refero-
heshin – mospasjes së personit juridik, të zgjedhur nga komuna, i cili do t’i përmbaronte ato 
akte për llogari të ndërtuesit që ndërton pa leje. Së këtejmi, me vetëdije duke mos i zbatuar 
autorizimet e tjera të cilat i kishin në dispozicion, siç është për shembull paraqitja e kallëzimit 
penal kundër ndërtuesit që ndërton pa leje. Në këtë mënyrë pa arsye e zvarrisnin procedurën e 
përmbarimit dhe linin hapësirë që ndërtuesi të vazhdojë me ndërtimin e pa leje. Avokati i Popul-
lit ua sugjeronte organeve kompetente obligimin e tyre për zbatimin e Ligjit për ndërtim dhe se 
heqja e ndërtimeve pa leje kontribuon në realizimin dhe të mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve 
nga fusha e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor dhe u mundëson jetë në mjedis urban. 

Avokati i Popullit edhe një herë e potencoi nevojën që administrata komunale ta zbatojë me 
kohë procedurën për zgjedhjen e personit juridik, i cili do t’i përmbarojë aktet e miratuara ad-
ministrative për heqjen e ndërtimeve pa leje, në mënyrë që kjo të mos paraqes përsëri pengesë 
për zbatimin e plotë të akteve të miratuara dhe të mos e pengojë realizimin e të drejtave të 
qytetarëve.

 Nga ana tjetër, në disa raste, Avokati i Popullit i mbronte të drejtat e qytetarëve në kon-
tekst të mos heqjes së objekteve-lokaleve ndihmëse të ndërtuara pa leje për të cilat ende ishte 
në rrjedhë procedura e legalizimit. Avokati i Popullit kërkonte shtyrje të përkohshme të akteve 
administrative deri në përfundimin e procedurës për përcaktimin e statusit juridik të objekteve 
ndihmëse dhe të procedurës sipas aktvendimit të animuar të ndërtimeve. Avokati i Popullit 
sugjeronte se me heqjen para kohe të objekteve do të mund të shkaktohej dëmi i pakompen-
sueshëm material, nëse eventualisht legalizohen të njëjtët.

 Avokati i Popullit për shkak të dukurive të këtilla, vazhdimisht potencon se veprimi i këtillë 
i autoriteteve lokale është i palejueshëm, si dhe rezulton me pasiguri juridike tek qytetarët por 
edhe me dyshimin për zbatim seleksionues të ligjit.

 Sa u përket parashtresave, të cilat kishin të bënin me zvarritjen e procedurave për 
lëshimin e lejeve për ndërtim, edhe këtë vit Avokati i Popullit konstatoi mosveprim brenda afat-
eve ligjore nga ana e administratave komunale. Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua edhe 
parashtresë në të cilën qytetari vinte në dukje se, që në vitin 2008, kishte paraqitur kërkesë 
për lëshimin e lejes për ndërtim, me ç’rast tërësisht ishte paguar kompensimi për rregullimin 
e truallit ndërtimor, por edhe pse kanë kaluar 4 vjet, nuk është miratuar akti administrativ për 
të njëjtin. Veprimi i këtillë i pa azhurnuar i administratës komunale është i palejueshëm dhe 
joprofesional dhe Avokati i Popullit konsideron se është koha e fundit që gjendjet e këtilla të çr-
rënjosen plotësisht. Gjithashtu, konstatoi se në disa komuna lëshohen leje për ndërtim, me këtë 
rast pa iu mundësuar tërësisht investitorëve infrastruktura komunale, edhe pse të njëjtët i kanë 
paguar kompensimet e nevojshme, si parakusht për lëshimin e lejes. 

 Edhe në këtë vit, inspektorët e autorizuar ndërtimor nuk vepruan me kohë sipas denon-
cimeve të paraqitura për ndërtime pa leje. Mirëpo, gjatë këtij viti u vërejt progres sa i përket 
bashkëpunimit me Avokatin e Popullit për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Mosveprimi me 
kohë i tyre dhe sjellja joprofesionale shpesh rezultonte që ndërtuesi ta ndërtonte objektin pa 
leje. Duke e marrë parasysh realitetin e këtillë, Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti sugjeronte 
domosdoshmërinë që seksionet inspektuese të përforcohen edhe në aspekt kadrovik edhe me 
resurse materiale, në mënyrë që organet inspektuese realisht të mund të jenë në terren, të 
kryejnë kontroll mbikëqyrës dhe të intervenojnë me kohë, kështu që do të rritet aktiviteti paran-
dalues i njësive për punë inspektuese me qëllim që të parandalohen aktivitetet e paligjshme 
ndërtimore.
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 Konstatim pozitiv i Avokatit të Popullit është se edhe gjatë këtij viti vazhdon tendenca e 
përmirësimit të komunikimit midis tij dhe organeve lokale nga kjo fushë. Autoritetet lokale jo 
vetëm që në përqindje më të madhe u përgjigjeshin kërkesave të dërguara nga Avokati i Popullit, 
por edhe përqindja e veprimit sipas sugjerimeve dhe rekomandimeve të tij, kur konstatoheshin 
shkelje e të drejtës së qytetarëve, gjithashtu ishte i madh. Avokati i Popullit edhe më tej do të 
ndërmerr veprime që bashkëpunimi midis tij dhe organeve lokale, sidomos me shërbimet ins-
pektuese, të jetë në nivel të lartë, në drejtim të mirëkuptimit dhe pranimit të pakontestueshëm 
të faktit se detyrë e tyre profesionale është të veprojnë në përputhje me ligjin, në mënyrë jo 
seleksionuese, jodiskriminuese dhe ekskluzivisht në interes të qytetarëve.

Arsimi

Arsimi është e drejtë themelore e njeriut. Ai u mundëson fëmijëve, të rinjve dhe të rrit-
urve fuqinë që të mendojnë në mënyrë kritike, të bëjnë zgjedhje dhe ta bëjnë jetën më të mirë. 
Arsimi e thyen rrethin e mbyllur të varfërisë dhe është element kyç i zhvillimit ekonomik dhe 
social. 

Përmirësimi i kualitetit të procesit edukativ-arsimor, në të gjitha shkallët është me qëllim që 
përmes politikës arsimore të sigurohen mundësi për fitimin e nivelit përkatës të arsimit për gjith-
secilin dhe për të gjitha grupet e moshës madhore, si dhe të sigurojë që të njëjtët të posedojnë 
dije, shkathtësi dhe qëndrime të cilat janë në përputhje me kërkesat e shoqërisë dhe tregun e 
punës.  

Me decentralizimin e arsimit bëhet rishpërndarja e përgjegjësisë për çështje kryesore të 
arsimit në të gjitha tre nivelet dhe deri më tani është realizuar në drejtim të asaj që komunave 
tanimë u janë bartur kompetencat dhe autorizimet për ta bërë zgjedhjen e drejtorëve të shkol-
lave, të kenë rol të përforcuar në këshillat e shkollës, u janë kaluar kompetencat për mirëmba-
jtjen rrjedhëse të objekteve dhe organizimin e transportit të nxënësve. Për këto kompetenca, 
ende mjetet i sigurojnë nga Buxheti i RM-së. Me bllok-dotacionet për të gjitha komunat janë 
paraparë mjete në Buxhetin e RM-së për vitin 2012, përmes së cilave sigurohen mjetet për pagat 
e punonjësve, mirëmbajtjen rrjedhëse të objekteve dhe transportin e nxënësve. 

Edhe këtë vit, Avokati i Popullit përsëri e konstatoi problemin se mjetet e caktuara me bllok-
ditacionet nuk janë të mjaftueshme për funksionimin normal të komunës, në fushën e arsimit, 
sepse pasi të paguhen pagat për të punësuarit mjetet, mbeten mjete të pamjaftueshëm për 
sigurimin e transportit falas të nxënësve deri në shkollë, siç janë të pamjaftueshme edhe mjetet 
me të cilat duhet të sigurohet lënda djegëse për ngrohjen e shkollave. Në mungesë të këtyre 
mjeteve, të cilat janë me rëndësi fundamentale për ndjekjen normale të procesit arsimor nga 
nxënësit, shumë pak komuna arrijnë që nga buxhetet lokale ta plotësojnë mungesën, kështu që 
vitin shkollor 2012/2013 e kanë filluar me llogari të bllokuara të shkollave, me energji të shkyçur 
të energjisë, pa ujë, me borxhe të papaguara. Për shkak të gjendjes së këtillë, për fat të keq, 
edhe pse jetojmë në shekullin 21, në shtetin tonë një numër i madh i nxënësve (sidomos ata të 
cilët jetojnë në vende rurale) nuk kanë mundësi ta ndjekin mësimin, ndërsa gjatë periudhës së 
dimrit shpeshherë ndërpritet zhvillimi i mësimit për shkak të mospasjes së ngrohjes në shkollë, 
me çka në mënyrë flagrante cenohet e drejta e nxënësve për arsim papengesë dhe ndjekje të 
vazhdueshme të procesit mësimor. 

Avokati i Popullit tanimë disa vjet, në Raportet vjetore të tij e vë në pah gjendjen e këtillë 
dhe kërkon nga shteti të mos e injorojë problemin e hidhur të autoriteteve lokale për të siguruar 
mjete të mjaftueshme financiare për këtë dedikim, të cilat do t’u përgjigjen nevojave të tyre 
reale. Për Avokatin e Popullit është i papranueshëm që decentralizimi në këtë fushë të zhvillohet 
vetëm në aspekt të kompetencave dhe autorizimeve për zgjedhjen e drejtorëve të shkollave dhe 
participimi i pushtetit lokal në këshillat e shkollave, e që në asnjë rast nuk kontribuon në progres-
in e procesit të decentralizimit të arsimit në shtetin tonë. Avokati i Popullit, edhe në këtë Raport 
vuri në dukje nevojën për miratimin e vendimit nga organi kompetent i Komunës për vlerësimin 
dhe kriteret e shpërndarjes së mjeteve nga bllok-dotacionet ndërmjet shkollave në territorin e 
shkollave. Perceptimet e Avokatit janë se autoritetet lokale rrallë, në mënyrë josistematike dhe 
jokonsistente bëjnë analiza të gjendjes financiare për nevojat e shkollave, si dhe nuk përgatisin 
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elaborate dhe plane për racionalizimin e shpenzimeve të shkollave, gjë që kontribuon për gjend-
jen e këtillë faktike.

Avokati i Popullit i përshëndet investimet e pushtetit qendror në arsim me pajisjen e shkol-
lave me teknologji kompjuterike, me ndërtimin e palestrave sportive, por njëkohësisht sugjeron 
se pushteti qendror dhe ai lokal doemos duhet sa më shpejtë të gjejnë zgjidhje me të cilën do të 
tejkalohet gjendja e këtillë sa i përket mungesës së mjeteve financiare të shkollave në mënyrë 
që ato të mund ta kryejnë papengesë funksionin e tyre-arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve. Në të 
kundërtën, të gjitha angazhimet për avancimin e edukimit dhe arsimimit, demokratizimin e pro-
cesit mësimor, fitimin e dijes, krijimin e qëndrimeve dhe shkathtësive, të cilat janë të nevojshme 
për ballafaqim të suksesshëm me të gjitha sfidat e shekullit 21, do të mbeten vetëm dëshira të 
përpunuara në plane, programe, strategji, të cilat për fat të keq nuk do të mund të realizohen 
plotësisht, dhe me këtë edhe nuk do të jenë të zbatueshme në praktikë.

Në vitin 2012, nga ana e autoriteteve lokale, përsëri nuk është siguruar plotësisht dhe 
në mënyrë profesionale arsimi për fëmijët me nevoja të veçanta. Nga aspekti formal juridik, 
këtyre fëmijëve u garantohet arsimi me plan-programe mësimore të posaçme. Formalisht, fëmi-
jët, varësisht nga pengesat në zhvillimin psikofizik, mund të përfshihen në arsimin e rregullt 
me fëmijët e tjerë, ose në paralele të posaçme në ato shkolla, siç u garantohet edhe mundësia 
që procesin edukativ-arsimor ta ndjekin në shkolla të posaçme. Mirëpo, gjendja faktike është e 
tillë që këta fëmijë nuk i gëzojnë në tërësi këto të drejta ose të njëjtat i gëzojnë me pengesa. 
Problem i cili nuk është tejkaluar akoma është trajnimi i pamjaftueshëm i kuadrit mësimor që 
në mënyrë përkatëse të punojë me këta fëmijë, me gjetjen e metodave përkatëse pedagogjike 
për përfshirjen e fëmijëve në mjedis dhe të njëjtët të mos ndihen të ndryshëm nga të tjerët. 
Nga ana e autoriteteve lokale ende në mënyrë të pamjaftueshme i përkushtohet kujdes obligimit 
për sigurimin e kuadrit arsimor i cili do të sigurojë arsim kualitativ dhe profesional njësoj për të 
gjithë fëmijët. Përveç këtyre mangësive kadrovike dhe profesionale, janë të rralla komunat të 
cilat kanë siguruar qasje teknike deri në objektet shkollore për fëmijët me invaliditet. Në veprimin 
sipas parashtresës së parashtruar, Avokati i Popullit arriti që në një shkollë të sigurojë hapjen 
e një paraleleje për ndjekjen e mësimit në arsim të mesëm të fëmijëve me nevoja të veçanta 
dhe në bashkëpunim me një organizatë joqeveritare arriti të iniciojë fillimin e procedurës për 
hapjen e shkollës së mesme për fëmijë me nevoja të veçanta, në të cilën të drejtën e arsimit 
të mesëm do të mund ta realizojnë edhe fëmijët e zonave përreth. Numri i shkollave fillore, në 
të cilat fëmijët me nevoja të veçanta mund ta ndjekin mësimin, akoma është i pamjaftueshëm. 
Në Republikë ekzistojnë rajone të caktuara ku në një rreth më të gjerë nuk ekzistojnë shkolla të 
këtij lloji. Domethënë, këtyre fëmijëve formalisht u mundësohen të drejtat për arsim, por real-
isht janë të parealizueshme, duke e pasur parasysh varësinë dhe pamundësinë e përputhjes së 
orarit të fillimit të mësimit me orarin e transportit publik. Në raste të këtilla në mënyrë plotësuese 
vështirësohet, ose më saktësisht realizohet në mënyrë jo të plotë, edhe e drejta e tyre për trans-
port falas deri në shkollë, dhe për këtë shkak, nga njëra anë prindërit detyrohen t’i dërgojnë në 
shkollë me transport personal i cili kushton shumë më tepër, ndërsa nga ana tjetër kompensimi 
për transport u paguhet sipas çmimit të transportit publik, ndërsa pagesa bëhet edhe pas disa 
muajsh. Kompensimi për transport nuk u paguhet me rregull edhe atyre nxënësve të cilët udhë-
tojnë çdo ditë me transport publik edhe brenda rajonit të një komune.

Duke e pasur parasysh gjendjen në këtë fushë, e cila është pothuajse identike me vitin e 
kaluar, për përmirësimin e gjendjes dhe tejkalimin e problemeve në arsimin e fëmijëve me nevoja 
të veçanta Avokati i Popullit sugjeroi nevojën dhe kërkoi nga autoritetet lokale ta rrisin numrin e 
shkollave, në të cilat do të përfshihen fëmijët me nevoja të veçanta në arsimin e rregullt, si dhe 
sugjeroi nevojën për pagesën me kohë të kompensimit për transport deri në shkolla dhe të njëjtat 
të jenë reale me shpenzimet e bëra. Pushteti lokal të ndërmerr masa dhe të sigurojë mjete për 
punësimin e ekipeve profesionale të trajnuar për punë me fëmijë me nevoja të veçanta, si dhe 
për trajnimin shtesë dhe përsosjes profesionale të kuadrit ekzistues mësimdhënës në shkolla. 
Gjithashtu, propozon reduktimin e numrit të nxënësve në paralelet në të cilat janë përfshirë 
fëmijët me nevoja të veçanta, me çka do të krijoheshin mundësi për punë individuale me këta 
fëmijë. Avokati i Popullit u sugjeron autoriteteve lokale që, përmes programeve ose projekteve, 
të edukohen edhe prindërit e këtyre fëmijëve për mënyrën se si t’u ndihmojnë në përvetësimin e 
programeve mësimore, si dhe e potencon edhe nevojën për bashkëpunim të rregullt dhe të mirë 
ndërmjet prindërve dhe mësimdhënësve, bashkëpunim ky i cili është në interesin më të mirë të 
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këtyre fëmijëve.

