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Hyrje

Ixhet Memeti

Respektimi i të drejtave dhe lirive të qytetarëve 
është imperativ për çdo shoqëri, ashtu siç për Avokatin 
e Popullit është promovimi dhe mbrojtja e tyre. Për këtë 
shkak, shoqëria duhet të krijojë parakushte për instal-
imin dhe funksionimin e një mekanizmi të fuqishëm dhe 
të pavarur për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të qytetarëve. Ekzistimi i institucionit nacional 
për promovimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave 
të njeriut, jo vetëm që promovon, mbron dhe detekton 
dobësi, por ai u jep siguri qytetarëve. Pikërisht për këtë, 
me rëndësi të madhe është që shteti në vazhdimësi ta 
mundësojë përforcimin papengesë, ligjor dhe kadrovik 
të institucionit.  

Në të vërtetë, Avokati i Popullit edhe përmes promovimit të vazhdueshëm të të drejtave të 
njeriut dhe angazhimit për nevojën e respektimit të tyre, ka për qëllim ta arrijë synimin e tij të 
vetëm, t’u ndihmojë të gjithë qytetarëve në shoqëri që në çdo nivel, pa kurrfarë pengesash, të 
mund t’i realizojnë të drejtat e tyre të garantuara. Roli i tij nuk konsiston vetëm me zgjidhjen e 
problemeve individuale të qytetarëve, por në të njëjtën kohë edhe me monitorimin gjithëpërf-
shirës të gjendjeve të përgjithshme të të drejtave të njeriut, si dhe në drejtim të ndërgjegjësimit 
të administratës për nevojën e respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të së 
drejtës në përgjithësi.

Raporti Vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe 
të drejtave të njeriut e pasqyron gjendjen me të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë. 
Raporti është tregues se sa kapacitet ka shteti që qytetarëve t’ua garantojë të gjitha të drejtat 
e garantuara me Kushtetutë dhe ligj, si dhe atë se sa i respekton rekomandimet e Institucionit 
Avokat i Popullit. Ai është reflektim i asaj se si punon administrata, si dhe sa zbatohen dhe res-
pektohen ligjet. Njëherësh, Raporti Vjetor i pasqyron dobësitë e sistemit dhe i sugjeron mënyrat 
e shmangies së tyre.

Kur Avokati i Popullit vazhdimisht jep rekomandime për përmirësimin e gjendjeve të cak-
tuara në fusha të njëjta, apo konstaton se edhe më tej ka organe të cilat e pengojnë punën e tij, 
atëherë ky është një sinjal se nuk mund të flasim për avancimin e promovimit dhe mbrojtjes së 
të drejtave të njeriut në shtet. Gjendja e këtillë është tregues se Kuvendi i Republikës së Maqe-
donisë, pas shqyrtimit të raporteve vjetore, nuk i ngarkon institucionet me të cilat kanë të bëjnë 
rekomandimet, me qëllim që të njëjtat të ndërmarrin masa dhe veprime. Kështu, nga njëra anë, 
institucionet e humbasin mundësinë e rëndësishme për mbindërtimin e sistemit dhe përmirësimin 
e gjendjeve, ndërsa nga ana tjetër Kuvendi të ketë këqyrje mbi punën e organeve të adminis-
tratës shtetërore.

Avokati i Popullit edhe më tej do të vazhdojë t’i detektojë, hulumtojë dhe t’i monitorojë 
dukuritë e përditshme, të cilat paraqesin kërcënim për të drejtat e njeriut. Ai doemos duhet të 
pranohet nga organet, ndërsa rekomandimet e tij të respektohen me konsekuencë sepse res-
pektimi gjithnjë e më i madh i rekomandimeve të tij individuale dhe të përgjithshme garantojnë 
progres dhe kontribuojnë në ngritjen e nivelit të demokracisë në shoqëri.





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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 Avokati i Popullit, nga viti 2011, ka statusin B të Institucionit Nacional për të Drejtat e 
Njeriut. Gjatë evaluimit, nga ana e Komitetit Koordinues Ndërkombëtar, u vlerësua se Avokati i 
Popullit pjesërisht i plotëson Parimet e Parisit. Në Parimet e Parisit theksohet se institucionet na-
cionale për të drejtat e njeriut duhet të autorizohen për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut, në bazë të autorizimeve të përcaktuara në tekstin kushtetues ose të ligjit, por edhe në 
mënyrë aktive të marrin pjesë në edukimin për të drejtat e njeriut dhe të ndërmarrin aktivitete 
për rritjen e vetëdijes publike për nevojën e respektimit dhe zbatimit të të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve.

 Avokati i Popullit, në kontekst të plotësimit të rekomandimeve të Komitetit Koordinues 
Ndërkombëtar, por edhe të trupave tjerë ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut, ndërmori aktiv-
itete me qëllim të plotësimit të Parimeve të Parisit dhe fitimit të statusit A të Institucionit Nacional 
për të Drejtat e Njeriut. Aktualisht, Institucioni ka statusin B, ndërsa gjatë evaluimit Nënkomiteti 
për Akreditim konstatoi se Avokati i Popullit ka mandat të gjerë për mbrojtje, por jo edhe për 
promovimin e të drejtave të njeriut. Nga Nënkomiteti për Akreditim u kërkua edhe inkorporimi 
i qasjes pluraliste gjatë përzgjedhjes së funksioneve udhëheqëse, si dhe përforcimi i pavarësisë 
dhe besimi i publikut ndaj Institucionit. 

 Në vitin raportues, Avokati i Popullit mori pjesë në Grupin e Punës pranë Ministrisë së 
Drejtësisë, i cili u formua për hartimin e Draft-Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
Avokatin e Popullit. Nevoja për përmbushjen e plotë të kritereve të parashtruara është potencuar 
edhe në Raportin e Progresit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014, ndërkaq është dhënë 
edhe si rekomandim gjatë Pasqyrës Periodike Universale të Kombeve të Bashkuara për Repub-
likën e Maqedonisë.

 Edhe pse Avokati i Popullit në mënyrë aktive mori pjesë në Grupin e Punës për hartimin e 
Draft-Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Avokatin e Popullit, megjithatë nuk u pran-
uan të gjitha propozimet dhe sugjerimet e tij. Draft teksti i ligjit, i cili është në procedurë parla-
mentare edhe më tej nuk e zgjidh çështjen e pluralizmit gjatë përzgjedhjes së funksioneve udhë-
heqëse, edhe pse Avokati i Popullit sugjeroi dhe propozoi që gjatë përzgjedhjes së zëvendësve të 
përfshihen më shumë profile, përkatësisht persona me arsim nga fusha e shkencave shoqërore-
humanistike. Propozimi aktual, i cili gjendet në procedurë parlamentare, e kufizon qasjen plural-
iste dhe parashikon vetëm përzgjedhjen e zëvendësve të cilët janë juristë të diplomuar. 

 Sugjerimet e Nënkomitetit për Akreditim janë në drejtim të asaj se kufizimi i shumëllojsh-
mërisë dhe pluralizmit të përbërjes së trupit udhëheqës dhe personelit të Institucionit Nacional, 
siç është kushti i përkatësisë në një profesion të caktuar, mund ta kufizojë kapacitetin e Institu-
cionit nacional që në mënyrë efektive t’i përmbushë të gjitha aktivitetet e mandatuara të veta.

 Me ndryshimet e propozuara ligjore, në vend që detyrimisht të veprohet sipas sugjeri-
meve dhe rekomandimeve, të cilat u dërgohen institucioneve ku liria e lëvizjes është e kufizuar, 
inkorporohet detyrimi që institucionet në të cilat personat privohen nga liria t’i shqyrtojnë sugje-
rimet dhe rekomandimet e dhëna nga Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional dhe 
ta njoftojnë për zbatimin e mundshëm të masave. Njëherësh, edhe pse teksti i Ligjit e rregullon 
çështjen e promovimit, përkatësisht përfshirjen e promovimit në mandatin e Avokatit të Popullit, 
njëkohësisht kufizohet kompetenca e tij kushtetuese, përkatësisht në tekstin e propozuar mun-
gon Seksioni për mbrojtje nga diskriminimi dhe monitorimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat.

 Së këtejmi, mund të konkludohet se Avokati i Popullit si Institucion nacional për të drejtat 
e njeriut u përfshi në procesin e përgatitjes së ndryshimeve ligjore, por nuk u pranuan të gjitha 
propozimet të cilat janë parakusht i domosdoshëm për plotësimin e Parimeve të Parisit.



N I V E L I  I  S I G U R I M I T  D H E 
M B R O J TJ E S  T Ë  T Ë  D R E J T AV E  D H E 
L I R I V E  T Ë  N J E R I U T  S I P A S  F U S H AV E
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MINISTRIA E PUNËVE TË 
BRENDSHME NUK VEPRON 

SIPAS VENDIMEVE TË GJYKATËS 
KUSHTETUESE

 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
është fshirë ndalimi dhe qytetarëve u janë kthy-
er dokumentet e udhëtimit dhe letërnjoftimet, 
të cilat Ministria e Punëve të Brendshme ua ka 
marrë në përputhje me dispozitën e abroguar të 
Ligjit për dokumente të udhëtimit.

 Përkatësisht, nga Ministria e Punëve të 
Brendshme, për një periudhë më të gjatë ko-
hore, vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk është 
respektuar dhe për këtë shkak janë shkelur të 
drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në 
fjalë.

 Njëri nga parimet e përgjithshme juridike 
se ekzekutimi i akteve të plotfuqishme individu-
ale të miratuara në bazë të ligjit, aktit norma-
tiv, ose aktit tjetër të përgjithshëm, i cili është 
abroguar me vendim të Gjykatës Kushtetuese, 
nuk mund të lejohet e as të zbatohet, ndërkaq 
nëse ekzekutimi ka filluar i njëjti do të ndërpritet, 
në rastet e këtilla vlen dhe në praktikë zbatohet 
vetëm në formë deklarative.

PRONA ËSHTË E PACENUESHME 
PËRVEÇ NËSE AGJENCIA E 

KADASTRËS NUK VENDOS NDRYSHE

 Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive, 
gjatë procedurave për vendosjen e kadastrës së 
patundshmërive në mbarë territorin e Republikës 
së Maqedonisë përmes regjistrimit sistemor të të 
drejtave të patundshmërive apo konvertimit të 
të dhënave nga kadastra e tokës në kadastër të 
patundshmërive, për shkaqe të panjohura, një 
numër të madh të qytetarëve i ka fshirë nga të 
qenit pronarë në evidencën e kadastrës ose e ka 
ndryshuar gjendjen paraprake e cila ka qenë e 
pakontestueshme midis palëve.

 Me këtë veprim, disa qytetarë kanë ngelur 
pa të drejtën e pronësisë, ndërsa disa të tjerëve 
parcelat u janë rritur, përkatësisht zvogëluar, 
si dhe ekzistojnë edhe mospërputhje të linjave 
të kufijve kadastral nga vet vendi dhe planet e 
parcelave kadastrale.

 Edhe pse për këto gjendje dhe për 
lëshimet e këtilla administrative qytetarët fare 
nuk janë fajtorë, nga Kadastra sipas detyrës zyr-
tare nuk ndërmerren veprime për përcaktimin e 
përgjegjësisë dhe harmonizimin e gjendjes fak-
tike, madje as pas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit.

 Është i papranueshëm qëndrimi i Agjen-
cisë që qytetarët t’i paguajnë vet shpenzimet për 
regjistrimin e sërishëm në kadastër, përkatësisht 
për gabimet e shkaktuara nga puna e saj jopro-
fesionale, joefikase dhe jocilësore.



11

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

11www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

PËRMBARUESIT NUK I 
RESPEKTOJNË DISPOZITAT E 

PËRJASHTIMIT DHE KUFIZIMIT TË 
ARKËTIMIT TË BORXHEVE

 Avokati i Popullit konstaton se përmba-
ruesit nuk i respektojnë dispozitat ligjore në të 
cilat parashikohet përjashtimi nga përmbarimi i 
mjeteve të realizuara në bazë të ndihmës sociale, 
asistencës ligjore ose papunësisë së përkohshme 
dhe kufizimi i përmbarimit të zbatohet në më së 
shumti deri në 1/3 e të ardhurave mujore mbi 
bazë të pagës ose pensionit të debitorit.

 Në të vërtetë, përmbaruesit lëshojnë 
urdhra me të cilët i bllokojnë llogaritë e debi-
torëve duke i përfshirë mjetet të cilat sipas Ligjit 
për përmbarim janë përjashtuar. Gjithashtu, janë 
evidente rastet të cilat ndaj një debitorit të njëjtë, 
në një periudhë përafërsisht të njëjtë, më shumë 
përmbarues kanë lëshuar më shumë urdhra për 
përmbarim duke e mbajtur një të tretën e pagës 
ose pensionit dhe në këtë mënyrë debitorëve u 
mbaheshin mjete mbi maksimumin e përcaktuar 
me ligj.

 Sipas vlerësimit të Avokatit të Popullit, 
gjendja e këtillë është rezultat i faktit se përmb-
aruesit zgjedhin mjete të përmbarimit pa bërë 
kontroll paraprak të statusit dhe gjendjes mate-
riale të debitorëve, si dhe prejardhjes së mjeteve 
të cilat transferohen në llogaritë e tyre të tran-
saksionit. Së këtejmi, veprimin e këtillë përmba-
ruesit e justifikojnë se nuk kanë obligim ligjor dhe 
mënyrë për ta provuar prejardhjen e mjeteve në 
para, e as nuk kanë bazë të të dhënave nga të 
cilat do të informohen nëse ndaj ndonjërit nga 
debitorët, ndonjë përmbarues tjetër ka hapur 
procedurë për përmbarim dhe nëse mbi bazë të 
një urdhri tjetër për përmbarim, debitorit tanimë 
i mbahet një pjesë nga pensioni ose paga.

 Avokati i Popullit konsideron se në mënyrë 
që të shmangen këto parregullsi në procedu-
rat përmbarimore, nevojiten ndryshime dhe 
plotësime urgjente të kornizës ligjore.

U PARAQIT KËRKESË PËR 
INICIMIN E PROCEDURËS PËR 

KONSTATIMIN E PËRGJEGJËSISË 
PENALE KUNDËR PERSONIT TË 
SEKTORIT TË SIGURIMIT TË ENTIT 
EDUKUES-KORRIGJUES

 Avokati i Popullit, pas informatave të 
pranuara për ushtrim të dhunës dhe abuzim sek-
sual mbi një të përkujdesur, nga ana  të përku-
jdesurve të tjerë, në EEK Tetovë i cili funksion 
në Veles, inicioni procedurë me iniciativë të vet 
dhe zbatoi këqyrje të drejtpërdrejtë në Ent. Pas 
masave të ndërmarra konstatoi se rasti është 
evidentuar në Librin e ngjarjeve të ditës, por se 
i njëjti nuk u është raportuar organeve kompe-
tente, e as nuk janë ndërmarrë masa për mbrojt-
jen dhe trajtimin adekuat të fëmijës-viktimë e 
dhunës.

Me kërkesën dhe sugjerimin e Avokatit të Popull-
it, Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve zba-
toi këqyrje në Ent dhe, mes tjerash, konstatoi se 
janë bërë përpjekje për fshehjen e veprës nga 
ana e personave zyrtarë, me ç’rast nga drejtori 
i EEK Tetovë është kërkuar të hapet procedurë 
për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të 
personave zyrtarë të cilët, në rastin konkret, nuk 
kanë ndërmarrë kurrfarë masash për mbrojtjen 
e fëmijës.

Avokati i Popullit i dërgoi Informatë të plotë për 
rastin Prokurorisë Themelore Publike - Veles, me 
kërkesë për hapjen e procedurës me qëllim të 
përcaktimit të përgjegjësisë penale të personave 
zyrtarë, pas çka Prokuroria Themelore Publike 
paraqiti Propozim akuzë deri te gjykata kompe-
tente kundër udhëheqësit të Sektorit të Sigurim-
it, për vepër penale “kryerje e pandërgjegjshme 
e shërbimit”. 
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AVOKATI POPULLIT 

NDRYSHIMI I SHPESHTË I LIGJEVE KRIJON PASIGURI JURIDIKE 

 Avokati i Popullit konsideron se ka nevojë për mbindërtimin e sistemit juridik, por njëkohë-
sisht shpreh shqetësim për faktin se ligje të caktuara, vetëm brenda një viti, pa debat të domos-
doshëm publik dhe profesional, pësuan ndryshime të shumta, ndërkaq shpesh janë ndryshuar 
edhe ligje të cilët ende nuk kishin hyrë në fuqi, përkatësisht nuk kishin filluar të zbatohen. Ligje 
të caktuara miratoheshin në procedurë të shkurtuar dhe me nxitim, e që si rrjedhojë vihet në 
pikëpyetje cilësia dhe zbatimi i tyre.

 Korniza e re ligjore parashikon formimin e organeve të reja, shpeshherë në mënyrë radi-
kale i ndryshon mënyrat dhe procedurat për paraqitjen e kërkesave dhe investimin e mjeteve 
juridike dhe kështu, në vend që të krijohen parakushte që më shpejtë dhe në mënyrë më efikase 
të realizohen të drejtat e qytetarëve, procedurat bëhen më komplekse, si dhe bëhet burokratizimi 
i organeve të administratës shtetërore. Së këtejmi, qytetarët me vështirësi të mëdha i marrin 
informatat se para cilit organ ose institucion mund ta realizojnë ndonjë të drejtë të garantuar me 
ligj. Sistemi juridik, në vend që të jetë më i afërt dhe më i pranueshëm për qytetarin ai, është 
gjithnjë e më i komplikuar dhe më i paarritshëm.

  Avokati i Popullit konstaton se ndryshimet e shpeshta të ligjeve, me të cilët inkorporohen 
rregulla dhe obligime të reja për qytetarët dhe për personat juridikë, krijojnë pasiguri juridike jo 
vetëm tek qytetarët, por edhe tek ata të cilët drejtpërsëdrejti i zbatojnë ligjet.

