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Hyrje

Ixhet Memeti

Respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe 
zbatimi i rregullit për drejtësi të barabartë për të gjithë, 
është bazë e funksionimit të demokracisë dhe kusht për 
ekzistimin, ndërtimin dhe ruajtjen e një shoqërie multi-
kulturore dhe tolerante, siç është Republika e Maqedoni-
së. 

Ky koncept civil - juridik, njëherësh nënkupton 
edhe respektimin konsekuent të rekomandimeve të me-
kanizmave të pavarur, siç është Avokati i Popullit, të 
vendosura me qëllim që t’u ndihmohet qytetarëve që 
më lehtë t’i realizojnë të drejtat e tyre kushtetuese dhe 
ligjore, por edhe t’i sugjerojë shtetit se normat të cilat i 
ka vendosur duhet t’i respektojë pa përjashtim.

Pavarësia dhe paanshmëria e Avokatit të Popullit 
kontribuojnë në zhvillimin e demokracisë në shoqëri, e garantojnë qasjen e qytetarëve deri te të 
drejtat në bazë të barabartë dhe e korrigjojnë joefikasitetin eventual dhe joefektivitetin e organ-
eve të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave me autorizime publike.

Ky rol, Avokatin e Popullit në mënyrë të pashmangshme e ndërlidh me qytetarët, të cilët atë 
e identifikojnë si mbrojtës të lirive dhe të drejtave të tyre, përkatësisht si autoritet i cili i dëgjon, 
këshillon dhe i udhëzon për mënyrat e mbrojtjes së të drejtave, njëherësh duke ua vënë në pah 
dhe duke ua sugjeruar organeve kompetente nevojën e zbatimit konsekuent të ligjeve dhe akteve 
nënligjore.

Duke vepruar sipas ankesave të qytetarëve Avokati i Popullit, përveç që e pasqyron gjend-
jen me funksionimin e sistemit, përmes konstatimeve dhe rekomandimeve sugjeron mënyrat për 
mënjanimin e shkeljeve dhe rekomandon masa për një administratë më profesionale dhe funk-
sionale, e cila në çdo kohë do të jetë në funksion të qytetarëve.





AV O K AT I  I  P O P U L L I T  I N S T I T U C I O N 
N A C I O N A L  P Ë R  M B R O J TJ E N  E  T Ë 
D R E J T AV E  T Ë  N J E R I U T
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 Institucionet nacionale për të drejtat e njeriut bazohen në standardet e vendosura me të 
ashtuquajturat Parimet e Parisit, konform të cilave institucioni duhet të ketë mandat për promov-
imin aktiv dhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Parimet e Parisit theksojnë se Institucionet 
nacionale për të drejtat e njeriut duhet të autorizohen për promovimin dhe mbrojtjen e drejtave 
të njeriut në bazë të autorizimeve të përcaktuara në tekstin kushtetues apo ligjor. Institucioni 
nacional mund të ndihmojë në koncipimin dhe zbatimin e ligjëratave për të drejtat e njeriut dhe 
programet hulumtuese, si dhe të kontribuojë drejt rritjes së vetëdijes publike për të drejtat e 
njeriut përmes informimit dhe edukimit. Institucioni nacional për të drejtat e njeriut, njëherësh 
është mekanizëm përmes së cilit shteti e plotëson përgjegjësinë ndërkombëtare “për t’i ndër-
marrë të gjitha aktivitetet përkatëse”, që të sigurojë zbatimin e të drejtave ndërkombëtare të 
njeriut në nivelin kombëtar.

 Avokati i Popullit, në tetor të vitit 2011, sipas kërkesës së dorëzuar për akreditim pranë 
Komitetit Koordinues Ndërkombëtar të Institucioneve Kombëtar për të Drejtat e Njeriut e fitoi 
Statusin B. Në pajtim me Statusin e fituar B u përcaktua se Institucioni pjesërisht i plotëson kri-
teret për Institucion Kombëtar për të Drejtat e Njeriut.

 Në vlerësimin e tij, Nënkomiteti për Akreditim përcaktoi se Avokati i Popullit ka mandat të 
gjerë për mbrojtje, por jo edhe për promovimin e të drejtave të njeriut. Nga ana e Nënkomitetit 
për Akreditim u kërkua edhe vendosja e qasjes pluraliste në përzgjedhjen e funksioneve drejt-
uese në institucion, si dhe përforcimin e pavarësisë dhe besimin publik të institucionit.

 Në vitin 2013, Avokati i Popullit me qëllim të plotësimit të Parimeve të Parisit ndërmori 
nismë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin e Popullit, në bazë të së cilës u formua 
edhe grupi punues në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Nevoja e përmbushjes së plotë të krit-
ereve të vendosura u arsyetua edhe në Trupin Ndërsektorial për të Drejtat e Njeriut, ndërsa në 
mënyrë shtesë u përgatit edhe Projekt-teksti për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin 
e Popullit me të cilin do të mundësohet pluralizëm, pavarësi, si dhe do të zgjerohet mandati i 
Avokatit të Popullit me përfshirjen e promovimit të të drejtave të njeriut në kornizën ligjore ekzis-
tuese.

 Përmbushja e plotë e Parimeve të Parisit, si dhe marrja e Statusit A u kërkua edhe në 
shqyrtimin e dytë të Rishikimit Periodik Universal (RPU) për Republikën e Maqedonisë në Kombet 
e Bashkuara, gjegjësisht u dha rekomandim që të ndërmerren të gjitha masat e domosdoshme 
me të cilat institucioni Avokat i Popullit do të harmonizohet me Parimet e Parisit dhe do të jetë 
tërësisht i pavarur në pikëpamje të financimit.

 Ndër të tjerash, ky do të thotë edhe obligim për zbatimin e Parimeve të Parisit të cilat 
theksojnë se Institucioni Kombëtar duhet të ketë infrastrukturë e cila do t’i përgjigjet zbatimit të 
pandërprerë të kompetencave të tij, përmes financimit përkatës.

 Këto konstatime i përmban edhe Rezoluta për Institucionet Nacionale për Promovimin dhe 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, e cila u miratua nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut në kuadër 
të Kombeve të Bashkuara, e cila e thekson rëndësinë e pavarësisë financiare dhe administrative 
të cilën duhet ta sigurojnë shtetet anëtare.



N I V E L I  I  R E A L I Z I M I T  D H E 
M B R O J TJ E S  S Ë  E  L I R I V E  D H E  T Ë 
D R E J T AV E  T Ë  N J E R I U T  S I P A S 
F U S H AV E



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk10

AVOKATI I POPULLIT KA KONSTATUAR TORTURË NË INK “IDRIZOVË”

Sipas informatave të siguruara paraprakisht, ndërsa më vonë edhe sipas parashtresës së parash-
truar nga një prind i një personi të dënuar për maltretime fizike nga ana e një të punësuari në 
Shërbimin e Sigurimit të INK “Idrizovë”, Avokati i Popullit ngriti procedurë, me ç’rast menjëherë 
është bërë kontroll i plotë në këtë institucion. 

Pas ekspertizës së bërë është konstatuar se personi zyrtar, duke e keqpërdorur detyrën zyrtare, 
fizikisht ka maltretuar një person të gjykuar i cili menjëherë është dërguar në ambulancën e in-
stitucionit, ndërsa për shkak lëndimeve serioze është dërguar në Klinikën për Urologji, ku i është 
hequr njëra veshkë dhe shpretka. Avokati i Popullit, krahas kontrollit të plotë në lidhje me këtë 
ngjarje, e vizitoi edhe personin e dënuar në Klinikën për Urologji dhe bisedoi me të, por edhe me 
mjekun-urolog.

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë dhe lëndimet të cilat i janë shkaktuar personit të dënuar, 
Avokati i Popullit deri te Prokuroria themelore publike paraqiti Kërkesë për ngritjen e procedurës 
për përcaktimin e përgjegjësisë ndëshkuese, e cila u pranua nga ana e prokurorisë. Personi zyrtar 
u dënua me dënim efektiv me burg prej një vit e gjashtë muaj.

NË VEND TË PROCEDURËS, NË VETËQEVERISJEN LOKALE KA POLITIKË
Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, një numër i madh i të punësuarve kërkuan intervenim nga 
Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës nga veprimi i kryetarëve 
të komunave.
Përkatësisht, Komuna e Karposhit mori vendime për sistematizimin e të punësuarve nga Komu-
na në bashkësitë urbane dhe lokale pa iu siguruar kushte elementare për kryerjen e detyrave 
të punës, kryetarët e Komunës së Gostivarit dhe Tearcës ndaj drejtorëve të disa shkollave fillore 
dhe të mesme ndërmorën masa për shkarkim nga funksioni i drejtorit para se t’u skadojë man-
dati, kryetari i Komunës së Kriva Pallankës shqiptoi ndalimin e punësimit pa e zbatuar proce-
durën e rregulluar me Ligj, kryetari i Komunës së Studeniçanit nxori urdhër për sistematizimin 
e një të punësuari, në vend që të nxjerrë akt juridik për sistematizim, kryetari i Komunës Çuçer 
Sandevës zbatoi procedurë për vlerësimin e një të punësuari pa i marrë parasysh të dhënat të 
cilat kanë të bëjnë me rezultatet e punës së tij.
Në të gjitha procedurat Avokati i Popullit konstatoi veprime të paligjshme nga ana e kryetarëve 
të komunave, gjegjësisht moszbatimin e dispozitave të Ligjit për nëpunës shtetërorë në zba-
timin e procedurave të vlerësimit të nëpunësve shtetërorë dhe në procedurat e shqiptimit të 
pushimit nga puna, më pas konstatoi veprim në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për marrë-
dhënie pune, si dhe zbatimin e parregullt të së drejtës materiale – Ligjit për arsimin fillor dhe 
të Ligjit për arsimin e mesëm dhe procedurë të pazbatuar ligjore të paraparë për ndërprerjen e 
parakohshme të mandatit të drejtorëve.
Nga kjo që u tha, në mënyrë të pakontestueshme del konstatimi se shkaku kryesor për ndër-
marrjen e këtyre veprimeve joligjore nuk është puna e parashtruesve të parashtresave në 
kundërshtim me obligimet e tyre, por përkatësia e tyre në një parti tjetër politike apo se ata 
janë punësuar apo emëruar gjatë mandatit të kryetarëve paraprakë të komunave.

 NGA PUNA NË VITIN 2013
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FËMIJËT/PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA ME PËRKUJDESJE DHE TRAJTIM 
JOADEKUAT NË INSTITUCION

Avokati i Popullit u njoftua nga Mekanizimi Parandalues Nacional se gjatë vizitës në Entin për 
Mbrojte dhe Rehabilitim “Banja Bansko”, takoi një fëmijë i cili nuk kishte pengesa fizike, por ishte 
i shurdhët dhe ndodhej në rrezik social. Për shkaqe sigurie fëmija ishte lidhur, askush nuk komu-
nikon me të dhe nuk ka trajtim dhe përkujdesje përkatëse, pasi që të punësuarit nuk e njohin 
gjuhën e shenjave. Gjithashtu, hasi edhe në një person tjetër minoren me pengesa mentale në 
zhvillim, i cili në vend se në institucion për persona me pengesa mentale është vendosur në in-
stitucion për fëmijë/persona me pengesa fizike, si dhe një person i cili kishte çrregullime psikike.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta, ngriti pro-
cedurë me iniciativë të vetën dhe iu drejtua Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me kërkesë 
që këta fëmijë të përkujdesen dhe trajtohen në përputhje me pengesat e tyre.

KOMUNIKIMI MIDIS GJYKATAVE ADMINISTRATIVE, ORGANEVE ADMINISTRATIVE 
DHE ORGANIT PËR VENDIMMARRJE NË SHKALLË TË DYTË, SHKAK PËR SHKELJEN E TË 
DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT

Gjatë këtij viti raportues vazhdoi komunikimi i keq midis gjyqësisë administrative dhe organeve 
administrative, me çka u vu nën pikëpyetje realizimi i së drejtës së ankesës dhe padisë si mjet 
juridik efikas.

Avokati i Popullit konstatoi raste në të cilat u humbën lëndë nga organet administrative, ndërsa 
në shumicën e parashtresave organet administrative nuk u janë përgjigjur kërkesave të gjykatave 
për t’i dorëzuar lëndët bashkë me shkresat e tyre ose edhe pse me vonesë të madhe, gabimisht 
kanë dorëzuar shkresa nga lëndë të tjera, me çka gjyqësia administrative nuk ka mundur të sig-
urojë zbatim përkatës të parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm.

Krahas rekomandimeve dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit se për tejkalimin e këtij problemi 
nevojitet komunikim i nivelit më të lartë midis përfaqësuesve të gjykatës, Ministrisë së Drejtësisë 
dhe ministrave kompetentë të cilët i drejtojnë organet të cilat nuk veprojnë sipas kërkesës së 
gjykatës, ky problem, si një pengesë për efikasitet më të madh të gjykatave, nuk është tejkaluar 
akoma.

Vazhdoi praktika e punës së keqe administrative të gjyqësisë administrative me çka pengohet 
edhe puna e Avokatit të Popullit.

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT ËSHTË PËRCAKTUAR MENTORI I NJË 
STUDENTI

Avokati i Popullit konstatoi se një personi me nevoja të veçanta, përndryshe student në Fakultetin 
Filologjik në Shkup, për gjashtë vjet me radhë asnjëri nga profesorët nuk ka dashur që të jetë 
mentor i tij. Pas përfundimit të studimeve pasuniversitare, studenti nuk ka mundur ta mbrojë 
punimin e magjistraturës, gjegjësisht nuk ka mundur ta përmbyll arsimimin dhe të magjistrojë. 
Me këtë rast ka qenë i njoftuar edhe dekani, por nuk i ka propozuar Këshillit mësimoro-shkencor 
të përcaktojë mentor. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit studenti e ka realizuar këtë të drejtë, 
por edhe krahas asaj që është përcaktuar mentori, agonia vazhdon, pasi që nuk ka përpara kujt 
ta mbrojë punimin e magjistraturës.

KAPAR OSE NUK KA TRAJTIM SPITALOR!

Nga ana e ISHP Klinika universitare për sëmundje kirurgjike “Shën Naumi i Ohrit”-Shkup, qytetarët 
janë kushtëzuar të paguajnë dorëzani prej 2.500,00 denarëve si kusht për mjekimin spitalor në 
klinikë që është në kundërshtim me ligjin, ndërsa qytetarët pengohen në realizimin e të drejtave 
si pacientë, pavarësisht se kjo shumë më pas përfshihet në shumën e përgjithshme.
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SHFRYTËZUESIT E TË DREJTAVE TË MBROJTJES SOCIALE ME VËSHTIRËSI I 
REALIZOJNË TË DREJTAT E TYRE 

Avokati i Popullit, në vitin 2013, zbatoi hetim me qëllim të perceptimit të shkaqeve për realizimin 
e vështirësuar të të drejtave të qytetarëve dhe me qëllim të perceptimit të kushteve (mundësive 
materiale, të kuadrit dhe teknike), mënyrës së punës dhe përgatitjes së qendrave për punë sociale 
për vendimmarrje me kohë dhe cilësore për kërkesat e qytetarëve, si dhe në lidhje me të drejtat 
e mbrojtjes sociale dhe sigurisë sociale.

 Analiza e të dhënave të marra nga qendrat për punë sociale dhe vizitat në një pjesë të sek-
sioneve për punë sociale të Shkupit, tregoi se qendrat nuk janë të ekipuara në mënyrë përkatëse 
me kuadër, si dhe nuk i kanë kushtet e nevojshme materiale dhe teknike për punë. Gjithashtu, 
një pjesë e madhe prej tyre ndodhen në gjendje të keqe. Si pasojë e kësaj, qytetarët me vështirë 
i realizojnë të drejtat në para nga mbrojtja sociale, vendimet e qendrave përkatëse i marrin me 
vonesë dhe shpeshherë nuk janë të kënaqur nga sjellja e të punësuarve dhe cilësia e vendimeve 
të miratuara sipas kërkesave të tyre për realizimin e një të drejte të caktuar nga mbrojtja sociale.

GJENDJA E GRAVE SHTATZËNA DHE GRAVE ME SHTATZËNI PATOLOGJIKE NUK ËSHTË E 
NJËJTË!!! 

Avokati i Popullit vlerëson, si dhe është i mendimit se shtatzënia patologjike nuk është sëmundje 
dhe nuk mund të barazohet me asnjë sëmundje tjetër, por është gjendje e një gruaje shtatzënë, e 
cila për shkak të rrezikimit të fetusit ka nevojë për mungesë nga puna dhe nuk duhet të dëmtohet 
me zvogëlim të  kompensimit në para prej 100% (për shtatzëni, lindje dhe amësi) në 70% ndërsa 
me këtë të dëmtohet edhe me pension të zvogëluar.

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PARANDALOHET MOBINGU

Një profesoreshë e shkollës së mesme pranë Avokatit të Popullit parashtroi parashtresë për 
shkeljen e të drejtave në procesin e punës dhe shqetësim në vendin e punës, i cili në vazhdimësi 
ka zgjatur për një periudhë më të gjatë kohore, që ka rezultuar me sjelljen e një akti për heqjen 
e së drejtës së kompensimit në para. 

Pas procedurës së zbatuar, Avokati i Popullit vlerëson se është bërë shkelje - shqetësim në vendin 
e punës – mobing, me ç’rast paraqiti vërejtje deri te drejtori i shkollës së mesme për shfuqizimin 
e aktit me të cilin janë shkelur të drejtat e parashtrueses së parashtresës dhe njëherësh në punën 
e mëtejme të ndërpritet çfarë do lloj shqetësimi mbi parashtruesen. Në afatin e paraparë kohor, 
drejtori e njoftoi Avokatin e Popullit se është shfuqizuar akti me të cilin janë shkelur të drejtat e 
saj, me ç’rast parashtruesja e parashtresës e realizoi të drejtën e saj.

FSHATI ÇIÇINO ME KUSHTE NËN STANDARDE PËR JETESË

Nga vizita dhe kontrolli i bërë në Qendrën për Vendosjen e Personave të Pastrehë – Fshati Çiçino, 
është konstatuar se kushtet për jetesë janë nën standardet.

Krahas kësaj, është konstatuar angazhim i pamjaftueshëm i shërbimeve profesionale në qendrën 
e pranimit, mosekzistim i programeve përkatëse për gjetjen e  zgjidhjes për gjendjen e personave 
të vendosur në Qendër, si dhe realizim jo i plotë i të drejtave themelore të njeriut. Në Raportin e 
veçantë, Avokati i Popullit rekomandoi që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të përgatisë strat-
egji përkatëse me plan veprues për tejkalimin e problemeve të personave të pastrehë.
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NUMRI MË I MADH I FËMIJËVE ROMË TË REGJISTRUAR NË SHKOLLAT E POSAÇME
FILLORE DHE TË MESME JANË ME PENGESA TË LEHTA DHE NEGLIZHENCË EDUKATIVE

Avokati i Popullit, në vitin 2013, zbatoi hulumtim duke realizuar përsëri vizitë në shkollat e posaçme 
fillore dhe të mesme për fëmijët me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë, me ç’rast 
konstatoi se të gjithë fëmijët e përfshirë në shkollat e posaçme kanë raport dhe mendim nga or-
gani kompetent, ndërsa një pjesë e madhe e fëmijëve, veçanërisht të komunitetit rom, janë me 
pengesa të lehta në zhvillim dhe të neglizhuar në aspekt edukativ. Bisedat me personat zyrtarë në 
shkollat e posaçme lënë të dyshohet për ekzistimin e pengesave tek fëmijët, edhe pse kanë raport 
dhe mendim nga organet kompetente.

Avokati i Popullit, për gjendjen me përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollat e 
posaçme fillore dhe të mesme, përgatiti Informatë të cilën ia dërgoi Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës, si dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe ndër të tjerash rekomandoi që të 
ndërmerren masa thelbësore në lidhje me lëshimin e raportit dhe mendimit nga organi kompe-
tent, përbërjen e komisionit, që të vendoset bashkëpunim me personat zyrtarë të shkollave gjatë 
monitorimit të progresit në zhvillimin e fëmijës, si dhe të ndryshohet Rregullorja për vlerësimin 
e nevojave specifike të personave me pengesa në zhvillimin fizik apo psikik, me qëllim të para-
ndalimit të mundësisë për lëshimin e raportit, i cili nuk korrespondon me gjendjen reale të fëmijës.

PAS DY VITESH FËMIJËT NË PËRQAFIMIN E NËNËS SË TYRE

Avokati i Popullit konstatoi se qendrat për punë sociale akoma nuk disponojnë me mekanizma për 
zbatimin e vendimeve të tyre veçanërisht në rastet e besimit të fëmijës jashtëmartesor.

Moskoordinimi i organeve dhe veprimi jo në kohë, çoi drejt situatës që dy fëmijë të mitur gati dy 
vjet të jetojnë me partnerin jashtëmartesor të nënës, i cili nuk ka lejuar që të mbajnë kontakte 
personale midis nënës dhe fëmijëve, ndërsa nuk ka vepruar edhe sipas Vendimit të Qendrës për 
Punë Sociale, me të cilin fëmijët i janë besuar nënës për t’u kujdesur për ta.

VLERËSIMI EKSTERN KALOI ME NJË SËRË SHKELJESH, NDËRSA NXËNËSIT JANË DËM-
TUAR MË SË SHUMTI 

Për shkak të një sërë shkeljesh në mënyrën e organizimit dhe zbatimit të vlerësimit ekstern, një 
pjesë e madhe e nxënësve të arsimit fillor dhe të mesëm morën nota më të ulëta.

Me Informatë të veçantë deri te ministri i Arsimit dhe drejtori i Qendrës Shtetërore për Testim, 
Avokati i Popullit rekomandoi që me kohë të ndërmerren masa konkrete për shmangien e lëshi-
meve nga kontrolli i sivjetmë ekstern të nxënësve, të përforcohen kapacitetet e shërbimit në 
shkollat fillore dhe të mesme dhe trajnimi i tyre përkatës, me qëllim të realizimit efikas dhe efektiv 
të mbrojtjes së të drejtës së arsimimit të fëmijëve. Njëherësh, sugjeroi që në vend të shënimit/
evidentimit të notës “nuk kënaq” në dëftesë, të parashihet zgjidhje tjetër, për arsye se dëftesa 
është dokument publik në të cilin nuk shënohet nota jokaluese.
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PUBLIKIMI I VIDEOVE NGA KAMERAT E SIGURIMIT NË INTERNET PARAQET SHKELJE 
TË TË DHËNAVE PERSONALE

Për Avokatin e Popullit është e pakontestueshme se subjektet juridike kanë të drejtë të ndërmar-
rin masa që të sigurojnë kushte përkatëse dhe të sigurta për punë dhe për mbrojtjen e mallit të ci-
lin e kanë në supermarkete, por duhet pasur kujdes që vendosja e kamerave për video mbikëqyrje 
të mos keqpërdoret dhe të mos veprohet në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të 
dhënave personale.

AKOMA ËSHTË E PRANISHME DHUNA MIDIS NXËNËSVE BRENDA DHE JASHTË 
SHKOLLËS

Avokati i Popullit përsëri e aktualizoi çështjen për sigurinë e nxënësve dhe nevojën e domosdoshme 
të qasjes së organizuar për ballafaqim me situatat konfliktuoze dhe zënkat fizike midis fëmijëve 
dhe gatishmërinë e shkollave për ballafaqim me rreziqet e sigurisë, përfshirë edhe parandalimin 
e dhunës. Avokati i Popullit vlerëson se është e nevojshme të ndërmerren masa përkatëse dhe të 
vazhdueshme, të zhvillohen programe për siguri në shkollë, si dhe të vendoset bashkëpunim aktiv 
dhe esencial ndërmjet shërbimeve profesionale dhe prindërve, të përfshihen përfaqësuesit e nxë-
nësve, arsimtarëve/profesorëve, si dhe bashkësia më e gjerë lokale për zhvillimin dhe avancimin 
e parandalimit si përgjigje ndaj dhunës.

FËMIJËT NUK DINË SI TË MBROHEN KUR PËRDORIN INTERNETIN

Gjatë vizitës në shkollat fillore dhe të mesme dhe bisedat me fëmijët, Avokati i Popullit konstatoi 
se Internetin e përdor çdo fëmijë, por fëmijët nuk e dinë se mund të keqpërdoren apo të lëndohen 
përmes informacioneve të cilat publikohen në internet faqet dhe gjatë përdorimit të rrjeteve so-
ciale. Fëmijët, veçanërisht ata të klasave të ulëta, nuk dinë shumë për keqpërdorimet në Internet 
dhe në çfarë mënyre të mbrohen nga informacione të cilat shkaktojnë ndjenjë jo të këndshme, si 
dhe të mos praktikojnë të bisedojnë për përmbajtjet e këtilla me prindërit apo personat e rritur tek 
të cilët kanë besim. Pyetja është nëse prindi/arsimtari mund ta kontrollojë përdorimin e Internetit 
nga fëmijët apo duhet të mendohet për vendosjen e qasjes së kufizuar deri te disa internet faqe 
apo përmbajtje të caktuara për fëmijë.

AVOKATI I POPULLIT ME NXËNËSIT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME

Avokati i Popullit përmes Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me 
nevoja të veçanta, në bashkëpunim me Zyrat rajonale të Avokatit të Popullit në: Manastir, Ku-
manovë, Kërçovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip, në periudhën tetor-dhjetor 2013, vizitoi 67 shkolla, 
prej të cilave 39 fillore dhe 28 të mesme dhe bisedoi me mbi 2400 nxënës të përkatësive të ndry-
shme etnike (maqedonas, shqiptarë, turq, romë) të cilët kanë treguar interes për pjesëmarrje në 
takime edukativo-informative me përfaqësues të Avokatit të Popullit.

Me këtë rast, konstatoi njohje të pamjaftueshme të të drejtave dhe njohje jo të qartë të të 
drejtave prej obligimeve, ndërsa në lëndët mësimore në të cilat mësojnë për liritë dhe të drejtat e 
njeriut pamjaftueshëm është trajtuar çështja e të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu, përmbajtja e 
materialit për Avokatin e Popullit është abstrakt, me ç’rast fëmijët vështirë se mund të kenë ide të 
qartë për rolin e Avokatit të Popullit si organ për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, gjegjësisht 
të drejtat e fëmijëve, aq më pak për mekanizmat e tjerë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
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MINISTRIA E FINANCAVE HESHT ME VITE – LËNDA FORMALISHT E ZGJIDHUR, NDËRSA 
PRONA E DENACIONALIZUAR, POR VETËM NË LETËR 

Prona e denacionalizuar nuk është dorëzuar menjëherë në posedim faktik të kërkuesit edhe pse 
vendimi për denacionalizim është i plotfuqishëm që nga viti 2006. Komisioni për Denacionalizim 
Tetovë, që atëherë vazhdimisht hesht dhe asgjë nuk ka ndërmarrë sipas kërkesave të shumta të 
personit prona e së cilit siç duket i është kthyer vetëm në letër. Më pas, e injoron edhe faktin se 
me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, të miratuar nga gjykata civile, është refuzuar si e pabazë 
kërkesa për padinë e personit të tretë, me të cilën kërkohet, të përcaktohet se është pronar në 
bazë të ndërtimit në truallin konkret ndërtimor dhe të përcaktohet masa e përkohshme me të cilën 
do të ndalohet disponimi i saj, tjetërsimi, dëmtimi si dhe dorëzimi në posedim.

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, që të sigurohet e drejta e qytetarit, Komisioni u përgjigj se 
“një person i tretë më 11.11.2011, deri te Komisioni ka dorëzuar kërkesë për ta shpallur të pav-
lefshëm vendimin e lëndës dhe akoma po sigurohen dëshmi për të vepruar sipas kërkesës, nëse 
për të njëjtën sugjerohet nevojë e këtillë”.

Konstatim, mbrojtje joefektive, jo në kohë dhe joefikase e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, pa ekzistimin e çfarëdo lloj shkaku objektiv dhe të bazuar në Ligj, për mosndërmarr-
jen e akteve ligjore.

RTVM I LIRON QYTETARËT, DAP U MERR PARA PËR TAKSËN RADIODIFUZIVE

Qytetarët dhe Avokati i Popullit njoftohen nga shërbimet e NP Radiotelevizioni i Maqedonisë se 
për shkak të ekzistimit të detyrimit të dyfishë të anëtarëve të së njëjtës amvisëri familjare, ata 
janë fshirë nga regjistri i obliguesve, se vendimet e lëshuara janë anuluar dhe se nuk gjenerojnë 
ndonjë veprim ligjor.

Në kundërshtim me këtë, nga Drejtoria e të Ardhurave Publike vazhdimisht dërgohen vendime 
të reja për taksë radiodifuzive, ndërkohë që zbatohet edhe procedurë për ekzekutimin e plotfu-
qishëm të vendimeve të cilat janë anuluar.

Kjo nuk paraqet asgjë tjetër përveç shkelje të vrazhdë të të drejtave të qytetarëve, mosrespek-
tim të tyre, maltretim, shqetësim dhe shkaktim të pasojave të dëmshme. Pikërisht për këtë, 
Avokati i Popullit rekomandoi që NP Radiotelevizioni i Maqedonisë dhe Drejtoria e të Ardhurave 
Publike, urgjentisht të koordinohen midis tyre dhe në të ardhmen në asnjë rast të mos lejohet që 
personat, për të cilët janë anuluar vendimet për taksë radiodifuzive, t’i nënshtrohen pagesës së 
detyrueshme të borxhit të tillë të pabazë dhe të paligjshëm.

DUKURI SHQETËSUESE - NË AGJENCINË PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE 
HUMBEN LËNDËT!!!

Avokati i Popullit konstatoi se Agjencia për Kadastrën e Patundshmërive nuk mund të veprojë 
sipas kërkesave të qytetarëve “sepse nuk mund t’i gjejnë dokumentet e lëndëve, gjegjësisht të 
njëjtat janë humbur”.

Veprimi i këtillë është i kundërligjshëm dhe i shkel të drejtat dhe interesat ligjore të qytetarëve, 
pasi që në asnjë rast nuk guxon të humben dokumentet e lëndës, të cilat janë të karakterit zyrtar 
dhe të cilat shërbejnë si bazë për regjistrimin e ndryshimeve në evidencën e kadastrës.

Avokati i Popullit vlerëson se me asgjë nuk mund të kontestohet e drejta e palës e cila është 
drejtuar deri te kadastra për të marrë konfirmimin përkatës me qëllim që pa pengesë të mund ta 
sigurojë mbrojtjen e mëtejmë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore me shfrytëzimin e të gjitha 
mjeteve të lejuara juridike, dhe jo të njoftohet se “lënda është humbur”.
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TË PUNËSUARIT E NJË INSTITUCIONI SISTEMATIZOHEN NË NJË INSTITUCION TJETËR 
ME AKT TË PËRGJITHSHËM – URDHËR 

Për tre të punësuar në Burgun Shkup, është lëshuar Urdhër si akt për sistematizim për kryerjen 
e punëve dhe detyrave të punës në Institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Duke e pasur 
parasysh atë se me Urdhër nuk mund të vendoset për të drejtat dhe obligimet individuale të të pu-
nësuarve, dhe së këtejmi nuk mundet ndonjë i punësuar të sistematizohet për kryerjen e punëve 
dhe detyrave të punës, Avokati i Popullit intervenoi që të ndërmerren masa për anulimin e Urdhrit.

Nga ana e Burgut Shkup, intervenimi i dhënë i Avokatit të Popullit është pranuar pjesërisht, pasi 
që i njëjti për dy të punësuarit është vënë jashtë fuqisë, derisa nga ana tjetër, për të punësuarin 
e tretë akoma vlen, edhe pse bëhet fjalë për gjendje të njëjtë juridike dhe faktike.

BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET E OMBUDSMANIT NË RAJON KONTRIBUON PËR 
REALIZIMIN MË TË SHPEJTË DHE MË EFIKAS TË TË DREJTAVE PËR PENSION

Pas kërkesave të paraqitura për realizimin e të drejtës së pensionit familjar apo të një pjese 
proporcionale të pensionit, të bazuara në marrëveshje ndërkombëtare dhe bilaterale, qytetarët 
janë ballafaquar me vështirësi në procedurat para organeve kompetente. Për tejkalimin e proble-
meve dhe përshpejtimin e procedurave Avokati i Popullit në vazhdimësi u është drejtuar organeve 
kompetente në vend, por edhe organeve kompetente të huaja përmes institucioneve të ombuds-
manit nga shtetet e tjera, me ç’rast qytetarët në mënyrë më të lehtë dhe më efikase i kanë reali-
zuar të drejtat e tyre.

PAS NISMËS SË PARAQITUR PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLAVE PËR 
FURNIZIM ME ENERGJI TERMIKE KOMISIONI RREGULLATOR HESHT

Avokati i Popullit vuri në pah se konsumatorët e shkyçur obligohen me kompensimin për fuqi 
angazhuese (pjesa fikse) e kompensimit për energji termike edhe në kushte kur në pajisjen për 
matje nuk ka konsum të regjistruar të energjisë termike.

Përkatësisht, nga ana e furnizuesve në mënyrë rigoroze zbatohet dispozita e Rregullave për furni-
zim me energji termike edhe në raste kur ekziston një vend për matje me më shumë linja të pa-
varura, gjegjësisht kur një apo më shumë linja të pavarura shkyçen nga sistemi për ngrohje dhe 
pajisja matëse nuk regjistron konsum të linjës së pavarur. Pikërisht për gjendjen e këtillë, Avokati 
i Popullit paraqiti Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullave për furnizim me energji 
termike deri te Komisioni Rregullator për Energjetikë.

Avokati i Popullit kërkoi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullave për furnizim me energji termike, 
pasi që të njëjtat lirimin nga kompensimi për pjesën fikse e lidhin vetëm me një pajisje matëse, 
pavarësisht se prej sa linjave të pavarura regjistrohet konsumi i energjisë termike në këtë pajisje 
për matje.

Avokati i Popullit veprimin e tij e mbështet me faktin se hyrjet në një objekt banesor kolektiv 
për banim kanë instalime të veçanta për ngrohje dhe se në kushte kur teknikisht ka mundësi të 
ndërpritet dërgesa e energjisë termike në një linjë të pavarur dhe të mos regjistrohet konsumi i 
energjisë termike të linjës së shkyçur nga sistemi, duhet të intervenohet edhe në kornizën ligjore 
dhe pagesa të mos lidhet vetëm me ekzistimin e një pajisjeje për matje.



AVOKATI POPULLIT- Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk 17

VEPRIMI SELEKTIV ËSHTË I PALEJUESHËM DHE NUK MUND TË NGARKOHEN QYTETARËT 
PËR SHËRBIME TË CILAT NUK I KANË MARRË

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve të rrugës “Butelska”- Shkup për ngarkimin me 
borxh nga NP “Higjiena komunale”-Shkup, Avokati i Popullit konstatoi se të njëjtët ngarkohen për 
shërbime të cilat realisht nuk i kanë marrë. Prandaj kërkoi nga NP “Higjiena komunale” – Shkup 
që qytetarët të lirohen nga borxhi i vjetër, pasi që ngarkimi me borxh ka të bëjë me një periudhë 
në të cilën fare nuk është shfrytëzuar shërbimi nga ndërmarrja, si dhe korrigjimin e faturave, pasi 
që rruga e përmendur paraqet kufi midis pjesës rurale dhe urbane të Komunës së Butelit.

Avokati i Popullit theksoi se qytetarët nuk duhet të vihen në pozitë të pabarabartë me qytetarët e 
tjerë të cilët mbi këtë bazë marrin fatura me shumë më të vogël.

Ndërmarrja publike i pranoi të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit dhe një pjesë 
e madhe e qytetarëve të rr. “Butelska” – Shkup janë liruar nga pagesa e borxhit të vjetër për 
shërbimin të cilin nuk e kanë marrë dhe u janë ulur faturat për grumbullimin dhe transportimin e 
mbeturinave komunale, në mënyrë identike si me mjediset rurale.

SIPAS REKOMANDIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NJË ANËTAR I NJË KËSHILLI KO-
MUNAL MBROHET NGA DISKRIMINIMI MBI BAZË ETNIKE DHE POLITIKE

Një anëtar i zgjedhur i Këshillit të një komune paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit për 
diskriminim etnik dhe politik të ushtruar nga shefi i ndërmarrjes publike në të cilën punon. Në 
procedimin sipas parashtresës u konstatua se parashtruesi është diskriminuar me faktin se nuk i 
është dhënë leje, nga vendi i punës, gjatë mbajtjes së seancave të Këshillit komunal.

Avokati i Popullit dërgoi Rekomandim deri te drejtori i ndërmarrjes për eliminimin e çfarë do lloji 
të diskriminimit, me pengimin nga pjesëmarrja e parashtruesit të parashtresës në punën e Këshill-
it të komunës dhe për respektimin konsekuent të ndalimit nga diskriminimi që sanksionohet me 
akte ndërkombëtare dhe vendore. Rekomandimi u pranua dhe zbatua, gjë që u kontrollua edhe 
me kontrollin e kryer në ndërmarrje, por edhe me konfirmimin e parashtruesit.

GJOBA E PAPAGUAR PËR SHKELJE TË KRYER SHKAK PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR 
QËNDRIM 

Pas parashtresës së parashtruar nga një shtetas i Republikës së Kosovës, Avokati i Popullit kon-
statoi shkelje të së drejtës të qëndrimit ligjor në Republikën e Maqedonisë, nga ana e Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, më saktë organit kompetent për të huajt.

Duke e pasur parasysh atë se shkak për mosdhënien e lejes për qëndrim është përcaktuar edhe 
një gjobë e papaguar për një shkelje të bërë nga ana e gjykatës kompetente në Shkup, Avokati i 
Popullit i dërgoi Rekomandim Ministrisë së Punëve të Brendshme për marrjen e vendimit për leje 
të qëndrimit të përkohshëm pasi që pagesa e gjobës nuk është kusht për qëndrim, në pajtim me 
Ligjin për të huajt, gjegjësisht kryerja/pagesa e gjobës nuk është kompetencë e organit për të 
huajt, por e një organi gjyqësor.

Për mosveprim sipas Rekomandimit të dhënë, Avokati i Popullit dërgoi Raport të veçantë deri te 
ministri kompetent, me ç’rast parashtruesja e parashtresës e realizoi të drejtën, gjegjësisht By-
roja për Siguri Publike dha leje për qëndrim të përkohshëm të një të huaji me afat prej një viti.
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PËRKATËSIA ETNIKE DHE POLITIKE, NGJYRA E LËKURËS – BAZA MË TË 
PËRFAQËSUARA TË DISKRIMINIMIT TEK PJESËTARËT E KOMUNITETIT ROM

Rezultatet e hulumtimit “Aspektet e diskriminimit ndaj komunitetit rom dhe mbrojtja e tyre” 
tregojnë se perceptimi personal i pjesëtarëve të komunitetit rom si bazat më të përfaqësuara të 
diskriminimit janë: përkatësia etnike, ngjyra e lëkurës dhe përkatësia politike. Statusi personal 
dhe social, gjinia dhe shtetësia janë të përfaqësuara më pak. Njëherësh rezultatet e hulumtimit 
treguan se nevojitet promovim më i madh i standardeve për mbrojtje nga diskriminimi, si dhe 
organizim i fushatave informative-edukative për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për format e 
diskriminimit.

ÇFARË DUHET TË BËJË QYTETARI QË T’I KTHEHEN TAKSAT GJYQËSORE TË CILAT JANË 
PAGUAR NË MËNYRË TË PADREJTË?

Një qytetar e padit Ministrinë e Financave, procedura zgjat me vite dhe nga Gjykata Administra-
tive merr vendim se në llogarinë e tij të transaksionit duhet t’i kthehen mjetet, të cila janë paguar 
në emër të një takse gjyqësore për padi. Ministria e Financave ankohet për vendimin deri te 
Gjykata e Lartë Administrative, e cila e refuzon ankesën, por pas kërkesës për kthim, megjithatë 
nuk veprohet me arsyetimin se nuk i kanë pranuar vendimet.

Sipas Avokatit të Popullit, cilado qoftë palë, në asnjë rast, nuk duhet të pengohet në realizimin e 
së drejtës, e cila sigurohet me vendim gjyqësor të plotfuqishëm, se të gjitha dëshmitë, pala i ka 
dorëzuar deri te gjykatësi, gjykatësi i ka vlerësuar dhe pas procedurës së zbatuar, ka vendosur se 
kërkesa është e bazuar,dhe prandaj ka të drejtë edhe për kthimin e tyre.

Ky nuk është rast i izoluar, por praktikë e punës së Ministrisë së Financave.

PËR SHKAK TË VENDIMIT KUSHTETUES TË PAZBATUAR NË TËRËSI, QYTETARËT 
VUAJNË PASOJA TË DËMSHME

Shoqata “ROMA” SOS-Prilep, paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën theksoi se 
50% e personave të papunë dhe personave me paga më të ulëta kanë ngelur pa sigurim shën-
detësor, meqë deri te Fondi për Sigurim Shëndetësor nuk kanë dhënë deklaratë për të ardhurat e 
realizuara, me këtë rast duke shpjeguar se qytetarët janë në konfuzion dhe nuk e dinë nëse duhet 
apo nuk duhet të paraqesin kërkesa të këtilla deri te Fondi, pasi që për Gjykatën Kushtetuese 
obligimi i këtillë është jokushtetues.

 Gjatë analizës së kornizës ligjore e cila e rregullon këtë çështje, Avokati i Popullit konstatoi 
se në nëntor të vitit 2012, me vendim të Gjykatës Kushtetuese është abroguar dispozita e Ligjit 
për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social, me të cilin qytetarët kanë qenë të obliguar të 
paraqesin deklarata për të ardhurat e realizuara në një formular, ndërsa me ndryshimet e këtij 
Ligji, në janar të vitit 2013, përsëri u vendos ky obligim për qytetarët, me atë që deklarata para-
qitet gjatë vitit rrjedhës për të ardhurat e realizuara neto në vitin paraprak.

 Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar se obligimi për paraqitjen e deklaratës nuk mund t’i 
vendoset qytetarit, pasi që një obligim të këtillë mund ta bëjnë vetëm institucionet kompetente 
shtetërore, gjegjësisht Drejtoria e të Ardhurave Publike dhe organet e saj kompetente.

 Avokati i Popullit deri te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë paraqiti Propo-
zim për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së dispozitës ligjore, me të cilën përsëri 
parashihet obligim i këtillë për qytetarët.
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MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS 
FUSHAVE

MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE

Numri dhe përmbajtja e parashtresave nga sfera e mbrojtjes sociale, në këtë periudhë 
raportuese, konfirmojnë se gjendja sociale dhe ekonomike e qytetarëve është në nivel të pa-
kënaqshëm, ndërsa ndihmën të cilën e marrin qytetarët është e pamjaftueshme për plotësimin 
e nevojave të tyre kryesore për ekzistencë. Nga ana tjetër, është vërejtur realizim i vogël i të 
drejtave të qytetarëve nga fusha e mbrojtjes dhe sigurisë sociale, për shkak të veprimit jo në 
kohë nga ana e organeve kompetente.

Në vitin 2012, numri më i madh i parashtresave ka të bëjë me të drejtat e asistencës 
sociale, veprimin jopërkatës dhe jo në kohë të qendrave sociale, anulimin e procedurave dhe 
marrjen e vendimeve pas skadimit të afatit të paraparë me ligj. Qytetarët i realizojnë të drejtat 
pas intervenimit të Avokatit të  Popullit, por mbetet konstatimi se qendrat kompetente për punë 
sociale nuk kanë vendosur në afatin e paraparë, me ç’rast tek qytetarët krijohet ndjenja e mos-
respektimit dhe dyshimit në vendimmarrjen e drejtë të organit.

Avokati i Popullit konsideron se organet kompetente, në rastin konkret qendrat për punë 
sociale, obligohen t’i respektojnë të drejtat e qytetarëve në afatin e paraparë me ligj prej 60 
ditëve të vendosin për kërkesat e tyre, me nxjerrjen e një akti përkatës ligjor. Së këtejmi, nuk 
është arsyetim i bazuar i qendrave për punë sociale për obligime shtesë dhe mbingarkim me de-
tyra të reja të punonjësve profesionistë, e as nuk është i pranueshëm shkaku për vëllim të shtuar 
të punës dhe kushtet jopërkatëse për punën e qendrave për punë sociale.

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve Avokati i Popullit konstatoi dukuri (veça-
nërisht karakteristike për qendrat për punë sociale në Kisella Vodë dhe Karposh) të mosdhënies 
së ndihmës profesionale përkatëse qytetarëve, sjellje fyese nga ana e personave zyrtarë dhe 
mosdhënies së numrit arkivor për kërkesën e pranuar, me ç’rast qytetarët e painformuar nuk 
kanë mundur të dëshmojnë se kanë qenë në Qendër dhe se kanë paraqitur kërkesë për realizimin 
e ndonjë të drejte të caktuar të ndihmës sociale. Bëhet fjalë për raste kur qytetarët janë vënë 
në situatë të presin për një periudhë më të gjatë kohore për vendime, madje edhe me vite, nga 
Qendra kompetente, e që në fund të marrin përgjigje se dokumentacioni ka qenë i pakompletuar 
ose nuk kanë paraqitur kërkesë, ndërsa ata, duke mos mundur ta dëshmojnë të kundërtën dety-
rohen që përsëri të fillojnë procedurë për realizimin e një të drejte të caktuar.

Për shkak të veprimit të këtillë të qendrave qytetarët dyshojnë në punën objektive dhe 
janë të pakënaqur nga qasja e punonjësve profesional ndaj tyre gjatë realizimit të të drejtave të 
mbrojtjes sociale, me ç’rast Avokati i Popullit kërkoi nga organet kompetente të ndërmarrin masa 
për zbatimin e drejtë të ligjeve si nga aspekti i realizimit të të drejtave, ashtu edhe për veprimin 
përkatës dhe profesional nga ana e të punësuarve në qendra. Njëherësh, për këtë dukuri e njoftoi 
drejtorin e IP Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit, si dhe Ministrinë e 
Punës dhe Politikës Sociale dhe rekomandoi që të ndërmerren masa për informimin e qytetarëve 
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me të drejtat e tyre, por edhe trajnimin, gjegjësisht edukimin e personave zyrtarë, me qëllim 
që me kohë dhe në mënyrë efikase dhe profesionale t’u ndihmojnë qytetarëve në realizimin e 
të drejtave, në përputhje me Ligjin për mbrojtje sociale dhe parimet e Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative.

Nuk kanë munguar as parashtresat e aplikuesve për të drejtën e kompensimit në para 
për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, si dhe për ndihmën e përhershme në para. Në 
shumicën e rasteve edhe për këto të drejta të qytetarëve Avokati i Popullit konstatoi shkeljen e 
afateve të vendimmarrjes.

Qendrat, si arsyetim për vendimmarrjen jo në kohë e kanë theksuar vonesën e raportit nga 
ana e Komisionit profesional për dhënien e raportit, vlerësimin dhe mendimin për nevojën e ndih-
mës dhe përkujdesjes nga person tjetër. Për lëndë të caktuara, gjatë këqyrjeve të drejtpërdrejta, 
u konfirmua se vonesa ka ndodhur për shkak të avashllëkut të punonjësve profesionistë, për-
katësisht shërbimit juridik, i cili edhe pse në lëndë kanë qenë të gjitha dokumentet e nevojshme, 
bashkë me raportin e Komisionit profesional, procedurat për marrjen e vendimit janë prolonguar 
dhe në të shumtën e rasteve vendimi është marrë vetëm pasi qytetarët kanë kërkuar mbrojtje 
nga Avokati i Popullit.

Janë konstatuar probleme edhe në lidhje me pagesën e kompensimit të kushtëzuar në para 
të shfrytëzuesve të asistencës sociale, fëmijët e të cilëve janë nxënës të shkollave të mesme, si 
dhe marrjen e aktvendimit dhe pagimin e kompensimit për energji të harxhuar elektrike.

Për shkak të lëshimeve të institucioneve kompetente, gjegjësisht për shkak të lidhshmërisë 
së pamjaftueshme elektronike dhe funksionalitetit të mënyrës së re të punës së qendrave, edhe 
pse nxënësit e kanë plotësuar kushtin për prezencë në mësim nuk u është paguar ky kompensim. 
Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit dhe marrjes së të dhënave të nevojshme nga shkollat, 
familjet e kanë realizuar të drejtën e procedurës për ankesa. Avokati i Popullit vinte në pah se 
me vonesën e pagesës nuk arrihet qëllimi i paraparë i këtyre masave për zbutjen e gjendjes së 
rrezikut social në të cilin ndodhen qytetarët shfrytëzues të së drejtës së ndihmës sociale në para.

Sa i përket të drejtës së ndihmës së njëfishtë në para, Avokati i Popullit konstatoi shkelje 
të të drejtave të qytetarëve për shkak të pagesës së vonuar të ndihmës së njëfishtë në para. 
Edhe pse qendrat kompetente për punë sociale e njihnin këtë të drejtë, qytetarët nuk i merrnin 
mjetet për ndihmë të njëfishtë në para. Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se Ministria ndan 
mjete për pagesën e kësaj ndihme por, sipas qendrave kompetente për punë sociale, shpeshherë 
mjetet nuk  mjaftojnë për pagesën e ndihmës për të gjithë kërkuesit e ndihmës së njëfishtë në 
para, me ç’rast detyrohen të presin deri në ndarjen e ardhshme të mjeteve.

Sipas Avokatit të Popullit çdo prolongim i pagesës e vështirëson akoma më shumë pozitën 
e kësaj kategorie të rrezikuar të qytetarëve, prandaj e njëjta duhet të paguhet në momentin kur 
qytetari ndodhet në pozitë të rëndë, që të mos humbet qëllimi i ndihmës së miratuar. Në këtë 
kontekst, Avokati i Popullit sugjeroi që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, si bartëse e së 
drejtës, të mbajë llogari për pagesën me kohë dhe të ndërmerr masa për pagesën me kohë të 
ndihmës, me qëllim që të realizohet kujdesi për parandalimin dhe tejkalimin e rrezikut social tek 
këta qytetarë. 

Nga veprimi i Avokatit të Popullit, rezulton se qytetarët si pranues të të drejtave në para 
nga mbrojtja sociale, më së shumti ballafaqohen me probleme gjatë realizimit të asistencës so-
ciale, ndihmës së përhershme në para dhe të drejtës së ndihmës dhe përkujdesjes nga person 
tjetër.

Duke i analizuar dhe duke i perceptuar shkaqet e realizimit me vështirësi të të drejtave 
të qytetarëve dhe me qëllim të perceptimit të kushteve (mundësitë materiale të kuadrit dhe 
mundësitë teknike), mënyrës së punës dhe gatishmërisë së qendrave për punë sociale për ven-
dosje me kohë dhe cilësore për kërkesat e qytetarëve, Avokati i Popullit zbatoi hulumtim dhe deri 
te të gjitha qendrat për punë sociale në Republikën e Maqedonisë dërgoi Pyetësor, ndërsa në një 
pjesë të qendrave të Shkupit bëri këqyrje të drejtpërdrejtë dhe zhvilloi bisedë me përgjegjësit 
për realizimin e këtyre të drejtave.

Nga analiza e të dhënave të marra nga qendrat për punë sociale dhe nga vizitat në një 
pjesë të seksioneve të punëve sociale në Shkup, ndër të tjerash, konstatoi se personeli në qen-
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dra nuk është i ekipuar me kuadër përkatës dhe se punojnë në kushte të cilat nuk i përmbushin 
nevojat materialo-teknike. Një pjesë e qendrave ndodhen në gjendje të keqe, ndërsa si pasojë 
qytetarët me vështirësi i realizojnë të drejtat e mbrojtjes sociale, me vonesë i marrin vendimet 
e qendrave kompetente dhe shpeshherë nuk janë të kënaqur nga sjellja e të punësuarve, por 
edhe nga cilësia e vendimeve të miratuara sipas kërkesave të tyre për realizimin e një të drejte 
të caktuar nga mbrojtja sociale.

Për tejkalimin e dobësive të konstatuara Avokati i Popullit rekomandoi ndërmarrjen e 
masave konkrete nga ana e qendrave për punë sociale dhe nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, me qëllim që qytetarët, si shfrytëzues të të drejtave të mbrojtjes sociale, t’i realizojnë 
pa pengesë të drejtat e përcaktuara me Ligjin për mbrojtje sociale si dhe me aktet nënligjore.

Duke vepruar sipas parashtresave të personave të pastrehë, Avokati i Popullit konstatoi 
se ata janë të ekspozuar në rreziqe të ndryshme për shëndetin dhe mbijetesën e tyre dhe me 
vështirësi i realizojnë të drejtat në të gjitha sferat e jetesës shoqërore. Seksioni për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta bashkë me Seksionin për mbrojtje 
nga diskriminimi, në kuadër të Avokatit të Popullit, gjatë muajit qershor të vitit 2013, realizoi 
vizitë në Pushimoren për Fëmijë “Mlladost” – Qendër e Pranimit në Fshatin Çiçino, në të cilën 
janë vendosur persona me akt të Institucionit Publik – Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale e 
Qytetit të Shkupit. Perceptimi nga vizita dhe bisedat e zhvilluara me personat e vendosur në këtë 
Qendër pranimi, në mënyrë të pakontestueshme çojnë drejt konstatimit se Qendra e Pranimit 
në Fshatin Çiçino funksion nën standarde minimale. Përshtypja e përgjithshme është se nuk po 
ndërmerren masa të mjaftueshme për organizimin e jetës dhe qëndrimit të personave të vendo-
sur në këtë Qendër, sipas standardeve dhe nevojave themelore të njeriut.

Pozita sociale e qytetarëve nuk është 
përmirësuar akoma, ndërsa masat për 
mbështetje sociale nuk janë të mjaftueshme 
për ta mundësuar realizimin e sigurisë so-
ciale dhe mbrojtjen e çdo qytetari.

Qytetarët, si shfrytëzues të të drejtave 
të mbrojtjes sociale, ballafaqohen me 
joazhurnim, jotransparencë dhe jofleksibilitet 
në veprim, por edhe me sjellje jopërkatëse të 
personave zyrtarë.

Në pjesën më të madhe të qendrave 
për punë sociale mungon ekipi profesional, 
kushtet materialo-teknike dhe standardet 
për organizimin e punës në qendrat për punë 
sociale.

Është e domosdoshme nevoja që or-
ganet kompetente ta ndryshojnë mënyrën e 
sjelljes dhe të veprimit, si dhe të veprojnë në 
mënyrë të përgjegjshme, të ndërgjegjshme 
dhe me kohë gjatë vendosjes për të drejtat 
e qytetarëve.

Përcaktim objektiv dhe i drejtë i 
gjendjes faktike sa u përket kushteve ligjore 
dhe nevojës reale të qytetarëve për një lloj 
të caktuar të ndihmës sociale me elaborim të 
qartë të shkaqeve për pranimin/refuzimin e 
kërkesave të qytetarëve.

Rinovim, riparim dhe pajisje përkatëse 
të qendrave për punë sociale, përmirësim i 
kushteve të punës për realizimin papengesë 
të të drejtave të qytetarëve nga mbrojtja so-
ciale.

Konstatime Rekomandime
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Të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor qytetarët akoma i realizojnë me vështirësi 
dhe me procedura të stërzgjatura. Krahas problemeve me zvarritjen e procedurës para organit 
të shkallës së dytë, në këtë periudhë raportuese, qytetarët janë ballafaquar me probleme gjatë 
realizimit të së drejtës së pensionit invalidor, të drejtës së pensionit familjar, veçanërisht sa u 
përket kushteve për realizimin e kësaj të drejte, ndërsa janë parashtruara edhe parashtresa për 
shkak të mosrealizimit të së drejtës për pensionin e pleqërisë, zgjidhjen e problemeve me stazhin 
për pension, ndërprerjen dhe kufizimin e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor dhe të 
drejtave të tjera.

Procedurat e zgjatuara të vendimmarrjes sipas ankesës së paraqitur para Komisionit 
Shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në procedurë administrative dhe procedurë të marrë-
dhënies së punës ishin veçanërisht të pranishme në këtë periudhë raportuese. Avokati i Popullit 
kërkoi përgjigje për rrjedhën e procedurës sipas ankesave të qytetarëve, duke sugjeruar respek-
timin e afatit ligjor për marrjen e vendimit sipas ankesës. Megjithatë, në numrin më të madh të 
rasteve, përgjigjet të cilat i janë dërguar Avokatit të Popullit kanë qenë më tepër formale sesa 
esenciale. Përgjigja se “procedura sipas ankesës është në rrjedhë dhe, në afat sa më të shkurtër 
të mundshëm, do të merret në punë, me ç’rast duhet marrë parasysh se për lëndët veprohet në 
mënyrë kronologjike”, nuk jep pasqyrë të qartë se kur mund të pritet që organi kompetent të 
vendosë për ndonjë kërkesë të caktuar, sepse “afati më i shkurtër” mund të jetë menjëherë ose 
pas disa ditë, ndërsa “marrja në punë në mënyrë kronologjike” paralajmëron procedurë pas disa 
muajve, e që shpesh do të thotë marrje e vendimit pas skadimi të afatit ligjor për veprim.

Procedimi me lëndë vuri në pah se zvarritja e procedurave nga ana e organit të shkallës 
së dytë shpesh është për shkak të dokumenteve të padorëzuara për lëndën, me ç’rast Avokati i 
Popullit intervenoi deri te njësitë rajonale të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor, duke vënë 
në dukje shkeljen e të drejtave të qytetarëve. Ky problem akoma nuk është tejkaluar tërësisht.

Në lidhje me realizimin e të drejtës së pensionit invalidor, qytetarët përsëri kanë shprehur 
pakënaqësi nga vendimet e komisioneve kompetente për vlerësimin e aftësisë së punës, gjegjë-
sisht kanë vlerësuar se gjendja faktike nuk është përcaktuar në mënyrë të drejtë dhe objektive. 
Për këtë, Avokati i Popullit e njoftoi Fondin për Sigurim Invalidor dhe Pensional dhe kërkoi që, 
gjatë marrjes së vendimeve për të drejtat e qytetarëve, në mënyrë të drejtë dhe tërësisht të 
përcaktohet gjendja faktike, gjegjësisht të nxirren raporte objektive dhe të bazuara në ligje.

Edhe pse me Ligj është paraparë obligimi për vizita kontrolluese tek mjeku për pensionet e 
përkohshme invalidore, qytetarët shprehin pakënaqësi nga vendimi i organit kompetent me të ci-
lin, pas kontrollit të bërë, ndërpritet e drejta e pensionit invalidor. Duke e pasur parasysh se vizita 
kontrolluese tek mjeku për pensionin e përkohshëm është paraparë me ligj, Avokati i Popullit nuk 
ka mundësi për intervenim, vetëm në raste të pensionit të përkohshëm në bazë të sëmundjeve, 
pasi që me kornizën ligjore janë përcaktuar saktë dhe nuk u nënshtrohen kontrolleve, ndërsa 
vendimet e marra për të drejtën e realizuar të pensionit invalidor nuk mund të ndryshojnë.

Përsëri, edhe pse në numër më të vogël, janë parashtruar parashtresa për realizimin e të 
drejtës së pensionit invalidor, për shkak të zvarritjes së procedurës dhe në një pjesë të këtyre 
parashtresave konstatohet se lëndët janë në këqyrje dhe përpunim në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, për shkak të dyshimit se është kryer vepër penale, me dokumentacion të falsifikuar 
për realizimin e kësaj të drejte ose për shkak të dyshimit se qytetarët kanë paguar ryshfet që 
ta realizojnë këtë të drejtë. Avokati i Popullit kërkoi përshpejtimin e procedurës dhe i sugjeroi 
organit të punëve të brendshme që të kthehen lëndët për shkak të procedimit të mëtejmë tek 
organi kompetent, nëse nuk është konstatuar se ka bazë për procedurë gjyqësore.

Sipas Avokatit të Popullit, qytetarët në mënyrë të pamjaftueshme i njohin rregullat ligjore, 
me ç’rast nevojitet edukim përkatës për mënyrë, gjegjësisht kushtet e realizimit të ndonjë të 
drejte të caktuar, si dhe për veprimin e organeve të cilat vendosin në mënyrë relevante. Kjo që 
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u theksua doli nga kërkesat e qytetarëve në lidhje me të drejtën e pensionit familjar dhe pa-
kënaqësisë së tyre për atë se është rritur kufiri i moshës për bashkëshortin/ten të venë/veun, 
gjegjësisht se kanë ndryshuar kushtet për realizimin e së drejtës së pensionit familjar, me ç’rast 
nuk kanë mundur ta realizojnë këtë të drejtë. Në këto raste, Avokati i Popullit, duke mos ngritur 
procedurë, i njoftoi parashtruesit për mënyrën e realizimit të së drejtës të pensionit familjar, si 
dhe i informoi me rregullat ligjore dhe obligimin e tyre.

Sa u përket parashtresave për të drejtën e pensionit të pleqërisë, Avokati i popullit interve-
note për përshpejtimin e procedurës, me ç’rast qytetarët i realizonin të drejtat e tyre. Realizimi i 
së drejtës së pensionit të pleqërisë, në shumicën e rasteve, pamundësohej për shkak të të dhë-
nave të paevidentuara ose të cilat janë evidentuar gabimisht në evidencën amë, kontribute të 
cilat nuk janë paguar me kohë apo për shkak të mosdërgimit të të dhënave të nevojshme deri te 
Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor nga ana e punëdhënësve.

Në lidhje me shkeljen e të drejtave, Avokati i Popullit sugjeroi që Fondi për Sigurim Pension-
al dhe Invalidor t’i ndërmerr masat e parapara me ligj për arkëtimin e kontributit, me ç’rast bllo-
koheshin llogaritë e punëdhënësve borxhlinj, ndërsa qytetarët i realizonin të drejtat. Megjithatë 
ka edhe raste kur arkëtimi i kontributeve nuk mund të realizohej, për shkak të procedurave të 
hapura të falimentimit.

Qytetarët janë ankuar edhe për pamundësinë e realizimit të të drejtës së pensionit për 
shkak të stazhit të paevidentuar për pension, edhe pse janë paguar kontributet për sigurim pen-
sional dhe invalidor. Avokati i Popullit konstatoi raste kur stazhi për pension nuk është evidentuar, 
për shkak të mungesës së dëshmive përkatëse se kontributi është paguar për tërë periudhën 
gjatë të cilës ka punuar qytetari apo për shkak se nuk është dorëzuar dokumentacioni dhe for-
mularët e nevojshëm nga ana e punëdhënësit.

Njëherësh, qytetarët ballafaqoheshin edhe me probleme gjatë realizimit të së drejtës për 
pension, të bazuar në marrëveshje ndërkombëtare dhe bilaterale, veçanërisht gjatë realizimit të 
pjesës proporcionale të pensionit apo gjatë ripensionimit të stazhit të realizuar në ish-republikat 
e RSFJ-së. Në rastet kur procedura prolongohej për arsye se qytetarët nuk i kishin dorëzuar do-
kumentet e nevojshme Avokati i Popullit fillimisht i njoftonte palët se si të veprojnë dhe t’i dorë-
zojnë dokumentet e nevojshme, me ç’rast intervenimet vazhdonin para organit, me qëllim që të 
vendoset sipas kërkesa ose të paguhet pensioni tashmë i realizuar, në afatin e paraparë ligjor.

Në lidhje me realizimin e të drejtës së pensionit nga shtetet e tjera edhe gjatë këtij viti 
raportues vazhdoi bashkëpunimi i mirë me institucionet e ombudsmanëve të shteteve të tjera, 
veçanërisht me ish-republikat Jugosllave, gjë që kontribuoi për përshpejtimin e procedurës dhe 
realizimin e të drejtave në fushën e pensionit.

Qytetarët ngadalë dhe vështirë i re-
alizonin të drejtat e sigurimit pensional 
dhe invalidor, për shkak të prolongimit të 
paarsyeshëm të procedurave para organeve 
kompetente, veçanërisht në procedurat për 
vendimmarrje sipas ankesave.

Përgjigjet sipas kërkesave të Avokatit 
të popullit, nga ana e organeve kompetente, 
shpesh janë formale dhe jo thelbësore dhe 
përkatëse.

Marrja e vendimeve të organeve kom-
petente në afatet ligjore sipas kërkesave të 
qytetarëve, përshpejtim i procedurave sipas 
ankesave të depozituara të qytetarëve për 
realizim më të shpejtë dhe më efikas të të 
drejtave të qytetarëve.

Organet kompetente të dërgojnë 
përgjigje thelbësore sipas kërkesave të 
Avokatit të Popullit, me qëllim të realizimit 
papengesë dhe mbrojtjes së të drejtave të 
qytetarëve nga fusha e pensionimit.

Konstatime Rekomandime
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E drejta e mbrojtjes shëndetësore, edhe pse është një prej të drejtave themelore të 
qytetarëve akoma realizohet me vështirësi dhe me shumë probleme. Krahasuar me vitin para-
prak, numri i parashtresave të paraqitura shënon ulje të vogël. Megjithatë, problemet e qytetarëve 
nuk janë zvogëluar, as nuk kanë ndryshuar, ndërsa nuk janë vërejtur as ndryshime të konsider-
ueshme në qasjen deri te të drejtat e mbrojtjes shëndetësore, por edhe në lidhje me të drejtat 
e sigurimit shëndetësor.

Edhe më tej një prej problemeve më të zakonshme është marrja e vendimeve me vonesë 
sipas kërkesave të qytetarëve, veçanërisht nga ana e ministrit të Shëndetësisë si organ i shkallës 
së dytë, ndërsa në rritje janë edhe parashtresat të cilat kanë të bëjnë me zvarritjen e procedurës 
para Fondit për Sigurim Shëndetësor.