Sistemi publik arsimor në Maqedoni organizohet dhe zhvillohet sipas modelit të arsimit sep-
arativ për nacionalitete të ndryshme. Qytetarët kanë të drejtë ta shprehin lirisht identitetin e tyre 
nacional dhe së këtejmi kanë të drejtë ta zgjedhin gjuhën në të cilën do ta ndjekin procesin mësi-
mor, përkatësisht arsimin e tyre. Në praktikë, realizimi i kësaj të drejte, për fat të keq, edhe gjatë 
këtij viti raportues, nuk shënon progres të konsiderueshëm dhe edhe më tej, para së gjithash, 
varet nga numri i bashkësisë etnike në komunë dhe është më i zbatueshëm për bashkësinë 

etnike shqiptare, si etnitet me numër më 
të madh në shtet. Kjo e drejtë aplikohet 
për nxënësit e bashkësisë etnike turke në 
ato komuna ku e njëjta është dominuese, 
ndërsa realizimi i  kësaj të drejte për 
bashkësitë e tjera realizohet me vështirë-
si, para së gjithash për shkak të numrit 
të vogël në nxënësve dhe mungesës së 
kuadrit mësimdhënës. Edhe më tej, nxë-
nësit mësojnë në shkolla të përziera, në të 
cilat procesi mësimor zhvillohet në dy ose 
më shumë gjuhë dhe i cili paraqet faktor 
shtesë i ndarjes, sepse për hir të paran-
dalimit të konflikteve ndëretnike, nxënësit 
që e ndjekin procesin mësimor në gjuhë të 
ndryshme ndahen në turne ose në objekte 
të ndryshme. Ndarjet e këtilla çojnë deri 
në bojkote të shpeshta të procesit mësi-
mor, deri në konflikte midis nxënësve por 
madje edhe ndërmjet mësimdhënësve nga 

etnitete të ndryshme, e që për rrjedhojë shpijnë deri në atë që të kemi dhuna nëpër shkolla. 
Avokati i Popullit e sugjeron nevojën e ndërmarrjes së masave aktive dhe politike, me qëllim që 
të animohen dhe përfshihen nxënësit, prindërit dhe punonjësit në adresimin e problemit që ka të 
bëjë me dhunën në shkolla dhe në krijimin e modeleve për rritjen e sigurisë së nxënësve. Avokati 
i Popullit e përshëndet plotësisht miratimin e “Strategjisë për Reduktimin e Dhunës në Shkolla 
2012-2015” të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, e cila ka për qëllim të mundësojë kushte për 
pengimin e çdo lloj dhune, duke ndërtuar klimë të këndshme dhe stimuluese dhe bashkëjetesë 
në shkolla, me përfshirjen dhe me bashkëpunimin e të gjithë faktorëve kryesor në procesin 
edukativ-arsimor në nivel lokal dhe nivel të shkollës. 

Avokati i Popullit e potencon edhe nevojën për ndërmarrjen aktive të masave dhe promov-
imin e politikave sa u përket fëmijëve romë, të cilët janë cak i stereotipizimit më intensiv negativ 
dhe të distancimit social nga ana e fëmijëve të tjerë. Për fat të keq, akoma në Republikë ekziston 
segregacioni i nxënësve romë, të cilët në disa shkolla ndahen nga nxënësit e tjerë në paralele 
të veçanta dhe tek ata fare nuk zbatohet rajonizimi, sa i përket regjistrimit në procesin arsimor. 
Problemi i segregacionit në kontekst juridik duhet të zgjidhet në mënyrë ligjore. Ndërkaq, në 
kontekst të dispozitave ligjore, gjendja faktike flet se ligjet ia mundësojnë prindit të drejtën që 
fëmijën e vet ta regjistrojë në shkollë jashtë rajonit ku jeton, e që nuk është në përputhje me 
dispozitën për rajonizim. Fleksibiliteti i interpretimit të kornizës ligjore gjeneron situatë që në 
mjedise etnikisht të përziera të kemi shkolla etnikisht të pastra.

Avokati i Popullit insiston në respektimin konsekuent të rajonizimit, ndërsa mosveprimi 
sipas tij të bëhet me përjashtime të arsyeshme, në vend që të bëhet rregull. Pikërisht ky lloj i 
interpretimit fleksibil të obligimit për rajonizim, rezultoi që në vitin shkollor 2012/2013 në Komu-
nën e Manastirit, në një shkollë fillore ku tradicionalisht kanë mësuar së bashku fëmijë romë dhe 
maqedonas, të regjistrohen vetëm dhjetëra fëmijë të nacionalitetit maqedonas, vetëm për shkak 
të prezencës së nxënësve romë në atë shkollë. Avokati i Popullit vë në pah pasojën nga gjendja 
e këtillë dhe kërkon ndërmarrje aktive të masave nga ana e administratës komunale, në mënyrë 
që të pengohet dukuria e këtillë, e cila realisht mund të gjenerojë efekt negativ dhe në një të 
ardhme të afërt ta vë në pikëpyetje edhe vet ekzistimin e shkollës. 
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Marrëdhëniet e punës

Administratë profesionale, efektive dhe e pa-politizuar është faktor kyç për nivelin e kual-
itetit të shërbimeve të qytetarëve, faktor që kontribuon për zhvillimin e shoqërisë dhe proceseve 
demokratike në shtetin tonë. Duke e marrë parasysh se shërbimet e administratës komunale 
janë me rëndësi thelbësore për qytetarët në shoqërinë tonë, secila komunë, më saktë çdo kryetar 
i komunës, si punëdhënës duhet të synojë drejt krijimit të një administrate bashkëkohore, pro-
fesionale dhe efikase. Organizata komunale vazhdimisht duhet ta avancojë sjelljen me qytetarët, 
me këtë rast duke u vënë në shërbim të plotë të tyre, vazhdimisht të synojë drejt rritjes së efi-
kasitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies për punën e saj, përfundimisht përherë 
të synojë drejt përmirësimit të kualitetit të shërbimeve. Gjatë kryerjes së punëve, administrata e 
ka për detyrë të njëjtat t’i kryejë në mënyrë të paanshme dhe pa presione e ndikime nga partitë 
politike dhe nga qendrat e tjera të influencës. Të mos udhëhiqet nga interesat, të mos i keqpër-
dor autorizimet dhe statusin që e ka si nëpunës shtetëror dhe gjithsesi, ta mbrojë reputacionin 
e Komunës.

 Me qëllim që në praktik të funksionojë një administratë komunale e këtillë, kryetari i ko-
munës, si person i cili udhëheq me administratës dhe vendos për punësimet, gjatë punësimeve 
në administratë komunale duhet t’i merr parasysh kualifikimet profesionale të kandidatëve, për-
vojën e punës, karakteristikat dhe shkathtësitë personale, sepse vetëm në këtë mënyrë do të 
punësohen kandidatët më të mirë. Avokati i Popullit edhe në këtë Raport e sugjeron nevojën 
që gjatë punësimeve në administratën komunale ekskluzivisht të aplikohet sistemi “merit”, në 
vend të sistemit “spoil”, sipas së cilit punësohen persona mbi baza partiake, familjare ose me 
rekomandime nga miqtë. 

Në këtë vit raportues, në bazë të cenimit të 
së drejtës në procedurën për punësim në komuna, 
para Avokatit të Popullit u parashtrua një numër i 
vogël i parashtresave edhe atë që të gjitha kishin 
të bënin me punësimin në një komunë. Më saktë, 
në bazë të programit – projektit – modelit të ar-
simit dhe edukimit bashkëkohor multikulturor të 
fëmijëve nga mosha parashkollore, në grupe të 
përziera etnike dhe grupe dygjuhësore, i filluar me 
mbështetjen financiare nga një ambasadë e huaj 
qysh në vitin 2000 janë punësuar disa persona si 
edukatore në shkollën fillore. 

Pas ndërprerjes së mbështetjes financiare 
nga ambasada janë miratuar konkluzione nga 
ana e Republikës së Maqedonisë për integrimin e 
modelit të arsimit parashkollor multi-kulturor në 
sistemin e institucioneve publike për fëmijë – kop-
shte për fëmijë dhe me këtë rast i janë dhënë de-
tyra ministrisë kompetente dhe kryetarëve të komunave, në të cilat është zbatuar ky projekt, për 
rregullimin e statusit të tyre të punës. Por, edhe përkrah konkluzioneve të miratuara nga Qeveria 
dhe mjeteve të siguruara financiare për punësim, nga ana e kryetarit të komunës dhe nga kopshti 
i fëmijëve prolongohej procedura e punësimit. Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Pop-
ullit kërkoi informatë nga kryetari i Komunës për shkaqet se pse nuk punësohen personat edhe 
përkrah mjeteve të siguruara financiare për këtë dedikim, si dhe për shkak të interesit shoqëror 
dhe angazhimeve të të gjithëve për efektuimin e shoqërisë multi-kulturore dhe bashkëjetesës 
midis etniteteve të ndryshme që nga mosha më e hershme e fëmijëve. Në përgjigjen e dërguar 
nga kryetari i komunës, mospasja e kushteve përkatëse hapësinore, për realizimin e veprimtarisë 
edukative-arsimore të grupit, u cek si shkak për prolongimin e procedurës së punësimit të edu-
katoreve të këtij grupi.

Avokati i Popullit, me raport të veçantë për rastin konkret e informoi Ministrin e Punës dhe 
Politikës Sociale dhe kërkoi prej tij të ndërmerr veprime për kapërcimin e problemit, i cili e pen-
gon realizimin e të drejtës së punësimit të këtyre personave. Ministri e njoftoi Avokatin e Popullit 
se janë ndërmarrë aktivitete rreth sigurimit të lokaleve përkatëse nga ana e Komunës, si theme-
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lues i institucioneve publike për fëmijë - kopshte për fëmijë, me çka do të krijohen kushte për 
funksionimin e grupeve në kuadër të kopshtit komunal për fëmijë. Por, edhe përkrah përgjigjes së 
këtillë, nga ana e kryetarit të Komunës dhe drejtorit të kopshtit për fëmijë edhe më tej prolongo-
het procedura, përsëri me justifikimin - nuk ka kushte hapësinore. Për Avokatin e Popullit është 
e papranueshme dhe e palogjikshme të mos mund të sigurohen lokale, së paku në një kopsht 
për fëmijë të komunës, në mënyrë që të mund të vazhdojë funksionimi i arsimit dhe edukimit 
multi-kulturor të fëmijëve të moshës parashkollore në grupe etnike të përziera në dy gjuhë që, si 
nevojë, në mënyrë deklarative është pranuar në përgjithësi nga mbarë shoqëria. 

Para Avokatit të Popullit u parashtruan disa parashtresa nga të punësuar në administratën 
komunale, ndërkaq që kanë të bëjnë me zbatimin jo në rregullt të procedurës disiplinore – më 
saktësisht miratimin e aktvendimeve nga ana e kryetarëve të komunave për shqiptimin e dëni-
meve me para për shkelje të kryer disiplinore, me këtë rast pa u zbatuar procedura e parashikuar 
me Ligjin për nëpunës shtetërorë. Avokati i Popullit veproi edhe ndaj Komisionit për vendosje 
sipas kundërshtimeve të nëpunësve shtetërorë pranë Agjencisë për Administratë, para së cilës 
të punësuarit kanë iniciuar procedurë para se të parashtrojnë parashtresa pranë Avokatit të Pop-
ullit, me kërkesë që e njëjta gjatë vendimmarrjes, paraprakisht e pakontestueshme ta konsta-
tojë gjendjen faktike dhe të miratojë vendim në përputhje me Ligjin. Komisioni, pas procedurës 
së zbatuar i anuloi aktvendimet e këtilla, dhe në këtë mënyrë u mbrojtën të drejtat e këtyre 
qytetarëve. Pati edhe parashtresa, të cilat kishin të bënin me procedurën e vlerësimit të mënyrës 
së kryerjes së detyrave të punës të nëpunësve shtetërorë në administratën komunale nga ana e 
kryetarëve të komunave, në të cilat parashtruesit ceknin se të njëjtit janë vlerësuar në mënyrë 
jo reale dhe tendencioze. Avokati i Popullit u sugjeroi parashtruesve se cila është procedura që 
duhet të zbatohet në raste të këtilla nga ana e kryetarit të komunës, në përputhje me Ligjin për 
nëpunës shtetërorë. 

Të punësuarit në administratat komunale, gjithashtu reaguan edhe për shkeljen e të drejtave 
në kontekst të pagesës së kompensimeve nga paga, për shkak se kryetarët e komunave nuk e 
bënin pagesën e asistencës në para për pensionim, regreset për pushim vjetor ose kompensimet 
e tjera nga paga. Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit arriti që të punësuarve 
t’ua paguajnë asistencat në para për pensionim, ose kompensimet e tjera, ndërsa në ato raste ku 
arsyetimi për zvarritjen e pagesës ishte sigurimi i pamjaftueshëm i mjeteve financiare për këtë 
dedikim në Buxhetin e komunës, u sigurua se pagesa do të bëhet gjatë vitit të ardhshëm fiskal. 
Në këto raste, Avokati i Popullit i këshillonte të punësuarit të kenë kujdes për afatin ligjor brenda 
të cilit mund të kërkojnë mbrojtje pranë gjykatës mbi bazë të kërkesave në para nga marrëd-
hënia e punës, gjithsesi nëse vitin e ardhshëm sërish nuk u bëhet pagesa e kompensimit.

Sa i përket cenimit të të drejtave nga marrëdhënia e punës, pranë Avokatit të Popullit u 
parashtruan edhe parashtresa nga mësimdhënësit e shkollave fillore, prej të cilave në numër më 
të madh ishin parashtresat e parashtruara mbi bazë të së drejtës së kompensimit real për trans-
port prej dhe deri në vendin e punës. Sipas kryetarëve të komunave, me inkorporimin e bruto 
pagës u ndërpre obligimi për pagesën e mjeteve shtesë për transportin e mësimdhënësve, duke 
u thirrur në mendimet e dhëna nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave. 
Gjatë veprimit sipas këtyre parashtresave, edhe këtë vit, Avokati i Popullit dërgonte sugjerime në 
adresë të kryetarëve të komunave, të cilët u referoheshin dispozitave ligjore dhe marrëveshjeve 
kolektive, me të cilat sigurohet e drejta e punëtorit për kompensimin real të shpenzimeve për 
transport. Ai sugjeroi se sipas fuqisë së tij juridike, ligji dhe marrëveshjet kolektive kanë karakter 
të detyrueshëm dhe obligues për të gjithë ata të cilëve u dedikohen, për dallim nga mendimet e 
pranuara nga ministritë e cekura, mendim ky i cili, sipas përmbajtjes së vet, ka karakter të qën-
drimit të një individi ose grupi dhe në asnjë rast nuk mund të ngrihet në nivel të ligjit dhe nuk 
mund ta ketë fuqinë e njëjtë sikur ligji. 

Kryetarët e komunave deklarojnë se nuk kanë në dispozicion mjete shtesë në para, përveç 
këtyre bllok-dotacioneve, me të cilat do të mund t’i mbulonin shpenzimet e transportit në lartës-
inë e shumës reale.

Duke e pasur parasysh qëndrimin e këtillë të organeve të pushtetit lokal, sa i përket të 
drejtës së pagesës së kompensimit real për transport deri dhe nga vendi i punës dhe mospranimi 
i sugjerimit nga Avokati i Popullit për obligimin e tyre për respektim konsekuent të dispozitave 
nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive për arsimin fillor, me të cilat kjo e drejtë është për-
caktuar dhe është njohur në mënyrë eksplicite, Avokati i Popullit i këshillonte mësimdhënësit të 
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kërkojnë mbrojtje gjyqësore për realizimin e kësaj të drejte. 