ROMËVE DHE SHQIPTARËVE MINISTRIA E BRENDSHME UA KUFIZON TË 
DREJTËN E LËVIZJES SË LIRISË JASHTË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 Edhe gjatë këtij viti vazhdoi tendenca e paraqitjes së parashtresave për diskriminim mbi 
bazë etnike nga pjesëtarët e bashkësisë rome dhe shqiptare, për shkak të moslejimit të kalimit të 
kufirit. 

 Avokati i Popullit kërkoi informata të detajuara nga Ministria e Punëve të Brendshme për 
çdo rast veç e veç, duke i vënë në pah standardet e detyrueshme vendase dhe ndërkombëtare për 
mbrojtje nga diskriminimi. 

 Ministria e Punëve të Brendshme, në asnjë rast nuk konfirmoi se bëhet fjalë për kthim të 
pabazë të qytetarëve, por nuk e bindi Avokatin e Popullit se me veprimin e këtillë nuk bën diskri-
minim.  

 Përkundrazi, edhe Zëvendësja e Avokatit të Popullit u ballafaqua me problemin e njëjtë 
gjatë udhëtimit zyrtar, kur nga ana e kontrollit të pasaportave në Aeroportin “Aleksandri i Madh” 
Shkup, u mor në pyetje për motivet e udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë, e që nuk ishte 
rasti me bashkëpunëtorin e zëvendëses të cilit iu lejua papengesë dalja nga Republika e Maqe-
donisë. 

 Kjo që i ndodhi Zëvendëses të Avokatit të Popullit, jo vetëm që e justifikoi qëndrimin e 
Avokatit të Popullit se trajtimi i pjesëtarëve të bashkësisë rome dhe shqiptare dhe kufizimi i së 
drejtës së lëvizjes së lirë ka elemente diskriminimi, por u konfirmua se Ministria e Punëve të 
Brendshme ua kufizon lëvizjen e lirë qytetarëve për shkak se i përkasin bashkësisë rome dhe 
shqiptare, përkatësisht i diskriminon. 

 Për shkak të rritjes së numrit të parashtresave mbi këtë bazë, ndërkaq në drejtim të 
përmirësimit të gjendjes dhe sigurimit të procedurës gjithëpërfshirëse juridike, Avokati i Popullit 
konsideron se është e nevojshme të mbindërtohet korniza juridike dhe të sigurohet mbrojtje më e 
madhe juridike e qytetarëve sa i përket të drejtës së lëvizjes së lirë me marrjen e vendimeve me 
shkrim për moslejimin e kalimit të kufirit, për çka drejtoi Informatë deri te ministrja e Punëve të 
Brendshme dhe deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
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Raporti Vjetor 2014

SHF “GJORGJI SUGAREV”-MANASTIR, SHF “DOBRE JOVANOVSKI”-PRILEP, 
SHF “AVRAM PISEVSKI” FSH. BARDOVC-SHKUP DHE SHF “GOCE DELLÇEV”-

SHTIP SHEMBUJ PËR SHKOLLA TË SEGREGUARA 

 Duke e pasur parasysh interesin më të mirë të fëmijës dhe të drejtën për arsim papengesë, 
si dhe në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Ligjit për arsim fillor dhe Ligjit për 
arsim të mesëm, Avokati i Popullit, në vitin 2014, zhvilloi aktivitete për monitorimin e regjistrimit 
të fëmijëve në klasë të parë në arsimin fillor, me qëllim që të përcaktojë nëse dhe sa respekto-
het vendimi për rajonizim gjatë regjistrimit në shkollat fillore të Maqedonisë, si dhe përbërjen e 
paraleleve në shkollat ku mësojnë fëmijë me përkatësi të ndryshme etnike, gjatë formimit të pa-
raleleve a janë të përfaqësuar në çdo klasë nxënësit me përkatësi të ndryshme etnike apo bëhet 
fjalë për paralele/klasa të pastra etnike.

 Hulumtimi i Avokatit të Popullit konfirmoi se vendimi për rajonizim, gjatë regjistrimit të 
nxënësve në klasë të parë, nuk respektohet njësoj në të gjitha shkollat fillore dhe mungon efika-
siteti më i madh i organeve kompetente të vetëqeverisjes lokale për parandalimin dhe tejkalimin 
e segregacionit në shkollat që gjenden në territorin  e tyre.

 Vetëm për shkak se prindërit refuzojnë t’i regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla ku ka 
numër më të madh të fëmijëve të bashkësisë etnike rome paraqitet gjendja e segregacionit, siç 
është rasti me shkollat e lartpërmendura të cilat e konfirmuar këtë që u tha. 

 Në shkollat e mesme, të përfshira në hulumtim, është vërejtur dukuria e formimit të pa-
raleleve të pastra etnike, si rezultat i gjuhës në të cilën zhvillohet procesi arsimor.

VLERËSIMI EKSTERN PËRSËRI ME NJË SËRË LËSHIMESH, NXËNËS DHE 
MËSIMDHËNËS TË PAKËNAQUR 

 Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të nxënësve dhe mësimdhënësve, në 
lidhje me zbatimin e vlerësimit ekstern, konstaton se për zbatimin e suksesshëm dhe efektiv të 
kësaj risie nuk janë krijuar të gjitha parakushtet. Çështjet të cilat akoma janë objekt të vlerësimit 
edhe më tej nuk janë të qarta dhe koncize, e as nuk janë të mbrojtura plotësisht nga “rrjedhja”, 
ndërsa institucionet kompetente për zbatimin e testimit ekstern nuk janë të trajnuar dhe të për-
gatitur sa duhet. 

 Përkatësisht, nxënësit reaguan për mënyrën me të cilën janë notuar përgjigjet dhe për 
notën e pakënaqshme të regjistruar në dëftesë, ndërsa mësimdhënësit për arsye se u ndëshkuan 
me para për shkak të mospërputhjeve të mëdha në vlerësimin e nxënësve.

 Avokati i Popullit konsideron se vlerësimi ekstern i vendosur dhe realizuar në këtë mënyrë 
është në dëm të nxënësve. Njëkohësisht, me këtë lloj të vlerësimit mohohet i gjithë mundi dhe 
puna e mësimdhënësit gjatë gjithë vitit, instrumentet dhe mënyra e vlerësimit rrjedhës, zhvilli-
mi i procesit mësimor dhe nxënia, si dhe sistemi i kompetencave dhe shkathtësive të fituara tek 
nxënësit, me çka cenohet liria e krijimit, organizimit dhe realizimit të procesit edukativ-arsimor, 
ndërkaq rrënohet edhe sistemi i notimit dhe vlerësimit të vazhdueshëm. 

 Avokati i Popullit edhe këtë vit iu drejtua me Informatë ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 
me ç’rast rekomandoi të ndërmerren masa konkrete dhe adekuate për gjetjen e një modeli për-
katës dhe mënyrave të vlerësimit ekstern, me të cilat nuk do të cenohet e drejta e arsimit të 
fëmijëve dhe nuk do të degradohen sukseset dhe kontributet e mësimdhënësve gjatë gjithë vitit 
shkollor, përkatësisht të njëjtët do të motivohen të arrijnë suksese edhe më të mëdha dhe ta 
përmirësojnë cilësinë e arsimit.
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AVOKATI POPULLIT 

VENDOSJA E MIGRANTËVE 
ILEGAL NË QENDRËN PËR 

PRANIMIN E TË HUAJVE – 
JASHTË STANDARDEVE 
NDËRKOMBËTARE DHE VENDASE

 Në Qendrën për të Huaj nuk ka kushte 
adekuate për vendosjen e migrantëve ilegalë, 
veçanërisht të grupeve vulnerabile migrantë 
ilegal – gra dhe fëmijë. Kjo Qendër përball-
et me mbipopullim, qëndrim të gjatë dhe 
kufizim të të drejtave të migrantëve ilegalë, 
ndërkaq më së shumti shqetëson mbyllja e 
grave dhe fëmijëve në kushte të cilat janë 
nën standardet minimale ndërkombëtare. 

Në këtë Qendër nuk ka kujdes të vazh-
dueshëm mjekësor, nuk janë siguruar kre-
vate për të gjithë personat, kështu që disa 
prej tyre flenë në dysheme, personat nuk pa-
jisen me veshmbathje konform kushteve të 
motit, edhe pse qëndrojnë në Qendër për një 
periudhë më të gjatë kohore. Njëkohësisht, 
të njëjtët nuk mund të dalin në shëtitje në 
ambient të hapur, dy herë në ditë nga një 
orë, për shkak se vet objekti nuk ka gardh 
sigurie dhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme 
për realizimin e kësaj të drejte për të gjithë 
personat e vendosur në Qendër. 

Ankesat e personave të vendosur në Qendër, 
në pjesën më të madhe kanë të bëjnë me 
kohëzgjatjen e qëndrimit në Qendër, kufi-
zimin e komunikimit me familjet, përkatë-
sisht pamundësinë për të realizuar vizita nga 
anëtarët e familjeve, si dhe nga mbrojtësit 
e personave të vendosur në Qendër. Veça-
nërisht është shqetësuese se një pjesë e per-
sonave të vendosur nuk mund të paraqesin 
kërkesë për azil, derisa të përfundojnë pro-
cedurat që zhvillohen para organeve hetuese 
dhe gjyqësore.

A DO TË GARANTOJË 
SIGURI PËR SHËNDETIN E 

QYTETARËVE MËNYRA E RE E 
ZBATIMIT TË MJETEVE TË 
DHUNSHME? 

 Me propozim ndryshimet e Ligjit për 
polici, në pjesën e mjeteve të dhunshme par-
ashikohet inkorporimi i përdorimit të para-
lizuesit elektrik, si dhe plumbave të gomës, 
me qëllim të rivendosjes së rendit dhe qetë-
sisë së prishur në përmasa më të mëdha. 

 Inkorporimi i mjeteve të reja të dhun-
shme në kornizën ligjore janë shqetësuese 
meqë ndryshimet e propozuara nuk e përku-
fizojnë materien se në ç’mënyrë do të përdor-
en, e as nevojën e mbrojtjes shëndetësore 
të personave ndaj të cilëve do të aplikohen. 
Nëse kjo çështje mbetet e parregulluar, në 
kontekst të vet zbatimit, përkatësisht për-
caktimit të procedurës rreth numrit, kohëzg-
jatjes dhe intensitetit të shkarkimit elektrik, 
i cili duhet të kufizohet në nivel të sigurt, në 
këtë rast mund të vijë deri te keqpërdorimi i 
mjeteve të dhunshme për çka paralajmëron 
edhe Komiteti për Parandalimin e Torturës 
pranë Këshillit të Evropës. 

 Nga ana tjetër, këto mjete të dhun-
shme mund të jenë të dëmshme edhe për 
shëndetin e personave, përkatësisht të 
shkaktojnë dhembje akute dhe prandaj 
standardet imponojnë që kjo çështje të rreg-
ullohet vetëm dhe ekskluzivisht kur ekziston 
kërcënim real dhe i drejtpërdrejtë për jetën 
ose kur ekziston rrezik për shkaktimin e 
lëndimeve të rënda. Shfrytëzimi i armëve të 
këtilla, vetëm për ta ruajtur rendin, konside-
rohet si e papranueshme.

 Në mënyrë plotësuese, nëse në ligj 
nuk parashikohet edhe ndihma mjekësore 
për personat ndaj të cilëve janë përdorur 
mjetet e dhunshme, si dhe trajnimi për ndih-
më të parë të personave zyrtarë, përdorimi i 
këtyre mjeteve mund të jetë i pasigurt dhe 
të çojë deri te lëndime serioze për shëndetin 
dhe jetën e personave.
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NË INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE EDHE MË TEJ CENOHEN 
TË DREJTAT E PERSONAVE TË PRIVUAR NGA LIRIA

 Gjendja në institucionet ndëshkuese-korrektuese edhe më tej nuk kënaq. Edhe pse para-
lajmëroheshin aktivitete në drejtim të investimeve dhe intervenimeve tjera reformuese, është i 

pakontestueshëm fakti se edhe më tej është i pranishëm problemi i mbipopullimit, veçanërisht në 
ENK “Idrizovë”, mbrojtja joadekuate shëndetësore, ushqimi jo cilësor për personat e dënuar dhe 
të paraburgosur dhe mangësi të tjera, me ç’rast imponohet konstatimi se sistemi penitenciar në 
Republikën e Maqedonisë nuk funksionon në përputhje me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve 
dhe standardet ndërkombëtare.

 Në institucionet ndëshkuese-korrektuese nuk funksionojnë repartet e pranimit dhe në 
to vendosen grupe të ndryshme të personave të dënuar e që ndikon në përhapjen e infektimit 
kriminogjen. Në ENK “Idrizovë” në Repartin e Pranimit personat e dënuar nuk kanë krevate, 
ndërsa në një pjesë të madhe të ambienteve vendosen edhe nga 40 persona. Vendosja në kushte 
joadekuate, pa sigurimin e pajisjeve për gjumë dhe mbi numrin e lejuar për vendosje në një 
ambient, paraqet trajtim johuman dhe degradues të përcaktuar me praktikën e Gjykatës Evro-
piane për të Drejtat e Njeriut. Në repartet e pranimit personat qëndrojnë më gjatë se 3 muaj, 
ndërkaq me klasifikim të rregullt, që njëherësh është në kundërshtim me Ligjin për ekzekutimin 
e sanksioneve. Edhe në repartet e tjerë të institucioneve ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-
korrektuese nuk plotësohen standardet ndërkombëtare të vendosjes.

 Mbrojtja shëndetësore nuk është transferuar plotësisht nga Ministria e Shëndetësisë, 
prandaj në një pjesë të burgjeve nuk ka mjek kompetent i cili do ta zbatojë përkujdesjen shën-
detësorë për personat e paraburgosur dhe të dënuar, përkatësisht institucionet publike shënde-
tësore nuk kanë përgatitur ndryshime të akteve për organizim të brendshëm dhe sistematizim të 
vendeve të punës. 

 Sistemi i risocializimit nuk funksionon dhe në pjesën më të madhe të institucioneve nuk 
ka punëtori të pajisura, në të cilat personat e paraburgosur dhe të dënuar do të angazhoheshin 
me punë. Procesi i arsimit nuk zbatohet në këto institucione e që rezulton me dukurinë e kthimit, 
përkatësisht recidivizmit. 

 Trajtimi i grupeve vulnerabile është joadekuat dhe më së shpeshti të njëjtit janë të diskri-
minuar dhe pa ndihmën e nevojshme të institucioneve në të cilat personat janë privuar nga liria.

QYTETARËVE U CENOHET E DREJTA E ZGJEDHJES PËR SHKAK TË 
PARREGULLSIVE DHE LËSHIMEVE NË PUNËN E KOMISIONIT SHTETËROR TË 

ZGJEDHJEVE

 Për shkak të lëshimit të pakontestueshëm të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), 
veçanërisht nëse merret parasysh obligimi i tij ligjor që me kohë dhe tërësisht t’i informojë 
qytetarët për mënyrën e votimit dhe në mënyrë të vazhdueshme të ndërmerr veprime për regji-
strimin, plotësimin dhe fshirjen nga Lista e zgjedhësve, mes tjerash edhe përmes kontrollit të 
drejtpërdrejtë, persona të caktuar nuk kanë mundur ta realizojnë tërësisht të drejtën e tyre të 
zgjedhjes. 

 Përkatësisht, një numër i madh i qytetarëve u përballën me problemin që ata të jenë në 
Listën e zgjedhësve, por të mos jenë në ekstraktin në vendin e votimit ose të figurojnë vetëm në 
njërën nga listat zgjedhore, atë për zgjedhje presidenciale, dhe jo edhe për zgjedhje parlamen-
tare, përkatësisht për zgjedhjet presidenciale janë në një vendvotim, ndërsa për ato parlamen-
tare në vendvotim krejtësisht tjetër.
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AVOKATI POPULLIT 

GJYKATA KUSHTETUESE “I HAR-
RON QËNDRIMET E VETA”

 Avokati i Popullit, duke e pasur parasysh 
se në praktikë nuk zbatohet dispozita parapra-
kisht e abroguar e Ligjit për kontribute nga sig-
urimi i detyrueshëm social dhe nga qytetarët 
përsëri kërkohej të paraqesin deklarata për të 
ardhurat e realizuara, paraqiti Propozim deri te 
Gjykata Kushtetuese për inicimin e procedurës 
për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligj-
shmërisë së nenit tanimë një herë të abroguar 
të ligjit. 

 Gjykata Kushtetuese paraprakisht e ab-
rogoi këtë detyrim të qytetarëve dhe vlerësoi se 
i njëjti është në kundërshtim me Kushtetutën, 
por kësaj radhe nuk inicioi procedurë sipas 
propozimit. Nga ana tjetër, duke vepruar sipas 
sugjerimeve të Avokatit të Popullit, Ministria e 
Financave si propozuese e Ligjit e ndryshoi nenin 
e lartpërmendur dhe qytetarët tashmë nuk de-
tyrohen të paraqesin deklarata për të ardhurat 
e realizuara për vitin paraprak pranë Fondit të 
Shëndetësisë, por këto të dhëna i dërgon Drej-
toria e të Ardhurave Publike.

KOMUNIKIMI I KEQ PENGESË 
PËR REALIZIMIN EFIKAS TË TË 

DREJTAVE TË PALËVE NË
 PROCEDURË ADMINISTRATIVE

 Për një numër të madh të lëndëve zvarri-
tet procedura sipas ankesës, nuk respektohen 
afatet e përcaktuara ligjore për miratimin e vendi-
meve dhe cenohen të drejtat e palëve në proce-
durë për shkak të moskoordinimit të organeve 
dhe mungesës së ndërmarrjes me kohë të vepri-
meve zyrtare.

 Problem të veçantë paraqet komunikimi i 
keq në relacionin Komision Shtetëror - Gjykatë 
Administrative, sidomos kur përcaktohet fakti 
nëse ndonjë aktgjykim i caktuar i kësaj gjykate 
është i plotfuqishëm ose jo.

 Procedura e këtillë zgjatë një periudhë më 
të gjatë kohore, me ç’rast Komisioni Shtetëror 
nuk vendos madje edhe nëse pala ose Avokati i 
Popullit paraqesin kopje të vendimeve përkatëse 
të Gjykatës Administrative, kuptohet me vërtetim 
për plotfuqishmërinë e tyre.