Në këtë drejtim, më së shpeshti zvarriteshin procedurat sipas kërkesave për refundimin 
e mjeteve për shërbime të kryera shëndetësore mbi barrë të Fondit, ndërsa qytetarë u balla-
faquan edhe me probleme gjatë realizimit të të drejtave të sigurimit të detyrueshëm shënde-
tësor, shfrytëzimit me kohë të shërbimeve shëndetësore dhe pagimit të participimit për shërbime 
të caktuara shëndetësore, gjegjësisht me probleme gjatë lirimit nga pagesa e pjesëmarrjes. 
Gjithashtu, kanë kërkuar mbrojtje për shkak të mjekimit të pandërgjegjshëm, joprofesional dhe 
jocilësor, por nuk munguan edhe parashtresat për realizimin e të drejtës së mjekimit jashtë 
vendit. Edhe pse në vëllim më të vogël, parashtresa parashtroheshin për shkak të pamundësisë 
për t’u realizuar e drejta e njohjes apo pagesës së kompensimit në para për shkak shtatzënisë, 
lindjes dhe amësisë, si dhe kompensimit në para për mungesë nga puna për shkak të sëmundjes 
apo lëndimit.

Veprimi sipas parashtresave për zvarritjen e procedurave tregoi se organet kompetente 
veprojnë me avash jo me kohë sipas kërkesave të qytetarëve, veçanërisht sipas ankesave të pa-
raqitura, ndërkohë që nuk respektohet as afati ligjor për veprimin sipas aktgjykimeve të gjykatës 
kompetente.

Për tejkalimin e këtij problemi, Avokati i popullit krahas Sugjerimit pranë Ministrisë së 
Shëndetësisë, dërgoi raporte të veçanta deri te ministri i Shëndetësisë, ndërsa praktikoi edhe 
këqyrje të shpeshta të drejtpërdrejta dhe biseda me personat përgjegjës zyrtarë, ndërsa për 
shkak të mosveprimit sipas kërkesave të tij, gjegjësisht për shkak të pengesës në veprim e 
njoftoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Pas intervenimeve të shumta të Avokatit të Popullit, në gjysmën e dytë të periudhës rapor-
tuese, u veprua për një pjesë të kërkesave të Avokatit të Popullit, gjegjësisht u miratuan akte 
përkatëse sipas kërkesave dhe ankesave të qytetarëve, por megjithatë problemi nuk u tejkalua 
tërësisht.

Para Ministrisë së Shëndetësisë akoma ka lëndë të pazgjidhura, veçanërisht lëndë për të 
cilat ekziston aktgjykim i Gjykatës Administrative të Republikës së Maqedonisë, ndërsa si shkak 
për mosveprim Ministria e thekson mungesën e dokumenteve për lëndët.

Është në rritje edhe numri i parashtresave të qytetarëve për zvarritjen e procedurave para 
organit të shkallës së parë, gjegjësisht Njësive rajonale të Fondit për Sigurim Shëndetësor të 
Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit, konstatoi se shpeshherë pasi Ministria e Shëndetësisë apo Gjykata 
Kushtetuese merr vendim, me të cilin lënda kthehet në shqyrtim dhe vendimmarrje të sërishme 
në organin e shkallës së parë, për një kohë të gjatë nga ana e organit nuk miratohet akt i ri ose 
nuk veprohet në përputhje me udhëzimet e aktgjykimeve të gjykatës. Për një numër të madh 
të parashtresave Fondi përsëri vendos në mënyrë të njëjtë me arsyetim se gjendja faktike është 
përcaktuar dhe Fondi mbetet në qëndrimin e njëjtë.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit sugjeronte pakontestueshmërinë e veprimit të plotfu-
qishëm gjyqësor dhe detyrimin që të gjithë personat juridik dhe fizik ta respektojnë vendimin 
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gjyqësor nën kanosjen e sanksioneve ligjore. Gjithashtu, Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët 
që, në procedurën sipas ankesës, të kërkojnë ndryshimin, anulimin ose shfuqizimin e aktvendim-
it të Fondit, gjegjësisht të miratohet akt i cili përkon me gjendjen faktike.

Kërkesat e qytetarëve për realizimin e të drejtës së kompensimit të shpenzimeve për 
mjekim në institucionet shëndetësore private refuzoheshin për shkak se shërbimi është dhënë 
nga një institucion shëndetësor, i cili nuk ka lidhur kontratë me Fondin për Sigurim Shëndetësor. 
Ndërsa, ata të cilët kanë shfrytëzuar shërbime në institucionet shëndetësore me të cilat Fondi 
ka lidhur kontratë, pas intervenimit të Avokatit të Popullit e realizonin të drejtën e refundimit të 
mjeteve. 

Një numër i konsiderueshëm i parashtresave janë parashtruar për shkak të kufizimit të 
të drejtave të sigurimit shëndetësor të detyrueshëm. Në këtë kontekst, problemet u paraqitën 
me inkorporimin e sistemit të ri për përpunimin e të dhënave, gjegjësisht kartelave elektronike 
shëndetësore, veçanërisht për shkak të procedurave të gjata për lëshimin e kartelave elektronike 
shëndetësore, kartelave të humbura, gabimeve teknike gjatë shtypjes së kartelave etj. Qytetarët 
u detyruan edhe njëherë ta përsërisin procedurën për lëshimin e kartelave elektronike shën-
detësore. Njëherësh, qytetarët kërkonin këshillë nga Avokati i Popullit në kuptimin se a duhet 
detyrimisht të kenë kartelë shëndetësore elektronike ose mund t’i shfrytëzojnë edhe kartonët e 
kaltër, përkatësisht se a e zëvendëson kartela elektronike legjitimacionin shëndetësor. Pas inter-
venimeve të Avokatit të Popullit në procedurat për lëshimin e kartelave elektronike, qytetarët e 
realizonin të drejtën e tyre.

Avokati i popullit, edhe në këtë periudhë, pranoi parashtresa nga disa organizata joqeveri-
tare për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Kështu, Asociacioni për Edukim dhe Hulumtim 
Shëndetësor “H.E.R.A.”, kërkoi mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave nga komuna e Shuto 
Orizares për shkak të arkëtimit të paligjshëm të shërbimeve shëndetësore, të cilat në pajtim 
me kornizën ligjore kanë qenë falas, si dhe arkëtimin e një shume më të lartë sesa participimi i 
paraparë ligjor për shërbime për të cilat paguhet vetëm participim. Asociacioni Rom për Afirmim 
Multikulturor “ROMA” SOS-Prilep, kërkoi intervenim për shkak të ngarkimit të qytetarëve për të 
parashtruar deklaratë për të ardhurat e realizuara deri te Fondi për Sigurim Shëndetësor, kontrib-
utet e së cilit janë paguar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. Për këtë shkak, rreth 50% e 
personave të papunë në territorin e Republikës së Maqedonisë, në mesin e të cilëve numri më i 
madh janë romë, nuk kanë arritur ta vazhdojnë të drejtën e sigurimit shëndetësor, ndërsa Sho-
qata e Qytetarëve për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve “LIL” u drejtua për mbrojtjen e qytetarëve 
për arsye se ata ishin ngarkuar të paguajnë kapar për mjekimin spitalor në një klinikë shtetërore.

Edhe pse deri te Avokati i Popullit për këto probleme nuk janë paraqitur parashtresa konk-
rete nga qytetarët, Avokati i Popullit, duke e pasur parasysh se këto probleme prekin një grup 
më të madh të qytetarëve, u drejtua deri te organet kompetente me kërkesë që të ndërmerren 
masa për përcaktimin e gjendjes faktike dhe sanksionimin e veprimit eventual joligjor. Në këtë 
kontekst, duke u nisur nga e drejta e shërbimeve falas tek mjekët amë, iu drejtua Sektorit për 
kontroll në kuadër të Fondit për Sigurim Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë me kërkesë 
që të bëjë mbikëqyrje mbi institucionet e theksuara shëndetësore dhe të ndërmerren masa 
ligjore kundër mjekëve amë të cilët veprojnë në kundërshtim me ligjin, gjegjësisht i arkëtojnë 
kontrollet e personave të siguruar. Sektori për kontroll në rastet ku ka konstatuar parregullsi në 
punën e institucioneve shëndetësore shqiptoi dënime përkatëse.

Me qëllim që të ndërpritet obligimi i qytetarit që ai të paraqes deklaratë për të ardhurat e 
realizuara, për arsye se një kontroll dhe këqyrje në të ardhurat e realizuara duhet ta bëjë Drej-
toria e të Ardhurave Publike, gjegjësisht organet dhe institucionet përkatëse, të cilat duhet të 
kenë obligim ligjor për të dorëzuar dëshmi të një karakteri të këtillë atje ku është e nevojshme, 
Avokati i Popullit sugjeroi që Ministria e Financave, Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi për Sig-
urim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë në mënyrë të drejtë dhe në tërësi ta zbatojnë 
vendimin e Gjykatës Kushtetuese në ndryshimet ligjore. Gjithashtu, Avokati i Popullit paraqiti 
Propozim, për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së neneve të Ligjit për kontrib-
ute nga sigurimi i detyrueshëm social, të cilat parashohin obligime të tilla për qytetarët, pranë 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit konstatoi shkelje nga ana e Klinikës shtetërore me ngarkimin e qytetarëve 
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për të paguar kapar si kusht i domosdoshëm për mjekim spitalor në Klinikë edhe atë përpara 
se ta shfrytëzojnë shërbimin shëndetësor. Prandaj, kërkoi nga ISHP Klinika Universitare për Së-
mundje Kirurgjike “Shën Naumi i Ohrit” të mos kushtëzohen pacientët të paguajnë shuma të cak-
tuara si kapar përpara se të marrin trajtimin mjekësor, gjegjësisht para se të shfrytëzojnë ndonjë 
shërbim të caktuar mjekësor. Me vendim të Këshillit Drejtues të Klinikës është hequr kapari dhe 
qytetarët pa pengesë e kanë realizuar të drejtën e trajtimit spitalor.

Qytetarët janë ballafaquar me probleme në lidhje me trajtimin e rregullt dhe mjekimin për 
disa sëmundje të rënda, për shkak të mungesës së barërave, mungesës së aparateve të nevoj-
shme apo për shkak të kushteve të këqija joadekuate për trajtim dhe shërim.

Sa i përket të drejtës së mjekimit jashtë vendit është i vogël numri i parashtresave, ndërsa 
nga procedimi për të njëjtat del konstatimi për procedurat e gjata për marrjen e vendimit dhe 
mosnënshkrimin e propozimit për dërgim për shërim jashtë vendit nga ana e mjekëve, edhe 
pse nuk ka kushte për mbrojtje përkatëse në Republikën e Maqedonisë. Sugjerimet e Avokatit 
të Popullit, që të përshpejtohet procedura dhe të përcaktohet drejtë gjendja faktike dhe po qe 
se vlerësohet se mjekimi nuk mund të sigurohet në Republikën e Maqedonisë, të mundësohet 
mjekim jashtë vendit, janë pranuar pjesërisht.

Gjatë këtij viti dukshëm është zvogëluar numri i parashtresave për shkeljen e të drejtës apo 
pagesës së 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, 
përllogaritjes gabimisht të lartësisë së kompensimit dhe mospagesës së kompensimit për shkak 
të kontributeve të papaguara. Në këtë drejtim, ndërsa në lidhje me ndryshimet e Ligjit për ma-
rrëdhëniet e punës me të cilat gratë e punësuara me shtatzëni patologjike marrin 70 për qind 
të pagës gjatë pushimit të lindjes dhe jo 100 për qind të pagës, aq sa paguhet gjatë pushimit 
të lindjes, Avokati i Popullit ngriti procedurë me iniciativë të tij, për mbrojtjen e të drejtave të 
nënave të ardhshme dhe kërkoi nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Shëndetë-
sisë dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor që shtatzënia patologjike të mos trajtohet si sëmundje, 
ndërsa konform kësaj të bëhet edhe kompensimi për mungesën gjatë lindjes. Njëherësh, për 
shtatzëninë patologjike kërkoi mendim edhe nga Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë.

Qytetarët janë ankuar edhe për mjekim jopërkatës, joprofesional dhe jocilësor, në të 
shumtën e raste me pasoja me vdekje. Duke e pasur faktin se Avokati i Popullit nuk është ek-
spert për të vlerësuar nëse në rastet konkrete janë respektuar protokollet mjekësore, iu drejtua 
Ministrisë së Shëndetësisë, Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor si dhe Dhomës së 
Mjekëve të Republikës së Maqedonisë dhe kërkoi që të analizohen rastet, të formohen komisione 
të veçanta profesionale të cilat do të bëjnë mbikëqyrje mbi punën e mjekëve të cekur dhe në 
përputhje me informacionet e marra të ndërmarrin masa ligjore përkatëse.

Në këtë kontekst, në njërin prej këtyre rasteve, për një pacient të ISHP Klinika Universitare 
për Hematologji, Avokati i Popullit konstatoi ushtrimin e veprimtarisë nga një punonjës shënde-
tësor i cili nuk e ka ripërtërirë licencën e punës. Madje pas intervenimit të Avokatit të Popullit për 
rastin konkret, autoritetet e Klinikës nuk lejuan që punonjësi shëndetësor ta vazhdojë punën pa 
licencë të punës. Avokati i Popullit kërkoi nga ministri i Shëndetësisë që të ndërmarrë masa, me 
qëllim të tejkalimit të dobësive të konstatuara në komunikim dhe përmirësimin e bashkëpunimit 
midis organeve kompetente, në drejtim të informimit me kohë për (mos) vazhdimin, gjegjësisht 
mosposedimin e licencës për punë të punonjësve shëndetësorë, në mënyrë që në të ardhmen të 
parandalohet që pacientët të marrin shërbime mjekësore nga ndonjë mjek me licencë të skaduar 
apo pa licencë përkatëse për ushtrimin e veprimtarive shëndetësore, që është në kundërshtim 
me Ligjin për mbrojtje shëndetësore.

Programi për sigurimin e mjeteve për mjekimin spitalor dhe pa pagesë të participimit u 
mundëson pensionistëve me pension më të ulët sesa ai mesatar në Republikën e Maqedonisë për 
vitin 2013 ta realizojnë të drejtën e lirimit nga pagesa e participimit. Megjithatë në praktikë jo të 
gjithë qytetarët-pensionistë kanë mundur ta shfrytëzojnë këtë të drejtë.

Avokati i Popullit konstatoi se për shkak të interpretimit të ndryshëm të Programit janë 
liruar vetëm pensionistët të cilët pranojnë pension pleqërie, gjegjësisht Ministria e Shëndetësisë 
dha drejtimet vetëm për lirimin e këtyre shfrytëzuesve.

Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit ky qëndrim ndryshoi dhe të gjithë pensionistët, me 
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pension më të ulët sesa pensioni mesatar në Republikën e Maqedonisë për vitin 2013, janë përf-
shirë në Programin për sigurimin e mjeteve për mjekim spitalor pa paguar participim, gjegjësisht 
pa participim. Përndryshe, nga kjo pagesë janë liruar rastet e mjekimit në spital në institu-
cione shëndetësore spitalore në Republikën e Maqedonisë, menjëherë pas sëmundjes, gjendjes 
apo lëndimit akut ose për shkak të përkeqësimit të ndonjë sëmundje kronike, por jo edhe për 
mjekimin ditor në spital (spital ditor), rehabilitim mjekësor (procedura rehabilituese) dhe raste të 
vendosjes në institucion gerontologjik. Avokati i Popullit vlerësoi se edhe shfrytëzuesit e këtyre 
shërbimeve duhet të lirohen në bazë të Programit, por Ministria mbeti me qëndrimin se mjekimi 
ditor në spital (spital ditor), rehabilitimi mjekësor (procedurat rehabilituese) dhe rastet e ven-
dosjes në institucion gerontologjik nuk lirohen nga pagesa e pjesëmarrjes. 

 Veprim jo në kohë i Ministrisë së Shën-
detësisë dhe Fondit për Sigurim Shëndetësor 
sipas kërkesave të qytetarëve.
 Pakënaqësi e qytetarëve nga mëny-
ra e trajtimit në institucionet shëndetësore 
dhe dyshimi në mjekimin profesional, cilësor 
dhe përkatës nga ana e punonjësve shënde-
tësorë. 

Ministria e Shëndetësisë të krijojë 
kushte reale që qytetarët pa pengesë dhe 
shpejtë t’i realizojnë të drejtat e mbrojtjes 
dhe sigurimit shëndetësor me respektimin e 
parimit të azhurnitetit, efikasitetit dhe ekon-
omizimit.

Të përmirësohet marrëdhënia qytetar-
punonjës shëndetësor, gjegjësisht institu-
cion, në drejtim të përforcimit të besimit 
të qytetarëve në trajtimin dhe shërbimet e 
punonjësve shëndetësorë, me qëllim që me 
kohë dhe në mënyrë cilësore të realizohet 
e drejta e mbrojtjes shëndetësore dhe sig-
urimit shëndetësor e çdo qytetari. 

Konstatime

TË DREJTAT E FËMIJËVE

Interesi më i mirë për fëmijët është parimi kyç për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në 
familje, institucionet shëndetësore, institucionet sociale dhe në të gjitha organet dhe institucio-
net e tjera të cilat duhet të kujdesen për fëmijët dhe të drejtat e tyre. Por edhe krahas kësaj, 
interesi më i mirë i fëmijëve zakonisht është më shumë parim deklarativ sesa parim thelbësor 
prijës, ndërsa pjesëmarrja e fëmijëve dhe përfshirja e tyre në marrjen e vendimeve të cilat kanë 
të bëjnë me ta, me të drejtat dhe interesat e tyre, akoma nuk është në nivel të kënaqshëm.

Avokati i Popullit, gjatë kontakteve me fëmijët dhe bisedat e drejtpërdrejta për të drejtat 
dhe obligimet e tyre, si dhe për mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, konstatoi 
lëvizje të caktuar në vitin 2013, gjë të cilën e konfirmojnë edhe denoncimet e paraqitura nga 
fëmijët për shkeljen e një të drejte të caktuar në familje apo shkollë. Kjo do të thotë se fëmijët 
gradualisht bëhen të vetëdijshëm se janë bartës të të drejtave dhe obligimeve, por akoma nuk 
disponojnë me aftësi dhe njohuri të mjaftueshme për t’i njohur shkeljet e të drejtave dhe nuk 
janë mjaftueshëm të inkurajuar për t’i paraqitur shkeljet deri te organet kompetente.

Nga ana tjetër, brengos mosgatishmëria e atyre që vendosin për fëmijët dhe që kujdesen 
për interesin e tyre më të mirë, ta dëgjojnë dhe t’i kushtojnë vëmendje mendimit të fëmijës, 
pavarësisht nëse bëhet fjalë për të drejtat në familje, arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale etj. 

Shënime hyrëse

Rekomandime
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gjë që çon drejt asaj që të mos i kushtohet vëmendje përkatëse qëndrimit të fëmijëve nga ana e 
subjekteve të cilat kujdesen për të drejtat dhe për interesin më të mirë të fëmijëve.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës e thekson kujdesin shoqëror për familjen dhe aktivitetet 
sociale, të cilat duhet të sigurojnë mbrojtje të vërtetë të të drejtave të fëmijëve. Këto të drejta 
veçanërisht rrezikohen kur prindërit, duke u nisur nga interesat e tyre personale dhe problemet e 
tyre, e harrojnë fëmijën dhe obligimin për t’u kujdesur për rritjen dhe zhvillimin e tij të drejtë, aq 
më shumë kur në kushte të mospajtimit dhe mosmarrëveshjes së prindërve midis tyre e shfrytë-
zojnë fëmijën si instrument për plotësimin e kërkesave të tyre ose për t’iu hakmarrë partnerit.

Edhe kjo periudhë raportuese, në procedurat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës në 
familje kërkues zakonisht janë prindërit, ndërsa veprimi sipas parashtresave jo rrallëherë kon-
firmon se vetë ata në mënyrë jopërkatëse i kryejnë obligimet dhe detyrat e tyre si prindër dhe 
se pikërisht ata kontribuojnë për shkeljen e të drejtave të fëmijëve, veçanërisht në fushën e të 
drejtave familjare.

Sipas Avokatit të Popullit kontakti me fëmijën është pikënisje në angazhimet për avancimin 
e të drejtave të tyre. Nuk duhet të diskutohet për çështje të rëndësishme në lidhje me fëmijët pa 
organizimin e pjesëmarrjes së tyre ose të paktën të shqyrtohet pjesëmarrja e tyre, madje edhe 
në raste kur bëhet fjalë për marrëdhënie familjare, përkatësisht marrëdhënie prindër-fëmijë.

Veprimi i Avokatit të Popullit në rastet e shkeljes të së drejtës së fëmijës për marrëdhënie 
dhe kontakte personale me prindin me të cilin nuk jeton, ishte në drejtim të respektimit të së 
drejtës së fëmijëve, që papengesë të mbajë kontakte personale me dy prindërit, në bazë të për-
hershme, përveç se një gjë e tillë nuk është në interesin më të mirë të fëmijëve.

Qendrat për punë sociale, si organe kompetente për mbrojtjen e të drejtave dhe interesit 
më të mirë të fëmijës, përsëri nuk arritën në tërësi dhe pa probleme ta mbrojnë fëmijën nga 
konfliktet midis prindërve dhe të ndihmojnë i njëjti të jetë fëmijë i të dy prindërve dhe jo instru-
ment për qartësimin e keqkuptimeve dhe problemeve midis ish-bashkëshortëve apo partnerëve 
jashtëmartesorë. Praktika e Avokatit të Popullit konfirmon se pavarësisht nëse e drejta e marrë-
dhënieve dhe kontakteve personale e fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton është nga bashkë-
sia martesore apo jashtëmartesore, fëmijës shumë shpesh i pamundësohet realizimi i kontakteve 
me prindin, ndërsa jo rrallë herë kjo ndodh për shkak të mosrespektimit të gjatë të Aktvendimit 
për t’u takuar, te fëmija paraqitet rezistencë për kontakte dhe refuzimi për t’u parë me prindin 
me të cilin nuk jeton. Rastet e këtilla edhe njëherë e konfirmojnë nevojën e veprimit me kohë 
dhe të përshtatshëm të shërbimeve profesionale të cilat përmes sistemit për ndihmë dhe për 
mbrojtjen e  fëmijëve dhe prindërve duhet të sigurojnë punë këshillëdhënëse dhe këshillimore 
cilësore, me zbatimin e punës ekipore interdisiplinore.

Gjithashtu, janë të pakontestueshëm rastet e shumta për mbrojtjen e fëmijëve sipas të 
cilave, institucionet kompetente gjatë veprimit të tyre udhëhiqen nga procedurat ligjore dhe 
masat administrative, me ç’rast shpesh midis tyre nuk koordinohen mjaftueshëm dhe janë të 
ngadalshëm. Kjo, sidomos është e dukshme në kushte të mosrespektimit të Vendimit për takim 
apo për besimin e fëmijës dhe pamundësimit të qendrave për punë sociale për ta marrë fëmijën 
nga njëri prind dhe për t’ia dhënë prindit tjetër, i cili me Vendimin e Qendrës apo të Gjykatës 
është caktuar si kujdestar i fëmijës.

Intervenimet e Avokatit të Popullit, në të gjitha këto raste, si dhe sugjerimet e paraqitura 
pranë qendrave kompetente u bënë me qëllim të rikujtimit se fëmija ka të drejtë për kujdes dhe 
respekt, ndërsa parimi i interesit më të mirë të fëmijës nuk duhet të harrohet në asnjë moment 
nga ana e atyre të cilët vendosin për fatin e fëmijës dhe marrëdhënies së tij ndaj prindërve dhe 
anëtarëve të tjerë të familjes. Gjithashtu, të punohet me prindërit dhe fëmijën/fëmijët, të mos 
keqpërdoret pjekuria e tyre e pamjaftueshme dhe të respektohet e drejta e fëmijëve që të mos 
përcaktohet për njërin prej prindërve, por ai të ketë të drejtë t’i dojë prindërit e tij dhe të mos 

Të drejtat e fëmijës në familje
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vihet në situatë në të cilën do të ndjehej fajtor, pasi që prindërit e tij nuk jetojnë bashkë.
Kur bëhet fjalë për të drejtat e fëmijëve në familje, është i pakontestueshëm kujdesi i 

prindërve për të drejtat e fëmijëve, qendrave për punë sociale, të gjitha organeve dhe institu-
cioneve të tjera, përfshirë edhe rolin e Avokatit të Popullit në rastet kur organet kompetente nuk 
i ndërmarrin masat përkatëse.

Nga ana tjetër, në veprimin sipas kërkesave nga sfera e të drejtave familjare, qendrat për 
punë sociale duhet të jenë më transparente dhe ta përmirësojnë sjelljen ndaj qytetarëve të cilët 
janë ankuar për ekipe profesionale të paazhurnuara, marrëdhënie jopërkatëse dhe veprim të 
ngadalshëm për rregullimin e relacioneve familjare midis fëmijëve dhe prindërve, ndërsa kanë 
dyshuar edhe në profesionalizmin e ekipit i cili vepron për të drejtat e fëmijëve për të mbajtur 
kontakte personale me prindin me të cilin nuk jeton.

Në këto raste, Avokati i Popullit, përmes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, kërkonte 
të kryhet mbikëqyrje profesionale nga ana e Entit për Veprimtari Sociale mbi punën e ekipeve 
profesionale, e që gjithmonë pranohej, me ç’rast Enti, me udhëzime përkatëse i orientonte qen-
drat kompetente se si të veprojnë dhe në cilën pjesë të punës t’i përforcojnë kapacitetet dhe 
aktivitetet e tyre.

Në disa raste, Avokati i Popullit intervenoi edhe për realizimin e së drejtës për marrëdhënie 
personale dhe kontakte të drejtpërdrejta, në pajtim me Konventën e Hagës për aspektet civile-
juridike të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve, kur fëmija dhe prindërit jetojnë jashtë vendit. 
Njëherësh, sugjeronte që pa pengesa dhe pa probleme të mbahen kontakte përmes teknologjisë 
bashkëkohore informatike, me qëllim që fëmija të mos i ndërpresë lidhjet me më të afërmit të 
cilët janë të rëndësishëm për zhvillimin psiko-fizik të drejtë të tij, ndërsa gjatë ardhjes së fëmi-
jës, gjegjësisht prindit në Republikën e Maqedonisë, takimet të zhvillohen në pajtim me Vendimin 
e qendrës për punë sociale.

Avokati i Popullit konsideron se është e domosdoshme nevoja e monitorimit të familjes 
në kryerjen e të drejtës prindërore, gjegjësisht kujdesit për fëmijët, si dhe bashkëpunimit me 
shkollat, institucionet shëndetësore dhe institucionet për mbrojtje sociale, me kohë t’i drejtojnë 
prindërit që vetë apo bashkë me fëmijët në trajtim përkatës në këshillimore apo në ndonjë in-
stitucion tjetër shëndetësor, veçanërisht në rastet e familjeve disfunksionale, gjegjësisht familje-
ve të cilat ndodhen në rrezik social. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit rekomandoi ndërmarrjen 
e veprimeve dhe masave parandaluese nga ana e qendrave për punë sociale, bashkëpunim dhe 
koordinimin të aktiviteteve me institucione të tjera, me qëllim të përforcimit të kapaciteteve të 
prindërve dhe ngritjen e vetëdijes për përgjegjësinë e prindërve për kujdesin për fëmijët dhe 
ndjekjen e respektimit të masave të miratuar nga ana e qendrave kompetente për punë sociale.

Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve, në mesin e të cilave dhe të fëmijëve, nga çdo lloj i 
dhunës dhe zvogëlimi i sjelljes së dhunshme dhe agresive tek të rinjtë ishte aktual edhe në vitin 
2013. Edhe pse me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe kornizës juridike vendore ndalohet 
dhuna në familje, ndërsa shteti ndërmerr masa për mbrojtje nga çdo lloj i dhunës dhe keqpër-
dorime, fëmijët përsëri janë paraqitur si viktima të dhunës në familje, në shkollë, ndërsa nuk u 
përjashtua as dhuna midis vetë fëmijëve.

Avokati i Popullit konstatoi gatishmëri dhe kapacitet të pamjaftueshëm të organeve dhe 
institucioneve për parandalimin efikas dhe efektiv dhe sigurimin e mbrojtjes së fëmijëve nga çdo 
lloj i dhunës, si dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, ndërsa u konstatua edhe nevoja e marrë-
dhënies serioze, planifikimit të aktiviteteve me qëllim të parandalimit të dhunës midis fëmijëve, 
e cila ishte karakteristike në vitin e kaluar.

Në kontekst të kësaj që u tha, qytetarët krahas parashtrimit të parashtresave, shpeshherë 
me telefon apo personalisht me vizitë në institucion, kërkonin këshilla për mbrojtje nga dhuna në 

Dhuna në familje dhe lloje të tjera të dhunës mbi fëmijët dhe 
dhuna midis fëmijëve
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familje, si dhe mënyrë se si të veprojnë në rast të dhunës nga familjarët e afërm apo anëtarët e 
familjes. Në disa raste, Avokati i Popullit pas pëlqimit paraprak nga viktima u drejtohej qendrave 
për punë sociale apo stacioneve policore në të cilat janë paraqitur rastet e dhunës dhe kërkonte 
ndërmarrjen e masave për mbrojtjen e të drejtave të personave në familje ku ushtrohet dhuna, 
ndërsa vinte në pah edhe respektimin konsekuent të Ligjit për familje në lidhje me propozimin e 
masave të përkohshme për mbrojtjen nga dhuna në familje.

Në këtë mënyrë ka vepruar edhe për mbrojtjen e fëmijës nga dhuna e që edhe në këtë 
periudhë raportuese, në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthortë, paraqitet si viktimë në familje 
ku nëna, ndërsa më pak babai, paraqet dhunë familjare. Avokati i Popullit intervenoi edhe për 
vendosjen e viktimave në Qendrën për Mbrojtjen e Viktimave nga Dhuna në Familje, gjegjësisht 
në Shelter qendrën, me sugjerimin që të zbatohet punë ekipore profesionale, këshillëdhënëse 
dhe multidisiplinore për tejkalimin e pasojave të dhunës tek viktima.

Krahas vërejtjeve, në lidhje me kapacitetin dhe gatishmërinë e qendrave kompetente për 
mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna në familje, veprimi sipas parashtresave për këtë çështje tregon 
se qendrat për punë sociale jo gjithmonë veprojnë me kohë dhe nuk ndërmarrin gjithmonë masa 
përkatëse me të cilat fëmijës do t’i sigurojnë mbrojtje reale nga dhuna e mëtejmë që do të thotë 
se është i nevojshëm veprim më efikas, përfshirë edhe dhënien e propozimit për shqiptimin e 
masave të përkohshme.

Nga ana tjetër, shqetësojnë parashtresat të cilat kanë të bëjnë me dhunën fizike dhe psikike 
mbi fëmijët nga ana e kuadrit mësimdhënës, si dhe sjelljen jopërkatëse të mësimdhënësve e që 
reflektohet mbi zhvillimin dhe sjelljen e fëmijëve.

Avokati i Popullit përveç nga shkollat, kërkonte edhe nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit 
ose Inspektorati i Autorizuar i Arsimit në komunën përkatëse, të ndërmerren masa, me qëllim që 
arsimi të drejtohet nga zhvillimi i personalitetit të fëmijës dhe aftësive të tij mendore dhe fizike, 
duke mbajtur llogari për respektimin e personalitetit dhe dinjitetit të fëmijëve, gjë që gjithsesi 
e imponon nevojën e institucioneve dhe shërbimeve të cilat janë përgjegjëse për përkujdesjen 
dhe arsimimin e fëmijëve, veç tjerash, të mbajnë llogari edhe për personel përkatës i cili punon 
me fëmijët. Duke sugjeruar se fëmija nuk guxon t’u ekspozohet maltretimeve apo procedurave 
të tjera brutale, jonjerëzore apo veprimeve fyese apo dënimeve dhe obligimin që të ndërmerren 
masa për mbrojtjen e fëmijëve nga të gjitha format e maltretimit fizik dhe psikik, nga shkelje dhe 
keqtrajtime të tjera, Avokati i Popullit kërkoi që gjatë ndërmarrjes së masave për zbatimin e disi-
plinës në shkolla të respektohet personaliteti dhe dinjiteti i fëmijëve. Në numrin më të madh të 
parashtresave organet kompetente për inspektim nuk kanë konstatuar dhunë fizike apo psikike 
mbi fëmijët, gjegjësisht mësimdhënësit ose u paralajmëruan ose u ndëshkuar për disiplinë, për 
shkak të mosrespektimit të disiplinës së punës, por jo edhe për dhunë mbi fëmijët.

Në këtë periudhë raportuese, vetë fëmijët janë paraqitur dhe kanë parashtruar parashtresa 
deri te Avokati i Popullit për sjellje jopërkatëse nga ana e disa arsimtarëve dhe pas masave të 
ndërmarra problemet janë tejkaluar, gjegjësisht mësuesit e kanë ndryshuar sjelljen ndaj fëmi-
jëve, ndërsa nxënësit ishin të kënaqur nga mënyra me të cilën janë trajtuar në shkollë. Është 
për t’u përmendur ekzistimi i Prokurorëve për fëmijë në disa shkolla fillore dhe të mesme, të 
cilët i inkurajojnë fëmijët që të denoncojnë çdo lloj të shkeljes së të drejtave nga të punësuarit 
në shkollë apo familje, ndërsa njëherësh edhe vetë denoncojnë mosrespektimin e të drejtave të 
fëmijëve pranë Avokatit të Popullit.

Duke i pasur parasysh ngjarjet nëpër shkolla, konfliktet dhe zënkat fizike midis fëmijëve 
apo me persona jashtë shkollës, Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave për këto 
probleme, me iniciativë personale, vuri në pah nevojën e domosdoshme për ndërmarrjen e 
masave përkatëse që sigurimi të jetë i arsyeshëm, gjegjësisht angazhimi i tij të përkojë me 
veprimet e nxënësve dhe personave të tjerë në shkollë, me qëllim të sigurisë më të madhe në 
shkolla.  Avokati i Popullit me qëllim të mbrojtjes dhe sigurisë më të madhe të fëmijëve gjatë 
ardhjes dhe qëndrimit të tyre në shkollë theksoi nevojën e ndërmarrjes së masave përkatëse, 
gjegjësisht kontrollit më të madh të të gjithëve që hyjnë në shkollë, në mënyrë që të pengohen 
incidentet me të cilat rrezikohet siguria dhe jeta e nxënësve në shkolla. 

Avokati i Popullit me vëmendje dhe seriozitet të madh me iniciativë të tij veproi sipas par-
ashtresave për zënkat fizike midis nxënësve, në të shumtën e rasteve jashtë shkollës, ndërkohë 
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që intervenoi drejtpërdrejt edhe përmes ligjëratave dhe punëtorive në shkollat ku ka ndodhur 
dhuna, me qëllim që të ulet atmosfera e tensionuar dhe të theksohen vlerat pozitive dhe mënyra 
e komunikimit midis moshatarëve. Duke e pasur parasysh faktin se edhe më tej ndodhin zënka 
fizike midis nxënësve në shkolla, Avokati i Popullit e thekson nevojën për veprimin e të gjitha 
subjekteve në shoqëri, me qëllim të parandalimit dhe zgjidhjes së konflikteve dhe shfaqjes së 
mostolerancës midis fëmijëve dhe ndërmarrjen e veprimeve gjithëpërfshirëse dhe promovuese 
për mbrojtjen e  fëmijëve nga çdo lloj i dhunës.

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve dhe Konventa për të Drejtat e Personave me Pengesa i 
identifikojnë dhe përcaktojnë të drejtat e njeriut të personave/fëmijëve me pengesa në bazë të 
barabartë kudo në botë. Me ratifikimin e këtyre konventave Republika e Maqedonisë ndërmerr 
obligim për krijimin e kushteve, me qëllim të mundësimit të një trajtimi të barabartë dhe kushteve 
dinjitoze për jetë të personave/fëmijëve me pengesa, me stimulimin e pavarësisë dhe lehtësimin 
e pjesëmarrjes aktive të fëmijës/personit me nevoja të veçanta në shoqëri.

Në praktikë edhe më tej përdoren terminologji të ndryshme: invalidë, persona me handi-
kap, persona me pengesa fizike dhe psikike në zhvillim, persona me nevoja të veçanta, gjë që e 
thekson nevojën e unifikimit të termeve të cilat përdoren në rregullativën ligjore dhe praktikën 
e Republikës së Maqedonisë.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta, në 
vitin 2013, vazhdoi ta monitorojë gjendjen me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve/
personave me nevoja të veçanta, ndërsa nga ky grup i qytetarëve, Avokati i Popullit identifikohet 
si mekanizëm për mbrojtjen e të drejtave, gjë që konfirmohet me parashtresat e parashtruara, 
por edhe duke u drejtuar personalisht personat me nevoja të veçanta deri te ky Institucion.

Më së shpeshti janë parashtruar parashtresa në lidhje me të drejtën e arsimit inkluziv për 
të gjithë fëmijët, me theks mbi fëmijët me nevoja të veçanta, të drejtën e vendosjes së per-
sonave me nevoja të veçanta në institucionet sociale për përkujdesje dhe mbrojtje, të drejtat 
e mbrojtjes sociale, zvarritjen e procedurës para organit të shkallës së dytë për realizimin e 
të drejtave të personave me nevoja të veçanta, si dhe parashtresa për pagesën jo në kohë të 
kthimit të kontributeve për person me nevoja të veçanta i cili është vetëpunësuar.

Sipas Avokatit të Popullit, arsimi dhe programet për rehabilitim janë të rëndësisë së madhe 
për fëmijët/personat me nevoja të veçanta dhe padyshim mund të kontribuojnë në përmirësimin 
e aftësimit dhe pavarësisë së këtyre personave. Është e rëndësishme të njihen dhe të tejkalohen 
të gjitha pengesat dhe kushtet të cilat e pengojnë realizimin e plotë të të drejtave të personave 
me nevoja të veçanta.

Njohuritë dhe praktikat e Avokatit të Popullit, në lidhje me të drejtën e arsimit, konfirmojnë 
se margjinalizimi dhe përjashtimi nga arsimi nuk është rezultat i joaftësisë së fëmijëve/person-
ave me nevoja të veçanta të mësojnë, por problemi është në kuadrin me edukim jopërkatës dhe 
mospasjen e qasjes përkatëse deri në klasat. Kuptimi i invaliditetit, nga perspektiva e të drejtave 
të njeriut, është të menduarit progresiv, me të cilin fëmijët/personat me nevoja të veçanta nuk 
shihen si objekte, për të cilin ose në emër të të cilit vendosin persona të tjerë, por vetë ata janë 
bartës të të drejtave, ndërsa përfshirja e tyre në bashkësi mund të jetë hap pozitiv për zhvillimin 
e shoqërisë në tërësi dhe asgjë më shumë. 

Gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit u ndihmoi disa qytetarëve qytetarëve-fëmijëve/ 
me nevoja të veçanta në realizimin e të drejtave konkrete nga fusha e arsimit, mbrojtjes shën-
detësore, mbrojtjes sociale etj.

Avokati i Popullit për shkak të monitorimit të gjendjes me realizimin e të drejtës së ar-
simimit të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe në bazë të regjistrimit të fëmijëve në shkolla të 
veçanta, zbatoi hulumtim në shkollat e veçanta fillore dhe të mesme. Për këtë qëllim, Avokati i 

Të drejtat e personave/fëmijëve me nevoja të veçanta dhe 
grupeve të margjinalizuara të fëmijëve
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Popullit dërgoi Pyetësor deri SHFV “Idnina” – Shkup, SHFV “Dr. Zlatan Sremec” – Shkup, SHFV 
“Shën Klimenti i Ohrit” – Novosellë, SHFV “Maca Ovçarova” – Veles, Shkolla e Mesme Shtetërore 
“Iskra” – Shtip dhe Shkolla e Mesme Shtetërore “Shën Naumi i Ohrit” – Shkup ndërsa zbatoi edhe 
kontrolle të drejtpërdrejta në pjesën më të madhe të shkollave me ç’rast bisedoi edhe mësuesit 
(defektologët, pedagogët, punonjësit social) dhe bëri këqyrje mbi dokumentet e nxënësve të 
cilat udhëhiqen në shkollën përkatëse.

Marrë në përgjithësi, është ulur numri i nxënësve në shkollat e veçanta fillore dhe të 
mesme të pjesëtarëve të komunitetit rom, për të cilat para tre vitesh Komisioni Evropian Kundër 
Racizmit dhe Jotolerancës (EKRT), doli me raport se në numër të konsiderueshëm regjistrohen 
edhe nëpër shkolla të veçanta, edhe pse nuk janë me kategorizim të këtillë. Avokati i popullit, 
gjatë këtij viti, nuk konstatoi se fëmijët e regjistruar në shkollat e veçanta janë pa raporte dhe 
mendime përkatëse nga organi kompetent, por gjatë një bisede, personat zyrtarë të shkollave 
nuk kanë dashur që të komentojnë se a kanë bazë raportet e lëshuara.

Sipas të dhënave të shkollave një pjesë e madhe e fëmijëve në shkollat e veçanta për fëm-
ijë janë me nevoja të veçanta, ndërsa krahas raportit gjatë regjistrimit kërkohet edhe deklaratë 
nga prindi se pajtohet që fëmijën ta regjistrojë në shkollën konkrete të veçantë. Brengos fakti se 
nxënësit jo gjithmonë e përfundojnë arsimin në shkollat e theksuara, veçanërisht për shkak të 
punës sezonale, martesave të minorenëve, largimit jashtë vendit, ndërsa shkollat nuk disponojnë 
me informacione dhe të dhëna nëse dhe tek sa fëmijë, tek të cilët nuk është konstatuar pengesë 
në zhvillim, janë përfshirë në arsimin e rregullt.

Avokati i Popullit vlerëson se fëmijëve me nevoja të veçanta, varësisht nga pengesa, duhet 
t’u mundësohet të regjistrohen në arsimin e rregullt dhe më pas 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 ta ndjekur me rregull arsimin, duke e aplikuar ndihmën profesionale 
nga persona profesionistë për përvetësimin e materialit, në pajtim me programet arsimore të 
përshtatura sipas nevojave të fëmijëve.

Nga ana tjetër, Avokati i Popullit konstatoi se edhe personat të cilët janë të shurdhër balla-
faqohen me vështirësi gjatë realizimit të të drejtave, veçanërisht sa i përket përdorimit të gjuhës 
së shenjave, si dhe ballafaqohen me numër të pamjaftueshëm të përkthyesve dhe interpretuesve 
të trajnuar të gjuhës së shenjave. Në lidhje me këtë e informoi Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale, duke sugjeruar se duhet të angazhohet për përfshirjen, zhvillimin dhe gëzimin e plotë të 
të drejtave dhe lirive të njeriut, respektimin e dinjitetit të këtyre personave, pa diskriminim mbi 
bazë të invaliditetit.

Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se këta persona me vështirësi e kanë realizuar të 
drejtën e punës, ndërsa disa gjendje të caktuara vazhdojnë nga viti i kaluar. Në këtë kontekst 
janë ankesat e personave me nevoja të veçanta të cilët janë të vetëpunësuar, ndërsa të cilëve 
institucionet nuk ua paguajnë me kohë kthimin e kontributeve.

Në krahasim me vitin e kaluar, nuk është më e mirë gjendja as sa u përket grupeve të 
margjinalizuara të fëmijëve, siç është shembulli me fëmijët e familjeve të personave të pastrehë, 
të vendosur në Qendrën për Përkujdesjen e Personave të Pastrehë në Fshatin Çiçino (Pushimorja 
e Fëmijëve “Mladost”).

Avokati i Popullit, duke vepruar për parashtresave të qytetarëve të vendosur në këtë 
Qendër, bëri kontroll në Qendrën e Pranimit, me ç’rast konstatoi kushte joadekuate për jetesë, 
veçanërisht për fëmijët të cilët bashkë me prindërit qëndrojnë në këtë objekt. Fëmijët jetojnë 
në kushte të cilat nuk janë të përshtatshme për zhvillimin e tyre (janë të rrënuara, me ndriçim 
të dobët, barakat në të cilat janë vendosur janë pa dyer dhe dritare, ndërsa ushqimin të cilin e 
marrin nuk është i llojllojshëm dhe i nënshtrohet prishjes për shkak se nuk kanë frigorifer për ta 
ruajtur ushqimin gjatë periudhës së verës), gjë që ndikon keq në rritjen dhe zhvillimin e fëmi-
jëve. Për arsye se nuk ka punonjës shëndetësor, fëmijët nuk munden me kohë ta marrin ndih-
mën mjekësore, gjegjësisht nuk u bëhen kontrolle të rregullta shëndetësore, përveç në rastet 
kur sëmuren. Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi mosekzistimin e kushteve të barabarta për 
realizimin e së drejtës së arsimimit të fëmijëve pjesëtarë të komunitetit rom me elemente të 
diskriminimit për shkak të përkatësisë etnike.
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Për gjendjen e konstatuar e njoftoi IP Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit 
të Shkupit dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, me sugjerimin që urgjentisht duhet të 
ndërmerren masa për përmirësimin e kushteve për ekzistencë të personave/fëmijëve të pas-
trehë, si dhe të sigurohen kushte për realizimin e papengesë dhe jo në kohë të së drejtës së 
mbrojtjes shëndetësore dhe arsimimit të të gjithë fëmijëve të vendosur në Qendër, me aktivitete 
të përbashkëta të institucioneve kompetente, vetëqeverisjes lokale dhe shkollës.

Në lidhje me të drejtën e fëmijës për mbrojtje shëndetësore deri te Avokati i Popullit nuk u 
parashtrua numër i madh i parashtresave, por duke e pasur parasysh atë se fëmija ka të drejtë 
për mbrojtje shëndetësore, mjekësore dhe rehabilitim të nivelit të larë, si dhe obligimin e shtetit 
të insistojë që asnjë fëmijë të mos privohet nga e drejta e mbrojtjes shëndetësore, në pajtim 
me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, si dhe ndjeshmërinë e çështjes duke e marrë parasysh 
moshën dhe zhvillimin e fëmijës, Avokati i Popullit sugjeronte realizimin papengesë të realizimit 
të së drejtës së mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor të fëmijëve.

Veprimi sipas parashtresave tregoi se akoma nuk janë të plota politikat për mbrojtjen e 
shëndetit të fëmijëve nga ana e shtetit sa i përket sigurimit trajtimit gjithëpërfshirës shëndetësor, 
veçanërisht në rast të sëmundjeve të cilat janë të rralla, ndërsa të cilat nuk janë paraparë as me 
Programin për sëmundje të rralla. Njëherësh, prindërit kanë kërkuar mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve të tyre për shkak të barërave të cilat nuk janë në listën pozitive për shërim, si dhe për 
shkak të procedurave të gjata administrative, me ç’rast e kanë humbur të drejtën e refundimit të 
mjeteve për shërimin e fëmijëve të tyre. 

Duke vepruar sipas parashtresave individuale, në lidhje me (mos) realizimin e të drejtës 
së mbrojtjes shëndetësore të fëmijëve, veçanërisht shqetëson rasti i një fëmije të moshës 
gjashtëvjeçare, për barërat e së cilit prindërit detyrohen që çdo muaj të sigurojnë 60.000,00 
denarë, sepse barërat e domosdoshme të cilat e mbajnë në jetë nuk janë në listën e barërave të 
cilat janë mbi barrën e Fondit për Sigurim Shëndetësor. Avokati i popullit, për këtë rast, i informoi 
të gjitha organet kompetente, përfshirë edhe ministrin e Shëndetësisë, me kërkesë që të shqyr-
tohet mundësia për sigurimin e terapisë për fëmijën dhe përfshirjen e sëmundjes në Programin 
për sëmundje të rralla. Edhe pse për më shumë se dy vjet është pritur për zgjidhjen e rastit, 
problemi nuk është tejkaluar, për shkak të mungesës së mjeteve financiare, që ishte shkaku që 
sëmundja të mos përfshihet në Programin për sëmundje të rralla.

Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se klinikat jo gjithmonë ua ofrojnë mbrojtjen shën-
detësore të nevojshme fëmijëve me nevoja të veçanta, të cilët janë nën përkujdesje të institu-
cioneve, veçanërisht në rastet e fëmijëve me pengesa të kombinuara. Duke vepruar urgjentisht, 
në raste të këtilla Avokati i popullit sugjeronte domosdoshmërinë e ndërmarrjes së masave dhe 
pranimin e këtyre fëmijëve për shërim, me qëllim të përmirësimit të gjendjes shëndetësore, 
ndërsa kërkonte edhe mendim profesional për nevojën eventuale për vendosjen dhe trajtimin 
e tyre në një klinikë tjetër nga persona përkatës profesional. Sugjerimet e Avokatit të Popullit 
janë pranuar, ndërsa në raste të këtilla fëmijët e realizonin të drejtën e mbrojtjes shëndetësore 
përkatëse.

Sipas Avokatit të Popullit, përkujdesja joadekuate apo refuzimi për t’u pranuar një fëmijë 
në Klinikë është në kundërshtim me parimin e interesit më të mirë të fëmijës, ndërsa institu-
cionet dhe organet kompetente duhet në mënyrë maksimale dhe me përkushtim të veprojnë 
në ofrimin ndihmës së nevojshme dhe përkatëse, me qëllim që fëmijët (edhe ata me nevoja të 
veçanta) t’i gëzojnë të drejtat, në tërësi dhe me dinjitet.

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve
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Një prej faktorëve i cili ndikon në zhvillimin e drejtë të individit është sistemi arsimor. Sa 
më e madhe është shkalla e edukimit të individit aq më e lehtë është përfshirja e tij në rrjedhat 
bashkëkohore të jetës shoqërore dhe shumë më lehtë di t’i mbrojë dhe t’i realizojë të drejtat e 
garantuara.

Duke e ndjekur gjendjen me të drejtën e fëmijëve në arsim, i cili është falas dhe i 
obligueshëm, si dhe realizimin e të drejtave të nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm, Avokati 
i Popullit në vitin 2013, nuk konstatoi probleme gjatë regjistrimit të fëmijëve në arsim, i cili ishte 
karakteristik për vitet e kaluara. Një numër i vogël i parashtresave janë parashtruar edhe për 
të drejtën e transportit falas. Duke vepruar për të njëjtat, Avokati i Popullit në rastet kur janë 
plotësuar kushtet ligjore kërkoi nga shkolla dhe komuna kompetente të ndërmarrin masa për 
mbulimin e shpenzimeve për transportimin e nxënësve apo sigurimin e transportit përkatës, 
duke e respektuar në mënyrë konsekuente Ligjin për arsimin fillor/të mesëm. Njëherësh, i trajtoi 
edhe parashtresat e parashtruara nga prindërit, të cilët vinin në pah keqpërdorimet nga ana e 
udhëheqësve të disa shkollave për pagesën e librave të cilat janë shfrytëzuar në vitin shkollor, me 
arsyetimin se pagesa ka qenë për shkak të dëmtimit të librave, edhe pse librat nuk kanë qenë të 
reja, gjegjësisht kanë qenë të përdorura dhe të dëmtuara.

Në këto raste, Avokati i Popullit kërkoi që të kryhet mbikëqyrje nga inspektorati shtetëror 
i arsimit dhe të ndërmerren masa përkatëse ligjore në rast të shkeljes së të drejtës së arsimit 
falas të fëmijëve.

Gjatë këtij viti numri më i madh i parashtresave kishin të bënin me kontrollin ekstern të 
dijeve të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme, që për herë të parë u zbatua në shkollat 
e Republikës së Maqedonisë. Janë parashtruar parashtresa nga më shumë qytete, në lidhje me 
parregullsi të caktuara në organizimin, zbatimin dhe rezultatet e vlerësimit ekstern të nxënësve, 
nga ana e vetë nxënësve si dhe nga prindërit e tyre.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave të prindërve dhe nxënësve dhe duke e 
monitoruar gjendjen me testimin ekstern, kujdes të veçantë i kushtoi interesit më të mirë të fëm-
ijëve dhe të drejtës për arsimim papengesë, në pajtim me Konventën për të Drejtat e fëmijës, 
Ligjit për arsimin fillor dhe Ligjit për arsim të mesëm. Së këtejmi, duke e pasur parasysh Rregul-
loren për mënyrën e formimit dhe punës së komisionit të shkollës, fshehtësinë e materialit për 
vlerësimin ekstern, mënyrën e kontrollimit të testeve nga komisioni i shkollës, si dhe formën dhe 
përmbajtjen e raportit të kontrollit ekstern të nxënësve në shkollat fillore gjegjësisht e mesme, 
Avokati i Popullit konstatoi se i njëjti është zhvilluar me shumë probleme dhe lëshime, me ç’rast 
dërgoi Informatë të veçantë deri te ministri i Arsimit dhe Shkencës si dhe deri te drejtori i Qen-
drës Shtetërore për Testim.

Avokati i Popullit konstatoi lëshime, si në lidhje me mënyrën me të cilën është organizuar 
dhe zbatuar ky proces, ashtu edhe me parregullsitë dhe shkelje të afateve ligjore, si dhe çështje 
të cilat nuk janë rregulluar në tërësi me kornizën ligjore, ndërkaq të cilat kanë dalë nga zbatimi 
praktik i kontrollit ekstern të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme, me ç’rast janë shkelur 
të drejtat e fëmijëve, pa mbajtur përgjegjësi askush për këtë gjë.

Ndër të tjerash, nga parashtresat dhe nga mjetet e informimit publik Avokati i Popullit kon-
statoi se në më shumë shkolla fillore nxënësit dhe prindërit nuk janë njoftuar me kohë për tes-
timin ekstern, veçanërisht ata të rajoneve rurale, ku për të njëjtin e kanë kuptuar pak kohë para 
se të zbatohet, gjegjësisht nuk është respektuar afati ligjor për publikimin e listave me lëndët e 
testimeve. Në disa shkolla fillore fëmijët nuk janë përfshirë në tërësi me provën e testimit dhe as 
nuk kanë qenë në listat e testimit në afatin e parë dhe vetëm pas kërkesave të prindërve dhe pas 
procedurës së ngritur në institucion, nxënësve u është mundësuar të hyjnë në testim plotësues, 
në afatin e gushtit.

Në lidhje me pyetjet që i përmbajnë testet, ankesat ishin se në lëndë të caktuara të njëjtat 
janë marrë nga materialet mësimore të cilat nuk u janë ligjëruar nxënësve. Pas reagimit të nxë-
nësve, nga zbatuesit e testimeve u është thënë që të mos përgjigjen për të njëjtat, ndërsa gjatë 
vlerësimit janë marrë parasysh të njëjtat. Avokati i Popullit, gjithashtu konstatoi se sipas lëndëve 

Arsimi i fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme
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të caktuara mësimore janë marrë testet dhe të njëjtat janë publikuar në rrjetet sociale, gjë që vë 
në pah nevojën për masa plotësuese për siguri më të madhe të testeve. Njëherësh, testet kanë 
përmbajtur pyetje të një gjuhe e cila nuk është zyrtare, gjegjësisht në gjuhën serbe, pyetje të 
cilat janë përsëritur disa herë ose për të cilat është kërkuar një përgjigje e saktë, edhe pse janë 
dhënë më shumë mundësi (përgjigje) edhe atë të gjitha të sakta, ndërsa janë vërejtur lëshime 
edhe në lidhje me afatin për fillimin, përkatësisht prolongimin e fillimit të testimit dhe prolongimit 
të fillimit më gjatë se që është paraparë me Ligj, më pas “rrëzimit” të sistemit kompjuterik, si dhe 
vërejtje për shkak të zbatimit të testimit ekstern në kompjuterë jo të rregullt.

Në lidhje me të drejtën e ankesës së nxënësve, është konstatuar se jo tërësisht është 
rregulluar çështja në Ligjin për arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe në Rregulloren për mënyrën 
e formimit dhe punës së komisionit të shkollës, në rastet kur ankesa nuk arrin deri te Qendra 
Shtetërore e Testimeve, për shkak të gabimit të administratorit apo problemit në Sistemin Infor-
matiko-Teknologjik (IT sistem). Në periudhën raportuese, u konstatua se në raste të këtilla nota 
bëhet përfundimtare, ndërsa nxënësi edhe pse nuk është faji i tij dëmtohet me notën.

Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se në dëftesa janë shënuar edhe notat e dobëta, 
gjegjësisht njëshi, ndërsa nuk është paraparë mundësia që nxënësi ta përmirësojë të njëjtën, si 
dhe se sipas vendimit të komisionit shkollor, në lidhje me ankesën e dorëzuar, nxënësi nuk ka të 
drejtë për mbrojtje të mëtejme, gjegjësisht nuk është paraparë e drejta e ankesës për vendimin 
sipas kundërshtimeve.

Për të gjitha parashtresat e qytetarëve, Avokati i Popullit e njoftoi Byronë për Zhvillimin e 
Arsimit, Qendrën Shtetërore për Testim, Inspektoratin Shtetëror të Arsimit dhe Ministrinë e Ar-
simit dhe Shkencës, ndërsa varësisht nga shkolla për të cilën ka të bëjë parashtresa drejtoheshin 
edhe deri te drejtori i shkollës përkatëse.

Sipas Avokatit të Popullit, përgjigjet se shkollat obligohen ta dorëzojnë materialin arsimor 
dhe se është detyrë e drejtorëve, të cilët janë edhe kryetarë të komisioneve shkollore, t’i bartin 
informacionet deri tek të gjitha subjektet e përfshira në lidhje me testimin ekstern apo se deri 
te Qendra Shtetërore për Testim nuk ka arritur asnjë ankesë, nuk i dëmshpërblen nxënësit, as 
prindërit. Përkundrazi, fëmijët gjegjësisht nxënësit, si në shkollat fillore ashtu edhe në të mesmet 
në vend, preken drejtpërdrejt nga i gjithë procesi, por edhe krahas kësaj nuk u njoftuan në tërësi 
dhe me kohë për mënyrën dhe procedurën e dhënies së provimit të testimit ekstern, me lëndët 
për të cilat do të testohen, si dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të këtij testimi. Njëherësh, 
nxënësit të cilët kanë marrë nota të dobëta, vetëm për shkak se nuk janë përgjigjur në pyetjet 
për materialin të cilin nuk e kanë ligjëruar mësimdhënësit apo nxënësit të cilët kanë paraqitur 
kundërshtim, i cili pa fajin e tyre, nuk është dorëzuar në mënyrë elektronike deri te Qendra 
Shtetërore për Testim, është dashur të pajtohen me notën e testimit.

Avokati i Popullit vlerëson se duhet të ndërmerren masa për informimin me kohë të nxë-
nësve dhe prindërve si dhe për mënyrën e testimit, për lëndët për të cilat nxënësit duhet të 
testohen, gjithashtu, përmbajtja të jetë nga materiali mësimor i cili është mësuar gjatë vitit dhe 
në gjuhën në të cilën arsimohet nxënësi, gjegjësisht në të cilën e ndjek mësimin, të sigurohet 
fshehtësia e testeve, me qëllim që në bazë të barabartë të gjithë nxënësit t’i pasqyrojnë njohuritë 
e tyre. Gjithashtu, tërësisht dhe me kohë të përfshihen të gjithë nxënësit në sistemin e paraqitjes 
për vlerësimin ekstern, si dhe të ndërmerren masa për përmirësimin e Sistemit informatik, trajn-
imin cilësor dhe në kohë të personave të obliguar për mirëmbajtjen e IT sistemeve dhe zbatimin 
e testimit ekstern, si dhe personelin përkatës në këtë drejtim.

Në kuadër të Programit për punë, Avokati i Popullit zbatoi aktivitete edukative në shkollat 
fillore dhe të mesme dhe përmes takimeve të drejtpërdrejta me nxënësit i promovoi të drejtat 
e tyre, të parapara në Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe kornizën ligjore vendore, duke i 
njoftuar fëmijët me rolin dhe mekanizmat për mbrojtjen e fëmijëve, në mesin e tyre edhe për 
punën e Avokatit të Popullit.

Nga bisedat me fëmijët, Avokati i Popullit, ndër të tjerash konstatoi se nxënësit e shko-
llave fillore dinë për Konventën për të Drejtat e Fëmijës, por njohuritë e tyre për të drejtat dhe 
mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve janë të kufizuara dhe nuk munden qartë ta 
identifikojnë se çka është e drejtë dhe çka cilat janë obligimet e fëmijëve. Në lëndët mësimore, 
në të cilat mësojnë për liritë dhe të drejtat e njeriut, në mënyrë të pamjaftueshme është për-
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punuar çështja e të drejtave të fëmijëve, ndërsa përmbajtja e materialit për rolin e Avokatit të 
Popullit është abstrakt, me ç’rast fëmijët nuk kanë pasqyrë të qartë për kompetencat e Avokatit 
të Popullit, si organ i cili i mbron të drejtat e qytetarëve, gjegjësisht të drejtat e fëmijëve.

Për dallim nga nxënësit e arsimit fillor, njohuritë e nxënësve të shkollave të mesme për 
të drejtat e tyre janë më të mëdha, por bëhet fjalë për njohuri të përgjithshme. Edhe për këta 
nxënës vlen konstatimi se kanë njohuri për Konventën për të Drejtat e Fëmijës, por në mënyrë 
të pamjaftueshme dhe vetëm një pjesë e vogël e tyre, e kanë parë ose e kanë lexuar këtë doku-
ment.

Sipas Avokatit të Popullit për përmirësimin e gjendjes, në lidhje me perceptimin e fëmijëve 
në lidhje me këtë çështje, mund të kontribuojnë shumë aktivitetet në shkolla për përfshirjen e 
fëmijëve dhe njoftimin e tyre praktik me të drejtat, si dhe edukimi i kuadrit mësimor për prezan-
timin e drejtë të të drejtave të fëmijëve.

Duke e pasur parasysh se në shkolla shfrytëzohen kompjuterë, vendosja e Konventës për 
të Drejtat e Fëmijës në ueb-faqen e shkollës do të kontribuojë që në çdo kohë nxënësit të kenë 
qasje në të, ta lexojnë dhe me këtë të vetëdijesohen për ekzistimin e të drejtave të fëmijëve dhe 
dokumentin i cili e përmban kornizën e të drejtave të sublimuara në një vend. Njëherësh, nëse 
në shkollat multietnike parashihen aktivitete në të cilat do të marrin pjesë bashkërisht nxënës të 
shkollave të ndryshme etnike, fëmijët do të edukohen që t’i pranojnë dallimet, t’i respektojnë të 
drejtat e të tjerëve, ndërsa me këtë do të jepet kontribut në tejkalimin e konflikteve eventuale 
apo mospajtimeve me përdorimin e dialogut dhe komunikimit midis vetë fëmijëve, gjegjësisht 
nxënësve dhe kuadrit mësimor.

Gjithashtu, fëmijët duhet të fitojnë njohuri dhe aftësi që t’i njohin të drejtat dhe obligimet, 
shkeljet e të drejtave të tyre apo keqpërdorimin e tyre nga kushdo për çfarëdo arsye dhe të kenë 
njohuri të mjaftueshme për të gjitha mekanizmat e mundshëm, vendor dhe ndërkombëtar, të 
cilët janë kompetentë për t’u ofruar ndihmë, mbrojtje dhe kujdes dhe të fitojnë njohuri, si dhe 
në cilën procedurë mund të kërkojnë realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për arritjen e 
këtyre qëllimeve, gjithsesi se duhet të ketë mësimdhënës të edukuar dhe të trajnuar në mënyrë 
përkatëse, të cilët do t’i aftësojnë fëmijët dhe do t’i orientojnë që t’i respektojnë liritë dhe të 
drejtat e njeriut dhe që do t’i inkurajojnë t’i përdorin të gjitha mekanizmat e mundshëm për re-
alizimin dhe mbrojtjen papengesë të të drejtave të tyre, ndërsa një gjë e këtillë mund të arrihet 
nëse vendoset lëndë e veçantë mësimore për këtë çështje, në të gjitha shkallët e arsimimit.
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Zhvillimi i teknologjisë informatike, përfshirë edhe përdorimin e Internetit mundëson zhvi-
llim në më shumë fusha. Sot, përdorimi i telefonave celularë si dhe kërkimi në Internet është i 
njohur për çdo fëmijë, prandaj kohën e lirë në vend se me moshatarët apo familjen, fëmijët e 
kalojnë para kompjuterit apo në telefon celular. Përveç përdorimit të Internetit për mësim, zgjer-
imin e njohurive për fusha të përcaktuara, lojëra apo argëtim, fëmijët këtë teknologji e përdorin 
edhe për korrespondenca dhe biseda me persona të tjerë, të njohur dhe të panjohur për ta.

Edhe pse një numër i vogël i parashtresave janë parashtruar për mbrojtjen e fëmijëve nga 
keqpërdorimet në rrjetet sociale, megjithatë informatat e përgjithshme flasin se qasja deri te 
informacionet në internet nuk janë gjithmonë përkatëse për rritjen e drejtë dhe gjithëpërfshirëse 
të zhvillimit të fëmijës. Vizitat e Avokatit të Popullit në shkollat fillore dhe të mesme dhe bisedat 
me fëmijët tregojnë se fëmijët, veçanërisht të klasave më të ulëta, në mënyrë të pamjaftueshme 
dinë për keqpërdorimet në Internet dhe në çfarë mënyre të mbrohen nga informacione të cilat 
shkaktojnë ndjenjë të pakëndshme, ndërkohë që thuaja se fare nuk praktikojnë të bisedojnë për 
përmbajtje të këtilla me prindërit ose personat e rritur në të cilët kanë besim. Ndikimi i rrjeteve 
të ndryshme sociale, përmes të cilave përcillen mesazhe, shpeshherë në vend që ta përforcojë 
ndjenjën për vlera humane, respektimin e diveristeteve dhe tolerancës, fëmijëve ua përforcon 
ndjenjën e mosbesimit, mospranimit madje edhe të frikës për ata që janë më ndryshe se ata.

Shqetëson fakti se edhe vetë prindërit u hapin internet adresa fëmijëve të tyre minorenë, 
lejojnë që të publikojnë të dhëna, informacione dhe fotografi personale, me ç’rast ato bëhen 
publike dhe vështirë kontrollohen. Gjithashtu, shumë pak i vëzhgojnë fëmijët derisa e përdorin 
Internetin, ndërsa fëmijët u qasen dhe i shfrytëzojnë internet adresat, gjegjësisht qasen drejt 
rrjeteve sociale pa praninë e prindërve të tyre.

Nevoja e të qenit i kujdesshëm gjatë përdorimit të Internetit është e domosdoshme, njëjtë 
si edhe njohja se si të jesh i sigurt në Internet, pasi që publikimi i informacioneve dhe të dhënave 
personale mund të keqpërdoret nga të tjerët.