Mungesa e mjeteve financiare të shkollave, gjithashtu ishte bazë edhe për mospagimin e 
asistencave në para për pensionim, duke siguruar se pasi të sigurohen mjetet do të paguhen 
asistencat në para për pensionim.

Mësimdhënësit në shkolla fillore, gjithashtu paraqitën parashtresa për miratimin e vendi-
meve për ndërprerjen e marrëdhënies së tyre të punës dhe mos-përtëritjen e kontratave edhe 
pse i plotësonin kushtet për transformimin e marrëdhënies së tyre të punës me kohë të pacak-
tuar. Në këto parashtresa ata vinin në pah se nga ana e drejtorëve të shkollave, në vendin e tyre 
të punës kishin angazhuar mësimdhënës të tjerë. Konform Ligjit për marrëdhënie pune, e drejtë 
e diskrecionit të drejtorit është se me cilin mësimdhënës do të lidhë Kontratë për punë qoftë me 
kohë të caktuar ose me kohë të pacaktuar, por kjo e drejtë nuk duhet të keqpërdoret dhe para 
se të kalojë koha e nevojshme për transformim të marrëdhënies së punës, mësimdhënësve mos 
tua ripërtërinë kontratën. Në lidhje me punësimet në shkollat fillore ose të mesme, kishte më 
tepër parashtresa në të cilat kërkohej intervenimi i Avokatit të Popullit në drejtim të përcaktimit 
se është punësuar person me arsimi jopërkatës, ndërsa në këto raste Avokati i Popullit kërkonte 
mbikëqyrje nga inspektoratet e shtetit ose inspektorët e autorizuar të arsimit dhe informatë 
kthyese pas mbikëqyrjes së kryer. Pas mbikëqyrjes nuk u konstatuan shkelje të procedurës, sa 
i përket arsimit të nevojshëm të kandidatëve të përzgjedhur, përveç në një rast, pas çka edhe 
këtyre qytetarëve Avokati i Popullit ua vuri në dukje të drejtën e diskrecionit që e kanë drejtorët 
se me cilin kandidat, i cili i plotëson kushtet, do të lidhin kontratë për punë. Në rastin e cekur 
si përjashtim, kur edhe organi kompetent konstatoi lëshime në procedurë, në lidhje me kandi-
datin e përzgjedhur dhe informatën jo të plotë nëse ka ose jo arsim përkatës, Avokati i Popullit, 
meqë derisa zgjaste procedura përfundoi viti shkollor, pranë kryetarit të komunës dhe drejtorit 
të shkollës dërgoi propozim, në të cilin sugjeroi që procedurat e ardhshme për përzgjedhje të 
kuadrit mësimdhënës të respektohen me konsekuencë dispozitat nga Ligji për arsim të mesëm 
dhe standardet për kuadër mësimor sipas lëndëve të caktuara, të miratuara nga Byroja për Zh-
villimin e Arsimit të RM-së, ndërkaq në drejtim të kryerjes së ligjshme, cilësore dhe profesionale 
të procesit edukativ-arsimore nga ana e shkollës dhe gjithsesi arsimit cilësor të fëmijëve të cilët 
e ndjekin procesin mësimor në këtë shkollë të mesme.

Në raste të tjera, gjatë procedurës, parashtruesit hapnin procedurë gjyqësore për mbro-
jtjen e kësaj të drejte, ndërsa për këtë shkak Avokati i Popullit i ndërpriste procedurat.

Në këtë vit raportues kishte parashtresa të parashtruara nga të punësuar në ndërmarrjet 
publike të themeluara nga autoritetet lokale, të punësuar në kopshte për fëmijë. Në këto parash-
tresa viheshin në dukje cenimet e kryera nga marrëdhënia e punës edhe atë për shkak të mos-
pagesës së pagave, sistematizimit në vend tjetër të punës, mosrregullimit të statusit të punës 
edhe pas punës 10-vjeçare në ndërmarrje, mospagesës së regresit për pushim vjetor, mosvënies 
në këqyrje të marrëveshjeve kolektive. Pati edhe parashtresa nga persona të cilët tanimë disa 
vjet punonin në kopsht për fëmijë si vullnetarë, ndërkaq kryenin detyra të punës njësoj sikurse 
edhe të punësuarit e tjerë me status të rregulluar të punës. Duke vepruar sipas këtyre parash-
tresave, Avokati i Popullit, aty ku konstatonte shkelje të të drejtës së tyre, arriti tua mbrojë këtë 
të drejtë, ndërkaq vullnetarët i informoi se statusi i tyre nuk zgjidhet për shkak të mosmiratimit 
të mjeteve financiare për punësim nga ana e Ministrisë së Financave dhe ua sugjeroi mundësinë 
që përmes procedurës gjyqësore ta mbrojnë të drejtën e tyre.

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike, Avokati i Popullit konsideron se nga ana 
e kryetarëve të komunave dhe drejtorëve të tjerë të ndërmarrjeve publike, themelues i të cilave 
është pushteti lokal, nuk respektohen gjithmonë veprimet dhe procedurat nga fusha e marrëd-
hënies së punës, të parapara me Ligj dhe edhe një herë e potencon obligimin e tyre ligjor.
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Mbrojtja sociale

Intencë themelore e procesit të decentralizimit në fushën e mbrojtjes sociale ishte që ko-
munat ta fitojnë ndjenjën për rolin e zgjidhjes e problemeve sociale të grupeve vulnerabile në 
rajonin e tyre. 

Me Ligjin për mbrojte sociale nga viti 2009, u inkorporua elementi obligues sipas së cilit 
komuna e ka për detyrë që programet zhvillimore t’i harmonizojë me programet strategjike të 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Komunat kanë kompetencë të organizojnë dhe zbatojnë 
mbrojtje sociale për qytetarët e rajonit të tyre përmes miratimit të programeve zhvillimore të 
tyre, në përputhje me nevojat specifike. Përkatësisht, intencat kryesore të ndryshimeve normave 
ligjore janë orientuar kah përfshirja aktive e komunave në procesin e decentralizimit në fushën 
e mbrojtjes sociale. 

Avokati i Popullit vë në pah se nuk duhet të pritet që decentralizimi i sistemit për mbrojtje 
sociale do të jetë i suksesshëm vetëm kur të transferohen kompetencat e institucioneve nga nive-
li qendror në atë lokal dhe atëherë, në vend të ministrit për Punë dhe politikë Sociale, emërimin 
e drejtorit të ndonjë institucioni për mbrojtje sociale do ta bëjë kryetari i komunës. Ky nuk është 
decentralizim. Fillim të vërtetë të decentralizimit në këtë fushë, do të ketë atëherë kur komunat 
do të fillojnë me avancimin e gjendjes në fushën e mbrojtjes sociale dhe përfshirjen sociale në 
nivel lokal, kur do të arrihet ndërgjegjësimi për gjendjen e të varfërve dhe grupeve vulnerabile 
në komunitet, kur do të përcaktohen prioritetet në përputhje me gjendjen faktike dhe zbatimin e 
masave dhe aktiviteteve konkrete në drejtim të përmirësimit të mangësive të konstatuara. 

Në vitin raportues 2012, pushteti lokal në këtë fushë, si masë sociale, qytetarëve ua vinte 
në dispozicion vetëm – asistencën e njëhershme në para shfrytëzuesve që pranojnë kompen-
sim në para ose personave me të ardhura të ulëta mujore. Edhe kjo asistencë e njëhershme në 
para, sipas veprimit të parashtresave të parashtruara mbi këtë bazë, nuk u paguhej çdoherë 
në kohën kur më së shumti kishin nevojë për të. Avokati i Popullit veproi sipas parashtresës së 
qytetarit i cili, deri te kryetari i komunës, kishte paraqitur kërkesë për asistencë të këtillë qysh në 
muajin shkurt të vitit 2011, ndërsa sipas së njëjtës nuk ishte vepruar më shumë se një vit. Për 
zvarritjen e këtillë, kryetari i komunës e ceku shkakun se në vitin 2011 ishin harxhuar të gjitha 
mjetet për këtë dedikim, prandaj ndarja e mjeteve të llojit të asistencës së njëhershme në para 
është shtyrë, pa dhënë përgjigje se përse edhe në vitin 2012 nuk është paguar asistenca. Kry-
etari i komunës përkujtoi se numri i kërkesave çdoherë është shumë i më i madh sesa buxheti i 
parashikuar dhe mjetet e siguruara për bazën e njëjtë. Kërkesat e paraqitura me rregull, për të 
cilat mungojnë mjete buxhetore, komuna nuk i refuzon, por e prolongon ndarjen e tyre derisa 
të krijohen kushte materiale-financiare për rebalancin e buxhetit të komunës. Avokati i Popullit 
me të drejtë pyet se si komuna do ti ndihmojë këtij qytetari i cili pikërisht për shkak se gjendet 
në rrezik e kërkon këtë asistencë, ndërkaq duhet të pres thuaja se 2 vjet që e njëjta i paguhet. 
Për Avokatin e Popullit kjo nuk është mënyrë e drejtë e realizimit të së drejtës së qytetarëve të 
ndihmës sociale nga ana e pushtetit lokal.

Për shkak të gjendjes së këtillë në fushën e mbrojtjes sociale, Avokati i Popullit kërkoi nga 
autoritetet lokale të ndërmarrin politika dhe masa shumë më aktive me qëllim që të sigurohen 
shërbimet përkatëse sociale për grupet më vulnerabile të qytetarëve. Njëherazi, Avokati i Popullit 
ua sugjeron autoriteteve lokale nevojën për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve proaktive në 
drejtim të edukimit të qytetarëve për të drejtën e tyre dhe pushteti lokal t’u sigurojë mbrojtje 
sociale grupeve të caktuara vulnerabile të qytetarëve. 

Fusha financiare

Në procesin e decentralizimit sigurohet kornizë juridike për financimin e komunave dhe rri-
tjen e kompetencave të tyre me qëllim të sigurimit efikas të shërbimeve për qytetarët. 

Ligji për financimin e njësive të pushtetit lokal i parashikon burimet personale të të ard-
hurave të njësive të pushtetit lokal, siç janë: tatimet lokale, taksat lokale, kompensimet lokale, 
pastaj të ardhurat nga pronësia, nga donacionet, të ardhurat nga dënimet me para dhe të ard-
hura të tjera të përcaktuara me Ligji. Në Ligj parashikohet se njësitë e pushteti lokal kanë të ard-
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hura nga tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili me ndryshimet e ligjit duhet të realizohet në etapa deri 
në vitin 2013 dhe të jetë në lartësi prej 4,5 % nga gjithsej tatimi i arkëtuar mbi vlerën e shtuar, i 
realizuar në vitin paraprak fiskal, kanë të ardhura nga tatimi personal në lartësi prej 3% nga ta-
timi personal mbi të ardhurat personale nga pagat e personave fizikë, të arkëtuara në komunë në 
të cilën janë paraqitur me vendqëndrim ose vendbanim të përhershëm. Gjithashtu, mes tjerash, 
janë paraparë edhe dotacione nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë edhe atë si: me dedikim, 
kapitale, bllok-dotacione dhe dotacione për kompetencë të deleguar. Edhe përkrah zgjidhjeve të 
këtilla ligjore për financimin e komunave, të cilat në shikim të parë duket se sigurojnë pavarësi të 
plotë financiare të komunave dhe garantojnë funksionimin e tyre papengesë, megjithatë realiteti 
dëshmon se në çdo komunë ka mungesë të mjeteve financiare. 

Në Republikën e Maqedonisë vetëm edhe Komuna Pllasnicë nuk ka hyrë në fazën e dytë të 
decentralizimit fiskal dhe e njëjta ballafaqohet me probleme të shumta financiare. Në komunat 
e tjera, varësisht nga shkalla e realizimit të decentralizimit fiskal, tek e secila veç e veç, vërehet 
gjendje e përmirësuar financiare, si rezultat e rritjes së burimeve të të ardhurave në komuna, 
partneritetin publiko-privat, kreditimit, dhe burimeve të tjera financiare. 

Megjithatë, realiteti tregon se komunat nuk kanë mjete të mjaftueshme për t’i financuar 
kompetencat të cilat u janë dhënë, ndërkaq as mjetet të cilat u ndahen komunave nga ana e 
pushtetit qendror nuk shpërndahen në mënyrë efikase, në kohë e as në mënyrë të barabartë. Për 
këto arsye edhe qytetarët nuk ndjejnë se pushteti lokal i plotëson tërësisht pritshmëritë dhe mbi 
të gjithash kërkesat e tyre. Janë të rrallë qytetarët në disa komuna të cilët mund të deklarojnë 
se komuna ka ndërtuar ose riparuar rrugë, ka përtërirë infrastrukturën, e ka përmirësuar gjend-
jen me furnizimin me ujë, e ka zgjidhur tërësish ndriçimin publik dhe çdo gjë tjetër që është me 
rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve. 

Në vitin 2012, në përputhje me parashtresat e parashtruara pranë Avokatit të Popullit 
nga kjo fushë, qytetarët përsëri u ballafaquan me përpjekjet e administratave komunale për të 
arkëtuar tatim të parashkruar, me mosrespektimin e procedurës së parashikuar ligjore për për-
caktimin e tatimeve-sidomos duke aplikuar Metodologjinë për përcaktimin e vlerës së patund-
shmërisë, me zvarritjen e procedurës ankimore dhe kthimin e tatimit të paguar gabimisht.   

Në këtë vit, përsëri në numër më të madh ishin parashtresat të cilat kishin për bazë për-
pjekjet për arkëtimin e tatimit të pronës për periudhën prej 10 vjet më parë. Avokati i Popul-
lit, duke vepruar sipas këtyre parashtresave edhe në këtë vit dërgonte sugjerime në të cilat u 
referohej dispozitave të Ligjit për tatim të pronës, sipas së cilave e drejta e arkëtimit të tatimit 
parashkruhet për pesë vjet, pasi të kalojë viti në të cilin është dashur të kryhet arkëtimi. Afati 
prej 10 vjetësh i parashkrimit është absolut dhe mund të zbatohet vetëm atëherë kur në këtë pe-
riudhë kohore, nga ana e organeve janë ndërmarrë veprime për arkëtimin e të njëjtit, me të cilat 
veprime ndërpritet parashkrimi dhe i njëjtë përsëri fillon të rrjedhë. Pas sugjerimeve të këtilla, 
administratat komunale nuk vepronin sipas sugjerimeve dhe tentonin të gjenin ndonjë bazë e 
cila do ta arsyetonte veprimin e tyre të paligjshëm (më së shpeshti se deri te tatimpaguesi është 
dërguar paralajmërim, i cili nga ana e tyre nuk bashkëngjitet si provë por, nuk njoftohet nëse i 
njëjti është dërguar me rregull ose jo). Në këto raste, Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët të 
paraqesin ankesa për aktvendimet e tilla ose të hapin procedura gjyqësore për kompensimin e 
dëmit të cilin e vuajnë ata për shkak të bllokimit të paarsyeshëm të llogarive të tyre të transak-
sionit.

Në parashtresat, të cilat kishin të bënin me pagesën e tatimit mbi qarkullimin e patund-
shmërisë, karakteristike është se kishte edhe parashtresa në të cilat qytetarët vinin në dukje 
se pengimi i së drejtës së pronësisë, të fituar në bazë të Marrëveshjes për shitblerje dhe me 
pagimin e çmimit për shitblerje, ka ndodhur për shkak se Qeveria e RM-së si shitës nuk e ka 
paguar tatimin. Konform normave pozitive ligjore, kusht për regjistrimin e pronësisë është që 
paraprakisht të paguhet tatimi mbi qarkullim. Sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit nuk 
konstatoi shkelje të të drejtave të qytetarëve nga pushteti lokal në aspekt se nuk ua ka vërtetuar 
marrëveshjet e lidhura, por konstatoi shkelje nga ana e Qeverisë së RM-së me zvarritjen e përm-
bushjes së obligimit për pagimin e tatimit, kështu që shërbimeve pranë Qeverisë së RM-së ua 
sugjeroi këtë obligim dhe kërkoi që tatimi të paguhej menjëherë.  