 Përkatësisht, edhe në raste të këtilla Komi-
sioni Shtetëror përgjigjet se ende nuk ka përgjigje 
zyrtare nga Gjykata Administrative, e që përkun-
drazi paraqet shkelje të të drejtave të palëve në 
procedurë administrative.

MOSRESPEKTIMI I PARIMIT 
PËR GJYKIM BRENDA AFATIT TË 

ARSYESHËM EDHE MË TEJ ËSHTË 
PROBLEM I MADH PËR QYTETARËT E 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 Krahas zgjidhjeve të shumta norma-
tive në sistemin e jurisprudencës, në gjyqësorin 
e Republikën e Maqedonisë vërehen dobësi të 
shumta, me ç’rast qytetarët edhe më tej balla-
faqohen me zvarritje të paarsyeshme të proce-
durave gjyqësore.

 Veçanërisht është i theksuar problemi i 
kohëzgjatjes së procedurave civile, në të cilat 
parashtruesit kërkojnë realizimin dhe mbrojtjen 
e të drejtave të caktuara pronësore, përkatë-
sisht të drejtave statusore dhe interesave, si 
dhe procedurave para Gjykatës Administrative 
të Republikës së Maqedonisë, meqë vepron me 
vonesa të mëdha sipas padive me të cilat inicio-
hen kontestet administrative.

 Gjendja e këtillë kontribuon që qytetarët 
me vështirësi ta realizojnë të drejtën e gjykim-
it të drejtë dhe gjykimit brenda afatit të ar-
syeshëm.

VËREJTJE DHE ARKËTIME TË 
DETYRUESHME TË TAKSËS 

RADIODIFUZIVE EDHE PËR 
PAGUESIT E RREGULLT

 Puna e papërgjegjshme dhe e pa-
ndërgjegjshme, si e Drejtorisë së të Ardhurave 
Publike, ashtu edhe e NP Radiotelevizionit të 
Maqedonisë, ishte shkak që një numër i madh i 
qytetarëve pa nevojë të dëshmojnë se tashmë e 
kanë paguar taksën radiodifuzive.

 Përkatësisht, faturat e paguara të 
qytetarëve, për një periudhë të gjatë kohore, 
nuk janë regjistruar dhe evidentuar sepse nuk 
kanë qenë të lidhura shifrat interne të reja me të 
vjetrat, obligim të cilin DAP-i dhe RTM-ja ia he-
dhin njëri tjetrit. 

 Qytetarët, edhe pse pa bazë kanë pësuar 
dëm, Drejtoria e të Ardhurave Publike në mënyrë 
plotësuese nuk ua kthen as mjetet e arkëtuara 
me detyrim përderisa në përputhje me kontratën 
e tyre për bashkëpunim, RTM-ja nuk merr vendim 
për fshirjen e tyre dhe për të njëjtën ta njoftojë. 
Që absurdi të jetë akoma më i madh një vendim 
me përmbajtje të tillë nga RTM-ja në vitin 2014 
nuk është miratuar.
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INSTITUCIONET MUND T’I NGARKOJNË QYTETARËT ME TAKSA DHE 
TATIME, POR VETËM NË PROCEDURA TË PËRCAKTUARA ME LIGJ 

 Shqetësuese ishte dukuria e bllokimit të llogarive të transaksionit të qytetarëve dhe 
arkëtimit të tatimeve, taksave dhe obligimeve tjera të ngjashme për të cilat vite me radhë nuk 
janë dërguar aktvendime dhe vërejtje për pagimin e tyre dhe këto lëshime administrative nuk 
mund të justifikohen me asgjë.

 Drejtoria e të Ardhurave Publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat, si mënyrë të përmbarimit 
thuaja se çdoherë e zgjedhin arkëtimin nga llogaria në bankë, e cila nga ana tjetër ua mban të 
gjitha mjetet monetare, me këtë rast duke mos mbajtur llogari se qytetarët në llogarinë e tran-
saksionit i kanë vetëm të ardhurat në bazë të pagës, pensionit, ndihmës sociale, shtesës për 
fëmijë, bursave dhe ngjashëm.

 Me veprimin e këtillë cenohen të drejtat e qytetarëve dhe nuk respektohen dispozitat ligj-
ore të cilat kanë të bëjnë me kufizimin dhe përjashtimin nga përmbarimi, me ç’rast nuk mbahet 
llogari për dinjitetin e debitorëve dhe familjeve të tyre, si dhe për atë që përmbarimi të jetë më i 
volitshëm për debitorin.

 Intervenimet e Avokatit të Popullit nuk respektohen.

MËNYRË SELEKTIVE DHE E PA-
BARABARTË E PUNËS SË EVN-së

 EVN-ja nuk i pranon kërkesat e Avokatit 
të Popullit që konsumatorëve të caktuar t’u 
mundësohet pagimi në këste i borxhit të prapam-
betur, me arsyetimin se nuk organizon fushata 
përmes së cilave qytetarëve u mundësohen 
kushte më të volitshme për pagimin e borxheve 
për energjinë e shpenzuar elektrike, ndërsa kur 
për këtë do të merret vendim, publiku i gjerë do 
të informohet me kohë. 

 Mirëpo, duke u udhëhequr nga kriteret 
subjektive për shkak se nuk ka akt të brend-
shëm me të cilin do të përcaktoheshin rregul-
lat dhe kriteret në kontekst të asaj se cilëve 
personave mund t’ua mundësojë këtë të drejtë, 
cili do të jetë numri i kësteve individuale dhe 
të njëjtat a do të përcaktohen nga borxhi i 
përgjithshëm i prapambetur ose nga gjendja 
materiale e debitorit, megjithatë disa konsuma-
torëve kjo e drejtë u mundësohet me çka kon-
firmohet mënyra e pabarabartë dhe selektive e 
punës së EVN-së.

KRYETARI I KOMUNËS 
PETROVEC, SIPAS BINDJES 

PERSONALE, LIRON NGA 
PAGESA E KOMPENSIMIT PËR 

NDRIÇIM PUBLIK

 Kryetari i Komunës Petrovec, sipas 
bindjes së tij, me kryerjen e funksionit në 
mënyrë të papërgjegjshme dhe me trajtim të 
pabarabartë të veprimit, vetëm qytetarëve të 
caktuar u jep vërtetime për lirimin nga pag-
esa e kompensimit për ndriçim publik, të cilët 
ata më pas i paraqesin pranë EVN-së.

 Së këtejmi, për të gjitha rastet në të 
cilat qytetarët kanë kërkuar lirim nga pagesa 
e taksës komunale për ndriçim publik, aty ku i 
njëjti nuk ekziston, kryetari i Komunës Petro-
vec, duke u thirrur në dispozitat e Ligjit për 
taksa komunale e informoi Avokatin e Popullit 
se në territorin e komunës, sistemi i ndriçimit 
rrugor ekziston në të gjitha vendbanimet dhe 
se nuk ka bazë për të paraqitur propozim deri 
te Këshilli që të miratojë vendim për lirimin 
nga pagesa e qytetarëve të caktuar.



18 www.ombudsman.mk

AVOKATI POPULLIT 

EDHE PAS KATËR VITESH 
AKOMA NUK ËSHTË ZGJIDHUR 

ÇËSHTJA E BANIMIT TË 
FAMILJEVE TË PAQERUAJTËSVE TË 

CILËT E HUMBËN JETËN

 Sipas Ligjit për të drejtat e veçanta 
të pjesëmarrësve në operacionet paqeruaj-
tëse dhe operacionet për mbrojtje kolektive 
jashtë Republikës së Maqedonisë, familjet e 
pjesëtarëve të forcave të sigurisë, të cilët e 
humbën jetën në aksidentin me helikopter në 
vitin 2008, deri te Komisioni për Çështje të 
Banimit të Qeverisë së Republikës së Maqe-
donisë qysh në vitin 2010 kanë paraqitur 
kërkesë që t’u ndahen banesa me qira.

 Edhe pse është e pakontestueshme se 
kërkesat konkrete kanë bazë ligjore dhe se 
kjo e drejtë u takon anëtarëve të familjeve, 
intervenimet e shumta të Avokatit të Popullit 
nuk dhanë rezultate sepse përveç konkluzion-
it të Qeverisë për këtë qëllim, edhe pas katër 
vitesh akoma nuk është miratuar vendim.

 Arsyetimi - në rrjedhë është procedura 
për kontrollin e gjendjes pronësore të aplik-
uesve.

NDËRPRITET SHPËRNGULJA 
ME KËRKESË TË AVOKATIT TË 

POPULLIT

 Parashtruesi i parashtresës kërkoi që 
Avokati i Popullit të intervenojë për ndërprer-
jen e përkohshme të procedurës përmba-
rimore të detyrueshme, me të cilën i është 
urdhëruar të shpërngulet, përkatësisht kredi-
torëve tua dorëzojë në posedim një pjesë të 
patundshmërisë.

 Avokati i Popullit zbatoi procedurë në 
të cilën konstatoi se në ndërkohë parashtruesi 
kishte filluar më shumë procedura me të cilat e 
kontestonte përmbarimin, mes tjerash kishte 
paraqitur padi për përcaktimin e së drejtës së 
pronësisë me propozim për lëshimin e masës 
së përkohshme, ndërsa nga ana e Avokatit 
të Shtetit deri te përmbaruesi ishte dërguar 
kërkesë që procedura e përmbarimit të ndër-
pritet, meqë pjesa e objektit, i cili është ob-
jekt i përmbarimin, shtrihet në truallin i cili 
është pronë e Republikës së Maqedonisë.

 Avokati i Popullit kërkoi nga përmba-
ruesi që përkohësisht të prolongohet shpërn-
gulja e detyrueshme, meqë vlerësoi se 
debitorit do t’i shkaktohet dëm i pa - kompen-
sueshëm nëse zbatohet përmbarimi pa zgji-
dhjen paraprake të çështjeve kontestuese. 
Përmbaruesi e njoftoi Avokatin e Popullit se 
procedura e shpërnguljes së detyrueshme 
është ndërprerë përkohësisht.

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT U PASTRUAN RRUGËT, 
TROTUARET DHE SIPËRFAQET E GJELBRA NË NJË PJESË TË KOMUNËS SË 

ÇAIRIT

 Duke vepruar sipas lëndës, të formuar me iniciativë të vet, në bazë të informatave të 
pranuara dhe fotografive të siguruara për gjendjen lidhur me ndotjen e mediumit të mjedisit 
jetësor në Komunën e Çairit, Avokati i Popullit ngriti procedurë dhe kërkoi që inspektori komunal 
të bëjë mbikëqyrje inspektuese në lokalitetin në fjalë. Avokati i Popullit njëkohësisht kërkoi të 
përcaktohet gjendja faktike dhe në bazë të të njëjtës të ndërmerren masa dhe veprime përkatëse 
me qëllim të tejkalimit të gjendjes me ndotjen.

 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, në afat prej vetëm 2-3 ditësh, me angazhimin e 
një numri të madh të punëtorëve sezonal dhe me vendosjen e 200 kontejnerëve plastikë për 
mbeturina, situata me pastrimin e rrugëve, trotuareve dhe sipërfaqeve të gjelbra, në një pjesë të 
territorit të komunës tërësisht u sanua.
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HULUMTIMI I AVOKATIT 
TË POPULLIT TREGOI SE 

QYTETARËT MË SË SHUMTI KANË 
PARAQITUR KËRKESA PËR PAJISJE 

ORTOPEDIKE, NDËRSA MË SË PAKU 
PËR MJEKIM JASHTË SHTETIT

 Avokati i Popullit zhvilloi hulumtim me 
qëllim që të fitohen informata për rrjedhën e 
procedurave sipas kërkesave dhe ankesave të 
qytetarëve para shërbimeve rajonale të Fon-
dit dhe para Ministrisë së Shëndetësisë, për 
periudhën kohore janar-qershor 2014. Në 
këtë hulumtim janë përfshirë 30 shërbimet 
rajonale të Fondit dhe Ministria e Shëndetë-
sisë, ndërsa analiza e përgjigjeve tregoi se 
qytetarët kanë paraqitur 35.115 kërkesa për 
realizimin e të drejtës për mbrojtje dhe sig-
urim shëndetësor, prej të cilave për 29.906 
është vendosur me akt përkatës juridik nga 
organi kompetent i shkallës së parë ose të 
dytë. Nga gjithsej kërkesat e paraqitura, 
15.288 janë paraqitur për pajisje ortopedike, 
ndërsa vetëm 88 kërkesa për mjekim jashtë 
vendit. Pranë Ministrisë së Shëndetësisë më 
së shumti ankesa janë paraqitur për rim-
bursimin e mjeteve për shërbime të kryera 
shëndetësore. Gjithashtu, nga hulumtimi u 
konstatua se bashkëpunimi midis shërbimeve 
rajonale të Fondit dhe Ministrisë së Shëndetë-
sisë është në nivel të ulët, ndërsa për shkak 
se megjithatë bëhet fjalë për realizimin e të 
drejtës së qytetarit, kjo është në dëm të tij 
dhe kontribuon në zvarritjen e procedurës. 
Ministria e Shëndetësisë, në numrin më të 
madh të rasteve, nuk vendos brenda afatit të 
përcaktuar ligjor, gjithashtu ky afat për pro-
cedim sipas kërkesës nuk respektohet gjith-
monë edhe nga ana e shërbimeve rajonale të 
Fondit për Sigurim Shëndetësor.

KOMUNA SHUTO ORIZARË PA 
GJINEKOLOK AMË – VAJZAT 

DHE GRATË GJENDEN SI TË DINË!

 Në Komunën Shuto Orizarë akoma nuk 
ka gjinekolog i cili do të mund të siguronte 
shërbime gjinekologjike-obstetrike për gratë 
dhe vajzat e komunës. Edhe pse në Programin 
e Ministrisë së Shëndetësisë është parashikuar 
hapja e ordinancës gjinekologjike, megjithatë 
një gjë e tillë nuk u zbatua dhe gratë e vajzat 
e kësaj komune zgjodhën gjinekologë amë
në komuna të tjera nga të cilët nuk janë të 
kënaqura, ndërkohë që ankohen edhe për 
arkëtime të paligjshme, si dhe për shërbime 
jocilësore shëndetësore. Nga muaji kor-
rik 2014, Ministria siguroi ordinancë gjine-
kologjike e cila ofron shërbime shëndetësore 
gjinekologjike një herë në javë, por nuk ofroi 
gjinekolog amë në mënyrë që gratë dhe va-
jzat papengesë dhe në mënyrë cilësore t’i re-
alizojnë të drejtat e shëndetit riprodhues.

TË SËMURËT NGA “GOSHER” 
DHE SINDROMA “PRADER WILLI 

(PWS)- SLEEP APNEA” PA KUSHTE 
PËR MJEKIM NË INSTITUCIONET 
SHËNDETËSORE TË MAQEDONISË

 Të sëmurët nga sëmundja “Gosher” 
dhe me diagnozë të sindromës Prader Willi 
(PWS)- Sleep Apnea ende nuk kanë siguruar 
trajtim përkatës dhe lehtësim gjatë furnizimit 
me terapinë e nevojshme e cila është shumë 
e kushtueshme dhe nuk është në barë të Fon-
dit për Sigurim Shëndetësor. Nëpër klinika 
nuk ka kushte për mjekimin e të sëmurëve, 
ndërsa Fondi nuk pranon çdoherë t’i dërgoj 
për mjekim jashtë shtetit.

 Avokati i Popullit konsideron se duhet 
të krijohen kushte për mbrojtjen adekuate 
shëndetësore të këtyre personave prandaj 
dhe kërkoi nga Komisioni për Sëmundje të 
Rralla pranë Ministrisë së Shëndetësisë që t’i 
përfshijë në Programin për sëmundje të rralla 
ose terapia t’u sigurohet në barrë të Fondit 
për Sigurim Shëndetësor.
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FËMIJËT PËRDORUES TË DROGËS NUK JANË TËRËSISHT TË MBROJTUR

	 Gjithnjë	e	më	shumë	fëmijë	janë	përdorues	të	drogave	në	llogari	të	zvogëlimit	të	kufirit	
të grupmoshës së fëmijëve. Përdoruesi më i ri i mjeteve narkotike në Republikën e Maqedoni-

së është një fëmijë trevjeçar i cili thithë ngjitës dhe një tetëvjeçar i cili injekton drogë. Kjo u 
konstatua në tryezën e rrumbullakët e cila u mbaj në organizimin e Avokatit të Popullit dhe Sho-
qatës HOPS-Opsione për Shëndet të Mirë, me temë: “Trajtimi dhe kujdesi ndaj fëmijëve të cilët 
përdorin droga”. 

 Sipas Avokatit të Popullit, gjendja aktuale me fëmijët të cilët përdorin droga është alar-
mante dhe duhet të ndërmerren masa urgjente dhe të paprolongueshme për mbrojtjen dhe tra-
jtimin e fëmijëve, hartimin e Protokollit përkatës me të cilin do të rregullohej trajtimi mjekësor 
dhe Programit për mbështetje psiko-sociale të fëmijëve dhe familjeve të tyre. Vetëm përmes vep-
rimit ndërsektorial, përkatësisht zbatimit të vazhdueshëm të masave për parandalim, edukimit 
në të gjitha nivelet e arsimit për dëmin nga përdorimi i drogave, si dhe përforcimit të familjes 
si bashkësi themelore dhe rritjes së kapaciteteve të organeve të cilat kryejnë mbikëqyrje mbi 
familjen, mund të pritet përmirësim i gjendjes me këtë dukuri në mesin e fëmijëve. 