Avokati i Popullit, vlerëson se në mënyrë serioze duhet të shqyrtohet mundësia për sig-
urimin e qasjes së kufizuar të informacioneve dhe të dhënave të cilat janë të dëmshme për 
formimin e drejtë të qëndrimeve të fëmijëve dhe të rinjve të cilat mund të ndikojnë në mënyrë 
të dëmshme në rritjen dhe zhvillimin e drejtë të fëmijëve. Në këtë kontekst, organet kompetente 
duhet të ndërmarrin masa për limitimin e informacioneve të këtij lloji të cilat janë të arritshme 
për fëmijët dhe përfaqësimin më të madh të informacioneve të cilat ndikojnë në mënyrë pozitive 
tek fëmijët dhe të rinjtë dhe të cilat kontribuojnë në formimin e kritereve të drejta për vlerat 
jetësore dhe shoqërore dhe ndërtimit të personaliteteve të shëndosha. Gjithashtu, është e nevoj-
shme përmes llojeve të ndryshme të medieve të planifikohen dhe të përfaqësohen më shumë 
emisione dhe programe arsimore të cilat do t’i edukojnë fëmijët, të rinjtë por edhe të rriturit.

Përdorimi i Internetit dhe i rrjeteve sociale dhe ndikimi i tyre mbi 
zhvillimin e fëmijëve

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta edhe 
më tej e thekson rëndësinë e veprimit efikas, të saktë, profesional dhe me kohë nga ana e të gji-
tha organeve të përfshira dhe institucioneve në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Veçanërisht 
duhet të reagohet përmes aktiviteteve parandaluese për parandalimin e shkeljeve të të drejtave 
të fëmijëve, të cilat mund të lënë trauma dhe pasoja të vështira në zhvillimin e fëmijëve. Për-
forcimi i bashkëpunimit dhe ndërtimi i partneriteteve, në drejtim të realizimit të të drejtave të 
fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta në të gjitha fushat dhe sferat e jetesës, është hap 
i cili mund të japë rezultat pozitiv dhe nga i cili mund të pritet respektimi i parimeve kryesore të 
Konventës për të Drejtat e Fëmijës.

Bashkëpunimi i organeve dhe organizatave me Avokatin e Popullit 
në fushën e të drejtave të fëmijëve
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Shkeljet dhe mosrespektimi i të drejtave 
të fëmijëve akoma janë të pranishme në më 
shumë sfera të jetës shoqërore.

Interesi më i mirë i fëmijëve, dëgjimi 
i mendimit të tij dhe pjesëmarrja e fëmi-
jës, akoma janë parime deklarative, sepse 
prindërit dhe organet të cilët duhet të kujde-
sen për të drejtat e fëmijëve dhe interesin 
më të mirë të tij jo gjithmonë mbajnë llogari 
për këto parime.

Fëmijët me nevoja të veçanta vështirë 
i realizojnë të drejtat e mbrojtjes shënde-
tësore dhe jo gjithmonë përkujdesen dhe 
trajtohen në mënyrë përkatëse në institucio-
net për përkujdesjen e këtyre fëmijëve.

Me mënyrën me të cilën realizohet 
vlerësimi ekstern shkelen të drejtat e fëmi-
jëve në arsimin fillor dhe të mesëm.

Fëmijët e komunitetit rom në Fshatin 
Çiçino përsëri ndeshen me probleme gjatë 
realizimit të të drejtës së arsimimit të 
obligueshëm dhe falas.

Mosedukimi i fëmijëve për të drejtat e 
tyre është shkak për të cilin vështirë se i njo-
hin shkeljet e të drejtave dhe nuk i shfrytëzo-
jnë mekanizmat për mbrojtjen e tyre.

Sigurim i kushteve dhe mundësive për 
realizimin e të drejtave të fëmijëve pa prob-
leme dhe kufizime, për shkak të mundësimit 
të rritjes dhe zhvillimit normal të fëmijëve.

Respektim i interesit më të mirë të fëm-
ijëve në të gjitha procedurat dhe vendimet 
lidhur me të drejtat dhe interesat e fëmijëve 
me respektimin e mendimit të tij dhe pjesë-
marrjes gjatë vendimmarrjes.

Krijim i kushteve për realizimin real dhe 
me kohë të së drejtës kushtetuese të mbro-
jtjes shëndetësore për çdo fëmijë dhe reali-
zim papengesë i të drejtës së arsimimin në 
kushte të barabarta për të gjithë.

Të ndërmerren masa për informimin e 
plotë dhe me kohë të fëmijëve për mënyrën 
dhe përmbajtjen e vlerësimit ekstern dhe të 
drejtave të tyre në lidhje me këtë risi, me 
respektimin e interesit më të mirë të fëmijës 
dhe zbatimin konsekuent dhe të plotë të këtij 
parimi gjatë testimit ekstern.

Nevojitet inkorporimi i lëndës së 
posaçme mësimore për edukimin e fëmijëve 
për liritë dhe të drejtat e njeriut dhe për me-
kanizmat për mbrojtjen e tyre në korniza 
nacionale dhe ndërkombëtare, në të gjitha 
shkallët dhe llojet e arsimit. 

Konstatime

TË DREJTAT NGA ARSIMI I LARTË

Duke vepruar në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve nga fusha e arsimit, Avokati i Popul-
lit, para së gjithash, udhëhiqet nga e drejta e garantuar kushtetuese e arsimimit dhe qasjes në të 
për të gjithë nën kushte të barabarta. Numri i parashtresave të parashtruara për mbrojtjen e të 
drejtave nga fusha e arsimit, veçanërisht në institucionet e larta arsimore, gjatë vitit 2013, nuk 
shënon ndryshime të konsiderueshme, as në problemet për të cilat qytetarët kërkuan intervenim 
nga Avokati i Popullit.

Edhe gjatë këtij viti, qytetarët kërkuan mbrojtjen e të drejtave për shkak të mosveprimit 
sipas kërkesave të tyre për nostrifikimin e diplomave, gjegjësisht ekuivalencën dhe njohjen e 
diplomave nga institucionet e larta arsimore. Ata u ankuan edhe për procedurat dhe kushtet e 
emërimit të titullit arsimoro-shkencor apo ndonjë titulli tjetër, shprehnin pakënaqësi për shkak 
se nuk kanë marrë përgjigje sipas ankesave të tyre për sjellje jopërkatëse në institucionet e larta 
arsimore, moslëshimit të certifikatës për arsimin apo specializimin e kryer si dhe të drejta të tjera 
të arsimit të lartë.

Parashtresat, të cilat kishin të bënin me njohjen dhe nostrifikimin e diplomave të huaja, më 
së shpeshti parashtroheshin për shkak të zvarritjes së procedurës për nostrifikim por edhe për 
shkak të pakënaqësisë nga vendimi i ministrisë kompetente, veçanërisht në rastet e mosnjohjes 

Rekomandime
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së kualifikimit të lartë arsimor të fituar jashtë vendit. Në shumicën e rasteve, pas intervenimeve 
të Avokatit të Popullit, qytetarët e realizonin të drejtën e njohjes së diplomave të fituara jashtë 
vendit, ndërsa aty ku konstatoj nevoja e plotësimit të dokumenteve, palëve u sugjerohej ta 
kompletojnë të njëjtin, me ç’rast vazhdonin procedurat para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

Avokati i Popullit konstatoi dukuri të moslëshimit të diplomave për kryerjen e ciklit të parë 
të arsimit të lartë të studentëve të fakulteteve dhe universiteteve të ndryshme, me ç’rast një 
grupi më të madh të studentëve u janë shkelur të drejtat me moslëshimin e diplomës për fakulte-
tin e kryer. Njëherësh, u konstatua edhe mosazhurniteti institucioneve kompetente për zgjid-
hjen e këtij problemi, gjegjësisht mosndërmarrja e masave nga ana e Inspektoratit Shtetëror 
të Arsimit, Universitetit dhe Sektorit për Arsim të Lartë në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës, për tejkalimin e problemit të theksuar.

Duke vepruar sipas kërkesave të studentëve, Avokati i Popullit iu drejtua organeve të lart-
përmendura dhe kërkoi që në kuadër të kompetencave të gjithsecilit prej tyre të ndërmerren 
veprime, të konstatohet gjendja faktike dhe shkaqet për të cilat nuk u jepen diploma studentëve 
të cilët e kanë kryer ciklin e parë të studimeve, me sugjerimin se nëse janë plotësuar kushtet 
ligjore studentëve t’u jepen diploma për ciklin e kryer të arsimit të lartë, për shkak të arsimimit 
të mëtejmë.

Me një problem të ngjashëm u ballafaqua edhe një grup i mjekëve të punësuar në Klinikat 
universitare, të cilët kishin kryer specializimin, por nuk u janë dhënë vërtetime për provimin për 
specializimin e kryer, si dhe një grup tjetër i qytetarëve të cilëve u është  ofruar të nënshkruajnë 
kontratë me klinikën ku janë të punësuar nën kushte të cilat nuk kanë vlejtur për kohën kur e 
kanë filluar specializimin. 

Avokati i Popullit, krahas shkresave me shkrim, përmes kontrolleve të drejtpërdrejta deri 
te fakulteti kompetent dhe klinikat në të cilat qytetarët/mjekët, parashtrues të parashtresës 
kanë specializuar, vuri në pah shkeljen e të drejtave. Sipas Avokatit të Popullit, me detyrimin e 
specializantëve që të nënshkruajnë marrëveshje në përputhje me kornizën ligjore, e cila nuk ka 
vlejtur për kohën kur u është aprovuar specializimi, veprohet në kundërshtim me kornizën ligjore 
dhe nënligjore, gjegjësisht ligji i cili më vonë është nxjerrë dhe ka hyrë në fuqi nuk e përfshin 
këtë grup të specializantëve. Avokati i Popullit i sugjeroi Fakultetit të Mjekësisë dhe Klinikave 
Universitare, në të cilat ka specializuar grupi, se me veprimin e këtillë shkelen të drejtat e kë-
tyre qytetarëve, mes tjerash edhe për shkak se tendenca për t’u zbatuar ligji i ri i cili ka hyrë në 
fuqi pas aprovimit të vendimeve dhe aktvendimeve për specializim edhe pse në të përcaktohen 
kushte të tjera për kandidatët se ato të cilat janë theksuar në Vendim, gjegjësisht aktvendime të 
cilat janë më pak të favorshme për ta. Organet e lartpërmendur e pranuan Sugjerimin dhe grupi 
i specializantëve nënshkroi marrëveshje, në përputhje me ligjin i cili ka qenë në fuqi në kohën 
kur u është aprovuar specializimi dhe jo sipas ligjit të ri.

Në lidhje me problemin e mosdhënies së certifikatave për specializimin e kryer dhe kushtë-
zimin e qytetarëve për të paguar participim, gjegjësisht borxhin e mbetur ndaj fakultetit, Avokati 
i Popullit duke vënë në pah shkeljen e të drejtave të specializantëve, të cilët e kanë dhënë 
provimin për specializim ndërsa nuk mund t’i marrin certifikatat për specializim, kërkoi që t’u 
jepen certifikatat pa u kushtëzuar me pagesën e participimit. Edhe ky grup i specializantëve e 
realizoi të drejtën, gjegjësisht i morën certifikatat, pa u kushtëzuar ta paguajnë borxhin për spe-
cializim.

Edhe gjatë këtij viti raportues Avokati i Popullit vëren mosveprim sipas kërkesave të 
qytetarëve në afatin e përcaktuar ligjor, mosdhënie të përgjigjeve qytetarëve si palë, me ç’rast 
Avokati i Popullit dha sugjerim që Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe organet në përbërje të 
saj, të veprojnë në mënyrë efikase dhe t’i respektojnë afatet e parapara. Njëherësh, sugjeroi 
edhe nevojën e bashkëpunimit më të madh me organin i cili i mbron të drejtat kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve dhe dërgimin me kohë të përgjigjeve përkatëse, me çka do të ndikohet në 
përmirësimin e qasjes deri te të drejtat e arsimimit të të gjithë qytetarëve.

Nuk munguan edhe ankesat në lidhje me zgjedhjen e (pa) ligjshme të titullit të të pu-
nësuarve fakultete të caktuara, gjegjësisht Universitete. Pas masave të ndërmarra nga Avokati 
i Popullit dhe analizimit të këtyre rasteve, atje ku u konfirmuan të dhënat për procedurë të pa-
ligjshme, gjegjësisht aty ku nuk ishin plotësuar kushtet për zgjedhje, zgjedhja në titull nuk u bë 
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dhe procedurat për zgjedhjen e titullit u përsëritën.
Gjithashtu, duke vepruar sipas ankesave për punë të paligjshme dhe mosrespektim të pro-

cedurës për përzgjedhjen e dekanëve të fakulteteve të Universitetit për Shkenca Informatike dhe 
Teknologji “Shën Apostol Pali” në Ohër, Avokati i Popullit konstatoi lëshime ligjore, të cilat i konfir-
moi edhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit, për shkak se personat e zgjedhur nuk kishin diploma të 
nostrifikuara. Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, Inspektorati Shtetëror i Arsimit 
bëri kontroll inspektues të jashtëzakonshëm dhe e angazhoi Universitetin të ndërmarrë masa 
dhe aktivitete, me qëllim të respektimit dhe zbatimit konsekuent të Ligjit për arsim të lartë dhe 
Statutit gjatë përzgjedhjes së dekanëve të fakulteteve, në kuadër të Universitetit për Shkenca 
dhe Teknologji Informatike.

Për një pjesë të parashtresave, në të cilat studentët kërkonin mbrojtje për shkak të masës 
së shqiptuar disiplinore për përjashtim nga mësimi apo ndalim për dhënien e provimeve dhe kol-
lokuiumeve sesione të caktuara, Avokati i Popullit nuk nisi procedurë, sepse pas shqyrtimit të 
lëndëve nuk konstatoi shkelje të të drejtave, gjegjësisht vendimet e miratuara nga Universiteti 
“Shën Cirili dhe Metodi”-Shkup ishin konform Statutit të Universitetit por, prandaj, me njoftim 
me arsyetim i informoi qytetarët për mënyrën me të cilën një çështje e caktuar është rregulluar 
me ligj apo akt të Universitetit.

Kushtëzimi i studentëve / speciali-
zantëve për të shlyer një borxh të mbetur 
që t’u jepet diploma për cikin e kryer të stu-
dimeve/specializimeve është në kundërshtim 
me Ligjin për arsimin e lartë.

Zvarriten procedurat sipas kërkesave 
për nostrifikimin apo ekuivalencën e diplo-
mave të huaja dhe kualifikimeve të larta ar-
simore.

Në disa fakultete akoma nuk respekto-
hen kushtet dhe procedura për përzgjedhjen 
e një titulli të caktuar arsimor-shkencor.

Respektim konsekuent i Ligjit për arsim 
të lartë në lidhje me lëshimin e diplomave/
certifikatave për ciklin e kryer të arsimit të 
lartë.

Veprim në afatin e paraparë ligjor sipas 
kërkesave të studentëve për nostrifikimin 
dhe njohjen e diplomave të huaja dhe kuali-
fikimeve të larta arsimore.

Transparencë dhe zbatim i ligjshëm i 
procedurave për përzgjedhjen e titullit mësi-
mor-shkencor nga ana e Universiteteve dhe 
Fakulteteve.

Konstatime Rekomandime

Gjatë realizimit të të drejtave nga marrëdhënia e punës edhe gjatë këtij viti raportues një 
numër i madh i qytetarëve kërkuan mbrojtje në procedurat e punësimit, procedurat për sis-
tematizim, procedurat për shqiptimin e pushimit nga puna, në procedurat e pagesës së pagës, 
shkarkimit nga funksioni drejtor, ndërsa si më pak të numërta ishin kërkesat për intervenim në 
procedurat e transformimit të marrëdhënies së punës nga me orar të caktuar në atë me orar të 
pacaktuar të punës, statusit të pazgjedhur të punës, procedurat disiplinuese, procedurat para 
Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë dhe në procedurat e realizimit të së drejtës 
së pagesës për largim nga puna, etj.

Në procedurat e punësim më së shpeshti potencohej se janë pranuar persona të cilët nuk 
i plotësojnë kushtet sipas konkurseve të shpallura, gjegjësisht se pranohen persona me më pak 
pikë të fituara. Qytetarët konsideronin se gjatë zbatimit të procedurave për punësimin e person-
ave me përvojë pune disavjeçare, duhet t’u jepet përparësi gjatë punësimit, ndërsa ankoheshin 
edhe për atë se gjatë zbatimit të procedurës së punësimit nuk u janë dërguar njoftime me shkrim 

MARRËDHËNIET E PUNËS
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se cili kandidat është pranuar sipas shpalljes. Gjithashtu, kërkonin mbrojtje sepse nga ana e 
Agjencisë për Administratë nuk zhvillohej procedurë transparente, gjegjësisht gjatë dhënies së 
provimit profesional nuk mund t’i shohin pikët e fituara. 

Avokati i Popullit u sugjeronte organeve, të cilat i zbatonin punësimet, që në mënyrë kon-
sekuente t’i zbatojnë dispozitat ligjore në procedurat e punësimit, me ç’rast në veçanti kërkonte 
që të mbahet llogari nëse kandidati i përzgjedhur i plotëson kushtet sipas shpalljes së publikuar 
dhe nëse gjatë marrjes së vendimeve për përzgjedhjen e kandidatit në tërësi është përcaktuar 
gjendje faktike. Sugjerimet e këtilla Avokati i Popullit ua adresonte komisioneve të shkallës së 
dytë pranë të cilave kandidatët e pakënaqur paraqisnin ankesa.

Në parashtresat të cilat kanë të bëjnë me procedurat e sistematizimit, qytetarët përveç 
se konsideronin se janë sistematizuar në vend pune jopërkatës, sipas shkallës së arsimit dhe 
se marrin pagë më të vogël për shkak sistematizimit, ata kërkonin mbrojtje edhe për shkak të 
urdhrit të dhënë me shkrim për sistemimin në një vend tjetër të punës ose për dhënien e urdhrit 
me gojë për sistematizim në një vend tjetër të punës ose për dhënien e detyrimit për sistemati-
zim pa akt përkatës. 

Edhe në këto raste Avokati i Popullit sugjeronte zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore, 
veçanërisht nëse vendi i punës, në të cilin sistematizohej punëtori, ishte paraparë në aktin për 
sistematizimin e vendeve të punës të organit i cili e zbaton sistematizimin, se punëtori a i plotë-
son kushtet e parapara për vendin e punës në të cilin sistematizohet, si dhe sugjeronte se urdhri 
gojor, detyrimi apo urdhri me shkrim nuk mund të konsiderohen si akte për sistematizim.

Gjatë këtij viti raportues u parashtruan disa parashtresa nga persona të punësuar në Ar-
matën e Republikës së Maqedonisë të cilët konsideronin se po u shkelet e drejta për shkak të 
refuzimit të kërkesës që t’u shqiptohet ndërprerja e punës, ndërsa pas kushteve të plotësuara 
në pajtim me dispozitat e Ligjit për shërbim në Armatë, gjegjësisht konsideronin se Ministria e 
Mbrojtjes nuk ka qasje të barabartë ndaj të gjithë aplikantëve.

Gjatë procedimit, Avokati i Popullit sugjeronte zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore, 
veçanërisht të parimit të barazisë së qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjeve dhe në këtë drejtim 
sugjeronte se të punësuarit nuk duhet të vihen në pozitë të pavolitshme nga persona të tjerë në 
raste krahasuese.

Gjithashtu, qytetarët kërkonin intervenim për shkak të vendimit të marrë për ndërprerjen 
e punësimit, edhe pse për këtë gjë nuk ka bazë ligjore, për shkak të shkurtimit të vendeve të 
punës për shkaqe afariste, ndërsa pa u zbatuar paraprakisht procedura e paraparë ligjore, pastaj 
për shkak të vendimit të miratuar për ndërprerjen e punësimit para skadimit të afatit për të cilin 
lidhur kontrata për punësim. Avokati i Popullit për këto lëndë i sugjeronte se cilat dispozita ligjore 
janë zbatuar në mënyrë të padrejtë ose nuk janë zbatuar aspak e që vendimin për ndërprerjen 
e punësimit e bëjnë të paligjshëm. 

Në këtë kontekst disa drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme në nivel të Komunës së 
Gostivarit kërkuan mbrojtje nga Avokati i Popullit, pasi që nga ana e kryetarit të komunës janë 
marrë vendime për shkarkimin nga funksioni drejtor para skadimit të mandatit.

Avokati i Popullit konstatoi se gjatë marrjes së vendimeve për shkarkimin e drejtorëve të 
shkollave fillore dhe shkollave të mesme nuk është zbatuar procedura ligjore për shkarkimin e 
drejtorëve në shkolla fillore dhe të mesme, në pajtim me Ligjin për arsimin fillor dhe Ligjin për 
arsimin e mesëm, gjegjësisht vendimet e drejtorëve të shkarkuar, nga ana e kryetarit janë mirat-
uar menjëherë, pa u paraqitur propozim nga këshilli i shkollës për shkarkimin e drejtorit ose pa u 
vërtetuar shkelje më të rënda në punën e drejtorit nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve për shkak të pagesës së një page më të 
vogël ose pagës së papaguar, Avokati i Popullit sugjeronte zbatimin konsekuent të dispozitave 
ligjore veçanërisht që paga të paguhet sipas koeficienteve të paraparë apo sipas pikëve të para-
para në vendimet për paga.

Avokati i Popullit pati bashkëpunim të mirë me Komisionin Shtetëror për vendimmarrje në 
procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, e cila sipas 
kërkesave të paraqitura për përcaktimin e gjendjes faktike në tërësi veproi, ndërsa në rastet 
në të cilat Avokati i Popullit konstatoi shkelje të procedurës ose dispozitë ligjore të zbatuar në 
mënyrë jo të plotë i pranoi sugjerimet, me ç’rast janë marrë vendime në dobi të parashtruesve 
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të parashtresave. Bashkëpunim të këtillë Avokati i Popullit pati edhe me Komisionin për vendim-
marrje sipas ankesave të nëpunësve shtetërorë në kuadër të Agjencisë për Administratë.

Punëdhënësit nuk i zbatojnë plotësisht 
dispozitat ligjore, si dhe i shkelin ato në të 
gjitha procedurat e marrëdhënies së punës.

Procedurat e sistematizimit të të pu-
nësuarve zbatohen pa u marrë parasysh akti 
i sistematizimit të vendeve të punës, ndër-
sa sistematizimi i vendeve bëhet pa u mar-
rë vendimi për sistematizim, e që paraqet 
shkelje të drejtpërdrejt të Ligjit.

Procedurat për pushim të marrëdhënies 
së punës zbatohen në mënyrë të paligjshme.

Të ndërmerren masa për zbatimin kon-
sekuent të ligjeve nga fusha e marrëdhënieve 
të punës.

Në procedurat e sistematizimit, veça-
nërisht të merren parasysh të gjitha rrethan-
at-nevojat e sistematizimit, aktit për sis-
tematizimin e vendeve të punës dhe shkallës 
së arsimimit të punëtorit dhe gjatë zbatimit 
të procedurave për sistematizim të miratohet 
akt-vendim përkatës.

Ndërprerja e punësimit të mos bëhet 
sipas vullnetit të punëdhënësit, por të merret 
parasysh gjendja e plotë faktike dhe të res-
pektohet procedura e paraparë ligjore.

Konstatime Rekomandime

Parashtresat e fushës pronësore-juridike tregojnë për punën joefikase dhe jo në kohë të 
organeve, gjegjësisht për shkelje të të drejtave materiale dhe procesore të qytetarëve, si palë 
pjesëmarrëse në procedurat e veçanta administrative. Në këtë segment, një pjesë e parashtre-
save për shkeljen e rregullave të procedurës, për vendimmarrje jo në kohë dhe të padrejtë dhe 
për parregullsi të tjera të kryera kanë të bëjnë me organet e shkallës së parë, më së shpeshti 
të Ministrisë së Financave, njësitë organizuese dhe organet në përbërje të saj, si dhe Agjencisë 
për Kadastrën e Patundshmërive. Një pjesë e parashtresave ishin për punën e organit të shkallës 
së dytë – Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të 
marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, i cili vendos sipas ankesave ose të Gjykatës Adminis-
trative, e cila vendos sipas padive.

Avokati i Popullit përsëri konstatoi se lëndët nuk zgjidhen në afatin e përcaktuar ligjor dhe 
se procedurat zgjasin shumë, gjegjësisht me vite. Nga ana tjetër, në procedurat sipas ankesës 
apo padisë për kontest administrativ, përgjigjja lidhur me ankesën, përkatësisht me padinë, 
bashkë me shkresat e lëndës konkrete, nuk dërgohen rregullisht deri te organi i shkallës së dytë, 
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrë-
dhënies së punës në shkallë të dytë ose deri te Gjykata Administrative.

Gjithashtu, veprimi sipas parashtresave tregoi se sipas lëndës e cila është kthyer për vep-
rim dhe vendimmarrje të sërishme nga ana e Komisionit, gjegjësisht organi i shkallës së parë 
nuk ka miratuar akt të ri administrativ në afat prej 30 ditësh, nga dita e dërgimit të vendimit. 
Komisioni Shtetëror, si dhe Gjykata Administrative, aspak nuk e kanë shfrytëzuar mundësinë 
për vendimmarrje meritore, ndërsa në rastet kur njëherë është shfuqizuar akti administrativ, 
kurse organi kompetent nuk ka vepruar plotësisht lidhur me të kuptuarit e shprehur ligjor dhe 
sugjerimet e dhëna. 

Brengos ekzistimi i lëndëve, të cilat bashkë me shkresat e tyre nuk kanë mundur të gjenden, 
gjegjësisht janë humbur, si dhe se organet kompetente pothuajse asnjëherë nuk kanë dërguar 
përgjigje me shkrim sipas ndonjë kërkese të caktuar të palëve.

MARRËDHËNIET PRONËSORE – JURIDIKE
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Sipas Avokatit të Popullit, kjo mënyrë e punës paraqet shkelje të të drejtave të qytetarëve, 
meqë është në kundërshtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligjin 
për kontestet administrative, dispozitat e së cilit, krahas tjerash, e imponojnë obligimin edhe për 
efikasitet dhe ekonomizim të procedurës. Së këtejmi, kjo gjendje nuk paraqet lëshim individual, 
por dukuri, ndërsa më së mirë ilustrohet me rrethanën se funksionari i cili drejton me Drejtorinë 
për Punë Pronësore-Juridike, madje në vitin 2013 u ka lëshuar urdhër me shkrim njësive për-
katëse organizative, në pajtim të së cilit duhet t’i zgjedhin lëndët për privatizimin e tokës ndër-
timore, për të cilat janë paraqitur kërkesa në vitin 2008, 2009 dhe 2010.

Megjithatë, mbetet e hapur pyetja se kur do të zgjidhen lëndët e viteve në vijim dhe kush 
do t’i kompensojë pasojat e dëmshme të kësaj neglizhence?

Kjo veçanërisht nëse merret parasysh se aktvendimet e miratuara pas disa viteve pas para-
qitjes së kërkesave më së shpeshti nuk mund të zbatohen në kadastër pasi që gjatë miratimit të 
tyre janë shfrytëzuar të dhëna nga kadastra e vjetër në bazë të së cilës janë përpunuar elabora-
tet gjeodezike. Organet shtetërore dhe kadastra edhe pse për këtë kanë obligim ligjor mangësitë 
e këtilla nuk i mënjanojnë sipas detyrës zyrtare, por nga qytetarët kërkojnë që ata sërish të 
paraqesin dëshmi të reja, elaborate të reja apo të paraqesin kërkesa të reja.

Procedurat për lëndët për denacionalizim, edhe në këtë vit raportues, janë me numër më 
të madh lidhur me fushën pronësore-juridike dhe me asgjë nuk dallojnë nga procedurat sipas 
kërkesave për privatizim, sepse edhe këto procedura janë përplot me procedura administrative 
dhe burokratike. Si rezultat i mosfunksionimit të administratës dhe punës së saj jopërkatëse, 
Avokati i Popullit nuk ka mundur në mënyrë konsekuente ta plotësojë qëllimin e vet, veçanërisht 
të sigurojë mbrojtje efektive të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve dhe të gjithë 
personave të tjerë.

Nga organet e theksuara krahas asaj që aspak nuk respektohen afatet e përcaktuara ligjore 
për veprim, ndërmarrjen e veprimeve dhe miratimin e vendimeve përkatëse, nuk veprohet fare 
edhe sa u përket intervenimeve të Avokatit të Popullit për azhurnimin e procedurës dhe miratimin 
e vendimit përkatës.

Janë evidentuar lëndët për denacionalizimin dhe privatizimin e tokës ndërtimore, të cilat 
nuk janë zgjidhur nga viti 2008, por ka raste kur vendimi për denacionalizim është i plotfuqishëm, 
që nga viti 2006, por akoma nuk është kryer dhe prona e denacionalizuar nuk është dorëzuar në 
zotërim të drejtpërdrejt dhe faktike. Nga ana e kryetarëve të komisioneve për denacionalizim apo 
udhëheqësve të seksioneve për procedurë administrative në Drejtorinë për Çështje Pronësore-
Juridike, të cilët duhet të punojnë në këtë drejtim, janë dërguar përgjigje se “në vijim është 
grumbullimi i dëshmive për përcaktimin gjendjes faktike, me ç’rast lënda do të zgjidhet”.

Sipas Avokatit të Popullit puna e tillë është jashtë të gjitha standardeve për ligjshmëri në 
punën dhe mbajtjen e kujdesit për sigurimin e realizimit efikas të të drejtave dhe interesave 
të palëve në procedurë administrative. Gjithashtu, nuk është arsyetim pohimi “numër i vogël i 
përmbaruesve ndërsa numër i madh i lëndëve”, pasi që në çdo rast individual duhet në mënyrë 
konsekuente të respektohen rregullat të cilat imponojnë që procedura të zbatohet në afatet e 
caktuara ligjore.

Duhet të nënvizojmë se palët, si dhe Avokati i Popullit nga ana e Agjencisë për Kadastër të 
Patundshmërive janë njoftuar se për lëndë të caktuara nuk mund të veprohet “meqë tanimë një 
periudhë më të gjatë kohore nuk mund të gjenden shkresat e lëndës, gjegjësisht të njëjtat janë 
humbur”.

Avokati i Popullit vlerëson se veprimi i këtillë nuk është në pajtim me rregullat ligjore dhe i 
shkel të drejtat dhe interesat ligjore të qytetarëve, sepse në asnjë rast nuk mund dhe nuk guxon 
të humben shkresat e lëndës të cilat janë të karakterit zyrtar dhe të cilat shërbejnë si bazë për 
regjistrimin e ndryshimeve në evidencën e kadastrës. Mu për këtë, Avokati i Popullit nga funk-
sionari, i cili udhëheq me Agjencinë, kërkoi që t’i ndërmarrë veprimet dhe masat e nevojshme 
për shmangien e një parregullsie të këtillë në punë edhe atë në mënyrë që të urdhërojë që për 
të gjitha rastet e këtilla, të gjenden shkresat e lëndëve konkrete, procedura të azhurnohet dhe të 
përfundojë në pajtim me aktet përkatëse normative dhe njëherësh të përcaktohet përgjegjësia 
e personave zyrtarë të cilët janë ngarkuar me lëndët konkrete ose kanë vepruar në lidhje me to.
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 Përveç kësaj, qytetarët si dhe Avokati i Popullit nga Agjencia vazhdojnë të marrin përgjigje 
se lëndën dhe shkresat nuk i kanë, e që është dukuri mjaft shqetësuese.

Marrëdhëniet pronësore-juridike bëhen 
akoma më të ndërlikuara dhe zgjidhen me 
vështirësi për shkak të problemeve me pro-
cedurat administrative dhe burokratike.

Qytetarët edhe pse kanë vendime të 
plotfuqishme dhe ekzekutive për denacion-
alizim, nuk munden që pronën ta kenë në 
pronësi të drejtpërdrejt dhe faktike të tyre.

Numër i lartë i lëndëve të pazgjidhura i 
cili bartet nga viti në vit. 

Mbrojtje të ngadalshme të të drejtave, 
interesave juridike dhe lirive të qytetarëve, 
kur janë shkelur me akte të veçanta të ad-
ministratës apo për shkak të heshtjes së saj.

 Organet në kohë dhe në mënyrë efi-
kase të veprojnë për kërkesat e qytetarëve, 
për këtë qëllim personat përgjegjës t’i ndër-
marrin të gjitha masat e domosdoshme për 
avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre 
pronësore.
 Procesi i privatizimit të tokës ndërti-
more të thjeshtohet dhe të intensifikohet. 
 Komisioni Shtetëror dhe Gjykata Ad-
ministrative t’i shfrytëzojnë autorizimet ligj-
ore dhe në të gjitha rastet kur janë plotësuar 
përcaktimet ligjore në mënyrë meritore të 
vendosin sipas ankesës, gjegjësisht padisë. 
 Të përforcohet mbikëqyrja inspek-
tuese dhe në mënyrë më efikase të veprohet 
me respektimin e rregullave të procedurës 
për dërgimin e akteve administrative dhe 
shkresave të tjera.

Konstatime

Rregullimi i hapësirës, veçanërisht në vendet e banuara dhe ndërtimi i objekteve për 
plotësimin e nevojave individuale apo me interes publik në pajtim me standardet dhe normat e 
përcaktuara, si dhe planet e miratuara hapësinore dhe urbanistike, paraqet parakusht kryesor 
për jetesë normale të qytetarëve dhe funksionim të sistemit të shtetit në të gjitha segmentet.

Krahas normave themelore juridike me të cilat rregullohen të drejtat dhe obligimet e 
qytetarëve dhe të personave juridikë në këtë sferë, me rëndësi të veçantë është miratimi dhe 
zbatimi i Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje. Me zbatimin e këtij ligji, në dy vitet e 
kaluara, janë zgjidhur më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të kërkesave të paraqitura 
për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara në pa leje, me çka një numër i madh 
i qytetarëve të cilët kanë jetuar me frikë se objektet e tyre do të rrënohen, jo vetëm që u liruan 
prej saj por edhe përfundimisht e kanë zgjidhur statusin ligjor të objekteve të tyre pa leje dhe 
u bënë pronarë të tyre legal.

Duke e ndjekur gjendjen me realizimin e të drejtave të qytetarëve në sferën e ndërtimit 
janë konstatuar lëvizje të caktuara pozitive, veçanërisht me vendosjen e teknologjisë informatike 
në këtë fushë, gjegjësisht mundësinë për aplikimin elektronik në internet për marrjen e lejes 
për ndërtim. Nga ana tjetër ndryshimet në rregulaltivën ligjore me të cilat u imponua obligimi 
i organeve të cilat vendosin që t’i respektojnë afatet ligjore dhe kërcënimet me sanksione për 
mosrespektimin e tyre, kontribuojnë për një progres të caktuar në realizimin e të drejtave të 
qytetarëve në këtë fushë.

Përshtypjen e këtillë Avokati i Popullit e bazon në të dhënat se po shënohet ulje e numrit të 
parashtresave të qytetarëve kundër akteve, veprimeve apo mosndërmarrjes së veprimeve nga 
ana e seksioneve për urbanizëm dhe inspektorëve urbanistik në njësitë e vetëqeverisjes lokale.

URBANIZMI DHE NDËRTIMI
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Gjithashtu, është vërejtur dukuria e veprimit më të azhurnuar të inspektorëve të autorizuar 
ndërtimor gjatë zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese mbi objektet e reja në ndërtim, ndërsa është 
theksuar edhe një dinamikë më e madhe në njësitë e vetëqeverisje lokale gjatë procedurave për 
miratimin e planeve detajore urbanistike të domosdoshëm për zbatimin më të azhurnuar të pro-
cedurave me objektet e ndërtuara pa leje dhe mundësinë për përfshirjen e tyre në të njëjtat.

Në vitin raportues Avokati i Popullit ndërmori veprime në kuadër të kompetencave të tij 
ligjore, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve përmes paraqitjes së kërkesave për 
njoftime, kërkesave për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, rekomandimeve dhe sugjerimeve 
deri te Kryetarët e njësive të vetëqeverisjes lokale në kompetencë ligjore të së cilës bën pjesë 
zgjidhja e problemeve dhe gjendjeve me urbanizimin e hapësirës me rëndësi lokale.

Gjendje e përmirësuar në lidhje me 
veprimin e shërbimeve të autorizuara ins-
pektuese gjatë zbatimit të mbikëqyrjes ins-
pektuese, por akoma nuk është në nivelin e 
nevojshëm.

Procedurat për lëshimin e lejeve për 
ndërtim nga ana e organeve në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale janë përmirësuar.

Organet kompetente në mënyrë kon-
sekuente ta respektojnë dhe ta zbatojnë kor-
nizën ligjoren sa u përket afateve ligjore dhe 
në lidhje me ligjshmërinë gjatë marrjes së 
vendimeve.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale në 
mënyrë të azhurnuar të veprojnë dhe të ven-
dosin për procedurat për përcaktimin e sta-
tusit juridik për objektet e ndërtuara pa leje.

Konstatime

Ligji për banim, me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, të natyrës formale juridike 
mundësoi rregullimin e marrëdhënieve në fushën banesore dhe në tejkalimin e gjendjeve nega-
tive, të cilat më së shumti reflektohet me menaxhimin, shfrytëzimin dhe shitjen e banesave në 
pronësi të Republikës së Maqedonisë. Megjithatë, qytetarët vazhduan të ballafaqohen me prob-
leme në realizimin e të drejtave, kështu që numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit 
të Popullit nga sfera banesore përsëri është rritur, në krahasim me vitin e kaluar.

Kërkesat individuale të qytetarëve janë paraqitur për mbrojtjen e të drejtave para Sho-
qërisë Aksionare për Ndërtim dhe Ekonomizim me Hapësira Banesore dhe Hapësira Afariste me 
rëndësi për Republikën dhe njësitë e saj rajonale, Komisionin për Çështje Banesore të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe Inspektorëve të autori-
zuar në njësitë e vetëqeverisjes lokale. Njëherësh, krahas veprimit sipas kërkesave individuale, 
Avokati i Popullit edhe në vazhdimësi e ndoqi gjendjen në fushën e banimit dhe zbatimin e akteve 
ligjore dhe nënligjore të cilat e trajtojnë këtë materie.

Pas miratimit të Ligjit për banim, qytetarët-pronarë të banesave kanë paraqitur parashtresa 
deri te Avokati i Popullit dhe kërkonin informacione për mënyrën e regjistrimit të bashkësive të 
pronarëve në objektet banesore, mënyrën e administrimit dhe organet të cilat janë kompetente 
për të zbatuar mbikëqyrje mbi administrimin e bashkësive.

Risi, për këtë vit raportues është se janë paraqitur disa parashtresa për përshpejtimin e 
procedurave para inspektorëve të autorizuar për banim, të cilët përfundimisht funksionuan në 
kuadër të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe të cilët janë të autorizuar që të bëjnë mbikëqyrje 
mbi zbatimin e Ligjit për banim dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të këtij ligji.

Me rastin e këtyre parashtresave, Avokati i Popullit dha sugjerime deri te inspektorët për 
zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese, përcaktimin e gjendjes faktike dhe ndërmarrjen e masave 
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përkatëse për tejkalimin e problemeve të krijuara. Në të gjitha rastet, inspektorët e autorizuar 
vepruan sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit.

Në lidhje me Shoqërinë Aksionare për Ndërtim dhe Ekonomizim me Hapësira Banesore dhe 
Hapësira Afariste me rëndësi për Republikën dhe njësitë rajonale të saj, qytetarët edhe gjatë 
këtij viti raportues janë ankuar për përllogaritjet e larta për vlerën blerëse të banesave dhe të 
dërgimit jo në kohë të përllogaritjeve deri te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, për arsye se 
procedurat për blerjen e banesave shtetërore në mënyrë të paarsyeshme prolongoheshin. Edhe 
pse përllogaritjet për vlerën blerëse të banesave shtetërore përgatiten në pajtim me Urdhëresën 
për metodologji të cilën e miratoi Qeveria e Republikës së Maqedonisë, sipas Avokatit të Popullit 
të njëjtat janë shumë të larta, veçanërisht për ato banesa të cilat janë ndërtuar para më shumë 
viteve dhe në ndërkohë janë mjaft të amortizuara, ndërsa shfrytëzues të së cilave janë persona 
pa dokumentacione përkatëse. Kështu, çmimet e përcaktuara janë më të larta nga çmimet e 
tregut, që paraqet pengesë të vërtetë për blerjen e kësaj kategorie të banesave.

Avokati i Popullit deri te Shoqëria aksionare dërgoi kërkesa përkatëse, sugjerime dhe 
urgjenca, me ç’rast Shoqata aksionare dërgoi përgjigje, me elaborimet e kërkuara.

Qytetarët janë ankuar edhe për punën joefikase, gjegjësisht zvarritjen e paarsyeshme të 
procedurave sipas kërkesave të parashtruara për bartjen e së drejtës për banim dhe blerjen e 
banesave. Në lidhje me blerjen e banesave shtetërore, Avokati i popullit, pas zbatimit të pro-
cedurave, konstatoi se qytetarët nuk janë të informuar se sipas cilave kritere mund t’i blejnë 
banesat, ndërsa është evident edhe jokoordinimi i organeve dhe institucioneve të cilat janë të 
përfshira në procedurën e vendosjes sipas kërkesave për blerjen e banesave shtetërore, me 
ç’rast është zvarritur vetë procesi.

Në këtë kuptim, procesi i vendimmarrjes zgjat më shumë muaj, madje edhe vite, me ç’rast 
Avokati i Popullit deri te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dërgoi kërkesa dhe sugjerime për 
ndërmarrjen e veprimeve për përshpejtimin e procesit të vendimmarrjes dhe miratimin e aktit 
të përgjithshëm me rastin e vendimeve. Vetëm në disa raste është vepruar sipas intervenimit 
të Avokatit të Popullit, në rastet e tjera, procedurat për blerjen e banesave në pronësi të shtetit 
akoma nuk kanë përfunduar, veçanërisht të atyre personave të cilët shfrytëzojnë banesa pa do-
kumente përkatëse, gjegjësisht pa bazë ligjore.

Avokati i Popullit intervenoi edhe para Komisionit për Çështje Banesore të Qeverisë për 
shkak të mosveprimit sipas kërkesave të qytetarëve për ndarjen e banesave me qira. Në shu-
micën e rasteve parashtruesit bënin pjesë në kategorinë e grupeve vulnerabile sociale, të cilët 
nuk kanë siguruar vendbanim përkatës. Në asnjë rast Komisioni nuk u ka ndarë banesë në 
pronësi shtetërore me qira kategorisë së këtillë të qytetarëve edhe pse në pajtim me Ligjin për 
banim e kanë atë kompetencë. Pothuajse pa përjashtim, Komisioni përgjigjej se nuk ka banesa 
në dispozicion dhe u sugjeronte të konkurrojnë në shpalljet për ndarjen e banesave me qira të 
cilat i publikon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Mbrojtjen e të drejtave nga Avokati i Popullit kërkuan edhe familjet e pjesëtarëve  të for-
cave të sigurisë të cilët e humbën jetën në aksidentin me helikopter, të cilët që nga viti 2008 
kanë parashtruar kërkesë për ndarjen e banesës me qira deri te Komisioni për Çështje Banesore. 
Me kërkesë të Avokatit të popullit, nga viti 2011, Komisioni dërgoi arsyetim se pas miratimit të 
Konkluzionit nga ana e Qeverisës së Republikës së Maqedonisë në lidhje me kërkesat e parash-
truesve, do të veprohet për të njëjtat. Por, megjithatë, edhe pse Qeveria në ndërkohë e miratoi 
Konkluzionin, Komisioni akoma nuk u prononcua sipas kërkesave. 
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Moskoordinimi i organeve dhe institu-
cioneve të përfshira në procedurën e vendim-
marrjes sipas kërkesave për blerjen e bane-
save shtetërore – shkak për prolongimin e 
procesit për shitblerjen e banesave.

Çmimet për blerjen e banesave në pro-
nësi të shtetit janë më të larta se ato të tre-
gut, që paraqet pengesë për blerjen e kësaj 
kategorie të banesave.

Të vendoset koordinim midis organeve 
dhe institucioneve dhe të respektohen afatet 
ligjore në procedurat për blerjen e banesave 
shtetërore.

Rishqyrtimi i metodologjisë sipas së 
cilës përcaktohet vlera e banesave në pro-
nësi shtetërore dhe në këtë kuptim ulja e 
çmimit të shitblerës, veçanërisht i banesave 
të vjetra dhe të amortizuara.

Konstatime

Ruajtja e vlerave dhe përmirësimi i kushteve për mjedis të shëndoshë jetësor, reduktim i 
rreziqeve për jetën dhe shëndetin e njerëzve, identifikimi dhe parandalimi i ndikimit të dëmshëm 
mbi mjedisin jetësor, janë obligime dhe detyra primare për çdo individ, por edhe për shtetin në 
tërësi. Për shkak të sigurimit dhe përmirësimit të jetesës gjithëpërfshirëse dhe cilësore është i 
nevojshëm respektimi i parimeve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, të përcaktuara dhe të garan-
tuara me Kushtetutë, ligjet dhe konventat e ratifikuara ndërkombëtare të cilat e rregullojnë këtë 
materie. 

Perceptimet e Avokatit të Popullit për gjendjen nga fusha e mjedisit jetësor mbetet pothua-
jse e pandryshuar, ndërkaq kjo nënkupton mungesë të kujdesit përkatës për sigurimin e një mje-
disi jetësor të shëndetshëm dhe të pastër, vetëdije të ulët ekologjike tek qytetarët dhe vetëdije, 
si dhe ndërgjegjësim i pamjaftueshëm të organeve shtetërore kompetente për monitorimin e 
vazhdueshëm të gjendjeve dhe ndërmarrja me kohë të masave për tejkalimin e problemeve.

Edhe gjatë këtij viti, përkundrejt gjendjes alarmante, veçanërisht me ndotjen e ajrit, është 
i vogël numri i parashtresave të paraqitura në zyrën e Avokatit të Popullit nga sfera e mjedisit 
jetësor. Në të shumtën e rasteve, parashtresat janë paraqitur për shkak të problemeve të cilat 
drejtpërdrejt i rrezikojnë të drejtat personale apo interesat e qytetarëve, gjegjësisht për prob-
leme të cilat më tepër kanë karakter komunal dhe jo ekologjik, nivel të rritur të zhurmës në ob-
jektet hoteliere të vendosura në afërsi të drejtpërdrejtë të  objekteve banesore ose për zvarritjen 
e një procedure të caktuar administrative dhe mosndërmarrjen apo ndërmarrjen e masave jo në 
kohë nga ana e organeve inspektuese.

Në bazë të ankesave të qytetarëve mund të konstatohet reagim i pamjaftueshëm dhe 
i vonuar i inspektorëve të autorizuar të mjedisit jetësor në komuna në rast të paraqitjeve të 
qytetarëve të cilët ankohen dhe tregojnë se ka ndotje dhe degradim të mjedisit jetësor, me de-
ponimin e mbeturinave komunale dhe ndërtimore në deponi të egra të vendosura afër vendbani-
meve të tyre ose pranë rrjedhave të ujërave.

Publiku i gjerë, në fund të vitit raportues në masë të madhe seriozisht ishte shqetësuar nga 
ndotja e madhe dhe prezenca e koncentrimeve të mëdha të materieve të dëmshme dhe mikro-
thërrimeve në ajër në mjediset më të mëdha urbane, veçanërisht në Shkup, Tetovë, Kërçovë dhe 
Manastir. Edhe pse për ndotjen e këtillë ndikim të madh kanë edhe kushtet e pavolitshme klima-
terike, ngrohja e shtëpive me lëndë djegëse të ngurta dhe fosile, konfigurimi në terren dhe ko-
munikacioni, megjithatë në këto mjedise urbane me dekada mungon vendosshmëri më e madhe 
e institucioneve kompetente për ndërmarrjen e masave më radikale për sanksionimin e burimeve 
më të mëdha të ndotjes gjegjësisht të kapaciteteve të mëdha prodhuese dhe përpunuese.

Duke e pasur parasysh gjendjen alarmante e cila është e pranishme me vite, në lidhje me 
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deponimin e mbeturinave në deponi të egra, të vendosura në mjedise të drejtpërdrejta urbane, 
si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal, Avokati i Popullit është i brengosur dhe konstatoi 
nevojë të paprolongueshme për ndërtimin e deponive rajonale, si dhe përmirësimin e gjendjes 
me grumbullimin e mbeturinave komunale, me qëllim të mbrojtjes dhe realizimit të së drejtës së 
qytetarëve për mjedis jetësor të pastër dhe të shëndetshëm.

Gjendjet e pavolitshme në mjedisin jetësor në të gjitha aspektet e imponojnë nevojën e 
intensifikimit të programeve përkatëse dhe afatgjate për edukimin e qytetarëve nga sfera e mje-
disit jetësor, pasi që përvoja e deritanishme tregon se vetëdija e qytetarëve në këtë sferë akoma 
është në nivel të ulët.

Avokati i Popullit, gjithashtu vlerëson se me kalimin e kompetencave nga sfera e mjedisit 
jetësor në nivel lokal është i nevojshëm angazhim më i madh i këtyre organeve me përforcimin 
e kontrolleve inspektuese në terren. Veçanërisht duhet të theksohet përgjegjësia e organeve të 
pushtetit lokal dhe qendror në drejtim të ndërmarrjes së veprimeve për sanksionimin e ndotësve, 
të parandalohen apo të zvogëlohen rreziqet apo pasojat e dëmshme, me qëllim që qytetarëve t’u 
mundësohet gëzimi i plotë i të drejtës së mjedisit të shëndetshëm jetësor.

Mungon vetëdija ekologjike tek organet 
kompetente për ndërmarrjen dhe zbatimin 
me kohë të masave konkrete për problemin 
me ndotjen e mjedisit jetësor.

Aktivitete të vazhdueshme dhe me 
kohë të cilat janë me rëndësi të veçantë për 
ruajtjen e mjedisit jetësor dhe parandalimin 
e ndotjes së tij.

Kontrolle të dobëta inspektuese në ter-
ren.

Organet kompetente në mënyrë kon-
sekuente ta implementojnë rregullativën li-
gjore, gjegjësisht ndërmarrjen e masave më 
radikale për sanksionimin e prodhuesve të 
mëdhenj dhe kapaciteteve përpunuese, si 
dhe miratimin dhe zbatimin e politikave të 
cilat do të sigurojnë mjedis jetësor të shën-
detshëm dhe të pastër.

Të planifikohen dhe të realizohen aktivi-
tete për informimin e rregullt dhe edukimin e 
të gjithë faktorëve për nevojën e ruajtjes së 
mjedisit jetësor dhe pasojat e ndotjes së tij.

Prezencë më e madhe dhe përforcim i 
kontrolleve inspektuese për mbrojtjen e mje-
disit jetësor nga ndotja.

Konstatime

Në lidhje me realizimin e të drejtave nga fusha e financave qytetarët kanë paraqitur par-
ashtresa për problemet të cilat i kanë pasur me Drejtorinë e të Ardhurave Publike (në tekstin e 
mëtejmë: Drejtoria), punën e administratës së  komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe për punën 
e bankave afariste.

Nga procedimi sipas parashtresave rezulton se Drejtoria pagesën e detyruar të borxheve 
në bazë të tatimeve të papaguara, kontributeve, taksës radiodifuzive apo gjobave të shqiptuara 
në procedurat e më shumë organeve, në raste të caktuara, e zbaton në kundërshtim me dis-
pozitat e Ligjit për procedurë tatimore të cilat kanë të bëjnë me përjashtimin e përmbarimit të 
detyrueshëm dhe kohën kur duhet të zbatohet  përmbarimi.

Duke vepruar sipas rasteve të veçanta Drejtoria pothuajse gjithmonë e merr  shumën e 
plotë të mjeteve monetare, të cilat në emër të pagës i merr debitori tatimor, ndërsa më pas nuk 
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i bëhet me dije se nëse parashtron kërkesë, bashkë me dokumentet e nevojshme, mjetet do 
t’i kthehen, ndërsa përmbarimi do të vazhdojë në përputhje me ligjin. Gjithashtu, i qaset edhe 
përmbarimit të detyrueshëm për arkëtimin e gjobave të shqiptuara, edhe pse vendimet akoma 
nuk janë të plotfuqishme, meqë palët kanë ngritur padi për hapjen e kontestit administrativ, 
ashtu siç nuk i njofton me kohë debitorët për borxhin, dhe kështu borxhi, në bazë të kamatës 
bëhet shumë i madh.

Si rezultat e punës së këtillë, qytetarët u ekspozohen harxhimeve të panevojshme me 
shkuarjen në sportelet e Drejtorisë dhe paraqitjen e dëshmive, të cilat Drejtoria i posedon, 
gjegjësisht mund t’i sigurojë sipas detyrës zyrtare në çdo kohë. Së këtejmi, në vend që të hasin 
në një sjellje shërbyese dhe profesionale, qytetarët përballen me një sjellje skajshëm burokra-
tike nga ana e nëpunësve administrativ të Drejtorisë për të Ardhura Publike.

Vite të tëra zgjat problemi i shkaktuar me detyrimin e dyfishtë me taksën radiodifuzive, me 
ç’rast më së shumti shqetëson ajo se nuk ekziston koordinim midis Drejtorisë dhe NP Radiotele-
vizioni i Maqedonisë. Në këtë kontekst, edhe pse qytetarët dhe Avokati i Popullit nga shërbimet 
e NP Radiotelevizioni i Maqedonisë njoftohen se janë fshirë nga regjistri i obliguesve, se akt-
vendimet e lëshuara janë pezulluar dhe se nuk prodhojnë kurrfarë veprimi juridik, nga Drejtoria 
me ngulm dërgohen aktvendime të reja për taksa radiodifuzife, ndërsa njëherësh zbatohet edhe 
procedura për përmbarimin e detyrueshëm të vendimeve të cilat janë pezulluar.

Avokati i Popullit vlerëson se kjo që u theksua paraqet, shkelje të vrazhdë të të drejtave të 
qytetarëve, mosrespektim të tyre, maltretim, shqetësim dhe shkaktim të paarsyeshëm të paso-
jave të dëmshme.

Parashtresat e qytetarëve, në lidhje me punën e administratës të komunave dhe Qytetit të 
Shkupit në të shumtën e rasteve kanë të bëjnë me zvarritjen e procedurave sipas kërkesave për 
vërtetimin e kontratave për shitblerje të banesave të lidhura me Qeverinë si shitës dhe marrjen 
e klauzolës – vërtetimit se është paguar tatimi i qarkullimit të patundshmërive.

Pas pranimit të këtyre kërkesave, miratohen aktvendime me të cilat në pajtim me ligjin. 
Qeveria obligohet ta paguajë tatimin në fjalë, megjithatë aspak nuk ndërmerren masa për zba-
timin e tyre dhe për arkëtimin e tatimit të përcaktuar.

Në praktikë, aktvendimet e këtilla me vite qëndrojnë në sirtarë, ndërsa qytetarët këshillo-
hen që ta bëjnë pagesën e tatimit në fjalë, që në asnjë rast nuk është në pajtim me dispozitat li-
gjore. Së këtejmi, gjendja e këtillë paraqet pengesë që qytetarët të bëjnë regjistrim të së drejtës 
së pronësisë në librin e kadastrës si dhe në librat e tjerë dhe të marrin aktpronësi përkatëse, 
gjegjësisht pa pengesa t’i shfrytëzojnë të drejtat të cilat burojnë nga pronësia.

Përndryshe, është fakt se pas intervenimeve të Avokatit të Popullit ndërmerren veprime 
drejt zbatimit të detyrueshëm të aktvendimeve në fjalë, arkëtohet tatimi i përcaktuar dhe vërte-
tohen kontratat individuale. Megjithatë, një veprim i këtillë duhet të jetë praktikë e përditshme 
në punën e administratës të komunave dhe Qytetit të Shkupit, sepse vetëm kështu, ajo mirëfilli 
do të jetë në shërbim të qytetarëve.

Duhet të theksohet se për objekte ndërtimore me lokacion të njëjtë dhe sipërfaqe të 
ngjashme ose të njëjtë, vlera e tregut në bazë të së cilës përcaktohet baza tatimore për tatimin 
e pronës dhe tatimin e qarkullimit të patundshmërive, caktohet në mënyrë të ndryshme, gjegjë-
sisht caktohet vlerë shumë më e madhe e tregut dhe rrjedhimisht edhe tatim shumë më i lartë.

Arsyetim, për faktet se në ç’bazë dhe në ç’mënyre nga administrata është përcaktuar vlera 
e tregut të pronës konkrete të patundshme – shtëpisë dhe tokës- thjeshtë nuk ka.

Nga ana tjetër, nuk ka shpjegim se pse vetëm disa obligues tatimorë të caktuar lirohen nga 
pagesa e tatimit të qarkullimit të patundshmërive dhe të drejtave të kontratave për shitblerjen 
të të ashtuquajturave banesa shoqërore, ndërsa duke iu referuar përmbajtjes së konkluzionit, të 
miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Gjithashtu, administrata e komunave dhe e Qytetit të Shkupit, si dhe Drejtoria për të Ar-
dhura Publike, nuk i kanë dërguar me kohë aktvendimet për përcaktimin e tatimit dhe vërejtjet 
se i njëjti nuk është paguar, prandaj qytetarët edhe pse gabimisht, megjithatë vlerësojnë se nuk 
kanë borxh asgjë ose se me ndonjë pagesë të pjesshme e kanë paguar borxhin në tërësi.

Në lidhje me parashtresat për të cilat Avokati i Popullit nuk është kompetent për të vepruar, 
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meqë ato kanë të bëjnë me punën e bankave afariste, dihet se bankat kanë spektër të gjerë të 
shërbimeve të cilat i ofrojnë, por e gjithë kjo nënkupton edhe një numër të konsiderueshëm të 
kompensimeve, të cilat u arkëtohen klientëve.

Shpenzimet (për mirëmbajtjen e llogarisë të transaksionit të llogarisë rrjedhëse , për mi-
nusin e lejuar, për mbylljen e kartelave kreditore, për miratimin dhe përpunimin e kredisë, për 
provizione të ndryshme – blerjen e valutave të huaja, pranimin e remitencave nga jashtë etj.), 
zakonisht  nuk janë siç thuhet, transparente meqë praktikisht janë të padukshme për shfrytë-
zuesit, të cilët vijnë në sportel.

Nga ana tjetër, bankat, në çdo rast e shfrytëzojnë pozitën e tyre ekonomike dominuese që 
të mundësojnë pëlqimin e klientëve ndaj dispozitave të kontraktuara, pa mundësi për negocim 
dhe marrëveshje të vërtetë, ndërsa rruga e vetme për mbrojtjen e tyre është ngritja e kontestit 
gjyqësor para organeve gjyqësore. Në këtë segment, bën pjesë edhe shqetësimi përmes tel-
efonit, në rast të vonesës ose cedimit – cesionit të kërkesës nga banka ndaj personave të tretë, 
të cilët ndonjëherë përdorin edhe mjete të palejueshme për arkëtimin e borxhit.

Avokati i Popullit, në këto raste përmes dhënies së këshillave juridike u ndihmoi qytetarëve 
për mënyrën se si t’i mbrojnë të drejtat e tyre. Njëherësh e thekson nevojën, Banka Popullore 
e Republikës së Maqedonisë, në mënyrë konsekuente dhe mënyrë efektive të mbajë kujdes për 
mbrojtjen e të drejtave të shfrytëzuesve të shërbimeve të bankave afariste dhe për këtë qëllim, 
nëse konstaton si të nevojshme ta rishikojë të drejtën e tyre, në mënyrë të pakushtëzuar dhe pa 
kurrfarë kufizimesh t’i përcaktojnë shpenzimet e tilla.

Drejtoria e të Ardhurave Publike ve-
pron nga pozita e fuqisë dhe në kundërshtim 
me rregullat ligjore të procedurës, e tërheq 
tërë shumën e mjeteve monetare, të cilat 
në emër të pagës i pranon debitori tatimor 
dhe i qaset drejt zbatimit të detyrueshëm të 
arkëtimit për gjoba të shqiptuara, edhe pse 
aktvendimet akoma nuk janë të plotfuqi-
shme.

Akoma është i pranishëm problemi me 
detyrimin e dyfishtë me taksën radiodifuzive 
dhe nuk ekziston koordinim midis Drejtorisë 
dhe NP Radiotelevizioni i Maqedonisë.

Administrata e komunave dhe e Qytetit 
të Shkupit miratojnë aktvendime me të cilat 
në përputhje me ligjin, Qeveria detyrohet që 
ta paguaj tatimin e qarkullimit, megjithatë 
aspak nuk ndërmerren masa për zbatimin e 
tyre dhe për arkëtimin e tatimit të përcak-
tuar.

Bankat duke e shfrytëzuar pozitën 
dominuese ekonomike në mënyrë të pavarur 
e përcaktojnë lartësinë e shpenzimeve për 
mirëmbajtjen e llogarive të transaksionit, 
për miratimin dhe përpunimin e kredisë, për 
arkëtimin e provizioneve etj.

Drejtoria e të Ardhurave Publike në 
mënyrë praktike të sigurojë cilësi të shërbi-
meve për taksapaguesit, procedura tatimore 
më të thjeshtësuara për plotësimin e plotë 
dhe me kohë të obligimeve si dhe grumbul-
limin korrekt dhe efikas të tatimeve dhe të 
detyrimeve të tjera publike.

Nga një pjese e të punësuarve në Drej-
torinë e të Ardhurave Publike të ndryshojë 
sjellja burokratike me një sjellje shërbyese 
dhe profesionale ndaj tatimpaguesve.

NP Radiotelevizioni i Maqedonisë dhe 
Drejtoria e të Ardhurave Publike të koordino-
hen midis tyre dhe aktvendimet e pezulluara 
për taksë radiodifuzive të mos i nënshtrohen 
arkëtimit të detyrueshëm të borxhit të paba-
zuar dhe të paligjshëm.

Komunat dhe Qyteti i Shkupit, në pro-
cedurat për përcaktimin dhe arkëtimin e tati-
meve të mundësojnë transparencë, efikasitet 
dhe barazi në procedura.

Banka Popullore e Republikës së Maqe-
donisë në mënyrë konsekuente dhe efektive 
të mbajë llogari për mbrojtjen e të drejtave 
të shfrytëzuesve të shërbimeve në bankat 
afariste.

Konstatime Rekomandime
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Në realizimin e të drejtave të konsumatorëve qytetarët janë ballafaquar me probleme në 
furnizimin me energji termike, konsumin e energjisë elektrike, shërbimet e ndërmarrjeve pub-
like komunale dhe shërbimet telefonike. Gjithashtu, kanë paraqitur ankesa në lidhje me cilësinë 
e produkteve të blera, ndërsa një numër i konsiderueshëm i parashtresave janë parashtruar për 
punën e shoqërive për furnizim me energji termike.

Nga numri i parashtresave, por edhe vizitat e shpeshta dhe të vazhdueshme të qytetarëve 
në Institucion, Avokati i Popullit konstatoi se ata bëhen të vetëdijshëm për shkeljet e të drejtave 
të tyre si konsumatorë si dhe si shfrytëzues të shërbimeve publike.

Në vitin 2013 ishin karakteristike ankesat në të cilat qytetarët kanë shprehur pakënaqësi 
nga obligimi për pagesën e kërkesave të viteve të kaluara, edhe pse të njëjtat janë paditur (në 
afatin e paraparë ligjor dhe të njëjtat nuk janë parashkruar). Gjithashtu, është i konsiderueshëm 
edhe numri i parashtresave në të cilat qytetarët për shkakun e njëjtë kanë kërkuar zvogëlimin e 
faturave edhe për shërbimet rrjedhëse, të cilat i marrin për shkak të ekzistimit të kushteve ob-
jektive, të cilat e pamundësojnë shlyerjen e rregullt të obligimeve nga ana e tyre.

Në lidhje me energjinë termike, qytetarët janë ankuar për mënyrën e përllogaritjes së 
energjisë termike përmes një matësi, cilësinë e energjisë termike, çmimin e kompensimit për 
energji termike të livruar, obligimin për pagesën e pjesës fikse për konsumatorët e shkyçur etj. 
Sërish, sikurse edhe vitin e  kaluar, dominojnë problemet në lidhje me përllogaritjen e konsumit 
të energjisë termike përmes një matësi të përbashkët, meqë akoma nuk është realizuar instalimi 
i matësve individual.

Është i konsiderueshëm edhe numri i ankesave në të cilat qytetarët ankohen për cilësinë e 
energjisë së livruar termike dhe shumën e lartë të kompensimit për energjinë e livruar termike, 
por gjithsesi si problem më i madh mbetet obligimi i konsumatorëve të shkyçur për pagesën e 
kompensimit për fuqi të angazhuar (pjesa fikse) e kompensimit për energji termike.

Ky obligim i konsumatorëve të shkyçur u imponua me miratimin e Rregullave për furnizim 
me energjinë termike nga ana e Komisionit Rregullator për Energjetikë, për të cilat Avokati i Pop-
ullit që në fazën përgatitore theksoi se do të shkaktojnë gjendje kontestuese, pasi që qytetarët 
obligohen me pagesë për shërbimin të cilin realisht nuk e shfrytëzojnë. Megjithatë, gjatë këtij viti 
raportues Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë pas nismës së ngritur për vlerësimin 
e  kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së dispozitave të këtij akti nënligjor, nuk ngriti procedurë 
për dispozitën e kontestuar e cila e parasheh këtë kompensim për qytetarët e shkyçur.

Me fillimin e vitit 2013, veprimtaria furnizimi me energji termike pas marrjes së licencës së 
nevojshme është ndërmarrë nga kompania Ballkan Energji Grup, megjithatë Ngrohtorja SHA me 
dërgimin e faturës së fundit për energjinë e livruar termike pas zbatimit të barazimit, të gjithë 
qytetarët të cilët ishin në parapagim i njoftoi se do t’u kthehen mjetet e paguara. Megjithatë, kjo 
shumë e miratuar nuk u  realizuar për të gjithë qytetarët të cilët ishin në parapagim, me ç’rast 
Avokati i Popullit veproi edhe në këto raste, zgjidhja e të cilave është pozitive, gjegjësisht mjetet 
janë transferuar në llogaritë e parashtruesve të parashtresave.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave në të cilat janë detektuar gjendje të 
ndryshme për të cilat janë ankuar qytetarët për shkak të marrjes së faturave për pagesën e 
pjesës fikse, gjegjësisht llojeve të ndryshme të instalimeve për ngrohje, vendpozitën e ndryshme 
të banesës në objektin kolektiv si dhe gjendjen kur detyrohen qytetarët të cilët asnjëherë nuk 
kanë qenë shfrytëzues të energjisë termike, që do të thotë se nuk mund të vendosen në katego-
rinë e konsumatorëve të shkyçur.