Avokati i Popullit edhe në këtë vit konstatoi se gjatë kryerjes së autorizimeve të veta fi-
nanciare, administratat komunale i shkelin të drejtat e qytetarëve me moszbatimin ose zbatimin 
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Të drejtat e konsumatorëve

Me Ligjin e ri për veprimtari komunale, veprimtaria komunale përkufizohet si veprim-
tari ekonomike për dhënien e shërbimeve komunale me qëllim të përmbushjes së nevojave të 
qytetarëve për të cilët pushteti lokal siguron kushte sa i përket vëllimit, kualitetit, arritshmërisë, 
vazhdimësisë dhe mbikëqyrjes përkatëse. Veprimtaritë komunale edhe para fillimit të zbatimit 
të decentralizimit, në pjesën më të madhe të tyre, ishin në kompetencë të autoriteteve lokale. 
Qytetarët, funksionimin e suksesshëm të komunës më së shpeshti e lidhnin me shërbimet ko-
munale të organizuara mirë. Qëllimi i autoriteteve lokale, në këtë sferë, duhet të jetë sigurimi i 
kushteve për shërbim më të suksesshëm të qytetarëve, në mënyre që ta arsyetojë besimin të 
cilin ua kanë dhënë qytetarët.

Në këtë fushë, në këtë vit raportues, qytetarët u përballën me shkeljet e njëjta të të 
drejtave të tyre si konsumatorë sikurse edhe vitin paraprak. Mirëpo, gjatë këtij viti, për dallim 
nga viti paraprak, në numër më të madh ishin qytetarët të cilët vinin dukje ngarkimin e pabazë 
me arkëtimin e taksës komunale për ndriçim rrugor nga ana e komunës. Kërkohej arkëtimi i 
kësaj takse komunale edhe pse në ato zona komunat nuk kishin instaluar ndriçim rrugor, kërko-
hej arkëtimi për vendbanimet të cilët përbëhen nga më shumë vendbanime të vogla larg njëri 
tjetrit edhe nga disa qindra metra, ndërsa ndriçimi rrugor është instaluar vetëm në disa prej tyre, 
kërkohej arkëtim në fshatra në të cilët nuk ka fare ndriçim rrugor, ose nëse ka, ndriçimi rrugor 
përbëhet vetëm nga dy ose tri shtylla, të cilat në të shumtën e rasteve poçet e tyre janë të dje-
gura. 

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit sugjeronte dhe kërkonte nga 
autoritetet lokale të shqyrtohet mundësia e marrjes së vendimeve për ndryshimin dhe plotësimin 
e vendimeve për lirimin nga pagesa e taksës komunale për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e 
ndriçimit publik në vendbanime të komunës, me të cilët do të përfshihen të gjitha vendbanimet 
dhe pjesë të vendbanime, në mënyrë që realisht të pasqyrohet gjendja faktike në terren, me 
ç’rast të gjitha vendbanimet në të cilat nuk ka ndriçim publik do të lirohen nga pagesa e kësaj 
takse komunale. Gjithashtu, Avokati i Popullit vuri në pah se qytetarëve duhet të paguajnë për 
shërbime të cilat i marrin, e jo për shërbime të cilat do t’i marrin në një të ardhme, prandaj kon-
sideron se qytetarët, shtëpitë e të cilëve gjenden në vende ku nuk ka të instaluar ndriçim publik 
duhet të lirohen nga pagesa e taksës komunale për ndriçim publik. 

Avokati i Popullit u sugjeroi kryetarëve të komunave se, në përputhje me dispozitat e Ligjit 
për taksa komunale, obligimi për pagesën e taksës komunale ndodhë në momentin e shfrytëzimit 
të kësaj të drejte, sendi ose shërbimi për të cilët është përcaktuar pagimi i taksës. Domethënë, 
edhe pse me këtë obligim ligjor për pagimin e taksës për ndriçim publik ndërlidhet me instalimin 
e njehsorit elektrik dhe përfshirjen e tij në rrjetin elektrik, edhe atë pavarësisht nëse objekti 
shfrytëzohet ose jo, megjithatë parakusht bazë për arkëtimin e taksës është që shërbimi të 
shfrytëzohet – të funksionojë ndriçimi publik. 

Shembull pozitiv se si komuna mund ta zgjidh këtë problem është Komuna Kratovë, ku 
nga ana e Këshillit të Komunës është miratuar vendim me të cilin është mundësuar që pjesë të 
vendbanimeve të mund të lirohen nga pagesa e taksës komunale për ndriçim rrugor. Lirimin nga 

selektiv të procedurës ligjore. Avokati i Popullit potencon se decentralizimi fiskal është një nga 
shtyllat kryesore të çdo sistemi të decentralizuar. Me qëllim që i njëjti të realizohet objektiv-
isht edhe në terren, për kënaqësinë edhe të pushtetit lokal, por para së gjithash të qytetarëve, 
Avokati i Popullit rekomandon që Komisioni për Monitorimin e Decentralizimit Fiskal papengesë 
dhe në mënyrë aktive t’i kryej autorizimet të cilat i janë deleguar me ligj, të përgatis analiza, 
të propozoj masa për sistemin e dotacioneve, të hartojë raporte për zhvillimin e sistemit për 
financimin e komunave, rekomandon përforcimin e kapaciteteve për menaxhment financiar të 
komunave, pushteti qendror të ndihmojë, më saktësisht të gjendet zgjidhje e përbashkët për 
mangësitë e buxheteve të komunave. Së fundmi, Avokati i Popullit edhe një herë e potencon 
rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në miratimin e buxhetit lokal, si mënyrë që bashkërisht 
të përcaktohen prioritetet me çka do të përforcohet besimi i ndërsjellë.
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pagesa e kësaj takse komunale, Komuna Kratovës e ka rregulluar në atë mënyrë që qytetarët 
e atyre pjesëve të vendbanimeve të paraqesin kërkesa individuale deri te kryetari i Komunës. 
Kryetarët e komunave, pas sugjerimeve të Avokatit të Popullit, vinin në pah se marrja e vendi-
meve për përcaktimin e vendbanimeve pa instalim të ndriçimit publik është në kompetencë të 
këshillave komunal. Gjithashtu, në përgjigjet më së shpeshti thuhej se gjendja e këtillë ndodhë 
për shkak të mungesës së mjeteve financiare të komunës ose se zbatimi i ndriçimit rrugor do të 
parashikohet me programin për ndriçim rrugor, i cili pritet të miratohet ose tanimë është konfir-
muar nga këshilli i komunës, pas çka i njëjti do të zbatohet në afat sa më të shkurtër. 

Duke qenë gjithnjë e më të ndërgjegjshëm për të drejtat e tyre si konsumatorë, qytetarët 
shumë shpesh reagojnë kur të njëjtat u cenohen, si dhe kërkojnë nga organet kompetente mbro-
jtjen e atyre të drejtave. Një grup i qytetarëve, nga më shumë vendbanime, përkatësisht që i 
takojnë territorit të Komunës Nagoriçan i Vjetër, para gjykatës kompetente iniciuan procedurë 
kundër kryetarit të Komunës Nagoriçan i Vjetër për keqpërdorimin e taksës komunale për ndriçim 
rrugor. Avokati i Popullit veproi për më shumë parashtresa të parashtruesve të cilët kishin shtëpi 
ose shtëpi pushimi në këtë komunë dhe ua jepte sugjerimet e cekura më lart të kryetarit të ko-
munës, i cili në përgjigjet e tij cekte se ndriçimi rrugor në territorin e komunës do të rregullohet 
me programin e vitit 2012 për ndërtimin, rindërtimin, rikonstruksionin, mirëmbajtjen dhe ripa-
rimin e rrugëve, rrugicave, shënimin e rrugëve me sinjalizim horizontal dhe vertikal, ndërtimin-
rindërtimin e mirëmbajtjes rrjedhëse të rrjetit për ndriçim rrugor i cili i përfshin vendbanimet.

Qytetarët u këshilluan për mundësinë e të drejtës së tyre juridike për inicimin e proce-
durave administrative me qëllim të kthimit taksës komunale të arkëtuar në mënyrë të pabazë.

Të dyta sipas numrit, ishin parashtresat në të cilat qytetarët vinin në dukje se nga ana e 
ndërmarrjeve komunale, të themeluara nga komunat, u dërgohen paralajmërime me të cilat 
kërkohet arkëtimi me detyrim i borxhit për mospagimin e furnizimit me ujë, për kanalizim, për 
grumbullimin e mbeturinave, me kërcënimin se do të arkëtohej me detyrim ose me kërcënimin 
se do të shkyçen nga rrjeti i ujësjellësit. 

Duke vepruar sipas parashtresave të këtyre qytetarëve, Avokati i Popullit konstatoi se kër-
kohej arkëtimi i borxhit të prapambetur prej shumë vitesh më parë, me këtë rast shumica e 
ndërmarrjeve publike nuk e jepnin informacionin e kërkuar se a është ngre padi për këto borxhe 
ose jo. 

Avokati i Popullit dërgoi sugjerime deri te të gjitha ndërmarrjet komunale, me të cilët 
vuri në pah se me dërgimin e paralajmërimeve konkrete krijohen situata në të cilat një pjesë e 
qytetarëve, nga frika e arkëtimit me detyrim janë të gatshëm ta pranojnë ofertën e tyre dhe të 
lidhin marrëveshje për arkëtimin e borxhit me këste, pavarësisht se i njëjti a është i parashkruar 
dhe pavarësisht se a janë të obliguar ligjërisht ta përmbushin kërkesën. Në sugjerimet e tij e 
potencoi obligimin e tyre që ta respektojnë Ligjin për marrëdhënie detyrimore, sipas së cilit për 
një vit parashkruhen kërkesat për kompensimin e furnizimit me energji elektrike dhe energji 
termike, gaz, shërbime të oxhakërie dhe për mirëmbajtjen e pastërtisë, në rastet kur furnizimi, 
përkatësisht shërbimi është kryer për nevoja të amvisërisë. Ndërmarrjet publike vepronin sipas 
këtyre sugjerimeve dhe nuk bënin presione të mëtutjeshme mbi parashtruesit e parashtresave 
për arkëtimin e borxhit të prapambetur prej para më shumë vitesh.

Pranë Avokatit të Popullit u parashtruan edhe parashtresa në të cilat qytetarët ceknin se 
nga ana e ndërmarrjeve publike komunale, të angazhuara për grumbullimin e mbeturinave, kër-
kohet pa bazë arkëtimi me detyrim i borxhit për shërbime komunale, të cilat nuk e kanë shfrytë-
zuar. Përkatësisht, për parashtruesit e parashtresave kontestues është kompensimi për heqjen 
e mbeturinave për objektet që janë në fazë të ndërtimit dhe për objektet në të cilët nuk jeton 
askush, dhe për këtë shkak nuk shfrytëzohet ky shërbim komunal. 

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave, edhe gjatë këtij viti përsëri u dërgonte 
sugjerime ndërmarrjeve komunale publike duke potencuar se në Ligjin për veprimtari komunale 
janë paraparë dy palë – ofrues të shërbimeve komunale dhe shfrytëzues të shërbimeve komu-
nale, e që vetvetiu nënkupton obligim për shfrytëzimin e pagesës së shërbimit, por vetëm me 
kusht nëse i njëjti shfrytëzohet, ndërsa për ofruesin e shërbimit krijon obligimin që shfrytëzue-
sve t’u sigurojë kryerje të përhershme dhe pandërprerë të veprimtarive komunale të parashi-
kuara me ligj. Konform kësaj që u tha, në mënyrë të pabazë arkëtohet kompensimi për shërbim 
komunal-heqjen e mbeturinave nga shtëpia ose banesa në të cilën është e padiskutueshme se 
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Fusha pronësore-juridike

Për cenimin e të drejtave nga fusha pronësore-juridike të kryera nga autoritetet lokale, 
gjatë kësaj periudhe raportuese, pranë Avokatit të Popullit u parashtrua vetëm një parashtresë 
në muajin dhjetor, procedura e së cilës është akoma në rrjedhë. 

Përkatësisht, një grup qytetarësh (nënshkrues të parashtresës), si pronarë të pronës së 
patundshme në ngastrën e fshatit shprehën pakënaqësi dhe kërkuan intervenim për mbrojtjen 
e të drejtave të tyre të pronës, të cenuara nga ana e pushtetit lokal. Parashtruesit cekin se nga 
ana e komunës pa bazë juridike është uzurpuar një pjesë e pronës së patundshme të arave të 
tyre të cilat i posedojnë në ngastrën e fshatit, përkatësisht pa njoftim paraprak dhe pa u zbatuar 
procedura për sekuestrim të patundshmërive. Sipas tyre, me këtë mënyrë të veprimit nga ana e 
komunës cenohet e drejta e tyre e pronësisë dhe e disponueshmërisë me pronën e patundshme 
– ara që përpunohen (të mbjella me kultura bujqësore) të cilat paraqesin edhe burim të ekzist-
encës së tyre. 

Avokati i Popullit, në drejtim të konstatimit të gjendjes faktike sipas të dhënave të prezan-
tuara në parashtresë, kërkoi nga kryetari i komunës dhe sektori kompetent të informohet se mbi 
çfarë baze është bërë sekuestrimi i pronës së patundshme të parashtruesve të parashtresave 
dhe njëherësh i sugjeroi dispozitat kushtetuese me të cilat garantohet e drejta e pronësisë, sipas 
së cilave askujt nuk mund t’i merret ose kufizohet pronësia dhe të drejtat të cilat burojnë prej 
saj, përveç kur bëhet fjalë për interes publik të përcaktuar me ligj. Në rast të eksproprijimit të 
pronësisë ose në rast të kufizimit të pronësisë nga organet e pushtetit, të cilët e zbatojnë ekspro-
prijimin, garantohet kompensim i drejtë.

Avokati i Popullit konsideron se me mosparaqitjen e parashtresave nga kjo fushë, për dallim 
nga vitet e kaluar, shënohet përmirësim sa i përket realizimit dhe mos-pengimit të të drejtave 
të qytetarëve nga ana e autoriteteve lokale, prandaj e përshëndet dhe nxitë këtë tendencë që të 
vazhdojë edhe në të ardhmen.

nuk jeton askush, me ç’rast as që mund të bëjnë mbeturina, gjë që rezulton me mosekzistimin 
e marrëdhënies detyrimore. 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha, Avokati i Popullit pranë këtyre ndërmarrjeve dërgoi 
sugjerim me të cilin vuri në pah cenimin e vazhdueshëm të të drejtave të qytetarëve, në ko-
munat e përmendura, me arkëtimin e pabazë të shërbimit të cilin nuk e shfrytëzojnë fare. Disa 
ndërmarrje publike vepruan sipas këtyre sugjerimeve dhe i tërhoqën kërkesat për arkëtim me 
detyrim të borxhit mbi këtë bazë, por disa të tjera nuk vepruan. Për shkak se cenimet e këtilla 
bëhen në vazhdimësi nga ndërmarrjet e njëjta publike në komunat e njëjta, Avokati  i Popullit, 
duke e respektuar parimin e efektivitetit të veprimit sipas parashtresave, menjëherë ua sugjeroi 
parashtruesve të parashtresave mundësinë e tyre juridike që në procedurë gjyqësore të kërkojnë 
kthimin e mjeteve të cilat i kanë paguar në emër të këtij shërbimi komunal, ose të mos bëjnë 
pagesën e të njëjtit.

Qytetarët reaguan për zvarritjen e procedurave për lidhje në sistemin e kanalizimit edhe 
pse kishin paguar kompensime për këtë, për lidhje në rrjetin e ujësjellësit, për pamundësinë ose 
paligjshmërinë e procedurës së zbatuar për ndërrimin e shfrytëzuesit të shërbimit komunal, pro-
cedura për të cilat Avokati i Popullit, kur konstatonte shkelje, arriti ta mbronte të drejtën e tyre.