INSTITUCIONET PUBLIKE PËR 
PËRKUJDESJEN E FËMIJËVE ME 

SJELLJE PROBLEMATIKE NUK E 
ARRIJNË QËLLIMIN E DËSHIRUAR

 Nga procedimi i lëndëve të Avokatit të 
Popullit rezulton konkluzioni se fëmijët, të cilët 
për shkak të problemeve me sjelljen dërgohen 
në IP “25 Maji” dhe IP “Ranka Milanoviq”, më 
shumë janë në arrati sesa nën trajtimin dhe 
kujdesin adekuat të këtyre institucioneve. 
Vetëm si shembull, dy të mitura, të cilat me 
aktvendim të qendrës kompetente ishin ven-
dosur në IP “25 Maji”, nga gjithsej 781 ditë 
vetëm 36 ditë kanë qëndruar në institucion. 
Edhe Institucioni Publik dhe Qendra Ndërko-
munale janë të njoftuara me problemin, por 
nuk kanë ndërmarrë asgjë për funksionimin 
më të mirë të institucioneve, me qëllim që ta 
rrisin efektin e kësaj forme të përkujdesjes së 
fëmijëve e cila nuk i jep rezultatet e pritura.

QENDRAT PËR PUNË 
SOCIALE NUK MUND T’I 

ZBATOJNË PLOTËSISHT 
AKTVENDIMET E VETA 

	 Për	 shkak	 të	 marrëdhënieve	 konflik-
tuoze dhe mosdurimit midis prindërve të cilët 
janë të divorcuar/ndarë, lëndohen fëmijët me 
atë	që	u	kufizohet	e	drejta	e	kontakteve	me	
prindin me të cilin nuk jetojnë. Qendrat kom-
petente për punë sociale, në të shumtën e 
rasteve, ua bëjnë me dije prindërve obligimin 
për respektimin e aktvendimit për takime ose 
i udhëzojnë prindërit në Këshillimore, por nuk 
arrijnë çdoherë ta mbrojnë fëmijën dhe të 
drejtën e tij që në bazë të njëjtë ta realizojnë 
kontaktin me të dy prindërit, përkatësisht pa-
pengesë të realizojë marrëdhënie personale 
dhe kontakte me prindin me të cilin nuk jeton.

PAGESA JO NË KOHË E KOMPENSIMEVE NË PARA NGA MBROJTJA SOCIALE E 
RREZIKON EKZISTENCËN E SHFRYTËZUESVE 

 Avokati i Popullit konstatoi pagesë të vonuar dhe jo në kohë të kompensimeve në para 
për Ndihmë sociale në para, Ndihmë të njëfishtë në para, Ndihmë të posaçme në para, Ndihmë 
dhe përkujdesje nga person tjetër, Shtesë prindërore për fëmijën e tretë, Kompensim të kushtë-
zuar në para dhe Subvencionim për energji elektrike. Qendrat ndërkomunale për punë sociale 
përgjegjësinë ia hedhin Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa ata nuk i kanë ndërmarrë 
masat e nevojshme për pagesë të rregullt dhe rrjedhëse, veçanërisht për mjetet të cilat duhet t’u 
paguhen në mënyrë retroaktive shfrytëzuesve të mbrojtjes sociale.
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STËRZGJATJE E 
PROCEDURAVE, PARA 

KOMISIONIT SHTETËROR PËR 
VENDOSJE NË PROCEDURË 
ADMINISTRATIVE DHE PROCEDURË 
NGA MARRËDHËNIA E PUNËS NË 
SHKALLË TË DYTË, PËR LËNDËT NGA 
FUSHA E PENSIONIT

 Në vend të marrjes së vendimit bren-
da afatit ligjor prej dy muajsh, Komisioni 
Shtetëror për Vendosje në Procedurë Admin-
istrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e 
Punës në Shkallë të Dytë, vendimin e merrte 
pasi të kalonin më së paku gjashtë muaj nga 
paraqitja e ankesave të qytetarëve. 

 Avokati i Popullit, këtë stërzgjatje të 
palejueshme ligjore të procedurave para 
Komisionit Shtetëror e vlerësoi si cenim të të 
drejtave të qytetarëve, ndërsa me qëllim të 
locimit të problemit të vërtetë dhe tejkalimin e 
tij, dërgoi Pyetësor deri te organi kompetent, 
me qëllim që të zbatohet hulumtimi i cili do 
të jepte përgjigje për problemin, megjithatë, 
Komisioni Shtetëror edhe përkrah afatit më të 
gjatë për përgjigje dhe plotësimit të Pyetëso-
rit, si dhe Urgjencës së paraqitur nga Avokati 
i Popullit, ende nuk e ka dërguar Pyetësorin e 
plotësuar, përveç një njoftimi të shkurtër ku 
thuhet se përgjigjen mund ta gjejmë në Ra-
portin vjetor të Komisionit.

PJESËN FIKSE TË KOMPENSIMIT TË ENERGJISË TERMIKE E PAGUAJNË EDHE 
KONSUMATORËT E SHKYÇUR TË LINJËS SË VEÇANTË

 Qytetarët e shkyçur nga energjia termike reagojnë me arsye për shkak të obligimit për të 
paguar kompensim për fuqi të angazhuar (pjesa fikse) të kompensimit për energji termike. Ky 
obligim për pagesë u është imponuar edhe banorëve të hyrjeve të veçanta të cilët ngarkohen me 
këtë detyrim, edhe pse teknikisht janë të shkyçur nga sistemi dhe nuk regjistrohet konsumi i ener-
gjisë termike i linjës së veçantë të aparatit të përbashkët matës. 

 Sipas Avokatit të Popullit, ngarkimi me kompensim të pjesës fikse dhe në kushte kur nuk ka 
të regjistruar konsum të energjisë termike në linjën e veçantë të aparatit matës është cenim i të 
drejtave të qytetarëve si konsumatorë. Për këtë shkak, Avokati i Popullit deri te Komisioni Rregul-
lator për Energjetikë qysh në vitin 2013 paraqiti Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Rregull-
ave për furnizim me energji termike, por Komisioni vlerësoi se nuk ka nevojë për ndryshime dhe 
plotësime të Rregullave për furnizimin me energji termike.

CENOHEN TË DREJTAT NGA 
MARRËDHËNIA E PUNËS SË NJË 

GRUPI TË ISH-TË PUNËSUARVE 
NË DREJTORINË E DOGANAVE

 Drejtoria e Doganave, edhe pse tani-
më kanë kaluar katër vjet, akoma nuk vepron 
sipas vendimit të shkallës së dytë për tjetër-
simin dhe anulimin e aktvendimeve për ndër-
prerje të marrëdhënies së punës të katër ish-
të punësuarve dhe kërkon vendim gjyqësor 
për kthimin e tyre në punë.

 Avokati i Popullit konstatoi shkelje të 
të drejtave të këtyre personave, të cilët pas 
skadimit të afatit për përjashtim, të përcak-
tuar në aktvendimet për ndërprerjen e mar-
rëdhënies së punës, janë çregjistruar men-
jëherë, ndërsa Komisioni i Shkallës së Dytë 
me vonesë i ka anuluar ose tjetërsuar akt-
vendimet për ndërprerje të cilat kanë qenë 
bazë për çregjistrim. Të punësuarit nuk mund 
të paraqesin aktgjykim gjyqësor për kthim 
në punë, për shkak se nuk ka ndërprerje të 
ligjshme të marrëdhënies së punës. Avokati i 
Popullit kërkoi dhe sugjeroi të veprohet sipas 
aktvendimeve të shkallës së dytë nga ana e 
Drejtorisë së Doganave e cila nga ana tjetër 
refuzon të veprojë.
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MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS FUSHAVE

MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve, për realizimin e të drejtave nga siguria 
dhe mbrojtja shëndetësore, Avokati i Popullit konstatoi se gjendja sociale e qytetarëve, në vitin 
2014, nuk është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme, e që konfirmohet edhe me numrin 
e rritur të parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të Popullit për mbrojtjen e të drejtave 
nga mbrojtja sociale.

 Numri më i madh i parashtresave nga fusha e mbrojtjes sociale u parashtruan për shkak 
të zvarritjes së paarsyeshme të procedurave në shkallë të parë për realizimin e të drejtave.

 Përkatësisht, nga përmbajtja e parashtresave të qytetarëve, Avokati i Popullit konstatoi 
pagesë jo me rregull, përkatësisht të vonuar, të kompensimeve në bazë të ndihmës sociale, 
shtesës prindërore për fëmijën e tretë, kompensimit me kusht në para, ndihmës së përhershme 
në para, ndihmës dhe përkujdesit nga person tjetër, si dhe për mobilitet dhe shurdhëri. Qendrat 
ndërkomunale për vendosje sipas kërkesave të qytetarëve, në lidhje me këtë problem, distanco-
hen me arsyetimin se nga ana e tyre janë miratuar aktvendime për të drejta konkrete nga mbroj-
tja sociale dhe se pagesa e mjeteve është në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale. Avokati i Popullit, për tejkalimin e gjendjes së këtillë dhe me qëllim që në kontinuitet dhe 
në mënyrë rrjedhëse të paguhen mjetet për qytetarët, në bazë të të drejtës së njohur, përveç 
intervenimeve individuale pranë qendrave kompetente për punë sociale, dërgoi edhe Informatë 
deri te ministri i Punës dhe Politikës Sociale me propozim për ndërmarrjen e masave. Së këtejmi, 
Avokati i Popullit potencoi se me pagimin e rregullt dhe në kohë të këtyre kompensimeve siguro-
het realizimi i garancisë kushtetuese për siguri sociale dhe drejtësi sociale, solidaritet, human-
izëm dhe reintegrim të qytetarëve.

 Në këtë periudhë raportuese u parashtruan parashtresa për shkak të zvarritjes së pro-
cedurës në shkallë të parë dhe mosdhënies së ndihmës përkatëse profesionale qytetarëve nga 
ana e personave zyrtarë. Veçanërisht, për pakënaqësinë nga puna e tyre, qytetarët u ankuan 
nga qendra për punë sociale: Kisella Vodë, Karposh dhe Çair. Avokati i Popullit, përveç inter-
venimeve me shkrim deri te udhëheqësit e qendrave për punë sociale, kërkoi edhe nga drejtori 
i IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit të ndërmerr masa me qëllim 
të përmirësimit të sjelljes ndaj qytetarëve, shfrytëzues të mbrojtjes sociale dhe vendimmarrjes 
me kohë sipas kërkesave të tyre me miratimin e aktit përkatës, si dhe sanksionimin e sjelljes së 
personave zyrtarë.

 Në këtë kontekst, me qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit u vizituan disa qendra, 
me ç’rast nga ana e Avokatit të Popullit u dhanë rekomandime për përmirësimin e punës së 
tyre, përkatësisht veprimin më efikas, me përgjegjësi dhe të ligjshëm sa u përket kërkesave të 
qytetarëve. Pas këtij hapi, u vërejt përmirësim i bashkëpunimit nga ana e qendrave të lartpër-
mendura, në raport me qytetarët shfrytëzues të së drejtës të mbrojtjes sociale, ndërsa në disa 
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raste nga ana e personave udhëheqës zyrtarë u sanksionua sjellja e të punësuarve, përkatësisht 
u shqiptuan masa disiplinore.

 Duke vepruar sipas parashtresave nga kjo fushë, në disa raste Avokati i Popullit konsta-
toi se të drejtat sociale të qytetarëve abrogohen për shkak të moslajmërimit të ndryshimeve 
të gjendjes materiale të familjes, me ç’rast u janë miratuan aktvendime me të cilat qytetarët 
detyrohen t’i kthejnë mjetet e pranuara deri atëherë. Duke e marrë parasysh se shfrytëzuesit 
jo vetëm që mbeten pa burimin e vetëm të mjeteve për ekzistencë por, ata detyrohet edhe t’i 
kthejnë mjetet edhe pse nuk kanë mundësi financiare. Avokati i Popullit vuri në pah parimin e 
orientimit shërbyes dhe ndihmës për qytetarët e painformuar, përkatësisht nevojën që të njihen 
me obligimet të cilat dalin nga ndonjë e drejtë e caktuar.

 Së këtejmi, Avokati i Popullit, edhe pse i kishte parasysh dispozitat ligjore, sipas së cilave 
qytetarët e kanë për detyrë t’i paraqesin të gjitha ndryshimet në gjendjen materiale dhe famil-
jare, megjithatë sugjeroi se do të duhet të mbahet llogari për realizimin e kujdesit të Republikës 
për mbrojtjen sociale të qytetarëve, në përputhje me parimin e drejtësisë sociale. Për këtë qëll-
im, Avokati i Popullit, në bashkëpunim me organizata joqeveritare dhe disa vetëqeverisje lokale 
në Qytetin e Shkupit organizoi takime njëditore me qytetarët të cilët i informoi me të drejtat dhe 
obligimet e tyre, por edhe i këshilloi në lidhje me realizimin papengesë të të drejtave nga fusha 
sociale.

 Avokati i Popullit, në periudhën raportuese, e monitoroi gjendjen me personat e vendo-
sur në Qendrën e Pranimit në “Çiçino Selo”, me ç’rast intervenoi para organeve kompetente me 
kërkesë që të ndërmerren masa për përmirësimin e kushteve dhe gjendjes së këtyre personave. 
Për fat të keq, krahas masave të ndërmarra nga ana e IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale 
të Qytetit të Shkupit dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, këta persona edhe më tej nuk 
janë të kënaqur nga kushtet e jetesës në Qendrën e Pranimit dhe nga kujdesi joadekuat i organ-
eve kompetente.

 Sa u përket personave, të cilët nuk kanë mundësi që në mënyrë të pavarur t’i kryejnë 
nevojat e tyre jetësore, Avokati i Popullit edhe këtë vit konstatoi zvarritje të procedurave për 
realizimin e të drejtës së shtesës për verbëri dhe mobilitet ose ndihmës së përhershme në 
para, veçanërisht për shkak të kryerjes jo në kohë të kontrollove nga komisionet kompetente 
mjekësore dhe mosdërgimit të mendimeve dhe raporteve për gjendjen shëndetësore të aplikue-
sve deri te organi kompetent.

 Një pjesë e parashtresave i dedikohej mosveprimit sipas aktgjykimeve të Gjykatës 
Administrative, me të cilat anulohen aktvendimet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 
Thuaja se në të gjitha rastet, Avokati i Popullit konstatoi se nga ana e Ministrisë aktgjykimet an-
kimohen deri te Gjykata e Lartë Administrative dhe për shkak të procedurave të gjata një numër 
i madh i qytetarëve ende presin zgjidhjen e çështjes. Në ndërkohë, qytetarët u penguan nga 
qendrat që të paraqesin kërkesë të re për realizimin e ndonjë të drejte të caktuar me arsyetimin 
se është në rrjedhë procedura gjyqësore. Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit intervenonte në 
kontekst të hapjes së procedurave të reja për realizimin e të drejtave nga mbrojtja sociale, për-
katësisht pranimin e kërkesave të qytetarëve dhe marrjen e vendimit sipas të njëjtave, e që në 
numër të madh u pranuan nga qendrat për punë sociale.
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Mbrojtja sociale e qytetarëve zbato-
het me vështirësi, ndërsa për shkak të pag-
esës së vonuar të kompensimeve në para, 
qytetarët ballafaqohen me vështirësi në 
jetën e përditshme;

Nuk është përmirësuar azhurnimi dhe 
sjellja e qendrave për punë sociale të cilat, 
me mosveprimin në kohë sipas kërkesave 
të qytetarëve, e pengojnë realizimin e të 
drejtave;

Të ndërmerren masa që pagesa mu-
jore e kompensimeve në para të bëhet në 
kohë dhe në kontinuitet në bazë të mbrojtjes 
sociale, me ç’rast të merren parasysh edhe 
nevojat reale të familjeve në rrezik të cilat 
nuk kanë kurrfarë të ardhurash;

Të përmirësohet puna e qendrave 
kompetente për punë sociale, si dhe sjellja 
ndaj qytetarëve, me qëllim që të veprohet 
në kohë sipas kërkesave të tyre për mbrojtje 
sociale;

Konstatime Rekomandime

Të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor, si të drejta materiale personale dhe të 
drejta të patjetërsueshme, të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ndërsa 
më për së afërmi të rregulluara me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, janë të drejta 
elementare dhe realizimi i tyre papengesë është me rëndësi esenciale për qytetarët e Republikës 
së Maqedonisë. 

 Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë, në suaza të kompetencave të veta, ka 
mundësi të veprojë dhe të intervenojë në rastet kur këto të drejta të qytetarëve cenohen nga ana 
e institucioneve të shtetit. Praktika tregon se më së shpeshti nevoja për intervenim në fushën e 
realizimit të të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor paraqitet për shkak të veprimit jo në 
kohë dhe joefikas të organeve në procedurat administrative të iniciuara nga ana e qytetarëve.

 Në periudhën raportuese, në numër më të madh ishin parashtresat për realizimin e të 
drejtës së pensionit invalidor. Qytetarët më së shpeshti u ankuan për jo-objektivitetin gjatë mi-
ratimit të vendimeve të komisioneve kompetente, përgjegjëse për vlerësimin e aftësisë së punës. 
Edhe përkundër faktit se Seksioni për vlerësimin e aftësisë së punës pranë Fondit për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor, si organ kompetent për realizimin e të drejtës për pension invalidor, në 
mënyrë të konsiderueshme është më efikas dhe më i shpejtë në miratimin e vendimeve, kra-
hasuar me vitet e kaluara, megjithatë qytetarët shprehen të pakënaqur sa i përket përmbajtjes 
së akteve të miratuara dhe e shfrytëzojnë të drejtën e ankesës para organit të shkallës së dytë, e 
që nga ana tjetër, vetvetiu e zvarrit procedurën. Avokati i Popullit intervenoi para Fondit, në lidhje 
me përcaktimin real të gjendjes faktike dhe përcaktimin objektiv të të dhënave me  qëllim që 
qytetarët, të cilët e kanë humbur aftësinë e punës, ta realizojnë të drejtën e pensionit invalidor. 
Edhe në këtë periudhë raportuese kishte ankesa nga qytetarët në lidhje me obligimet ligjore për 
kontrolle ekzaminuese pas realizimit të së drejtës për pension invalidor. Por, duke e marrë para-
sysh faktin se bëhet fjalë për kushte të përcaktuara me ligj, në këtë drejtim nuk ka mundësi për 
intervenim nga ana e Avokatit të Popullit. Në rastet kur kushtet ligjore ishin plotësuar, qytetarët 
e realizonin të drejtën e pensionit invalidor.