Gjatë vitit, numri i ankesave u rrit me rritjen e çmimit të fuqisë së angazhuar, e cila në të 
vërtetë lidhet drejtpërdrejt me shumën të cilën e paguajnë qytetarët e shkyçur si pjesë fikse të 
kompensimit për energji termike. Pikërisht për këtë gjendje, Avokati i Popullit kërkoi nga Komi-
sioni Rregullator për Energjetikë, informacione për mënyrën e përcaktimit të çmimit në bazë të 
fuqisë së angazhuar, për ndikimin mbi kompensimin për pjesën fikse, si dhe për mënyrën e pag-
esës së pjesës fikse, meqë qytetarët nuk janë informuar mjaftueshëm në lidhje me këtë detyrim. 
Nga Komisioni Rregullator u tha arsyetimi se shuma e këtij detyrimi është në lidhje të ngushtë 
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me çmimin e fuqisë së angazhuar, gjegjësisht korrigjimi i bërë në çmimin e fuqisë së angazhuar 
reflektohet si shumë më e lartë për pagesën e pjesës fikse të kompensimit për energji termike, 
që gjithsesi u reflektua me një numër më të madh parashtresash nga qytetarët.

Me fillimin zyrtar të sezonit të ngrohjes mungoi furnizimi kualitativ dhe i vazhdueshëm i 
energji termike, me ç’rast Avokati i Popullit menjëherë ka intervenuar dhe ka kërkuar të ndërme-
rren veprime të cilat do të mundësojnë ngrohje të vazhdueshme të banesave, meqë qytetarët 
e paguajnë kompensimin gjatë tërë vitin, përfshirë edhe qytetarët e shkyçur, të cilët paguajnë 
pjesën fikse të kompensimit për energji termike.

Në këtë rast Komisioni Rregullator për Energjetikë i konfirmoi parregullsitë dhe informoi se 
furnizuesi është paralajmëruar për mosrespektimin e akteve normative dhe mosfillimin e sezonit 
të ngrohjes, me ç’rast është marrë vendim për detyrimin e furnizuesit të fillojë me furnizimin e 
energjisë termike, me qëllim që të mbrohen të drejtat e shfrytëzuesve të sistemit të energjisë 
termike.

Duke vepruar sipas nismës së tij, Avokati i Popullit nga furnizuesi me energji elektrike 
“Ballkan Enerxhi Grup” kërkoi edhe shpjegim për regjimin e ri të ngrohjes, me të cilin u për-
fshinë vetëm shfrytëzuesit e Ngrohtores Lindja. Duke i pasur parasysh druajtjet e qytetarëve, në 
lidhje me ndikimin eventual të këtij regjimi të ri të ngrohjes mbi çmimin për energjinë termike 
të livruar, Avokati i Popullit veçanërisht u fokusua në këtë moment dhe kërkoi përgjigje precize.

U pranua përgjigjja se ngrohjen e vazhduar qytetarët e marrin falas, me vërejtjen se bëhet 
fjalë për pilot-projekt i cili në të ardhmen pas analizave dhe simulacioneve të bëra të sistemit, 
duhet të mundësojë regjim të ndryshuar të furnizimit dhe periudhës së ngrohjes. Për atë se 
bëhet fjalë për ngrohje të vazhduar falas, konfirmoi edhe Komisioni Rregullator për Energjetikë i 
Republikës së Maqedonisë.

Pas shfuqizimit të dispozitës nga Rregullat për furnizim me energji termike në lidhje me 
pëlqimin e nevojshëm për shkyçje nga sistemi i ngrohtores, numri i qytetarëve të shkyçur është 
rritur. Është karakteristike që intervenimi për lirim nga pagesa e pjesës fikse kërkuan qytetarë 
të cilët jetojnë në hyrje të objektit banesor kolektiv  e cila është tërësisht e shkyçur nga sistemi 
i ngrohtores, meqë edhe përskaj konsumit të paregjistruar të energjisë termike në orëmatësin e 
përbashkët detyrohen me këtë pagesë.

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave Avokati i Popullit vuri në pah se konsumatorët 
e shkyçur detyrohen me kompensimin për pjesën fikse edhe në kushte kur nuk ka konsum të 
regjistruar të energjisë termike për linjën e veçantë të orëmatësit. Në këtë rast, detyrimi është 
vetëm për shkak të ekzistimit të një orëmatësi të përbashkët për më shumë linja të pavarura, 
përfshirë edhe kur në një linjë individuale nuk është i regjistruar konsum i energjisë termike, 
meqë i njëjti është shkyçur nga sistemi.

Pikërisht për gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit ngriti Iniciativë për ndryshimin dhe 
plotësimin e Rregullave për furnizim me energji termike deri te Komisioni Rregullator për En-
ergjetikë. Veprimin e tij, Avokati i Popullit e mbështeti me faktin se hyrjet në një objekt banesor 
kolektiv për banim kanë instalime të veçanta për ngrohje dhe se kushtet kur është e mundur 
teknikisht të ndërpritet furnizimi me energji termike në një linje të pavarur dhe të mos regjis-
trohet konsumi i energjisë termike i linjës së shkyçur nga sistemi, duhet të intervenohet edhe 
në aktet normative dhe detyrimi/pagesa të mos lidhet vetëm me ekzistimin e një pajisjeje për 
matje. Së këtejmi, Avokati i Popullit edhe në këtë rast përsëri theksoi se nuk mundet pagesa e 
pjesës fikse të lidhet me shfrytëzimin e tërthortë të energjisë termike, pasi që bëhet fjalë për 
hyrje tërësisht të shkyçur përmes instalimit për ngrohje të të cilës nuk livrohet  energji termike.

Është i konsiderueshëm edhe numri i parashtresave sipas të cilave Avokati i Popullit veproi 
për shkak të ankesave të qytetarëve nga puna dhe shërbimet e ndërmarrjeve komunale publike 
të cilat kryejnë veprimtari komunale furnizim me ujë dhe grumbullimin e materieve dhe mbe-
turinave urbane.

Qytetarët, janë ankuar për mënyrën e përllogaritjes së ujit të harxhuar, për ujëmatësit në 
gjendje jo të rregullt, leximin jo me rregull dhe paushall, lidhjet në rrjetin e ujësjellësit, grum-
bullimin e parregullt dhe transportimin e mbeturinave komunale etj. Në parashtresat qytetarët 
kanë kërkuar edhe këshillë në lidhje me faturat e prapambetura dhe të papaguara dhe kërkuan 
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që borxhi t’u mundësohet ta paguajnë me më shumë këste mujore.
Në të gjitha rastet Avokati i Popullit ua bëri me dije qytetarëve se janë të obliguar me 

kohë t’i shlyejnë faturat për shërbime komunale, megjithatë janë ndërmarrë veprime edhe ndaj 
ofruesve të shërbimeve në drejtim të respektimit të obligueshëm të dispozitave të Ligjit për 
marrëdhënie detyrimore të cilat e rregullojnë parashkrimin e borxhit për furnizimin me ujë dhe 
shërbimet për grumbullimin e mbeturinave komunale.

Gjithashtu, qytetarët, janë ankuar edhe për shërbimet në lidhje me grumbullimin dhe 
transportimin e mbeturinave komunale, meqë pranojnë fatura për shërbim të cilin nuk e kanë 
shfrytëzuar aspak. Në më shumë raste qytetarët janë ankuar se pranojnë fatura nga ndërmar-
rje komunale, edhe pse nuk janë vendosur kontejnerë dhe as mbeturinat nuk janë grumbulluar.

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave për Avokatin e Popullit ishte kontestues detyrimi 
për ndonjë shërbim të cilin qytetarët realisht nuk e kanë marrë. Mu për këtë, Avokati i Popullit 
duke vepruar për parashtresat e qytetarëve nga rruga “Butelska” në Shkup kërkoi nga NP “Higji-
ena Komunale”, qytetarët të lirohen nga borxhi i vjetër, pasi që detyrimi është për periudhën në 
të cilën aspak nuk është shfrytëzuar shërbim nga kjo ndërmarrje. Avokati i Popullit kërkoi edhe 
korrigjimin e faturave, pasi që sipas informacionit të marrë ishte e qartë se rruga e përmendur 
paraqet kufi midis pjesës rurale dhe urbane të Komunës së Butelit.

Ndërmarrja publike i pranoi të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet që përfundimisht rezultoi me 
vendimin e miratuar për faljen e borxhit të vjetër për periudhën kur qytetarët nuk e kanë marrë 
këtë shërbim, si dhe korrigjimin e faturave për të gjithë qytetarët e pjesës rurale.

Si problem, në lidhje me këto shërbime, qytetarët në një pjesë të parashtresave theksuan 
se detyrohen me shërbimin për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe 
në kushte kur nuk është regjistruar konsum i ujit. Për zgjidhjen e këtyre gjendjeve kontestuese, 
Avokati i Popullit kërkoi të veprohet në drejtim të evidentimit të saktë të të dhënave nga ana 
e ndërmarrjeve publike, pasi që pagesa e këtyre shërbimeve deri te qytetarët vjen përmes një 
fature të përbashkët.

Gjatë këtij viti raportues, qytetarët dorëzuan ankesa të cilat kanë të bëjnë me shërbimet e 
operatorëve të telefonave fiks dhe celular. Në pjesën e të drejtave të konsumatorëve, në lidhje 
me shfrytëzimin e këtyre shërbimeve, qytetarët janë ankuar për cilësinë e shërbimit, mënyrën e 
pagesës së shërbimit, lartësinë e çmimit të përcaktuar etj.

Nga parashtresat, përsëri mund të konstatohet se qytetarët ballafaqohen me kushte të 
imponuara gjatë lidhjes së kontratave që çon drejt gjendjes që qytetarët si parapagues të jenë 
në pozitë të pavolitshme dhe t’i pranojnë obligimet të cilat u ofrohen gjatë vendosjes së marrë-
dhënieve parapagese. Këtu, veçanërisht duhet të theksohen kundërshtimet e qytetarëve në li-
dhje me organizimin e lojërave shpërblyese nga ana e operatorëve celularë dhe pagesa e mesa-
zheve për periudhën në të cilën vazhdon loja shpërblyese. 

Gjithashtu, problem paraqitën edhe faturat e larta dhe shumat e faturuara joreale, por në 
këto raste është vështirë të përcaktohet gjendja faktike dhe ekzistimi i ndonjë gabimi të caktuar 
në përllogaritjet e bëra, me ç’rast përskaj intervenimit para operatorëve të caktuar u kërkua edhe 
ndërmarrja e veprimeve nga ana e Agjencisë për Komunikime Elektronike.

Në lidhje me furnizimin me energji elektrike, gjatë këtij viti raportues qytetarët u an-
kuan për faturat e larta, shkyçjen nge rrjeti elektrik, pamundësia që borxhi i prapambetur të 
paguhet në më shumë këste, shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektrike, arkëtimi i  taksës 
për ndriçimin rrugor, cilësia e energjisë së livruar elektrike etj.

Me qëllim që të përcaktohet nëse qytetarët në mënyrë të drejtë ngarkohen me faturat për 
energji të harxhuar elektrike dhe nëse ky është reflektim i konsumit real, Avokati i Popullit u drej-
tua deri te EVN Maqedoni SHA – Shkup. Njëherësh, meqë bëhet fjalë për çështje teknike, për të 
cilën Avokati i Popullit nuk ka mundësi ta përcaktojë gjendjen faktike, gjegjësisht të vërtetohen 
të dhënat e qytetarëve për keqpërdorimin eventual, qytetarët u këshilluan që t’i drejtohen EVN-
së Maqedoni SHA – Shkup dhe të kërkojnë që të bëhet kontrolli i matësit – (A test).

Duke vepruar sipas parashtresave për shkak të shkyçjes së qytetarëve nga rrjeti elektrik, 
për shkak të faturave të papaguara për energjinë e harxhuar elektrike Avokati i Popullit konstatoi 
se veprimi është në pajtim me kushtet e përgjithshme për furnizimin me energji elektrike, meqë 
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sipas akteve normative në fuqi të kësaj fushe, furnizuesi konsumatorit mund t’ia ndërpresë furni-
zimin me energji elektrike, ndër të tjerash edhe nëse nuk e paguan faturën për energji elektrike 
për së paku një muaj.

Kjo periudhë raportuese karakterizohet edhe me parashtresat në të cilat qytetarët kanë 
kërkuar pagesë të borxhit të prapambetur në më shumë këste, që të munden përsëri të lidhen 
në rrjetin elektrik. Avokati i Popullit në këto raste e vuri në pah fuqinë e zvogëluar ekonomike 
të qytetarëve dhe arsyeshmërinë e kërkesave të tyre, por kërkesat e Avokatit të Popullit nuk u 
pranuan, me arsyetimin se konsumatorëve të energjisë elektrike u ofrohen kushte të volitshme 
për shlyerjen e borxheve të prapambetura gjatë fushatave të organizuara nga ana e EVN Maqe-
doni SHA-Shkup. Vitin e kaluar nuk janë zbatuar fushata për qytetarët për shlyerjen në këste të 
borxhit të prapambetur.

Gjithashtu, nuk janë pranuar edhe kërkesat e Avokatit të Popullit për lidhje të sërishme 
të konsumatorëve në rrjetin elektrik, pasi që sipas EVN Maqedoni SHA-Shkup fillimisht duhet të 
evitohen shkaqet e shkyçjes, gjegjësisht të bëhet pagesa e borxhit për energjinë e konsumuar 
elektrike, për arsye se shkyçjet bëhen në pajtim me Rregullat e rrjetit për distribuimin e energj-
isë elektrike.

Gjatë këtij viti dukshëm është zvogëluar numri i parashtresave për shfrytëzimin e paau-
torizuar të energjisë elektrike, që para së gjithash i referohet ndryshimeve të Kodit Penal, të 
cilat hynë në fuqi në fillim të vitit të kaluar, pasi që për shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë 
elektrike janë paraparë dënime shumë të larta financiare si dhe dënim me burgim deri në 5 vjet.

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave në shumicën e rasteve u konstatua se brenda 
afatit ligjor nuk është ngritur procedurë gjyqësore në bazë të shfrytëzimit të paautorizuar të en-
ergjisë elektrike, por megjithatë nga qytetarët është kërkuar pagesa e borxhit. Avokati i Popullit, 
duke e pasur parasysh afatin e skaduar kërkoi nga EVN Maqedoni SHA – Shkup që konsumatorët 
të mos ngarkohen me borxhe të parashkruara dhe të fshihen nga evidenca e debitorëve. Sug-
jerimet e Avokatit të Popullit për këto raste janë pranuar.

Është zvogëluar numri i parashtresave për pagesën e taksës për ndriçim rrugor për vend-
banimet në të cilat nuk është vendosur sistemi për ndriçim rrugor. Avokati i Popullit, përsëri 
theksoi se në komunat, në dobi të të cilave operatori i sistemit distribuues e arkëton këtë taksë, 
se konsumatorët të cilët nuk e shfrytëzojnë këtë shërbim me vendim duhet të lirohen nga kjo 
pagesë, në pajtim me Ligjin për taksa komunale, por për fat të keq një pjesë e komunave nuk 
vepruan sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit.

Për periudhën raportuese janë parashtruar parashtresa nga shoqatat e qytetarëve, pushteti 
lokal, si dhe bashkësitë vendore, të cilat kanë të bëjnë me cilësinë e dobët të energjisë elektrike 
të livruar (tensioni) dhe të shkyçjes kolektive të banorëve në disa periudha kohore të përcaktuara 
të ditës apo vitit. Për tejkalimin e problemit distribuuesi ka ndërtuar dhe ka miratuar programe 
investuese për ndërtimin e objekteve në vitin 2014 dhe me këto investime për vendbanime të 
tëra (komuna Pllasnicë, f. Lisiçe e Epërme), dukshëm do të përmirësohet cilësia e furnizimit me 
energji elektrike, gjegjësisht do të kontribuohet në reduktimin e numrit të defekteve, ndërprerjet 
me furnizimin me energji elektrike të një numri më të madh të shfrytëzuesve në këto vende.
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Pjesa më e madhe e parashtresave të qytetarëve në lidhje me autorizimet policore kanë 
të bëjnë me mosndërmarrjen e masave për mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve dhe 
zvarritjen e procedurave për denoncimet e paraqitura. Qytetarët janë ankuar edhe për sjelljen 
joprofesionale dhe joetike të nëpunësve policorë, gjegjësisht mosrespektimin e dispozitave të 
Kodeksit për etikë policore, ndërsa një pjesë më e vogël për përdorimin e paligjshëm apo të 
tepërt të forcës dhe mjeteve të detyrimit dhe privimit nga liria në mënyrë të pabazë apo të 
kundërligjshme. Kjo gjendje është identike me ankesat në vitin e kaluar raportues, kur pjesa 
më e madhe parashtresave janë parashtruar për shkak të mosveprimit të nëpunësve policorë në 
pjesën e autorizimeve të tyre në pajtim me Ligjin për policinë.

Avokati i Popullit shqyrtimin e të dhënave të prezantuara në parashtresa dhe përcaktimin e 
gjendjes faktike e ka bërë përmes sigurimit të provave materiale dhe informatave nga sektorët 
për punë të brendshme, stacionet policore me kompetencë të përgjithshme, Sektori për Kontroll 
të Brendshëm dhe Standarde Profesionale dhe organe të tjera në përbërje të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme. Edhe pse përgjigjet me provat e kërkuara materiale deri te Avokati i Popullit janë 
dorëzuar në afatin ligjor, megjithatë edhe në këtë vit raportues mbetet konstatimi se zakonisht 
përgjigjet ishin të karakterit formal.

Gjendja e pavolitshme materiale, shkak 
që një pjesë e madhe e qytetarëve në mënyrë 
të parregullt t’i shlyejnë obligimet ndaj of-
ruesve të shërbimeve, veçanërisht kërkesat 
të cilat datojnë nga vitet e kaluara.

Obligimi për pagesën e kompensimit 
për fuqi të angazhuar (pjesa fikse) e kompen-
simit për energji termike vlen edhe kur bëhet 
fjalë për linjë të shkyçur.

Problemi me tensionin e energjisë së 
livruar u shkakton probleme qytetarëve me 
dëmtimin e aparateve të amvisërisë.

Nuk janë paraparë favore për qytetarët, 
veçanërisht për kategoritë e rrezikuara so-
ciale për shlyerjen e borxheve të tyre në më 
shumë këste.

Mungesa e liberalizimit dhe konku-
rrencës në treg ndikon në cilësinë e shërbi-
meve të cilat i marrin konsumatorët. 

Mungon informimi i rregullt dhe trans-
parent i qytetarëve për të gjitha ndryshimet 
të cilat kanë të bëjnë, si me furnizimin e 
shërbimit, ashtu edhe në lidhje me mënyrën 
e përllogaritjes të së njëjtës.

Ndërmarrja e aktiviteteve në drejtim 
të vendosjes së masave nga aspekti social 
për qytetarët të cilët janë në gjendje të pa-
volitshme materiale dhe nuk kanë mundësi 
t’i plotësojnë obligimet ndaj ofruesve të 
shfrytëzimeve, gjegjësisht të miratohet Ligj 
me të cilin do t’u falet borxhi i parashkruar të 
kësaj kategorie të qytetarëve.

Ndryshimi i Rregullave për furnizim 
me energji termike, meqë me pagesën e 
kompensimit për fuqi të angazhuar detyrimi 
ka të bëjë vetëm me ekzistimin e një aparati 
matës edhe në rastet kur nuk regjistron kon-
sum të linjës së shkyçur.

Të përforcohet dhe të përmirësohet 
cilësia e furnizimit me energji elektrike të 
qytetarëve.

Përmes fushatave më të shpeshta t’u 
mundësohen kushte më të mira qytetarëve 
me favore për pagesën e borxheve.

Me aktet normative të ndikohet mbi 
pozitën monopoliste të ofruesve të shërbi-
meve, si në lidhje me cilësinë ashtu edhe 
gjatë krijimit të çmimeve.

Transparencë më e madhe e ofruesve 
të shërbimeve, informimi i qytetarëve dhe 
prezantimi i qartë i përllogaritjeve të bëra për 
shërbimin e arkëtuar.

Konstatime

AUTORIZIMET POLICORE

Rekomandime
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Kjo në veçanti ka të bëjë me ankesat e qytetarëve për veprimin joprofesional dhe joligjor 
të nëpunësve policorë, për të cilat Avokatit të Popullit pothuajse sipas rregullit i janë dorëzuar 
përgjigje se pas kontrolleve të bëra nga organet kompetente, në kuadër të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, është konstatuar se nëpunësit policorë kanë vepruar në pajtim me rregullat e 
policisë. Më pas, pohimet e këtilla nuk janë mbështetur me veprime të ndërmarra konkrete, me 
çka vihet në dyshim objektiviteti i procedurës.

Nga ana tjetër, në rastet ku janë përcaktuar shkelje dhe janë shqiptuar sanksione të caktu-
ara apo masa, të njëjtat nuk janë përshtatur konform rëndësisë së shkeljes, me ç’rast Avokati i 
Popullit vlerëson se sanksionimi i veprimit joprofesional dhe joligjor i nëpunësve policorë akoma 
është joproporcional në lidhje me gjendjet e përcaktuara, ndërsa kjo jokonsekuencë mund ta 
inkurajojë dhe të ndikojë në sjelljen e mëtejmë negative të nëpunësit policor.

Sipas Avokatit të Popullit për marrëdhënien profesionale të nëpunësve policorë, e cila nënk-
upton profesionalizëm, përgjegjësi, ndjenjë drejtësie dhe gjykim i drejtë gjatë kryerjes së pu-
nëve policore, veçanërisht duhet pasur kujdes, në të gjitha fazat, duke filluar nga procedura për 
pranimin e nëpunësve policorë e deri sa ju zgjat marrëdhënia e punës në Ministri.

Avokati i Popullit i kushtoi kujdes shkeljes së parimit të prezumcionit të pafajësisë dhe 
vlerëson se është e nevojshme në këtë Raport vjetor edhe një herë ta vë në pah se personaliteti 
dhe dinjiteti njerëzor duhet të respektohen në maksimum, gjegjësisht faji të përcaktohet nga ana 
e organeve kompetente gjyqësore.

Në lidhje me veprimin policor është karakteristike se është zvogëluar numri i parashtresave 
të cilat kanë të bëjnë me keqpërdorimin e forcës fizike dhe mjeteve për detyrim gjatë ndërmar-
rjes së autorizimeve policore. Nga ana tjetër, është rritur numri i parashtresave të cilat kanë 
të bëjnë me sjelljen jokorrekte të nëpunësve policorë ndaj qytetarëve, parashtresa në të cilat 
qytetarët ankohen për lëshim të paarsyeshëm të urdhërpagesës për gjobë, për “kinse” kundërva-
jtje të bërë në komunikacion, ndërsa në veçanti janë parashtruar parashtresa nga qytetarët për 
mosndërmarrjen e masave ligjore sipas denoncimeve të tyre për mbrojtjen e integritetit të tyre 
fizik dhe personal nga persona të tjerë.

Nëse krahasohen të dhënat nga vitet e kaluara mund të konkludohet se ka zvogëlim të 
numrit të përgjithshëm të ankesave kundër nëpunësve policorë. Tendenca e zvogëlimit të numrit 
të përgjithshëm të ankesave nga qytetarët, sipas Avokatit të Popullit, është rezultat i reformave 
shumëvjeçare në polici, mbajtjes së vazhdueshme të trajnimeve dhe edukimit të nëpunësve 
policorë për informimin e tyre për standardet ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të 
njeriut që është e domosdoshme dhe duhet të praktikohet në kontinuitet. Në mënyrë plotësuese,  
komunikimin të cilin Avokati i Popullit e ka me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe organet 
në përbërjen e saj është i kënaqshëm edhe krahas faktit që ndonjëherë ekzistojnë opinione dhe 
qëndrime të ndryshme në lidhje me shkeljet individuale të të drejtave dhe lirive të njeriut.

Megjithatë mbetet edhe më tej nevoja e ndërtimit të marrëdhënies me qytetarët të cilët 
do të kenë besim të plotë në procedurat e nëpunësve policorë dhe do ta perceptojnë policinë si 
shërbim të qytetarëve që vepron shpejtë dhe në mënyrë efikase lidhur me denoncimet e tyre.
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Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve në fushën e gjendjeve të qytetarëve dhe punëve të 
tjera të brendshme paraqet bazë për statusin personal dhe shoqëror të çdo qytetari në vend.

Nga puna e deritanishme në këtë fushë Avokati i Popullit gjatë vitit 2013 e zbatoi hulum-
timin me qëllim të perceptimit të gjendjeve të përgjithshme me numrin e personave të paregjis-
truar në evidencën amzë, e cila rezultoi me përgatitjen e Informatës të paraqitur deri te Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë dhe ministritë kompetente.

Pasojat e njerëzve, të cilëve ju mungojnë dokumente me të cilat do të dëshmohej statusi 
i tyre, janë serioze në një shoqëri bashkëkohore me kufizime të drejtpërdrejta të të drejtave të 
tyre. Në radhë të parë janë ata persona lindja e të cilëve nuk është evidentuar në librat amzë dhe 
mu për këtë këta persona duhet të trajtohen si persona të grupeve më vulnerabile.

Avokati i Popullit këtë gjendje në Republikën e Maqedonisë e detekoti si dobësi të trashëguar 
të llojit të të a.q. “të huaj të hasur” nga republikat e ish-RSFJ, restrikcionin e Ligjit për të huajt 
dhe zbatimin e tij në organin kompetent, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri 
në mosbesimin e qytetarëve në institucionet e sistemit.

Republika obligohet t’i respektojë normat përgjithësisht të pranuara ndërkombëtare dhe të 
drejtën vendore, si vlera themelore të rendit të saj kushtetues, të kujdeset për gjendjet në lidhje 
me realizimin e të drejtave statusore, si për shtetasit e vet domicil ashtu edhe për shtetasit e 
huaj apo personat pa shtetësi.

Nga përgjigjet e pranuara mund të konstatohet se problemi me personat e paregjistruar 
dhe personat pa dokumente është vërejtur nga ana e shtetit, se në rrjedhë e sipër është aksioni 
për evidentimin e këtyre personave në Librin amzë të të lindurve, por se akoma ekzistojnë per-
sona pa status të pranuar civil (në të cilin status çështja kryesore është shtetësia).

Posedimi i dokumenteve për identifikim personal është parakusht për realizimin e më shumë 

Veprim jo në kohë dhe joefektiv i nëpu-
nësve policorë për denoncimet për mbrojtjen 
e jetës dhe pronës së qytetarëve. 

Veprim joprofesional i nëpunësve poli-
corë, veçanërisht nga njësia e policisë së ko-
munikacionit.

Ka raste kur Ministria e Punëve të 
Brendshme ndërmerr veprime sipas denonci-
meve të qytetarëve pasi të drejtohet Avokati 
i Popullit deri te stacionet kompetente poli-
core dhe pasi të kërkojë informacione për 
shkaqet për mostrajtimin e të njëjtave edhe 
krahas asaj që ka kaluar një periudhë e gjatë 
kohore.

Përgjigjet e dërguara jo thelbësore deri 
te Avokati i Popullit, të cilat zakonisht nuk 
mbështeten me veprime të ndërmarra konk-
rete, lënë hapësirë për dyshim për objektiv-
itetin e procedurës.

Nevojitet informim cilësor dhe profe-
sional në opinion veçanërisht në lidhje me 
veprat penale të kryera të cilat shkaktojnë 
vëmendje të veçantë në opinion me qëllim 
të respektimit të parimit të prezumcionit të 
pafajësisë.

Ndërmarrja e masave në kohë për 
denoncimet e qytetarëve për mbrojtjen e 
jetës dhe pronës, si dhe informimi me kohë 
i qytetarëve për veprimet e ndërmarra nga  
Ministria e Punëve të Brendshme.

Zbatimi i Kodeksit të etikës së policisë 
në praktikë, si dhe vazhdimi i trajnimeve të 
nëpunësve policorë për veprim profesional 
dhe respektim të lirive dhe të drejtave të 
njeriut.

Ministria e Punëve të Brendshme të 
bashkëpunojë në mënyrë objektive dhe 
cilësore me Avokatin e Popullit me që-
llim të mbrojtjes efektive të të drejtave të 
qytetarëve.

Konstatime

GJENDJET CIVILE DHE PUNË TË TJERA TË RENDIT

Rekomandime
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të drejtave në sistemin juridik dhe politik të shtetit.
Prandaj, në punën me lëndë, gjatë periudhës raportuese, Avokati i Popullit i sugjeroi Min-

istrisë së Punëve të Brendshme se lëshimi i pasaportave të reja biometrike (pasaporta, letërn-
joftimeve, patenta shoferi) të bëhet në përputhje me aktet normative në fuqi që të mundësohet 
realizimi i të drejtave të garantuara të qytetarëve. Nuk mund të gjendet kurrfarë arsyetimi në 
faktin se, për shkak të mosposedimit të dokumenteve biometrike, qytetarët nuk mund ta real-
izojnë të drejtën themelore politike-të drejtën e votimit, të garantuar me Kushtetutë dhe ligjet 
pozitive. Çdo qytetar i moshës 18-vjeçare e fiton të drejtën e votimit të cilën duhet ta realizojë 
në zgjedhje të lira me votim të fshehtë.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas disa parashtresave për lëshimin e dokumenteve  të  
udhëtimit shtetasve të Maqedonisë, të cilët një kohë të gjatë qëndrojnë jashtë vendit, me ç’rast 
është konstatuar përfundim pozitiv dhe jetësim i normave ligjore për aplikim në përfaqësitë kon-
sullore diplomatike të Maqedonisë.

Për dallim nga shtetasit maqedonas, Avokati i Popullit konstatoi se të huajt në Republikën e 
Maqedonisë, në organin kompetent për të huaj, me vështirësi e realizojnë të drejtën e qëndrimit.

Puna me lëndë vë në pah se ky organ, në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
ose nuk e njeh rolin e Avokatit të Popullit në sistemin juridik për mbrojtjen e të gjithë personave, 
ose me vetëdije i bën obstruksion, me çka e pengon punën e Avokatit të Popullit.

Për një lëndë të caktuar Avokati i Popullit paraqiti Raport të veçantë deri te ministri i Punëve 
të Brendshme, por për shkak të mosbashkëpunimit të vazhdueshëm, Avokati i Popullit do të de-
tyrohet që një raport të këtillë ta paraqesë edhe pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë si 
dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Edhe pse të dhënat tregojnë për numër të rritur të zgjidhjeve pozitive në procedurat për 
fitimin e statusit të shtetësisë, si rezultat i bashkëpunimit me Njësinë për punë civile në kuadër 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, edhe më tej për lëndë të caktuara Avokati i Popullit kon-
statoi zvarritjen e këtyre procedurave për shkak të koordinimit të pamjaftueshëm të organeve të 
Ministrisë. Avokati i Popullit konstatoi se respektohen sugjerimet e tij për udhëzimin dhe ndih-
mën e palës së paditur nga ana e organeve kompetente, duke e pasur parasysh se në Ligjin për 
shtetësi të Republikës së Maqedonisë nuk janë paraparë afate për vendimmarrje sipas kërkesës 
së parashtruar dhe se procedura mund të zhvillohet për një periudhë më të gjatë kohore. 

 Duhet të nënvizohet se është rritur numri i parashtresave të personave të cilët para or-
ganit për shtetësi kanë paraqitur kërkesë për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë 
kur ky pranim paraqet interes nacional për shtetin.

Në lidhje me lirinë e lëvizjes dhe zgjedhjen e vendit për jetesë në Republikën e Maqedon-
isë, Avokati i Popullit si edhe në raportet paraprake vlerëson se Ligji ekzistues për paraqitjen e 
vendbanimeve dhe vendqëndrimeve në mënyrë të panevojshme i ngarkon qytetarët të cilët për 
lajmërimin dhe çlajmërimin e vendbanimit dhe paraqitjen e ndryshimit të adresës së banesës, 
me kërkesën duhet të dorëzojnë aktpronësinë apo kontratën e qirasë të verifikuar në noter.

Është përmirësuar puna e organit për udhëheqjen e librave amzë në aspekt të shërbimeve 
më të shpejtë të qytetarëve me certifikatat e veçanta nga evidenca amzë dhe zbatimin e vendi-
meve ligjore për zona të reja amzë dhe libra amzë të cilat do t’’i kënaqin nevojat e qytetarëve të 
bashkësive të ndryshme etnike.

Por, siç u theksua edhe në fillim, brengos fakti se akoma ekziston një numër i konsider-
ueshëm i personave të paregjistruar në evidencën amzë. Ajo që është theksuar rezulton nga të 
dhënat e pranuara nga organizatat qeveritare dhe joqeveritare sipas të cilave gjatë përpunimit 
të fundit të të dhënave nga 26.09.2013 janë evidentuar 510 persona të paregjistruar në mbarë 
shtetin, ndërsa organizatat joqeveritare, të cilat punojnë në terren, tregojnë për një numër më 
të madh sesa ky.

Në periudhën e kaluar në Republikën e Maqedonisë u rrit numri, si i azilkërkuesve, ashtu 
edhe i migrantëve ilegal të cilët qëndrojnë në Qendrën për të huaj. Gjatë kontrollit në Qendrën 
për të huaj, Avokati i Popullit konstatoi se mbetet e hapur çështja e mbrojtjes shëndetësore e 
migrantëve ilegal, pasi që në të njëjtën është angazhuar një mjek nga jashtë, i cili kontrollet i 
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bën tri herë në javë. Gjithashtu, edhe e drejta e shëtitjes së personave të mbajtur në Qendrën 
për të huaj nuk mund të realizohet.

Minorenët e pashoqëruar në Qendër nuk kontaktojnë dhe nuk vizitohen nga kujdestari, pa 
dallim nëse në dosjet e tyre kanë apo nuk kanë vendime për kujdestarë të caktuar nga Qendra 
për punë sociale. Procedura për caktimin e kujdestarëve, në pajtim me Ligjin për familjen është 
procedurë urgjente dhe është e nevojshme në afat sa më të shkurtër kohor të caktohet kujde-
stari në mënyrë që të ofrohet kujdes me kohë dhe i plotë për të drejtat e fëmijëve.

Avokati i Popullit e vizitoi Qendrën e Pranim të Azilkërkuesve, në të cilën ishin vendosur 85 
persona. Një pjesë e tyre theksuan se kërkesën për të drejtën e azilit e kanë dorëzuar në Qendër 
dhe jo në vendkalimin kufitar apo stacionin më të afërt policor, ku një gjë e tillë është e rregulluar 
në pajtim me Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme.

Një pjesë e azilkërkuesve theksuan se disponojnë vetëm vërtetim për dalje nga Qendra e 
Pranimin të Azilkërkuesve, por jo edhe vërtetimin të cilin e lëshon Seksioni për azil në kuadër të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në përputhje me këtë gjendje, Avokati i Popullit konstatoi 
se nuk është vepruar me kohë gjatë lëshimit të vërtetimeve në afatin ligjor prej tri ditësh, të 
përcaktuar në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme. Me këtë vërtetim azilkërkuesi dësh-
mon se ka leje që të mbetet në territorin e Republikës së Maqedonisë, derisa zgjat procedura për 
kërkesën e tij lidhur me njohjen e të drejtës së azilit.

Në mënyrë shtesë u përcaktua se azilkërkuesit, për një periudhë të gjatë kohore, e presin 
edhe dokumentin e identifikimit, gjegjësisht njëri prej personave-azilkërkues, informoi se të 
njëjtin e ka marrë në afat prej 8 muajve, edhe pse kërkuesit të së drejtës së azilit duhet t’i jepet 
dokument për identifikim në afat prej 15 ditëve, nga dita e paraqitjes së kërkesës për njohjen e 
të drejtës së azilit.

Dokumenti për identifikim për kërkuesin e të drejtës së azilit ka afat deri në miratimin e 
vendimit përfundimtar në procedurën për azil, gjegjësisht deri në skadimin e afatit në të cilin 
personi detyrohet ta braktis territorin e Republikës së Maqedonisë pas hyrjes në fuqi të vendimit 
me të cilin është refuzuar kërkesa e tij.

Akoma ka numër të konsiderueshëm 
të personave të paregjistruar në evidencën 
amzë dhe persona pa shtetësi të evidentuar, 
që paraqet pengesë në lidhje me realizimin 
e të drejtave themelore të këtyre personave 
(sigurimit shëndetësor, arsimit, punësimit 
etj.)

Sektori për punë kufitare dhe migrime 
përsëri nuk vepron sipas intervenimeve të 
Avokatit të Popullit gjatë mbrojtjes të të 
drejtave të qytetarëve (në të cilat bëjnë 
pjesë edhe të huajt).

Për shkak të zvarritjes së procedurave, 
qytetarët me vështirësi e realizojnë të 
drejtën e lëshimit të dokumenteve publike, 
certifikatave nga evidenca amë, paraqitjen 
e vendbanimit dhe adresës, përcaktimin e 
shtetësisë etj.

 Përshpejtimi i aktiviteteve për mbi-
ndërtimin e kapaciteteve materiale dhe 
kadrovike të organeve të cilat veprojnë për 
të drejtat statusore të qytetarëve.
 Aksioni për evidentimin e personave 
në librat amzë të organit kompetent për 
udhëheqjen e këtyre librave, me mandatin 
e deritanishëm dhe me bashkëpunim më in-
tensiv midis sektorit qeveritar dhe joqeveri-
tar edhe më tej të vazhdojë në periudhën e 
ardhshme.
 Sektori për punë kufitare dhe migra-
cion, i cili e pengon punën e Avokatit të Pop-
ullit t’i respektojë rregullat ligjore (Ligjin për 
Avokatin e Popullit, Ligjin për punë të brend-
shme), gjegjësisht të fillojë të bashkëpuno-
jë, me qëllim të realizimit papengesë të të 
drejtave të qytetarëve.

Konstatime Rekomandime
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Në funksion të mbrojtjes së të drejtave të personave të dënuar dhe të paraburgosur, Avoka-
ti i Popullit edhe në këtë vit raportues konstatoi se problemet me të cilat ballafaqohen personat 
e dënuar dhe të paraburgosur mbeten të pandryshuara.

Edhe më tej kushtet e vendosjes në shumicën e institucioneve janë nën standardet e për-
caktuara, ndërsa si edhe në vitet e, përsëri problem më të madh paraqet mbipopullimi, konfliktet 
e shpeshta midis personave të dënuar, si dhe mbrojtja shëndetësore e pamjaftueshme dhe joad-
ekuate, ndërsa janë parashtruara edhe parashtresa për përdorimin e forcës fizike mbi personat 
e dënuar nga ana e të punësuarve të shërbimit për sigurim.

Problemi i vazhdueshëm me mbipoullimin shkakton edhe dukuri të tjera negative në burgjet 
në aspekt të kushteve jopërkatëse të vendosjes, higjienës së keqe, ushqimit jocilësor, kushteve 
të këqija në nyjat sanitare etj, me ç’rast Avokati i Popullit deri te institucionet kompetente para-
qiti rekomandime në drejtim të ndërmarrjes së masave për shkak të shmangies së problemeve të 
theksuara. Sipas kësaj, institucionet kompetente i kanë pranuar sugjerimet e Avokatit të Popullit, 
por është vlerësuar se bëhen vetëm përmirësime joesenciale, me ç’rast problemet edhe më tej 
mbeten të njëjta.

Për shkak të mungesës së shpeshtë të barërave të domosdoshme dhe në përgjithësi kushtet 
e këqija në ambulancat e burgjeve janë konstatuar shkelje të së drejtave të mbrojtjes shënde-
tësore të personave të dënuar, me ç’rast Avokati i Popullit, shërbimeve kompetente në këto 
institucione, ua sugjeroi obligimin për mbrojtje shëndetësore gjithëpërfshirëse të personave të 
dënuar, në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe vendore, me qëllim që të evitohet rreziku 
nga përkeqësimi i gjendjes shëndetësore, gjegjësisht të sigurohet ruajtja e jetës dhe shëndetit 
të personave të dënuar.

Duke vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit, institucionet ndërmorën masa 
përkatëse për mbrojtjen shëndetësore të personave të dënuar, duke i furnizuar ilaçet e domos-
doshme për trajtim shëndetësor përkatës. Njëherësh, personat e dënuar janë dërguar në kon-
trolle specialiste jashtë institucioneve.

Në periudhën raportuese, shpesh është kërkuar intervenimi nga Avokati i Popullit dhe për 
shkak të situatave konfliktuoze midis personave të dënuar, para së gjithash në INK “Idrizovë”. 
Duke e pasur parasysh se me këtë vihej në pikëpyetje edhe siguria e vetë personave të dënuar, si 
dhe e institucionit në tërësi, në më shumë raste është kërkuar transferim të personave të dënuar 
në institucione të tjera, gjegjësisht në një repart tjetër të institucionit.

Avokati i Popullit, në lidhje me këtë problem drejtorisë së INK “Idrizovë” ia sugjeroi zba-
timin konsekuent të Rregullores për armatim dhe mënyrën e kryerjes së detyrave të Sektorit për 
sigurim të INK dhe IEK me kërkesë që të ndërmerren masa për sigurinë personale të personave 
të dënuar si dhe transferimin e tyre në reparte  të tjera të institucionit apo në institucione të 
tjera për shkaqe sigurie. Këto intervenime të Avokatit të Popullit janë pranuar dhe me këtë janë 
zvogëluar gjendjet e tensionuara midis të dënuarve.

Edhe pse është i vogël numri i parashtresave, të cilat kanë të bëjnë me përdorimin forcës 
fizike dhe sjelljen joprofesionale të personave të shërbimit për sigurim, Avokati i Popullit duke 
vepruar në mbrojtje të personave të dënuar për shkak të të dhënave për maltretim fizik nga ana 
e personave zyrtarë, ka kryer kontrolle të drejtpërdrejta në vendngjarje. Në një lëndë konkrete, 
kundër një personi zyrtar, në të cilën ishte konstatuar përdorimi i tepërt i forcës fizike, Avokati i 
Popullit paraqiti kërkesë për ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë penale deri te 
Prokuroria Themelore Publike, e cila u pranua dhe në procedurën gjyqësore kryerësit iu shqiptua 
dënim me burgim.

Vitin e kaluar, personat e dënuar, nga Avokati i Popullit kërkuan edhe intervenim për shkak 
të pamundësisë së shfrytëzimit të favoreve. Edhe pse në këto raste nuk bëhej fjalë për shkeljen 
e së drejtës, Avokati i Popullit ua bëri me dije institucioneve që t’i respektojnë në mënyrë kon-
sekuente aktet normative të cilat e rregullojnë dhënien dhe shfrytëzimin e favoreve, në përputhje 
me Rregulloren për dhënien dhe shfrytëzimin e favoreve, me qëllim që personat e dënuar të mos 
vihen në pozitë të pabarabartë, në krahasim me persona të tjerë të dënuar të cilët shfrytëzojnë 

INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTESE DHE EDUKUESE-
KORREKTESE
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favore.
Në vitin 2013 Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i përkushtoi realizimit të të drejtave të 

personave të paraburgosur, me theks të veçantë sa i përket ndërmarrjes së masave me kohë për 
shkak të mbrojtjes shëndetësore të këtyre personave, kushteve të vendosjes dhe higjienës në të 
cilat e vuajnë masën e paraburgimit, si dhe respektimin e të drejtës së lëvizjes në ajër të pastër.

Avokati i Popullit, sikurse edhe në vitet e kaluara raportuese, përsëri konstatoi mbipopullim 
dhe kushte jopërkatëse për vendosje në repartet e paraburgimit në institucionet ndëshkuese-
korrektuese, si dhe mbrojtje shëndetësore të pamjaftueshme të personave në paraburgim, veça-
nërisht në Burgun Shkup.

Ankesa të këtij lloji, në emër të personave të paraburgosur, janë parashtruar edhe nga 
familjet e tyre në të cilat zakonisht kërkohej transferimi i personit të paraburgosur në një hapë-
sirë tjetër, si dhe mjekimin dhe kontrollet specialistike në institucionin përkatës shëndetësor, për 
shkak të gjendjes së përkeqësuar shëndetësore të të paraburgosurit. Intervenimet e Avokatit të 
Popullit në këto raste rezultuan me epilog pozitiv, gjegjësisht sipas rekomandimeve të dhëna, 
shërbimet shëndetësore dërgonin raporte mjekësore deri te gjykatat kompetente, me ç’rast per-
sonat e paraburgosur dërgoheshin në kontrolle shëndetësore specialistike në klinikat përkatëse.

Në lidhje me kushtet e këqija të vendosjes në repartet e paraburgimit, pas rekomandi-
meve të dhëna të Avokatit të Popullit, të paraburgosurit u transferuan në hapësira të tjera me 
kushte më të mira, me ç’rast drejtorisë së institucionit i është rekomanduar ndërmarrje e masave 
urgjente për adaptimin e këtyre hapësirave, në kuptim të përmirësimit të rrjetit të ujësjellësit 
dhe nyjave sanitare, të njëjtat të lyhen me gëlqere, etj.

Në periudhën raportuese Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave në të cilat 
personat e privuar nga liria kanë kërkuar këshillë juridike në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve 
juridike para gjykatave kompetente. Në këto raste, të dënuarit me kohë kanë paraqitur mjete 
juridike deri te institucioni përkatëse. 

Si edhe gjatë viteve të kaluara ashtu edhe këtë vit, është konstatuar se në sistemin e 
burgjeve është e pranishme mungesa e mjeteve financiare, veçanërisht në pjesën për mbrojtjen 
shëndetësore të personave të dënuar, furnizimin e mjeteve për higjienë, furnizimin e produkteve 
të domosdoshme për përgatitjen e ushqimit të llojllojshëm për personat e dënuar dhe nevoja 
të tjera të domosdoshme të personave të dënuar. Nga ana tjetër, për shkak të administrimit 
joprofesional me institucionet, aktivitetet e pamjaftueshme edukative dhe rehabilituese, si dhe 
mungesa e një procesi të vërtetë të risocializimit, përsëri u konstatua se nuk ka hapa pozitiv në 
funksionimin e institucioneve ndëshkuese-korrektuese.
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Mbipopullimi në institucionet ndëshkue-
se-korrektuese edhe më tutje mbetet prob-
lem i madh, veçanërisht në INK “Idrizovë” 
dhe Burgun e Shkupit.

Kushtet, në të cilat personat e dënuar 
dhe të paraburgosur të cilët e vuajnë dënimin 
me burgim dhe masën e paraburgimit, ako-
ma janë nën standardet minimale, me ç’rast 
shkelet dinjiteti njerëzor i tyre.

Për shkak të sistemit joadekuat të 
mbrojtjes shëndetësore nuk ka mundësi të 
sigurohet mbrojte shëndetësore përkatëse, 
në pajtim me legjislacionin vendor dhe stand-
ardet ndërkombëtare.

Procesi i riedukimit edhe më tej nuk e 
përmbush funksionin e vërtetë për shkak të 
numrit të pamjaftueshëm të personave pro-
fesionistë në shërbimet riedukuese dhe me-
naxhimi jopërkatës me kuadrot ekzistues.

Ekipimi i pamjaftueshëm i shërbimeve 
për sigurim, edukimi i pamjaftueshëm dhe 
mungesa e trajnimit të vazhdueshëm çon 
drejt veprimit të tyre joprofesional ndaj per-
sonave të dënuar.

Mungesa e mjeteve financiare të cilat 
ndahen me qëllim të zhvillimit papengesë të 
punëve  në këto institucione, është problem 
të cilit i referohen edhe një sërë parregullsish 
në funksionimin e tyre.

Ndërmarrje e masave dhe veprimeve 
në drejtim të uljes së mbipopullimit, si dhe 
përmirësimi i mëtejmë i kushteve të ven-
dosjes me respektimin e plotë të dinjitetit 
njerëzor të personave të vendosur në këto 
institucione.

Përmirësim i shërbimeve shëndetësore 
në institucionet ndëshkuese-korrektuese, 
përmes vendosjes së sistemit adekuat të 
mbrojtjes shëndetësore.

Përmirësim i punës së Shërbimit për 
riedukim, me qëllim të arritjes së njërit prej 
qëllimeve kryesore të sanksionit penal – riso-
cializimi i personave të dënuar.

Përsosje e mëtejmë dhe përforcim i 
funksionit mbikëqyrës të Shërbimit për sig-
urim me qëllim të ngritjes së shkallës së sig-
urisë dhe parandalimit të zënkave fizike mid-
is personave të dënuar.

Ndërmarrje e masave përkatëse të or-
ganeve kompetente me qëllim të sigurimit 
të mjeteve të domosdoshme financiare për 
funksionimin normal të këtyre institucioneve.

Konstatime

 Funksioni i pushtetit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë përmes gjykatave të rregullta 
në të gjitha tre instancat, gjykatat administrative, por edhe të sistemit të jurisprudencës, në 
kuptimin më të gjerë të fjalës, edhe gjatë këtij viti raportues tregoi dobësi të shumta që janë 
reflektuar mbi realizimin efikas dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve.

Përshtypje e përgjithshme është se qytetarët akoma hasin në vështirësi gjatë realizimit të 
të drejtës së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, për shkak të procedurave tejet të gjata para 
gjykatave dhe organeve të tjera të jurisprudencës dhe se ndjenja për qasje të pabarabartë deri 
te drejtësia dhe bindja se vendimet gjyqësore shpesh janë vepër e sjelljes korruptuese, janë 
shkaqe të ekzistimit të shkallës së mosbesimit të qytetarëve ndaj profesionalizmit, kompetencës 
dhe pavarësisë së bartësve të funksioneve të jurisprudencës.

Analiza e të dhënave nga puna me lëndë tregon se reformat e deritanishme në sistemin 
e jurisprudencës në masë të mjaftueshme nuk sigurojnë realizim dhe mbrojtje të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

Veprimi sipas parashtresave, shqyrtimi i të dhënave dhe përgjigjeve të gjykatave, proku-
rorive publike, përmbaruesve dhe Dhomës së Avokatisë të Republikës së Maqedonisë vërtetojnë 
se procedurat para organeve të jurisprudencës edhe më tutje kanë rrjedhë të paarsyeshme të 

JURISPRUDENCA

Rekomandime
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gjatë, se vendimet e gjykatave zakonisht përgatiten me vonesë të konsiderueshme kundrejt 
afateve ligjore, se kalon një periudhë te gjatë nga paraqitja e mjetit juridik deri në vendimin e 
instancës së shkallës së dytë dhe se palët në procedurë ndonjëherë mbeten pa informacionet e 
nevojshme, të cilat kanë një reflektim të drejtpërdrejt dhe negativ mbi mbrojtjen efikase të të 
drejtave të tyre ligjore.

Numri i parashtresave të paraqitura tregon se qytetarët ballafaqohen me vështirësi të mëd-
ha gjatë realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave në procedurat para gjykatave të shkallës së parë, 
prokurorive publike themelore dhe përmbaruesve, ndërsa përmbajtja e parashtresave konfirmon 
se qytetarët dyshojnë në objektivitetin e vendimeve të miratuara. Nga ana tjetër, numri i madh 
permanent i parashtresave të qytetarëve, në të cilat ankohen për zvarritjen e paarsyeshme të 
procedurës para Gjykatës Administrative tregon për një problem kronik të joefikasitetit të këtij 
organi gjyqësor, ku sipas padive me të cilat është ngritur kontest administrativ vendoset me 
vonesë prej dy ose më shumë vitesh.

Një prej shkaqeve për një gjendje të këtillë në këtë organ të pushtetit gjyqësor është ko-
munikimi i dobët i gjykatës me organet e pushtetit ekzekutiv, aktet administrative të të së cilit 
janë kontestuar. Shpesh ndodh që në përgjigjet të cilat i pranon Avokati i popullit, rrjedha e 
gjatë e procedurave gjyqësore të arsyetohet me mosdërgesën e shkresave nga ana e organeve 
administrative, akti juridik i të cilëve është kontestuar. Krahas rekomandimeve dhe sugjerimeve 
të Avokatit të Popullit se për shkak të tejkalimit të këtij problemi i cili është evident nuk duhet të 
pritet ndonjë tjetër, por është i nevojshëm komunikim i nivelit më të lartë midis përfaqësuesve 
të gjykatës, Ministrisë së Drejtësisë dhe ministrave kompetent të cilët udhëheqin me organet të 
cilat nuk veprojnë sipas kërkesave të gjykatës, ky problem si njëra nga pengesat për efikasitet 
më të madh të gjykatës, akoma nuk është tejkaluar.

Si edhe vitin e kaluar, ashtu edhe në këtë vit raportues, u rrit numri i parashtresave të 
paraqitura nga qytetarët, të cilat kanë të bëjnë me parregullsi në punën e përmbaruesve dhe 
zbatimin e Ligjit për përmbarim. Analiza e të dhënave për llojin e shkeljeve tregon se shpeshherë 
qytetarët kanë kërkuar mbrojtje për shkak të parashkrimit të kërkesave monetare, dërgesës 
jopërkatëse të urdhëresave për përmbarim të detyrueshëm, bllokimin e plotë të llogarive të 
transaksionit të cilat udhëhiqen në bankat afariste dhe zbatimi i përmbarimit të detyrueshëm pa 
respektimin e  nenit 105 të Ligjit për përmbarim.

Qytetarët kanë parashtruar parashtresa deri te Avokati i Popullit për shkak të ndalimit të 
mjeteve të cilat i pranojnë në bazë të ndihmës sociale dhe asistencës ligjore ose në bazë të papu-
nësisë së përkohshme. Gjithashtu, qytetarët ankohen se edhe pse kanë dorëzuar vërtetime nga 
IP Qendrat Ndërkomunale për Punë Sociale për atë se janë pranues të kësaj ndihme, përmba-
ruesit vazhdojnë me përmbarimin, ndërsa disa prej parashtruesve janë detyruar të nënshkruajnë 
deklarata me të cilat pajtohen që një pjesë e këtyre mjeteve t’u ndalen për shkak të pagesës së 
kërkesave monetare.

Sipas Avokatit të Popullit, kjo mënyrë e të udhëhequrit të procedurës përmbaruese nën-
kupton shkelje të vrazhdë të të drejtave të qytetarëve – debitorë në procedurën përmbaruese, 
duke e pasur parasysh se bëhet fjalë për veprim jashtë dispozitave ligjore, veçanërisht për shkak 
të faktit se bëhet fjalë për një kategori të qytetarëve të cilët janë në prag të ekzistencës dhe së 
këtejmi nuk janë të udhëzuar se si dhe në cilën mënyrë mund t’i mbrojnë të drejtat e tyre në 
procedurën e përmbarimit. Numri më i madh i intervenimeve të Avokatit të Popullit, me epilog 
pozitiv, zbatohen pikërisht në këto raste.

Në lidhje me mënyrën e dërgesës së urdhëresave për përmbarim të detyrueshëm Avokati i 
Popullit konstatoi se qytetarët nuk janë të informuar dhe nuk kanë njohuri se, në kushte të cak-
tuara të rregulluara me Ligj, dërgesa mund të bëhet me shpallje publike.

Nga kontaktet me qytetarët (palët) rezulton se dërgesa nuk zbatohet çdoherë përmes 
postës dhe se parashtruesit për obligimin e përcaktuar kuptojnë me shkresën për përmbarim, 
pas bllokimit të llogarive të transaksionit. Në këto raste Avokati i Popullit bëri kontroll nëse dërge-
sa është kryer në pajtim me dispozitat ligjore, ose nëse janë shkaktuar parregullsi të caktuara 
në procedurë nga aspekti i dërgesës së shkresave. Në rastet kur janë përcaktuar parregullsi, 
qytetarët, janë udhëzuar ta vazhdojnë procedurën me paraqitjen e kundërshtimit deri te Kryetari 
i Gjykatës themelore në juridiksionin e të cilit zbatohet përmbarimi.
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Avokati i Popullit e konstatoi edhe problemin me bllokimin e llogarive të transaksionit të 
qytetarëve – debitorë, të cilët pranojnë paga, kompensim të pagës apo pension dhe për të cilët 
përmbarimi, në pajtim me Ligjin për përmbarim kufizohet në 1/3 e këtyre pagesave. Në këtë kon-
tekst, përmbaruesit vazhduan me dërgesën e urdhëresave me të cilat bllokohen të gjitha mjetet 
e llogarive të transaksionit të debitorëve, ndërsa mjetet të cilat janë në dispozicion i depozitojnë 
në llogari të veçanta ku i ruajnë pesëmbëdhjetë ditë dhe vetëm në rastet kur debitorët në këtë 
periudhë paraqesin vërtetime nga punëdhënësit apo Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
për lartësinë e pagës apo pensionit, llogaritë u zhbllokohen. së këtejmi, vetëm në disa raste, 
qytetarët janë njoftuar nga përmbaruesi se ka filluar procedura për përmbarimin e detyrueshëm, 
ndërsa akoma më pak shembuj janë se janë këshilluar si të veprojnë në raste konkrete.

Avokati i Popullit më së shpeshti i udhëzonte parashtruesit që menjëherë të realizojnë 
kontakt me përmbaruesin, t’i paraqesin dokumentet e nevojshme, ndërsa nëse përmbaruesi nuk 
vepron në përputhje me dispozitat ligjore, Avokati i Popullit dërgonte shkresë me kërkesë për 
zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore. Intervenimet ishin në drejtim që përmbarimi të ku-
fizohet më së shumti deri më 1/3 të mjeteve mujore në bazë të pagës ose pensionit të debitorit, 
përkatësisht nga përmbarimi i detyrueshëm të përjashtohen mjetet që fitohen sipas ndonjë baze 
tjetër. Në numrin më të madh të rasteve, përmbaruesit veprojnë sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit.

Qytetarët, gjithashtu, kërkonin mbrojtje për shkak të sjelljes jokorrekte të disa avokatëve, 
si të autorizuarit e tyre në procedura gjyqësore dhe për mbrojtje të pamjaftueshme të të drejtave 
të tyre përmes organeve disiplinore të Dhomës së Avokatisë të Republikës së Maqedonisë.

Situata nuk është përmirësuar sa i për-
ket realizimit të të drejtës së qytetarëve për 
gjykim korrekt, të paanshëm dhe gjykim në 
afat të arsyeshëm, ndërkaq tek qytetarët-
palë në procedurat gjyqësore akoma është 
e pranishme një bindje e lartë se vendimet 
gjyqësore miratohen nën ndikim ose presion. 

Mungesa e komunikimit midis Gjykatës 
Administrative dhe organeve të pushtetit 
ekzekutiv, aktet administrative të të cilave 
kontestohen, kontribuon në drejtim të padive 
të qytetarëve, me të cilat është ngritur kon-
tekst administrativ të vendoset me vonesë 
edhe më të gjatë se dy vjet.

Përkundrejt afateve ligjore vendimet 
gjyqësore shpeshherë miratohen me një 
vonesë të konsiderueshme dhe prandaj 
qytetarët nuk janë të kënaqur.

Përmbarimi i detyrueshëm të cilin e 
zbatojnë përmbaruesit nga mjetet të cilat 
qytetarët i realizojnë në bazë të ndihmës 
sociale, përkujdesjes ligjore dhe papunësisë 
së përkohshme vazhdon edhe më tutje, me 
ç’rast rrezikohet ekzistenca e tyre minimale.

Të vazhdojnë reformat lidhur me për-
forcimin e resurseve materiale dhe kadrovike 
nëpër gjykata dhe prokuroritë publike, për 
shkak të respektimit të parimit për gjykim në 
afat të arsyeshëm, me qëllim që të përfor-
cohet besimi i qytetarëve në objektivitetin e 
veprimeve gjyqësore.

Të vendoset një bashkëpunim më i mirë 
ndërinstitucional midis funksionarëve udhë-
heqës të gjykatave dhe organeve të tjera të 
jurisprudencës me organet shtetërore, veça-
nërisht me organet e pushtetit ekzekutiv, me 
qëllim të sigurimit të dërgesës me kohë të 
provave të kërkuara, akteve dhe shkresave 
të nevojshme për  procedurë të shpejtë dhe 
efikase.

Të respektohen afatet ligjore lidhur 
me miratimin e vendimeve gjyqësore, veça-
nërisht kur bëhet fjalë për vendimet me të 
cilat vendoset për të drejtat ekzistenciale të 
palëve (përkujdesje ligjore, procedura fali-
mentimi dhe konteste pune).

Zbatim konsekuent të dispozitave të 
Ligjit për përmbarim, në përputhje me të ci-
lin mjetet e pranuara në bazë të ndihmës so-
ciale, përkujdesjes ligjore dhe papunësisë së 
përkohshme përjashtohen nga përmbarimi i 
detyrueshëm.

Konstatime Rekomandime
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Qasja afirmative në implementimin e parimit për mbrojtje nga diskriminimi ka për qëllim 
integrimin e të gjithë qytetarëve në shoqëri dhe krijimin e ndjenjës së barazisë, si dhe rritjen e 
besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit. 

Në këtë vit raportues vërehet një rritje e vogël e lëndëve nga fusha e mosdiskriminimit, 
me konstatim ashtu sikurse edhe në vitin paraprak se qytetarët më së shumti ankohen në diskri-
minimin në baza etnike. Megjithatë, edhe më tutje është i pranishëm fakti se për këtë fenomen, 
si dhe për mënyrën dhe mekanizmat e mbrojtjes, qytetarët nuk kanë informata dhe njohuri të 
mjaftueshme. Nga ana tjetër, qytetarët në masë të pamjaftueshme i shfrytëzojnë instrumentet 
dhe mekanizmat për mbrojtje nga diskriminimi apo fare nuk i denoncojnë rastet e diskriminimit.

Avokati i Popullit, gjatë punës me lëndë, ndaj institucioneve ndaj të cilave vepron me 
kompetencë, ua bëri me dije për ndalimin e të gjitha formave të diskriminimit, duke iu referuar 
akteve normative vendore dhe ndërkombëtare për ndalimin e ushtrimit të diskriminimit. Në shu-
micën e rasteve, intervenimet e Avokatit të Popullit u pranuan, mirëpo në disa lëndë procedura 
u ndërpre për shkak të ngritjes së kontestit gjyqësor nga ana e parashtruesve ose për shkak të 
tërheqjes së parashtresës.

Avokati i Popullit, në vitin raportues, veproi ndaj 63 kërkesave për mbrojtje nga diskrimin-
imi, prej të cilave në 30 raste qytetarët kërkonin mbrojtje nga diskriminimi në baza etnike. Në 
15 raste u konstatua shkelje e të drejtave të qytetarëve, përkatësisht diskriminim, dhe në bazë 
të kësaj dërgoi rekomandime deri te organet kompetente. Rekomandimet e Avokatit të Popul-
lit në 8 raste u pranuan, fakt ky i cili vë në pah se organet kanë pranuar se ka pasur shkelje të 
të drejtave të njeriut në baza etnike, ndërsa në 7 raste rekomandimet nuk u pranuan për çka 
Avokati i Popullit e informoi Qeverinë e RM-së.

Në bazë të këtyre të dhënave, lidhur me diskriminimin në baza etnike, karakteristike janë 
parashtresat për të cilat nga Ministria e Punëve të Brendshme u pranuan rekomandimet e Avokatit 
të Popullit, ndërsa të parashtruara nga qytetarë, pjesëtarë të bashkësisë rome të cilëve nuk u 
është lejuar ta kalojnë kufirin shtetëror. Në veprimin sipas rasteve konkrete, Avokati i Popullit 
kërkoi informata nga shërbimet kompetente të policisë kufitare, duke ua bërë me dije për ndal-
imin e diskriminimit në çdo lloj baze, si dhe ndalimin ose kufizimin e lirisë së lëvizjes. Në drejtim 
të zbatimit konsekuent të akteve normative në këtë fushë, Avokati i Popullit dërgoi informata 
deri te ministri i Punëve të Brendshme dhe deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në të 
cilat e vuri në pah detyrimin e zbatimit të standardeve vendore dhe ndërkombëtare lidhur me 
garantimin e së drejtës së lëvizjes së lirë dhe ndalimin e diskriminimit sipas cilësdo qoftë bazë. 

Pas informatës së pranuar nga organizata joqeveritare, Avokati i Popullit hapi procedurës 
me iniciativë të vet, lidhur me problemin e regjistrimit të fëmijëve të bashkësisë rome në një 
shkollë fillore. Ndërkaq, në SHF “Gjogji Sugarev”-Komuna e Manastirit, popullsia shumicë nuk i 
ka regjistruar fëmijët në këtë shkollë, përkatësisht nuk kanë dashur që fëmijët e tyre ta ndjekin 
mësimin me fëmijët e bashkësisë rome. Avokati i Popullit, me qëllim të shqyrtimit të situatave, 
ndërmori veprime dhe zbatoi sondazh me grumbullimin e të dhënave nga të gjitha shkollat fillore 
në këtë komunë. Të dhënat nga sondazhi i konfirmuan informatat e shpalosura për diskriminimin 
dhe segregimin e fëmijëve-pjesëtarë të bashkësisë rome.

Për tejkalimin e situatës së këtillë, Avokati i Popullit i dërgoi rekomandim Komunës së Ma-
nastirit, me udhëzime konkrete për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve për mbrojtje nga 
diskriminimi të nxënësve të bashkësisë rome. Duke e pranuar rekomandimin, Komuna njoftoi se 
është përgatitur një projekt i veçantë për “Integrimin ndëretnik në sistemin arsimor”, përmes 
zbatimit të trajnimeve të posaçme për stafin pedagogjik dhe shërbimet profesionale, por edhe 
me zbatimin e punëtorive për respektimin konsekuent të rajonalizimit gjatë regjistrimit të fëmi-
jëve në arsimin fillor.

Duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara, Avokati i Popullit konstatoi diskriminim 
në bazë etnike me elemente të diskriminimit në bazë të bindjes politike në një ndërmarrje pub-
like në Komunën e Kumanovës. Së këtejmi, udhëheqësi, pjesëtarë i opsionit politik në pushtet 
dhe pjesëtar i bashkësisë shumicë, nuk i ka dhënë leje anëtarit të Këshillit të Komunës, përndry-
she pjesëtar i bashkësisë rome dhe anëtar i një partie tjetër politike, të marrë pjesë në mbledhjet 

MOSDISKRIMINIMI
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e këshillit. 
Avokati i Popullit në këtë rast konstatoi diskriminim në bazë etnike për çka i rekomandoi 

drejtorit të ndërmarrjes të ndërmerr veprime për ndërprerjen e pengesave dhe pamundësimin 
e anëtarit të Këshillit të marrë pjesë në punimet e Këshillit Komunal, duke ia bërë me dije ndal-
imin e diskriminimit në cilëndo qoftë bazë. Rekomandimi u pranua dhe anëtarit të Këshillit iu 
mundësua ta realizojë të drejtën e tij.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave për diskriminim në fushën e marrë-
dhënieve të punës edhe në këtë vit raportues konstatoi se qytetarët vihen në pozitë të pabara-
bartë gjatë realizimit të të drejtave nga marrëdhënia e punës. Sipas parashtresës së parashtruar 
për trajtim të pabarabartë gjatë transferimit dhe pagesës së bruto pagës, si dhe gjatë formimit 
të bazës pensionale, Avokati i Popullit konstatoi se të punësuarve në SHA “Postat e Maqedonisë” 
të cilët jetojnë në distancë më të vogël se 2.5 km nga vendi i punës, në bruto pagën nuk u janë 
përllogaritur mjetet për transport deri në vendin e punës dhe anasjelltas, për çka të njëjtit janë 
vënë në pozitë të pabarabartë me të punësuarit e tjerë. 

Avokati i Popullit, duke e pasur parasysh kuadrin ligjor dhe atë nënligjor i cili e rregullon 
këtë segment të marrëdhënieve të punës edhe pas shqyrtimit të akteve juridike të SHA “Postat 
e Maqedonisë”, konstatoi se disa dispozita të Marrëveshjes Kolektive, të cilin e zbaton ky subjekt 
juridik nuk janë harmonizuar me dispozitat ligjore, si dhe nuk është implementuar Vendimi i 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë  U.nr.61/2009-0-1 nga data 25.11.2009, i cili 
ka të bëjë me përllogaritjen e kompensimeve të pagës në bruto pagën.

Avokati i Popullit intervenoi me Mendim për zbatimin e Vendimit të lartpërmendur të 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht dha udhëzime konkrete për ko-
rrigjimin e dispozitës kontestuese në aktin e ndërmarrjes, me ç’rast do të sigurohet kompensimi 
për shpenzimet e rrugës të përfshihet në bruto pagën tek të gjithë punonjësit, e që u pranua nga 
ana e SHA “Postat e Maqedonisë”.

Edhe në këtë vit raportues nuk munguan parashtresat për shqetësim psikik në vendin e pu-
nës – mobing. Përveç asaj që procedurat sipas këtyre lëndëve vështirë dëshmohen, në një rast, 
pas një sërë veprimesh të Avokatit të Popullit me sukses u zgjidh problemi i një profesoreshe në 
një shkollë të mesme në Shkup. 

Në të vërtetë, profesoresha e shkollës së mesme, deri te Avokati i Popullit parashtroi par-
ashtresë për shkeljen e të drejtave të procesit të punës dhe për shqetësimin në vendin e punës 
– mobing, të cilin ia ka bërë drejtori dhe disa persona “të tij” në këtë shkollë, gjë e cila ka zgjatur 
në kontinuitet një periudhë më të gjatë kohore dhe ka rezultuar me miratimin e aktit për heqjen 
e të drejtës të kompensimit në para.

Duke i pasur parasysh faktet e prezantuara, të cilat i theksoi parashtruesja dhe njoftimi i 
dërguar nga shkolla me dokumentacionin e bashkëngjitur, Avokati i Popullit konstatoi se është 
bërë shkelje, shqetësim në vendin e punës – mobing dhe për këtë i sugjeroi drejtorit të shkollës së 
mesme ta shfuqizojë aktin me të cilin i janë shkelur të drejtat parashtrueses së parashtresës dhe 
njëkohësisht ta ndërpres çdo lloj shqetësimi  ndaj parashtrueses gjatë punës së mëtutjeshme.  

Gjatë procedimit, Avokati i Popullit vuri në pah se akti me të cilin i hiqet kompensimi në 
para si kujdestare e klasës, përmban shkelje edhe nga aspekti formal-juridik, përkatësisht i njëjti 
nuk e përmban referimin përkatës të bazës ligjore, nuk ka dispozitiv përkatës, arsyetim dhe 
udhëzim juridik, elemente këto të detyrueshme për çdo akt, me ç’rast i njëjti është i pavlefshëm 
dhe i paqëndrueshëm, dhe se ky akt nënkupton dënim disiplinor, pa zbatuar kurrfarë procedure. 
Në afatin e parashikuar ligjor,drejtori e njoftoi Avokatin e Popullit se akti me të cilin ishin shkelur 
të drejtat e saj është shfuqizuar, me çka parashtruesja e parashtresës e realizoi të drejtën e saj.

Lidhur me këtë problematikë, e pranishme në procesin e punës, Avokati i Popullit thekson 
se, në muajin maj të vitit 2013, është miratuar një ligj i veçantë për mbrojtje nga shqetësimet në 
vendin e punës, me çka është respektuar sugjerimi i Avokatit të Popullit gjatë viteve raportuese 
paraprake. Avokati i Popullit konsideron se ky ligj mund të kontribuojë në avancimin e mbrojtjes 
së të drejtave të qytetarëve në këtë fushë. 

Avokati i Popullit, gjatë vitit 2013, nga komunat kërkoi të dhëna nëse pas zgjedhjeve të 
mbajtura lokale konform dispozitave të Ligjit për vetëqeverisje lokale kanë formuar komisione 
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për mundësi të barabarta dhe komisione për marrëdhënie midis bashkësive. Prej të dhënave të 
pranuara mund të konstatohet se një numër i caktuar i komunave akoma nuk i kanë formuar 
komisionet, mirëpo për fat të keq duhet të konstatohet se edhe atje ku janë formuar komisionet 
të njëjtit nuk funksionojnë apo kanë mbajtur vetëm disa mbledhje. Në këtë kontekst, Avokati i 
Popullit e konsideron të nevojshme tua bëjë me dije detyrimin e normës ligjore dhe rekoman-
don formimin dhe funksionimin e komisioneve për mundësi të barabarta dhe komisioneve për 
marrëdhënie midis bashkësive, meqë të njëjtat janë në funksion të avancimit të sistemit të të 
drejtave të njeriut, tolerancës dhe respektimit të diversitetit të qytetarëve në Republikën e Maqe-
donisë.

Avokati i Popullit mori pjesë në realizimin e Projektit “Zhvillimi i kapaciteteve të Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale për zbatimin e Strategjisë për Barazi dhe Mosdiskriminim” nga ana 
e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Këshillit Britanik. Gjithashtu, participoi edhe në 
ekipin nacional për trajnues që rezultoi me hartimin e “Udhëzues për zbatimin e Strategjisë për 
Barazi dhe Mosdiskriminim” dhe “Doracak gjyqësor për luftimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi”.

Në këtë vit raportues, Avokati i Popullit paralelisht me hulumtimin, lidhur me perceptimin e 
situatës për implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive, reali-
zoi hulumtim edhe sa i përket strukturës gjinore dhe arsimore tek të punësuarit në 1084 institu-
cione, me ç’rast u kërkua në një pasqyrë tabelore të dërgojnë të dhëna për situatën sa i përket 
gjinisë (numri i përgjithshëm dhe numri i vendeve udhëheqëse dhe joudhëheqëse të punës) dhe 
shkallën e arsimit të të punësuarve sipas gjinisë dhe sistematizimin e tyre në vende udhëheqëse 
të punës, përkatësisht në vende joudhëheqëse të punës në raport me shkallën e arsimit.

Analiza e të dhënave të dërguara tregon se nga numri i përgjithshëm 108.036 të punësuar 
në institucione 56.363 janë meshkuj (52,17%), ndërsa 51.673 (47,83%) janë femra. Në li-
dhje me vendet udhëheqëse të punës nga pasqyra tabelore rezulton konstatimi se përfaqësimi i 
gjinisë femërore në vendet udhëheqëse të punës në institucione është 4.341 (44,78%), ndërsa 
përfaqësimi i gjinisë mashkullore është 5.353 (55,22%). I ngjashëm është edhe raporti tek ven-
det e punës joudhëheqëse, ku përfaqësimi i gjinisë femërore është 47.332 (48,13%), ndërsa 
përfaqësimi i gjinisë mashkullore është 51.010 (51,87%).

Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik, 48.240 (44.65%) janë me 
arsim universitar prej të cilëve 27.105 (25,09%) janë femra, ndërsa 21.135 (19,56%) janë 
meshkuj, prej tyre, në vende udhëheqëse të punës 3.653 (37,68%) janë femra, ndërsa 4.515 
(46,58%) janë meshkuj, ndërsa në vendet e punës joudhëheqëse 23.452 (23,85%) janë femra, 
ndërsa 16.620 (16,90%) janë meshkuj. Nga të dhënat e prezantuara Avokati i Popullit konstatoi 
se edhe krahas asaj që nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik me arsim 
universitar, femrat janë me numër më të madh sesa meshkujt, megjithatë në vendet udhëheqëse 
të punës meshkujt janë më të përfaqësuar.

Në lidhje me strukturën gjinore dhe shkallën e arsimit të lartë, nga numri i përgjithshëm i të 
punësuarve në sektorin publik 6664 (6,17%) janë me arsim të lartë, prej të cilëve 3671 (3,40%) 
janë femra, ndërsa 2993 (2,77%) janë meshkuj. Prej tyre në vende udhëheqëse të punës 146 
(1,51%) janë femra, ndërsa 198 (2,04%) janë meshkuj. Në vende joudhëheqëse të punës 3525 
(3,58%) janë femra, ndërsa 2795 (2,84%) janë meshkuj. Në bazë të të dhënave të prezantuara, 
Avokati i Popullit konstatoi se me arsim të lartë në sektorin publik më shumë janë të punësuara 

Tabela nr.1 Përfaqësimi gjinor sipas llojit të vendit të punës dhe arsimit

М % Ж % М % Ж % М % Ж % М % Ж % М % Ж %

vende udhëheqëse të punës 9694 5353 55,22 4341 44,78 4515 46,58 3653 37,68 198 2,04 146 1,51 578 5,96 519 5,35 64 0,66 21 0,22
vend vende joudhëheqëse të 
punës 98342 51010 51,87 47332 48,13 16620 16,90 23452 23,85 2795 2,84 3525 3,58 24540 24,95 16834 17,12 7097 7,22 3459 3,52

të punësuar në organ 108036 56363 52,17 51673 47,83 21135 19,56 27105 25,09 2993 2,77 3671 3,40 25118 23,25 17373 16,08 7161 6,63 3480 3,22
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femra sesa meshkuj, mirëpo në vende udhëheqëse të punës megjithatë më shumë janë meshkuj.
Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik 42491 (39,33%) janë me ar-

sim të mesëm, prej të cilëve 17373 (16,08%) janë femra, ndërsa 25118 (23,25%) janë meshkuj, 
prej tyre në vende udhëheqëse të punës 519 (5,35%) janë femra, ndërsa 578 (5,96%) janë 
meshkuj, ndërsa në vende joudhëheqëse të punës 16834 (17,12%) janë femra, ndërsa 24540 
(24,95%) janë meshkuj. Në bazë të këtyre të dhënave, Avokati i Popullit konstatoi proporcion të 
përafërt të vendeve të punës sipas strukturës gjinore me arsim të mesëm.

Analiza e të dhënave tregoi se nga numri i përgjithshëm në sektorin publik 10641 (9,85%) 
janë me arsim fillor, prej të cilëve 3480 (3,22%) janë femra, ndërsa 7161 (6,63%) janë meshkuj. 

Duke e pasur parasysh këtë gjendje, Avokati i Popullit vë në pah nevojën e respektimit të 
parimit të barazisë midis meshkujve dhe femrave, gjegjësisht sistematizimin përkatës të vendeve 
të punës, në bazë të gjinisë dhe shkallës së arsimit, veçanërisht në vendet udhëheqëse të punës.

Diskriminimi është prezent në shoqëri-
në tonë, veçanërisht diskriminimi në bazë 
etnike dhe politike, ndërsa qytetarët akoma 
në mënyrë të pamjaftueshme i identifikojnë 
mënyrat dhe format e kësaj dukurie, si dhe 
instrumentet dhe mekanizmat e mbrojtjes.

Mungojnë trajnime cilësore për përfor-
cimin e kapaciteteve të institucioneve nga 
diskriminimi, si dhe fushata informativo-
edukative për përforcimin e vetëdijes së 
qytetarëve për identifikimin e diskriminimit 
në të gjitha format e shfaqura dhe mundësitë 
e mbrojtjes.

Numër i rritur i ankesave për diskri-
minim në bazë të përkatësisë etnike nga 
pjesëtarët e bashkësisë rome, për shkak të 
kthimit të tyre nga vendkalimet kufitare në 
Republikën e Maqedonisë.

Ndërmarrja e aktiviteteve të institu-
cioneve kompetente për parandalim më efi-
kas dhe mbrojtje nga diskriminimi, me zba-
timin konsekuent të akteve normative nga 
kjo fushë.

Zbatimi i trajnimeve për të punësuarit 
në institucione për mbrojtjen nga diskrimini-
mi, si dhe fushata edukative për përforcimin 
e vetëdijes së qytetarëve për zbatimin kon-
sekuent të standardeve për barazi, tolerancë 
dhe respektimin e diversiteteve.

Zbatim i detyrueshëm i standardeve 
vendore dhe ndërkombëtare në lidhje me 
garantimin e së drejtës së lëvizjes së lirë të 
qytetarëve.

Konstatime Rekomandime

Në funksion të monitorimit të gjendjeve lidhur me respektimin e zbatimit të parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive, si masë afirmative, Avokati i 
Popullit edhe gjatë këtij viti raportues siguroi të dhëna nga institucionet ndaj të cilave vepron me 
kompetencë.

Avokati i Popullit, me tabela të përgatitura paraprakisht, u drejtua deri te organet e admin-
istratës shtetërore, organet dhe organizatat e pavarura, njësitë e vetëqeverisjes lokale, institu-
cionet shëndetësore, kulturore dhe arsimore, gjykatat dhe prokuroritë, si dhe deri te institucionet 
dhe shërbimet e tjera ndaj të cilave vepron me kompetencë. Në vitin raportues 2013 kërkesa me 
shkrim me tabela të përgatitura për t’i plotësuar u janë dërguar 1084 institucioneve, përkatësisht 
17 institucioneve më pak në krahasim me vitin e kaluar1. Sipas kërkesave të dërguara, të dhëna 

PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

1 Është e nevojshme të përmendet se, në përputhje me nenin 16 të Ligjit për organizim territorial të vetëqeverisjes lokale 
të Republikës së Maqedonisë, Komunës së Kërçovës iu bashkëngjitën katër komuna, edhe atë: Vraneshtica, Drugova, 
Osllomei dhe Zajazi. Gjithashtu, ndërmarrjet publike dhe institucionet e tjera të nivelit lokal, me pushimin e funksionimit 
të komunave iu bashkëngjitën institucioneve ekzistuese përkatëse të Komunës së Kërçovës.
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paraqitën 1049 institucione, ndërsa 35 institucione edhe krahas urgjencave me shkrim dhe kon-
takteve telefonike nuk dërguan të dhëna. Në këtë kontekst është duhet të theksohet se disa 
institucione nga fusha e arsimit (fillor 7, të mesëm 5, të lartë 1), si dhe nga fusha e kulturës në 
nivel lokal, fare nuk dërguan të dhëna, me ç’rast e penguan punën e Avokatit të Popullit. Proku-
roria Publike e Republikës së Maqedonisë dërgoi të dhëna përmbledhëse për të gjitha prokuror-
itë, ndërsa Prokuroria Publike Themelore për Krimin e Organizuar dhe Korrupsion nuk dërgoi të 
dhëna. Të dhëna përmbledhëse, në nivel të universiteteve, dërguan universitetet i Shtipit dhe 
Tetovës.
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vende udhëheq. të punës 14 11 78,6 3 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 30 27 90,0 0,0 1 3,3 0,0 0,0 2 6,7 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 60 43 71,7 15 25,0 1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,7
vende joudhëheq. të punë 229 165 72,1 55 24,0 3 1,3 1 0,4 3 1,3 0,0 2 0,9 0,0
të punësuar në organ 289 208 72,0 70 24,2 4 1,4 1 0,3 3 1,0 0 0,0 2 0,7 1 0,3
vende udhëheq. të punës 33 20 60,6 8 24,2 0,0 1 3,0 1 3,0 2 6,1 1 3,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 44 13 29,5 23 52,3 1 2,3 2 4,5 2 4,5 1 2,3 1 2,3 1 2,3
të punësuar në organ 77 33 42,9 31 40,3 1 1,3 3 3,9 3 3,9 3 3,9 2 2,6 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 punë 12 6 50,0 3 25,0 0,0 0,0 1 8,3 1 8,3 0,0 1 8,3
të punësuar në organ 24 16 66,7 5 20,8 0 0,0 0 0,0 1 4,2 1 4,2 0 0,0 1 4,2

vende udhëheq. të punës 10 7 70,0 2 20,0 1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 15 13 86,7 1 6,7 0,0 0,0 1 6,7 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 20 12 60,0 6 30,0 0,0 0,0 0,0 1 5,0 1 5,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 24 22 91,7 1 4,2 1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 44 34 77,3 7 15,9 1 2,3 0 0,0 0 0,0 1 2,3 1 2,3 0 0,0

vende udhëheq. të punës 10 10 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 13 10 76,9 3 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

vende udhëheq. të punës 32 22 68,8 7 21,9 1 3,1 0,0 0,0 1 3,1 1 3,1 0,0
vende joudhëheq. të punë 49 38 77,6 9 18,4 2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 81 60 74,1 16 19,8 3 3,7 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 1,2 0 0,0

vende udhëheq. të punës 33 26 78,8 5 15,2 0,0 0,0 1 3,0 1 3,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 49 47 95,9 1 2,0 0,0 0,0 1 2,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 82 73 89,0 6 7,3 0 0,0 0 0,0 2 2,4 1 1,2 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 punë 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

vende udhëheq. të punës 38 36 94,7 2 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 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 15 13,4 1 0,9 0 0,0 2 1,8 0 0,0 2 1,8 0 0,0

vende udhëheq. të punës 11 7 63,6 2 18,2 0,0 0,0 2 18,2 0,0 0,0 0,0

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

të punësuar në organ 16 12 75,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 106 100 94,3 3 2,8 0,0 0,0 1 0,9 2 1,9 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 337 288 85,5 27 8,0 3 0,9 0,0 13 3,9 5 1,5 0,0 1 0,3

të punësuar në organ 443 388 87,6 30 6,8 3 0,7 0 0,0 14 3,2 7 1,6 0 0,0 1 0,2

vende udhëheq. të punës 32 19 59,4 11 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6,3

vende joudhëheq. të punë 74 47 63,5 21 28,4 0,0 0,0 1 1,4 4 5,4 0,0 1 1,4

të punësuar në organ 106 66 62,3 32 30,2 0 0,0 0 0,0 1 0,9 4 3,8 0 0,0 3 2,8
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PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

BoshnjakëShqiptarë Turq Romë Serbë Të tjerë

Këshilli Gjyqësor 

Gjykata  e Lartë 
Administrative 

Maqedonas

Gjykata Kushtetuese 

Kabineti i Presidentit të 
RM-së - Shërbimi 
profesional

Kuvendi i RM-së 
Shërbimi profesional

Avokati i Popullit

Komisioni Shtetëror 
për Parandalimin e 
Korrupsionit 

Gjykata Supreme 

Prokuroria Publike 
(2012)*

Avokatura e Shtetit 

Këshilli i Prokurorëve 
Publikë 

Banka Popullore 

Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve-Shërbimi 
profesional

Pasqyrë tabelore përmbledhëse për vitin 2013
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vende udhëheq. të punës 10 10 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 44 39 88,6 2 4,5 1 2,3 0,0 2 4,5 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 54 49 90,7 2 3,7 1 1,9 0 0,0 2 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 839 677 80,7 127 15,1 1 0,1 3 0,4 17 2,0 0,0 0,0 14 1,7
vende joudhëheq. të punë 10191 7863 77,2 1866 18,3 78 0,8 71 0,7 162 1,6 0,0 30 0,3 121 1,2
të punësuar në organ 11030 8540 77,4 1993 18,1 79 0,7 74 0,7 179 1,6 0 0,0 30 0,3 135 1,2

vende udhëheq. të punës 72 52 72,2 17 23,6 1 1,4 0,0 1 1,4 0,0 1 1,4 0,0
vende joudhëheq. të punë 376 220 58,5 129 34,3 11 2,9 0,0 4 1,1 8 2,1 1 0,3 3 0,8
të punësuar në organ 448 272 60,7 146 32,6 12 2,7 0 0,0 5 1,1 8 1,8 2 0,4 3 0,7

vende udhëheq. të punës 63 50 79,4 9 14,3 1 1,6 0,0 1 1,6 2 3,2 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 160 92 57,5 62 38,8 1 0,6 0,0 3 1,9 0,0 0,0 2 1,3

të punësuar në organ 223 142 63,7 71 31,8 2 0,9 0 0,0 4 1,8 2 0,9 0 0,0 2 0,9
vende udhëheq. të punës 60 50 83,3 9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,7
vende joudhëheq. të punë 140 52 37,1 80 57,1 3 2,1 1 0,7 2 1,4 1 0,7 1 0,7 0,0
të punësuar në organ 200 102 51,0 89 44,5 3 1,5 1 0,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5 1 0,5

vende udhëheq. të punës 148 133 89,9 11 7,4 1 0,7 0,0 1 0,7 1 0,7 0,0 1 0,7
vende joudhëheq. të punë 885 678 76,6 149 16,8 18 2,0 6 0,7 18 2,0 5 0,6 8 0,9 3 0,3

të punësuar në organ 1033 811 78,5 160 15,5 19 1,8 6 0,6 19 1,8 6 0,6 8 0,8 4 0,4

vende udhëheq. të punës 21 18 85,7 2 9,5 0,0 0,0 1 4,8 0,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 99 75 75,8 11 11,1 2 2,0 2 2,0 3 3,0 3 3,0 2 2,0 1 1,0

të punësuar në organ 120 93 77,5 13 10,8 2 1,7 2 1,7 4 3,3 3 2,5 2 1,7 1 0,8
vende udhëheq. të punës 42 34 81,0 5 11,9 1 2,4 0,0 1 2,4 1 2,4 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 102 44 43,1 48 47,1 2 2,0 1 1,0 4 3,9 1 1,0 2 2,0 0,0
të punësuar në organ 144 78 54,2 53 36,8 3 2,1 1 0,7 5 3,5 2 1,4 2 1,4 0 0,0

vende udhëheq. të punës 14 10 71,4 4 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 30 7 23,3 22 73,3 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 44 17 38,6 26 59,1 1 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 143 119 83,2 15 10,5 3 2,1 0,0 3 2,1 0,0 1 0,7 2 1,4

vende joudhëheq. të punë 349 241 69,1 89 25,5 6 1,7 3 0,9 3 0,9 3 0,9 1 0,3 3 0,9

të punësuar në organ 492 360 73,2 104 21,1 9 1,8 3 0,6 6 1,2 3 0,6 2 0,4 5 1,0

vende udhëheq. të punës 24 18 75,0 5 20,8 0,0 0,0 1 4,2 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 263 162 61,6 78 29,7 9 3,4 1 0,4 9 3,4 1 0,4 3 1,1 0,0

të punësuar në organ 287 180 62,7 83 28,9 9 3,1 1 0,3 10 3,5 1 0,3 3 1,0 0 0,0
vende udhëheq. të punës 90 77 85,6 9 10,0 2 2,2 0,0 1 1,1 1 1,1 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 772 616 79,8 113 14,6 10 1,3 2 0,3 7 0,9 7 0,9 10 1,3 7 0,9

të punësuar në organ 862 693 80,4 122 14,2 12 1,4 2 0,2 8 0,9 8 0,9 10 1,2 7 0,8

vende udhëheq. të punës 43 37 86,0 4 9,3 0,0 0,0 1 2,3 0,0 1 2,3 0,0
vende joudhëheq. të punë 210 114 54,3 81 38,6 6 2,9 3 1,4 2 1,0 2 1,0 1 0,5 1 0,5
të punësuar në organ 253 151 59,7 85 33,6 6 2,4 3 1,2 3 1,2 2 0,8 2 0,8 1 0,4

vende udhëheq. të punës 67 61 91,0 4 6,0 1 1,5 0,0 1 1,5 0,0 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 248 180 72,6 52 21,0 8 3,2 1 0,4 3 1,2 1 0,4 2 0,8 1 0,4

të punësuar në organ 315 241 76,5 56 17,8 9 2,9 1 0,3 4 1,3 1 0,3 2 0,6 1 0,3

vende udhëheq. të punës 49 36 73,5 6 12,2 0,0 3 6,1 2 4,1 2 4,1 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 409 256 62,6 121 29,6 5 1,2 8 2,0 8 2,0 7 1,7 3 0,7 1 0,2

të punësuar në organ 458 292 63,8 127 27,7 5 1,1 11 2,4 10 2,2 9 2,0 3 0,7 1 0,2

vende udhëheq. të punës 99 87 87,9 8 8,1 1 1,0 0,0 1 1,0 2 2,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 567 479 84,5 66 11,6 4 0,7 3 0,5 7 1,2 4 0,7 3 0,5 1 0,2

të punësuar në organ 666 566 74 5 3 8 6 3 1

vende udhëheq. të punës 53 45 84,9 4 7,5 2 3,8 0 0,0 1 1,9 0,0 1 1,9 0,0

vende joudhëheq. të punë 294 159 54,1 8 2,7 55 18,7 45 15,3 9 3,1 7 2,4 9 3,1 2 0,7

të punësuar në organ 347 204 58,8 12 3,5 57 16,4 45 13,0 10 2,9 7 2,0 10 2,9 2 0,6

vende udhëheq. të punës 8 7 87,5 0,0 0,0 0,0 1 12,5 0,0 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 363 321 88,4 21 5,8 4 1,1 5 1,4 5 1,4 2 0,6 3 0,8 2 0,6

të punësuar në organ 371 328 88,4 21 5,7 4 1,1 5 1,3 6 1,6 2 0,5 3 0,8 2 0,5

Ministria e Drejtësisë 

Ministria e Transportit 
dhe Lidhjeve 

Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale 

Ministria e Financave 

Sekretariati i 
Përgjithshëm 

Shërbimi për Punë të 
Përgjithshme dhe të 
Përbashkëta 

Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe 
administratës

Ministria e Kulturës 

Ministria e 
Vetadministrimit Lokal

Ministria e Punëve të 
Jashtme 

Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës 

Ministria e Mbrojtjes 

Turq Romë

Ministria e Ekonomisë 

Ministria e Mjedisit 
Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor 

Ministria e 
Shëndetësisë 
Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe 
Ekonomizimit me 
Ujëra

Ministria e Punëve të 
Brendshme 

Akademia e 
Shkencave dhe Arteve 
e Maqedonisë  

Serbë Vlleh Boshnjakë Të tjerë
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Maqedonas Shqiptarë
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vende udhëheq. të punës 8 7 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 12,5 0,0 0,0

vende joudhëheq. të punë 14 10 71,4 3 21,4 1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

të punësuar në organ 22 17 77,3 3 13,6 1 4,5 0 0,0 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 22 17 77,3 4 18,2 0,0 0,0 0,0 1 4,5 0,0 0,0
vende joudhëheq. të punë 78 50 64,1 17 21,8 2 2,6 2 2,6 2 2,6 3 3,8 1 1,3 1 1,3

të punësuar në organ 100 67 67,0 21 21,0 2 2,0 2 2,0 2 2,0 4 4,0 1 1,0 1 1,0

vende udhëheq. të punës 51 0,0 48 94,1 1 2,0 0,0 0,0 0,0 2 3,9 0,0

vende joudhëheq. të punë 1630 26 1,6 1341 82,3 134 8,2 93 5,7 10 0,6 7 0,4 19 1,2 0,0

të punësuar në organ 1681 26 1,5 1389 82,6 135 8,0 93 5,5 10 0,6 7 0,4 21 1,2 0 0,0
vende udhëheq. të punës 20 15 75,0 3 15,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0
vende joudhëheq. të punë 45 35 77,8 9 20,0 1 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
të punësuar në organ 65 50 76,9 12 18,5 2 3,1 0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 89 74 83,1 15 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
vende joudhëheq. të punë 207 171 82,6 25 12,1 4 1,9 1 0,5 1 0,5 4 1,9 1 0,5 0 0,0

të punësuar në organ 296 245 82,8 40 13,5 4 1,4 1 0,3 1 0,3 4 1,4 1 0,3 0 0,0

vende udhëheq. të punës 109 80 73,4 23 21,1 1 0,9 0 0,0 0 0,0 2 1,8 0 0,0 3 2,8

vende joudhëheq. të punë 232 195 84,1 23 9,9 2 0,9 0 0,0 1 0,4 9 3,9 1 0,4 1 0,4

të punësuar në organ 341 275 80,6 46 13,5 3 0,9 0 0,0 1 0,3 11 3,2 1 0,3 4 1,2

vende udhëheq. të punës 481 385 80,0 66 13,7 3 0,6 1 0,2 9 1,9 9 1,9 4 0,8 3 0,6

vende joudhëheq. të punë 1851 1543 83,4 196 10,6 29 1,6 24 1,3 19 1,0 26 1,4 6 0,3 5 0,3

të punësuar në organ 2332 1928 82,7 262 11,2 32 1,4 25 1,1 28 1,2 35 1,5 10 0,4 8 0,3

vende udhëheq. të punës 150 117 78,0 29 19,3 1 0,7 0 0,0 2 1,3 1 0,7 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punë 1308 1069 81,7 188 14,4 3 0,2 3 0,2 18 1,4 21 1,6 2 0,2 4 0,3

të punësuar në organ 1458 1186 81,3 217 14,9 4 0,3 3 0,2 20 1,4 22 1,5 2 0,1 4 0,3
vende udhëheq. të punës 78 58 74.4 17 21,8 1 1,3 1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3
vende joudhëheq. të punë 881 684 77,6 132 15,1 14 1,6 18 2,0 11 1,2 11 1,2 3 0,3 8 0,9
të punësuar në organ 959 742 77,3 149 15,6 15 1,6 19 2,0 11 1,1 11 1,1 3 0,3 9 0,9

vende udhëheq. të punës 693 547 78,9 109 15,7 10 1,4 3 0,4 6 0,9 5 0,7 2 0,3 11 1,6
vende joudhëheq. të punë 4465 3448 77,2 769 17,2 84 1,9 34 0,8 62 1,4 27 0,6 14 0,3 27 0,6

të punësuar në organ 5158 3995 77,5 878 17,0 94 1,8 37 0,7 68 1,3 32 0,6 16 0,3 38 0,7

vende udhëheq. të punës 37 29 78,4 7 18,9 0 0,0 0 0,0 1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punë 578 492 85,1 73 12,6 0 0,0 1 0,2 3 0,5 9 1,6 0 0,0 0 0,0

të punësuar në organ 615 521 84,7 80 13,0 0 0,0 1 0,2 4 0,7 9 1,5 0 0,0 0 0,0

vende udhëheq. të punës 956 793 82,9 109 11,4 8 0,8 2 0,2 16 1,7 14 1,5 5 0,5 9 0,9
vende joudhëheq. të punë 8746 6891 78,8 1413 16,2 109 1,2 59 0,7 118 1,3 70 0,8 33 0,4 53 0,6

të punësuar në organ 9702 7684 79,2 1522 15,7 117 1,2 61 0,6 134 1,4 84 0,9 38 0,4 62 0,6

vende udhëheq. të punës 1253 1048 83,6 140 11,2 10 0,8 4 0,3 28 2,2 8 0,6 5 0,4 10 0,8
vende joudhëheq. të punë 15649 12050 77,0 1926 12,3 332 2,1 672 4,3 306 2,0 83 0,5 73 0,5 207 1,3
të punësuar në organ 16902 13098 77,5 2066 12,2 342 2,0 676 4,0 334 2,0 91 0,5 78 0,5 217 1,3

vende udhëheq. të punës 2357 1997 84,7 202 8,6 26 1,1 0 0,0 63 2,7 32 1,4 15 0,6 22 0,9

vende joudhëheq. të punë 12765 10424 81,7 1543 12,1 156 1,2 137 1,1 249 2,0 75 0,6 63 0,5 118 0,9

të punësuar në organ 15122 12421 82,1 1745 11,5 182 1,2 137 0,9 312 2,1 107 0,7 78 0,5 140 0,9

vende udhëheq. të punës 423 235 55,6 154 36,4 16 3,8 0 0,0 6 1,4 3 0,7 4 0,9 5 1,2
vende joudhëheq. të punë 17523 11512 65,7 4902 28,0 534 3,0 77 0,4 201 1,1 76 0,4 66 0,4 155 0,9

të punësuar në organ 17946 11747 65,5 5056 28,2 550 3,1 77 0,4 207 1,2 79 0,4 70 0,4 160 0,9

vende udhëheq. të punës 164 116 70,7 40 24,4 4 2,4 0 0,0 3 1,8 1 0,6 0 0,0 0 0,0

vende joudhëheq. të punë 7919 5891 74,4 1661 21,0 143 1,8 24 0,3 104 1,3 51 0,6 14 0,2 31 0,4

të punësuar në organ 8083 6007 74,3 1701 21,0 147 1,8 24 0,3 107 1,3 52 0,6 14 0,2 31 0,4

vende udhëheq. të punës 318 248 78,0 51 16,0 1 0,3 0 0,0 7 2,2 4 1,3 2 0,6 5 1,6

vende joudhëheq. të punë 2027 1575 77,7 392 19,3 10 0,5 5 0,2 15 0,7 21 1,0 1 0,0 8 0,4

të punësuar në organ 2345 1823 77,7 443 18,9 11 0,5 5 0,2 22 0,9 25 1,1 3 0,1 13 0,6

Ndërmarrje publike 

Shëndeti publik

Arsimi fillor

Arsimi i mesëm

Arsimi i lartë

Gjykata themelore 

Fonde

Qendra për punë 
sociale 

Njësi të pushtetit lokal 

Ente ndëshkuese-
korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 

Organe të pavarura 
shtetërore 

Turq Romë

Sekretariati për 
Zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë*

Prokurori të larta 
publike 

Prokurori Themelore 
Publike 

Gjykata të apelit

Sekretariati i Ligjeve 

Sekretariati për Çështje 
Evropiane 

Serbë Vlleh Boshnjakë Të tjerë
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PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

Maqedonas Shqiptarë
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vende udhëheq. të punës 242 205 84,7 27 11,2 1 0,4 0 0,0 6 2,5 1 0,4 0 0,0 2 0,8

vende joudhëheq. të punë 5973 5169 86,5 443 7,4 81 1,4 42 0,7 119 2,0 52 0,9 20 0,3 47 0,8

të punësuar në organ 6215 5374 86,5 470 7,6 82 1,3 42 0,7 125 2,0 53 0,9 20 0,3 49 0,8

vende udhëheq. të punës 9719 7824 80,5 1352 13,9 101 1,0 18 0,2 186 1,9 100 1,0 46 0,5 92 0,9

vende joudhëheq. të punë 98359 73582 74,8 18213 18,5 1875 1,9 1347 1,4 1514 1,5 610 0,6 401 0,4 817 0,8

të punësuar në organ 108078 81406 75,3 19565 18,1 1976 1,8 1365 1,3 1700 1,6 710 0,7 447 0,4 909 0,8

2013 108078 81406 75,3 19565 18,1 1976 1,8 1365 1,3 1700 1,6 710 0,7 447 0,4 909 0,8

2012 107238 80588 75,1 19073 17,8 2160 2,0 1380 1,3 1701 1,6 734 0,7 582 0,5 1020 1,0
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PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

Maqedonas Shqiptarë

GJITHSEJ

Të dhëna krahasuese

Turq Romë

Institucione me 
veprimtari të ndryshme

Serbë

Shënim:
1. Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, paraqiti të dhëna të përgjith-

shme në të cilat përfshihen edhe një pjesë e të punësuarve sipas konkurseve të zbatuara, të cilët 
akoma nuk janë sistematizuar në organet e administratës shtetërore.

2. Të dhënat e Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Universitetit “Goce Dellçev” nga Shti-
pi, për dallim nga viti i kaluar, dërguan të dhëna përmbledhëse.

3. Të dhënat e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë dhe Prokurorisë Publike për 
Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nuk janë azhurnuar. 

Pasqyra tabelore krahasuese për vitet 2007-2013
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2013 108078 81406 75,3 19565 18,1 1976 1,8 1365 1,3 1700 1,6 710 0,7 447 0,4 909 0,8

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

Nga të dhënat e pranuara mund të konstatohet se ekziston një progres i caktuar gjatë 
zbatimit të parimit përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, megjithatë ka  një numër të madh in-
stitucionesh të cilat akoma nuk e kanë arritur nivelin e detyrueshëm të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat. Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit konstatoi se në disa institucione në 
mënyrë të pamjaftueshme është zbatuar parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, me ç’rast 
thekson se një gjë e tillë është veçanërisht karakteristike kur analizohen të dhënat për për-
faqësimin e pjesëtarëve të bashkësive me numër më të vogël, si dhe tek  vendet udhëheqëse të 
punës. 

Edhe gjatë këtij viti, si edhe viteve të kaluara, mund të konstatohet se tek ndërmarrjet pub-
like, shëndetësia publike dhe institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, 
zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat koma nuk është në nivelin e nevojshëm. 
Ky konstatim, në institucionet e theksuara, është i pranishëm sa u përket vendeve udhëheqëse 
të punës, si dhe vendeve joudhëheqëse të punës, me ç’rast Avokati i Popullit shpreh kritikë pub-
like ndaj këtyre subjekteve dhe njëherësh dërgon rekomandim të drejtpërdrejt deri te të gjitha 
institucionet për zbatimin konsekuent të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkë-
sive.
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Për tejkalimin e problemeve të pranishme gjatë zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat, Avokati i Popullit konsideron se është e domosdoshme të vazhdojnë veprimet dhe 
masat për afirmimin e këtij parimi kushtetues, veçanërisht të institucioneve të cilat e kanë ar-
ritur nivelin përkatës të zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, pa prolongim 
të ndërmarrin veprime për plotësimin e këtij postulati kushtetues. Nga ana tjetër, konsideron 
se është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje e veçantë zbatimit të parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive me numër më të vogël, veçanërisht në lidhje me 
plotësimin e vende udhëheqëse të punës.

Në vitin raportues 2013, Avokati i Popullit në kuadër procedimit sipas lëndëve, kishte një 
numër të vogël të lëndëve (3) të cilat kishin të bëjnë me zbatimin e parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive, me ç’rast të gjitha lëndët kishin të bëjnë me 
respektimin e këtij parimi gjatë zbatimit të shpalljeve për punësim në organet ndaj të cilave 
Avokati i Popullit vepron me kompetencë.

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit sugjeronte nevojën e zbatimit 
konsekuent të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, me ç’rast si shembull pozitiv e thek-
sojmë veprimin sipas parashtresës së një qytetari, pjesëtar i bashkësisë etnike vllehe, i cili i ka 
plotësuar kushtet për pranim në Akademinë Ushtarake, por nuk është pranuar. Për këtë Avokati 
i Popullit ia bëri me dije organit kompetent nevojën e zbatimit të këtij parimi, i cili u pranua me 
rritjen e kuotës së kandidatëve të pranuar në konkursin publik, me ç’rast parashtruesi i parash-
tresës e realizoi të drejtën e tij.

Është vërejtur progres i vogël në li-
dhje me zbatimin e parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të të gjitha 
bashkësive. Megjithatë në disa institucione të 
caktuara zbatimi i këtij parimi nuk është në 
nivel të kënaqshëm, veçanërisht përfaqësimi 
i pjesëtarëve të bashkësive etnike me numër 
më të vogël.

Mungon implementimi konsekuent i 
zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat edhe lidhur me sistematizimin në 
vende udhëheqëse të punës të pjesëtarëve të 
bashkësive të cilat nuk janë shumicë, veça-
nërisht të pjesëtarëve të bashkësive etnike 
me numër më të vogël.

Respektim i detyrueshëm dhe zbatimi i 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 
të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive, veça-
nërisht të pjesëtarëve të bashkësive etnike 
me numër më të vogël.

Përforcim i aktiviteteve për implemen-
timin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat në lidhje me vendet udhëheqëse të 
punës të pjesëtarëve të bashkësive të cilat 
nuk janë shumicë.

Konstatime Rekomandime

Sipas përmbajtjes dhe kërkesave të prezantuara, parashtresat e sistemuara në këtë fushë, 
më së shpeshti janë jashtë kompetencave të Avokatit të Popullit, me ç’rast gjatë procedimit të 
parashtresave nga kjo fushë Avokati i Popullit përpiqet t’u ndihmojë parashtruesve të parashtre-
save në mënyrë të tërthortë, përmes dhënies së udhëzimeve dhe këshillave juridike për mënyrën 
me të cilën mund të kërkojnë mbrojtje të të drejtave të tyre.

Këtë vit, një pjesë e konsiderueshme e parashtresave kishin të bënin me veprimin jo me 
kohë të organeve të administratës shtetërore, si dhe organeve dhe organizatave të tjera që 
kanë autorizime publike sipas kërkesave të qytetarëve, prandaj gjatë procedimit të të njëjtave, 

TË DREJTA TJERA



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk74

Zhvillimi demokratik i një shoqërie nuk duhet të vlerësohet vetëm nga garancitë juridikë të 
cilat shteti ua siguron qytetarëve gjatë realizimit të të drejtave të tyre, por edhe nga mënyra e 
realizimit të tyre të drejtpërdrejtë dhe papengesë nga ana e pushtetit lokal dhe funksionimit të 
mekanizmave për mbrojtjen e këtyre të drejtave.

Procesi i decentralizimit, mundëson që problemet lokale të qytetarëve, të zgjidhen përmes 
përmirësimit të shërbimeve, participimit të vetë qytetarëve dhe kontrollit të tyre më efektiv ndaj 
aktiviteteve të vetëqeverisjes lokale.

Gjendjet e përgjithshme, në lidhje me implementimin e procesit të decentralizimit në Re-
publikën e Maqedonisë, tregojnë se komunat edhe pse kanë marrë ingerenca të rritura dhe të 
zgjeruara, megjithatë, mbeten të varura nga pushteti qendror në lidhje me mbështetjen financi-
are të fushave me të cilat menaxhojnë. Së këtejmi, disa komuna kanë borxhe lidhur me pagesën 
e shpenzimeve të rrugës për nxënësit, për ngrohjen e shkollave, komuna me llogari të bllokuara, 
me çka vështirësohet funksionimi i tyre normal, ndërsa disa komuna, përballen me probleme 
teknike dhe kadrovike. E gjithë kjo kontribuon për pakënaqësinë e qytetarëve nga cilësia e shër-
bimeve publike, të cilat i marrin nga pushteti lokal. Gjithashtu, qytetarët reagojnë për shkak 
të mosinkuadrimit të bashkësive joshumicë në nivelin lokal, si në vendet udhëheqëse të punës 
ashtu edhe në ato joudhëheqëse, me mosrespektimin e kriterit për profesionalizëm dhe kompe-
tencë. Në këtë mënyrë, në disa pushtete lokale, parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat sa 
u përket bashkësive jo shumicë nuk respektohet tërësisht, gjë e cila garantohet me Kushtetutë 
dhe me ligje.

Si probleme, të cilat kontribuojnë për gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit i detekton trans-
parencën, llogaridhënien dhe përgjegjësinë e pamjaftueshme të komunave, si dhe mënyrat pam-
jaftueshëm efikase, në të cilat komunat përgjigjen dhe i zgjidhin problemet, kërkesat dhe pritjet 
e qytetarëve.

Komuna, e cila punon sipas parimeve të qeverisjes së mirë, vetë gjen dhe shfrytëzon mëny-
ra dhe forma të ndryshme përmes të cilave mundëson pjesëmarrje të qytetarëve në procesin e 
marrjes së vendimeve në nivel lokal, duke e potencuar rëndësinë e kësaj të drejte, e cila në masë 
të madhe e përcakton jetën dhe punën e qytetarëve. Edhe pse, krahasuar me gjendjen e para 
disa viteve, sidomos në këtë sferë të decentralizimit, ndjehet progres, megjithatë, pjesëmarrja 
më e madhe e qytetarëve në procesin e marrjes së vendimeve në komuna, mbetet nevojë dhe 
sfidë edhe në të ardhmen. Avokati i Popullit konsideron se procesi i marrjes së vendimeve në 
pushtetin lokal duhet të avancohet në mënyrë të vazhdueshme, me këtë rast t’u mundësohet 
qytetarëve ta shprehin opinionin e tyre dhe të kontribuojnë në planifikimin gjithëpërfshirës dhe 
zhvillimin në fushat në kompetencë të komunave, e me këtë do të kontribuohet drejt rritjes së 
mirëbesimit dhe bashkëpunimit mes qytetarëve dhe vetëqeverisjes lokale.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara nga qytetarët, si dhe 
nga gjendjet e konstatuara gjatë realizimit të Programit për punë për vitin 2013, në këtë pjesë të 
Raportit vjetor i prezantoi konstatimet për shkallën e realizimit të të drejtave të qytetarëve para 
pushtetit lokal, veç e veç sipas fushave, të cilat janë në kompetencë të pushtetit lokal. 

PUSHTETI LOKAL

Avokati i Popullit, organeve të cilave iu dërguan kërkesa ua bëri me dije e e kanë për detyrë të 
veprojnë dhe të t’u japin përgjigje parashtruesve.

Për dallim nga viti paraprak, këtë vit parashtresat e parashtruara, nga ana e personave 
juridikë, ishin në numër më të vogël, megjithatë edhe në këto raste Avokati i Popullit i këshilloi 
për mundësinë dhe mënyrën e realizimit të të drejtave të tyre.
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Planifikimi hapësinor është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e përgjithshëm të komu-
nave. Përmes informacioneve që i përmbajnë planet hapësinore, të cilat kanë të bëjnë me resur-
set natyrore të komunës, me gjendjen dhe drejtimet për zhvillim, qytetaret munden në mënyrë 
të drejtë ta orientojnë interesin e tyre për punë, jetesë, kulturë. Me krijimin e parakushteve 
planore për hapje – ndërtim të subjekteve të reja afariste, hapen vende të reja pune për pu-
nësim të popullatës vendase, ndërsa me punësimin përmirësohet gjendja socio-ekonomike e 
popullatës. Nga ky këndvështrim, çdo komunë që dëshiron ta zhvillojë ekonominë e saj dhe t’u 
mundësojë kushte më të mira për jetesë banorëve të saj, duhet në mënyrë të vazhdueshme të 
miratojë, revidojë, t’i plotësojë dhe t’i ndryshojë planet urbanistike, duke i ndjekur tendencat 
bashkëkohore të zhvillimit në vend dhe në botë.

Ndjekja e gjendjes në këtë fushë tregon se në këtë vit raportues, shumë komuna kanë 
miratuar plane të reja të detajuara urbanistike, me të cilat parashikohet ndërtim i kapaciteteve 
ekonomike, me qëllim të zhvillimit të mëtutjeshëm të komunës dhe gjithsesi mundësi për pu-
nësim të popullatës lokale.

Përfitimet, të cilat i rezultojnë planet detajore urbanistike, nuk duhet të keqpërdoren nga 
ana e autoriteteve lokale, ndërsa në llogari të humanizimit të hapësirës dhe para së gjithash 
mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit jetësor dhe natyrës.  Nuk guxon të lejohet që, në llogari të 
zhvillimit ekonomik të një komune, të shkatërrohet mjedisi jetësor, të shkatërrohen sipërfaqet e 
gjelbra dhe parqet, si filtra natyrore për ajrin e ndotur, me të cilin për fat të keq përballen shumë 
komuna. Shkathtësia e autoriteteve lokale është që të bëjnë vlerësim të drejtë dhe në asnjë rast 
të mos çojë në rrezikimin e shëndetit të popullatës lokale.

 Karakteristikë për planet detajore urbanistike është ajo se nuk respektohen dispozitat ligj-
ore lidhur me vlefshmërinë e Planeve të miratuara detajore urbanistike, edhe pse konform Ligjit 
për planifikim hapësinor dhe urbanistik para skadimit të afatit, miratuesi i planit, më së paku 
një herë në vit, duhet të hartojë analizë profesionale të planeve, me të cilën vërtetohet nëse 
ka nevojë për ndryshime dhe plotësime të planit. Në shumë komuna planet nuk revidohen pas 
10,15 viteve dhe më shumë, me çka pengohet zotërimi me pronën-pronë e qytetarëve.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave mbi këtë bazë ia bëri me dije pushtetit 
lokal se pronësia krijon të drejta dhe detyrime dhe duhet t’i shërbejë edhe individit edhe bashkë-
sisë. Theksoi se me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë është garantuar e drejta e pronë-
sisë, ndërsa të drejtat që dalin nga pronësia, nuk mund t’i merren ose kufizohen askujt, përveç 
nëse bëhet fjalë për interes publik të përcaktuar me Ligj, siç është rregullimi, shfrytëzimi racional 
dhe humanizimi i hapësirës, mbrojtja dhe avancimi i mjedisit jetësor dhe natyrës.

Njëherësh, duke e pasur parasysh Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 
Lirive Themelore të Njeriut në lidhje me të drejtën e pronësisë dhe kur një person fizik ose juridik 
mund të privohet nga zotërimi i pronës së tij, Avokati i Popullit vuri në pah nevojën e respektimit 
konsekuent të dispozitave ligjore dhe kryerjes së analizës profesionale të planeve ekzistuese, 
në drejtim të realizimit të tyre dhe fillimit të procedurave për eksproprijim ose pas shqyrtimit të 
mundësisë për realizimin e tyre nga cilat do qoftë shkaqe (më së shpeshti të natyrës financiare), 
t’i qaset ndryshimit të tyre, me qëllim që qytetarëve t’u mundësohet zotërimi papengesë me 
pronën e tyre.

Si mbështetje të kësaj që u tha më lartë, duke vepruar sipas parashtresës të një qytetar 
nga Manastiri, Avokati i Popullit konstatoi se në pajtim me PDU, objekti i qytetarit nuk është 
përfshirë në PDU nga viti 1989 dhe i njëjti hyn në profilin e rrugës së planifikuar. Kjo gjendje, 
në mënyrë të pakontestueshme e kufizon qytetarin në zotërimin me pronësi më shumë se 23 
vjet, për shkak se nga njëra anë plot 23 vjet nuk është realizuar rruga e planifikuar, ndërsa nga 
ana tjetër nuk janë bërë ndryshime dhe plotësime të PDU. Pas 23 vjetëve, objekti i qytetarit 
ka pësuar dëmtime dhe ka pasur nevojë për rikonstruksionin e tij, por për shkak të asaj se me 
PDU është parashikuar ndërtimi i rrugës, nga ana e shërbimeve të Komunës së Manastirit nuk 
i jepet leje për rikonstruksion. Në këtë mënyrë, qytetari jo vetëm që kufizohet në të drejtën që 
të zotërojë me pronësi, por në mënyrë të tërthortë, nga ana e pushtetit lokal, lejohet dëmtimi 
i tij i mëtutjeshëm, rrezikohet jeta e sigurt në të dhe përfundimisht zvogëlohet vlera e tregut e 
objektit. 

Urbanizmi dhe ndërtimi
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Në gjendje të njëjtë ndodhen edhe pronarë tjerë të objekteve në komunën e Manastirit dhe 
më gjerë.

Gjithashtu, në disa komuna në Shkup, qytetarët reaguan se me miratimin e ri të PDU u 
kufizohet e drejta e pronësisë, për shkak se në vendin e shtëpive të tyre parashikohet ndërtim i 
rrugëve, hapësirave për parking, objekte afariste, prehen dhe shkatërrohen sipërfaqe të gjelbra-
parqe dhe pemë, me ç’rast nga Avokati i Popullit kërkuan intervenim që PDU të këtilla të lihen 
jashtë fuqisë.

 Avokati i Popullit për shkak të kompetencës së tij që të ndikojë në miratimin dhe anulimin 
e planeve urbanistike, i informoi qytetarët se hartimi i planeve urbanistike është në kompetencë 
të personave profesionistë me licencë për kryerje të kësaj veprimtarie, të lëshuar nga një organ 
shtetëror, të cilët janë të detyruar t’i respektojnë parimet në procesin e planifikimit dhe rregull-
imit të hapësirës në lidhje me sigurimin e zhvillimit hapësinor të barabartë, zhvillimit të qën-
drueshëm, mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit jetësor dhe natyrës, si dhe të sigurojnë harmoni-
zim me normat dhe standardet evropiane në fushën e planifikimit. Nga kjo rezulton se planifikimi 
hapësinor, konform Ligjit, është në kompetencë të personave profesionistë nga kjo fushë dhe 
nuk duhet autoritetet lokale të kenë ndikim, respektivisht të ofrojnë zgjidhje për rregullimin e 
hapësirës dhe gjatë përpunimit të planeve urbanistike.

Nga ana tjetër, qytetarët jo gjithmonë reagojnë me kohë, kështu që ankesat e tyre të para-
shtruara nuk japin rezultate. Si shembull është parashtresa nga banorët e f. Koleshinë – Komuna 
Novosellë, të cilët kërkuan intervenim nga Avokati i Popullit në drejtim të ndërmarrjes së vepri-
meve, me qëllim të ndryshimeve të Planit të miratuar detajor urbanistik, me të cilin në vendin 
e quajtur Darevicë është parashikuar ndërtim i një objekti afarist. Me Peticionin e paraqitur në 
Komunë, banorët treguan se ky vend gjithmonë është shfrytëzuar për pushime, tubime dhe lo-
jëra të fëmijëve nga Podgorica e Vogël, vendi ka ofruar qasje të lehtë deri te spitali dhe rajonet 
bujqësore. Pas veprimeve të ndërmarra, Avokati i Popullit konstatoi se procedura për miratimin e 
ndryshimeve dhe plotësimeve të Planit detajor urbanistik është zbatuar në pajtim me Ligjin dhe 
pëlqim për të njëjtin është marrë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Avokati i Popullit kon-
statoi se banorët e f. Koleshinë nuk kanë reaguar me kohë dhe nuk kanë dërguar kundërshtim 
sipas ndryshimeve të prezantuara të PDU, në periudhën e këqyrjes (debatit) të hapur publik.

Kjo e konfirmon konstatimin e Avokatit të Popullit se qytetarët më së shpeshti reagojnë pas 
miratimit të Planit Detajor Urbanistik, përkatësisht nuk e shfrytëzojnë mundësinë ligjore që me 
kohë të japin vërejtje dhe propozime të tyre deri te komisioni profesionist, të formuar nga ana 
e kryetarëve të komunave gjatë këqyrjes publike edhe atë më së shpeshti për shkak të mosn-
johjes të rrjedhës së procedurës. Nga ana tjetër mosnjohja e procedurave, pjesëmarrja joaktive 
në këqyrjen publike dhe mosdhënia e propozimeve dhe vërejtjeve për ndryshimet dhe plotësimet 
e propozuara në Planet Detajore Urbanistike nuk e zvogëlon përgjegjësinë e qytetarëve, as nuk 
paraqet bazë për reagim të justifikuar kundrejt autoriteteve lokalë.

Për këto shkaqe edhe këtë vit raportues, Avokati i Popullit rekomandon ndërmarrje të 
masave më aktive dhe më efikase nga ana e njësive të vetëqeverisjes lokale për informimin e 
vazhdueshëm të qytetarëve me të drejtat, të cilat i kanë gjatë miratimit të PDU, për informimin 
me përgjegjësitë që i kanë, si dhe me pasojat me të cilat mund të përballen për shkak të mosp-
jesëmarrjes ose pjesëmarrjes jo në kohë në këto procedura.

Avokati i Popullit kërkon nga autoritetet lokale, trup participues pranë komunave, i cili 
ka autorizim që t’i transmetojë qëndrimet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve në mënyrë të 
papenguar dhe në tërësi t’i kryejë kompetencat sipas Ligjit, respektivisht të ketë rol më aktiv 
në procedurat për miratimin e planeve detajore urbanistike, me çka nuk do të nënkuptojë trup 
deklarativ, i cili në shikim të parë siguron përfshirje të qytetarëve gjatë miratimit të planeve, por 
në mënyrë praktike do t’i  prezantojë dhe përfaqësojë interesat e tyre.

Në fushën e ndërtimit, edhe pse në një numër më të vogël nga vitet paraprake, qytetarët 
më së shumti reaguan për zvarritjen e procedurave të vendimmarrjes sipas kërkesave të tyre për 
legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje nga ana e pushtetit lokal. Nga ana tjetër, për mos 
ekzekutimin e aktvendimeve të plotfuqishme për mënjanimin e ndërtimeve nga ana e adminis-
tratës komunale, për shkak të mosveprimit të inspektorëve të autorizuar ndërtimorë sipas kërke-
save për kryerje të mbikëqyrjes inspektuese, zvarritjes së procedurave për lëshimin e lejeve për 
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ndërtim dhe ngjashëm.
Efikasiteti gjatë veprimit sipas kërkesave për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, 

para se gjithash varet nga pushteti lokal, më saktë nga kryetarët e komunave, të cilët me akte 
të tyre i formojnë komisionet, të cilët veprojnë sipas këtyre lëndëve dhe e menaxhojnë gjithë 
procesin. Sipas kërkesave të paraqitura për legalizim duhet të aprovohen akte administrative nga 
komisionet komunale, në afat prej gjashtë vjetëve, ndërsa në këtë periudhë të kaluar dyvjeçare, 
përqindja e lëndëve të zgjidhura është larg asaj që kënaq.

Për dallim nga pushteti lokal, i cili si shkak kryesor për zbatimin e ngadalshëm të procesit 
e thekson dokumentacionin e pakompletuar të paraqitur nga ana e qytetarëve, sidomos lidhur 
me mosparaqitjen e elaboratit gjeodezik ose marrëdhëniet e pazgjidhura pronësore-juridike, 
qytetarët në parashtresat e parashtruara vënë në pah se edhe me dokumentacion të paraqitur të 
plotë - tanimë dy vite nuk merret vendim sipas kërkesës së tyre, ndërsa justifikimin që e marrin 
nga administrata komunale është se kanë numër të madh të lëndëve për procedim.

Avokati i Popullit ka vepruar edhe sipas lëndëve në të cilat qytetarët kërkonin realizim të 
vendimeve tanimë të miratuara për shmangien e ndërtimeve pa leje, të cilat e pengonin jetesën 
e tyre normale, me ç’rast vuri në pah se konform ligjit të gjitha këto procedura janë ndërprerë 
deri në përfundimin e procesit të legalizimit, me këtë rast duke i bindur qytetarët se të gjitha 
objektet e ndërtuara pa leje, të cilat nuk do të përfshihen në planet urbanistike, nga ana e au-
toriteteve lokale do të shmangen. Por, gjithsesi veproi dhe kërkoi nga administrata komunale 
që ta bëjë shmangien e këtyre ndërtimeve, të cilat nuk janë përfshirë në procesin e legalizimit. 
Në këtë drejtim komuna Kriva Pallankë e pranoi sugjerimin e Avokatit të Popullit për ndërmarrje 
të masave konkrete për shmangien e ndërtimit për të cilin kishte edhe vendim të plotfuqishëm, 
përkatësisht pjesa nga sugjerimi i Avokatit të Popullit për ngritjen e kallëzimit penal deri te 
prokuroria kompetente për investitorin i cili ndërton pa leje ndërtimi. Përndryshe, Komuna, si 
edhe shumë komuna tjera, si shkak për pamundësinë për kryerje administrative të zgjidhjes për 
shmangien e ndërtimit i thekson tenderët e pasuksesshëm publik për zgjedhje të subjekteve ju-
ridike, të cilët do ta kryejnë të njëjtën, mungesën e mjeteve financiare, numrin e pamjaftueshëm 
të personave zyrtarë dhe ngjashëm.

Avokati i Popullit konsideron se, kjo që u tha më lartë, nuk guxon të jetë arsye për mosvep-
rim të ndonjë njësie të vetëqeverisjes lokale, respektivisht tenderëve të pasuksesshëm publikë, 
mospasje të mjeteve financiare dhe ngjashëm, mund të kontribuojnë për rritjen e pasigurisë ju-
ridike tek qytetarët, sidomos për shkak të veprimit selektiv dhe në mënyrë të tërthortë t’i nxisin 
ndërtimet pa leje.

Gjithashtu, Avokati i Popullit ka vepruar sipas parashtresave në të cilat kërkoi prolongimin e 
ekzekutimit të akteve administrative për shmangien e objekteve ndihmëse të ndërtimeve pa leje 
deri në përfundimin e plotfuqishëm të procedurës për legalizim, të cilën qytetarët e kanë ngritur, 
ndërsa për shmangien organet e pushtetit lokal kanë siguruar mjete financiare për ekzekutimin 
administrativ.

Janë parashtruar edhe ankesa për pengimin e realizimit të së drejtës së legalizimit të ndër-
timeve pa leje. Në këtë kontekst Avokati i Popullit ka proceduar sipas parashtresave nga një grup 
më i madh i qytetarëve nga komuna e Ohrit, ku me Vendim të Këshillit të komunës, në bazë të 
dispozitave nga Ligji për veprim me objekte të ndërtuara pa leje dhe Rregullores për standarde 
për përfshirjen e objekteve të ndërtuara pa leje në dokumentacionin planor urbanistik, Këshilli 
e përcaktoi nevojën për ndryshimin e dokumentacionit planor urbanistik, për shkak të harmo-
nizimit të dedikimeve të tokës, në të cilën janë ndërtuar objektet pa leje, të cilat sipas Planit të 
Përgjithshëm Urbanistik janë dedikuar për ekonomi. Gjatë veprimit sipas këtyre parashtresave 
Avokati i Popullit ia ka bërë me dije Komisionit për Legalizim për obligimin që t’i ketë parasysh 
aktet gjatë vendimmarrjes për legalizimin e objekteve. Pas më shumë Urgjencave dhe pasi disa 
herë iu drejtua me shkrim, Komuna me përgjigje të shkurtër e njoftoi Avokatin e Popullit se është 
vepruar sipas kërkesave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje dhe 
janë miratuar akte administrative, pa dhënë informacione nëse me të njëjtat është pranuar ose 
jo e drejta e legalizimit. Pas informacioneve se Komisioni i ka refuzuar kërkesat e qytetarëve, 
Avokati i Popullit i këshillon që të bëjnë ankesë deri te organi i shkallës së dytë, i cili i miratoi 
ankesat e tyre dhe lëndët i ktheu për vendimmarrje të sërishme para Komisionit për Legalizim 
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në Komunën e Ohrit.
Duke e pasur parasysh gjendjen me legalizimin e ndërtimeve pa leje dhe ekzekutimin 

administrativ të vendimeve për shmangien e ndërtimeve të cilat nuk janë përfshirë me legalizi-
min, Avokati i Popullit rekomandoi që të përforcohen komisionet kadrovike dhe teknike, të cilat 
veprojnë sipas kërkesave të qytetarëve, të rritet numri i komisioneve të cilët dalin në terren, të 
intensifikohen trajnimet e personave zyrtarë, me qëllim të trajtimit efikas të lëndëve. Gjithashtu, 
rekomandoi ndërmarrje të masave më konkrete, më efikase dhe veprime në drejtim të informim-
it të qytetarëve me detyrimet gjatë realizimit të së drejtës së legalizimit të ndërtimeve pa leje, 
sidomos për dokumentacionin e nevojshëm, të cilin duhet ta paraqesin për shkak të procedimit 
sipas kërkesave të tyre, si dhe për pasojat nëse të njëjtat nuk respektohen.

Në lidhje me ekzekutimin administrativ të vendimeve të plotfuqishme për shmangien e 
ndërtimeve, Avokati i Popullit ia bëri me dije pushtetit lokal t’i ekzekutojë aktet e miratuara, 
respektivisht tua sigurojë të drejtë qytetarëve të zotërimit me pronat e tyre dhe vazhdimisht ta 
zbatojë Ligjin, pa gjetjen e shkaqeve të pabaza dhe të pajustifikueshme për veprim selektiv.

Përndryshe, edhe në këtë vit raportues, është i madh numri i parashtresave për veprim jo 
me kohë, respektivisht njoftim sipas kërkesave për mbikëqyrje inspektuese nga ana e inspek-
torëve të autorizuar të ndërtimit. Avokati i Popullit sugjeroi për detyrimin ligjor, të cilin inspek-
torati e ka në përputhje me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative, respektivisht 
me shkresë kthyese ta njoftojë parashtruesin për epilogun e mbikëqyrjes së kryer. Qytetarët, 
shpesh reagojnë se inspektorati shpallet për jokompetent që të ndërmerr masa dhe veprime për 
ndërtime tanimë ekzistuese, të cilat e pengojnë zotërimin e pronës. Avokati i Popullit i këshillonte 
qytetarët që të hapin procedurë gjyqësore në bazë të pengimit të zotërimit, por të njëjtit më së 
shpeshti këtë këshillë e refuzonin, respektivisht nuk dëshironin që t’u nënshtrohen procedurave 
të gjata dhe të shtrenjta gjyqësore.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit e potencoi rëndësinë e rolit parandalues të inspektorëve 
të autorizuar ndërtimorë, respektivisht nevojën që më shumë të jenë të pranishëm në terren, me 
çka do të mundet me kohë të stopohet ndërtimi, pa lejen e nevojshme, e me këtë më lehtë, më 
shpejtë dhe në mënyrë më efektive do të reagohet për shmangien e ndërtimit nga ana e pushtet-
it vendor. Njëkohësisht, me këtë do të kontribuohet për zotërimin papengesa të të drejtave të 
qytetarëve edhe në lidhje me pronën e tyre edhe në lidhje me të jetuarit në mjedis urban.