Duke e marrë parasysh këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit konsideron se kryerja e 
veprimtarive komunale nga ana e komunave, akoma nuk është në nivelin e nevojshëm të zhvil-
limit dhe se ende ekziston dallim i madh gjatë realizimit të tyre nga komuna në komunë. 

Avokati i Popullit vë në pah se, në numër të madh të komunave, mungojnë procedurat e 
unifikuara dhe formularët për dhënien e shërbimeve. Gjithashtu, në disa komuna mungojnë aktet 
e përgjithshme të cilat mund t’i miratojnë komunat, ndërkaq të njëjtët do të ishin në funksion 
të përkufizimit dhe praktikimit të procedurave për dhënien e shërbimeve cilësore administrative 
nga sfera komunale.
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Avokati i Popullit ka rol strategjik edhe sa i përket të drejtës, respektimit dhe mbrojtjes së 
të drejtave nga mjedisi jetësorë në veprimin e tij. Gjatë veprimit të tij në këtë fushë, vazhdimisht 
e ndjek gjendjen me realizimin e të drejtave të qytetarëve për mjedis të shëndetshëm jetësor. 
Së këtejmi, Avokati i Popullit bën përpjekje që t’i afrojë çështjet ekologjike deri te të gjitha or-
ganet kompetente, por edhe deri te të gjithë qytetarët, e promovon të kuptuarit se bashkësitë 
janë shtylla e ndryshimeve të qën-
drimeve për çështjet ekologjike dhe 
gjithsesi angazhohet për respektimin 
e të drejtave themelore të qytetarëve 
të parapara me Konventën e Arhusit.

Në procesin e decentralizim-
it, pushteti lokal është i obliguar që 
në të gjitha programet zhvillimore-
strategjike të përfshihet politika për 
mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit 
jetësor, ashtu siç e ka për detyrë që 
në territorin e vet t’i ndërmerr të gji-
tha masat dhe aktivitetet për mbro-
jtjen e mjedisit jetësor, të cilat nuk 
janë në kompetencë ekskluzive të or-
ganeve të pushtetit shtetëror.

Pranë Avokatit të Popullit, kra-
hasuar me vitin e kaluar, sa i përket 
fushës së mjedisit jetësor u parash-
trua një numër më i madh i parash-
tresave, numër ky që edhe pse është 
rritur, megjithatë nuk e pasqyron re-
alisht gjendjen në këtë sferë, në cilën do qoftë komunë të Republikës. Parashtresat kanë të 
bëjnë me ndotjen e mediumeve të mjedisit jetësor (tokës dhe ujit), degradimin e natyrës me 
grumbullimin dhe marrjen e rërës nga lumi, vendgrumbullimet e mbeturinave të paligjshme dhe 
në përgjithësi mbeturinat e qyteteve dhe vendbanimeve më të vogla, për rritjen e nivelit të zhur-
mës, të shkaktuar nga veprimtari të cilat zhvillohen nga zejtarë të pavarur dhe gjithsesi zhurma 
të shkaktuara nga objekte të hotelerisë. 

Parashtresat, të cilat kishin të bënin me ndotjen e mediumeve të mjedisit jetësor (uji dhe 
toka) edhe këtë vit, më së shpeshti u dedikoheshin ruajtjes në mënyrë joadekuate të bagëtisë 
ose pularisë ose ruajtjen e tyre në lagje periferike të qytetit, me çka fqinjën u ekspozoheshin 
poteres së përhershme dhe kundërmimit të padurueshëm. 

Sa u përket zhurmave të shkaktuara nga ushtrimi i veprimtarive nga zejtarët e pavarur 
ose objektet e hotelerisë, inspektorët e autorizuar për mjedis jetësor gjithashtu vepronin sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit, kryenin mbikëqyrje inspektuese dhe sipas të njëjtave ndërmer-
rnin veprime. 

Këtë vit u parashtrua edhe një parashtresë nga qytetarët të cilët konsideronin se rrezatimi 
i radio-frenkuencës nga baza e stacionit për telefoni mobile, e vendosur në afërsi të shtëpive të 
tyre, ndikon dëmshëm mbi shëndetin e tyre. Avokati i Popullit kërkoi nga inspektorati kompetent 
të bëhet matja e nivelit të rrezatimit të bazës së stacionit, pas çka u konstatua se rrezatimi është 
në nivelin e lejueshëm dhe i padëmshëm për shëndetin e njerëzve dhe është në përputhje me 
Elaboratin për kryerjen e matjes së  rrezatimit të radio-frekuencës në mjedis.

Karakteristike për këtë vit raportues është reagimi i një numri më të madh të qytetarëve 
në lidhje me vendgrumbullimet jolegale dhe mbeturinave të tjera nëpër komunat dhe lagjet 
periferike. Ishte e pritshme që si qytet, në të cilin veçanërisht është i theksuar problemi me 
mbeturinat dhe vendgrumbullimet jolegale, u parashtrua parashtresë në të cilën kërkohej mbro-
jtja e të drejtës së jetës në mjedis të shëndetshëm jetësor në Komunën e Tetovës dhe vend-
banimet përreth, e cenuar me funksionimin shumëvjeçar të vendgrumbullimit jolegal – stacioni 

Mjedisi jetësor
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Pikëpamje përfundimtare për gjendjen e përgjithshme të të 
drejtave dhe lirive të njeriut në nivel lokal
Avokati i Popullit për këtë periudhë raportuese në lidhje me shkallën e realizimit të të 

drejtave të qytetarëve nga ana e autoriteteve lokale dhe raportin pushtet lokal-qytetar, konsid-
eron se qytetarët gjithnjë e më tepër bëhen të vetëdijshëm për të drejtat e tyre, më me ngulm 
dhe më me vendosmëri kërkojnë realizimin papengesë të tyre nga ana e pushtetit lokal. 

Njëkohësisht, me ndërgjegjësimin e qytetarëve rritet edhe kërkesa dhe pritshmëritë e tyre 
nga pushteti lokal për përmbushjen e kompetencave në përputhje me procesin e denacionalizi-
mit. Gjithashtu, qytetarët janë të vetëdijshëm se edhe më tej nuk kënaq niveli i komunikimit të 
tyre me pushtetin lokal, edhe më tej pushteti lokal vepron në cilësinë e “të fuqishmit” duke pritur 
se qytetari detyrimisht duhet ta ndjek dhe mbështes pa kushtëzime. 

Pushteti lokal edhe më tej nuk është i vetëdijshëm sa duhet për rëndësinë e nevojave të 
qytetarit dhe vepron sipas asaj që ai konsideron se është më e mira, me këtë rast duke harruar 
se ekziston për shkak të qytetarëve. Prandaj, Avokati i Popullit e sugjeron nevojën që autoritetet 
lokale të vazhdojnë me përpjekjet për përmirësimin e raportit me qytetarët, përmes avancimit 
të komunikimit me ta, me çka do ta stimulojë participimin aktivë të qytetarëve gjatë miratimit të 
vendimeve, të cilat para së gjithash i prekin qytetarët. Me përmirësimin e komunikimit, pushtet 
lokal – qytetar, qytetarët do të munden në mënyrë më efektive t’i realizojnë të drejtat e tyre.

i vendgrumbullimit i locuar në afërsi të drejtpërdrejt të bashkësisë vendore, përfaqësues i së 
cilit ishte parashtruesi i parashtresës. Për shkak të (vetë) ndezjes së shpeshtë të mbeturinave 
në vendgrumbullim, gjatë periudhës së verës, sidomos në kushte të temperaturave të larta të 
verës, përhapej kundërmim i padurueshëm dhe tym të cilët ndikonin dëmshëm mbi shëndetin e 
banorëve. Avokati i Popullit me shkresë me shkrim iu drejtua kryetarit të Komunës Tetovë, me 
ç’rast ia sugjeroi nevojën për ndërmarrjen e pa-prolongueshme të masave për zgjidhjen e për-
hershme të problemit me grumbullimin përkatës, transportimin dhe deponimin e mbeturinave të 
locuara në vendgrumbullimin jolegal. Njëherazi, sugjeroi nevojën për ndërmarrjen urgjente të 
masave për dislokimin e vendgrumbullimit jolegal-stacionin e grumbullimit jashtë zonës urbane. 
Pas dërgimit të shkresës me shkrim dhe pas më shumë intervenimeve, kryetari i Komunës e 
njoftoi me shkrim Avokatin e Popullit se, duke filluar nga fundi i muajit gusht, ngarkimi i kamio-
nëve me mbeturinat e mbledhura nga ana e Ndërmarrjes Publike nuk bëhet më në lokacionin e 
cekur, tek stacioni hekurudhor në Tetovë, por në lokacion tjetër. Gjithashtu, kryetari i Komunës 
njoftoi se janë në rrjedhë edhe aktivitetet për pastrimin e mbeturinave të grumbulluara. 

Për vendgrumbullimet jolegale, për problemin e ndezjes së tyre, me ç’rast përhapet 
kundërmim i keq dhe tym i zi nëpër rrugët e qytetit, vendbanimet dhe hapësirat e tregut, janë 
paraqitur edhe disa parashtresa të cilat kanë të bëjnë me komuna të tjera. Në të gjithë ato ko-
muna, organet kompetente dhe autoritetet lokale vepronin sipas kërkesave të Avokatit të Popul-
lit dhe ndërmerrnin masa përkatëse në drejtim të mbrojtjes së mjedisit jetësor, ndërsa me këtë 
edhe të shëndetit të njerëzve. Avokati i Popullit në këtë domen konsideron se problemi i hidhur 
me mbeturinat nëpër shtet, doemos duhet të zgjidhet në mënyrë më intensive dhe më efikase 
nga autoritetet lokale, të cilëve në procesin e decentralizimit u është bartur kompetenca për 
menaxhimin me mbeturinat. Njëkohësisht, Avokati i Popullit kërkon që me urgjencë të gjenden 
zgjidhje përkatëse për gjashtëmbëdhjetë vendgrumbullimet në Republikën e Maqedonisë, të cilat 
në përputhje me Strategjinë Nacionale për Menaxhimin me Vendgrumbullimet (2009 – 2015), 
janë vlerësuar si me rrezik të lartë, ndërsa katër prej tyre detyrimisht duhet me urgjencë të 
sanohen dhe mbyllen, nga ana e autoriteteve lokale kjo të bëhet pa prolongim të mëtutjeshëm.

Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues konsideron se e drejta për mjedis të shëndet-
shëm jetësor qytetarëve nuk u sigurohet në nivelin e nevojshëm nga ana e autoriteteve lokale. 
Avokati i Popullit edhe një herë e potencon nevojë për përforcimin e kapaciteteve administrative 
në nivel lokal, autoritetet lokale realisht edhe në terren t’i zbatojnë politikat për avancimin e mje-
disit jetësor dhe përfundimisht ndërmarrjen e aktiviteteve dhe masave për ngritjen e vetëdijes 
publike në aspekt të nevojës për mjedis të shëndetshëm jetësor dhe mobilizim të qytetarëve të 
cilët e mbështesin zbatimin e planeve dhe programeve të reja nga kjo fushë.
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administrativ kontestues, përkatësisht lënda 

nuk ka mundur të kompletohet, në mënyrë që 
të dërgohet për vendimmarrje pranë Gjykatës 
së Lartë Administrative.

Në komunikimin e drejtpërdrejtë të 
Avokatit të Popullit me anëtarët e Komisionit të 
Shkallës së Dytë për Denacionalizim u dërguan 
dokumentet e aktit administrativ të kontestuar, 
pas çka Gjykata Administrative e Republikës 
së Maqedonisë ankesën ia dërgoi Gjykatës së 
Lartë Administrative, e cila për kohë të shkurtër 
mori vendim, me të cilin përfundoi kontesti ad-
ministrativ.

   AP nr. 1042/12
Një qytetar nga Shkupi parashtroi par-

ashtresë në të cilën vuri në dukje sjelljen jopro-
fesionale të nëpunësve policorë me tejkalimin 
e autorizimeve të tyre zyrtare dhe përdorimin 
e paligjshëm të mjeteve të dhunës.

Duke vepruar sipas parashtresës Avoka-
ti i Popullit kërkoi nga Sektori për Kontroll të 
Brendshëm dhe Standarde Profesionale të kry-
hen kontrollet e nevojshme të të dhënave të 
prezantuara në parashtresë dhe në bazë të 
konstatimit të gjendjes faktike të ndërmerren 
masa konkrete ligjore.

Pas kontrolleve të kryera, Sektori kon-
statoi se përdorimi i mjeteve të dhunës nuk ka 
qenë përkatës me qëllimin i cili është dashur 
të arrihet, gjë që është në kundërshtim me 
dispozitat e Ligjit për polici, prandaj në për-
puthje me Marrëveshjen Kolektive të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme propozoi që detyrim-
isht të ndërmerren masa për hapjen e proce-
durës disiplinore kundër nëpunësit policor me 
uniformë.

  AP nr. 1273/12
Një qytetar nga Shkupi parashtroi par-

ashtresë në të cilën vuri në pah trajtimin e pa-
barabartë dhe diskriminimin nga administrata 
e Qytetit të Shkupit në procedurën për përcak-
timin e bazës tatimore për tatimin mbi qarkul-
limi të patundshmërive.

Avokati i Popullit konstatoi se parash-
truesi i parashtresës është ngarkuar me ta-
timin mbi qarkullimin e patundshmërive dhe 
të drejtave, edhe pse në rastin konkret para-
qitet si blerës, i cili në përputhje me çështjen 
e aktgjykimit dhe kontratës për shitblerje nuk 
ka marrë obligimin për ta paguar tatimin në 
fjalë. Krahas kësaj, në procedurën konkrete, 
nuk janë marrë parasysh edhe rrethanat se 
për të gjitha rastet e tjera të cilat rezultonin 
nga raporti i njëjtë juridik dhe faktik sikur i tij 
(shitblerje e banesave në ndërtesë të njëjtë 
dhe nga shitës i njëjtë – NP Ratko Mitroviq), të 
gjithë blerësit nga kryetari Qytetit të Shkupit 
ishin liruar nga pagesa e tatimit të këtillë mbi 
bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë.

Avokati i Popullit nga kryetari i Qytetit të 
Shkupit kërkoi të ndërmerr veprime për këqyr-
jen dhe kontrollin e ligjshmërisë së veprimit të 
administratës, për rastin konkret dhe konform 
kësaj ta shqyrtojë nevojën për rishikimin e 
përmbajtjes së aktvendimit sipas detyrës zyr-
tare.

Intervenimi i Avokatit të Popullit është 
pranuar edhe nga kryetari i Qytetit të Shkupit 
është miratuar aktvendim i ri, me të cilin qyte-
tari lirohet nga pagesa e tatimit të cekur mbi 
qarkullimin e patundshmërive.

   AP nr. 1179/12
Një qytetar nga Tetova u ankua për 

zvarritje të paarsyeshme të procedurës sipas 
vendimit të Gjykatës Administrative të Repub-
likës së Maqedonisë.

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit iu drejtua gjykatës e cila përgjegjësi-
në ia hodhi Komisionit të Shkallës së Dytë për 
Denacionalizim, i cili edhe përkrah disa urgjen-
cave nuk ia kishte dërguar dokumentet e aktit 

   AP nr. 328/12
Pasi një qytetare nga Shkupi iu drejtua 

Avokatit të Popullit, me ç’rast u ankua se nga 
organi punëve të brendshme i është asgjësu-
ar pasaporta për shkak se ishte konstatuar se 
numri i regjistruar amë ka përkuar me person 
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   AP nr. 521/12
Një qytetar kërkoi intervenim nga 

Avokati i Popullit sepse ishte penguar të la-
jmërohej si person i punësuar në Qendrën për 
Punësim. 

Në procedurë u konstatua se nuk ishte 
paraqitur me kohë dokumentacioni i komplet

   AP nr. 93/12
Në parashtresën e parashtruar pranë 

Avokatit të Popullit parashtruesja kërkoi mbro-
jtjen e të drejtave të saj nga marrëdhënia e 
punës.