 Sa u përket parashtresave për zvarritjen e procedurës për shkak të dorëzimit të lëndës 
në këqyrje dhe trajtim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak të dyshimit se është 

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR
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kryer vepër penale me dokumentacion të falsifikuar dhe të dyshimtë, në fushën e realizimit të të 
drejtave për fitimin e pensionit invalidor në vitin 2014, krahasuar me vitet paraprak, numri i 
parashtresave u zvogëlua në masë të konsiderueshme. Avokati i Popullit intervenoi para minis-
trisë kompetente dhe pas intervenimit veproi organi.

 Vlen të theksohet edhe numri i madh i parashtresave të parashtruara para Avokatit të 
Popullit të cilat kanë të bëjnë me mosrespektimin e afateve ligjore për realizimin e të drejtave 
nga sigurimi pensional dhe invalidor. Edhe pse numri i këtyre parashtresave është zvogëluar, në 
krahasim me një vit më parë, megjithatë problemi vazhdon të jetë aktual. Përkatësisht, zvarri-
tja e procedurave para organeve paraqitet tek organi i shkallës së dytë. Sipas informatave të 
Avokatit të Popullit, Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Proce-
durë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, në këtë vit raportues, për asnjë lëndë nuk ka 
vepruar në përputhje me afatet e përcaktuara ligjore. Sugjerimet dhe intervenimet e Avokatit të 
Popullit tek organi i shkallës së dytë, në drejtim të përshpejtimit të procedurave dhe efikasitetit 
të vendimmarrjes, ende nuk kanë një përgjigje. 

 Avokati i Popullit, stërzgjatjen e palejueshme ligjore të procedurave para organeve kom-
petente në fushën e realizimin të të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor, e vlerësoi si 
shkelje të të drejtave të qytetarëve, prandaj dhe shumë herë ndërmori intervenime me shkrim 
dhe përmes inspektimeve të drejtpërdrejta. Me qëllim të locimit të problemit të vërtetë dhe 
tejkalimit të tij, Avokati i Popullit deri te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Admini-
strative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë dërgoi Pyetësor, me qëllim 
që të zbatohet hulumtimi i cili do të jepte përgjigje në lidhje me problemin në fjalë. Edhe pse u 
dha një periudhë më gjatë kohore për dhënien e përgjigjes dhe plotësimin e Pyetësorit, si dhe 
Urgjencës së dërguar nga Zyra e Avokatit të Popullit, Komisioni shtetëror kompetent ende nuk 
e ka dërguar Pyetësorin e plotësuar, përveç një njoftimi të shkurtër në të cilin na sugjeron se 
përgjigjen mund ta gjejmë në Raportin vjetor të Komisionit.

 Parashtresat që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave për pension pleqërie, në këtë 
periudhë raportuese, janë të dytat me radhë sa i përket numrit në aspekt të mbrojtjes së të 
drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor dhe në të shumtën e rasteve kanë të bëjnë me 
pamundësinë e realizimit të të drejtës së pensionit të pleqërisë për shkak të mospasjes së do-
kumentacionit përkatës, të nevojshëm për evidentimin e stazhit për pension ose për shkak të 
mosplotësimit të kushteve ligjore për realizimin e të drejtës së pensionit të pleqërisë. Një pjesë 
e parashtresave kanë të bëjnë edhe me pakënaqësinë e shumës së përllogaritur për bazën e 
pensionit, si dhe me veprimin jo në kohë të organeve kompetente. Megjithatë, numri i parashtre-
save, të cilat kanë të bëjnë me veprimin jo në kohë të organeve, krahasuar me vitet raportuese 
paraprake, është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme. Në këtë kontekst, në numër të kon-
siderueshëm janë edhe parashtresat në lidhje me të dhënat e paevidentuara ose të evidentuara 
gabimisht në evidencën amë, kontributet e papaguara në kohë, të dhënat e dërguara jo në kohë 
deri te Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë nga ana e punëd-
hënësve.

 Në aspekt të problemit me arkëtimin e kontributeve, Avokati i Popullit i sugjeroi Fondit 
ndërmarrjen e masave të parashikuara me ligj për arkëtimin e kontributeve në mënyrë që të 
sigurohen të drejtat e të siguruarve, dhe pas kësaj Fondi veproi.

 Në vitin 2014 në mënyrë të konsiderueshme është rritur numri i parashtresave të 
qytetarëve të cilat kanë të bëjnë me stazhin e pensionit. Problem më i shpeshtë është se stazhi 
i pensionit nuk është evidentuar në evidencën amë të Fondit edhe përkundër kontributeve të 
paguara në bazë të vendimit të miratuar gjyqësor, për shkak se punëdhënësi nuk e ka paguar 
kamatën për pagesën me vonesë të kontributeve. Në rastet e këtilla, intervenimi i Avokatit të 
Popullit ishte në drejtim të evidentimit të kontributeve të paguara, pavarësisht kamatës, në 
mënyrë që të mos kufizohen të drejtat e personit të siguruar, i cili pa fajin e tij është vënë në 
pozitë të palakmueshme. Fondi, lidhur me këtë çështje, edhe më tej shpeshherë nuk vepron 
sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit, dhe për këtë shkak mbeten të parealizuara të drejtat e 
qytetarëve.

  Numri i parashtresave, të cilat kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës së pensionit 
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familjar, gjatë këtij viti është zvogëluar në masë të konsiderueshme, krahasuar me vitin e më-
parshëm. Duke i pasur parasysh ndryshimet ligjore nga kjo fushë, konform të cilave kanë lëvizur 
kufijtë e moshës për realizimin e kësaj të drejte, Avokati i Popullit nuk kishte bazë për procedim, 
ndërkaq sa u përket rasteve ku janë plotësuar kushtet ligjore, ka intervenuar deri te organi kom-
petent, me ç’rast qytetarët e kanë realizuar të drejtën e pensionit familjar.

 Edhe gjatë këtij viti, qytetarët u ballafaquan me vështirësi gjatë realizimit të të drejtës 
për pension mbi bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe bilaterale, edhe pse numri i tyre 
është zvogëluar në masë të konsiderueshme, sidomos gjatë realizimit të pjesës proporcionale të 
pensionit ose gjatë pensionimit me stazh të realizuar në ish-republikat e RSFJ-së. Avokati i Pop-
ullit intervenoi në atë mënyrë që drejtpërsëdrejti kontaktonte me personat zyrtarë të organeve 
kompetente të huaja, si dhe insistonte që Fondi të kontaktojë në kontinuitet me të njëjtët, me 
qëllim të tejkalimit të problemeve dhe përshpejtimit të procedurave. Këto intervenime rezultuan 
me realizimin e të drejtave të qytetarëve.

 Një pjesë e qytetarëve u ankuan për cenimin e të drejtave që kanë të bëjnë me pensionin 
si objekt përmbarimi. Në këto raste, Avokati i Popullit i sugjeroi organit kompetent mbajtjen e 
shumës së lejuar ligjore, e cila nuk guxon ta tejkalojë një të tretën e shumës së pensionit dhe 
në të gjitha rastet u veprua sipas sugjerimeve. Duke vepruar sipas parashtresave të cilat kanë 
të bëjnë me mbajtjen e një pjese të pensionit për shkak të pensionit të paguar pabazë, për çka 
u lëshuan vërejtje para padisë ose vendime tashmë të miratuara gjyqësore, Avokati i Popullit në 
numrin më të madh të rasteve konstatoi se Fondi vepron në përputhje me ligjin dhe nga shuma 
e pensionit mban deri një të tretën.

 Në këtë periudhë raportuese pati edhe një numër të vogël të parashtresave sipas të cilave 
veproi Avokati i Popullit dhe të cilat kishin të bënin me të drejtat e parealizuara të kompensimit 
në para për dëmtime trupore, akomodim me qira në azil për pleq, punë me orar të shkurtuar të 
punës, pension minimal, të drejta për mospagimin e asistencës në para për pensionim nga ana 
e punëdhënësit dhe ngjashëm.

 Edhe në vitin 2014, Avokati i Popullit u kushtoi vëmendje të veçantë qytetarëve duke i 
precizuar dispozitat konkrete ligjore dhe duke ua shpjeguar procedurat juridike, me qëllim që të 
njoftohen me kornizën ligjore në fuqi, të njoftohen me të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore, 
si nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, ashtu edhe nga të gjitha fushat e tjera të rregul-
luara me të drejtën pozitive në Republikën e Maqedonisë.

 Në këtë drejtim, përveç këshillimit të qytetarëve në zyrat e Avokatit të Popullit, gjatë 
vitit 2014, u vizituan azilet e pleqve në: Shkup, Kumanovë, Prilep dhe Manastir, si dhe u zhvillu-
an takime dhe biseda të drejtpërdrejta me qytetarë - pjesëtarë të grupeve vulnerabile dhe të 
margjinalizuara në disa komuna të Shkupit dhe qytete të Republikës së Maqedonisë.
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Vazhdon realizimi i avashtë dhe i 
vështirë i të drejtave nga sigurimi pensio-
nal dhe invalidor, veçanërisht për shkak të 
kohëzgjatjes së paarsyeshme të procedurave 
sipas ankesave para Komisionit Shtetëror 
për Vendosje në Procedurë Administrative 
dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në 
Shkallë të Dytë;

Është përmirësuar puna e Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqe-
donisë dhe njësitë e tij rajonale si organe të 
shkallës së parë në veprimin sipas kërkesave 
të qytetarëve;

Qytetarët, sidomos grupet vulnera-
bile dhe të margjinalizuara, në masë të pa-
mjaftueshme i dinë mënyrat dhe mekaniz-
mat për realizimin e të drejtave nga sigurimi 
pensional dhe invalidor;

Përshpejtim i procedurave sipas kërke-
save të qytetarëve, veçanërisht përshpejtim 
i procedurave sipas ankesave të paraqitu-
ra, me qëllim që qytetarët ta realizojnë më 
shpejtë dhe në mënyrë më efikase të drejtën 
e tyre;

Të vazhdohet me veprimin në kohë 
dhe thelbësor të organeve sipas interveni-
meve të Avokatit të Popullit;

Organet kompetente të ndërmarrin 
masa dhe aktivitete për njohjen/informimin 
e qytetarëve me qëllim të sigurimit të mbroj-
tjes adekuate të të drejtave të qytetarëve 
nga fusha e pensionit;

Konstatime Rekomandime

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve për mbrojtjen shënde-
tësore dhe sigurimin shëndetësor, konstatoi se qytetarët i realizojnë me vështirësi dhe në proce-
dura të stërzgjatura të drejtat e tyre.

 Numri i parashtresave nga kjo fushë, në vitin raportues, është përafërsisht i njëjtë sikurse 
edhe gjatë vitit paraprak ndërkaq, qytetarët kërkonin intervenim nga Avokati i Popullit për shkak 
të zvarritjes së procedurës sipas kërkesave ose ankesave të tyre para Ministrisë së Shëndetë-
sisë dhe Fondit për Sigurim Shëndetësor, më tutje për realizimin e të drejtave nga sigurimi i 
detyrueshëm shëndetësor, të drejtave për kompensimin e mjeteve gjatë kohës së mungesës nga 
puna për shkak të shtatzënisë, amësisë, sëmundjes, lëndimit në punë dhe ngjashëm. Gjithash-
tu, kërkesë për mbrojtjen e të drejtave kërkohej për realizimin e të drejtës së refundimit të 
mjeteve për shërbimet e ofruara shëndetësore, të drejtës së dërgimit për mjekim jashtë vendit, 
të drejtave pas përfundimit të mjekimit spitalor dhe ngjashëm. Një numër më i vogël i parash-
tresave të qytetarëve u parashtruan për mjekim të pandërgjegjshëm, joprofesional dhe jocilësor.

 Duke vepruar sipas një numri të madh të parashtresave të parashtruara nga pjesëtarët 
e bashkësisë rome për shkak të moslëshimit të fletëdaljes nga më shumë klinika të Shkupit, 
për shkak të borxhit të papaguar të pacientëve për shërbimet e ofruara shëndetësore, Avokati i 
Popullit përmes analizimit të të dhënave të parashtruesve, ndërkaq pas konstatimit të gjendjes 
faktike, i konfirmoi të dhënat se parashtruesit e parashtresave ishin kushtëzuar nga klinikat e 
Shkupit me pagesën e borxhit për shërbimet e ofruara shëndetësore për lëshimin e fletëdaljes.

 Avokati i Popullit u dërgoi sugjerim drejtorëve të klinikave të Shkupit, me ç’rast vuri në 
dukje se me veprime të këtilla bëhet cenimi i të drejtave të qytetarëve si pacientë. Sipas Avokatit 
të Popullit, lëshimi i fletëdaljes në asnjë rast nuk guxon të kushtëzohet me arkëtimin paraprak 
të borxhit ose participimin për shërbimet e ofruara shëndetësore, për shkak se fletëdalja lësho-

SIGURIMI DHE MBROJTJA SHËNDETËSORE
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het pasi të përfundojë mjekimi spitalor dhe e njëjta qytetarëve u nevojitet për mjekim të më-
tutjeshëm. 

Në të gjitha rastet u pranuan sugjerimet e Avokatit të Popullit dhe qytetarëve iu lëshua 
fletëdalja.

 Sa u përket ankesave të qytetarëve për pakënaqësinë nga lartësia dhe mënyra e përl-
logaritjes së shërbimeve të ofruara shëndetësore, Avokati i Popullit kërkoi nga klinikat dhe Fondi 
për Sigurim Shëndetësor që për çdo rast veç e veç të konstatohet gjendja faktike dhe në bazë të 
kësaj të përcaktohet lartësia e participimit. Në rastet, në të cilat Fondi konstatoi gabim në përllo-
garitje u ndërmorën masa dhe pas kësaj qytetarët u ngarkuan me shumën reale të participimit.

 Sikurse edhe gjatë vitit të kaluar, edhe në këtë periudhën raportuese, një numër i kon-
siderueshëm i parashtresave u paraqitën për shkak të zvarritjes së procedurës sipas kërkesave 
dhe ankesave të qytetarëve para Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe Mbrojtje dhe para Minis-
trisë së Shëndetësisë. Në këtë kontekst, qytetarët shprehnin pakënaqësi edhe për shkak se orga-
ni i shkallës së parë nuk vepronte në kohë sipas lëndëve, në rastet kur Ministria e Shëndetësisë 
e merrte në konsideratë ankesën e tyre dhe lëndën kthente për rishqyrtim dhe vendimmarrje 
të sërishme. E njëjta është vërejtur edhe tek Ministria e Shëndetësisë, veçanërisht për shkak të 
veprimit jo në kohë sipas aktgjykimit të Gjykatës Administrativ.

 Avokati i Popullit konstatoi joefikasitet dhe veprim jo në kohë sipas kërkesave të qytetarëve 
dhe tejkalim të afatit ligjor për procedim dhe vendimmarrje, me ç’rast dërgoi sugjerim deri te 
organet e lartpërmendura, ndërsa me Raport të veçantë e informoi edhe ministrin e Shëndetë-
sisë.

 Pas këtyre intervenimeve u veprua për një pjesë të kërkesave të qytetarëve, ndërsa para 
Ministrisë së Shëndetësisë ende ka lëndë sipas të cilave nuk është vepruar, me çka qytetarët 
tanimë një periudhë kohore më të gjatë presin zgjidhjen e rasteve të tyre.

 Me qëllim të konstatimit të gjendjes me veprimin jo në kohë të Fondit për Sigurim Shën-
detësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë sipas kërkesave dhe ankesave të qytetarëve, Avokati i 
Popullit zbatoi hulumtim përmes dërgimit të Pyetësorit deri te të gjitha njësitë rajonale të Fondit 
dhe deri te Ministria e Shëndetësisë dhe më pas hartoi Informatë të veçantë me konstatime dhe 
rekomandime.

 Gjithashtu, u parashtruan parashtresa për arkëtimin e paligjshëm të shërbimeve shënde-
tësore, të cilat sipas legjislacionit janë falas, si dhe për shkak të arkëtimit të shumës më të lartë 
të participimit të qytetarëve pa u lëshuar faturë fiskale. Këto parashtresa u parashtruan nga gra 
dhe vajza të bashkësisë rome nga Komuna Shuto Orizarë, të cilat ishin të pakënaqura për shkak 
të mospasjes së gjinekologut në komunën në të cilën jetojnë, si dhe të pakënaqura nga trajtimi 
i mjekëve gjinekolog amë të zgjedhur në komunat e tjera.  

 Me qëllim të përcaktimit të drejtë të gjendjes faktike, Avokati i Popullit kërkoi nga Fondi 
për Sigurim Shëndetësor dhe nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror që për çdo rast 
veç e veç të bëhet kontrolli në institucionet e cekura gjinekologjike dhe sanksionimi i veprimit të 
paligjshëm eventual i gjinekologëve në fjalë.

 Nga ana e organeve të cekura nuk u konstatuan parregullsi në punën e institucioneve 
shëndetësore gjinekologjike, përveç në një rast ku u konstatua terapi e pakompletuar ampulare 
për gjendje urgjente. Në lidhje me këtë u njoftua Komisioni për vlerësimin e kushteve për shqip-
timin e ndëshkimeve kontraktuese me qëllim të ndërmarrjes së masave të cilat janë në kompe-
tencë të tij.

 Gjendja me realizimin e të drejtës së dërgimit për mjekim jashtë vendit është e ngjashme 
me gjendjen e një viti më parë. Qytetarët përsëri u ballafaquan me procedura të stërzgjatura për 
marrjen e vendimit për mjekim jashtë shtetit dhe për këtë shkak kërkonin nga Avokati i Popullit 
përshpejtimin e procedurave dhe marrjen e vendimit brenda afatit të paraparë ligjor. Një pjesë e 
këtyre sugjerimeve u pranuan dhe u miratuan aktvendime sipas kërkesave të qytetarëve, ndërsa 
një pjesë janë ende në procedurë.