Avokati i Popullit e përshëndet instalimin e sistemit elektronik “e-leje për ndërtim” nga 1 
qershori i vitit 2013 dhe konsideron se në këtë mënyrë do të sigurohet funksionalitet dhe trans-
parencë më e madhe në veprimin e pushtetit lokal sipas kërkesave të qytetarëve, por edhe do 
të mundësohet unifikim gjatë veprimit nga ana e organeve kompetente, mbikëqyrja e afateve 
për veprim sipas kërkesave për lëshimin e lejeve për ndërtim, të përcaktuara me Ligj. Avokati i 
Popullit veproi sipas parashtresave, në të cilat qytetarët reaguan për mosrespektimin e afateve 
ligjore gjatë lëshimit të lejeve, me ç’rast arriti t’i përshpejtojë procedurat dhe t’i mbrojë të drejtat 
e qytetarëve paraprakisht të cenuara.

Avokati i Popullit konsideron se me instalimin e lejeve elektronike për ndërtim do të pen-
gohen shkeljet e të drejtave të qytetarëve dhe në të ardhmen procedurat dukshëm do të jenë 
më të shkurtra, ndërsa me procedurën transparente do të zvogëlohen mundësitë për sjellje ko-
rruptuese nga cilido person.

Arsimi

Ngritja e nivelit arsimor të popullatës, sidomos të fëmijëve dhe të rinjve është një nga për-
caktimet strategjike të shtetit. Qëllimi i arsimimit përbëhet në përmirësimin e cilësisë së procesit 
arsimor, arritjes së standardeve më të larta në arsim, përmirësimit të qasjes deri te arsimi dhe 
rritja e nivelit të arritjeve akademike.

Decentralizimi, në lidhje me procesin arsimor, mundëson që pushteti lokal të menaxhojë 
me mjetet financiare të dedikuara për arsim, pjesëmarrje më të madhe të bashkësisë lokale në 
procesin e marrjes së vendimeve, si dhe menaxhim më aktiv dhe më transparent me shkollat, 
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duke përfshirë një numër më të madh subjektesh gjatë miratimit të vendimeve. Gjithashtu, 
mundëson kontroll mbi cilësinë e procesit mësimor në shkolla dhe kontroll efikas të aktiviteteve 
të punës në të njëjtat.

Monitorimi i gjendjeve të përgjithshme, tregon se problem kryesor në fushën e decentralizi-
mit të arsimit janë financat dhe pamundësia që pushteti lokal pa pengesa t’i zbatojë dhe zhvillojë 
proceset në sistemin arsimor.

Së këtejmi, në kushte të një arsimi të decentralizuar shteti pjesërisht i financon komunat, 
mbi bazë të shpërndarjes së mjeteve për arsim nga buxheti qendror, në formë të bllok-dotacion-
eve, të cilat nuk janë të mjaftueshme për zbatimin e kompetencave në sistemin arsimor.

Sa i përket problemi, Avokati i Popullit në çdo Raport vjetor sugjeron dhe kërkon nga 
pushteti qendror dhe nga ai lokal të ndërmerren masa, respektivisht të miratojnë akte, urdhë-
resa, metodologji, me qëllim që të kapërcehet problemi me mungesën e mjeteve financiare.

Komunikimi mes pushtetit qendror dhe lokal duhet të orientohet drejt gjetjes së zgjidhjeve 
të përbashkëta për menaxhim më të suksesshëm të kompetencave nga ana e komunave, meqë 
shumë komuna nuk kanë mjete që ta paguajnë transportin e nxënësve, ngrohjen e shkollave, 
ndërsa kanë edhe probleme me ngarkimin me borxh. Mjetet nga bllok-dotacionet më së shpeshti 
janë të mjaftueshme për pagat dhe kontributet e stafit pedagogjik dhe për një pjesë të shpen-
zimeve rrjedhëse. Sipas një numri të madh të kryetarëve të komunave, këto mjete përfshijnë 
vetëm një pjesë të vogël nga shpenzimet e shkollave dhe për këtë shkak kërkojnë ndryshime 
për mënyrën e shpërndarjes së mjeteve për arsim. Derisa pushteti lokal thekson se mjetet për 
bllok-dotacione transferohen rregullisht në llogari të komunave, ndërsa vlera e tyre përcaktohet 
varësisht nga numri i shkollave, sipërfaqja me metra katrorë dhe numri i nxënësve dhe të njëjtat 
janë të mjaftueshme për kryerje papengesë të kompetencave në fushën e arsimit. Pushteti 
qendror vë në dukje se pushteti lokal duhet të gjejë mënyrë për organizim dhe shpërndarje të 
mjeteve sipas prioriteteve.

Avokati i Popullit konsideron se qëndrimet e këtilla kundërthënëse nuk janë në interes më 
të mirë për fëmijën, gjegjësisht pësojnë dëm vetëm nxënësit. Për këtë shkak është e domos-
doshme që të gjendet zgjidhje e pranueshme për mënyrën e përcaktimit të metodologjisë për 
mjetet e nevojshme për bllok-dotacionet, të cilat do të jenë të mjaftueshme për funksionimin 
normal të shkollave dhe zhvillimin papengesë të procesit arsimor për nxënësit. Njëkohësisht, 
Avokati i Popullit thekson se pushteti lokal duhet të bëjë angazhime më të mëdha dhe të in-
vestojë njohuri për gjetjen e mjeteve vetjake dhe burime të tjera për financim, me të cilat do të 
zhvillohet arsimi në çdo segment.

Me kompetencën e decentralizuar në arsim, komunat u bënë edhe pronarë të objekteve 
shkollore, me ç’rast pritet që të kujdesen për gjendjen e tyre. Në drejtim të sigurimit të kushteve 
normale për zhvillimin e procesit mësimor, nevojitet që pushteti lokal të fillojë me kryerjen reale 
të kësaj kompetence, respektivisht të sigurojë mjete financiare për mirëmbajtje të vazhdueshme 
të objekteve shkollore dhe sallave sportive, si dhe të fillojë me ndërtimin e shkollave të reja, 
sidomos në mjediset rurale, me çka procesi arsimor do të zhvillohet në kushte normale dhe 
adekuate.

Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, 
shteti e ka për detyrë të sigurojë arsim fillor të detyrueshëm dhe falas për çdo fëmijë, ndërsa me 
Ligjin për arsim të mesëm kjo e drejtë garantohet edhe për arsimin e mesëm. Praktika tregon 
se krahas teksteve shkollorë dhe fletoreve të punës nxënësit përdorin edhe materiale tjera ndih-
mëse, gjegjësisht fletore (lloje dhe madhësi të ndryshme), pastaj pajisje për shkrim, për vizatim, 
ngjyrosje, ndërsa njëkohësisht janë të detyruar të mbajnë edhe uniforma pune në pothuajse 
të gjitha shkollat, që është në shpenzim të prindërve. Prindërit, gjithashtu ngarkohen edhe me 
shpenzime për xhama të thyer, mobile të dëmtuara, kompjuterë, tekste shkollore të dëmtuara, 
për teste, në raste të veçanta edhe për mirëmbajtje të shkollave, për blerje të dëftesave... Për 
shkak të varfërisë, gjithnjë e më të madhe dhe gjendjes së rëndë materiale të qytetarëve, shpen-
zimet e këtilla për disa familje paraqesin ngarkesë shumë të madhe dhe një pjese të fëmijëve u 
pamundësohet ndjekja e arsimit fillor, sidomos fëmijëve romë.

Pikërisht mbi këtë bazë kanë reaguar prindërit e Komunës së Vrapçishtit, fëmijët e të cilëve 
mësojnë në SH.F. “Naim Frashëri”, në f. Negotinë dhe në shkollën rajonale në f. Senokos, për 



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk80

shkak se kujdestarët e klasave u kanë marrë fëmijëve nga 100,00 denarë për tekstet shkollore 
të cilat i kanë përdorur gjatë vitit shkollor, për shkak të dëmtimit të tyre, ndërsa është  theksuan 
se u është kërkuar pagesë për çdo test nga 10-20,00 denarë dhe nga 100,00 denarë për dëftesa. 
Drejtori i shkollës fillore i mohoi të dhënat e këtilla si të pasakta, duke u arsyetuar se në shkollë 
nuk ka pasur asnjë Komision të formuar për vlerësimin e teksteve të dëmtuara shkollore, por 
nuk dha informacion nëse janë të sakta të dhënat për pagesën e testeve, dëftesave. Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit, i cili bëri mbikëqyrje sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, konfirmoi se në 
shkollë nuk është zbatuar procedurë për pagesë të teksteve të dëmtuara shkollore, që nuk do të 
thotë se një procedurë e tillë nuk do të zbatohet. Kjo, për shkak se Ligji parashikon që për një 
tekst të dëmtuar shkollor, nxënësi të paguajë 70 % nga vlera sipas katalogut të tekstit shkollor, 
ndërsa në ueb-faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është publikuar edhe lista e çmimeve 
për tekstet e dëmtuara shkollore.

Avokati i Popullit konsideron se nuk është reale që të pritet nga nxënësit, pas përfundimit 
të vitit shkollor, tekstet shkollore t’i kthejnë të padëmtuara (kuptohet, me këtë rast, duke mos 
aluduar në dëmtime të qëllimshme), për shkak se gjatë vitit të njëjtat i shfrytëzojnë në shkolla, 
në shtëpi, për përmbushjen e detyrave shkollore, ndërsa prindërit vënë në dukje edhe në cilësinë 
e dobët të teksteve shkollore për shkak se faqet shkëputen lehtë. Për këtë shkak, Avokati i Popul-
lit rekomandon që njësitë e vetëqeverisjes lokale të sigurojnë mjete në buxhetet dhe në llogari të 
tyre të bëhet furnizimi me tekste të reja shkollore në vend të atyre që janë dëmtuar, si mënyrë e 
vetme ligjore për respektimin të dispozitave nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, me të 
cilat garantohet arsimi i detyrueshëm fillor, i cili është falas. Njëkohësisht, të sigurohen mjete për 
shpenzime shtesë për procesin arsimor, ndërsa pjesëmarrja e prindërve në të njëjtin të redukto-
het në minimum, për shkak të përmbushjes së plotë të karakterit falas të procesit arsimor.

Në lidhje me transportin falas, Avokati i Popullit konstatoi se në praktikë edhe kjo e drejtë 
realizohet me vështirësi, për shkak të pamundësisë së pushtetit lokal t’i paguajë shpenzimet ndaj 
transportuesve të përzgjedhur në tender publik, me ç’rast pushteti lokal përballet me procedura 
gjyqësore dhe llogari të bllokuara. Në disa raste nxënësit nuk e kanë ndjekur mësimin për shkak 
se prindërit nuk kanë qenë të kënaqur nga mënyra dhe cilësia e shërbimit të siguruar nga ana e 
komunës, siç është rasti me fëmijët nga f. Slivnik, të cilët mësojnë në SH.F. “Vasill Gllavinov” dhe 
SH.F. “Kole Nedellkovski” në Komunën Veles.

Në rastin  konkret prindërit tre javë nuk i kanë dërguar fëmijët në shkollë, për shkak se 
nuk kanë qenë të kënaqur nga transporti i kompanisë së përzgjedhur nga komuna dhe kërkuan 
që transporti të kryhet nga një kompani tjetër, respektivisht të angazhohet një person tjetër si 
shofer. Veprimi sipas parashtresës nga një grup prindërish, tregoi se kompania transportuese e 
nxënësve është përzgjedhur në tender publik nga komuna dhe ka poseduar Licencë për kryer-
jen e transportit të nxënësve. Avokati i Popullit nuk ka kompetencë të ndikojë mbi vendimin e 
pushtetit lokal për përzgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm për kryerjen e transportit të nxë-
nësve, por vuri në pah se, gjatë zgjedhjes së kompanisë, pushteti lokal duhet ta merr parasysh 
edhe të drejtën e interesit më të mirë të fëmijëve, në mënyrë që gjatë përzgjedhjes së kompa-
nisë në mënyrë maksimale dhe nga të gjitha aspektet do të bëhet seleksionimi i transportuesve 
të paraqitur dhe nuk do të jetë vendimtare pjesa financiare e ofertave të ofruara.

Edhe në këtë vit raportues nuk ka progres të dukshëm në lidhje me realizimin e të drejtës 
së arsimimit të fëmijëve me nevoja të veçanta nga ana e pushtetit lokal. Akoma në mënyrë të 
pamjaftueshme i përkushtohet vëmendje detyrimit për sigurimin e kuadrit mësimor për arsim 
cilësor dhe profesional, në mënyrë të barabartë për të gjithë fëmijët, as nuk gjenden metoda 
përkatëse pedagogjike për përfshirjen e fëmijëve në mjediset shkollore dhe të mos ndjehen të 
ndryshëm nga të tjerët.

Vitin e kaluar Avokati i Popullit arriti që, në bashkëpunim me një organizatë joqeveritare në 
Komunën e Manastirit, të iniciojë procedurë për hapje të shkollës së mesme për fëmijë me nevoja 
të veçanta, në të cilën të drejtën e arsimimit të mesëm do të mund ta realizojnë edhe fëmijët nga 
rajoni më i afërt. Gjatë vitit 2013 nuk është zbatuar procedurë edhe përkrah sugjerimit që i është 
bërë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës se Komuna Manastir ka edhe mundësi kadrovike dhe 
hapësinore për realizimin e kërkesave të prindërve për hapjen e shkollës së mesme të këtij lloji. 
Megjithatë, Avokati i Popullit e thekson si shembull pozitiv për shkak se pushteti lokal ka ndër-
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marrë veprime për sigurim real të së drejtës së shkollimit të mesëm të fëmijëve me nevoja të 
veçanta në rajon. Avokati i Popullit pret që procedura e filluar të realizohet në vitin e ardhshëm.

Në këtë kontekst nuk mjafton numri i shkollave fillore dhe të mesme për fëmijët me nevoja 
të veçanta, ndërsa në zona të caktuara ku në rrethinën më të gjerë nuk ekzistojnë lloje të këtilla 
të shkollave, e drejta e arsimimit të fëmijëve me të vërtetë nuk është e realizueshme. Njëherësh, 
fëmijët të cilët e ndjekin mësimin në shkollë përballen me probleme në lidhje me shpenzimet 
dhe pagesën e mjeteve për transport, për shkak se marrin kompensim për transportin e fëmijëve 
sipas çmimit të transportit publik, ndërsa pagesa vonohet edhe me disa muaj. Ka edhe raste kur 
prindërit i dërgojnë fëmijët me transport personal, i cili kushton shumë më tepër.

Si konfirmim i kësaj që u tha më lartë, është parashtresa nga një prind i dy fëmijëve me 
nevoja të veçanta, i cili për shkak se në rajonin e komunës së Dibrës ku jeton nuk ka shkollë, 
është detyruar të jetojë në Manastir në një banesë me qira. Në këtë rast, i cili nuk është i vetmi, 
familja është e detyruar të largohet nga shtëpia e vet, të jetojë në komunë tjetër, me çka jeta 
tërësisht u ndryshohet, si dhe u nënshtrohen shpenzimeve plotësuese. Kërkesa e prindërit që t’i 
paguhen shpenzimet reale për transport nga Dibra deri në Manastir, me çka në njëfarë mënyre 
do të kompensohej një pjesë e shpenzimeve që i ka në Manastir është e parealizueshme dhe 
juridikisht e paqëndrueshme.

Avokati i Popullit edhe këtë vit vë në pah nevojën e rritjes së numrit të shkollave për fëmijë 
me nevoja të veçanta në arsimin e rregullt dhe pagesën me kohë të shpenzimeve realisht të bëra 
për transport deri në shkollë. Pushteti lokal, për këtë nevojë në buxhetet e veta të sigurojë mjete 
për punësim të ekipeve profesionale, të trajnuara për punë me fëmijë me nevoja të veçanta, si 
dhe për ritrajnim dhe përsosje profesionale të kuadrit ekzistues mësimor në shkolla.

Me qëllim që çdo fëmije t’i përkushtohet vëmendje me përkushtim dhe të krijohen mundësi 
për punë individuale, si dhe të zotërohet materiali mësimor, Avokati i Popullit konsideron se 
nevojitet të zvogëlohet numri i nxënësve në paralelet, në të cilat janë përfshirë fëmijë me nevoja 
të veçanta. Gjithashtu, pushteti lokal përmes përgatitjes dhe realizimit të programeve ose pro-
jekteve të veçanta të kontribuojë për edukimin e prindërve të këtyre fëmijëve, respektivisht për 
mënyrën se si t’u ndihmojnë fëmijëve në përvetësimin e programeve mësimore, si dhe nevojën 
për një  bashkëpunim të rregullt dhe të mirë mes prindërve dhe arsimtarëve, i cili bashkëpunim 
është në interesin më të mirë të këtyre fëmijëve.

Avokati i Popullit konstatoi zbatim të pabarabartë të rajonizimit gjatë regjistrimit të fëmi-
jëve në sistemin arsimor, nga ana e komunave, ndërsa me këtë edhe segregimin e fëmijëve romë 
në shkolla. Së këtejmi, duke e shfrytëzuar të drejtën e mundësisë për regjistrim në një shkollë 
jashtë rajonit të banimit, e për shkak të numrit të lirë të vendeve për regjistrim, prindërit i kanë 
regjistruar fëmijët nëpër shkolla të tjera, për shkak se në shkollën në rajonin ku bëjnë pjesë, re-
gjistrohen fëmijë romë. Në këtë mënyrë, në disa shkolla kontribuohet për krijimin e paraleleve të 
pastra etnike rome. Kështu për shembull në SH.F: “Gjorgi Sugarev” Manastir, ku tradicionalisht, 
për shkak të përkatësisë rajonale, kanë mësuar së bashku fëmijë të komunitetit romë me ata 
të komunitetit maqedonas, në vitin shkollor 2013/2014 janë regjistruar vetëm 15 maqedonas. 
Për shkak të kësaj, në këtë shkollë, në këtë vit shkollor ka 3 paralele të pastra etnike me fëmijë 
romë, ndërsa vetëm në një paralele mësojnë së bashku fëmijë nga komuniteti maqedonas, turk 
dhe vllahë.

Avokati i Popullit sugjeron se duhet të ndërmerren masa për tejkalimin e dukurisë së këtillë 
nga ana e pushtetit lokal, ndërsa me këtë edhe të parandalohet që fëmijët romë, që në moshë të 
re, të ndihen të diskriminuar, të pabarabartë dhe të ndryshëm nga të tjerët.

Shembull si një pushtet lokal duhet të veprojë në drejtim të luftimit të stereotipave dhe të 
parandalojë diskriminim të vazhdueshëm mbi fëmijët romë është Komuna Vinicë, ku me vite të 
tëra, me mbështetje të Roma Education Fund (REF) ndërmerren aktivitete për formimin shtesë 
të arsimimit të romëve të moshuar, ndërsa njëkohësisht angazhohem në nxitjen e përfshirjes më 
të madhe në sistemin arsimor të fëmijëve romë që jetojnë në territorin e komunës.

Avokati i Popullit është i mendimit se koncepti i arsimimit të integruar duhet të zbatohet 
dhe respektohet në çdo vetëqeverisje lokale, sepse ai paraqet bazë të mirë për rritjen e vetëdijes 
ndëretnike tek fëmijët dhe të rinjtë dhe mposhtjen e barrierave stereotipe mes tyre.
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 Avokati i Popullit thekson se integrimi, përmes aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve, 
të cilët ndjekin mësim në gjuhë të ndryshme është shumë më i dobishëm edhe në aktivitetet 
mësimore edhe në ato jashtë mësimore në vetë shkollat dhe midis shkollave të ndryshme nga 
komuna e njëjtë ose nga gjithë vendi dhe e njëjti duhet të pranohet si praktikë pozitive, e cila 
mes tjerash do të kontribuojë që të ndryshojë sjellja e fëmijëve ndaj njëri tjetrit, ndërsa do ta 
përforcojë edhe tolerancën dhe dialogun midis vetë fëmijëve. 

Marrëdhëniet e punës

Monitorimi i gjendjes në këtë fushë tregon zbatim jo të plotë të legjislacionit dhe sidomos 
zbatimit të parimit të mosdiskriminimit dhe qasjes së barabartë të të gjithë qytetarëve në çdo 
vend pune nën kushte të barabarta.

 Avokati i Popullit konsideron se pushteti lokal me përkushtim dhe me përgjegjësi më të 
madhe duhet të orientohet drejt ritrajnimit profesional të administratës komunale në çdo seg-
ment të punës, sidomos sa i përket sjelljes ndaj qytetarëve, me qëllim të veprimit cilësor dhe 
efikas sipas kërkesave të tyre për çështje të cilat janë në kompetencë të vetëqeverisjes lokale. 
Punësimet në administratën komunale duhet të zbatohen përmes procedurës transparente, në 
bazë të kritereve të profesionalizmit dhe kompetencës dhe zbatimit të parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të komuniteteve. Me këtë rast, duhet të kihen parasysh 
kualifikimet profesionale të kandidatëve, përvoja e punës, si dhe karakteristikat dhe shkathtësitë 
personale të kandidatit.

Për përmirësimin e gjendjes nevojitet efikasitet më i madh i organeve shtetërore, të cilët 
kryejnë mbikëqyrje mbi zbatimin e ligjeve dhe ndërmarrjen e masave ndaj personave përgjegjës 
në komunat, në raste kur konstatohet shkelja e procedurave të punësimit, avancimit të punon-
jësve dhe ngjashëm.

Së këtejmi, këtë vit raportues janë parashtruar më shumë parashtresa për shkeljen e të 
drejtave nga marrëdhënia e punës së të punësuarve në administratën komunale ose të të pu-
nësuarve në persona juridikë ose institucione, themelues i të cilëve është pushteti lokal. Shkelja 
e të drejtave para se gjithash ndodhë për shkak të moszbatimit të procedurave të parashikuara 
ligjore nga ana e kryetarëve të komunave. Avokati i Popullit veproi sipas një numri të madh 
të parashtresave të parashtruara nga ana e drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme, të 
shkarkuar nga funksioni para përfundimit të mandatit nga kryetarët e komunave Gostivar dhe 
Tearcë. Shkarkimet janë kryer para përfundimit të mandatit, pa zbatim të rregullt të së drejtës 
materiale, si dhe pa procedurë të zbatuar ligjore të parashikuar për ndërprerjen e parakohshme 
të mandatit.

Duke vepruar rreth këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se shkarkimet janë 
kryer në kundërshtim me procedurat e parashikuara ligjore vetëm në bazë të proces-verbalit 
të dorëzuar nga ana e këshillave shkollore me propozim për shkarkim, pa iu dhënë e drejta e 
shpalosjes të të dhënave nga procesverbalet nga ana e drejtorëve, pa praninë e Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit, i cili është injoruar tërësisht në procedurë, ndërsa në vendimet e marra për 
shkarkim nuk është theksuar as baza ligjore mbi të cilin kryhet i njëjti.

Duke e pasur parasysh shkeljen e këtillë të konstatuar të të drejtave të parashtruesve të 
parashtresave, Avokati i Popullit dërgoi Rekomandim pranë Komisionit Shtetëror për Vendim-
marrje në procedurën administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, 
para së cilës ndodheshin lëndët e përmendura në procedurë sipas ankesës. Me Rekomandimin, 
në të cilin fillimisht janë vënë në dukje të gjitha lëshimet e konstatuara ligjore në procedurën 
për shkarkim, Avokati i Popullit, i rekomandoi Komisionit të marrë vendim, me të cilin do t’i merr 
parasysh ankesat dhe do t’i anulojë vendimet e marra. Komisioni shtetëror në të gjitha lëndët 
veproi sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit, respektivisht i i mori parasysh ankesat e 
drejtorëve të shkarkuar, i anuloi vendimet e miratuara të paligjshme dhe lëndët i ktheu për 
vendimmarrje të sërishme.

Në veprimin sipas parashtresave të tjera për problemin e njëjtë, me shkarkimin nga funk-
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sioni para përfundimit të mandatit, Avokati i Popullit konstatoi se pas anulimit të vendimeve 
për shkarkim nga funksioni drejtor nga ana e Komisionit Shtetëror, shkollat në procedurën e 
sërishme e respektuan procedurën e parashikuar me Ligj, sipas së cilës nga ana e kryetarëve 
të komunave është marrë sërish Vendim për shkarkim. Në këtë rast ankesat e parashtruesve të 
parashtresave janë marrë si të pabaza nga ana e Komisionit Shtetëror.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave të të punësuarve në administratën ko-
munale në Komunën Karposh, në të cilat vihej në dukje se pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, 
nga ana e kryetarit të komunës të punësuarit sistematizohen në vende pune në bashkësitë lokale 
“Zllokuqan” dhe “Bardovcë”, si dhe në bashkësinë urbane “Vllae 2”, ku nuk ka kushte elementare 
për kryerjen të detyrave të punës, më saktë nuk ka banjë, çezmë, nuk ka mjete për punë – 
kompjuter, si dhe nuk u është lejuar t’i marrin kompjuterët zyrtarë në të cilat vite me radhë kanë 
punuar. Gjithashtu, për disa të punësuar janë ngritur procedura disiplinore mbi bazë të vonesave 
në punë ose vonesave në pauza, ndërsa disa të punësuar janë sistematizuar në vende tjera të 
punës.

Parashtruesit e parashtresës kanë vinin në pah se procedurë disiplinore ishte hapur edhe 
ndaj kryetarit të sindikatës, ndërsa ai formalisht është dashur të jetë anëtar i Komisionit për 
udhëheqjen e procedurave disiplinore, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve. Të 
punësuarit nga kjo komunë bëjnë të ditur se të gjithë të punësuarit, të cilët pas përfundimit të 
zgjedhjeve lokale janë shpallur si „të papërshtatshëm“, kanë dhënë kontribut të madh për zhvi-
llimin dhe funksionimin e suksesshëm të komunës, ndërsa tani janë vlerësuar me nota më të 
ulëta.

Në lidhje me këtë, Avokati i Popullit kërkoi nga Komuna informacion të hollësishëm me 
shkrim për të gjitha të dhënat e prezantuara në parashtresë dhe bashkëngjitjen e provave ma-
teriale ndaj të njëjtës. Nga ana e sekretarit të komunës së Karposhit, pas kalimit të një periudhe 
përafërsisht tremujore, nga parashtrimi i kërkesës, u dërgua përgjigje e shkurtër, në të cilin 
Avokati i Popullit njoftohet se nga ana e Komunës disa të punësuar janë vlerësuar me notë më 
ulët, për disa të punësuar janë marrë vendime për sistematizimin e tyre në vende tjera pune, 
gjithashtu u njoftua se janë marrë vendime për dënime disiplinore dhe se për një të punësuar, 
me kërkesë të tij, është ngritur procedurë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Të gjitha 
procedurat, në periudhën e kaluar prej 3 muajve kanë përfunduar në mënyrë të plotfuqishme, 
ndërsa të drejtën e kundërshtimit e kanë shfrytëzuar vetëm ata të punësuar të cilët janë vlerësu-
ar me nota më të ulëta.

Në përgjigjen nuk janë dhënë informacione për bazën juridike dhe shkaqet e sistematizi-
meve të kryera nëpër bashkësi lokale dhe urbane, nëse hapësirat e punës i plotësojnë kushtet 
bazë higjienike-sanitare, nëse janë siguruar kompjuterë si mjete bazë për punën e një nëpunësi, 
nëse vendimet e reja janë me tituj të njëjtë ose më të ulët dhe pyetje të ngjashme për të cilat 
Avokati i Popullit kërkoi informacione, me qëllim që në mënyrë të drejtë ta përcaktojë gjendjen 
sipas parashtresës. 

Në Komunën Kriva Pallankë, kryetari i komunës i ka shqiptuar pushim nga puna një nëpu-
nësi të administratës komunale, me këtë rast pa i respektuar dhe zbatuar dispozitat e Ligjit për 
nëpunës shtetërorë. Njëkohësisht, para marrjes së vendimit për pushimin e marrëdhënies së 
punës nuk ka propozuar program për sistematizim, të njëjtin nuk e ia ka dërguar për miratim 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nuk i ka ofruar nëpunësit vend pune me titull të njëjtë 
ose më të ulët. Avokati i Popullit gjatë procedimit kërkoi nga Komisioni për zgjidhje në shkallë të 
dytë pas ankesave pranë Agjencisë për Administratë që t’i merr parasysh të gjitha dëshmitë dhe 
faktet materiale dhe të marrë vendim me të cilin aktvendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së 
punës do të anulohet. Komisioni veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit, respektivisht e 
anuloi aktvendimin dhe lëndën e ktheu në vendimmarrje të sërishme para kryetarit të komunës.

Karakteristike për këtë lëndë është ajo se aktvendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së 
punës është marrë për herë të dytë, pas procedurës tanimë të zbatuar sërish, në të cilën kryetari 
i komunës nuk i ka respektuar, gjegjësisht nuk ka vepruar sipas sugjerimeve të Komisionit, për 
zbatimin e procedurës së parashikuar ligjore. Kryetari i komunës, dy herë, përmes dy proce-
durave të njëpasnjëshme ndaj parashtruesit, i cili ka qenë i punësuar në Komunë, me vetëdije 
nuk e ka respektuar Ligjin, e që është e patolerueshme për një bartës të funksionit publik.



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk84

Kryetari i Komunës së Studeniçanit, me urdhër gojor, një të punësuar e ka sistematizuar 
nga administrata komunale, në një shkollë fillore. Në këtë procedurë Avokati i Popullit sugjeroi 
se konform Ligjit për sistematizim nga Komuna, në person juridik (shkollë) themelues i të cilës 
është Komuna duhet të zbatohet, në pajtim me Ligjin dhe në procedurën e caktuar, me miratimin 
e aktit administrativ ose me ndryshimin apo plotësimin e Marrëveshjes për punësim, respektiv-
isht me Marrëveshje të re të ndryshuar për punësim, por kurrsesi me urdhër gojor.

Kryetari i komunës, jo vetëm që nuk ka vepruar sipas sugjerimit të bërë nga Avokati i 
Popullit, por në kundërshtim edhe me dispozitat e Ligjit për Avokatin e Popullit, nuk ka dërguar 
kurrfarë informacioni, me çka e pengoi punën e Avokatit të Popullit.

Gjithashtu, kryetari i komunës ka kryer sistematizimin edhe të një të punësuari tjetër 
në një vend pune, i cili në pajtim me aktet e Komunës, nuk korrespondon me përgatitjen e tij 
profesionale. Në procedurën sipas ankesës, për vendimin e këtillë të miratuar për sistematizim, 
Komisioni shtetëror veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit, ndërsa pas shqyrtimit të plotë 
të lëndës dhe konstatimit të gjendjes faktike, miratoi vendim me të cilin e mori në konsideratë 
ankesën e të punësuarit.

Duke vepruar pas parashtresës nga një nëpunës shtetëror në Komunën Çuçer Sandevë 
mbi bazën të notës së marrë “nuk kënaq” në procedurën e vlerësimit, Avokati i Popullit i sugjeroi 
Komisionit për vendimmarrje sipas kundërshtimeve dhe ankesave të nëpunësve shtetërorë pranë 
Agjencisë për Administratë, t’i ketë parasysh dëshmitë materiale dhe faktet për rastin, në drejtim 
të miratimit të vendimit të drejtë dhe të ligjshëm. Komisioni, edhe në këtë rast, veproi sipas sugj-
erimit të Avokatit të Popullit, respektivisht e mori në konsideratë ankesën e nëpunësit shtetëror.

Shembujt e lartpërmendur për moszbatimin dhe mosrespektimin e ligjeve në kryerjen e 
punëve në kompetencë të kryetarëve të komunave, të vërtetuar edhe nga organet e shkallës së 
dytë, të cilët i anulojnë aktet e miratuara nga ana e tyre, tregojnë se është krejtësisht e pale-
jueshme dhe e papranueshme që kryetarët e komunave, si bartës të funksionit publik të veprojnë 
jashtë kornizës ligjore.

Janë simptomatike të dhënat e parashtruesve të parashtresave se këto shkarkime nga 
funksioni-drejtor, si dhe sistematizimet, procedurat disiplinore, notat më të ulëta të të punësu-
arve në administratën komunale pas zgjedhjeve të zbatuara lokale në vendin tonë janë të natyrës 
politike, e jo profesionale. Pas akteve të miratuara administrative të plotfuqishme nga ana e kry-
etarëve të komunave, procedimi i mëtutjeshëm i Avokatit të Popullit nuk kishte bazë juridike, as 
domethënie, për shkak të së cilës qytetarët janë orientuar që mbrojtjen e të drejtave të tyre ta 
kërkojnë në procedurë gjyqësore. Kjo, për shkak se në pajtim me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë dhe Ligjit për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit nuk ka kompetencë të shfuqizojë 
akt administrativ të plotfuqishëm dhe përfundimtar, as nuk ka mundësi që në mënyrë relevante 
të merr vendim për të drejta të caktuara të qytetarëve, të cilën të drejtë e kanë vetëm gjykatat.

Megjithatë, mbetet konstatimi se kryetarët e komunave kanë detyrim që gjatë kryerjes së 
punëve nga kompetenca e tyre t’i respektojnë ligjet, ndërsa organet shtetërore, të cilat në pajtim 
me Ligjin për pushtet lokal, kryejnë mbikëqyrje mbi punën e organeve të komunës, duhet ta 
pengojnë dhe sanksionojnë kryerjen e kundërligjshme të funksionit të kryetarit të komunës në 
lidhje me të drejtat nga marrëdhënia e punës. Njëkohësisht Avokati i Popullit sugjeroi zbatimin e 
parimeve të Kodeksit etik të funksionarëve lokalë nga viti 2008, me të cilin vendosen standarde 
për mirësjellje dhe sipas të cilave parime kryetari i komunës (si një nga funksionarët lokal) e ka 
për detyrë që në detyra t’i shpjegojë shkaqet për vendimet dhe procedurat e marra, e sidomos 
duhet të dëshmojë se vendimet e tij janë në pajtim me ligjet dhe në dobi të interesit publik, në 
të cilën mënyrë do ta realizojë edhe parimin “llogaridhënie para qytetarëve”.

Këtë vit para Avokatit të Popullit është ngritur edhe procedurë për diskriminim mbi bazë të 
marrëdhënies së punës dhe trajtim i pabarabartë i parashtruesit të parashtresës me të punësu-
arit e tjerë.

Në kopshtin e fëmijëve “Estreja Ovadija Mara” në Komunën Manastir, një i punësuar, nga 
ana e drejtorit i është nënshtruar trajtimit të pa barabartë krahasuar me të punësuarit e tjerë, 
për shkak se i njëjti ka qenë pjesëtar i komunitetit shqiptar. Drejtori mohoi çfarëdo qoftë diskri-
minimi dhe trajtimi të pabarabartë ndaj këtij të punësuari, duke treguar se edhe krahas lëshi-
meve dhe sjelljes në vendin e punës të të punësuarit, nuk ka ngritur procedurë për konstatimin 
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e fajit të tij, as rishqyrtimin e mënyrës së kryerjes së detyrave të punës.
 Në asnjë dispozitë të legjislacionit vendor dhe as në aktet ndërkombëtare juridike, diskri-

minimi nuk ndërlidhet me atë nëse një i punësuar përgjigjet ose jo për mënyrën e kryerjes së 
detyrave të tij të punës. Konform dispozitave, të cilat e trajtojnë dukurinë e diskriminimit edhe në 
legjislacionin vendor edhe në atë ndërkombëtar, konsiderohet se ka diskriminim nëse një person 
trajtohet në mënyrë më pak të volitshme në krahasim me një person tjetër në situatë identike 
edhe atë me bazë diskriminimi – në rastin konkret mbi bazë të përkatësisë etnike, të cilës i është 
referuar parashtruesi.

Gjatë procedurës, Avokati i Popullit nuk arriti të konstatojë ekzistimin e diskriminimit ose 
mobing për shkak të mospasjes së dëshmive dhe prandaj e këshilloi parashtruesin e parash-
tresës për mundësinë që të ngritë procedurë gjyqësore për konstatimin e sjelljes diskriminuese 
ose mobilng në vend pune. Avokati i Popullit ka proceduar edhe sipas një parashtrese tjetër të 
parashtruar nga më shumë persona, ndaj institucionit të njëjtë publik, për shkak të diskriminimit 
mbi bazë politike, në procedurë të punësimit. Parashtruesit theksuan se drejtori i kopshtit të 
fëmijëve “Estreja Ovadija Mara” – Manastir, ka punësuar më shumë persona derisa kanë zgjatur 
zgjedhjet lokale.

Avokati i Popullit konstatoi se konkusi për punësim në kopsht është publikuar para shpalljes 
së zgjedhjeve, kur edhe është marrë pëlqimi për mjete të siguruara nga Ministria e Financave. 
Komisioni Shtetëror për parandalimin e Korrupsionit, për procedurat e punësimit, të cilat kishin 
filluar dhe ishin në rrjedhë gjatë periudhës zgjedhore, do të mund të vazhdojnë dhe të realizohet 
edhe gjatë procesit zgjedhor. Përzgjedhja e kandidatëve nga ana e drejtorit të institucionit është 
kryer në fillim të muajit mars, para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Për shkak se proce-
dura e punësimit në mënyrë të plotfuqishme tanimë kishte përfunduar në institucion, Avokati 
i Popullit, parashtruesve të parashtresave ua sugjeroi mundësinë e paraqitjes së padisë para 
gjykatës së rregullt për rishikimin e legjitimitetit të qëndrimit të Komisionit Shtetëror për Zbatim 
të Procedurave për punësime gjatë procesit zgjedhor, si dhe në bazë të diskriminimit mbi bazë 
politike.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas një parashtrese për punësim në shkollën fillore “Nikolla 
Karev” në Komunën Radovish. Parashtruesi theksoi se përzgjedhja e mësuesit nga ana e drej-
torit është zbatuar në procedurë që është në kundërshtim me Ligjin për arsimin fillor. Avokati i 
Popullit kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit të kryejë mbikëqyrje inspektuese, me ç’rast u 
konstatuan një sërë parregullsish në vetë procedurën e punësimit, si dhe në procedurën e kon-
trollit të njohjes së gjuhës turke të kandidatëve. Për shkak të kësaj, inspektorati e ka obliguar 
drejtorinë ta anulojë zgjedhjen e mësuesit në paralelet, ku mësimi zhvillohet në gjuhën turke. 
Karakteristike për këtë procedurë është ajo që edhe krahas shkeljeve të pakontestueshme të 
konstatuara të të drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe krahas veprimeve të filluara 
në drejtim të anulimit të zgjedhjes së kryer të mësuesit, parashtruesi i parashtresës papritmas 
vendosi ta tërheq parashtresën dhe nga Avokati i Popullit kërkoi të ndërpres  procedimit sipas të 
njëjtës.

Avokati i Popullit, duke i pasur parasysh gjendjet e këtilla i inkurajoi qytetarët dhe u tha 
se të drejtat i kanë të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ligjet dhe aktet 
ndërkombëtare dhe në duart e tyre është vendimi nëse do të kërkojnë realizim të plotë të tyre 
nga organet e pushtetit, siç i inkurajon që çdo manipulim ose shantazh, me të cilën pengohet ose 
pamundësohet e drejta e tyre, me të cilën vendosen në pozitë më të pavolitshme, më saktë jo të 
barabartë me një qytetar tjetër, menjëherë ta denoncojnë.

Nga fusha e të drejtave nga marrëdhëniet e punës, para Avokatit të Popullit janë parashtru-
ar edhe parashtresa nga mësues ose të punësuar në ndërmarrje publike, në bazë të së drejtës të 
kompensimit real për transport nga dhe deri te vendi i punës. Sipas këtyre parashtresave, Avoka-
ti i Popullit i informoi parashtruesit se me vendosjen e pagesës së bruto rrogës, kompensimi për 
transport është përfshirë me vlerë të caktuar, por jo gjithmonë në vlerë reale, të cilët punonjësit 
e paguajnë për transport deri te vendi i punë, kur e njëjta ndodhet largësi më të madhe nga 
vendi i banimit. Sa i përket të drejtës së pagesës së shpenzimeve reale të rrugës së arsimtarëve, 
Avokati i Popullit informoi se të njëjtat edhe pse nuk janë parashikuar në marrëveshjes kolektive 
për arsimin fillor dhe të mesëm, janë parashikuar në Marrëveshjen e përgjithshme kolektive për 
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sektorin publik. Duke e sugjeruar mundësinë që në procedurë gjyqësore të kërkojnë pagesë të 
shpenzimit real, Avokati i Popullit theksoi se është e ndryshme praktika, më saktë disa gjykatës 
e gjykojnë këtë të drejtë, ndërsa disa jo, që në mënyrë shtesë e vështirëson vendimin tek pu-
nonjësi, që përmes rrugës gjyqësore ta kërkojë pagimin e diferencës deri te shpenzimet reale të 
transportit.

Duke e pasur parasysh gjendjen e konstatuar sa u përket të drejtave nga marrëdhënia të 
të punësuarve në shërbimet komunale, si dhe të punësuarve në ndërmarrjet publike dhe institu-
cionet e themeluara nga autoritetet lokale, Avokati i Popullit edhe një herë e vë në hap dhe e 
sugjeron dispozitën ligjore që funksionarët lokalë, në mënyrë konsekuente t’i respektojnë proce-
durat nga fusha e marrëdhënieve të punës të parashikuara me Ligj, në mënyrë konsekuente t’i 
respektojnë dhe realizojnë të drejtat e përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligjet, gjithsesi duke i 
respektuar me këtë rast kriteret e profesionalizmit dhe kompetencës, si dhe të mos ketë diskri-
minim mbi çfarëdo qoftë baze, ndaj cilitdo qoftë person.

Të drejtat e konsumatorëve

Kompetencat e Njësive të pushtetit lokal në pjesën e veprimtarive komunale janë të lloj-
llojshme, ndërsa njëherësh, këto kompetenca kanë ndikim të madh mbi jetën e përditshme të 
qytetarëve dhe të komunës në tërësi. Konstatim i përgjithshëm është se komunat tregojnë rezul-
tate të kënaqshme në organizimin dhe në ofrimin e shërbimeve komunale, por gjithashtu, kanë 
nevojë për mjete më të mëdha financiare që të mund ta mbajnë dhe ta zhvillojnë sektorin komu-
nal sipas standardeve. Mbështetjen financiare që autoritetet lokale e marrin nga pushteti qendror 
për investime infrastrukturore në veprimtarinë komunale është shumë larg të nevojshmes.

Për shkak të rëndësisë që e kanë shërbimet komunale, nga njëra anë dhe kapacitetet e 
kufizuara të administratave komunale, nga ana tjetër, pothuajse të gjitha komunat në Republikën 
e Maqedonisë kanë formuar ndërmarrje komunale publike, të cilave u është bartur e drejta për 
të ofruar një ose më shumë shërbime nga sfera komunale.

Përcjellja e gjendjes në këtë sferë tregon se ndërmarrjet komunale publike nuk janë në 
gjendje që në mënyrë të papenguar t’i kryejnë kompetencat e tyre, para se gjithash për shkak të 
mekanizimit të amortizuar, parkingjet e vjetër për makina, shkallën e pamjaftueshme të pagesës 
së taksave komunale, humbjet financiare. Për shkak të kësaj, jo rrallëherë autoritetet lokale e 
subvencionojnë punën e ndërmarrjeve konkrete komunale. Për këtë shkak, investimet kapitale 
janë minimale dhe kjo e dhënë tregon se subvencionimi zakonisht dedikohet që të sigurohen 
shpenzimet rrjedhëse të punës. Prandaj, autoritetet lokale shpesh janë të detyruar të miratojnë 
masa jo popullore – rritje të çmimit të shërbimit komunal, për çka tek qytetarët paraqitet revolt 
për shkak se nuk marrin shërbim cilësor komunal për mjetet, të cilat janë të detyruar t’i pagua-
jnë.

Duke e pasur parasysh se gjithnjë e më shumë qytetarë nuk kanë mundësi t’i paguajnë 
detyrimet e tyre nga shfrytëzimi i shërbimeve komunale, disa njësit të pushtetit lokal, me që-
llim që t’u ndihmojnë qytetarëve të grupeve vulnerabile sociale, nga njëra anë, ndërsa edhe ta 
përmirësojnë gjendjen financiare të ndërmarrjeve komunale nga ana tjetër, si një nga mënyrat 
e zgjodhën subvencionimin për pagesën e taksave komunale. Kështu për shembull, Komuna 
Negotinë kryen subvecionim të konsumit të shërbimeve komunale në pjesën e furnizimit me 
ujë të pijshëm, kanalizimit, shkarkimin e ujërave të zeza dhe grumbullimin dhe hedhjen e mbe-
turinave komunale, me atë që vendimi ka të bëjë me shtëpitë, të cilat janë shfrytëzuese të së 
drejtës së ndihmës sociale në para. Komuna e Gjevgjelisë për subvencionimin e shpenzimeve 
komunale të 150 personave të rrezikuar social, siguron shumë në lartësi prej 500.00 denarëve, 
Komuna e Ohrit, shkoi një hap më përpara, që kryen subvencionim në emër të shpenzimeve 
komunale në shumë prej 600,00 denarëve edhe atë jo vetëm shfrytëzuesve të kompensimeve 
sociale, por edhe punëtorëve në falimentim dhe personave me invaliditet me të paktën 70 % in-
validitet. Këshilli i Komunës Kumanovë, mori vendim për subvencionim të shërbimeve komunale 
të personave të rrezikuar social në vlerë prej 1.200,00 denarëve. Avokati i Popullit i përshëndet 
këto masa, por vë në pah nevojën që njësitë e pushtetit lokal mungesën e mjeteve për projekte 
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infrastrukturore dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, ta plotësojnë duke gjetur 
edhe mënyra tjera, duke i shfrytëzuar fondet ndërkombëtare dhe gjithsesi modelet e ndryshme 
të partneritetit publik-privat.

Në Statutin e Komunave në pothuajse çdo njësi të pushtetit lokal, si trup i rregullt pranë 
Këshillit të komunave është parashikuar dhe formuar Këshilli për mbrojtje të konsumatorëve. Ky 
trup ka kompetencë të përgjithshme të shqyrtojë çështje dhe të përcaktojë propozime që kanë 
të bëjnë me cilësinë e shërbimeve të administratës publike të Komunës, e sidomos ta përcjellë 
gjendjen gjatë kryerjes së shërbimeve komunale nga ndërmarrjet publike, të kujdeset për zgjid-
hjen e problemeve që qytetarët i kanë gjatë përdorimit të shërbimeve nga ndërmarrjet dhe in-
stitucionet që kryejnë shërbime publike, të kujdeset për avancimin e sjelljes së të të punësuarve 
ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve. Por, ky trup si pjesë përbërës i Këshillit të Komunës, është 
më shumë i natyrës formale, në vend që realisht të kontribuojë në zhvillimin e veprimtarive ko-
munale.

Shikuar realisht, me rastin e mungesës së mjeteve financiare të pushtetit lokal për rritjen e 
standardeve gjatë kryerjes së kësaj veprimtarie, është e vogël hapësira për veprim e këtij Këshil-
li dhe i njëjti shpesh vendoset vetëm në përcjelljen e gjendjes nëse dhe si ndërmarrjet komunale 
në pajtim me mundësitë e tyre (me pajisje dhe mjete financiare) i kryejnë shërbimet komunale. 

Avokati i Popullit rekomandon angazhim dhe efikasitet më të madh të këtij trupi në punët, 
të cilat realisht mund t’i kryejë, si dhe në organizimin e tribunave publike dhe formave tjera të 
pjesëmarrjes së qytetarëve, në të cilat qytetarët do të informohen në mënyrë transparente për 
gjendjen reale në sferën komunale, në të cilat do të debatohet për mënyrën dhe cilësinë e kry-
erjes së veprimtarisë komunale, do të njoftohen me të drejtat e tyre dhe detyrimet, që i kanë 
në këtë fushë dhe gjithsesi do të debatohet për avancimin e mbrojtjes së qytetarëve në cilësinë 
e konsumatorëve. Një numër i madh i parashtresave, në të cilat qytetarët vënë në dukje se nga 
ana e ndërmarrjeve publike komunale, të themeluara nga Komunat, u dërgohen vërejtje me të 
cilat kërkohet pagesë e borxhit për furnizimin me ujë dhe shfrytëzimin e shërbimeve komunale, 
nën kërcënimin për arkëtim të detyrueshëm të të të njëjtëve ose për shkyçje. Duke vepruar sipas 
parashtresave të këtyre qytetarëve, Avokati i Popullit konstatoi se kërkohet arkëtim i borxhit të 
prapambetur prej para shumë vjetëve, me këtë rast pa dërguar Ndërmarrjet publike informa-
cionin e nevojshëm nëse borxhet e këtilla janë të paditura ose jo. Karakteristike për rastet e 
këtilla është ajo që ndërmarrjet publike më parë kanë paraqitur padi dhe pastaj kanë dërguar 
vërejtje para padisë, me çka veprohet në kundërshtim me Ligjin, ndërsa në mënyrë plotësuese, 
pa bazë i kanë ngarkuar qytetarët me taksa gjyqësore.

Gjithashtu, NPK “Mavrovë Hanet e Mavrovës, kërkesën për arkëtimin e kërkesave të pra-
pambetura, jo të paditura e që do të thotë të parashkruara, e justifikoi me shlyerjen e përher-
shme të pakryer nga evidenca e kontabilitetit. Për këtë ka vendosur, Këshilli drejtues i ndërmarr-
jes, i cili vendimin e ka marrë në përgjithësi – për të gjithë shfrytëzuesit përnjëherë në disa vite. 
Në rastin konkret është bërë fjalë edhe për borxh tani më të paguar, i cili edhe krahas kësaj, 
kërkohej nga qytetari, vetëm për shkak se në mënyrë individuale nuk ka mundur të shlyhet nga 
evidenca e kontabilitetit.

NP “Ujësjellësi” Kumanovë, për shkak të një borxhi të papaguar për vitet 2007, 2008 dhe 
2009, nga shfrytëzuesi i mëparshëm i objektit, për të cilën ka lidhur marrëveshje për mënyrën e 
larjes së borxhit, refuzonte që ta evidentojë shfrytëzuesin e ri, i cili këtë të drejtë e kishte fituar 
me kontratë për shitblerje të objektit. Kërkoi nga shfrytëzuesi i ri që ta paguante borxhin, si 
kusht për evidentimin e tij si shfrytëzues i ri. Në këtë mënyrë, ndërmarrja përpiqej ta arkëtojë 
shpenzimin komunal nga një person, i cili të njëjtin nuk e ka kryer fare, i cili nuk e ka shfrytëzuar 
shërbimin komunal.

Avokati i Popullit dërgoi sugjerime deri tek të gjitha ndërmarrjet komunale, të cilave ua bëri 
me dije se me arkëtimin e borxheve të prapambetura dhe me dërgimin e paralajmërimeve para 
padisë për borxhe të këtilla, krijohet situatë në të cilën një pjesë e qytetarëve nga frika e për-
mbarimit të detyrueshëm, janë të gatshëm që menjëherë ta paguajnë borxhin ose ta pranojnë 
ofertën e tyre dhe të lidhin marrëveshje për pagesën e borxhit në këste, pa marrë parasysh se a 
është borxh i prapambetur dhe pa marrë parasysh se a janë ligjërisht të detyruar ta plotësojnë 
kërkesën.
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Më të numërta kanë qenë parashtresat që kanë të bëjnë me ngarkimin me arkëtim të 
taksës komunale për ndriçim publik nga ana e Komunave. Njëherësh nga qytetarët kërkohej 
arkëtimi i kësaj takse komunale me këtë rast në këto rajone pa e zbatuar Komunat ndriçimin 
rrugor. Konform dispozitave nga Ligji për veprimtari komunale, detyrimi për pagesën e taksave 
për ndriçim publik ndërlidhet me vendosjen e sahatit elektrik në objekt dhe lidhjen e tij në rrjetin 
elektrik edhe atë pa dallim nëse ai objekt shfrytëzohet ose jo, por megjithatë parakusht bazë 
për arkëtimin e taksës  është të shfrytëzohet shërbimi- përkatësisht të ketë ndriçim publik. Në 
Ligji është parashikuar lirimi nga pagesat e taksave komunale për personat që kanë njehsor për 
matjen e energjisë elektrikë në vendbanimet ku nuk ka ndriçim publik. Me këtë dispozitë pady-
shim konfirmohet qëllimi i ligjvënësit që të mos kërkohet pagesë e taksave për shërbime të cilat 
qytetari nuk i shfrytëzon. Autoriteteve lokale, më saktë Këshillave të komunave, u është dhënë 
e drejta që me Vendim t’i përcaktojnë vendbanimet pasive me migrim të theksuar, profesionet 
deficitare dhe zejet në zhdukje e sipër dhe vendbanimet, ku nuk ka ndriçim publik, me të cilin 
këta shfrytëzues lirohen nga detyrimi për pagesën e taksës komunale për ndriçim publik. Por, në 
praktikë, janë të shpeshta rastet kur Këshillat e Komunave nuk marrin vendime, me të cilat do t’i 
lirojnë qytetarët nga ky detyrim, edhe pse në disa rajone jo vetëm që nuk ka ndriçim publik ose i 
njëjti trajtohet se e ka, edhe krahas asaj që një vend për ndriçim përfshin rajon me diametër prej 
1 dhe më shumë kilometra, por nga ana e komunave në përgjithësi, as nuk sigurohet infrastruk-
tura e nevojshme rrjetore, siç mungojnë shpesh edhe poçet elektrike të atyre që tanimë janë të 
vendosura, me dekada të vjetra, shtylla druri. Gjendja e këtillë nuk është konstatuar vetëm në 
mjediset rurale, edhe pse aty është më e shpeshtë, por edhe në mjediset urbane.

Duke vepruar pas këtyre parashtresave Avokati i Popullit u sugjeroi kryetarëve të komu-
nave se konform dispozitave të Ligjit për taksa komunale detyrimi për pagesën e taksave ko-
munale shkaktohet në momentin e shfrytëzimit të së drejtës që objekti ose shërbimi për të cilin 
është caktuar pagesë e taksave.

Avokati i Popullit potencoi se nuk guxojnë të keqpërdoren qytetarët nëse me vendimin e 
këtillë nuk përfshihen të gjitha rajonet dhe në këtë mënyrë të neglizhohet gjendja faktike se në 
një vendbanim të caktuar a është zbatuar ose jo ndriçimi publik. Njëkohësisht, Avokati i Popul-
lit si një nga mënyrat për zgjidhjen e këtij problemi me ndriçimin rrugor, i cili gjithashtu para 
se gjithash bazohet për shkak të mungesës së mjeteve financiare, i thekson shembujt pozitivë 
të disa komunave, të cilat problemin e zgjidhin përmes partneritetit publik-privat. Kështu, për 
shembull, Komuna Çair lëshoi në përdorim sistem modern për ndriçim publik të ndërtuar sipas 
parimit të efikasitetit energjetik. Komunat Koçan, Zërnovcë dhe Çeshinovë-Obeleshevë përmes 
partneritetit publik-privat i zëvendësojnë poçet elektrike rrugore me zhivë me ato që kursejnë, 
me çka pritet kursim i energjisë prej 80 për qind, si dhe kursim i komunave. Këshilltarët, e Ko-
munës Manastir nga fundi i vitit diskutuan për fillimin e procedurës për lidhjen e kontratës për 
vendosjen e partneritetit publik-privat për dhënien e shërbimeve për revitalizim, modernizim dhe 
mirëmbajtje të ndriçimit  rrugor në territorin e Komunës Manastir.

Deri te Avokati i Popullit janë parashtruar edhe parashtresa në të cilat qytetarët theksuan 
se nga ana e Ndërmarrjeve komunale publike përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave, e 
njëjta nuk grumbullohet me rregull dhe nuk mirëmbahen pastër sipërfaqet publike. Kështu për 
shembull, banorët e f. Bukovë, Komuna Manastir, reagojnë në atë që nga ana e NP “Komunalec” 
Manastir, nuk bëhet grumbullimi i rregullt i mbeturinave nga fshatrat, si dhe nuk pastrohen de-
ponitë e egra. Ndërmarrja publike theksoi se pastrimi i deponive të egra nuk është në kompe-
tencë të NP “Komunalec”, por ata kanë detyrim që mbeturinat t’i grumbullojnë nga enët speciale 
për transportimin e mbeturinave, gjë që edhe bëhet rregullisht, pa dhënë me këtë rast informa-
cion se cila ndërmarrje tjetër e ka obligimin ta mirëmbajë pastërtinë në vendet publike.

Banorët e f. Llopaticë, Komuna Manastir, vunë në pah pagesën e pabazë të kompensimit 
për gjelbërim publik dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbra për shkak se në fshat nuk ka gjel-
bërim publik. Avokati i Popullit kërkoi informacion nëse banorët e f. Llopaticë e shfrytëzojnë shër-
bimin për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike të gjelbra dhe pastërtisë publike, si dhe të ceken 
sipërfaqet publike të gjelbra dhe gjelbërimi publik në fshat. Ndërmarrja publike, në përgjigjen 
konfirmoi se sipërfaqe të këtilla të gjelbra në f. Llopaticë nuk ekzistojnë, por se fshati bën pjesë 
në Komunën Manastir, ku ka gjelbërim publik. Sipërfaqet publike të gjelbra në qytetin e Manas-
tirit janë për përdorim të përgjithshëm dhe të përbashkët të banorëve të Komunës dhe si banorë 
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të Komunës, të njëjtat, sipas Vendimit të Këshillit të Komunës, e kanë për detyrë ta paguajnë 
kompensimin, të cilat janë të ardhura të Komunës.

Qytetarët reaguan edhe për zvarritjen e procedurave për lidhjen në rrjet të  ujësjellësit, 
mos shmangien me kohë të defekteve të paraqitur të sahateve të ujit. Në këtë domen, janë kon-
statuar edhe raste në mjediset rurale, ku rrjetet e ujësjellësit janë në pronësi të bashkësive të 
fshatrave, si dhe pengim i të drejtës së kyçjes për objektet e ndërtuara të reja, para se gjithash 
për shkak të rrjetit tanimë të mbingarkuar dhe presionit të dobët të ujit.

Avokati i Popullit rekomandoi që në të gjitha rastet e këtilla, pushteti lokal të gjejë mënyrë 
dhe mjete që të lidhet si pronar, si mënyrë e vetme për ripërtëritje dhe rritje të kapacitetit të 
rrjeteve të ujësjellësit në mjediset rurale, me çka asnjë qytetar nuk ka qenë i detyruar të jetojë 
pa kyçje të ujësjellësit në shtëpinë e tij.

Në drejtim të rritjes së sigurisë sociale dhe locimit të drejtë të problemeve të vërteta, me 
të cilat qytetarët përballen drejtpërdrejtë në bashkësinë lokale ku jetojnë, me procesin e decen-
tralizimit të njësive të pushtetit lokal u është bartur kompetenca në fushën e mbrojtjes sociale.

Së këtejmi, pas kompetencës së bartur dhe konform ligjeve të miratuara, u besohet 
përgjegjësia për themelimin e institucioneve publike për mbrojtje sociale, zhvillimin e formave 
jashtë institucionale për mbrojtje sociale dhe zbatimin e programeve sociale në bashkëpunim me 
segmentet tjera të sektorit publik, sektorit privat dhe organizatave joqeveritare. Nga ky kënd-
vështrim, decentralizimi kërkon ekzistimin e kapaciteteve përkatëse në nivelin lokal. Konstatim 
i përgjithshëm për të gjitha komunat është se procesi i decentralizimit, në fushën e mbrojtjes 
sociale, nuk shënon rezultate të dukshme. Shkaqet për tempin e këtillë të ngadalshëm të re-
alizimit të kësaj kompetence ndodhen në kompetencën specifike, të shtrenjtë financiare dhe të 
ndërlikuar, si dhe në mungesën e kuadrove të mirëtrajnuara në administratën komunale, të cilat 
do ta zbatonin dhe udhëhiqnin këtë shërbim decentralizues.

Progres i caktuar vërehet në themelimin dhe mirëmbajtjen e kopshteve të fëmijëve dhe azi-
leve të pleqve. Por edhe në këtë sferë, pushteti lokal nuk ka mundësi që vetë ta financojë punën 
e tyre, respektivisht varet nga financimi i pushtetit qendror, i cili kryhet përmes bllok dotacioneve 
me dedikime ose bllok-dotacioneve. Objektet e kopshteve të fëmijëve dhe azilet e pleqve, të cilët 
kanë kaluar në pronësi të komunave, janë në gjendje shumë të keqe dhe tek ato nuk është bërë 
kurrfarë intervenimi vite të tëra, për shkak se nuk ka fuqi financiare që vetë të përballen me këtë 
problem, respektivisht komunat sërish varen nga mbështetja financiare e pushtetit qendror.

Edhe pse pjesa më e madhe e njësive të pushtetit lokal miratuan Programe për realizimin 
e mbrojtjes sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore, në të cilat përcaktohen edhe aktivitete sipas 
target grupeve të caktuara (fëmijë në rrugë, persona të moshuar, persona me nevoja të veçanta, 
zvogëlim i varfërisë dhe përjashtim social), jo gjithmonë ka informacion kthyes se në çfarë për-
qindje këto programe edhe realisht realizohen.

Gjatë monitorimit të gjendjes në këtë fushë, Avokati i Popullit konstatoi se nuk ka plan të 
qartë strategjik për avancimin e gjendjes së personave të rrezikuar social në komuna. Masat që 
ndërmerren kanë të bëjnë me projekte afatshkurtra pa rezultate në afat më të gjatë, mungon 
bashkëpunimi aktiv i komunës me sektorin e biznesit ose nisma konkrete për grumbullimin e 
mjeteve për të varfrit dhe për grupet e qytetarëve vulnerabil. Nuk ekziston aktivitetet i vazh-
dueshëm i komunave për angazhimin e qytetarëve të aftë për punë për kryerjen e punëve me in-
teres publik. Masa, në të shumtën e rasteve ka të bëjë me mjete financiare nga pushteti qendror 
dhe nuk është e përhershme. Avokati i Popullit e thekson rëndësinë dhe nevojën e parandalimit 
social, që duhet të aplikohet nga pushteti vendor që do të mundësojë zbulim të hershëm dhe tra-
jtim të hershëm të qytetarit të ekspozuar në rrezik social, në ç’mënyrë mund të tejkalohen ose të 
zbuten pasojat e dëmshme nga ekspozimi i rrezikut sociale tek qytetarë. Njëkohësisht, Avokati i 
Popullit sugjeron nevojën e ndërmarrjes së masave konkrete, efektive dhe efikase në nivel lokal, 
me qëllim që qytetarët e përjashtuar socialë sërish të përfshihen në shoqëri.

Mbrojtja sociale
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Gjithashtu, qytetarët nuk janë mjaft të informuar për të drejtat e mbrojtjes sociale nga 
ana pushtetit lokal dhe ata kërkojnë vetëm ndihmë të njëfishtë në para, zakonisht me këtë rast 
duke konsideruar se ky është vullnet i mirë i kryetarit të komunës, e jo e drejtë e tyre legjitime. 
Konstatimi i këtillë vërtetohet edhe nga disa parashtresa nga kjo fushë mbi bazë të – së drejtës 
së ndihmë së njëfishtë në para, ku në raste të caktuara Avokati i Popullit arriti ta përshpejtojë 
procedurën për ndarjen e ndihmës me para ose u thoshte qytetarëve se edhe krahas nevojës së 
pakontestueshme për ndihmë financiare për zgjidhje të ndonjë problemi, megjithatë të njëjtit 
nuk i plotësojnë kushtet e parashikuara nga pushteti vendor, si mundësi për marrjen e së njëjtës.

Së këtejmi, nevojitet angazhim më i madh, ndërmarrje e masave dhe politikave më aktive 
në drejtim të informimit të qytetarit me të drejtat nga sfera sociale, e të cilat mund t’i realizo-
jnë para pushtetit lokal. Në këtë kontekst nevojitet që gjatë përcaktimit të buxheteve lokale, të 
parashikohen mjete financiare, me të cilat të paktën deri në njëfarë shkalle do të zgjidheshin 
problemet e qytetarëve të rrezikuar social dhe do të avancohej gjendja e tyre në komuna.

Mjedisi jetësor

Aktet ligjore dhe nënligjore nga të gjitha sferat e mjedisit jetësor në vetvete i përmbajnë 
parimet themelore në bazë të së cilave janë rregulluar procedurat për menaxhimin e mjedisit 
jetësor.

Aktivitetet e planifikuara për mbrojtjen e mjedisit jetësor janë përcaktuar në Planet ak-
sionale ekologjike nacionale, Planet lokale ekologjike aksionale, si dhe në pajtim me koventat 
ndërkombëtare dhe marrëveshjet në këtë fushë.

Vërehet trajnimi i pamjaftueshëm i administratës komunale, si dhe i subjekteve tjera të 
involvuara (sidomos në sektorin industrial) për zbatimin e dispozitave ligjore. Realisht, problemet 
në kryerjen efikase të kësaj kompetence të bartur janë gjithnjë e më të mëdha, për shkak të 
mungesës së ndërlidhjes funksionale mes nivelit qendror dhe lokal. Duke i pasur parasysh kom-
petencat  dhe detyrat e reja, që duhet t’i ndërmarrin, njësitë e pushtetit lokal kanë nevojë për 
modalitete për shkëmbimin e përvojave.