Përkatësisht, parashtruesja cekte se 
nga ana e nëpunësve zyrtarë të komunës, në 
procedurën e notimit ajo ishte vlerësuar me 
notën “nuk kënaq”, me ç’rast kishte paraqitur 
kundërshtim, sipas së cilit Komisioni për Rishi-
kimin e Vlerësimit ka miratuar vendim me të 
cilin i është refuzuar kundërshtimi. Pas kësaj, 
parashtruesja ka depozituar ankesë pranë 
Komisionit për zgjidhje në shkallë të dytë sipas 
ankesave dhe kundërshtimeve të nëpunësve 
shtetërorë, ndërkohë që ka kërkuar edhe in-
tervenim nga Avokati i Popullit.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit iu drejtua Komisionit me sugjerimin 
që në procedurën e vendimmarrjes t’i marrin 
parasysh të gjitha provat dhe faktet materiale 
për miratimin e vendimit të drejtë.

Komisioni për zgjidhje në shkallë të dytë 
sipas ankesave dhe kundërshtimeve të nëpu-
nësve shtetërorë mori vendim me të cilin u mor 
në konsideratë ankesa e parashtrueses.

Pas kësaj, Avokati i Popullit kërkoi nga 
kryetari i komunës që në procedurën e sërishme 
për vlerësim në veçanti të mbahet llogari për 
sugjerimet e dhëna në vendimin e komisionit 
Kompetent të shkallës së dytë dhe pas zbatimit 
të procedurës së notimit të informohet edhe 
Avokati i Popullit.

Kryetari i komunës e njoftoi Avokatin e 
Punës se nga ana e personave kompetent të 
komunës është zhvilluar procedura e sërishme, 
me ç’rast parashtruesja e parashtresës është 
vlerësuar me notën “pjesërisht kënaq”, notë 
kjo që është formuar si vlerësim përfundimtar 
sipas notimit të çdo kriteri veç e veç.

të gjinisë mashkullore, kështu që parash-
truesja, pa fajin e saj, është detyruar të nxjerr 
dokument tjetër të udhëtimit, Avokati i Pop-
ullit menjëherë kërkoi nga Sektori për Punë 
Mbikëqyrëse-Juridike zbatim të mbikëqyrjes 
administrative duke sugjeruar që parashtrues-
ja të lirohet nga shpenzimet shtesë për doku-
mentin e ri të udhëtimit.

Pas mbikëqyrjes së kryer, Sektori e 
njoftoi Avokatin e Popullit se numri amë para-
prak ishte përcaktuar gabimisht dhe për këtë 
shkak i ishte përcaktuar një numër i ri amë, 
pas çka organi kompetent i ka lëshuar doku-
ment udhëtimi dhe letërnjoftim. Njëkohësisht, 
parashtruesja është këshilluar të paraqesë 
kërkesë me shkrim për kthimin e shpenzimeve 
shtesë për nxjerrjen e dokumenteve person-
ale.

   AP nr. 225/12
Për shkak të sjelljes ofenduese dhe pro-

vokuese të edukatorit në Burgun Shkup, pranë 
Avokatit të Popullit parashtresë parashtroi një 
person i dënuar i këtij Burgu, në të cilën ceku 
se edukatori i tij disa herë ishte sjell në mënyrë 
të pacipë dhe mes tjerash e kishte ofenduar 
mbi bazë etnike.

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit vlerësoi se në rastin konkret eduka-
tori ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për 
ekzekutimin e sanksioneve dhe tërësisht e ka 
shpërfillur risocializimin, si një nga funksionet 
bazë të institucioneve ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese. Për këtë shkak 
ndërmori Iniciativë për përgjegjësi disiplinore 
të personit zyrtar, ndërsa Komisioni për zba-
timin e procedurës disiplinore pranë Burgut 
Shkup miratoi aktvendim me të cilin personit 
zyrtar i shqiptoi dënim disiplinor – ndërprerje 
të punës. Pas ankesës së paraqitur kundër ak-
tvendimit të cekur, Agjencia për Administratë 
lëndën e ktheu para organit të shkallës së parë 
i cili në procedurën e përsëritur miratoi aktven-
dim për pushimin nga puna të edukatorit.

uar nga ana e punëdhënësit deri te Qendra 
për Punësim, ndërsa si rrjedhojë parashtruesi 
ishte refuzuar.

Avokati i Popullit e sugjeroi nevojën për 
respektimin konsekuent të afateve me qël-
limqë parashtruesi, përveç realizimit të të 
drejtës për punësim, të mund t’i gëzojë edhe 
të drejtat e tjera mbi bazë të marrëdhënies 
së punës. 

Sugjerimi u pranua dhe punëdhënësi e 
dërgoi dokumentacionin e nevojshëm, ndërsa 
qytetari e realizoi të drejtën.
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   AP nr. 1022/12
Një qytetar nga Velesi, në emër të tij dhe 

në emër të pasardhësve të tjerë të së drejtës 
së denacionalizimit, paraqiti parashtresë në të 
cilën kërkoi intervenim për shkak të zvarritjes 
së procedurës sipas kërkesës së tyre për dena-
cionalizim para Ministrisë së Financave, Komi-
sionit për Vendimmarrje sipas Kërkesave për 
Denacionalizim me seli në Prilep.

Avokati i Popullit, nga vet parashtresa, 
rrethanat dhe faktet e provat e bashkëngjitu-
ra, veç tjerash, konstatoi se për shkak të 
vlerësimit të pronës, e cila është lëndë e de-
nacionalizimit, pranë Komisioni për Vlerësimin 
e Patundshmërive – lëndë e denacionalizimit 
në Ministrisë për Financa – Shkup, më datë 
17.05.2011 është dërguar Urdhër përkatës për 
vlerësim, sipas së cilit akoma nuk ishte vepru-
ar.

Në korrelacion me gjendjen e këtillë, 
Avokati i Popullit pranë Komisionit për De-
nacionalizim dhe Komisionit për Vlerësimin e 
Patundshmërive, dërgoi sugjerim për përsh-
pejtimin e procedurës dhe miratimin e aktv-
endimit.

Rekomandimi i Avokatit të Popullit u 
pranua.

   AP nr. 509/12
Një qytetar nga Shkupi kërkoi intervenim 

nga Avokati i Popullit sepse me aktvendimin e 
Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale të 
Qytetit të Shkupit pa bazë i është abroguar 
asistenca sociale në para, me arsyetimin se 
nuk ka qenë i ekspozuar në rrezik social.

Avokati i Popullit, pas këqyrjes së zbat-
uar në qendrën kompetente për punë sociale, 
konstatoi kundërthënie në provat të cilat janë 
të rëndësishme për realizimin e të drejtës, 
më saktë konstatoi se në procesverbalin nga 
këqyrja e kryer nga personat zyrtarë të qen-
drës, në shtëpinë e qytetarit është konstatuar 
se i njëjti është person i ekspozuar në rrezik, 
por edhe krahas kësaj, në kundërshtim me 
gjendje e përcaktuar faktike, është miratuar 
aktvendim për abrogimin e të drejtës. 

Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit 
aktvendimi i Qendrës u shfuqizua dhe u mi-
ratua aktvendim i ri me të cilin parashtruesit të 
parashtresës iu vazhdua e drejta e asistencës 
sociale në para.

   AP nr. 3705/12
Një prind nga Shkupi parashtroi parash-

tresë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 
shtatë vjeç e gjysmë, i cili vuante nga kurrizi i 
shtrembëruar, për shkak se nga Klinika ku është 
operuar nuk kishin vepruar sipas kërkesës së 
saj për lëshimin e mendimit të konsiliumit për 
mjekimin e fëmijës. Prindi ceku se fëmija është 
operuar para 2,5 vjetësh dhe i është vendosur 
shufër metalike e cila është dashur të lirohet 
në çdo gjashtë muaj. 

Duke e pasur parasysh interesin më të 
mirë të fëmijës dhe të drejtën e nivelit më të 
lartë të mbrojtjes shëndetësore të garantuar 
me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Avoka-
ti i Popullit kërkoi nga Klinika të ndërmerren 
masa për mbrojtje shëndetësore papengesë 
të personit të mitur dhe në këtë kontekst të 
veprohet sipas kërkesës së prindit. Klinika e 
pranoi kërkesën dhe përpiloi propozim për dër-
gimin e fëmijës jashtë vendit, për çka i njoftoi 
me shkrim prindërit.

   AP nr. 3000/12
Avokati i Popullit arriti deri te informatat 

se në Burgun Shkup tre persona të paraburgo-
sur gjatë ndalimit të tyre janë lidhur për radia-
torë nga ana e Shërbimit për Sigurim.

Avokati i Popullit hapi procedurë gjatë së 
cilës konstatoi se në këtë rast, personat zyrtarë 
kanë vepruar në kundërshtim me Rregulloren 
e rendit të shtëpisë për ekzekutimin e masës 
parandalim dhe se as nuk ka pasur asnjë bazë 
për përdorimin e mjeteve të dhunës. 

Avokati i Popullit, me informatë të 
veçantë e njoftoi ministrin e Drejtësisë dhe 
drejtorin e Drejtorisë për Ekzekutimin e Sank-
sioneve, me ç’rast e sugjeroi obligimin për 
ndërmarrjen e masave në përputhje me nor-
mat pozitive ligjore, me qëllim të sqarimit të 
ngjarjes konkrete.

Pas sugjerimeve të dhëna të Avokatit të 
Popullit, ndërkaq pas mbikëqyrjes së kryer nga 
inspektori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sank-
sioneve dhe konstatimit të parregullsive dhe 
lëshimeve gjatë veprimit të personave zyrtarë 
u hap procedurë disiplinore.

   AP nr. 3438/12
Një qytetar nga Kavadari kërkoi inter-

venim pranë NP Radiotelevizioni i Maqedonisë 
për shkak të aktvendimeve të dërguara për 
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Babë të mos i qasen përmbarimit të aktv-
endimit për heqjen e papafingos.

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit kërkoi që përkohësisht të ndërpritet 
procedura e përmbarimit sipas aktvendimit për 
heqjen e mbindërtimit deri në përfundimin e 
procedurës për legalizimin e një pjese të ob-
jektit dhe për lëshimin e lejes për ndërtimin e 
mbindërtimit të papafingos. 

Organi e pranoi kërkesën e Avokatit të 
Popullit dhe u ndërpre procedura e përmbarimit 
deri në përfundimin e procedurës për lëshimin 
e lejes për ndërtimin e papafangos.

   AP nr. 62/12
Prindërit nga Struga kërkuan mbrojtjen e 

fëmijës-nxënës në SHMK “Niko Nestor”-Strugë 
nga presionet dhe përçmimet e përditshme 
nga ana e mësimdhënësve, sidomos pas një 
ngjarje e cila kishte ndodhur gjatë ekskursionit 
të nxënësve.

Me qëllim të përcaktimit të drejtë të 
gjendjes faktike dhe ndërmarrjes së masave 
përkatëse për mbrojtjen e të drejtave të nxë-
nësit, por edhe masave ndaj mësimdhënësve 
të cilët me sjelljen dhe veprimin e tyre bënin 
presion psikik mbi nxënësin, Avokati i Popul-
lit e njoftoi Inspektoratin Shtetëror të Arsimit 
dhe inspektorin e autorizuar pranë Komunës 
Strugë.

Pas ndërmarrjes së masave të ndërmar-
ra dhe këqyrjes së realizuar në shkollë, Avokati 
i Popullit konstatoi se Inspektorati Shtetëror i 
Arsimit ka konstatuar cenimin e të drejtave të 
nxënësit dhe i ka urdhëruar shkollës si person 
juridik dhe personit përgjegjës në personin 
juridik, të ndërmerr aktivitete kundër mësue-
seve për keqtrajtim psikik të fëmijës. Pas zba-
timit të procedurës, mësueseve u është shqip-
tuar masa paralajmërim, ndërsa Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit kundër shkollës si person 
juridik ka paraqitur kërkesë për inicimin e pro-
cedurës për kundërvajtje.

   AP nr. 2414/12
Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua 

parashtresë nga qytetar i Shkupit në të cilën 
ai ankohej për ndotjen e mjedisit jetësor të 
shkaktuar nga vendgrumbullimi i paligjshëm 
i mbeturinave i formuar përgjatë rrjedhës së 
lumit Lepenc, ndërsa në afërsi të drejtpërdrejt 
të shtëpisë së tij.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit kërkoi që inspektori komunal i Ko-
munës Karposh të bëjë mbikëqyrje inspektuese 
dhe të ndërmerr veprime nga kompetenca e tij.

Inspektori komunal i komunës bashkë 
me inspektorin e Qytetit të Shkupit kanë dalë 
në vendin konkret, e kanë konstatuar gjend-
jen dhe kanë ndërmarrë masa të përforcuara 
për monitorimin e aktiviteteve jolegale, duke 
premtuar sanksionim rigoroz për personat të 
cilët në të ardhmen do të hasen në vendin e 
ngjarjes duke hedhur çfarëdo qoftë mbeturi-
nash në lokalitetin e cekur.

   AP nr. 972/12
Një parashtruese nga Prilepi paraqiti par-

ashtesë pranë Avokatit të Popullit për zvarritje 
të procedurës para organit të shkallës së dytë 
sipas ankesës së paraqitur kundër aktvendim-
it me të cilin nuk i ishin refunduar mjetet për 
shërbimet e kryera shëndetësore.

Avokati i Popullit konstatoi se parash-
trueses i ishin cenuar të drejtat, me ç’rast disa 
herë intervenoi pranë Ministrisë së Shëndetë 
sisë, por duke e marrë parasysh se edhe pas 
intervenimeve të dërguara me shkrim dhe 
këqyrjeve të zbatuara nuk veprohej, dërgoi 
Informatë deri te ministri i Shëndetësisë dhe 
deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

arkëtimin e taksës radiodifuzive, edhe pse am-
visëria e tij ishte e liruar nga pagesa e kësaj 
takse në bazë të invaliditetit të djalit të tij, kon-
form Ligjit për veprimtari radiodifuzive.

Avokati i Popullit vuri në dukje se bëhet-
fjalë për person i cili ishte fshirë nga regjistri i 
obliguesve të taksës radiodifuzive dhe kërkoi 
që aktvendimet kontestuese në emër të tij dhe 
në emrin e djalit të tij të tërhiqen.

NP Radiotelevizioni i Maqedonisë ve-
proi sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, me 
ç’rast e konfirmoi dërgimin e aktvendimeve 
në adresë të kësaj amvisërie. Njëkohësisht, 
Avokati i Popullit u njoftua se gabimi do të kor-
rigjohet, përkatësisht se do të tërhiqen aktv-
endimet dhe se të njëjtat nuk do të shkaktojnë 
kurrfarë veprimi juridik.

   AP nr. 1286/12
Një qytetarë nga Shkupi kërkoi interven-

im nga Avokati i Popullit me qëllim që inspek-
tori i autorizuar ndërtimor dhe Komuna Gazi 
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   AP nr. 1334/12
Një nënë e vetme nga Shkupi kërkoi in-

tervenim nga Avokati i Popullit sepse i ishte 
abroguar ndihma sociale në para, si dhe ishte 
ngarkuar që ta kthente ndihmën e pranuar pa-

   AP nr. 1790/12
Një pensionist nga Tetova parashtroi par-

ashtresë në të cilën cekte se i janë cenuar të 
drejtat me mospagimin e pensionit nga organi 
kompetent për sigurim pensional në Beograd. 

Avokati i Popullit pasi konstatoi shkeljen 
e të drejtave, kontaktoi me përfaqësuesit e or-
ganit kompetent për pensione të Serbisë dhe 
me përfaqësuesit e Fondit për Sigurim Pension-
al Invalidor të Maqedonisë, duke vënë në pah 
shkeljen e të drejtave të palës me ndërprerjen 
e pagesës së pensionit. Së këtejmi, kërkoi që 
menjëherë të paguhet i njëjti, me ç’rast nga 
organet kompetente u ndërmorën masa për 
përshpejtimin e procedurës, përkatësisht për 
periudhë të shkurtër kohore palës iu paguan 
pensionet e mbajtura.