 Me problemin e zvarritjes së procedurës u ballafaquan edhe qytetarët gjatë realizimit të 
të drejtës së njohjes së kompensimit të pagës për mungesë nga puna për shkak të shtatzënisë, 
amësisë, sëmundjes, lëndimit dhe ngjashëm. Me qëllim të përshpejtimit të procedurës, Avokati i 
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Popullit, përveç që u drejtua me shkrim, realizoi edhe inspektime të drejtpërdrejta me çka kon-
tribuoi që pjesërisht të tejkalohet ky problem.

 Në lidhje me parashtresat e qytetarëve për shkak të mjekimit joadekuat, joprofesional 
dhe jocilësor, duke e pasur parasysh se Avokati i Popullit nuk është i kualifikuar për ta vlerësuar 
veprimin e mjekëve, i drejtohej Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror dhe Odës së 
Mjekëve me kërkesë që të kryhet mbikëqyrje me qëllim që të përcaktohet se gjatë veprimit nga 
ana e mjekëve a është respektuar protokolli dhe rregullat mjekësore. Në asnjërin nga rastet nuk 
u konfirmuan të dhënat për mjekim joadekuat, joprofesional dhe jocilësor të mjekimit nga ana e 
mjekëve.

 Gjatë këtij viti, në numër më të vogël u parashtruan parashtresa për refundimin dhe 
njohjen e mjeteve nga ana e njësive rajonale të Fondit për ofrimin e shërbimeve shëndetësore 
ose furnizimin me ilaçe. Qytetarëve, më së shpeshti, nuk u janë njohur shpenzimet për shërbi-
met e ofruara shëndetësore për shkak se të njëjtat janë bërë në klinika të cilat nuk kanë lidhur 
kontratë me Fondin. Ndërkaq, ata qytetarë të cilët kanë shfrytëzuar shërbime në klinika kanë 
lidhur kontratë me Fondin pas intervenimit të Avokatit të Popullit dhe i kanë realizuar të drejtat 
e tyre, përkatësisht u janë rimbursuar mjetet.

Qytetarët vite me radhë presin zgjidh-
jen e rasteve të tyre, për shkak të veprimit 
joefikas dhe jo në kohë sipas kërkesave të 
tyre nga ana e Fondit për Sigurim Shënde-
tësor dhe Ministria e Shëndetësisë. Edhe më 
tej pengohet puna e Avokatit të Popullit me 
mosdërgimin e përgjigjeve dhe sipas Ra-
portit të veçantë drejtuar ministrit; 

Një numër i madh i klinikave të Shkupit, 
i kushtëzonin qytetarët që ta paguajnë para-
prakisht borxhin për shërbimet e ofruara 
shëndetësore, në mënyrë që t’u lëshohet 
fletëdalja;

Gratë dhe vajzat e Komunës Shuto Ori-
 zarë të pakënaqura nga mospasja e gjine-
kologut në komunë, si dhe nga shërbimet 
shëndetësore të cilat i marrin nga gjine-
kologët amë në vendbanimet e tjera;

Fondi i Shëndetësisë dhe Ministria të 
veprojnë në mënyrë efikase dhe në kohë, me 
qëllim të realizimit papengesë të të drejtave 
të qytetarëve si pacientë, ndërsa ministri i 
Shëndetësisë t’u përkushtojë vëmendje se-
rioze intervenimeve të Avokatit të Popullit të 
cilat i vënë në pah problemet esenciale të 
funksionimit të organeve në kompetencë të 
tij;

Të ndërmerren masa për realizimin pa-
pengesë të të drejtave të qytetarëve si pa-
cientë, me veprim sipas kërkesave të tyre 
brenda afatit të parashikuar me ligj;

Qytetarit-pacient t’i lëshohet fletëdalja 
pas përfundimit të mjekimit spitalor, ndërsa 
arkëtimi i borxhit të kërkohet në procedurë 
përkatëse;

Të shqyrtohet mundësia e hapjes së 
institucionit shëndetësor gjinekologjik në 
Komunën Shuto Orizarë, në përputhje me 
nevojat e grave dhe vajzave të kësaj ko-
mune;

Konstatime Rekomandime
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TË DREJTAT E FËMIJËS

Në 25 vjetorin e miratimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, të cilën e ka ratifikuar 
edhe Republika e Maqedonisë, Avokati i Popullit konstatoi se ende nuk realizohen plotësisht 
të drejtat e fëmijës në familje, shkollë, institucione për përkujdesjen e fëmijëve, ndërsa pa-
rimet kryesore të Konventës nuk respektohen mjaftueshëm. Kontaktet e drejtpërdrejta me për-
faqësuesit e fëmijëve, nga më shumë shkolla fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, 
si dhe bisedat me fëmijët e grupmoshave të ndryshme gjatë vizitave të tyre në Institucion edhe 
një herë e konfirmuan nevojën për inkorporimin e përmbajtjes së veçantë mësimore në procesin 
edukativ-arsimor, me qëllim të njohjes së fëmijëve me të drejtat e tyre, mënyrat dhe mekaniz-
mat mbrojtës të tyre, me çka do të kontribuohet në drejtim të rritjes së njohjes së fëmijëve me 
të drejtat e përgjithshme, si dhe me shkathtësitë e identifikimit të cenimit eventual të të drejtave 
dhe denoncimin e cenimeve të këtilla. Pikërisht në këtë drejtim, me qëllim të përmirësimit të 
gjendjes momentale lidhur me njohjen e fëmijëve me të drejtat e tyre, Avokati i Popullit, me ras-
tin e shënimit të këtij viti jubilar, në bashkëpunim me UNICEF-in, promovoi internet aplikacionin, 
përkatësisht lojën interaktive dedikuar fëmijëve të moshës nga 8 deri më 12 vjet.

Shënime hyrëse

Roli i familjes dhe ndikimi mbi zhvillimin dhe rritjen e drejtë të fëmijës është me rëndësi 
të madhe, ndërsa detyrë e prindërve është të krijojnë kushte për rritje dhe edukim papengesë 
të fëmijës, me qëllim që ai të rritet në një person i cili di ta vlerësojë mundin e investuar, duke i 
pranuar vlerat pozitive dhe duke i respektuar vlerat e veta, por edhe veçoritë dhe karakteristikat 
e të tjerëve. Pikërisht për këtë shkak, sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe Ligjit për 
familje, fëmija ka të drejtë të rritet me të dy prindërit, ndërsa obligim i prindërve është të kujde-
sen për interesin më të mirë të fëmijës. Megjithatë, edhe krahas përcaktimit të këtillë, praktika 
tregon se një numër i madh i fëmijëve, edhe pse ata nuk janë fajtor, detyrohen të jetojnë vetëm 
me njërin prind, ndërsa shumë shpesh u pamundësohet të jenë me të dy prindërit në bazë të 
barabartë. 

  Përsëri, numri më i madh i parashtresave nga kjo fushë të parashtruara para Avokatit të 
Popullit, në vitin 2014, kishin të bënin me të drejtën e kontakteve papengesë dhe takimeve të 
fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton. Çështje e këtyre parashtresave më së shpeshti ishin 
pakënaqësia e prindit nga puna e qendrave për punë sociale dhe vendimet e tyre në lidhje me 
të drejtën e takimeve. Nëse gjatë viteve të kaluara, për këtë të drejtë të fëmijës, parashtresa 
parashtronin vetëm prindërit dhe familjarët e afërm, në periudhën raportuese është shënuar 
pjesëmarrje aktive edhe e fëmijëve, me qëllim të realizimit të të drejtës së takimit me prindin 
ose motrën/vëllain. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit u sugjeronte 
qendrave për punë sociale që gjatë marrjes së vendimit ta kenë parasysh interesin më të mirë 
të fëmijës, ta dëgjojnë mendimin e tyre dhe të miratojnë vendim, i cili do të sigurojë realizim 
papengesë të kësaj të drejte, të garantuar me Konventë. 

 Qëndrim të këtillë, Avokati i Popullit ka mbajtur edhe në rastet kur njëri ose të dy prindërit 
e vuanin dënimin me burgim, duke sugjeruar se e drejta e ruajtjes së marrëdhënieve personale 
dhe kontakteve të drejtpërdrejta të fëmijës me prindin/prindërit mund të kufizohet vetëm nëse 
është në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës. Duke e marrë parasysh se në institu-
cionet ndëshkuese-korrektuese nuk ka ambiente të posaçme të përshtatura për realizimin e kon-
takteve të fëmijës me prindin i cili vuan dënim me burgim, Avokati i Popullit konsideron se është 
e nevojshme të shqyrtohet mundësia e caktimit të ambienteve të përshtatura për realizimin 

Të drejtat e fëmijës në familje
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takimeve midis fëmijës dhe prindit, pavarësisht se prindi/prindërit e vuajnë dënimin me burgim. 
 Në rastet kur prindërit dyshonin në profesionalizmin e ekipit i cili vepron sipas lëndës 

konkrete, Avokati i Popullit kërkonte nga Institucioni Publik - Enti për Veprimtari Sociale të kryej 
mbikëqyrje profesionale mbi punën e ekipit dhe të konstatojë nëse masat e ndërmarra janë në 
interesin më të mirë të fëmijës ose interesin e njërit prind. 

 Në numrin më të madh të rasteve, kjo e drejtë u pengua nga ana e vet prindërve, të cilët 
për shkak të konflikteve të ndërsjella dhe raporteve të tensionuara fëmijën e përdorin si instru-
ment për hakmarrje, ndërsa në disa raste shkonte deri në ekstrem, në drejtim të akuzimit të 
njërit prind për abuzim seksual të fëmijës, me këtë rast duke mos mbajtur llogari për ndikimin 
dhe traumat mbi fëmijën e mitur. Në raste të këtilla, Avokati i Popullit kërkonte nga qendrat kom-
petente për punë sociale t’i shfrytëzojnë mundësitë ligjore, përkatësisht t’i udhëzojnë prindërit 
për trajtim përkatës dhe ndihmë profesionale në institucionet dhe entet përkatëse, ndërsa me 
fëmijën/fëmijët të punohet në drejtim të tejkalimit të traumave dhe rezistencës eventuale të 
fëmijës ndaj prindit me të cilin nuk jeton. 

 Është i vogël numri i parashtresave të parashtruara nga familjarë të afërm të fëmijës për 
realizimin e të drejtës së takimit të fëmijës, sipas të cilave janë pranuar sugjerimet e dërguara 
nga Avokati i Popullit deri te qendrat për punë sociale dhe janë miratuar aktvendime përkatëse 
për takime. 

 Në lidhje me të drejtat e fëmijës në familje, Avokati i Popullit konsideron se qendrat 
ndërkomunale për punë sociale me përkushtim dhe në kontinuitet duhet të veprojnë për çdo rast 
veç e veç, të monitorohet gjendja në familje sepse përmes mënyrës së këtillë të punës mund të 
reagohet me kohë, por edhe të parandalohet keqpërdorimi eventual i fëmijës në familje.

Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe Ligji për familjen ndalojnë dhunën në familje dhe 
parashikojnë masa mbrojtëse nga çdo lloj dhune dhe keqpërdorimi, veçanërisht në rastet kur 
viktimë e dhunës është person i mitur. Edhe pse në numër të vogël, krahasuar me vitin paraprak, 
përsëri deri te Avokati i Popullit u paraqitën parashtresa për dhunë mbi fëmijët në familje, në 
shkollë, si dhe parashtresa për dhunë midis fëmijëve. 

 Nga procedimi i këtyre parashtresave rezulton konkluzioni se në të shumtën e rasteve 
dhunën në familje e denoncojnë vet viktimat ose të afërmit e familjes, ndërsa në një rast mbro-
jtja e fëmijës nga dhuna në familje, më saktë për sjellje joadekuate të prindit, është kërkuar nga 
Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale. 

 Avokati i Popullit, duke i analizuar të dhënat për çdo rast veç e veç, kërkoi nga qendrat 
ndërkomunale për punë sociale dhe organet e policisë të ndërmarrin masa për përcaktimin e plotë 
të gjendjes duke i vënë në pah obligimet për ndërmarrjen e masave për mbrojtjen e viktimave të 
dhunës në familje, por edhe masave ndaj ushtruesve të dhunës. Madje, edhe në rastet kur nuk 
ishin konfirmuar të dhënat për dhunë të ushtruar në familje, Avokati i Popullit kërkonte nga qen-
drat ndërkomunale për punë sociale të monitorohen familjet, përkatësisht përmes mbikëqyrjes 
mbi kryerjen e të drejtës prindërore, për një periudhë më të gjatë kohore, të sigurohet se fëmija 
nuk është viktimë e dhunës nga prindi, përkatësisht se në familje janë krijuar të gjitha kushtet 
për rritjen dhe zhvillimin e drejtë të fëmijës.

 Në lidhje me parashtresat për dhunë psikike dhe fizike mbi fëmijët, nga ana e kuadrit 
mësimdhënës, Avokati i Popullit zbatoi inspektime të drejtpërdrejta, ndërsa sipas intervenimeve 
të tij, në shkollë analizohej rasti dhe ndërmerreshin masa përkatëse. Kështu, në një rast edhe 
pse me siguri nuk janë konfirmuar të dhënat për dhunë mbi fëmijën/nxënësin nga ana e drejt-
orit të shkollës u propozua që mësimdhënësi të transferohej në shkollë tjetër, ndërsa në një 
rast tjetër, mësimdhënësi u kërkoi falje prindërve, me çka ndryshoi sjellja e tij ndaj fëmijëve 

Dhuna në familje dhe lloje tjera të dhunës ndaj fëmijëve dhe 
midis fëmijëve
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në shkollë. Në rastin e tretë, duke vepruar sipas kërkesë së prindit për sjellje joadekuate ndaj 
fëmijës në një shkollë të muzikës, mësimdhënësi u zëvendësua me një tjetër. Në të gjitha ras-
tet, Avokati i Popullit kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit ose nga inspektori i autorizuar i 
arsimit, të intervenojë duke vënë në dukje qëllimet e arsimit, në përputhje me Ligjin për arsim 
fillor, si dhe Konventën për të Drejtat e Fëmijës, sipas të cilëve fëmijët duhet të mbrohen nga 
të gjitha format e keqtrajtimit fizik dhe psikik. Madje edhe në rastet kur nga ana e Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit nuk është konstatuar dhunë fizike ose psikike ndaj fëmijëve, drejtorëve iu 
dhanë udhëzime që t’i përkushtojnë vëmendje më të madhe sjelljes së kuadrit mësimdhënës dhe 
kuadrit tjetër ndaj nxënësve në shkollë. 

 Avokati i Popullit e monitoronte edhe gjendjen me dhunën midis fëmijës, pas parashtrimit 
të parashtresës nga një grup i prindërve të shkollës fillore, si dhe me iniciativë të vet për gjend-
jen në dy shkolla të mesme në Shkup. Në përputhje me kompetencat, Avokati i Popullit kërkoi 
nga drejtorët e shkollave të ndërmarrin masa për kontrollin e sjelljes së nxënësve gjatë kohës 
që ata janë në shkollë, punën me fëmijët nga ana e shërbimit pedagogjik-psikologjik, si dhe të 
planifikohen aktivitete, përkatësisht ligjërata dhe punëtori për tejkalimin e gjendjeve konflik-
tuoze dhe mostolerancës midis fëmijëve. Si përgjigje ndaj sugjerimeve të Avokatit të Popullit, 
nga ana e shkollave u ndërmorën masa dhe, mes tjerash filloi realizimi i hartimit të programeve 
dhe protokolleve për aktivitete parandaluese dhe interaktive për tejkalimin e dhunës eventuale 
midis fëmijëve.

Në periudhën raportuese, Avokati i Popullit konstatoi se ende ka fëmijë të cilët janë në 
rrugë, fëmijë të cilët përdorin droga dhe substanca të tjera psikotrope, si dhe fëmijë të cilët 
për shkak të kujdesit joadekuat, janë marrë nga prindërit dhe janë dërguar në institucione për 
përkujdesje.

 Duke e ndjekur gjendjen me mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të këtyre fëmijëve, 
u konstatua se vetëm në Shkup dhe Manastir ekzistojnë qendra ditore për fëmijë në rrugë, se 
mungon sistemi përkatës për mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve të cilët thithin ngjitës, ndërkaq 
institucionet për përkujdesjen e fëmijëve nuk i japin rezultatet e pritura sa i përket ndikimit 
riedukues të fëmijëve.

 Karakteristikë për të gjitha grupet e lartpërmendura të fëmijëve është ajo se nuk janë të 
regjistruar në Librat e amzës të të lindurve, nuk posedojnë arsimim, nuk janë të përfshirë në sis-
temin e mbrojtjes shëndetësore dhe më shumë praktikohet forma institucionale e përkujdesjes 
së këtyre fëmijëve.

 Gjithashtu, konstatohet se familjet, nga të cilat vijnë këta fëmijë, në të shumtën e rasteve 
janë të varfra, pa mjete bazë për ekzistencë, me nivel të ulët arsimor ose pa kurrfarë arsimi, 
e që e imponon nevojën për punë të vazhdueshme dhe individuale me çdo familje ndaras, me 
qëllim të ngritjes së kapaciteteve prindërore dhe realizimit të plotë dhe kualitativ të obligimeve 
prindërore. 

 Përndryshe, për fëmijët të cilët përdorin drogë (thithin ngjitës) ose përdorin substanca 
psikotrope, Avokati i Popullit organizoi tryezë të rrumbullakët në të cilën u diskutua për gjend-
jen momentale me fëmijët të cilët përdorin droga, dhe me këtë rast u konkludua se është në 
rritje numri i fëmijëve të cilët përdorin droga, ndërsa kufiri i moshës për fillimin e përdorimit të 
drogave vazhdimisht ulet. Mungon trajtimi adekuat i këtyre fëmijëve dhe kujdesi i mëtutjeshëm 
në programe për rehabilitim dhe risocializim, e që çon në çrregullime serioze të gjendjes shën-
detësore të fëmijëve dhe rritjes së vdekshmërisë. Është e nevojshme të hartohet Protokolli 
me të cilin do të rregullohej trajtimi mjekësor dhe në të njëjtën kohë të krijohen programe për 
mbështetje psiko-sociale të fëmijëve dhe familjeve të tyre. 