Në praktikë, qytetarët ende jetojnë në hapësira të rrethuara me deponi të egra, me mbetu-
rina komunale dhe ndërtimore nëpër lagje dhe rrugë, jetojnë pranë kanaleve të ndotur për ujë, 
lumenj të ndotur, jetojnë duke thithur ajër të ndotur nga subjektet afariste, të ndërtuara afër 
qyteteve dhe fshatrave. Avokati i Popullit konsideron se ky është rezultat edhe i ndërgjegjësimit 
të pamjaftueshëm ekologjik i qytetarëve, edukimit të pamjaftueshëm për të drejtat e tyre nga 
kjo fushë, por edhe nga standardi i qytetarëve dhe koha në të cilën jetojmë e cila është përplot 
me probleme ekzistenciale të cilat e zvogëlojnë  interesimin për zgjidhjen e këtij lloji të proble-
meve. Qytetarët, shumë pak vëmendje u kushtojnë deponive të egra, nga të cilat përhapet erë 
e keqe dhe të cilat janë pamje e keqe pranë rrugës magjistrale, siç është rasti në hyrje të Ma-
nastirit, sikur ambientohen me mbeturinat e grumbulluara në dalje të qytetit në afërsi të depos 
së drithërave dhe fabrikave, në të cilat prodhohet ushqimi, siç është rasti në Tetovë. Deponia e 
Kërçovës me dekada ndodhet vetëm dhjetë metra nga shtëpia më e afërt dhe në afërsi të drejt-
përdrejtë të spitalit të qytetit. Nuk i kushtohet vëmendje se hedhja e mbeturinave në lumenj të 
cilët rrjedhin nëpër qytete, e ndotin mjedisin jetësor dhe u bën dëm qytetarëve dhe shëndetit të 
tyre. Më saktë qytetarët vetë e bëjnë këtë, siç është rasti me lumin Shkumbin, me ujërat e lumit 
Vardar, të cilët me çdo prurje afër Velesi, e marrin gjithë papastërtinë e banorëve nga Gostivari, 
Tetova dhe Shkupi. 

Për shkak të gjendjes së këtillë Avokati i Popullit konsideron se është e nevojshme që 
pushteti lokal të ndërmerr masa më aktive, më efikase me qëllim të ngritjes së ndërgjegjes pub-
lik për nevojën e ambientit të shëndoshë jetësor dhe mobilizimit të qytetarëve, të cilët e mbësh-
tesin zbatimin e planeve dhe të programeve për mjedis të shëndoshë jetësor. Njëkohësisht, 
nevojitet përforcim i shërbimeve inspektuese, përkryerje e tyre profesionale, si dhe përgjegjësi 
për lëshimet në punën e tyre.

Interesimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për realizimin pa pengesë dhe të plotë të së drejtës 
së tyre për ambient të shëndetshëm jetësor konfirmohet edhe nga numri i parashtresave të 
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paraqitura para Avokatit të Popullit nga kjo fushë, i cili vazhdimisht është i vogël dhe nuk paraqet 
pasqyrim real të gjendjeve në këtë sferë. Numri më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me 
nivelin e rritur të zhurmës të shkaktuar nga muzika e zëshme nga objektet hotelierike ose nga 
veprimtari të kryera nga zejtarë të pavarur ose persona juridik, të cilët punëtoritë e tyre  zakon-
isht i locojnë në afërsi të shtëpisë së tyre ose në zonat qendrore të qytetit. Lidhur me parashtre-
sat për shkak të muzikës së zëshme, Inspektorati për Mjedisin Jetësor vepron sipas kërkesave 
të Avokatit të Popullit dhe pas mbikëqyrjeve të ndërmarra gjithkund ku konstaton nivel të lartë 
të zhurmës nga ajo që është caktuar me Ligj, ndërmerr masa përkasë dhe merr vendime, me të 
cilat i sanksionon pronarët e objekteve hotelierike.

Sa u përket zhurmave të shkaktuara nga kryerja e veprimtarive nga zejtarët e pavarur, 
ose personat juridikë, inspektorët e autorizuar për mjedis jetësor, gjithashtu veprojnë sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit, kryejnë mbikëqyrje inspektuese dhe sipas të njëjtave ndër-
marrin veprime. Gjatë procedimit sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se jo 
gjithmonë zejtarët e pavarur ose personat juridikë e respektojnë Ligjin dhe para se të fillojnë me 
veprimtarinë e saj nuk e hartojnë dhe dërgojnë në miratim deri te kryetari i komunës, Elabo-
ratin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Gjatë mbikëqyrjes, në disa parashtresa, inspektorati ka 
konstatuar se të njëjtit kanë filluar me kryerjen e veprimtarisë dhe pa Elaborat të miratuar ose 
nuk kanë filluar fare procedurë për hartimin e tij. Për shkak të gjendje së këtillë Avokati i Popullit 
sugjeroi nevojën e kryerjes së kontrolleve më të shpeshta mbikëqyrëse inspektuese, me qëllim 
që të parandalohet shkelja e ligjit , si dhe të rritet kapaciteti i seksioneve për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor edhe atë si në numri e inspektorëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor ashtu dhe në trajn-
imin e tyre të vazhdueshëm dhe sendërtimin e njohurive, e gjithë kjo në funksion të monitorimit 
të vazhdueshme të gjendjeve nga kjo fushë dhe mundësimit të qytetarëve, gëzimin e të drejtës 
së mjedisit të shëndetshëm jetësor.

Parashtresat, të cilat kanë të bëjnë me ndotjen e mediumeve të mjedisit jetësor (tokës 
dhe ajrit), më së shpeshti janë për të shkak të ruajtjes joadekuate të kafshëve dhe shpendëve 
ose mbajtjes së tyre në periferi, me çka fqinjët u nënshtrohen zhurmës së vazhdueshme dhe 
kundërmimit të keq.

Avokati i Popullit konstaton se inspektorët pranë komunave, pas konstatimit të kundërva-
jtjes së kryer miratojnë akte administrative, me të cilat e angazhojnë kryerësin me veprime të 
caktuara. Shumë shpesh, kryerësi nuk vepron sipas obligimeve, pas së cilës ngrihen procedura 
për kundërvajtje, por është fakt se derisa vijojnë procedurat, kryerësi i ndotjes së mjedisit 
jetësor edhe më tej vazhdon ta shkel ligjin dhe shumë shpesh e paguan dënimin, por nuk e heq 
bagëtinë, shpendët. Problemi është se autoritetet lokale nuk e përmbarojnë aktin me detyrim, të 
cilin vetë e kanë miratuar. Avokati i Popullit sugjeron nevojën që njësitë e vetëqeverisjes lokale 
të gjejnë masa dhe mënyra efikase për zgjidhjen e këtij problemi të pranishëm.

Në lidhje me ndotjen e ajrit, këtë vit janë parashtruar edhe parashtresa mbi bazë të ndotjes 
nga tymi nga objektet hotelierike dhe nga objektet në të cilat  zihet rakia.

Nuk ka asnjë parashtresë në të cilën do të bëhej fjalë për ndotjen e ajrit nga objektet in-
dustriale, nga vënia e flakës mbeturinave në deponitë “e qytetit”, e që gjithsesi nuk do të thotë 
se  ndotje të këtilla nuk ka pasur në vitin 2013, përkundrazi.

Duke e pasur parasysh gjendjen e konstatuar për shkallën e respektimit dhe realizimit të 
të drejtave nga fusha e mjedisit jetësor në Republikë, Avokati i Popullit konstatoi se ndërgjegjja 
ekologjike tek qytetarët akoma është në nivel të ulët dhe për këtë shkak e potencon nevojën e 
ndërmarrjes së masave urgjente për edukimin e tyre për rëndësinë e mjedisit jetësor, e që drejt-
përdrejtë ndikon mbi shëndetin e tyre, si dhe mbi vetë ambientin e jetës së tyre të përditshme. 
Rritja e aktiviteteve parandaluese me inkuadrimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve duke vlerësuar 
se me këtë do të ndikohet edhe në ngritjen e ndërgjegjes së tyre për nevojën e mjedisit jetësor 
të shëndetshëm dhe të pastër.
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Financat

Procesi i decentralizimit solli risi të reja në sferën e financave në nivel lokal, mes të cilave 
mundësinë dhe detyrimin që tatimet dhe taksat lokale të administrohen (të përcaktohen dhe arkë-
tohen) nga ana e njësive të pushtetit lokal, si përdorues i drejtpërdrejtë i mjeteve. Megjithatë, 
Avokati i Popullit konsideron se vlera e tatimeve është më shumë deklarative? Kjo për shkak 
se në mënyrë që të sigurohet pavarësi duhet të kihet autonomi e plotë fiskale, në mënyrë që 
pushteti lokal të ketë të drejtë t’i përcaktojë dhe ndryshojë normat tatimore dhe bazat e tatimit. 
Në parim, kjo do të thotë e drejtë e pushtetit lokal që vetë të zgjedh, më saktë Këshillat e komu-
nave vetë ta përcaktojnë përqindjen e tatimeve.

Vendimet ekzistuese ligjore parashikojnë pavarësi të pushtetit lokal përmes Këshillave të 
komunave gjatë përzgjedhjes së vlerës së përqindjes së tatimit, i cili tanimë është me vlerë të 
limituar “prej-deri në”, të dhënë në vetë Ligjin. Duke e pasur parasysh këtë, imponohet tërësisht 
pyetja logjike nëse se me mënyrën e këtillë të sigurimit të të ardhurave a bëhet decentralizim i 
vërtetë fiskal ose vetëm barten kompetencat dhe përgjegjësisë për përcaktimin dhe arkëtimin e 
këtyre tatimeve.

Gjithashtu, të ardhurat e pushtetit lokal sigurohen me ligje tanimë të hartuara dhe Ligjin 
e vetëm të ri, të miratuar në procesin e decentralizimit, me të cilin plotësohen të ardhurat e 
pushtetit lokal është Ligji për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale, me të cilin u sig-
urohen edhe të ardhura, të cilin pushteti qendror do t’ua transferojë komunave në përqindje të 
përcaktuar me ligj prej 3 % nga tatimi personal mbi të ardhurat dhe nga tatimi i vlerës së shtuar, 
përqindje e cila për vitin 2013 arrin 4,5 %. Ndryshe, në ligj përcaktohen edhe mënyra tjera 
me të cilat sigurohen të ardhura (bllok dotacione dhe dotacione për dedikime tjera, donacione, 
mjete nga qiratë dhe shitja e patundshmërive, dënime etj.). Gjendja në terren tregon se edhe 
pse decentralizimi fiskal është në përfundim e sipër, një numër më i madh i komunave edhe më 
tej përballen me problemin e grumbullimit autonom të mjeteve, ndërsa përqindja e administrimit 
të të ardhurave varet nga kapaciteti tatimor i komunave. Veprimi i drejtë gjatë përcaktimit dhe 
arkëtimit të tatimeve dhe taksave lokale, shkalla e lartë e arkëtimit të tatimeve dhe taksave 
lokale janë karakteristikë e vetëqeverisjes lokale, e cila ka kapacitet përkatës për menaxhim me 
të drejtat dhe detyrimet të mundësuara me ligjet përkatëse. Për shembull, Komuna Karposh ka 
paguar 90,68% nga tatimi i përcaktuar mbi pronën për vitin 2012, Komuna Qendër - 87,73%, 
Komuna Aerodrom - 82,57%, Komuna Gjevgjeli në fillim të vitit 2013 informoi se ka arritur të 
paguajë 81,60 % nga borxhi i përgjithshëm tatimor për vitin 2012, ndërsa Komuna Prilep për-
fundimisht me tremujorin e tretë të vitit 2013 ka realizim prej rreth 80 % nga tatimet e parapara 
për arkëtimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve lokale. Kundrejtkëtyre shembujve, madje në 
27 komunave u janë zvogëluar të ardhurat për 20 %, për shkak se nuk kanë arritur me kohë t’i 
arkëtojnë tatimet.

Avokati i Popullit në drejtim të përmirësimit të gjendjes reale në fushën e decentralizmit 
fiskal, rekomandon që të vendosen procedura dhe standarde në administrimin e tatimeve nga 
ana a e pushtetit lokal, përmes inicimit të ndryshimeve dhe plotësimeve të dispozitave ligjore dhe 
nënligjore, si dhe përcaktimit të procedurave dhe veprimeve përkatëse në administrimin e tati-
meve dhe taksave lokale. Gjithashtu, rekomandon që të ndërmerren aktivitete për përmirësimin 
e arkëtimit të tatimeve, përkatësisht dërgimin me kohë të aktvendimeve tatimore deri te per-
sonat fizikë dhe juridikë dhe monitorimin e vazhdueshëm të shkallës së arkëtimit të tatimit mbi 
pronën sipas kuartaleve vjetore, me qëllim që të përcaktohet dinamika e arkëtimit të tatimeve 
dhe taksave, ndërsa me këtë edhe reagim me kohë dhe ndërmarrje të masave përkatëse për 
rritjen e arkëtimit. Vetëm me sjellje profesionale të administratës në grumbullimin e të ardhurave 
personale, me rritjen e efikasitetit, transparencës dhe llogaridhënies së këtij procesi, do të rri-
tet edhe besimi i qytetarëve ndaj pushtetit lokal, e që vetvetiu do të çojë edhe deri në rritjen 
e lojalitetit të qytetarëve, të shprehur pikërisht përmes përmbushjes së obligimeve të tyre për 
pagimin e tatimeve dhe taksave lokale.

Sipas parashtresave të parashtruara para Avokatit të Popullit nga kjo fushë, në vitin 2013, 
qytetarët sërish u përballën me përpjekjet e administratës që të arkëtojë borxh të parashkruar, 
me mosrespektimin e procedurës së parashikuar ligjore për përcaktimin e tatimeve-sidomos me 
mënyrën e zbatimit të Metodologjisë për përcaktimin e vlerës së pronës së patundshme, 
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zvarritjes së procedurës së ankimore, moszbatimin e arkëtimit të detyrueshëm të tatimit, kur 
debitor është Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose një person juridik i themeluar nga ajo, si 
dhe probleme për shkak të pamundësisë për kthimin e tatimit të paguar gabimisht.

Avokati i Popullit konstatoi progres të dukshëm në lidhje me respektimin e dispozitave 
ligjore për parashkrimin e arkëtimit të tatimit nga ana e pushtetit lokal dhe në këtë kontekst 
parashtresa mbi këtë bazë janë ngritur vetëm ndaj Komunës Manastir.

Duke vepruar sipas parashtresës së një qytetari, Avokati i Popullit konstatoi se kryetari i 
komunës ka marrë vendim për tatim të pronës për vitin 2013 dhe vendim për arkëtim të de-
tyrueshëm të tatimit të papaguar mbi pronë nga viti 2000, e me këtë rast është bllokuar edhe 
llogaria transaksionit të qytetarit. Dy aktvendimet kanë qenë në emër të një personi të vdekur. 
Avokati i Popullit ia sugjeroi kryetarit të komunës nevojën për zbatimin urgjent të dispozitës nga 
Ligji për procedurë tatimore, e cila parashikon ndryshimin e aktvendimit tatimor dhe i njëjti të 
titullohet mbi trashëgimtarët e debitorit tatimor i cili nuk jeton më, të përcaktuar pas përfundimit 
të procedurës trashëgimore, në pajtim me Ligjin për trashëgimi. Më konkretisht, e sugjeroi de-
tyrimin ligjor për zbatimin e dispozitës nga Ligji, sipas së cilës, e drejta e arkëtimit të tatimit dhe 
e drejta e arkëtimit të shpenzimeve për arkëtim të detyrueshëm parashkruhet për pesë vjet pas 
përfundimit të vitit në të cilin është dashur të bëhet arkëtimi.

Në rastin konkret, administrata komunale nuk disponon me dëshmi se deri në vitin 2005, 
Drejtoria e të Ardhurave Publike ka ndërmarrë veprime kundrejt detyruesit për arkëtimin e tatim-
it mbi pronë, ndërkohë që as administrata komunale nuk disponon me dëshmi se paraprakisht, 
para miratimit të paralajmërimit për pagimin e tatimit, në emër të debitorit tatimor në vitin 2012, 
ka ndërmarrë disa masa, me të cilat do të ndërpritej parashkrimi i kërkesës së tatimit.

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike, Avokati i Popullit sugjeroi  se administrata 
komunale ka të drejtë ligjore të kërkojë arkëtim nga trashëguesit e debitorit tatimor që nuk jeton 
më, mbi bazën e pronës vetëm për 5 vitet e fundit. Arkëtimi i tatimit të pronës më shumë se 5 
vjet në rastin konkret, do të ishte veprim i kundërligjshëm i administratës komunale, për të cilën 
barten edhe pasoja juridike. 

Thirrja e administratës komunale se patjetër duhet t’i arkëtojë tatimet për 10 vite prapa, 
për shkak se kryetari i komunës nuk ka dhënë propozim për shlyerje të përhershme të detyri-
meve tatimore deri te Këshilli i komunës, për Avokatin e Popullit nuk është e papranueshme dhe 
juridikisht e paqëndrueshme. Administrata komunale është e obliguar ta respektojë Ligjin në 
pjesën e parashkrimit të arkëtimit të tatimit dhe të mos kërkojë nga qytetarët arkëtimin e tatimit 
i cili është i parashkruar, pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për parashkrim relativ (5 vjet), ose 
parashkrim absolut (10 vjet). Nuk ka kurrfarë lidhje shkak-pasojë të shlyerjes së përhershme 
në kontabilitet të detyrimeve tatimore me arkëtim të ligjshëm të këtyre detyrimeve, më saktë 
parashkrimi i kërkesave të tatimit, në asnjë dispozitë të Ligjit për tatim mbi pronën nuk është 
kushtëzuar me atë se kërkesat e parashkruara a janë shlyer sipas kontabilitetit ose jo. Për zba-
timin e këtillë të kësaj dispozite sugjeroi edhe drejtori i Drejtorisë i të Ardhurave Publike të RM-së 
pas mendimit të kërkuar nga ana Avokatit të Popullit në lidhje me këtë dispozitë ligjore.

Në kundërshtim me komunën e Manastirit, kryetari i Komunës Shtip, paraqiti Propozim deri 
te Këshilli i komunës për shlyerjen e përhershme të tatimeve të papaguara, ndërsa të parashkru-
ara për arkëtim të tatimit mbi pronën deri në vitin 2007, për rreth 15.000 qytetarë dhe firma. 
Me aplikimin e Ligjit, kryetari i komunës së Shtipit ka liruar rreth 15.000 qytetarë nga bllokimi i 
pabazë dhe joligjor i llogarive të transaksionit dhe nga procedurat ekzekutuese, me të cilat për 
fat të keq përballen qytetarët e Manastirit. 

Avokati i Popullit ka vepruar edhe sipas parashtresës, në të cilën kërkohej konstatim i 
legjitimitetit të ngarkimit me tatim mbi pronën nga ana e Komunës Manastir, për shkak se par-
ashtruesi i parashtresës nuk posedon kurrfarë prone në territorin e Komunës, por prona e tij 
ndodhet në Komunën Mogillë, ku rregullisht i shlyen borxhet mbi bazën tatim mbi pronën. Sektori 
për çështje financiare konfirmoi se ky qytetar, vite me vite të tëra, ka marrë hua me pronë për 
tokë joagrare, të cilën rregullisht e ka paguar, por për vitin 2013 do të shlyhej nga evidenca e 
detyruesve tatimorë. Sërish mungoi informacioni, se si është konstatuar nga administrata se ky 
detyrues ka pronë e cila i nënshtrohet tatimit, e as, si pas intervenimit të Avokatit të Popullit, 
kanë konstatuar se tani nuk ka pronë, kur qytetari nuk ka paraqitur kurrfarë dokumenti juridik, 
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as akt të tillë nuk ka, e me të cilin kjo tokë joagrare është në emër të tjetër kujt.
Justifikimi se qytetari nuk ka ngritur ankesë ndaj aktvendimeve të Komunës Manastir (në 

të cilat tatimi ka qenë në lartësi prej 30,00 denarëve), nuk mund të pranohet si juridikisht e 
arsyeshme që të paguhet tatimi mbi pronën, të cilin qytetari nuk e ka poseduar asnjëherë. Ar-
syetimi i këtillë vetëm e tregon profesionalizmin e munguar të administratës në udhëheqjen e 
procedurave, me të cilat duhet saktë dhe pa kontestim të përcaktohen detyruesit tatimorë në 
territorin e Komunës. Avokati i Popullit e ka këshilluar parashtruesin e parashtresës që të ngritë 
procedurë për kthimin e tatimit të paguar gabimisht të pronës.

Këtë vit raportues Avokati i Popullit ka vepruar sipas lëndëve të qytetarëve, të cilët kanë 
zhvilluar procedura ndaj Komunës Manastir dhe Komunës Probishtip për shkak të përcaktimit të 
padrejtë të vlerës së tregut të patundshmërisë, si bazë për përcaktimin e tatimit mbi pronën për 
të njëjtën Parashtruesit konsideronin se nga ana e administratës gabimisht është aplikuar Me-
todologjia për përcaktimin e vlerës së tregut të pronës së patundshme.

Në këto parashtresa, Avokati i Popullit konstatoi se parashtruesit fillimisht e kishin pranuar 
vlerën e përcaktuar të tregut të Komisionit dhe i këshillonte që nëse në aktvendimet e reja u 
përcaktohet vlerë më e lartë e tatimit mbi pronn, të njëjtin të paraqesin ankesë, por njëkohësisht 
ua sugjeronte edhe detyrimin që nëse në ndërkohë është bërë ndryshim në kuptim të rritjes ose 
zvogëlimit të pronës me shitblerje, mbindërtim ose ridedikim të sipërfaqes së dobishme, të pa-
raqesin njoftim tatimor deri më 31 janar në vitin për të cilin bëhet përcaktimi i tatimit, sepse në 
të kundërtën, në procedurë për kundërvajtje mund t’u shqiptohet gjobë.

Ndaj administratës komunale të Komunës Dellçevë dhe Qytetit të Shkupit është vepruar në 
bazë të dërgesës jo me kohë dhe jo të rregullt të aktvendimeve për tatim mbi pronën shumë vite 
prapa, për shkak të së cilës qytetari ishte i detyruar të paguajë njëfish tatim për më shumë vite 
prapa. Avokati i Popullit konstatoi se çdo vit aktvendimet janë dërguar me postë, në adresën që 
është paraqitur nga ana e qytetarëve, të cilët për shkaqe të panjohura ato i kanë ndryshuar. Në 
Komunën Shtip, një qytetar para 2 vjetëve ka paraqitur ankesë kundër aktvendimit për tatim mbi 
pronën deri te organi i shkallës së dytë, por nuk ka pasur vendim sipas të njëjtit. Gjatë proced-
imit është konstatuar se lënda është humbur, më saktë nuk ka mundur të konstatohet nëse është 
dërguar ose jo deri te organi i shkallës së dytë. Është vepruar edhe sipas sugjerimit të Avokatit 
të Popullit dhe është kryer ripërtëritje e plotë e listave në lëndë, pas së cilës është marrë akt i ri 
juridik – aktvendim.

Qytetarët janë përballur me pengesë gjatë regjistrimit të patundshmërive të tyre të blera të 
reja në evidencat e kadastrës, për shkak të zvarritjes së procedurave për përcaktimin e tatimit të 
qarkullimit me patundshmëri nga ana e komunave, ose me zvarritjen e arkëtimit të detyrueshëm 
të të njëjtin nga obliguesi tatimor. Avokati i Popullit mbi këtë baze ka vepruar kundrejt admin-
istratave të komunave: Dellçevë, Kriva Pallankë, Qytetit të Shkupit, Kumanovës dhe Manastirit. 
Më së shpeshti zvarritje e procedurës është konstatuar në rastet kur si obligues tatimor është 
paraqitur Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose SHA për Ekonomizim me Hapësira Banesore, 
pronë e Republikës.

Lidhur me këtë Qyteti i Shkupit ka miratuar aktvendime për arkëtimin e tatimit të qarkull-
imit me patundshmëri në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë qysh në vitin 2010, 
ka filluar procedura për arkëtimin e detyrueshëm për të njëjtat, por arkëtimi nuk është zbatuar 
ndaj të gjitha aktvendimeve plot 3 vjet, me ç’rast arkëtimi i detyrueshëm për disa akoma është 
në rrjedhë. Komuna e Gjevgjelisë ka marrë Vendim për përcaktimin e tatimit në vitin 2011, ka 
parashtruar dy Vërejtje në vitin 2011 dhe një në vitin 2012, sipas së cilave nga ana e Qeverisë 
nuk është vepruar, pas çka Avokati i Popullit sugjeroi se nevojitet menjëherë të ngrihet procedurë 
për arkëtimin e domosdoshëm të detyrimit tatimor. Komuna Kumanovë e ka ngarkuar me Vendim 
për arkëtimin e tatimit të qarkullimit me patundshmëri SHA për Ndërtim dhe Ekonomizim me 
Hapësirë Banesore dhe Afariste me rëndësi të Republikës, i cili është ankimuar. Organi i shkallës 
së dytë e ka refuzuar ankesën e SHA si të pabazë, pas së cilës Shoqëria ka ngritur kontest 
administrativ.

Avokati i Popullit i ka sugjeruar administratës komunale se nuk ka bazë për mosfillimin e 
arkëtimit të detyrueshëm të detyrimit tatimor, duke i potencuar dispozitat ligjore në të cilat qartë 
nënvizohet se ankesa, por as kontesti nuk e prolongon ekzekutimin. Komuna ka proceduar sipas 
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sugjerimit dhe e ka njoftuar Avokatin e Popullit se do të fillojë me arkëtimin e detyrueshëm të 
tatimit.

Duke e pasur parasysh gjendjen e konstatuar me respektimin e të drejtave të qytetarëve 
në fushën e administrimit të tatimeve nga ane autoriteteve lokale, Avokati i Popullit, fillimisht 
ua ka bërë me dije administratave komunale detyrimin ligjor që të zbatojnë ekzekutim të de-
tyrueshëm të çdo borxhi të maturuar të papaguar, pa dallim se kush është obligues tatimor, për 
shkak se mosndërmarrja e veprimeve të këtilla, e pengon të drejtën e regjistrimit të bartjes të 
së drejtës së pronës së patundshmërisë në librat e kadastrës, në të cilën mënyrë padyshim apli-
kohet cenohet edhe e drejta e zotërimit papengesë të pronës së qytetarëve, të cilët në procedurë 
ligjore i kanë blerë dhe paguar pronat.

Avokati i Popullit sugjeron nevojën e administratës komunale që pa hezitim t’i zbatojë dis-
pozitat nga ligjet me të cilët rregullohet mënyra e dërgesës së akteve administrative me të cilët 
kryhet detyrim i qytetarit me pagimin e tatimit. Njëkohësisht, në tërësi në mënyrë profesion-
ale dhe të pakontestuar të evidentohet se në cilën nga mënyrat, e parapara me ligj, dërgohen 
paralajmërimet për borxh të maturuar por të papaguar tatimor deri te debitorët tatimorë, si të 
njëjtit do të prezantonin akt të pakonestuar tatimor administrativ, i cili prodhon pasoja juridike 
për detyruesit tatimorë. Gjithashtu, Avokati i Popullit sugjeron që në mënyrë decide të respekto-
hen dispozitat nga Ligji për tatimin mbi pronën në drejtim që të njëjtat të mos keqpërdoren dhe 
qytetari të mos kushtëzohet për realizimin e ndonjë të drejte me tatime të paguara paraprakisht 
mbi çfarëdo baze, që zakonisht ndodh gjatë arkëtimit të tatimit të qarkullimit të patundshmërisë.

Vetëm me veprim të plotë, të pakontestueshëm dhe të saktë sipas dispozitave të ligjeve 
dhe me respektimin e afateve ligjore, administrata komunale do të jetë në shërbim të vërtetë të 
qytetarëve në këtë fushë dhe në tërësi do t’i realizojë dhe mbrojë të drejtat e tyre, me çka do të 
rritet siguria juridike e qytetarëve, por edhe do të rritet lojaliteti i tyre ndaj pushtetit lokal dhe 
pagesa e rregullt e detyrimeve të tyre, që do të jetë në dobi të zhvillimit të bashkësisë lokale në 
përgjithësi.
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SHEMBUJ NGA PRAKTIKA

   AP nr. 1943/13
 Duke vepruar sipas parashtresës, në 
të cilën parashtruesi kërkonte realizimin e të 
drejtës së ndihmës së përhershme në para, 
Avokati i Popullit konstatoi se Qendra kompe-
tente nuk ka marrë asnjë veprim sipas kërkesës 
së parashtruesit të parashtresës, gjegjësisht 
nuk ka përgatitur akt ligjor me të cilin vendo-
set sipas kërkesës. Pas ndërhyrjes së Avokatit 
të Popullit lënda u mor në punë dhe u miratua 
aktvendim, dy vjet pas paraqitjes së kërkesës. 
Për veprimin jopërkatës, Avokati i Popullit i in-
formoi autoritetet përgjegjëse, si dhe sugjeroi 
nevojën e ndërmarrjes së masave për sigurim 
adekuat të mbrojtjes sociale.

   AP nr. 2558/13
Parashtruesja e parashtresës nga Vrap-

çishti i Gostivarit, kërkoi nga Avokati i Popu-
llit mbrojtjen e të drejtave të saj, për shkak 
se Ministria e Punës dhe Politikës sociale nuk 
ka vepruar sipas Aktgjykimit të Gjykatës Ad-
ministrative, me të cilin anulohet Aktvendimi 
i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe 
lënda kthehet në shqyrtim dhe vendimmarrje 
të sërishme. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit iu drejtua Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale dhe sugjeroi që menjëherë të 
veprojë sipas Aktgjykimit, si dhe të merr ven-
dim ligjor, konform udhëzimeve të Gjykatës 
Administrative në aktgjykim, me ç’rast u thirr 
në zbatimin e detyrueshëm të vendimeve 
gjyqësore, në pajtim me Ligjin për Gjykatat 
dhe Ligjin për konteste administrative. Minis-
tria e Punës e pranoi sugjerimin e Avokatit të 
Popullit dhe veproi sipas Aktgjykimit, gjegjë-
sisht solli vendim të cilin ia dorëzoi edhe palës. 

   AP nr. 1638/13
Një qytetare nga Prilepi kërkoi ndërhyrje 

nga Avokati i Popullit sepse nuk i ishte paguar 
kompensimi me para për shpenzimet e blerjes 
së terapisë – injeksione, përkatësisht nga ana 
e Ministrisë së Shëndetësisë nuk ishte vendo-
sur lidhur me ankesën e paraqitur kundër Ak-
tvendimit të Fondit për Sigurim Shëndetësor – 
Zyra rajonale Prilep.  

Avokati i Popullit u drejtua deri te Min-
istria e Shëndetësisë me sugjerimin që në një 
afat sa më të shpejtë të ndërmerren masa për 
tejkalimin e problemit me zvarritjen e proce-
durës sipas ankesës së paraqitur. Ministria e 
Shëndetësisë ndërmori masa dhe miratoi Ak-
tvendim sipas ankesës së parashtrueses, me 
ç’rast ajo e realizoi të drejtën për të cilën kërkoi 
mbrojtje nga Avokati i Popullit.

  AP nr. 2522/13
Një qytetar nga Shkupi kërkoi interven-

im ndaj “Ngrohtorja” SHA-Shkup për shkak të 
mosrealizimit të shumës së aprovuar me të 
cilën parashtruesi ishte ngarkuar me më shumë 
borxh. Parashtruesi i parashtresës potencoi se 
nga ana e “Ngrohtores” SHA-Shkup në lloga-
rinë e tij të transaksionit nuk ishin transferuar 
mjetet të cilat i ishin arkëtuar më shumë, edhe 
pse dokumentet e nevojshme i kishte dërguar 
me rregull.  

Duke vepruar sipas të dhënave të 
prezantuara, Avokati i Popullit kërkoi të bëhet 
kontrolli në evidencën e kompanisë, ku edhe u 
konfirmua se mjetet në para nuk ishin trans-
feruar.   

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit u 
realizua transferimi i mjeteve me ç’rast u kon-
firmua edhe nga ana e parashtruesit të par-
ashtresës.
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   AP nr. 417/13
Një qytetar kërkoi ndërhyrje nga Avokati 

i Popullit për shkak të zvarritjes së procedurës 
për vendimmarrje sipas ankesës kundër Akt-
vendimit të shkallës së parë për ndërprerjen 
e të drejtës së ndihmës së përhershme me 
para. Avokati i Popullit intervenoi para Minis-
trisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Qen-
drës kompetente për punë sociale me kërkesë 
që të merren masa për përshpejtimin e proce-
durës dhe në mënyrë të drejtë të përcaktohet 
gjendja faktike. Pas ndërhyrjeve të Avokatit 
të Popullit, IP Qendra Ndërkomunale për Punë 
Sociale e Qytetit të Shkupit dërgoi njoftim se 
ka vendosur sipas kërkesës së qytetarit me Ak-
tvendim, me të cilin i njihet e drejta e ndihmës 
së përhershme me para.

  AP nr. 2233/13
Një qytetare e Republikës së Malit të Zi 

paraqiti parashtresë në të cilën theksoi se i janë 
shkelur të drejtat nga mosmiratimi i vendimit 
për kërkesën për realizimin e të drejtës për 
pension familjar, nga autoritetet kompetente 
për sigurimin pesional në Shkup. 

Avokati i Popullit duke konstatuar 
shkeljen e të drejtave, kontaktoi me për-
faqësues të Fondit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor të Maqedonisë dhe kërkoi që menjë-
herë që të vendosë sipas kërkesës, me ç’rast u 
morën masa nga organet kompetente për për-
shpejtimin e procedurës, gjegjësisht u miratua 
Aktvendim dhe u paguan pensionet. 

   AP nr. 141/13
Një qytetare nga Republika Çeke ka 

dorëzuar parashtresë ku theksoi se janë shke-
lur të drejtat ligjore me mospagimin e pension-
it të realizuar me një akt të organit kompetent 
nga sigurimi pensional dhe invalidor në Shkup. 
Avokati i Popullit, duke konstatuar shkelje 
të të drejtave, kontaktoi me përfaqësuesit e 
Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të 
Maqedonisë, duke vënë në pah shkeljen e të 
drejtave të palës me mospagimin e pensionit. 
Avokati i Popullit u njoftua se zvarritja e pag-
esës është pasojë e moszgjidhjes së kërkesës 
për dëmshpërblim midis dy vendeve dhe pas 
masave të ndërmarra shtesë nga organet kom-
petente ky problem u tejkalua dhe palës i pa-
guan pensionet.

 AP nr. 2983/13
Një qytetar nga Strumica ka parashtruar 

parashtresë në të cilën cek se Fondi për Sig-
urim Shëndetësor – Zyra rajonale Shkup i ka 
shkelur të drejtat e tij, sepse i është refuzuar 
ankesa si jo në kohë.  

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit bëri këqyrje në lëndë dhe me këtë 
rast konstatoi jokonsekuenca në dispozitivin 
dhe arsyetimin e vendimit, gjegjësisht konsta-
toi të dhëna të ndryshme të siguruesve në akt-
vendim. Njëkohësisht, konstatoi se qytetari me 
kohë e kishte ankumuar aktvendimin, por për 
shkak të mosveprimit të shërbimeve të Fondit 
ankesa ishte hedhur si jo në kohë. Avokati i 
Popullit, gjithashtu konstatoi gabim edhe gjatë 
përcaktimit të gjendjes faktike. Dokumenti për 
të cilin Fondi thekson se nuk ka qenë i kom-
pletuar, me ç’rast u marr vendim negativ, ishte 
pjesë e lëndës.

Duke i marrë parasysh lëshimet e cekura 
nga ana e Fondit, Avokati i Popullit kërkoi që 
përsëri të shqyrtohet lënda dhe të vendoset në 
një afat sa më të shpejtë të mundshëm. Sugje-
rimet e Avokatit të Popullit u pranuan nga ana 
e Fondit i cili i korrigjoi lëshimet e konstatuara 
dhe parashtruesi e realizoi të drejtën e njohjes 
së shpenzimeve për mjekim spitalor.

   AP nr. 1394/13
Një qytetare nga Shkupi paraqiti par-

ashtresë për shkeljen e të drejtave, në të 
cilën ndër të tjerash përmend se ka diplomuar 
në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në 
Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe ka fituar 
të drejtën e titullit profesional - teknologe 
e diplomuar për radiologji, ndërsa pasi e ka 
dhënë provimin profesional IPSH Qendra Uni-
versitare Klinike – Shkup, i ka lëshuar Certi-
fikatë në të cilën qëndron se parashtruesja e 
ka kryer arsimin e lartë, gjegjësisht është me 
profesion – teknike e lartë për radiologji. par-
ashtruesja i ishte drejtuar Klinikës Universi-
tare për Radiologji me qëllim që ta korrigjojnë 
gabimin, por për një kohë të gjatë askush nuk 
ka vepruar sipas kërkesës.    

Avokati i Popullit veproi sipas parash-
tresës dhe kërkoi përshpejtimin e procedurës, 
me ç’rast gabimi në Certifikatë u korrigjua.
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   AP nr. 1627/13
Një qytetar nga Shkupi deri te Avokati i 

Popullit paraqiti parashtresë për mosveprimin 
e Ministrisë së Shëndetësisë sipas Aktgjykimit 
të Gjykatës Administrative, me të cilin i ishte 
marrë në konsideratë kërkesëpadia, kurse Ak-
tvendimi i kontestuar ishte anuluar dhe lënda 
ishte kthyer në procedurë të sërishme. 

Avokati i Popullit u drejtua deri te Min-
istria e Shëndetësisë duke vënë në dukje 
shkeljen e së drejtës për mosveprim sipas Akt-
gjykimit të Gjykatës Administrative dhe propo-
zoi që organi kompetent brenda kompetencave 
të tij menjëherë të veprojë sipas Aktgjykimit 
dhe të merr aktvendim ligjor, në pajtim me 
sugjerimet e gjykatës në aktgjykim.  

Pas disa ndërhyrjeve nga ana e Avokatit 
të Popullit (urgjenca,  informata dhe sugjer-
ime), Ministria miratoi vendim me të cilin e 
mori në konsideratë ankesën e qytetarit dhe 
lëndën e ktheu në shqyrtim dhe miratim të 
sërishëm në Fondin për Sigurim Shëndetësor – 
Zyra rajonale Shkup.

   AP nr. 227/13
 Një e punësuar në Qendrën Informative 
Kulturore -Shkup, kërkoi intervenim për shkak 
të mosveprimit sipas raportit, vlerësimit dhe 
mendimit të  Fondit për Sigurim dhe Pension 
Invalidor për sistematizim në një vend tjetër 
pune.
 Avokati i Popullit pasi konstatoi shkelje 
të të drejtave të saj nga ana e Qendrës Infor-
mative Kulturore - Shkup, dha sugjerim me 
qëllim që të veprohet në pajtim me raportin, 
vlerësimin dhe mendimin e organit kompetent. 
Avokati i Popullit u informua se punëdhënësi
ka marrë vendim për sistematizimin e parash-
trueses në një vend pune që nuk lidhet me 
punë të rënda fizike, me qëllimtë të paran-
dalimit të shfaqjes së invaliditetit.

   AP nr. 1281/13
Duke vepruar sipas kërkesës së një 

prindi, Avokati i Popullit hapi procedurë  dhe 
iu drejtua Ministrisë së Punës dhe Politikës So-
ciale, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kopshtit 
për Fëmijë “13 Nëntori” – Shkup, sepse kop-
shti refuzonte ta pranonte fëmijën për shkak 
të gjendjes së tij shëndetësore. Bëhet fjalë për 
një fëmijë i cili është bartës i një baktere, por 
nuk ishte transmetues i së njëjtës. 

Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria për 
Punë dhe Politikë Sociale të ndërmerren masa 
përkatëse për rastin konkret, duke pasur para-
sysh se në kopshtin e lartpërmendur përsëritej 
shfaqja e bakterit “streptokoka” tek shumica e 
fëmijëve. Gjithashtu, nga institucionet shënde-
tësore kërkoi mendim për rastin e fëmijës, për-
katësisht se a ekziston mundësia që bakteri të 
bartet tek fëmijët e tjerë, mënyra se si duhet 
të bëhet mbrojtja dhe a është ngjitëse, duke 
e pasur parasysh se fëmija një kohë të gjatë 
pranonte terapi. Pas marrjes së masave, veça-
nërisht pas mendimit të institucioneve shën-
detësore kopshti e informoi prindin se fëmija 
mund të shkojë në çerdhe. 

   AP nr. 2159/13
Një qytetar nga Shkupi, paraqiti para-

shtresë për shkeljen e të drejtave të tij 
kushtetuese dhe ligjore nga Qendra për Ka-
dastër të Patundshmërisë Shkup.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit konstatoi se aplikimi për regjistrimin 
e ndryshimit në kadastrën e patundshmërisë 
– për KK Hasan Beg – 1, nga Qendra për Ka-
dastër të Patundshmërive është refuzuar me 
arsyetimin i cili është jashtëzakonisht kontra-
diktor dhe i paqartë. Me këtë rast Avokati i Pop-
ullit nga Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe 
Mbikëqyrje në Agjencinë për Kadastrës kërkoi 
të ndërmerren masa për këqyrje dhe kontroll 
të ligjshmërisë së veprimit të Qendrës së Ka-
dastrës së Patundshmërive Shkup, në kontekst 
të veprimit sipas lëndës.

Intervenimi i  Avokatit të Popullit u pran-
ua në atë mënyrë që nga Qendra për Kadastrën 
e Patundshmërive Shkup, në ndërkohë u zbat-
ua procedura e nevojshme dhe çështja u zgjidh 
në mënyrë pozitive, dhe u miratua Vërtetimi 
për regjistrimin e ndryshimeve në kadastrën 
e patundshmërive dhe prona e patundshme u 
regjistrua në aktpronësi përkatëse.
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   AP nr. 2990/13
Pranë Avokatit të Popullit u paraqit par-

ashtresë nga një prind i cili thekson se disa 
herë i është drejtuar ISHP Klinikës Univer-
sitare për Sëmundje të Fëmijëve,  më saktë 
drejtoreshës, me kërkesë që fëmija i tij të 
dërgohet për shërim jashtë shtetit. Me qëllim 
të ndërmarrjes së masave për përmirësimin e 
gjendjes shëndetësore të fëmijës parashtruesi 
kërkoi nga Klinika për Sëmundje të Fëmijëve 
– Shkup, Reparti Hemoonkologji të lëshojë 
mendim të konzorciumit për dërgimin e fëmi-
jës për mjekim jashtë shtetit.   

Duke i marrë parasysh interesat më 
të mira të fëmijës dhe të drejtën për nivelin 
më të lartë të mbrojtjes shëndetësore, të ga-
rantuar me Konventën për të Drejtat e fëmi-
jës, Avokati i Popullit kërkoi nga Klinika të 
ndërmerr masa për mbrojtjen shëndetësore 
papengesë të fëmijës së mitur dhe për këtë 
drejtim të veprojë sipas kërkesës së prin-
dit. Klinika e pranoi kërkesën dhe përgatiti 
mendim të konzorciumit sipas kërkesës për 
mjekim jashtë shtetit.

  AP nr. 3990/12
Një prind nga Shkupi kërkoi mbrojtjen e 

të drejtave të fëmijëve, nxënës të shkollës fi-
llore, duke vënë në pah sjelljen e papërshtat-
shme të mësuesve ndaj tij dhe për këtë shkak 
fëmija nuk ka dashur të shkojë në shkollë. 

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit ka ndërmarrë një sërë veprimesh në 
adresë të shkollës, Komunës dhe Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit, dhe gjithashtu ka kryer 
kontroll të drejtpërdrejtë pranë autoriteteve 
kompetente, me qëllim të ndryshohet gjendja e 
lartpërmendur, me çka prindi informoi se ndë-
rhyrjet e Avokatit të Popullit kanë çuar deri në 
ndryshime të dukshme në sjelljen e mësuesve 
ndaj nxënësit, në kuptim pozitiv. 

Si rezultat i kësaj u përmirësua edhe marr-
ëdhënia e fëmijës ndaj obligimeve shkollore, 
si dhe marrëdhënia e shërbimit profesional të 
shkollës i cili filloi të punojë më fëmijën dhe të 
bashkëpunojë me prindërit. Fëmija vazhdoi të 
shkojë në këtë shkollë dhe nuk u transferua 
një ndonjë shkollë tjetër fillore, ashtu siç para-
prakisht u kishin thënë prindërve.

AP  nr. 775/13
Deri te Avokati i Popullit u paraqit par-

ashtresë, në të cilën ndër të tjerash cekej se 
pashtruesja ka diplomuar për filozofi, më pas 
ka magjistruar psikologji në Universitetin “Shën 
Cirili dhe Metodij” në Shkup dhe e ka fituar tit-
ullin – magjistër i shkencave psikologjike. Nga 
Oda e Psikologëve të Republikës së Maqedonisë 
ajo ka bërë kërkesë për lëshimin e Licencës për 
kryerjen e veprimtarisë nga fusha e psikolo-
gjisë dhe sipas kërkesës, Oda mori Aktvendim 
me të cilin i lëshohet licencë e posaçme për 
ushtrimin e veprimtarisë nga fusha e psikolo-
gjisë, e  cila përfshin forma specifike të punës 
profesionale në fushën Psikologjia e Shëndetit. 
Ndërkohë, pasi i është lëshuar aktvendimi, Oda 
ka kërkuar të njëjtin ta kthej mbrapa, me ç’rast 
nuk ka ndërmarrë asnjë lloj aktiviteti. Avoka-
ti i Popullit intervenoi sipas parashtresës, me 
qëllim që të vendoset sipas mbi kërkesës së 
parashtrueses, dhe pas këtij intervenimi Oda 
e Psikologëve me Konstatim vendimin e më-
parshëm e shpalli të pavlefshëm dhe miratoi 
vendim të ri me të cilin vendosi sipas kërkesës 
vendosi negativisht, sepse parashtruesja kishte 
diplomuar për filozofi, kurse licenca i lëshohej 
personit që ka diplomuar për psikologji.

  AP nr. 2719/13
Për shkak heshtjes dhe mosveprimit të 

organit shtetëror i autorizuar për licencimin e 
dokumentit nga fusha e ndërtimtarisë, u par-
ashtrua parashtresë deri te Avokati i Popullit 
nga një qytetar i cili gjashtë muaj ka pritur 
për realizimin e të drejtave të tij. Për shkak 
se parashtruesi i parashtresës është anëtar i 
bashkësisë më të vogël etnike, parashtresën 
e parashtroi si diskriminim në baza etnike. 

Nga këqyrja mbi dokumentacionin në 
dispozicion, të paraqitur nga parashtruesi të 
mbështetur me rregulla për procedurë juridike 
me të cilën mundësohet licencimi për punë 
në fushën e ndërtimtarisë, Avokati i Popullit 
konstatoi se organi i autorizuar për licencim 
– Oda e Arkitektëve ka bërë shkelje përmes 
zbatimit jopërkatës të akteve nënligjore, me 
ç’rast dha sugjerim për respektimin konsek-
uent të procedurës dhe zbatimit të rregullave 
gjatë lëshimit së licencave.    

Oda, si instancë e autorizuar për licen-
cim në fushën e ndërtimtarisë, e pranoi su-
gjerimin e Avokatit të Popullit, kështu që  par-
ashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën 
e tij.
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   AP nr. 3258/13
Një parashtrues i parashtresës kërkoi 

nga Avokati i Popullit mbrojtjen e të drejtave 
ligjore para organit të shkallës së parë sepse 
konsideronte se i ishin cenuar të drejtat nga 
ana e inspektori të autorizuar ndërtimor.

Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit iu drejtua njësisë së 
vetëqeverisjes lokale me Kërkesë - njoftim 
në të cilën njëherësh kërkoi edhe ndalimin e 
përkohshëm të zbatimit të akteve administra-
tive për heqjen e ndërtimit shtesë deri në për-
fundimin e plotfuqishëm të procedurës për le-
galizimin e shtëpisë në kuadër të së cilës ishte 
edhe ndërtimi kontestues, gjegjësisht deri në 
përcaktimin e statusit të saj ligjor.

Propozimi për ndalimin e përkohshëm të 
ekzekutimit të aktit administrativ u pranua që 
do të thotë se do të përsëritet e tërë proce-
dura.

   AP nr. 470/13
Për shkak të zvarritjes së paarsyeshme 

të procedurës për denacionalizim, një qyte-
tar nga Shkupi, paraqiti parashtresë deri te 
Avokati i Popullit. Duke vepruar sipas par-
ashtresës konstatoi se me Aktgjykimi U-2 
nr. 1224/2011 nga 30.05.2010 të Gjykatës 
Administrative, është marrë në konsider-
atë padia e qytetarit dhe Aktvendimi nga 
28.03.2011 i Komisionit për vendosje sipas 
kërkesave për denacionalizim me seli në 
Çair – Shkup, u anuluar. Së këtejmi, edhe 
pse në ndërkohë kanë kaluar më shumë së 
dy vjet, lënda ende nuk është zgjidhur.

Në bazë të kësaj gjendje faktike, Avo-
kati i Popullit Komisionit përkatës i sugjeroi 
që të veprojë në përputhje me normat lig-
jore dhe sugjerimet e dhëna dhe të mirato-
het një akt i ri administrativ.  

Intervenimi i Avokatit të Popullit u 
pranua dhe u miratua aktvendim i ri, me të 
cilin u mor në konsideratë kërkesa konkrete 
për denacionalizim.

   AP nr. 323/13
Një parashtruesi i parashtresës nga Pri-

lepi kërkoi ndërhyrje për shkak të shkeljes së 
të drejtave nga sigurimi pensional dhe inva-
lidor, gjegjësisht se nuk ishte vepruar sipas 
Aktgjykimit të Gjykatës Administrative. 

Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të 
drejtave me zvarritjen e procedurës dhe për 
këtë arsye intervenoi pranë zyrës kompetente 
rajonale të Fondit për sigurim pensional dhe 
invalidor dhe kërkoi që sipas aktgjykimit të 
veprohet menjëherë, gjegjësisht të merret 
vendim ligjor duke e respektuar mendimin ju-
ridik të gjykatës. Pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit organi i shkallës së parë miratoi Akt-
vendim, me të cilin pala e realizoi të drejtën e 
pensionit të pleqërisë me një shumë të caktuar 
mujore.

   AP nr. 2842/13
Një parashtrues nga Shkupi paraqiti pa-

rashtresë pranë Avokatit të Popullit në të cilën 
cekte se edhe pse, deri te përmbaruesi kishte 
dorëzuar Vërtetim nga IP Qendra Ndërkomu-
nale për Punë Sociale Shkup se në llogarinë 
e tij të transaksionit pranon mjete në bazë të 
asistencës sociale, përmbaruesi kishte lësh-
uar urdhëresë me të cilën ia kishte bllokuar 
llogarinë dhe kishte filluar arkëtimi i borxhit të 
përcaktuar nga këto mjete.

Avokati i Popullit dërgoi shkresë deri 
te përmbaruesi dhe me këtë rast ia vuri në 
pah dispozitat e Ligjit për përmbarim, të cilat 
parashohin se përjashtohen nga përmbarimi 
të ardhurat të cilat borxhliu i pranon në bazë 
të asistencës sociale. Njëherësh, Avokati i 
Popullit kërkoi që llogaria e transaksionit të 
borxhliut të zhbllokohet menjëherë, si dhe të 
ndërpritet arkëtimi i borxhit.

Përmbaruesi e njoftoi Avokatin e Popul-
lit se si rezultat i sugjerimit të dhënë, lloga-
ria e transaksionit të borxhliut ishte është 
zhbllokuar, ndërsa borxhi i përcaktuar do të 
arkëtohet vetëm nëse borxhliu fillon me shly-
erjen e borxhit, me iniciativë të tij.
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   AP nr. 5/13
Një qytetar nga fshati Sirkovë-Kavadar 

deri te Avokati i Popullit parashtroi parash-
tresë në të cilën u ankua për Drejtorinë e të 
Ardhurave Publike – Drejtoria e Përgjithshme 
Shkup. Përkatësisht, edhe pse pas miratimit 
të aktvendimit për arkëtim të detyrueshëm 
nga mjetet në para e kishte paguar shumën 
në para, në emër të gjobës dhe në emër të 
taksës së posaçme të njëfishtë prej 5 % për të 
ardhura të tjera publike (për çka në fakt pranë 
Drejtorisë kishte paraqitur edhe dëshmi për-
katëse – fletëpagesa), megjithatë i njëjti në 
ndërkohë ishte përmbaruar dhe borxhi në fjalë 
ishte arkëtuar përsëri. 

 Avokati i Popullit, nga vetë parashtresa, 
rrethanat, faktet dhe dëshmitë e paraqitura, 
mes tjerash, konstatoi përcaktoi se bëhet fjalë 
për shkeljen e të drejtave të qytetarit, prandaj 
Drejtorisë i sugjeroi që menjëherë të ndër-
marrë masa për kthimin  shumës së arkëtuar 
me detyrim në emër të gjobës dhe taksës së 
posaçme të njëfishtë prej 5 % për të ardhura 
të tjera publike. Rekomandimi u pranua.

   AP nr. 1656/13
Një qytetar nga Koçani parashtroi para-

shtresë në të cilën theksonte se i  janë shkelur 
te drejtat ligjore nga sigurimi pensional dhe in-
validor me zvarritjen e procedurës para Fondit 
për sigurim pensional dhe invalidor dhe komi-
sionit të shkallës së dytë.  

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati 
i Popullit intervenoi pranë Komisionit shtetëror 
si organ i shkallës së dytë, por konstatoi se 
në ndërkohë organi kishte vepruar sipas akt-
gjykimit, gjegjësisht e kishte pranuar ankesën 
dhe lëndën e kishte kthyer në rishqyrtim pranë 
organit kompetent të shkallës së parë. Për më 
tepër, Avokati i Popullit, disa herë ka ndërhyrë 
deri te organi i shkallës së parë duke sugjeruar 
detyrimin për të vendimmarrje brenda fatit të 
përcaktuar pas përcaktimit të gjendjes faktike 
sipas lëndës dhe të merret aktvendim ligjor. 
Gjatë rrjedhës së mëtejshme të procedurës 
Fondi për sigurim pensional dhe invalidor mi-
ratoi vendim me të cilin qytetari e realizoi të 
drejtën e pjesës proporcionale të pensionit in-
validor.

   AP nr. 2345/13
Një prind ka paraqitur parashtresë deri te 

Avokati i Popullit duke vënë në pah zvarritjen 
e procedurës për ekzekutimin e Aktgjykimit të 
Gjykatës Themelore Shkup 2 Shkup, me të ci-
lin fëmija i mitur i besohet nënës për përkuj-
des, ruajtje dhe edukim të pjesshëm. 

Avokati i Popullit duke e pasur parasysh 
interesin më të mirë të fëmijës dhe të drejtën 
për të qenë me prindin të cilit me aktgjykim 
gjyqësor i është besuar fëmija, iu drejtua Qen-
drës kompetente për punë sociale dhe Gjykatës 
Themelore me kërkesë që të ndërmerren masa 
ligjore për ekzekutimin e aktgjykimit për bes-
imin e fëmijës. Gjatë veprimit të mëtejshëm 
Avokati i Popullit u informua se me intervenimin 
e policisë fëmija i mitur i është kthyer nënës 
së tij, gjegjësisht se është zbatuar aktvendimi 
për marrjen e fëmijës së mitur nga babai dhe 
dorëzimin i tij tek e ëma, ndërsa kundër prindit 
tjetër është iniciuar procedurë përkatëse.

   AP nr. 3108/13
Pranë Avokatit të Popullit me parashtresë 

u drejtua familja e një personi të paraburgosur 
me gjendje të rëndë shëndetësore, i cili ishte 
i vendosur në një dhomë me një numër më të 
madh të personave të paraburgosur nga ka-
paciteti i paraparë i dhomës. Në dhomë është 
pirë duhan, në këtë mënyrë gjendja e rëndë e 
të paraburgosurit ishte përkeqësuar edhe më 
shumë. I pakënaqur nga veprimi i adminis-
tratës së burgut, familja e të paraburgosurit 
kërkoi që Avokati i Popullit të ndërmerr masa 
me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të tij.

Pas pranimit të parashtresës, Avokati i 
Popullit bëri këqyrje të ambientit dhe zhvilloi 
bisedë me personat e paraburgosur, me ç’rast 
konstatoi shkelje të të drejtave të garantuara.

Avokati i Popullit e këshilloi drejtorinë 
e burgut që i paraburgosuri ta transferojë në 
një tjetër dhomë ku nuk pihet duhan, me më 
pak persona të paraburgosur dhe njëkohësisht 
e sugjeroi nevojën për ndjekjen e rregullt të 
gjendjes shëndetësore të tij. Sugjerimet e 
Avokatit të Popullit u pranuan.
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   AP nr. 1457/13
Me kërkesën e një kreditori, një përmba-

rues ka dhënë urdhër që të zbatohet përmba-
rimi nga llogaria e transaksionit të debitorit, 
për shkak të shlyerjes së kërkesës në të holla. 
Debitori theksoi se të ardhura i realizon në bazë 
të pensionit, prej të cilave në bazë të urdhrit 
për përmbarim të detyrueshëm, të lëshuar nga 
një përmbarues tjetër, tashmë i janë tërhequr 
një e treta e të ardhurave.

Qytetari kërkoi që Avokati i Popullit të in-
tervenojë, në kuptim që përmbarimi i urdhrit 
të ri të ndërpritet, pasi që nëse vazhdon do 
të mbetet pa mjete elementare dhe nuk do të 
mund t’i përmbush nevojat ekzistenciale.

Duke vepruar sipas parashtesës, Avokati 
i Popullit konstatoi se me zbatimin e urdhrit të 
ri për përmbarim shkelen të drejtat e parash-
truesit, sepse me Ligjin për përmbarim është 
paraparë që përmbarimi mbi bazë të pensionit 
të debitorit të zbatohet deri në shumë prej 1/3, 
ndërsa kreditorët kompensohen nga mjetet e 
debitorit sipas rendit sipas së cilit kanë fituar të 
drejtën që të kompensohen nga lënda e njëjtë, 
në këtë rast me pensionin e parashtruesit të 
parashtresës.

Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te 
përmbaruesi i autorizuar, me ç’rast kërkoi që 
në procedurën e përmbarimit të detyrueshëm 
të mbahet llogari për mbrojtjen e interesave të 
debitorit, gjegjësisht të respektohet dispozita e 
Ligjit për përmbarim.

Përmbaruesi e njoftoi Avokatin e Popullit 
se sa i përket sugjerimit të dhënë, përmbarimi 
i detyrueshëm sipas urdhrit të lëshuar do të 
realizohet pasi debitori ta shlyejë borxhin para-
prak, gjegjësisht se nuk do t’i ndalet më shumë 
se 1/3 e pensionit të tij.

  AP nr. 643/13
Një parashtrues nga Shkupi nga Avo-

kati i Popullit kërkoi që të ndërmerren masa 
për hetimin e një borxhi të mbetur, për shkak 
të konstatimit të shfrytëzimit të paautori-
zuar të energjisë elektrike nga viti 2009, për 
të cilin parashtruesi nuk ka marrë kurrfarë 
njoftimi në lidhje me atë nëse borxhi është 
paditur apo është konstatuar parashkrimi.

Avokati i Popullit iu drejtua EVN Maqe-
doni SHA – Shkup me sugjerimin që të re-
spektohen dispozitat ligjore për parashkrim 
nëse nuk është ngritur procedurë gjyqësore 
me të cilën konstatohet shfrytëzimi i paauto-
rizuar i energjisë elektrike. Sugjerimi i Avo-
katit të Popullit u pranua.

   AP nr. 844/13
Deri te Avokati i Popullit me parash-

tresë u drejtua një parashtrues nga Shkupi në 
të cilën theksoi se nga ana e EVN Maqedoni 
SHA – Shkup është konfirmuar e drejta e tij 
e pronësisë, gjegjësisht nga ana e personave 
zyrtarë të EVN është vendosur dollap matës në 
një shtyllë e cila ndodhet në pronën tij.

Avokati i Popullit iu drejtua EVN Maqe-
doni SHA – Shkup dhe kërkoi që të njoftohet në 
bazë të cilave akte ligjore dhe nënligjore është 
vendosur dollapi matës në shtyllën e cila ndod-
het në pronësi private dhe kërkoi që i njëjti 
të zhvendoset. Kërkesa e Avokatit të Popullit u 
pranua nga ana e EVN Maqedoni  SHA – Shkup 
dhe dollapi matës është zhvendosur.

   AP nr. 2059/13
Një familje prej 5 anëtarësh (burri, gru-

aja, djali, e reja dhe nipi) u ankuan për zvar-
ritjen e procedurës për fitimin e shtetësisë së 
Republikës së Maqedonisë, sepse kishin apli-
kuar në vitin 2010, sipas nenit 11 të Ligjit- me 
prejardhje maqedonas të cilët kanë jetuar në 
zonën e Gorës në Republikën e Kosovës.

Pas intervenimit të Avokatit të Popull-
it deri te Ministria e Punëve të Jashtme, i cili 
është organ që jep mendim deri te Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë për ekzistimin 
e interesit të posaçëm nacional për marrjen 
e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, 
Qeveria miratoi mendim pozitiv, ndërsa Min-
istria e Punëve të Brendshme miratoi ven-
dim për fitimin e shtetësisë së Republikës së 
Maqedonisë.

   AP. nr. 933/13
Një banor i f. Studeniçan ka parashtruar 

parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën 
ai bëri të ditur se nga ana e përmbaruesit ka 
marrë urdhër për përmbarimin e detyrueshëm 
të borxhit për të cilën rregullisht i paguan 
këstet, në përputhje me kontratën e nën-
shkruar me EVN Maqedoni SHA - Shkup, ku i 
është refuzuar një shumë e caktuar e mjeteve 
nga pensioni. Pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit aktvendimi ekzekutiv është tërhequr 
dhe mjetet e refuzuara i janë kthyer (paguar).
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   AP nr. 1733/13
Një qytetare nga Shkupi parashtroi par-

ashtresë në të cilën kërkoi intervenim për 
mbrojtjen e të drejtave konsumatore e pa-
kënaqur nga cilësia e produktit të blerë.

Avokati i Popullit konstatoi shkelje të 
Ligjit për të drejtat e konsumatorëve dhe 
Ligjit për marrëdhënie detyrimore në pjesën e 
cila ka të bëjë me garancinë për funksionimin 
e drejtë të gjësendit të shitur.

Për këtë, kërkoi nga Inspektorati 
Shtetëror i Tregut që të ndërmerren vep-
rime përkatëse para sallonit shitës në të cilin 
ishte blerë produkti i cili nuk e kishte cilës-
inë e duhur, si dhe mundësitë/karakteristi-
kat për funksionin e tij kryesor. Njëherësh, u 
theksuan edhe mundësitë ligjore me të cilat 
mund të mbrohen të drejtat e parashtrueses 
së parashtresës, gjegjësisht të zëvendësohet 
produkti i blerë me një produkt tjetër ose t’i 
kthehet shuma e paguar konsumatorit për 
produktin e blerë.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pran-
ua dhe pas mbikëqyrjes inspektuese par-
ashtrueses së parashtresës iu mundësua 
që produktin e blerë, nga cilësia e të cilit 
nuk ishte e kënaqur, ta zëvendësojë me një 
produkt tjetër.

   AP nr. 2737/13
Një qytetar nga Shkupi kërkoi intervenim 

nga Avokati i Popullit, pasi që nga ana e opera-
torit “T-Mobile” Maqedoni është ngarkuar për 
shërbimin roaming të cilin nuk e ka shfrytë-
zuar.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas të 
dhënave të prezantuara, konstatoi se në këtë 
rast në mënyrë joreale arkëtohet ky shërbim, 
për arsye se bisedat kontestuese janë realizuar 
nga territori i Republikës së Maqedonisë në një 
lokacion i cili ka qenë 20-30 km larg kufirit me 
Republikën e Serbisë.

Për shkak të gjendjes së këtillë, Avokati 
i Popullit nga Agjencia për Komunikime Elek-
tronike kërkoi që në mënyrë të drejtë të për-
caktohet gjendja faktike në lidhje me shumën e 
faturuar për arkëtim, gjegjësisht, parashtruesi 
të mos ngarkohet me një shërbim të cilin nuk 
e ka shfrytëzuar, pasi që nuk është me fajin e 
tij shfrytëzimi i shërbimit në rrjetin e opera-
torit në kushte kur ka lëshim në mekanizmat 
mbrojtës për shfrytëzuesit e shërbimeve nga 
roamingu i padëshiruar.

Agjencia për Komunikime Elektronike e 
pranoi sugjerimin e dhënë, gjegjësisht miratoi 
vendim me të cilin “T-Mobile” Maqedoni dety-
rohet ta bëjë korrigjimin në llogari në pjesën 
për komunikacionin e arkëtuar për roaming në 
rrjetin e operatorit mobil të Serbisë, sikur ky 
komunikacion të jetë realizuar në rrjetin e tij.

   AP nr. 2476/13
Një qytetar me përkatësi të komunitet-

it vlleh paraqiti parashtesë pranë Avokatit të 
Popullit për shkak se gjatë përzgjedhjes nga 
një konkursi publik, i  zbatuar nga organ 
shtetëror nuk është respektuar dhe zbatuar 
parimi kushtetues i përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat të komuniteteve që jetojnë në Repub-
likën e Maqedonisë.  

Duke i shqyrtuar të gjitha dokumentet 
e paraqitura dhe listat e dorëzuara për pra-
nimin e kandidatëve në shpalljen e konkursit  
publik, Avokati i Popullit konstatoi se parash-
truesi i parashtresës i përmbush kushtet për 
pranim në konkursin, në përputhje me normat 
kushtetuese dhe ligjore të cilat e parashikojnë 
zbatimin e parimit për përfaqësim të drejtë dhe 
adekuat, për çka u dha sugjerim deri te organi 
kompetent i cili të njëjtin e pranoi dhe e zgjeroi 
kuotën e kandidatëve të cilët janë pranuar në 
konkurs dhe në këtë mënyrë parashtruesi i 
parashtresës e realizoi të drejtën e tij. 

   AP nr. 3092/13
Deri te Avokati i Popullit me parashtresë 

u drejtua një qytetare nga Shkupi dhe kërkoi 
intervenim, sepse nga ana e Furnizimit me en-
ergji termike “Ballkan energji” SHPKNJP Shkup 
faturat e banesës së saj janë dërguar në emër 
tjetër.

Për këtë shkak parashtruesja nuk ka 
mundur t’i paguajë faturat sepse është lloga-
ritur edhe interesi.  