Gjithashtu, për shkak të prolongimit të më-
tutjeshëm të procedurës u dërgua edhe Raport 
i veçantë deri te ministri i Shëndetësisë me 
sugjerimin se pengohet veprimi i Avokatit të 
Popullit sipas lëndës dhe se cenohen të drejtat 
e parashtrueses. 

Pas këtij Raporti dhe intervenimeve të 
mëtutjeshme të Avokatit të Popullit u ndër-
morën masa, përkatësisht u vendos sipas an-
kesës dhe e njëjta u pranua, ndërsa lënda u 
kthye për vendimmarrje të sërishme.

   AP nr. 1217/12
Një qytetar kërkoi intervenim nga Avoka-

ti i Popullit ndaj NP “Pazar”- Manastir, e cila 
me punën e saj bën ndotje të vazhdueshme të 
mjedisit jetësor ku jetojnë qytetarët e bashkë-
sisë urbane “Aleksandar Turunxhev” në Mana-
stir. 

Pas mbikëqyrjes së zbatuar nga ana e in-
spektorit komunal të Komunës Manastir, u kon-
statua ndotje e ambientit jetësor në dhe rreth 
hapësirës së tregut, si dhe shitje e mallrave 
nga kamionë të parkuar jashtë rregullave në 
treg, pas çka u miratua aktvendim me të cilin 
NP “Pazar”-Manastir u ngarkua që t’i largojë të 
gjitha parregullsitë. 

Në lidhje me lëndën, Avokati i Popullit 
nga NP “Pazar”-Manastir, në mënyrë shtesë u 
informua se është në rrjedhë ndryshimi i planit 
të detajuar urbanistik, konform të cilit do të 
përcaktohet hapësirë për shitje nga kamionë në 
Pazarin aktual të bagëtisë, kështu që ky prob-
lem do të tejkalohet në afat sa më të shkurtër. 
Nga ana e ndërmarrjes publike është kërkuar 
asistencë nga SPB–Manastir për heqjen e ka-
mionëve nga hyrjet dhe rrugët përreth tregut.

Avokati i Popullit me ndërmarrjen e vepri-
meve ndaj organeve kompetente për zgjidhjen 
e problemit të qytetarëve të bashkësisë urbane 
“Aleksandar Turunxhev”, mundësoi përshpe-
jtimin e aktiviteteve në drejtim të eliminimit 
të parregullsive të cilat shkaktojnë shkeljen e 
të drejtave të tyre të mjedisit të shëndetshëm 
jetësor.

   AP nr. 2259/12
Një qytetar paraqiti parashtresë pranë 

Avokatit të Popullit në të cilën vuri në dukje 
shkeljen e të drejtave nga ana e Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës për shkak të zvarri-
tjes së procedurës për njohjen e diplomës për 
“Doktor i së drejtës” të lëshuar nga Republika 
e Bullgarisë. Procedura për nostrifikim kishte 
filluar në vitin 2011, ndërsa Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës gjatë fundit të viti kishte mi-
ratuar aktvendim me të cilin nuk ia ka njohur 
diplomën e lëshuar nga Komisioni i Lartë Ates-
tues në Sofje-Republika e Bullgarisë, si doku-
ment për kryerjen e ciklit të tretë të studimeve 
të disertacionit dhe fitimin e titullit shkencor. 
I pakënaqur nga aktvendimi, parashtruesi ka 
paraqitur ankesë pranë Komisionit Shtetëror 
për Vendimmarrje në Procedurë Administra-
tive dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës 
në shkallë të dytë, i cili ka miratuar aktvendim 
me të cilin anulohet aktvendimi i Ministrisë së 

raprakisht, sepse nuk i kishte paraqitur të ard-
hurat e njëhershme prej 521.00 denarë.

Avokati i Popullit, duke vlerësuar se në 
këtë rast është vepruar në mënyrë të padrejtë 
dhe nuk është respektuar parimi kushtetues i 
drejtësisë sociale gjatë mbrojtjes dhe sigurisë 
sociale të qytetarëve, duke iu referuar parimit 
të drejtësisë, në lidhje me ankesën e paraqitur 
kërkoi nga Ministria e Punës dhe Politikës So-
ciale ta rishikojë rastin, me ç’rast ky sugjerim 
u pranua dhe ankesa e parashtrueses u mor në 
konsideratë.
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   AP nr. 3209/12
Një qytetar kërkoi intervenim nga Avokati 

i Popullit për shkak të ngarkimit me pagesën e 
taksës për ndriçim rrugor edhe pse nuk shfry-

tëzonte shërbim të tillë.
Avokati i Popullit iu drejtua Komunës 

Rankovc, në llogari të së cilës furnizuesi e arkë-
ton këtë taksë, duke sugjeruar se nëse nuk 
kanë siguruar ose nuk e mirëmbajnë ndriçimin 
rrugor, duhet të miratojnë vendim për lirimin e 
qytetarëve nga pagesa e shërbimit të cilin nuk 
e shfrytëzojnë. Komuna Rankovc u përgjigj se 
Këshilli i Komunës Rankovc ka miratuar vendim 
për lirimin e qytetarëve nga taksa për ndriçim 
rrugor dhe i njëjti i është dërguar EVN-së për 
veprim sipas të njëjtit. 

   AP nr. 2674/12
Parashtruesja nga Shkupi paraqiti par-

ashtresë pranë Avokatit të Popullit dhe kërkoi 
intervenim pranë Furnizimit Perëndim ShPKPU-
Shkup dhe “Toplifikacia” SHA-Shkup, sepse 
kishte marrë kërkesë për arkëtimin e borxhit 
të vjetër nga viti 2011, kohë kjo kur banesa 
nuk është udhëhequr në emrin e saj. Së këte-
jmi, parashtruesja cekte se të gjitha faturat të 
cilat kanë qenë në emër të saj janë paguar nga 
dita kur është shpërngulur në banesë, ndërsa 
si provë ka bashkëngjitur edhe faturat e këtij 
viti, në të cilat askund nuk evidentohej borxh 
i vjetër.

Pas këqyrjes së dokumentacionit të 
bashkëngjitur dhe të dhënave të prezantu-
ara në parashtresë, Avokati i Popullit konsta-
toi shkeljen e të drejtave të konsumatorëve, 
të parashtrueses, me ç’rast iu drejtua Furnizi-
mit Perëndim ShPKPU-Shkup dhe “Toplifikacia” 
SHA-Shkup. 

Avokati i Popullit kërkoi të zbatohet kon-
troll në evidencë dhe saktësisht të përcaktohet 
prej kur është e evidentuar parashtruesja si 
konsumatore, duke sugjeruar se është e pale-
jueshme të ngarkohet me borxh për shërbimin 
të cilin nuk e ka shfrytëzuar.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua 
dhe ngarkimi me faturën kontestuese u rregul-
lua pasi u dërguan dokumentet të cilat kishin 
të bënin me zotërimin e banesës.

   AP nr. 1189/12
Pasi nga ana e Fondit për Sigurim Shën-

detësor, Njësia rajonale-Tetovë u refuzua pran-
imi i propozimit me dokumentacionin mjekësor 
për vlerësimin e pengimit të përkohshëm nga 
puna për pagimin e pushimit mjekësor, qyte-
tari nga fshati Saraqinë, Tetovë kërkoi ndihmë 
nga Avokati i Popullit.

Nga dokumentacioni i bashkëngjitur 
ndaj parashtresës, Avokati i Popullit konstatoi 
shkelje të të drejtave të parashtruesit, por për 
shkak se nuk u pranuan intervenimet nga Një-
sia rajonale e Fondit në Tetovë, Avokati i Popul-
lit dërgoi sugjerim me shkrim deri te drejtori i 
Fondit për Sigurim Shëndetësor-Shkup.

Sugjerimi u pranua dhe parashtruesit iu 
pranua propozimi për vlerësimin e pengimit të 
përkohshëm nga puna dhe pas pranimit me 
shkrim të diagnozës nga komisioni kompetent 
mjekësor iu pagua kompensimi.

Arsimit dhe Shkencës dhe lënda kthehet për 
rishqyrtim dhe vendimmarrje.

Avokati i Popullit hapi procedurë duke ia 
vënë në pah Ministrisë së Arsimit të Shkencës 
afatin ligjor për marrjen e vendimit sipas 
kërkesës, pas çka parashtruesi e informoi 
Avokatin e Popullit se i është dërguar aktv-
endimi me të cilin i njihet diploma me titullin 
e fituar “Doktor i së drejtës” e lëshuar nga Re-
publika e Bullgarisë.

   AP nr. 1280/12
Parashtrues i parashtresës nga fshati 

Pallçisht i Poshtëm, Tetovë kërkoi intervenim 
nga Avokati i Popullit për shkak të zvarritjes së 
zhvillimit të procedurës së përsëritur nga ana 
e Gjykatës Themelore Tetovë në bazë të akt-
gjykimit të Gjykatës së Apelit Gostivar.

Avokati i Popullit gjatë rrjedhës së pro-
cedurës realizoi takim me gjyqtarin e çështjes 
në Gjykatën Themelore në Tetovë dhe zbatoi 
këqyrje mbi lëndën gjyqësore, me ç’rast kon-
statoi se është zbatuar procedura e përsëritur, 
por edhe pse seanca kryesore kishte përfundu-
ar nuk ishte respektuar afati ligjor për përpil-
imin me shkrim dhe dërgimin e aktgjykimit në 
adresë të palëve në kontest.

Pas sugjerimit të dhënë të Avokatit të 
Popullit, gjyqtari e përpiloi aktgjykimin me 
shkrim dhe ia dërgoi parashtruesit dhe palës 
tjetër të kontestit.
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   AP nr. 20/12
Parashtresë parashtroi banor i fshatit 

Izvor, Komuna e Likovës në të cilën cekte se 
disa herë, madje për një periudhe kohore më 
të gjatë kohore, një nëpunës zyrtar i sportelit 
nga Seksioni për udhëheqjen e librave amë 
në Kumanovë nuk ia pranonte dokumentet 
për regjistrimin plotësues të fëmijëve të tij në 
Librin amë të të lindurve, vetëm sepse nëna e 
fëmijëve nuk ka pasur status të shtetësisë së 
Republikës së Maqedonisë. Parashtruesit i ishte 
thënë se vetëm atëherë kur nëna do ta fitojë 
shtetësinë fëmijët do të regjistrohen në Librin 
amë të të lindurve.

Pas shqyrtimit të provave të bashkëngjitu-
ra, Avokati i Popullit konstatoi se nëna nuk 
ishte shtetase e Republikës së Maqedonisë, por 
ishte në martesë me person i cili është shtetas i 
Maqedonisë dhe është baba i fëmijëve, për çka 
posedon certifikatë nga libri amë i të kurorë-
zuarve. Në rastin konkret fëmijët kishin lindur 
në kushte shtëpie, por posedonin kartonë për 
vaksinimin e rregullt.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit zbatoi këqyrje, ndërsa gjatë bisedës 
me personat udhëheqës të seksionit sugjeroi 
se duhet të pranohet kërkesa e parashtruesit 
dhe sipas së njëjtës të vendoset sepse nuk ka 
pengesa ligjore për veprim ndryshe.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua, 
dokumentet e parashtruesit u pranuan dhe 
brenda afatit të përcaktuar ligjor fëmijët e tij u 
regjistruan në Librin amë të të lindurve.

   AP nr. 294/12, AP nr. 359/12, 
   AP nr. 3154/12,

Më tepër qytetarë parashtruan parash-
tresë pranë Zyrës së Avokatit të Popullit në 
Strumicë në të cilën cekën se u janë shkelur 
të drejtat për shkak të zvarritjes së procedurës 
para Ministrisë së Financave-Drejtoria për Punë 
Pronësore Juridike, Seksioni për procedurë ad-
ministrative të shkallës së parë në Strumicë 
dhe Gjevgjeli, në lidhje me miratimin e aktv-
endimeve për privatizimin e truallit ndërtimor. 
Kërkesat, me dokumentacion të rregullt ishin 
paraqitur në vitet: 2007, 2008, 2011, ndërkaq 
sipas të njëjtave nuk ishte vepruar.

Duke vepruar sipas parashtresave, 
Avokati i Popullit sugjeroi se me zvarritjen e 
procedurës dhe mosmiratimin e aktvendimeve 
cenohen të drejtat e parashtruesve sepse ata 
pamundësohen në realizimin e të drejtave të 
tjera nga fusha pronësore-juridike, si dhe rreg-
ullimi i marrëdhënieve pronësore, me ç’rast 
kërkoi të vendosej sipas kërkesave të palëve.

Pas sugjerimeve të Avokatit të Popul-
lit, organet kompetente ndërmorën masa dhe 
veprime dhe parashtruesve të parashtresave 
iu dërguan aktvendime, përkatësisht parash-
truesit e realizuan të drejtën.

   AP nr. 2492/11
Një qytetar nga Komuna e Zajazit par-

ashtroi parashtresë kundër Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme dhe Komisionit për vendos-
je në shkallë të dytë sipas kërkesës për pranim 
në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit - Zyra në Kërçovë inicioi 
procedurë dhe pas zbatimit të procedurës kon-
statoi se qytetari i plotëson kushtet për pranim 
në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë, për 
çka dërgoi sugjerim pranë organeve kompe-
tente.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit - Zyra në 
Kërçovë, u pranua dhe organi e miratoi aktv-
endimin për pranimin në shtetësinë e Repub-
likës së Maqedonisë, me çka qytetari e realizoi 
të drejtën e tij.

   AP nr. 2113/12
Një qytetar nga Shkupi kërkoi intervenim 

para NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” me qëllim 
që përsëri të lidhet në sistemin e ujësjellësit, t’i 
montohet sahati i  sekuestruar i ujit. Përkatë-
sisht, parashtruesi potencoi se për shkak të 
gjendjes së vështirë financiare ka pasur borxh 
të prapambetur ndaj ndërmarrjes dhe për këtë 
arsye i është sekuestruar sahati i ujit, por ishte 
dakord që borxhin ta paguante me këste.

Avokati i Popullit iu drejtua ndërmarrjes 
dhe duke e marrë parasysh gjendjen e vështirë 
financiare të parashtruesit kërkoi të gjendej 
mënyrë për arkëtimin e borxhit në formën më 
të favorshme për parashtruesin e parashtresës.

Pas intervenimit të Avokatit të Popul-
lit ndërmarrja publike lidhi marrëveshje me 
parashtruesin për pagimin e borxhit në këste, 
ndërkaq fill pas pagimit të këstit të parë iu mon-
tua përsëri sahati i ujit, me çka parashtruesit iu 
plotësuan kushtet për jetë normale, përkatë-
sisht për shfrytëzim papengesë të shërbimit.
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   AP nr. 2552/12
Në bazë të intervenimit të kërkuar nga 

parashtrues i parashtresës nga Tetova për 
shkak të zvarritjes së procedurës për vendim-
marrje sipas kërkesës së paraqitur për pranim 
në shtetësi, Avokati i Popullit iu drejtua Min-
istrisë së Punëve të Brendshme-Seksionit për 
gjendje civile, Sektorit për Punë Mbikëqyrëse-
Administrative dhe sugjeroi që të veprohet 
pa prolongim sipas kërkesës së parashtresës, 
sepse janë plotësuar kushtet ligjore për 
vendimmarrje.

Sugjerimi i drejtuar u pranua dhe nga 
ana e Sektorit kompetent të Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme, Avokati i Popullit u njoftua 
se është miratuar aktvendimi me të cilin par-
ashtruesi e ka fituar shtetësinë e Republikës së 
Maqedonisë.

   AP nr. 4018/12
Një qytetar nga Kërçova parashtroi par-

ashtresë pranë Avokatit të Popullit kundër 
përmbarueses Nikolina Ivanova nga Manastiri 
për shkak të urdhrit për bllokimin e llogarisë së 
tij për kompensimin në para të cilin e pranon 
si ndihmë.