Të drejtat e fëmijëve pjesëtarë të grupeve vulnerabile dhe të 
margjinalizuara
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 Për fëmijët e vendosur në institucionet publike për përkujdesjen e fëmijëve, nevojitet 
shqyrtim serioz i gjendjes aktuale për shkak të arratisjeve të shpeshta të të përkujdesurve nga 
këto institucioni dhe pamundësisë së personave profesional për të punuar në vazhdimësi me çdo 
fëmijë, me qëllim të tejkalimit të shkaqeve për të cilat është dërguar në institucion. Të dy in-
stitucionet publike për përkujdesjen e fëmijëve janë në Shkup dhe në to, përveç fëmijëve të cilët 
kanë probleme edukuese-sociale, dërgohen edhe fëmijë nga qytete të tjera të cilët janë fëmijë 
në rrugë, viktima të dhunës në familje ose lloj tjetër të dhunës dhe ngjashëm e që në mënyrë 
plotësuese rritet rreziku për sjellje devijuese të fëmijës.

Në periudhën raportuese është i vogël numri i parashtresave për realizimin e së drejtës së 
mbrojtjes shëndetësore të fëmijës dhe, në të shumtën e rasteve, prindërit kërkonin intervenim 
për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtës së dërgimit të fëmijës për mjekim jashtë vendit, ose in-
tervenim për furnizimin me pajisje të caktuar mjekësore, si dhe mjete ndihmëse gjatë  mjekimit 
të fëmijës. Avokati i Popullit duke vënë në pah të drejtën e fëmijës për mbrojtje të nivelit më të 
lartë shëndetësor, kërkoi analizimin e plotë të gjendjes, me qëllim të përcaktimit të nevojës për 
dërgimin e fëmijës në institucion përkatës shëndetësor në vend ose jashtë tij, ku do t’i ofrohet 
kurimi i nevojshëm, kujdesi dhe mjekimi. 

 Avokati i Popullit, sikurse edhe gjatë vitit të kaluar, përsëri vuri në dukje nevojën e sig-
urimit të plotë dhe gjithëpërfshirës të kujdesit dhe trajtimit shëndetësor të fëmijëve, veçanërisht 
në rastet kur bëhet fjalë për sëmundje specifike të fëmijës, për të cilat nuk ekzistojnë mundësi 
për mjekim të suksesshëm në vend. Po ashtu, Avokati i Popullit, përmes kontakteve të drejt-
përdrejta me prindërit, të cilët parashtronin parashtresa, i këshillonte ata për mënyrën e mbroj-
tjes të të drejtave përkatësisht i këshillonte të inicionin procedura përkatëse në të cilat përfshihej 
me sugjerimet dhe mendimet të tij.

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve

Arsimi fillor dhe i mesëm në Republikën e Maqedonisë është i detyrueshëm dhe falas. Kjo 
do të thotë se çdo fëmijë ka të drejtë dhe obligim të përfshihet në arsim, ta ndjek me rregull 
procesin mësimor, me qëllim që fëmija të përgatitet për jetë të përgjegjshme në shoqëri të lirë, 
në frymën e mirëkuptimit, barazisë së gjinive dhe miqësisë me grupet e tjera etnike, nacionale 
dhe fetare. 

 Me qëllim të realizimit të të drejtës së arsimit, mes tjerash, parashikohet e drejta e trans-
portit falas të nxënësve, si dhe krijimi i kushteve për ndjekjen papengesë të procesit mësimor. 

 Duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara nga prindërit për cenimin e kësaj të 
drejte, Avokati i Popullit konstatoi se në disa shkolla nuk sigurohet transporti falas i nxënësve, 
dhe të njëjtët detyrohen që udhëtimin deri në shkollë dhe anasjelltas ta paguajnë me mjete per-
sonale. Rast i këtillë është SHF “Braqa Milladinovci” në Strugë dhe SHF “Vasill Gllavinov”-Veles. 

 Gjithashtu, prindërit vinin në pah gjendjen e keqe të shkollave ku mësojnë fëmijët e tyre, 
vinin në dukje problemin e mospasjes së ngrohjes dhe energjisë elektrike, e që manifestohej 
negativisht mbi rrjedhën e procesit arsimor dhe shëndetin e fëmijëve.

 Avokati i Popullit intervenoi pranë shkollave të lartpërmendura dhe ua sugjeroi obligimet 
dhe përgjegjësitë për ndërmarrjen urgjente të masave konkrete për tejkalimin e problemeve 
me të cilat përballen nxënësit, e që kanë të bëjnë me kushtet në të cilat nxënësit e realizojnë të 
drejtën e arsimit, si dhe të drejtën e transportit falas. Gjithashtu, kërkoi të ndërmerren masa dhe 

Arsimi i fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme 
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të krijohen kushte adekuate për arsim cilësor, të cilat nuk do ta dëmtojnë shëndetin e nxënësit. 
Në kontekst të procedurës për zgjedhjen e transportuesit, i cili kryen transportin e nxënësve, 
Avokati i Popullit sugjeroi që gjatë përzgjedhjes, pushteti lokal ta merr në konsideratë kualitetin 
dhe sigurinë e transportit të nxënësve deri në shkollë dhe anasjelltas.

 Në lidhje me procedurën për zbatimin e vlerësimit ekstern në shkollat fillore dhe të mesme, 
gjatë këtij viti raportues deri te Avokati i Popullit është paraqitur vetëm një parashtresë. Duke 
vepruar sipas të njëjtës, Avokati i Popullit ndihmoi që nxënësi pas një periudhe të gjatë të merr 
përgjigje me shkrim dhe të merret vendim sipas kundërshtimit të tij me akt përkatës nga ana e 
shkollës. 

 Sa i përket realizimit të së drejtës së arsimit dhe të drejtës së zgjedhjes së fëmijëve, 
Avokati i Popullit, në periudhën raportuese, intervenoi për mbrojtjen e të drejtës së zgjedhjes 
së nxënësve në SHF “26 Korriku” Shuto Orizarë, meqë nga ana e kuadrit arsimor u ishte im-
ponuar se cilën lëndë zgjedhore do ta zgjedhin, e që është kundërshtim me interesin, dëshirën 
ose nevojën e nxënësve. Avokati i Popullit kërkoi nga Inspektorati i Arsimit të kryej mbikëqyrje 
në shkollë, me ç’rast nuk u konfirmuan të dhënat e prindërve, por megjithatë Avokati i Popullit 
drejtoi sugjerim deri te shkolla për respektimin e parimeve kryesore themelore të Konventës për 
të Drejtat e Fëmijës, përkatësisht interesin më të mirë të fëmijës, të drejtën për arsim cilësor 
dhe të drejtën e fëmijës për të qenë i dëgjuar, ndërsa mendimi i tij të jetë bazë për realizimin e 
të drejtave të tij.

Në vitin raportues u zhvilluan zgjedhje dhe me këtë rast Avokati i Popullit apeloi për mbroj-
tjen e fëmijëve nga çdo lloj keqpërdorimi dhe manipulimi dhe në këtë kontekst kërkoi respek-
timin dhe zbatimin me konsekuencë të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe Ligjit për arsim fillor/
të mesëm në të cilët, mes tjerash, ndalohet organizimi dhe veprimi politik, si dhe keqpërdorimi 
i fëmijëve.

 Me qëllim të perceptimit të gjendjes me regjistrimin e nxënësve në klasë të parë të 
shkollës fillore dhe në vit të parë të arsimit të mesëm, Avokati i Popullit, në vitin 2014, zbatoi 
hulumtim në 38 shkolla fillore dhe 26 shkolla të mesme, në 12 qytete, edhe atë në: Shkup, Ku-
manovë, Strumicë, Shtip, Prilep, Manastir, Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Veles, Koçan dhe Dibër. Mes 
tjerash, analiza e të dhënave të fituara tregoi se në një numër më të madh të shkollave fillore, të 
përfshira në hulumtim, nuk respektohet vendimi për rajonizim gjatë regjistrimit të nxënësve në 
klasë të parë. Nuk mbahet çdoherë llogari për përbërjen e kombinuar etnike të nxënësve gjatë 
formimit të paraleleve në shkolla. Po ashtu, shqetëson tendenca e formimit të paraleleve etni-
kisht të pastra, veçanërisht në shkollat e mesme, si dhe refuzimi i prindërve për t’i regjistruar 
fëmijët e tyre në shkolla, përkatësisht paralele ku mësojnë pjesëtarë të bashkësive tjera etnike. 
Nga ky hulumtim rezulton konkluzioni se paralelet me përbërje të pastër etike formohen edhe 
për shkak të gjuhës në të cilën zhvillohet procesi arsimor. 

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta vazh-
doi ta monitorojë gjendjen me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të këtij grupi të qytetarëve 
dhe trajtimin e tyre nga ana e organeve dhe institucioneve, në përputhje me Konventën për të 
Drejtat e Fëmijës dhe Konventën për të Drejtat e Personave me Invaliditet.

 Nga Avokati i Popullit, mbrojtje të të drejtave në emër të qytetarëve, pjesëtarë të kësaj 
kategorie, u kërkua nga një pjesë e anëtarëve të Lidhjes Nacionale për Persona të Shurdhër 
dhe me Pengesa në Dëgjim nga Shkupi, me qëllim të realizimit të të drejtës për interpretues 
në procedurat para organeve dhe institucioneve. Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parash-
tresës, në drejtim të realizimit papengesë të kësaj të drejte të personave me pengesa, iu drejtua 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, me ç’rast kërkoi respektim konsekuent të të drejtës 
për sigurimin e interpretuesit, përkatësisht të rritjes së numrit të njohësve të trajnuar të gjuhës 
së shenjave. Mes tjerash, Avokati i Popullit e sugjeroi obligimin që, në përputhje me Konventën 

Të drejtat e personave/fëmijëve me nevoja të veçanta
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për të Drejtat e Personave me Invaliditet, me të cilën shteti është i ngarkuar me ligj, personave 
të shurdhër t’ua sigurojë të drejtën e interpretuesve profesional të gjuhës së shenjave, me çka 
do të thjeshtëzohet qasja e këtyre personave në institucionet e ndryshme të sistemit. Ministria 
e Punës dhe Politikës Sociale informoi se në nivel të Republikës së Maqedonisë janë regjistruar 
gjithsej 16 interpretues të licencuar për gjuhën e shenjave, të cilët personat e shurdhër mund t’i 
angazhojnë për nevojat e tyre personale, por edhe gjatë komunikimit me institucionet relevante, 
në bazë të aktvendimit të miratuar nga ana e Qendrës për Punë Sociale, me të cilin personit të 
shurdhur i njihet e drejta për interpretues. Gjithashtu, në drejtim të rritjes së vazhdueshme të 
numrit të interpretuesve të licencuar të gjuhës së shenjave, për vitin 2014, janë siguruar mjete 
shtesë për organizimin e trajnimeve për njohjen e gjuhës së shenjave, në kuadër të aktiviteteve 
ekzistuese programore të Lidhjes Nacionale të Personave të Shurdhër dhe me Probleme Dëgjimi 
të Maqedonisë dhe Komisionit për Gjuhën e Shenjave, si dhe se për 120 farmacistë është organi-
zuar niveli fillestar i trajnimit për komunikim elementar në më shumë qytete në mbarë shtetin, 
për çka në buxhetin e Ministrisë janë siguruar mjete plotësuese.

 Me ndryshimet e Ligjit për mbrojtje sociale, u inkorporua e drejta e shtesës për shurdhëri 
për personat tërësisht të shurdhër, kështu që Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës 
së një personi për realizimin e të drejtës së kësaj shtese, arriti që para Qendrës për Punë Sociale 
t’i ndihmojë në realizimin papengesë të kësaj të drejte.

 Duke vepruar sipas parashtresës për zvarritjen e procedurës për vendimmarrje sipas 
kërkesës për të drejtën e shtesës për mobilitet për shkak të mospasjes së Raportit dhe Mendimit 
nga organi kompetent, Avokati i Popullit kërkoi nga Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale që 
përmes detyrës zyrtare ta sigurojë raportin e nevojshëm, me ç’rast u veprua dhe u miratua akt-
vendimi për realizimin e të drejtës.

 Në lidhje me realizimin e të drejtës së fëmijëve me nevoja të veçanta në familje, shkolla 
dhe në institucione për përkujdesjen e fëmijëve, Avokati i Popullit ndihmoi që një fëmijë të vihet 
nën kujdestarinë e babait dhe të jetojë me të dhe jo në familje tjetër. Të sigurohen të gjitha 
kushtet për arsim papengesë dhe inkluziv përmes ndjekjes së mësimit për fëmijë në karrocë 
invalidi dhe pajisje përkatëse me kompjuter në bazë të barabartë me nxënësit e tjerë të klasës. 
Po ashtu, ndihmoi që nga shkolla dhe pushteti lokal të sigurohen mjete për transportin e fëmijës 
me nevoja të veçanta në automjet të adaptuar konform nevojave të veçanta të fëmijës. Njëkohë-
sisht, pas intervenimit të Avokatit të Popullit, nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 
u ndërmorën masa për përkujdesjen adekuate të fëmijës me nevoja të veçanta, i cili paraprakisht 
ishte vendosur në institucion joadekuat. 

 Avokati i Popullit, i stimuluar nga rasti i hasur, si dhe nga informatat në lidhje me katego-
rizimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, të përfshirë në shkolla të posaçme, edhe në vitin 2014 
e potencoi nevojën për revizion të rregulloreve ekzistuese për përcaktimin e llojit dhe shkallës 
së aftësive të kufizuara dhe nevojave të veçanta të personave me të meta në zhvillim. Në këtë 
drejtim, sugjeroi që me akt përkatës të përcaktohen organet dhe institucionet të cilat do të auto-
rizohen për lëshimin e raportit dhe mendimit për nevojat e veçanta të fëmijëve dhe personave 
dhe të tejkalohen anomalitë eventuale gjatë lëshimit të raportit dhe mendimit për aftësitë e ku-
fizuara të fëmijëve/personave, për shkak se subjekte të ndryshme juridike lëshojnë raporte të 
cilët jo gjithmonë e manifestojnë gjendjen e vërtetë psiko-fizike të fëmijës/personit me aftësi të 
kufizuara.

 Edhe gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit veproi sipas parashtresave lidhur me 
pagesën jo në kohë dhe të vonuar të kthimit të kontributeve për invalidët e vetëpunësuar në 
shoqëritë mbrojtëse. Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me 
sugjerimin se me pagesën jo në kohë të kthimit të kontributeve vihet në pikëpyetje ekzistimi, 
rentabiliteti dhe likuiditeti i firmave të personave invalid, me çka kufizohen mundësitë për të 
punuar papengesë dhe negativisht reflektohet mbi ekzistencën e personave invalidë të vetëpu-
nësuar dhe familjet e tyre.

 Edhe përkrah përgjigjes se bëhen përpjekje për pagesë me rregull të këtyre mjeteve, 
Avokati i Popullit konstatoi se edhe më tej vonohet kthimi i kontributeve, prandaj dhe drejtoi 
Informatë të veçantë deri te ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
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Bashkëpunimi i organeve të administratës shtetërore me Avokatin e Popullit në fushën 
e të drejtave të fëmijës është në nivel të kënaqshëm megjithatë, nuk veprohet në kohë sipas 
kërkesave, mendimeve dhe rekomandimeve, me çka tolerohen cenimet e të drejtave të fëmijëve. 
Përkatësisht, Avokati i Popullit potencon se nevojitet veprim më i shpejtë dhe më efikas i or-
ganeve kompetente për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, me qëllim të parandalimit të cenimit 
eventual, por edhe ndërmarrjes me kohë të masave për mbrojtjen e fëmijës nga cenimet dhe 
keqpërdorimet, pavarësisht nëse cenimi bëhet nga ana e prindit, mësimdhënësit ose personit 
tjetër. Gjatë marrjes së vendimit, organet kompetente duhet ta marrin parasysh interesin më të 
mirë të fëmijës dhe të krijojnë mundësi materiale të nevojshme dhe mundësi të tjera për rritjen 
dhe zhvillimin normal të çdo fëmije, për jetë të sigurt, nivel më të lartë të mbrojtjes shëndetësore 
dhe kushte për realizimin e të drejtave të garantuara me Konventën për të Drejtat e Fëmijës.

Bashkëpunimi i organeve dhe organizatave me Avokatin e Popullit 
në fushën e të drejtave të fëmijëve

Fëmijët në familje edhe më tej nuk traj-
tohen në mënyrë adekuate, veçanërisht në 
rastet e mosmarrëveshjeve midis prindërve;

E drejta e arsimit falas nuk është res-
pektuar në të gjitha shkollat, kështu që disa 
fëmijë janë të detyruar ta paguajnë vet 
transportin deri në shkollë;

Fëmijët në rrugë, fëmijët përdorues të 
drogave dhe fëmijët me probleme edukative 
sociale janë fëmijë në rrezik, ndërsa shteti 
akoma nuk ka sistem të plotë për mbrojtjen 
e tyre efikase dhe sigurimin e qasjes deri te 
të drejtat;

Fëmijët, pjesëtarë të bashkësisë etni-
ke rome, më së shpeshti janë të segreguar 
në paralele të veçanta gjatë regjistrimit në 
klasë të parë të arsimit fillor dhe në vit të 
parë të arsimit të mesëm;

Fëmijët/personat me nevoja të veçan-
ta ende ballafaqohen me probleme të qasjes 
dhe realizimit të të drejtave;

Qendrat ndërkomunale për punë so-
ciale të ndërmarrin masa të vazhdueshme 
për monitorimin dhe punën me familjet, me 
qëllim të përmirësimit të sjelljes së prindërve 
ndaj fëmijëve.

Të krijohen kushte përkatëse për arsim 
cilësor dhe realizimin e të drejtës së trans-
portit falas në të gjitha shkollat e shtetit.

Të gjitha organet/institucionet/shër-
bimet dhe entet, seriozisht të ndërmarr-
in masa me qëllim të sigurimit të mbro-
jtjes gjithëpërfshirëse dhe trajtimit cilësor, 
mbështetjes profesionale dhe trajtimit 
mjekësor të fëmijëve në rrezik.

Respektim konsekuent të Ligjit për ar-
simin fillor/të mesëm gjatë regjistrimit të 
nxënësve dhe respektim të multietnicitetit 
gjatë formimit të paraleleve në shkolla.