Duke vepruar sipas të dhënave të 
prezantuara në parashtresë dhe dokumenteve 
nga të cilat në mënyrë të pakontestueshme 
konfirmohet pronësia e banesës, Avokati i 
Popullit iu drejtua Furnizuesit me energji ter-
mike “Ballkan Energji” SHPKNJP dhe kërkoi 
të bëhet korrigjimi i emrit të përdorueses, si 
dhe të bëhet lirimi nga interesi sepse pa fajin 
e parashtrueses së parashtresës faturat kanë 
mbetur të papaguara. Sugjerimet e Avokatit të 
Popullit u pranuan, me fjalë të tjera u bë korri-
gjimi i emrit të përdorueses dhe iu mundësua 
pagimi në këste pa e llogaritur interesin për 
periudhën në fjalë kur është faturuar në tjetër 
emër dhe jo në emër të pronares së banesës.
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   AP nr. 2920/13
Një qytetar nga Shkupi parashtroi par-

ashtresë deri te Avokati i Popullit për shkak se 
Ministria e Kulturës, për një periudhë më të 
gjatë kohore, nuk ka lidhur kontratë me të për 
një projekt me interes nacional, dhe si pasoj 
nuk ka mundur të projekti edhe pse ka qenë 
i miratuar nga ana e Ministrisë. Duke vepruar 
sipas parashtresës Avokati i Popullit iu drejtua 
Ministrisë së Kulturës dhe në tërësi ia prezan-
toi të dhënat. Me këtë rast kërkoi të ndërm-
erren masa me qëllim që të lidhet kontrata dhe 
të bëhet realizimi i projektit pa pengesë, i cili 
sipas të dhënave ishte me interes nacional. Pas 
intervenimit të Avokatit të Popullit, Ministria 
e Kulturës veproi sipas kërkesës dhe miratoi 
vendim sipas të cilit parashtruesi e realizoi të 
drejtën dhe procedura përfundoi me sukses. 

  AP nr. 2809/13; 2810/13 dhe 2816/13
Në tri raste të veçanta për të njëjtin 

problem disa persona të gjykuar parashtruan 
parashtresa në të cilat u ankuan për sjelljen 
e personave të tjerë të dënuar, të cilët me 
maltretim fizik dhe psikik janë përpjekur të 
nxjerrin përfitime materiale prej tyre, si dhe 
për sjelljen e ngathët të Shërbimit për sig-
uri. Në parashtresë u potencua se personat 
e njëjtë, në të njëjtën mënyrë, janë sjellë 
edhe me personat e tjerë të burgosur në 
repartin e burgut. Për shkak të gjendjes së 
padurueshme të frikës së vazhdueshme në 
të cilën kanë qenë parashtruesit e parash-
tresave, si dhe tensionit dhe mundësisë që e 
gjithë situata të përshkallëzohet në incident 
me pasoja më të rënda, ata kanë kërkuar 
prej drejtorisë së institucionit transferimin e 
dy personave të burgosur problematikë në 
reparte tjera të institucionit, megjithatë nuk 
është vepruar sipas kërkesës dhe peticionit.    

Avokati i Popullit pas kontrollit të bërë, 
konstatoi lëshime në punën e Shërbimit, për 
çka deri te drejtoria e institucionit ndëshk-
uese-korrektues “Idrizovë” dërgoi sugjerim 
për zbatimin konsekuent të Rregullores për 
armatim dhe mënyrën e kryerjes së punëve 
në Sektorin për sigurim në Institucionin 
ndëshkues-korrektues dhe në Institucion-
in edukues-korrektues. Në lidhje me sug-
jerimet e Avokatit të Popullit Institucioni 
ndëshkues-korrektues “Idrizovë” dërgoi in-
formatë me të cilën njoftoi që është vepruar 
sipas rekomandimeve të dhëna dhe person-
at, për të cilët janë paraqitur ankesat, janë 
transferuar në reparte të ndryshme, me që-
llim që të pamundësohen dhuna  e mëtejme, 
si dhe maltretimet fizike dhe psikike.

   AP nr. 54/13
 Një qytetar nga Shkupi kërkoi intervenim 
nga Avokati i Popullit për shkak të arkëtimit të 
shërbimit i cili nuk ishte realizuar nga ana e 
“NP Ujësjellësi dhe kanalizimi”-Shkup.
 Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit kërkoi shpjegim për mosveprim 
gjegjësisht moszbatimin e shërbimit për klori-
zimin dhe larjen e objektit, më saktë zbatimin 
e të njëjtit apo kthimin e mjeteve të paguara.
 Pas veprimeve të ndërmarra, u konstat-
ua se shërbimi nuk ishte kryer për shkak të 
terminit të pacaktuar për veprim, megjithatë 
u përgjigjën se arkëtimi i kryer nuk është kon-
testues dhe për shkak të mosrealizimit të shër-
bimit pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
mjetet i janë kthyer shfrytëzuesit të shërbimit.

  AP nr. 1760/13
Një qytetare nga Shkupi ka paraqitur 

parashtresë në të cilën cekte se i shkelur të 
drejtat nga sigurimi invalidor dhe pensional, 
për shkak se i ishte pamundësuar realizimi i të 
drejtës së pensionit familjar, me ç’rast e pa-
kënaqur nga vendimi i shkallës së parë kishte 
depozituar ankesë. 

Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të 
drejtave, ku në disa raste ka intervenuar deri te 
organi kompetent i shkallës së dytë, me ç’rast 
ua theksoi detyrimin ligjor për të vepruar me-
njëherë, për shkak se afati ligjor kishte kaluar 
dhe të miratohej aktvendim ligjor pas përcak-
timit të gjendjes faktike. Ankesa u pranua dhe 
lënda për vendimmarrje para Fondit Pensional 
dhe Invalidor të Maqedonisë, Zyra rajonale 
Shkup. 



P R O M O V I M I  I  T Ë  D R E J TAV E 
T Ë  N J E R I U T
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Promovimi i të drejtave të njeriut është segment i rëndësishëm i punës së Avokatit të Pop-
ullit. Funksionimi dhe plotësimi i ndërsjellë i promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave 
të njeriut është parakusht për mbrojtjen efektive të të drejtave të qytetarëve.

Gjatë vitit 2013, Avokati i Popullit organizoi një sërë takime, tryeza të rrumbullakëta dhe 
punëtori, me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe praktikës së mirë me institucionet ndaj 
të cilave vepron me kompetencë. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, Avokati i Popullit vinte në 
pah rëndësinë e implementimit të vërejtjeve dhe rekomandimeve të tij, ndërsa me këtë edhe 
eliminimin e dobësive në punën e institucioneve të cilat ndikojnë në shkeljen e të drejtave të 
qytetarëve.   

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit, në bashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, organizoi punëtori në lidhje me video-mbikëqyrjen në vendet e privimit nga 
liria, me ç’rast u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim ndërmjet këtyre dy institucioneve në 
fushën e punës projektuese dhe mbështetjen reciproke. 

Njëherësh, vijuan edhe punëtori të përkushtuara në rolin e gjykatësit gjatë realizimit të të 
drejtave të personave të privuar nga liria, si dhe ndalimit të të miturve në stacionet e policisë. 

Në funksion të promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, Avokati i Popullit edhe 
gjatë këtij viti raportues, me mbështetjen e Instrumentit për Ndihmë Teknike dhe Shkëmbim të 
Informatave të Komisionit Evropian – TAIX, me sukses realizoi pesë punëtori, prej të cilave njëra 
ishte rajonale.   

Gjithashtu, nën mbështetjen e TAIEX, Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional 
(MPN), organizoi konferencë rajonale në cilën përveç përfaqësuesve regjional të MPN-së, morën 
pjesë edhe përfaqësuesit e Asociacionit për Parandalim nga Tortura, Komitetit Kundër Torturës 
së Këshillit të Evropës dhe përfaqësuesit e MPN-së prej vendeve anëtare të Unionit Evropian, 
Sllovenia dhe Polonia. Konferenca paraqiste forum për diskutim lidhur me kompetencat e MPN-
së, strukturat dhe detajet organizative, si dhe për bashkëpunim me organet ndërkombëtare për 
parandalimin e torturës dhe llojeve të tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshk-
ues. 

Punëtoria e fundit, e mbështetur nga ana e instrumentit të Komisionit Evropian TAIEX, 
iu përkushtua punës me lëndë. Në të u pasqyrua prezantimi komparativ i punës me lëndë me 
shembuj nga legjislacioni vendas dhe evropian, si dhe shembuj nga praktika të cilat u prezantuan 
nga përfaqësuesit e Ombudsmanit të Republikës së Kroacisë. Përveç shkëmbimit të përvojave 
dhe praktikave më të mira, kjo punëtori kontribuoi edhe në përforcimin e marrëdhënieve ndërm-
jet dy institucioneve të ombudsmanit. 

Si në vitet e kaluara ashtu edhe në këtë vit puna rrjedhëse e Avokatit të Popullit është e 
mbushur me një sërë aktivitete projektuese, të cilat kanë për qëllim forcimin e kapaciteteve 
institucionale në fushën e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, por njëkohësisht edhe 
promovimin e mandatit dhe kompetencave institucionale, me qëllim të përafrimit me qytetarët 
dhe mbrojtjes së drejtave të tyre.  

Në planin projektues, në vitin 2013 me sukses përfunduan edhe aktivitet e fundit të projek-
tit të cilin e kishte institucioni me Ambasadën e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqe-
donisë i cili filloi kah fundi i vitit 2011.

Faza e fundit e projektit shumëvjeçar për mbështetjen e Ombudsmanit, i cili deri  në vitin 
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2011 financiarisht ishte i mbështetur nga ana e Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar, 
ndërsa i implementuar nga ana e Misionit të OSBE-së përfundoi me realizimin e vizitës studimore 
në Holandë, në të cilën përfaqësuesit e institucionit të njësive për mosdiskriminim dhe të drejtat 
e fëmijëve shkëmbyen përvoja dhe praktika të mira me institucionet dhe organet e ngjashme 
të këtij shteti. Në kuadër të aktiviteteve të fundit të këtij projekti u shtypën edhe dy botime të 
Buletinit të institucionit dedikuar ekologjisë dhe sigurisë e mbrojtjes sociale.

Në kuadër të projektit regjional “Praktikat më të mira për integrimin e romëve” i mbështe-
tur nga Komisioni Evropian, ndërsa në realizim të ODIHR, në shtator të vitit të kaluar, në Ohër u 
mbajt punëtoria regjionale me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të Ombudsmanit 
të regjionit të Ballkanit Perëndimor, si dhe përfaqësuesve të organeve tjera relevante të cilët pu-
nojnë në fushën e mosdiskriminimit, posaçërisht diskriminimit ndaj romëve. 

Kur bëhet fjalë për aktivitet e Avokatit të Popullit për promovimin e të drejtave të njeriut, 
është e pashmangshme të përmendet se qytetarët nëpërmjet mjeteve për informim publik me 
kohë ishin informuar për punën dhe kompetencat e reja të Avokatit të Popullit.   

Së këtejmi, edhe këtë vit raportues, vazhdoi komunikimi i hapur dhe bashkëpunimi i pan-
dërprerë i institucionit Avokat i Popullit me mediat, i cili rezultoi me publikimin e deklaratave, 
qëndrimeve dhe apeleve të Avokatit të Popullit, ndjekjen e konferencave për shtyp, intervistave 
si dhe pjesëmarrjen e tij në mediat elektronike. 

Me qëllim të përafrimit të institucionit me qytetarët edhe në vitin 2013 vazhdoi botimi i 
Buletinit të Avokatit të Popullit, i cili përveç në zyrat e Avokatit të Popullit, është shpërndarë edhe 
në pikat informative të komunave të Shkupit.





P A R A N D A L I M I  I  T U R T U R Ë S  D H E 
L L O J E V E  T Ë  TJ E R A  T Ë  T R A J T I M I T 
B R U T A L ,  J O N J E R Ë Z O R ,  N Ë N Ç M U E S 
O S E  N D Ë S H K U E S



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk110

Avokati i Popullit, i cili pas ratifikimit të Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Llojeve të tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues u emërua Me-
kanizëm Parandalues Nacional, në vitin 2013 realizoi 23 vizita parandaluese, përmes së cilave 
e inspektonte trajtimin e personave të privuar liria në vendet e privimit nga liria, si dhe u jepte 
rekomandime organeve kompetente, me qëllim që të tejkalohen dobësitë e konstatuara.

Në Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve të tjera të Trajtimit 
Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues është konstatuar se privim nga liria do të thotë çdo 
lloj i burgimit dhe paraburgimit, apo ndalimit të individëve në kapacitet publike ose private në të 
cilat individit nuk i lejohet me vetëdëshirë ta lë vendin, por me urdhrin e ndonjë organi gjyqësor, 
administrativ ose ndonjë organi tjetër. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, në vitin 2013 realizoi 16 vizita të rregullta dhe 16 vizita 
për rikonktroll. Në përputhje me nenin 18 të Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës, 
Avokati i Popullit - Mekanizëm Parandalues Nacional në periudhën e kaluar inkuadroi bashkëpu-
nëtorë - ekspertë të jashtëm prej Shoqatës së Psikologëve, Shoqatës së Punëtorëve Social të 
Qytetit të Shkupit, Odës së Psikologëve, Lidhjes së Defektologëve, Shoqatës së Ekspertëve të 
Institutit për Mjekësi Ligjore, Shoqatës për të Drejtën Penale dhe Kriminologji si dhe Shoqatës 
së Juristëve të Rinj të Maqedonisë, si shoqëri e autorizuar për ndihmë juridike pa pagesë, të cilët 
i kanë aftësitë e nevojshme dhe njohuritë profesionale në pjesën e autorizimeve të cilat i merr 
mekanizmi në vendet ku bëhet privimi nga liria. Në këtë mënyrë është siguruar qasje multidisi-
plinare gjatë realizimit të vizitave parandaluese, e që është edhe njëri prej rekomandimeve të 
Asociacionit për Parandalimin e Torturës

Përveç vizitave standarde, në vendet ku individët privohen nga liria, MPN realizoi vizita 
edhe në institucionet e hapura (de facto institucione ku lëvizja e lirë është e kufizuar), me qëllim 
që të konstatohet trajtimi i kategorive të personave vulnerabil, sidomos i personave të cilët janë 
me nevoja të posaçme, fëmijët, si dhe azilkërkuesit. Këtë vit, MPN filloi edhe me vizita në pikat 
kufitare dhe Drejtorinë Doganore, si vende ku kryhet privimi nga liria, në përputhje me rregullat 
ligjore pozitive. Fokus i veçantë në vitin 2013 iu bë gjendjes së migrantëve ilegalë, duke e pasur 
parasysh se gjithnjë e më shumë po rritet numri i migrantëve dhe azilkërkuesve të cilët vijnë nga 
vendet me konflikt dhe të cilët përmes vendit tonë shkojnë transit në destinacionet e dëshiruara.    

Në këtë vit raportues janë realizuar 10 vizita në stacionet policore, 7 vizita në burgje, 1 
vizitë në shtëpinë edukuese-korrigjuese, 3 vizita në pikat kufitare, 2 vizita në qendrat për të 
huajt dhe azilkërkues, 3 vizita në institucionet për persona me nevoja të posaçme, 4 vizita në 
institucionet për përkujdesjen e fëmijëve, një vizitë në Klinikën e Psikiatrisë, si dhe një vizitë në 
Drejtorinë e Doganave.

Gjatë vizitave të realizuara mund të vërehet se ka përmirësim sa i përket evidentimit të 
personave të privuar nga liria në stacionet policore, e njëjta gjë është vërejtur edhe gjatë vizitave 
të rregullta në këto vende ku bëhet privimi nga liria, ku në një pjesë të konsiderueshme, MPN-ja 
konstatoi se respektohet rekomandimi për ekzistimin e rrjedhës logjike të ngjarjeve gjatë mba-
jtjes së evidencës. 

Gjatë vizitës së vazhdueshme në Entin Special Demir Kapi u konstatua se është zbatuar 
rekomandimi i MPN për sigurimin e pëlqimit nga shfrytëzuesi, përkatësisht nga kujdestari i tij, 
për marrjen e mjeteve kontraceptive. Pas vizitës së institucioneve të tjera ku vendosen personat 
me nevoja të posaçme, MPN me shkresë zyrtare inicioi dy lëndë në Seksionin për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të posaçme.  
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Rastet më karakteristike për të cilat reagoi Mekanizmi Parandalues Nacional në bazë të 
gjendjeve të cilat i kishte hasur gjatë vizitave të vazhdueshme në institucionet ndëshkuese-korr-
ektuese janë Burgu Strumicë dhe Burgu Ohër. Pas vizitave të realizuara në këto dy institucione, 
MPN kërkoi edhe mbikëqyrje profesionale-instruktore prej Drejtorisë për Ekzekutimin e Sank-
sioneve. Në bazë të rekomandimeve të dhëna nga ana e Mekanizmit Parandalues Nacional, Burgu 
Strumicë rregulloi hapësirë të posaçme për kontrolle mjekësore - Ambulancë, e cila më herët 
nuk ekzistonte në këtë vend ku personat privohen liria, ndërsa drejtori i Burgut Ohër dha urdhër 
të mos përdoren hapësirat për shqiptimin e masës për qëndrim të vetëm në qeli, duke i pranuar 
rekomandimet e MPN-së se të njëjtat janë johumane dhe janë nën standardet e dëshiruara 
ndërkombëtare. Përveç kësaj, për shkak të gjendjes shqetësuese në Burgun Shkup dhe institu-
cionit edukues-korrektues, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizita të jashtëzakonshme 
për të cilat dërgoi edhe kërkesë për ndërmarrjen e masave urgjente deri të Ministria e Drejtësisë.





P U N Ë  J A S H T Ë  L Ë N D Ë V E  D H E 
A K T I V I T E T E  T Ë  TJ E R A
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Në bazë të dukurive të caktuara, të iniciuara nga puna me lëndë, Avokati i Popullit gjatë 
vitit 2013 bëri hulumtime në disa fusha, me qëllim të hetimit dhe largimit të disa problemeve me 
të cilat kufizohen të drejtat e qytetarëve. 

Hulumtimet u realizuan në bazë të pyetësorëve dhe anketave në fleta, por edhe përmes 
kontrollit të drejtpërdrejtë dhe bisedave me të punësuarit në institucione, pas çka u përgatitën 
disa Informata dhe Raporte të veçanta të cilat u dërguan deri të institucionet kompetente, me 
rekomandime konkrete për tejkalimin e mangësive të konstatuara. 

Pikërisht, në fushën e gjendjes civile, Avokati i Popullit bëri hulumtim për shqyrtimin e 
gjendjes së përgjithshme me numrin e personave të paregjistruar në evidencat e librit amzë, 
për çka përgatiti Informatë në cilën konstatoi se në Republikën e Maqedonisë ende ka numër të 
madh të personave të paregjistruar në librin amzë. Duke e marrë parasysh që kjo dukuri paraqet 
pengesë serioze për realizimin e të drejtave themelore të qytetarit, Avokati i Popullit rekomandoi 
të bëhet më me intensitet regjistrimi i personave në librin amzë të të lindurve.  

Duke e ndjekur gjendjen e të pastrehëve në shtet, Avokati i Popullit hulumtoi se a res-
pektohen dhe deri në cilën masë respektohen të drejtat e tyre - e drejta e ndihmës sociale, shkoll-
imit, kujdesit shëndetësor, strehimit etj., si dhe se a respektohet parimi i mosdiskriminimit. Për 
këtë qëllim Avokati i Popullit bëri kontroll në Qendrën e Pranimit në Fshatin Çiçino, ku i konstatoi 
kushtet e papërshtatshme për strehim. Me fjalë të tjera, është konstatuar qasje e rëndë deri te 
e drejta për trajtim mjekësor, përkatësisht mungesa e personelit mjekësor, si dhe mostrajtimi në 
kohë i shërbimit shëndetësor, posaçërisht i ndihmës së shpejtë, si dhe mosekzistimi i kushteve të 
barabarta për realizimin e të drejtës për shkollimin e fëmijëve të komunitetit rom, me elemente 
të diskriminimit për shkak të përkatësisë etnike. 

Për gjendjen e konstatuar të personave të pastrehë, Avokati i Popullit përmes një Raporti 
të veçantë rekomandoi të merren masa konkrete për përmirësimin e kushteve për jetesë dhe 
qëndrim në këtë qendër për pranim.

Në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi, Avokati i Popullit në vitin 2013 mori pjesë në 
projektin regjional “Praktika më të mira për integrimin e romëve”, në kornizat e së cilit u zhvillua 
anketë në terren “Aspektet e diskriminimit ndaj komunitetit rom dhe mbrojtja e tyre”. Projekti 
u realizua me mbështetjen e Zyrës për Institucione Demokratike dhe të drejtat e njeriut OBSE/
ODIHR.

Me këtë anketën u siguruan të dhëna për perceptimin personal të komunitetit rom për dis-
kriminimin, si dhe për informimin e pjesëtarëve të këtij komuniteti për institucionin Ombudsman. 

Prej të dhënave të marra, mund të konstatohet se pjesëtarët e komunitetit rom ende ndi-
hen të diskriminuar mbi baza të ndryshme, sidomos mbi bazë të përkatësisë etnike dhe politike 
dhe sipas ngjyrës së lëkurës. Gjithashtu, hulumtimi tregoi se një pjesë e madhe e të anketuarve 
janë të informuar për ekzistimin e institucionit Avokat i Popullit, por jo edhe për mënyrat dhe 
mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Rezultatet e hulumtimit u prezantuan në 
tryeza të posaçme të rrumbullakëta që u mbajtën në Shkup, Tetovë dhe Shtip.

Gjatë vitit 2013, Avokati i Popullit zbatoi hulumtim për njohuritë rreth nocionit diskriminim 
dhe përdorim i mekanizmave për mbrojtje nga diskriminimi. 

Hulumtimi u realizua me Pyetësor anonim i cili përmbante 12 pyetje në të cilat qytetarët 

Hulumtime, Iniciativa, Mendime dhe Rekomandime
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vullnetarisht u përgjigjën në zyrat e Avokatit të Popullit në Shkup dhe në të gjashtë zyrat rajonale 
(Manastir, Kumanovë, Kërçovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip)

Në bazë të informatave të fituara Avokati i Popullit konstatoi se pjesa më e madhe e të 
anketuarve e kanë të njohur nocionin diskriminim, por se është e nevojshme të përforcohen 
mekanizmat për mbrojtje nga diskriminimi. Anketa tregoi se është e nevojshme të ndërmerret 
një numër më i madh i aktiviteteve për edukimin e qytetarëve, me qëllim të informimit dhe iden-
tifikimit të diskriminimit, format e shfaqjes së tij, si dhe mundësitë dhe procedurat e mbrojtjes.

Në funksion të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të 
posaçme, Avokati i Popullit bëri hulumtim për gjendjen e regjistrimit të fëmijëve në shkollat e 
posaçme fillore dhe të mesme, duke e vënë theksin mbi fëmijët e komunitetit rom. Hulumtimi 
u realizua në bazë të Pyetësorit të dorëzuar, por edhe përmes kontrollit të drejtpërdrejtë në in-
stitucionet, me qëllim që të vërtetohet në qoftë se fëmijët janë regjistruar me dokumentacion të 
rregullt në këto shkolla dhe nëse institucionet kompetente i kanë marrë parasysh rekomandimet 
e më hershme të bëra nga Avokati i Popullit.

Pas analizimit të të dhënave Avokati i Popullit përgatiti Informatë në të cilën konstatoi 
zvogëlim të numrit të fëmijëve romë në këto shkolla dhe rekomandoi përkushtim më të madh 
të organeve kompetente, në drejtim të përmirësimit të shkollimit të personave me nevoja të 
posaçme.

Duke e ndjekur gjendjen e realizimit të të drejtës së ndihmës sociale dhe sigurimit 
social të qytetarëve, Avokati i Popullit bëri hulumtim mbi punën e qendrave për punë sociale, 
në drejtim të realizimit të asistencës sociale, ndihmës së përhershme në para dhe të drejtës për 
ndihmë nga person tjetër.

Nga kontrolli i bërë dhe gjendjet e konstatuara dhe pas analizimit të të dhënave të fitu-
ara, Avokati i Popullit konstatoi një sërë dobësish në punën e këtyre Qendrave, për çka përgatiti 
Raport të posaçëm në të cilin rekomandoi që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të ndër-
marrë masa konkrete për tejkalimin e dobësive të konstatuara, para se gjithash në drejtim të 
ekipimit me kuadro përkatëse të qendrave për punë sociale, me qëllim të punës më efikase dhe 
përmirësimit të sjelljes së të punësuarve ndaj qytetarëve.  

Duke i perceptuar gjendjet e përgjithshme për njohuritë e fëmijëve për të drejtat e 
tyre dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre, si dhe njohuritë për rolin e Avokatit të Popullit 
në shoqëri, gjatë vitit 2013, Avokati i Popullit vizitoi një pjesë të shkollave fillore dhe të mesme 
të Republikës. Prej takimeve me nxënësit, Avokati i Popullit konstatoi se fëmijët nuk i dinë 
mjaftueshëm të drejtat e tyre dhe mënyrat për mbrojtjen e tyre, gjithashtu konstatoi se fëmijët 
nuk kanë mjaftueshëm informata për kompetencat e Avokatit të Popullit dhe për Konventën për 
të Drejtat e Fëmijës.

Nga informatat e fituara Avokati i Popullit përgatiti Informatë të veçantë në të cilën re-
komandoi që Ministria e Arsimit dhe Shkencës të ndërmerr aktivitete për edukim më të madh 
të fëmijëve për lirinë dhe të drejtat e njeriut dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre, në të gjitha 
shkallët dhe llojet e shkollimit.

 Avokati i Popullit në vitin 2013 deri te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë 
paraqiti Propozim për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të neneve 10-a, para-
grafi 5 dhe 10-b, paragrafi 1 prej Ligjit për kontribute për sigurim të detyrueshëm social, në të 
cilat qytetarët e kanë për obligim të paraqesin deklarata për të ardhurat që fitojnë. Me fjalë të 
tjera, Avokati i Popullit konstatoi se Gjykata Kushtetuese tashmë një herë ka intervenuar dhe e 
ka shfuqizuar këtë dispozitë ligjore, por me ndryshimet e bëra vitin e kaluar në Ligjin për kon-
tribute për sigurim të detyrueshëm social, përsëri imponohet e njëjta.

Në periudhën raportuese, Avokati i Popullit paraqiti Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin 
e Rregullores për furnizim me energji termike deri te Komisioni Rregullator për Energjetikë. 
Avokati i Popullit konsideron se ekziston mospërputhje në këtë Rregullore në raport me njësitë 
e banimit ku ekziston një vend matës me më shumë linja të pavarura. Me fjalë të tjera, në për-
puthje me Rregulloren qytetarët janë të detyruar t’i paguajnë faturat pa marrë parasysh se tek 
ata nuk regjistrohet asnjë harxhim.

Avokati i Popullit - Mekanizëm Parandalues Nacional, paraqiti Iniciativë për ndryshimin e 



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

116 www.ombudsman.mk

Ligjit për procedurë penale që ka të bëjë me pjesën e realizimit të të drejtave të personave të 
paraburgosur Duke u nisur nga fakti se detyrë e Prokurorit të Përgjithshëm është që t’i ndjek 
autorët e veprave penale, Avokati i Popullit konsideron se prokurori nuk duhet të vendos edhe 
për të drejtat e personit të paraburgosur. 

Duke e identifikuar problemin me pagën e grave të punësuara gjatë mungesës për shkak 
të shtatzënisë patologjike, Avokati i Popullit dha Mendimin e vet deri te institucionet shtetërore 
ku vuri në pah se nuk është e drejtë dispozita sipas së cilës gratë me shtatzëni me rrezik të traj-
tohen si të sëmura dhe të marrin vetëm 70% të pagës, kurse Kushtetuta dhe ligjet në mënyrë 
të veçantë i mbrojnë gratë gjatë shtatzënisë, lindjes dhe amësisë dhe parashikohet të paguhen 
100%. 

Në bazë të informatave se nxënësit e vitit të parë të shkollave të mesme, si lektyrë e 
mësojnë “Dhiatën e Re”, Avokati i Popullit dërgoi Rekomandim deri te Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës dhe deri te Byroja për Zhvillimin e Arsimit, me të cilin kërkoi që kjo lektyrë të tërhiqet 
nga programi arsimor. Për Avokatin e Popullit nuk është i diskutueshëm qëllimi që të fitohen njo-
huri të përgjithshme për literaturat më të vjetra në botë dhe në këtë kontekst të mësohet për 
temat dhe karakteristikat e literaturave të përmendura, por nuk është e arsyeshme që një pjesë 
e Biblës të parashikohet si lektyrë e domosdoshme.

Hulumtimet, Iniciativat, Mendimet dhe Rekomandimet janë të publikuara në ueb-
faqen e Avokatit të Popullit www.ombudsman.mk.
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Me qëllim të promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut Avokati i Popullit 
edhe në këtë vit raportues vazhdoi me fuqizimin e komunikimit dhe bashkëpunimit me organet 
dhe asociacionet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, dhe institucionet kombëtare në nivel 
global, evropian dhe rajonal. 

Avokati i Popullit pranë Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara i paraqiti 
pikëpamjet e tij lidhur me Rishikimin Periodik Universal (RPU) për Republikën e Maqedonisë ku 
shqyrtohet gjendja e përgjithshme e të drejtave të njeriut dhe mënyra e mbrojtjes së tyre. Në 
mendimin për RPU u potencuan konstatimet dhe qëndrimet në lidhje me zbatimin e rekoman-
dimeve të mëparshme lidhur me zbatimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuar, situatën me vendet e privimit nga liria dhe trajtimin e personave të dënuar dhe të 
paraburgosur, mbrojtjen nga diskriminimi, barazinë gjinore dhe zbatimin e Parimeve të Parisit 
për fitimin e Statusit A për Institucion Nacional për të Drejtat e Njeriut.

Vitin e kaluar Shoqata e Ombudsmanëve dhe Ndërmjetësuesve të Frankofonisë me or-
ganizimin e Kongresit dhe takimin tematik në Dakar, Senegal e shënoi 15 vjetorin e ekzistencës 
dhe punës aktive në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Në këtë takim, ku morën pjesë 
përfaqësues të institucioneve të ombudsmanëve të vendeve anëtare të Frankofonisë, u miratuan 
rekomandime në drejtim të promovimit dhe mbrojtjes së ndërmjetësimit, si dhe mbrojtjes së të 
drejtave të fëmijëve, ndërsa mes tjerash, u zgjodhën edhe anëtarët e rinj të organeve punuese 
të këtij Asociacioni.

Në cilësinë e anëtarit të plotfuqishëm të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut, 
Avokati i Popullit në Aman, Jordani mori pjesë në takimin e rregullt vjetor dedikuar zgjidhjes më 
të mirë të parashtresave që kanë të bëjnë me administratën. Pjesëmarrësit në takim i kushtuan 
vëmendje të veçantë bashkëpunimit me administratën dhe problemet e hasura në komunikim 
me organet administrative.

Në kuadër të Institutit Ndërkombëtar të Ombudsmanit (INO), Avokati i Popullit në mënyrë 
aktive ka ndjekur informacionet që Instituti, si një organizatë udhëheqëse në kuadër të komu-
nitetit të ombudsmanit ndërkombëtar, i ka shkëmbyer rregullisht me anëtaret e saj dhe i ka in-
formuar për zhvillimet në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut në nivel botëror.

Duke u nisur nga obligimi të cilin e parashikon Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër 
Torturës dhe Llojeve tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues, Mekanizmi 
Parandalues Nnacional e paraqiti raportin vjetor mbi situatën në vendet e privimit nga liria deri te 
Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës të Kombeve të Bashkuara dhe Komiteti për Parandalimin 
e Torturës dhe Trajtimin Jonjerëzor, Nënçmues dhe Ndëshkues në kuadër të Këshillit të Evropës.

Komunikimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar
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Instituti Evropian i Ombudsmanit (IEO) vitin e kaluar e mbajti Kuvendin e rregullt në Ins-
bruk, Austri, si dhe e shënoi 25 vjetorin e ekzistimit.

Në vitin 2013 Rrjeti Evropian i Ombudsmanëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian 
dhe vendeve kandidate për BE-së, e mbajti seminarin e nëntë kombëtar në Dublin, Irlandë, kush-
tuar temës “Administrata e mirë dhe të drejtat e qytetarëve në kohën e kursimit.” Fokusi kryesor 
në këtë seminar u vu mbi rolin e ombudsmanëve për respektimin e parimeve të administrimit të 
mirë dhe realizimin e të drejtave të njeriut, me theks të veçantë mbi metodat e reja të institu-
cioneve të ombudsmanëve në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Seminari, gjithashtu, ishte 
rast për ta promovuar zyrtarisht presidentin e ri të këtij Rrjeti, znj. Emily O’Rajli, ish-Avokate e 
Popullit të Republikës së Irlandës.

Avokati i Popullit ka zgjeruar aktivitetet e tij në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut me 
rrjetëzim edhe në një asociacion tjetër. Përkatësisht, i titulluar si Rrjet Evropian i Institucioneve 
Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) i formuar zyrtarisht në vitin 2013, Rrjeti Evropian 
synon t’i bashkojë të gjitha institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut të kontinentit ev-
ropian. Në takimet, që janë mbajtur në Gjenevë, Vjenë dhe Budapest, u miratua Statuti dhe 
Strategjia për punën e Rrjetit Evropian, si mjet i domosdoshëm për punën dhe veprimin e tij të 
mëtejshëm. Në të njëjtën kohë u diskutua për çështjet e bashkëpunimit të ndërsjellë në respek-
timin e të drejtave të grupeve vulnerabile-migrantëve, romëve, LGBT, si dhe mënyrën e trajtimit 
të rasteve dhe bashkëpunimit me organet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
të njeriut.

Avokati i Popullit - Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), mori pjesë aktive në takimin 
ndërkombëtar të MPN-së të mbajtur në Strasburg, Francë, ku u diskutua për ndalimin e migra-
cionit në Evropë. Në fokus të këtij takimi ndërkombëtar ishte qasja deri te asistenca ligjore për 
migrantët e strehuar në qendrat e pranimit, kujdesi ndaj grave dhe grupeve tjera vulnerabile, 
shëndeti dhe siguria dhe aktivitetet shoqërore. Pjesëmarrësit e konferencës bashkërisht e kon-
statuan nevojën për dërgimin e Deklaratës deri te organet evropiane për zhvillimin e standardeve 
në lidhje me qendrat e migracionit.

Avokati i Popullit ka qenë aktiv në fushën e mosdiskriminimit me pjesëmarrje në takimin 
e rregullt të Komisionit Evropian Kundër Racizmit dhe Jotolerancës (ECRI) që mbahet çdo vit në 
Strasburg, Francë, ku edhe janë shqyrtuar sfidat e mjedisit institucional dhe buxhetor.

Bashkëpunimi në nivel evropian

Bashkëpunimi në rajon
Në vitin 2013 institucionet e Ombudsmanit të Rajonit të Ballkanit Perëndimor dy herë 

morën pjesë në takimet kushtuar bashkëpunimit ndërinstitucional, ndërtimit të partneritetit dhe 
mbështetjes së ndërsjellë. Në Organizim të Misionit të OSBE-së në Bosnje dhe Hercegovinë 
takimi i parë u mbajt në Sarajevë, ndërsa u diskutua për sfidat e institucioneve të ombudsma-
nëve në zbatimin e rekomandimeve të tyre.  Takimi i dytë, që u mbajt në Danilovgrad, Mal 
të Zi, krahas aspektit të bashkëpunimit rajonal, ndërinstitucional, në rend të ditës kishte edhe 
bashkëpunimin me parlamentin dhe rolin e ombudsmanit si një mekanizëm që ndihmon në funk-
sionimin e parimit të sundimit të së drejtës.

Në Organizim të Zyrës së Këshillit të Evropës dhe Zyrës së Komisarit të Lartë për të Drejtat 
e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, Avokati i Popullit mori pjesë në konferencën rajonale të 
mbajtur në Prishtinë, me titull Institucionet e ombudsmanëve dhe gjyqësori në mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut. Në konferencë ombudsmanët nga rajoni morën një qëndrim të përbashkët 
për fuqizimin e bashkëpunimit, me qëllim të mbrojtjes më efektive të të drejtave dhe lirive të 
njeriut.

Sarajeva ishte nikoqir i një takimi të llojit ndërkombëtar, këtë herë dedikuar praktikave 
më të mira në mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të forcave të armatosura. Konferenca u 
organizua nga Zyra e Komisionarit Ushtarak Parlamentar të Bosnjë e Hercegovinës dhe Zyrës së 
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UNDP-së në Bosnjë e Hercegovinë.
Me ftesë të Zyrës së UNDP-së dhe Ombudsmanit të Republikës së Kroacisë, znj. Lora 

Vidoviç, Avokati i Popullit mori pjesë në një seminar ndërkombëtar që u mbajt në Zagreb të 
Kroacisë ku u diskutua për qasjen e institucioneve të ombudsmanëve në Bashkimin Evropian 
dhe Rishikimin Periodik Universal. Në takim u shkëmbyen përvojat nga rajoni dhe u diskutua 
për masat e nevojshme për përforcimin e rolit të institucioneve të Ombudsmanëve në zbatimin 
e rekomandimeve për të drejtat e njeriut me theks të veçantë mbi raportimin RPU si një proces 
i rëndësishëm ku analizohen dhe përcaktohen situatat me respektimin e të drejtave të njeriut të 
çdo vendi-anëtarë të Kombeve të Bashkuara.

Në nivel rajonal, Avokati i Popullit - Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) në vitin 2013 
në mënyrë aktive i përcolli takimet e MPN-së të mbajtura në Beograd, Republika e Serbisë, ku 
u diskutuan tema me interes për rrjetin e NPM të Evropës Juglindore, qasjet multidisiplinare të 
NPM, standardet e mbrojtjes shëndetësore në vendet e privimit nga liria, rolin e punonjësve të 
shëndetësisë në parandalimin e torturës, si dhe standardet për spitalet psikiatrike, me rëndësi 
për punën e MPN.

Të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e fëmijëve ishin në fokusin kryesor të Avokatit të Pop-
ullit në vitin 2013. Si anëtar i Rrjetit Rajonal të Ombudsmanëve për Fëmijë - CRONSEE dhe me 
mbështetjen e Save the Children në Novi Sad, Vojvodinë dhe në Zagreb, Republika e Kroacisë, 
Avokati i Popullit mori pjesë në dy takime rajonale për parandalimin e eksploatimit dhe mbrojtjen 
e fëmijëve që bien ndesh me Ligjin.

Në organizim të Dhomës së Përmbaruesve në Durrës, Republika e Shqipërisë, u mbajt një 
seminar në të cilin Avokati i Popullit i paraqiti pikëpamjet, sugjerimet dhe rekomandimet e tij për 
mbrojtjen e qytetarëve dhe të drejtave të tyre në procedurën e përmbarimit.

Me ftesë të Ambasadës së Republikës së Polonisë dhe të ombudsmanes së këtij vendi, znj. 
Irena Lipovic, në muajin mars 2013 në Varshavë, Avokati i Popullit mori pjesë në takimin të cilin 
e organizoi grupi i Vishegradit me Ombudsmanët e Ballkanit Perëndimor.

Avokati i Popullit i ftuar nga ombudsmani i Republikës së Turqisë, Mehmet Nihat Omeroglu, 
në shtator të vitit 2013, mori pjesë në Simpoziumin Ndërkombëtar të mbajtur në Ankara dhe 
Stamboll, ku me kontributin e tij aktiv e hapi rrugën e bashkëpunimit me institucionin e Om-
budsmani të këtij vendi.
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Në vitin 2013, Avokati i Popullit veproi mbi gjithsej 4.599 parashtresa nga të cilat në peri-
udhën raportuese janë pranuar 3.780 nga 4.041 parashtrues, dhe 819 të tjerat ishin të bartura 
nga viti i kaluar.

Edhe në këtë vit raportues, numri më i madh i parashtresave 2.815, janë pranuar personal-
isht nga parashtruesit në zyrat e Avokatit të Popullit, pastaj 506 me postë, me postë elektronike 
269, përmes faqes së internetit 104, me  thirrje telefonike 60, me faks 6 dhe 20 janë formuar 
me iniciativë personale.

numër % numër % numër % numër % numër % numër %

Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 

21 0,69 20 0,55 16 0,4 42 0,99 32 0,74 51 1,35

Procedura policore 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06 177 4,68
Gjendje civile dhe punë tjera 
të rendit 132 4,37 154 4,24 169 4,18 126 2,96 156 3,59 97 2,57

Jurisprudenca 883 29,22 744 20,48 757 18,72 732 17,2 710 16,34 732 19,37
Mbrojtja sociale 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52 206 5,45
Marrëdhëniet e punës 253 8,37 389 10,71 365 9,03 412 9,68 306 7,04 246 6,51
Çështje të banimit 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31 76 2,01
Mbrojtja shëndetësore 69 2,28 72 1,98 93 2,3 115 2,7 166 3,82 128 3,39
Sigurimi pensional dhe 
invalidor 180 5,96 181 4,98 159 3,93 237 5,57 241 5,55 224 5,93

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 39 1,29 49 1,35 48 1,19 45 1,06 35 0,81 34 0,9

Të drejtat e fëmijëve 145 4,8 157 4,32 111 2,75 144 3,38 161 3,7 116 3,07
Urbanizmi dhe ndërtimi 162 5,36 170 4,68 170 4,2 146 3,43 155 3,57 140 3,7
Mjedisi jetësor 15 0,5 21 0,58 20 0,49 26 0,61 35 0,81 20 0,53
Financat 48 1,59 50 1,38 71 1,76 101 2,37 130 2,99 106 2,8
Marrëdhëniet pronësore-
juridike 317 10,49 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26 261 6,9

Të drejtat e konsumatorëve
147 4,86 277 7,63 553 13,68 673 15,81 948 21,81 646 17,09

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53

Persona me nevoja të 
veçanta 10 0,23 10 0,26

Regjistrimi 12 0,28 3 0,07
Të drejtat e zgjedhjes 90 2,11 42 1,11
Të tjera 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39 221 5,85

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100

PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA
 (2008-2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PREGLED BR. 1
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Në zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup, si dhe në zyrat në: Manastir, Kërçovë, Tetovë, 
Kumanovë, Shtip dhe Strumicë në vitin 2013 në bisedë janë pranuar rreth 7,950 qytetarë. Në 
bisedë me një pjesë të qytetarëve u konstatua se Avokati i Popullit nuk është kompetent për të 
vepruar, me ç’rast u këshilluan për mundësinë juridike për realizimin e të drejtave të tyre. Por 
ka qytetarë të cilët, edhe pse janë të njoftuar se Avokati i Popullit nuk është kompetent për të 
vepruar, për shkak të gjendjes së tyre të dobët financiare, përsëri i drejtohen Avokatit të Popullit.

Duke pasur parasysh këtë situatë, Avokati i Popullit rekomandon përforcimin real të sis-
temit për ndihmë juridike falas.

Zyra e Avokatit të popullit në 
Shkup në vitin 2013 ka vepruar sipas 
2.199 parashtresa, zyra në Manastir 
sipas 582, në Kërçovë sipas 271, në 
Kumanovë sipas 254, në Tetovë sipas 
217, në Strumicë sipas 144 dhe në 
Shtip sipas 113 parashtresa.

Foto nr. 1
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Në vitin raportues, nga gjithsej 3780 parashtresa të pranuara, numri më i madh i tyre 
1.461 apo 38,65% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e pushtetit qendror, 1.258 
apo 33,28% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e shërbimeve dhe institucioneve 
publike, në 362 parashtresa apo 9,58% të drejtat janë cenuar nga ana e personave juridik, në 
356 parashtresa apo 9,42% të drejtat janë cenuar nga ana e pushtetit lokal, në 56 parashtresa 
apo 1,48% të drejtat janë cenuar si nga pushteti qendror ashtu dhe nga ai lokal, kurse në 287 
parashtresa ose 7,59% parashtruesit janë ankuar për cenimin e të drejtave nga subjekte tjera.
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Në vitin raportues, nga numri i përgjithshëm 3.975 qytetarë – parashtrues, 1.777 ose 
44,70% nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, kurse 2.198 ose 55,30% e kanë deklaru-
ar. Numri më i madh i qytetarëve - parashtrues, të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etni-
ke janë maqedonas 1.316 ose 59,87%; 597 ose 27,16% janë pjesëtarë të bashkësisë shqiptare; 
105 ose 4,78% janë pjesëtarë të bashkësisë rome, 71 ose 3,23% janë pjesëtarë të bashkësisë 
turke; 51 ose 2,32% janë pjesëtarë të bashkësisë myslimanë – maqedonas; 30 ose 1,36% janë 
serb; 9 ose 0,41% janë boshnjakë; 11 ose 0,50% janë pjesëtarë të bashkësive të tjera etnike, 
kurse numri më i vogël i parashtresave, përkatësisht 8 ose 0,36% janë parashtruar nga pjesëtarë 
të bashkësisë vllehe. 
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

51 2 1 50 6 5 10 28 1

Procedura policore 177 2 1 177 59 29 1 10 2 1 6 69

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 97 2 95 9 47 1 5 4 28 1

Jurisprudenca 732 12 730 270 149 7 21 2 21 258 2

Mbrojtja dhe siguria sociale 
206 1 205 54 69 2 18 4 1 4 53

Marrëdhëniet e punës 246 2 3 266 71 35 5 4 3 148

Çështje të banimit 76 1 75 29 8 1 1 1 2 31 2

Mbrojtja shëndetësore 128 1 2 5 119 52 8 1 1 5 51 1

Sigurimi pensional dhe invalidor 
224 1 232 119 25 4 1 5 78

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 34 1 33 2 5 5 1 1 19

Të drejtat e fëmijëve 116 1 7 6 112 26 14 1 1 1 1 1 67

Urbanizmi dhe ndërtimi 140 1 193 65 14 4 40 70

Mjedisi jetësor 20 21 7 3 1 10

Financa dhe dogana 106 106 46 12 3 45

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
261 3 273 110 11 1 2 1 6 142

Të drejtat e konsumatorëve 646 3 14 749 310 88 6 13 3 2 1 3 320 3

Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 247 1 3 5 239 19 14 8 198

Persona me nevoja të veçanta
10 1 9 3 1 1 4

Të drejtat e zgjedhjes 42 3 2 38 5 1 32

Të tjera 221 2 6 253 59 55 2 3 1 6 126 1

GJITHSEJ: 3780 10 20 65 3975 1316 597 30 105 51 9 8 71 1777 11

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave 
janë nga Shkupi, përkatësisht 1.574, më pas vijojnë parashtresat e parashtruesve nga: Manas-
tiri, Kumanova, Kërçova, Tetova, Shtipi, Ohri dhe nga mjediset e tjera të mëdha urbane, si dhe 
nga shtete të tjera. Mund të vërehet se në numër më të madh janë parashtruesit e parashtresave 
që jetojnë në vendet ku gjenden zyrat rajonale të Avokatit të Popullit.

Pasqyra nr. 3

Qyteti Viti 2012 Viti 2013 Qyteti Viti 2012 Viti 2013

Berovë 5 10 Negotinë 17 21

Manastir 615 421 Ohër 94 89

Bogdanci 2 6 Pehçevë 5 4

Vallandovë 7 3 Prilep 107 88
Veles 57 62 Probishtip 15 14
Vinicë 13 12 Radovish 19 31

Dibër 19 22 Resnjë 18 4

Dellçevë 10 10 Shkup 1907 1574

Demir Hisar 17 13 Strugë 82 52

Demir Kapi 2 - Strumicë 93 99
Dojran 2 - Sveti Nikollë 10 13
Gjevgjeli 31 31 Tetovë 200 204

Gostivar 70 66 Shtip 106 112

Zletovë 1 Shqipëri - 1

Kavadar 36 38 Bosnjë e Hercegovinë 1 -

Kërçovë 166 190 Bullgaria - 2

Koçan 28 36 Kosovë 1 -

Kratovë 5 8 Rumania - 1

Kriva Palankë 21 26 Serbi 5 2
Krushevë                                              9 13 Francë - 1

Kumanovë                                          286 267 Mali i Zi - 1
Mak. Kamenicë                     9 3 Turqi 1 -
Mak. Brod 18 13 Zvicër - 1
Mavrovë 4 2 Nuk është cekur qyteti ose 

shteti
233 213

4346 3780

PASQYRA

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

GJITHSEJ :  

Numri më i madh i parashtresave u pranua nga fusha e: jurisprudencës 732 ose 19,37%; 
të drejtave të konsumatorëve (kompensime komunale dhe të tjera) 646 ose 17,09%; nga fusha 
pronësore – juridike 261 ose 6,90%; nga institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 247 apo 6,53%; nga marrëdhëniet e punës 246 ose 6,51%; sigurimi pensional dhe 
invalidor 224 ose 5,93%; mbrojtja sociale 206, përkatësisht 5,45%; nga fusha e mbrojtjes të 
të drejtave gjatë veprimeve policore 177 ose 4,68%; urbanizmi dhe ndërtimtaria 140 ose 3,70; 
mbrojtja shëndetësore 128 ose 3,39%; mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 116 ose 3,07%; finan-
cat dhe puna financiare 106 ose 2,80%; gjendja civile dhe punë të tjera të rendit 97 ose 2,57%; 

Të dhëna sipas fushave
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çështje banesore 76 ose 2,01%; mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 51 ose 
1,35%; të drejtat e zgjedhjes 42 ose 1,11%; arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 34 ose 0,90%; 
mjedisi jetësor 20 ose 0,53%; persona me aftësi të kufizuara 10 ose 0,26%; si dhe nga fusha 
për të cilat u pranuan 221 ose 5,85% parashtresa. 
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi 
i drejtë dhe adekuat 

51 51 12 63 2 30 19 15 1 3 1 46 17

Procedura policore 177 178 54 231 2 165 10 13 10 1 2 186 45

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 97 97 51 148 59 7 37 22 7 8 2 95 53

Jurisprudenca 732 742 92 824 583 7 121 105 6 9 701 123

Mbrojtja sociale 206 206 46 252 152 1 67 54 5 8 2 212 40

Marrëdhëniet e punës 246 269 92 338 2 177 11 87 53 29 5 2 272 66

Çështje të banimit 76 76 3 79 47 2 12 12 61 18

Mbrojtja shëndetësore 128 125 48 176 1 2 69 3 78 46 6 26 24 2 125 51

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 224 233 61 285 159 93 83 4 6 2 246 39

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 34 34 7 41 29 10 7 2 1 38 3

Të drejtat e fëmijëve 116 118 11 127 1 7 73 2 45 38 1 6 2 2 1 115 12

Urbanizmi dhe ndërtimi 140 194 49 189 111 6 36 8 16 12 13 141 48

Mjedisi jetësor 20 21 7 27 19 7 5 1 1 25 2

Financat 106 106 20 126 58 1 54 44 3 7 1 106 20

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

261 276 69 330 189 1 109 86 12 11 3 3 3 288 42

Të drejtat e konsumatorëve 646 763 114 760 3 430 14 239 214 20 5 1 1 678 82

Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 247 244 30 277 1 3 151 6 93 85 3 5 1 246 31

Persona me nevoja të veçanta 10 9 2 12 1 5 1 4 3 1 9 3

Të drejtat e zgjedhjes 42 40 42 3 35 4 4 42

Të tjera 
221 259 51 272 2 175 1 46 37 6 3 2 221 51

GJITHSEJ: 3780 4041 819 4599 10 20 2716 73 1174 931 123 119 36 5 27 3853 746
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Констатирани повреди

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01. DERI MË DATË 31.12.2013 

FUSHA Të
 p

ra
nu

ar
a 

në
 v

iti
n 

20
13

N
um

ri
 i 

pa
ra

sh
tr

ue
sv

e

Të
 n

ge
lu

ra
 n

ga
 v

iti
 p

ar
ap

ra
k

G
JI

TH
S

E
J 

në
 p

un
ë

A
no

ni
m

e 
 

Lë
nd

 m
e 

in
ic

ia
tiv

ë 
pe

rs
on

al
e

Начин на решавање

In
fo

rm
at

a 
dr

ej
tu

ar
 m

in
is

tr
av

e 

In
fo

rm
at

a 
dr

ej
tu

ar
 Q

ev
er

is
ë

In
fo

rm
at

a 
dr

ej
tu

ar
 o

rg
an

ev
e 

dh
e 

or
ga

ni
za

ta
ve

 m
e 

au
to

ri
zi

m
e 

pu
bl

ik
e 

G
jit

hs
ej

 p
ro

ce
du

ra
 të

 p
ër

fu
nd

ua
ra

Lë
nd

ë 
të

 n
ge

lu
ra

 n
ë 

pu
në

 

M
e 

ve
nd

im
 p

ër
 n

dë
rp

re
rj

e 
os

e 
m

os
ha

pj
e 

të
 p

ro
ce

du
rë

s

Pasqyra nr. 4



AVOKATI POPULLIT- Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk 127

Në vitin 2013 u rrit numri i ankesave të qytetarëve për punën e jurisprudencës, në kra-
hasim me vitin e kaluar raportues, si dhe numri i qytetarëve të cilët u ankuan se janë diskrim-
inuar. Në mënyrë të konsiderueshme u zvogëlua numri i qytetarëve të cilët kërkonin mbrojtje si 
konsumatorë. 
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Të tjera 

2013 

Grafiku nr. 2

Në vitin 2013 Avokati i Popullit pranoi 51 parashtresa në të cilat qytetarët kërkonin mbro-
jtje sepse konsideronin se kanë qenë të diskriminuar mbi baza të ndryshme. Krahasuar me vitet 
paraprake, këtë vit në mënyrë të konsiderueshme u rrit numri i qytetarëve të cilët u pajtuan që 
Avokati i Popullit t’i hulumtojë ankesat e tyre si diskriminim, e që vë në pah se qytetarët gjithnjë 
e më shumë inkurajohen për të luftuar kundër diskriminimit.



AVOKATI POPULLIT - Raporti Vjetor 2013

www.ombudsman.mk128

21 

20 

16 

42 

32 

51 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Grafiku nr. 3

Në vitin raportues në pjesën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit u pranuan 51 parash-
tresa, përkatësisht 19 më shumë se vitin e kaluar. Numri më i madh i këtyre parashtresave, 
përkatësisht 26 kishin të bënin me diskriminim sipas përkatësisë etnike. Prej tyre në 19 raste 
u konstatua cenim dhe për këtë shkak Avokati i Popullit dërgoi sugjerime dhe rekomandime. 
Në 15 raste u veprua pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, në një rast u ndërmorën të gjitha 
mundësitë ligjore, ndërsa për tre raste pritet përgjigje.    

Nga gjithsej 116 parashtresa të pranuara nga fusha e të drejtave të fëmijëve 46 ose 39.66% 
kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve në familje, 25 ose 21.55% me cenimin e të drejtave në 
institucionet edukativo - arsimore, 13 ose 11.21% me mbrojtjen sociale, 8 ose 6.90% me dhunë 
në familje dhe lloje të tjera të dhunës ndaj fëmijëve, 6 apo 5.17% me keqtrajtimin fizik dhe 
psikologjik të fëmijëve, 5 ose 4.31% me mbrojtjen shëndetësore të fëmijës, 2 ose 1.72% kanë 
të bëjnë me fëmijët me nevoja të veçanta dhe 11 ose 9.48% me të drejtat e tjera të fëmijëve. 
Avokati i Popullit konstatoi se edhe në këtë vit raportues vazhdojnë cenimet e të drejtave të fëmi-
jëve në më shumë fusha dhe sidomos të drejtat e fëmijës cenohen në familje.
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Procedimi
Nga gjithsej 4599 parashtresa, procedura ka përfunduar sipas 3.853 ose në 83,78% të 

rasteve, ndërsa sipas 746 ose 16.22% parashtresa procedura është në rrjedhë. (Foto nr. 2)

Foto nr. 2

83,78% 

16,22% 

Parashtresa të përfunduar - 83,78%
Parashtresa të ngelura në punë -16,22%

Foto nr. 3
24,60% 

45,89% 

24,16% 

3,19% 
1,89% 0,26% 

Nuk është hapur procedurë - 24,60%

Procedura të ndërprera - 45,89%

Cenime të konstatuara sipas së cilave është vepruar 
- 24,16%
Cenime të konstatuara sipas së cilave AP I ka 
ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore - 3,19%
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 1,89%

Parashtresa anonime - 0,26%

Nga procedurat e përfunduara sipas 
3.853 parashtresa, për 948 parashtresa ose 
24,60% të rasteve nuk është ngritur proce-
durë, për 1.768 lëndë ose 45.89% të raste-
ve procedura është ndërprerë, për 931 ose 
24,16% parashtresa Avokati i Popullit konsta-
toi cenimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, 
dhe ndërhyrjet e tij u pranuan. Në 123 ose 
3.19% të rasteve Avokati i Popullit i ndërmori 
të gjitha veprimet ligjore, 73 ose 1.89% lëndë 
janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa 10 ose 
0.26% e rasteve ishin anonim. (Foto nr. 3)

Në vitin 2013 Avokati i Popullit nga gjithsej 4.599 parashtresa veproi sipas 3.651 ose 79,39 
%, ndërsa për 948 ose 20.61% të  parashtresave nuk hapi procedurë. Për shkak të numrit të 
këtillë të parashtresave, për të cilat nuk është hapur procedurë, Avokati i Popullit vlerëson se 
ende ka qytetarë të cilët nuk i dinë sa duhet mundësitë e Institucionit dhe për këtë shkak konsi-
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deron se ka nevojë për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të institucionit Avokati i 
popullit me qëllim që qytetarët të informohen për të drejtat e tyre, mënyrën e mbrojtjes së tyre, 
si dhe për kompetencat e Avokatit të Popullit. (Foto nr. 4)

Foto nr. 4

79,39% 

20,61% 

Është hapur procedurë - 79,39%

Nuk është hapur procedurë - 20,61%

Nga gjithsej 3.651 parashtresa sipas të 
cilave Avokati i Popullit hapi procedurë, 2.905 
apo 79,57% kanë përfunduar, ndërsa sipas 
746 parashtresa ose 20.43% të rasteve, pro-
cedura është ende në rrjedhë.

 Edhe këtë vit raportues Avokati i Pop-
ullit në vazhdimësi, çdo tre muaj, dërgonte 
informata deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë për numrin dhe llojin e kërkesave 
të paraqitura nga Avokati i Popullit deri te or-
ganet e Qeverisë dhe organet në përbërje të 
ministrive. Kjo kontribuoi për përshpejtimin 
e disa procedurave që i udhëhiqte Avokati i 
Popullit, por ka edhe organe që fare nuk kanë 
bashkëpunuar, përkatësisht e pengonin pu-
nën e Avokatit të Popullit. Mbetet konstatime 
se edhe më tej duhet të punohet në drejtim të 
përmirësimit të cilësisë së bashkëpunimit. 

Shkelje të konstatuara dhe masa të ndërmarra 

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, sipas të cilave veproi Avokati i Popullit, në 1174 raste 
u konstatuan cenime të të drejtave dhe lirive të njeriut të qytetarëve. Prej tyre, në 931 raste 
(79,30%) organet e administratës shtetërore, organet dhe organizatat e tjera me autorizime 
publike i pranuan ndërhyrjet e Avokatit të Popullit, për 119 raste (10,14% ) procedura është 
ende në rrjedhë, ndërsa për 123 (10,48%) raste (pas konstatimit të cenimit dhe rekomandimit të 
dërguar, i cili nuk u pranua, u ndërmorën veprime të tjera të llojit të informatave dhe raporteve 
të veçanta) Avokati i Popullit i shfrytëzoi të gjitha mundësitë ligjore. 
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Shumica e shkeljeve të konstatuara në vitin 2013 u dedikoheshin të drejtave të konsuma-
torëve 239 ose 20,36%, nga të cilat në 214 ose 91,63% të rasteve organet dhe organizatat me 
autorizime publike vepruan pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Pastaj, vijojnë parashtresat 
nga jurisprudenca, sipas të cilave janë konstatuar cenime në 121 raste apo 10,31%, prej të cilave 
në 105 ose 86,78% të rasteve ndërhyrjet e Avokatit të Popullit u pranuan. Në parashtresat nga 
marrëdhëniet pronësore-juridike, u konstatuan cenime në 109 raste ose 9,28%, prej të cilave në 
86 ose 78,90% të rasteve u pranuan ndërhyrjet e Avokatit të Popullit, pastaj parashtresat nga 
sigurimi pensional dhe invalidor, etj.

Foto nr. 5 

40%

19%

17%

12%

12%

Ministria e Shëndetësisë - 26

Njësitë e pushtetit lokal - 12

Ministria e Financave - 11

Ministria e Punëve të Brendshme - 8

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale - 8

Organet të cilat në numër më të madh nuk kanë vepruar sipas propozimeve, sugjerimeve, 
rekomandimeve, mendimeve dhe intervenimeve të tjera të Avokatit të Popullit janë Ministria e 
Shëndetësisë, njësitë e vetëqeverisjes lokale, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brend-
shme, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale etj.  
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Organizimi dhe mënyra e punës
Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar në përputhje me Ligjit 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 në zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Stru-
micë, Tetovë dhe Shtip.

Ekipimi kadrovik
Gjatë vitit 2013 u zgjodhën shtatë zëvendës të rijnë prej të cilëve një në Shkup dhe gjashtë 

në zyrat rajonale të institucionit në: Tetovë, Kumanovë, Shtip, Strumicë, Kërçovë dhe Manastir.   
Sipas strukturës kualifikuese të punonjësve 58 janë me arsim të lartë dhe 19 me arsimin e 

mesëm. Prej tyre, 45 janë femra dhe 32 meshkuj.
Në Institucionin Avokati i Popullit janë të punësuar: 33 maqedonas, 31 shqiptarë, 3 romë, 

3 serbë, 3 vllahë, 2 boshnjakë dhe nga një turk dhe kroat.
Avokati i Popullit përballet me mungesë të burimeve njerëzore. Duke filluar që  nga vitet 

2011, 2012 dhe 2013 mbi baza të ndryshme marrëdhënia e punës u ka pushuar 8 punonjësve, 
ndërkohë që vendet e zbrazura nuk janë të plotësuar. Edhe përkundër përpjekjeve të Avokatit të 
Popullit për ekipimin e plotë të Institucionit, për shkak të mënyrës së shpërndarjes së mjeteve fi-
nanciare ende nuk janë aprovuar mjete për plotësimin e vendeve të zbrazëta të punës. Si pasojë 
e kësaj gjendje vihet në pikëpyetje efikasiteti i punës së Institucionit, dhe është çrregulluar pa-
rimi i përfaqësimit të drejtë dhe të barabartë.

Mjetet e punës
Mjetet e punës për Avokatin e Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
Në vitin 2013 aktivitetet e parapara të Avokatit të Popullit, në përputhje me rregullat pozi-

tive, u realizuan me 64.331.970,00 denarë ose në përqindje 96,36% nga mjetet e planifikuara. 
Në buxhetin e Avokatit të Popullit përveç shpenzimeve rrjedhëse nuk janë miratuar mjete 

për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Avokati i Popullit me këtë buxhet ballafaqohet 
me vështirësi për përkthimin dhe publikimin e raporteve. 

Aktivitetet për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mundësitë për mbrojtjen 
e tyre në vitin 2013 u realizuan përmes mbështetjes financiare nga Instrumenti për Ndihmë 
Teknike dhe Shkëmbim të Përvojave të Komisionit Evropian TAIEX, Ambasadës së Mbretërisë 
se Holandës në Republikën e Maqedonisë, Zyrës për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e 
Njeriut (ODIHR) dhe Misioni i OSBE- së në Shkup.  

Mënyra e financimit të Institucionit mbetet joadekuate në relacion me kompetencat dhe 
pozitën e tij në sistemin kushtetues-juridik të Republikës së Maqedonisë. Kjo për shkak se, 
Avokati i Popullit nuk merr pjesë në hartimin e Buxhetit, ndërkaq me ligj përcaktohet se në 
seancë të Parlamentit ai duhet t’i arsyetojë mjetet e kërkuara. Tani për tani kjo paraqet vetëm 
obligim formal i cili në thelb nuk vlen.

Në vitin 2013 u siguruan mjete për funksionimin e Mekanizmit ParandaluesNacional me të 
cilat u mbuluan shpenzimet e përkthimit, botimit dhe shpërndarjes së raportit vjetor, detyrim 
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i cili rezulton nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës të Kombeve të Bashkuara. 
Gjithashtu, u siguruan dhe mjete për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm me çka u sigu-
rua një qasje multidisiplinore. Nevoja për rritjen e resurseve njerëzore në Mekanizmin Paranda-
lues Nnacional mbetet edhe më tej.

Nën 
zëra Përshkrim AP buxheti 

2013
MPN buxheti  

2013
AP realizim  
27.12.2013 

MPN realizim 
27.12.2013 Të tjera 

401 Paga kryesore 32.955.000,00 31.946.568,00 1.008.432,0

402 Të ardhurat për sigurim social 12.189.000,00 11.815.862,00 373.138,0

40 Pagat dhe kompensime 45.144.000,00 43.762.430,00 1.381.570,0

420 Shpenzimet ditore dhe të udhëtimit 700.000,0 30.000,0 566.024,0 25.033 138.943,0

421 Shërbime komunale 5.500.000,0 65.000,0 4.960.123,0 37.966 566.911,0

423 Vegla dhe materiale 900.000,0 10.000,0 867.480,0 9.494 33.026,0

424 Rregullimi dhe mirëmbajtja rrjedhëse 1.450.000,0 1.391.104,0 58.896,0

425 Shërbime kontraktuese 11.620.000,0 400.000,0 11.540.721,0 398.526 80.753,0

426 Shpenzime të tjera rrjedhëse 700.000,0 15.000,0 581.430,0 14.051 119.519,0

42 Mallra dhe shërbime 20.870.000,0 520.000,0 19.906.882,0 485.070 998.048,0

464 Transfere të ndryshme 130.000,0 83.992,0 46.008,0

480 Blerje e pajisjeve dhe makinave 100.000,0 93.596,0 6.404,0

48 Gjithsej për shpenzime kapitale 100.000,0 93.596,0 0,0 6.404,0

66.244.000,0 520.000,0 63.846.900,0 485.070 2.432.030,0

3,64

 

64.331.970,0

96,36

66.764.000,0

Gjithsej 

Gjithsej 

Përqindja e shfrytëzuar e Buxhetit 
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Republika e Maqedonisë
Avokati i Popullit

Rr:„Dimitrie Çupovski 2, 1000 Shkup, Maqedoni
теl: +389 2 3129335, Faks: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