Avokati i Popullit – Zyra në Kërçovë, pasi 
konstatoi se përmbaruesja e kishte shkelur 
Ligjin për mbrojtje sociale i dërgoi sugjerim 
sipas së cilit përmbaruesja e informoi Avokatin 
e Popullit se e ka pranuar sugjerimin dhe e ka 
tërhequr urdhrin për përmbarim, me ç’rast u 
debllokua llogaria e qytetarit.

  AP nr. 919/12
Një qytetar nga Kumanova shprehu pa-

kënaqësi nga veprimi i përmbaruesit nga Ku-
manova dhe kërkoi intervenim nga Avokati i 
Popullit. 

Nga provat e bashkëngjitura, Avokati i 
Popullit konstatoi se përmbaruesi kishte vepru-
ar në kundërshtim me Ligjin për përmbarim sa 
i përket përjashtimit nga përmbarimi i të ard-
hurave mbi pagën (neto paga).

Avokati i Popullit sugjeroi të veprohet 
në përputhje me dispozitat ligjore dhe përm-
barimi të mos zbatohet mbi tërë shumën e 
pagës, nga e cila parashtruesi i parashtresës e 
siguron ekzistencën, po vetëm të 1/3 të pagës, 
ndërkaq ndalimet e deritanishme, në kundër-
shtim me këtë dispozitë, duhet t’i kthehen me 
qëllim që të mos vihet në pikëpyetje ekzistenca 
e tij.

Përmbaruesi i pranoi sugjerimet e 
Avokatit të Popullit dhe e tërhoqi urdhrin nga 
banka, ndërsa parashtruesit të parashtresës 
vazhdoi t’i mbajë 1/3 nga paga dhe mjetet 
paraprakisht të mbajtura iu kthyen në llogarinë 
e tij të transaksionit.

   AP nr. 398/12
Një banor nga fshati Velusa-Strumicë 

parashtroi parashtesë në Zyrën e Avokatit të 
Popullit, me ç’rast shprehte pakënaqësi nga 
veprimi i përmbaruesit nga Strumica, i cili ia 
kishte bllokuar llogarinë e tij të transaksionit 
për kërkesa në para ndaj kreditorit, ndërkaq 
baza e kërkesave në para ishte ndihma sociale.

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit sugjeroi dispozitat ligjore për për-
jashtimin nga përmbarimi duke i paraqitur pro-
vat e nevojshme (aktvendimin nga qendra për 
punë sociale, raportin nga llogaria e transak-
sionit).

Sugjerimi u pranua ndërkaq nga ana e 
përmbaruesit u debllokua llogaria e parash-
truesit të parashtresës.

   AP nr. 591/12
Një qytetar nga fshati Bllatec-Vinicë par-

ashtroi parashtresë në të cilën reagonte për 
shkeljen e të drejtës së tij nga fusha e sig-
urimit pensional dhe invalidor për shkak se tre 
vjet rresht i ishte pamundësuar ta realizojë të 
drejtën e pensionit të pleqërisë (me element 
të huaj). 

Në bazë të të dhënave të prezantuara në 
parashtresë Avokati i Popullit konstatoi zvar-
ritje të procedurës dhe për këtë shkak dërgoi 
sugjerim pranë Fondit për Sigurim Pension-
al dhe Invalidor që t’i ndërmarrin veprimet e 
nevojshme dhe të vendoset sipas kërkesës së 
paraqitur. 

Duke vepruar sipas sugjerimit të Avokatit 
të Popullit u vendosën kontaktet e nevojshme 
me institucionet kompetente të Republikës së 
Serbisë dhe më pas u njoftuan se lënda është 
zgjidhur, me ç’rast është miratuar akti konk-
ret dhe është kryer pagesa e pensionit, me çka 
parashtruesi e realizoi të drejtën e tij.
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   AP nr. 10/12
Një qytetar nga Shtipi parashtroi par-

ashtesë pranë Zyrës së Avokatit të Popullit për 
shkak të zvarritjes së procedurës para Gjykatës 
Themelore në Shtip në lidhje me miratimin 
e vendimit përfundimtar për banesë të blerë 
në ankand publik në Gjykatën Themelore në 
Shtip, të mbajtur në vitin 2009. Me veprimin e 
këtillë, parashtruesit i është shkurtuar e drejta 
që patundshmërinë ta regjistrojë në evidencën 
e kadastrës së patundshmërive. 

Pas këqyrjes së zbatuar mbi lëndën u 
konstatua zvarritje dhe për këtë shkak Avoka-
ti i Popullit sugjeroi të miratohet akti i nevo-
jshëm.

Nga ana e gjyqtarit plotësisht u pranua 
sugjerimi i Avokatit të Popullit, përkatësisht u 
miratua vendimi, pas çka i njëjti e realizoi të 
drejtën me regjistrimin e patundshmërisë në 
Kadastrën e patundshmërive.



 AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

122

 www.ombudsman.mk

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



 
123

 

AVOKATI I POPULLIT - Raporti Vjetor 2012

www.ombudsman.mk

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional në bazë të autorizimeve të cilat i ka 
me ratifikimin e Protokollit Fakultativ të Konventës kundër Torturës dhe Llojeve tjera të Trajtimit 
Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues në vitin 2012 hartoi Plan Vjetor për Parandalimin 
e Torturës, në përputhje me të cilin ndërmori aktivitete në më shumë aspekte.

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) ka kompetencë ta analizojë trajtimin e personave 
të privuar nga liria, t’u jep rekomandime relevante organeve me qëllim të përmirësimit të tra-
jtimit dhe të kushteve për personat e privuar nga liria dhe të paraqes propozime dhe pikëpamje 
në lidhje me legjislacionin ekzistues ose projektligjet. 

Konform kompetencës, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, gjatë vitit 2012, pati 
qasje papengesë deri te të gjitha informatat të cilat kishin të bënin me: numrin e personave të 
privuar nga liria, veprimin me ata persona, kushtet e privimit të tyre nga liria, si dhe qasje në 
të gjitha vendet e privimit nga liria dhe instalimet e tyre dhe objektet. Këtij ekipi iu mundësua 
që pa mbikëqyrje dhe pa dëshmitarë të zhvillojë bisedë me personat e privuar nga liria, si dhe 
me çdo person tjetër për të cilin Mekanizmi Parandalues Nacional konsideronte se mund të jep 
informata relevante, ndërsa njëkohësisht pati edhe liri gjatë zgjedhjes së vendeve të cilat i 
vizitoi dhe personat me të cilët zhvilloi bisedë.

Në vitin 2012 Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi gjithsej 32 vizita parandaluese, 
nga të cilat 25 ishin të rregullta, ndërsa 7 vizita të përsëritura. Me vizitat e rregullta në vendet 
e privimit nga liria MPN-ja i përcaktonte kushtet e qëndrimit dhe vendosjes së personave të 
privuar nga liria, realizimin e të drejtave, si dhe identifikimin e rreziqeve të mundshme nga 
tortura dhe llojet e tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, ndërkaq me 
vizitat e përsëritura ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional bëri vlerësimin e implementimit të 
rekomandimeve të dhëna në raportet e veçanta nga vizitat të cilat u realizuan gjatë vitit 2011. 
Të gjitha vizitat e rregullta u realizuan pa paralajmërim edhe atë në: 12 stacione policore, 7 
institucione ndëshkuese-korrektuese, 3 spitale psikiatrike, si dhe 3 institucione të tjera (Qen-
drën për Pranimin e të Huajve, IP Entin Special në Demir Kapi dhe IP për Fëmijë me Probleme 
Edukative-Sociale “25 Maji” - Shkup). Për këto vizita Seksioni për parandalim përgatiti dhe 
dërgoi raporte të veçanta me gjendjet e konstatuara dhe rekomandime, adresuar institucioneve 
përkatëse dhe ministrive kompetente.

Në përputhje me Metodologjinë e përcaktuar, Mekanizmi Parandalues Nacional për çdo 
vizitë të realizuar harton raport të veçantë. Raportet e veçanta të MPN-së kanë karakter kon-
fidencial dhe përmbajnë analizën e gjendjeve, konstatimet dhe rekomandimet për tejkalimin 
e mangësive të konstatuara. Për të gjitha 25 vizitat, të realizuara në vitin 2012, janë hartuar 
dhe dërguar raporte të veçanta. Secili raport i përmban gjendjet pozitive dhe negative, si dhe 
rekomandimet në dy nivele:

• rekomandime deri te organi udhëheqës i institucionit ose entit i cili është vizituar, ndërkaq 
kanë të bëjnë me gjendet të cilat janë në kompetencë të atij organi dhe ku gjendjet e konstatu-
ara negative mund të tejkalohen përmes ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve të caktuara 
nga ana e vet institucionit ose entit, dhe

• rekomandime deri te organi më i lartë sipas hierarkisë (ministria), të cilët kërkojnë 
plotësimin e parakushteve të caktuara teknike-materiale, implikimet buxhetore, ndryshimet e 
ligjeve ose akteve nënligjore, me qëllim të korrigjimit të mangësive të konstatuara.

Në vitin 2012, MPN-ja realizoi edhe 7 vizita të përsëritua të paparalajmëruara, me qëllim 
të përcaktimit të shkallës së respektimit të rekomandimeve të dhëna në raportet e vitit 2011. 
MPN-ja realizoi 5 vizita të përsëritura në stacionet policore, një vizitë në institucion ndëshkues-
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korrektues dhe një vizitë në institucion edukues-korrektues. 
Mekanizmi Parandalues Nacional siguroi edhe qasje multidisiplinare gjatë realizimit të 

vizitave parandaluese përmes nënshkrimit të Memorandumit për Bashkëpunim me Shoqatën 
e Psikiatërve të RM-së. Seksioni për parandalim, së bashku me bashkëpunëtor-psikiatër të 
jashtëm, realizoi vizitë në INK “Idrizovë”, në të tri spitalet psikiatrik dhe në Entin e Specializuar 
në Demir Kapi.

Në vitin 2012 u dërguan disa iniciativa dhe mendime edhe atë: Iniciativa për ndryshimin 
e Procedurave Standarde Operative të Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndalimin dhe 
trajtimin e personave të ndaluar, Mendim pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqe-
donisë në drejtim të ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për normat dhe standardet e 
përgjithshme të cilat duhet t’i plotësojnë lokalet për ndalimin e personave në stacionet policore 
me kompetencë të përgjithshme, Mendim pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme në drejtim 
të ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për mënyrën e kryerjes së punëve policore, Mendim 
pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë në drejtim të ndryshimit 
dhe plotësimit të Rregullores për veprimin e nëpunësve policorë me sende përkohësisht të 
sekuestruara dhe sende të gjetura dhe Mendim pranë Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së 
Maqedonisë në lidhje me Propozim Ligjin për drejtësinë e fëmijëve.

Njëkohësisht, në raportet e tij të veçanta, në bazë të gjendjeve të konstatuara, Mekanizmi 
Parandalues Nacional kërkoi 
ndryshime në Rregulloren e 
rendit të shtëpisë të Qendrës 
për Pranimin e të Huajve, si 
dhe ndryshime në Rregullor-
en për mënyrën e kryerjes së 
video-mbikëqyrjes në Burgun 
Manastir. MPN-ja, në lidhje me 
sigurimin e transparencës në 
punë, në ueb-faqen e Avokatit 
të Popullit rregullisht pub-
likonte informata për të gjitha 
vizitat e realizuara, si dhe për 
mendimet e dërguara pranë 
organeve kompetente.

Në vitin raportues, Me-
kanizmi Parandalues Nacion-
al e prezantoi edhe Raportin 
e tij të parë vjetor për vitin 
2011, në të cilin u arsyetua 
mandati të cilin e ka ky me-
kanizëm, themelimi i Seksionit 
të posaçëm për torturë dhe lloje të tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose 
ndëshkuese, vizitat parandaluese në vendet e privimit nga liria të realizuara në vitin 2011, 
rekomandimet e përgjithshme dhe pikëpamjet përfundimtare për gjendjet në vendet e priv-
imit nga liria. Raporti vjetor i Mekanizmit Parandalues Nacional për vitin 2011 e përmban edhe 
pjesën e veçantë tematike për mbrojtjen e të miturve në vendet e privimit nga liria. Më datë 
30 maj të vitit 2012 nga ana e Avokatit të Popullit publikisht u prezantua Raporti i vjetor i Me-
kanizmit Parandalues Nacional për vitin 2011 dhe i njëjti iu dërgua të gjitha organeve përkatëse 
dhe ministrive kompetente. 

Me qëllim të përforcimit të mëtutjeshëm të kapaciteteve dhe shkëmbimit të përvojave 
dhe praktikave të mira, MPN-ja ishte nikoqir i mekanizmave parandalues të Shqipërisë dhe 
Sllovenisë, ndërkaq gjithashtu u realizua edhe takim pune në Shqipëri. Mekanizmi Parandalues 
Nacional ishte aktiv edhe në planin ndërkombëtar, kështu që në këtë kontekst mori pjesë në 
takimet e mbajtura nën patronazhin e Këshillit të Evropës përmes Projektit për Zhvillimin e Ka-
paciteteve të MPN-ve të Evropës. Përfaqësues të Mekanizimit Parandalues Nacional morën pjesë 
në takimin e Gjenevës, i cili i dedikohej shkëmbimit të përvojave në pjesën e monitorimit paran-
dalues gjatë procesit të dëbimit, si dhe në takimin e punës në Beograd me temë: “Migrantët 
ilegal, Fronteks dhe mekanizmat parandalues nacional”. Përmes Projektit “Tuining” u realizuan 
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më shumë takime dhe një vizitë e përbashkët parandaluese me Mekanizmin Parandalues të 
Spanjës, ndërkaq përfaqësues i MPN-së mori pjesë edhe në trajnimin në Paris, të organizuar 
nga Asociacioni i Mediatorëve dhe Ombudsmanëve me temë: “Përballja me migracionin”.
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Organizimi dhe mënyra e punës

Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar 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.

Ekipimi kadrovik
Gjatë vitit 2012 u punësuan 5 realizues të rinj në Selinë e Avokatit të Popullit në Shkup. 

Tre realizues e ndërprenë marrëdhënien e punës.
Sipas strukturës së kualifikimit të të punësuarve 66 janë me arsim të lartë, ndërsa 13 

janë me arsim të mesëm. Prej tyre 47 janë femra, ndërsa 32 meshkuj.
Në Institucionin Avokati i Popullit janë të punësuar: 36 maqedonas, 31 shqiptarë 3 romë, 

3 serbë, 2 vlleh, 2 boshnjakë dhe një turk e një kroat.

Mjetet e punës
Mjetet e punës për Avokatin e Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
Në vitin 2012 aktivitetet e parapara të Avokatit të Popullit, në përputhje me rregullat pozi-

tive, u realizuan me 63.765.221,00 denarë ose në përqindje 97,28% nga mjetet e planifikuara. 
Aktivitetet për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mundësitë për mbro-

jtjen e tyre në vitin 2012 u realizuan me ndihmë financiare nga: Agjencia Suedeze për Zhvillim 
Ndërkombëtar (SIDA), Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) – Misioni në 
Shkup, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë, “Save the Children”, 
fondet para-aderuese IPA të Bashkimit Evropian. 

Mënyra e financimit të Institucionit mbetet joadekuate me kompetencat dhe pozicionin 
e tij në sistemin kushtetues-juridik të Republikës së Maqedonisë. Mbi të gjitha 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 potencon nevojën për zë të veçantë në Buxhetin e ri për ushtrimin e 
funksionit të Mekanizmit Parandalues Nacional, që paraqet obligim për shtetin në përputhje me 
Protokollin Fakultativ të Konventës për Parandalimin e Torturës dhe Formave tjera të Trajtimit 
Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues.

Avokati i Popullit edhe më tej e sugjeron nevojën për zgjidhjen e kësaj çështje me inkor-
porimin e sistemit të financimit të ri, bashkëkohor, transparent dhe sistemit të pavarur të fi-
nancimit.
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Republika e Maqedonisë
Avokati i Popullit

Dimitrija Çupovski 2, 1000 Shkup, Maqedoni
теl: +389 2 3129335, Faks: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