Të krijohen kushte praktike për reali-
zimin papengesë të të drejtave të fëmijëve/
personave me nevoja të veçanta.

Konstatime Rekomandime
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TË DREJTAT NGA ARSIMI I LARTË

Në vitin 2014, është zvogëluar dukshëm numri i parashtresave të parashtruara deri te 
Avokati i Popullit për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave nga arsimi i lartë. Qytetarët më së 
shpeshti kërkonin intervenim për shkak të zvarritjes së procedurave për ndarjen e bursave, ven-
dosjes në konviktet të studentëve, çlirimit nga participimi, ndarjes së mjeteve të njëfishta në 
para për përgatitjen e punimeve të master-it, mbrojtjes së të drejtave në procedurën e speciali-
zimit, si dhe të drejtave të tjera të studentëve në institucionet e arsimit të lartë.

 Duke vepruar sipas parashtresave për specializim në Fakultetin e Stomatologjisë pranë 
Universitetit “Shën Cirili e Metodi” Shkup, Avokati i Popullit konstatoi se me këtë problem balla-
faqohen të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar për specializim, përkatësisht konstatoi se 
lista preliminare e kandidatëve është publikuar nga ana e fakultetit dhe disa muaj resht nuk 
është miratuar lista përfundimtare me kandidatët e pranuar. Avokati i Popullit, pas përcaktimit 
të gjendjes, konstatoi zvarritje të procedurës lidhur me publikimin e listës përfundimtare, ndërsa 
sipas sugjerimit të Ministrisë së Shëndetësisë, me qëllim që regjistrimet të fillojnë me fillimin e 
semestrit dimëror. Duke i vënë në pah kushtet për regjistrim në specializim dhe afatet për zba-
timin e procedurës, në përputhje me Ligjin për mbrojtje shëndetësore, Avokati i Popullit kërkoi 
të publikohet lista përfundimtare me kandidatët e pranuar, me qëllim që papengesë të realizohet 
e drejta dhe mbrojtja eventuale e mëtutjeshme e kandidatëve të refuzuar. Universiteti e pranoi 
sugjerimin e Avokatit të Popullit, e publikoi listën e kandidatëve të pranuar sipas të gjitha fushave 
dhe kandidatëve iu lëshuan aktvendime për miratimin e specializimit.

 Edhe pse në numër më të vogël, qytetarët, në këtë periudhë raportuese, kërkuan mbroj-
tje para Avokatit të Popullit për shkak të refuzimit që t’u lëshohet Certifikatë për kryerjen e 
ciklit të parë të studimeve, duke e kushtëzuar lëshimin e Certifikatës me pagesën e shumës së 
nevojshme për vlerësimin dhe mbrojtjen e doktoratës. Avokati i Popullit, në këto raste, kërkoi 
zbatim të plotë dhe të drejtë të Ligjit për arsim të lartë dhe Vendimit me të cilin përcaktohet 
shuma e mjeteve të shkollimit dhe përgatitja e disertacionit të doktoratës, si dhe vuri në pah 
edhe Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë sipas së cilës ligjet dhe aktet e tjera normative 
nuk mund të kenë ndikim prapaveprues, përveç në rastet kur një gjë e tillë është në favor të 
qytetarëve. Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua dhe kandidatëve iu lëshuan certifikatat e 
nevojshme.

 Disa parashtresa u parashtruan nga studentë të cilët të pakënaqur nga aktvendimet e 
Ministrisë së Arsimit, ndërkaq në lidhje me ndarjen e bursave studentore, kanë paraqitur kundër-
shtime deri te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, ndërsa nuk ishin ndërmarrë masa për marrjen e 
vendimit brenda afatit të parashikuar ligjor. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i 
Popullit i analizoi rastet para Komisionit Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe 
Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, por nuk konstatoi cenim të të drejtës së 
parashtruesve, të cilëve në ndërkohë ua kishin dërguar aktvendimet sipas kundërshtimeve.
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Gjatë këtij viti raportues, qytetarët paraqitën parashtresa dhe kërkuan intervenime nga 
Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës, më së shumti në proce-
durat e punësimit, në shqiptimin e ndërprerjes së punës dhe në procedurat e pagesës së pagës. 
Gjithashtu, mbrojtje të të drejtave kërkuan edhe lidhur me procedurat e sistematizimit, proce-
durat disiplinore, procedurat para Agjencisë për Punësim për shkak të mospagimit të asistencës 
për shkurtim nga puna, si dhe në procedura të tjera nga marrëdhënia e punës. 

 Në procedurat e punësimit, gjatë përzgjedhjes së nëpunësve shtetërorë, vihej në pah se 
kandidati i përzgjedhur nuk i plotëson kushtet sipas konkursit të shpallur ose se procedura për 
punësimin e nëpunësve shtetërorë nuk është zbatuar sipas ligjit. Gjithashtu, qytetarët u ankuan 
për shkak të mosrespektimit të afateve ligjore nga ana e organit i cili e ka zbatuar punësimin 
dhe për shkak të vendimit të marrë për moskryerjen e përzgjedhjes së kandidatit edhe pse nga 
ana e komisionit kompetent për zbatimin e punësimit është publikuar lista e kandidatëve të cilët 
i plotësojnë kushtet.

  Lidhur me këto parashtresa, deri te Komisioni për Vendosje sipas Ankesave dhe Kundër-
shtimeve të nëpunësve shtetërorë pranë Agjencisë për Administratë janë paraqitur kërkesa, 
sugjerime dhe mendime që në procedurën e vendimmarrjes sipas ankesave të parashtruara të 
veprohet konform Ligjit për nëpunës shtetërorë, e që në të shumtën e rasteve u pranuan dhe u 
veprua pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përkatësisht u miratuan vendime për marrjen në 
konsideratë të ankesave të parashtruesve.

 Një pjesë e parashtresave kishin të bënin me zbatimin e punësimit të nëpunësve shtetërorë, 
të cilët shprehën pakënaqësi për shkak të gjendjeve të cilat nuk ishin precizuar sa duhet e që 
kishin të bënin me zbatimin e testimit psikologjik. Përkatësisht, qytetarët kërkuan përgjigje se 
kur dhe a mundet kandidati, i cili ka marrë mendim profesional nga personi i angazhuar profe-
sionist se nuk është i papërshtatshëm për vendin e punës për të cilin ka aplikuar, t’i nënshtrohet 
përsëri testimit psikologjik. Po ashtu, manifestuan pakënaqësi për shkak të (mos) dërgimit të 
mendimit për kandidat të përshtatshëm ose të papërshtatshëm nga ana e personit të angazhuar 
dhe të licencuar profesional gjatë zbatimit të testimit psikologjik. 

Vazhdon praktika e fakulteteve të cak-
tuara që studentët/specialistët/doktorantët 
të kushtëzohen me pagesën e borxhit të pra-
pambetur në mënyrë të që ta marrin Certifi-
katën për cikël të kryer të arsimit;

Nuk veprohet me kohë sipas kërkesave 
të Avokatit të Popullit nga ana e Sektorit për 
Standardin e Studentëve pranë Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës, si dhe nga ana e 
Komisionit Shtetëror për Vendosje në Proce-
durë Administrative dhe Procedurë nga 
Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë;

Të mos kushtëzohet lëshimi i Certi-
fikatës për cikël të kryer të arsimit dhe në 
mënyrë konsekuente të zbatohet Ligji për 
arsim të lartë;

Të ndërmerren masa, me qëllim të vep-
rimit në kohë sipas kërkesave të qytetarëve 
për realizimin e të drejtave të caktuara dhe 
deri te Avokati i Popullit të dërgohet në kohë 
përgjigjja për veprimin e organeve;

Konstatime Rekomandime

MARRËDHËNIET E PUNËS
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 Gjatë veprimit sipas këtyre lëndëve, Avokati i Popullit kërkoi përgjigje nga Agjencia për 
Administratë dhe Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë lidhur me çështjet e lart-
përmendura, me ç’rast u informua se “Vista Group” SHPKNJP dhe Instituti për Hulumtime Soci-
ologjike dhe Juridike-Politike janë përzgjedhur si institucione të akredituara të pavarura profe-
sionale për zbatimin e testimit psikologjik dhe përpilimin e mendimit profesional. Agjencia për 
Administratë ka nënshkruar Memorandum për bashkëpunim dhe prandaj Avokati i Popullit kërkoi 
nga Agjencia për Administratë t’i dërgohet Memorandumi për bashkëpunim, i cili akoma nuk i 
është dërguar Avokatit të Popullit.

 Me veprimet e këtilla, Avokatit të Popullit i pamundësohet procedimi sipas këtyre lëndëve 
duke e marrë parasysh se nuk i janë dërguar provat e kërkuara, të dhënat dhe informacionet, 
ndërsa nga Agjencia për Administratë mosdërgimin e Memorandumit për bashkëpunim e justi-
fikon me mosdërgimin e pëlqimit nga nënshkruesi tjetër, dhe kjo është “Vista Group” SHPKNJP.

 Nga procedimi sipas parashtresave, për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e pu-
nës, Avokati i Popullit konstatoi se punësimet zbatohen në atë mënyrë që punëdhënësit kushtet 
e punësimit i përcaktonin sipas preferencave ndaj kandidatëve të caktuar, pa mbajtur llogari për 
arsimimin e tyre dhe për rrjedhojë dobësohen kapacitetet e institucioneve dhe të njëjtat nuk 
mund t’u përgjigjen në mënyrë cilësore nevojave të qytetarëve. Së këtejmi, mbetet konstatimi, 
sikurse edhe në raportin e vitit të kaluar, se administrata është e partizuar dhe se detyrat e punës 
i kryen në mënyrë joefikase dhe joefektive.

Për përzgjedhjen e kandidatit, i cili nuk i plotëson kushtet sipas konkursit të shpallur, par-
ashtresa parashtroheshin edhe gjatë përzgjedhjes së mësimdhënësve në arsimin fillor, sipas të 
cilave në disa raste u konstatuan lëshime ligjore, përkatësisht përzgjedhje të mësimdhënësve 
të cilët nuk i plotësojnë kushtet konform Ligjit për arsim fillor dhe Normativit të Kuadrit Mësim-
dhënës. Avokati i Popullit, në këto raste, kërkonte që Inspektorati Shtetëror i Arsimit të bëjë 
mbikëqyrje inspektuese dhe t’i ngarkojë drejtorët e shkollave fillore të ndërmarrin masa dhe 
aktivitete për zbatimin konsekuent të dispozitave të Ligjit për arsim fillor dhe Normativin e Kuad-
rit Mësimdhënës. Duke vepruar sipas këtyre kërkesave, një pjesë e qytetarëve e realizuan të 
drejtën e punësimit. 

 Këtë vit, sa i përket realizimit të të drejtës së punësimit, u paraqitën disa parashtresa nga 
persona të cilët ishin përzgjedhur sipas konkursit të shpallur të NP “Pyjet e Maqedonisë”-Shkup 
dhe kishin nënshkruar kontrata pune me këtë ndërmarrje dhe të cilët, pas kalimit të një periudhe 
kohore më të gjatë nga nënshkrimi i kontratës për punë akoma nuk kanë themeluar marrëdhënie 
pune. 

 Në lidhje me këto parashtresa, Avokati i Popullit dërgonte kërkesa deri te Ministria për 
Shoqëri Informatike dhe Administratë si organ i ngarkuar për ta bërë sistematizimin e kandi-
datëve të rankuar/përzgjedhur sipas konkursit të shpallur për punësimin e 1600 realizuesve, 
në të cilat kërkonte të përshpejtohen procedurat sipas nënshkrimit të kontratës për punë, në 
mënyrë që kandidatët e përzgjedhur të mund t’i realizojnë të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë 
në bazë të kryerjes së punës nga marrëdhënia e punës. 

 Në lidhje me vërejtjet për procedurat e vonuara për sistematizimin e kandidatëve të 
përzgjedhur nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë u dërguan njoftime se për 
çdo kandidat veç e veç është dashur të sigurohet sistematizimi i vendit të punës tek organi i cili 
e bën transferimin, të sigurohen pëlqime nga Ministria e Financave, të përcaktohet nëse kandi-
dati i përzgjedhur mund të transferohet tek organi i cili duhet të bëjë transferimin, nga aspekti i 
harmonizimit me aktin e sistematizimit dhe titullit, të cilin e ka kandidati i përzgjedhur, përkatë-
sisht statusit të tij, arsimimit, gjendjes shëndetësore, vendbanimit dhe rrethanave të tjera. Kjo 
procedurë u zvarrit edhe për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve të 
jashtëzakonshme parlamentare, periudhë kjo në të cilën nuk zbatohen punësime.

 Pas harmonizimit të rrethanave, ndërkaq edhe pasi kaluan më shumë se dhjetë muaj nga 
nënshkrimi i kontratave të punës, të gjithë parashtruesit e parashtresave të cilët kërkuan inter-
venim nga Avokati i Popullit e realizuan të drejtën e punësimit përmes transferimit.

 Nga procedimi sipas këtyre parashtresave rezultoi konstatimi se, nga ana e një institucioni 
shpallen konkurse për punësimin e një grupi më të madh të personave (NP “Pyjet e Maqedonisë-
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Shkup), i cili vetëm e zbatonte përzgjedhjen, ndërsa shpërndarjen e kandidatëve të përzgjed-
hur e kryente një organ tjetër (Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës). Praktika, 
gjithashtu tregoi se kandidatët e përzgjedhur njoftoheshin gojarisht për punësimin në organ/
institucion/institut në një vend pune, ndërsa gjatë realizimit të transferimit u ndaheshin kontrata 
pune për një vend tjetër të punës. Këto transferime realizoheshin pa u përcaktuar nevoja reale 
e organit/institucionit në të cilin sistematizoheshin, përkatësisht të njëjtit nuk merrnin pjesë në 
procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve. 

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve të cilët kërkuan intervenim për shkak se 
ishin miratuar aktvendime për ndërprerje të punës, Avokati i Popullit sugjeronte se cilat dispozita 
ligjore janë zbatuar në mënyrë të padrejtë ose nuk janë zbatuar fare, e që aktvendimin për ndër-
prerje të punës e bëjnë të paligjshëm.

 Në këtë kontekst, parashtresa parashtruan nga administrata komunale e Komunës Bogo-
vinë dhe Komunës Studeniçan të cilët kërkuan mbrojtje nga Avokati i Popullit duke vënë në pah 
se nga ana e kryetarëve të komunave u janë miratuar aktvendime për ndërprerjen e punës pa 
procedurë përkatëse ligjore për përcaktimin e shkeljes së detyrës zyrtare.

 Sa u përket këtyre lëndëve, Avokati i Popullit konstatoi mangësi formale në aktvendimet 
për ndërprerjen e punës, si dhe se parashtruesit janë çregjistruar menjëherë nga sigurimi, pa e 
pritur epilogun e miratimit të vendimit nga Komisioni i shkallës së dytë sipas ankesave të parash-
truara edhe pse kjo procedurë e prolongon nga ekzekutimi aktvendimin e miratuar për ndërpre-
rjen e punës. 

 Nga ana e kryetarëve të komunave nuk janë ndërmarrë masa sipas sugjerimeve të 
Avokatit të Popullit dhe as sipas udhëzimeve të dhëna të Komisionit të shkallës së dytë, i cili në 
procedurën ankimore i ka marrë në konsideratë ankesat si të bazuara për shkak të konstatimit të 
veprimeve të paligjshme dhe zbatimit të gabuar të dispozitave të Ligjit për nëpunës shtetërorë. 
Procedurat për këto lëndë ende zgjasin.

 Realizimin e të drejtës së punësimit/paraqitjes së sërishme në sigurim, kërkuan disa per-
sona të punësuar në Drejtorinë e Doganave. Përkatësisht, këtyre personave u është shqiptuar 
ndërprerja e punës dhe të njëjtët janë çregjistruar nga sigurimi, edhe pse në procedurën anki-
more, nga ana e organit të shkallës së dytë, janë miratuar vendime për modifikimin ose anulimin 
e aktvendimeve për ndërprerjen e punës.

 Avokati i Popullit konstatoi se Drejtoria e Doganave, në vend që ta pres epilogun nga 
veprimi i organit të shkallës së dytë, menjëherë, pas skadimit të afatit për përjashtim i përcak-
tuar në aktvendime për ndërprerjen e punës, ka vepruar në drejtim dërgimit të dokumentacionit 
pranë Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë për çregjistrimin e parashtruesve nga 
sigurimi. Tani, pasi kanë kaluar katër, përkatësisht pesë vjet, ende nuk vepron sipas kërkesave 
të paraqitura të parashtruesve për lajmërimin e sërishëm në sigurim në bazë të aktvendimit të 
organit të shkallës së dytë. Drejtoria e Doganës kërkoi që parashtruesit të paraqesin aktgjykime 
të plotfuqishme për kthimin në punë në të cilët në mënyrë eksplicite do të kërkohej që punëtori 
të kthehet në punë edhe krahas faktit se në rastin konkret nuk mund të miratohet vendim i tillë, 
për shkak të mosekzistimit të ndërprerjes ligjore të marrëdhënies së punës. 

 Edhe pas paraqitjes së disa kërkesave dhe sugjerimeve që Drejtoria e Doganave të ve-
projë për lajmërimin e sërishëm në sigurim të parashtruesve të parashtresave, Drejtoria e Doga-
nave vazhdon me sjelljen burokratike duke kërkuar justifikime të pabaza për veprimin e tillë, 
pa mbajtur llogari se parashtruesit e parashtresave pësojnë dëme të paparashikueshme që më 
shumë se katër vjet, përkatësisht pesë, nuk i realizojnë të drejtat nga marrëdhënia e punës.

 Në këtë drejtim, ndërkaq në mënyrë që të shmangen dukuritë e këtilla të çregjistrimit nga 
sigurimi vetëm në bazë të aktvendimit të miratuar për ndërprerje të punës, pa pritur epilogun e 
miratimit të komisionit të shkallës së dytë, nga i cili vendim varet plotfuqishmëria e aktvendimit 
për ndërprerjen e punës në mënyrë që i njëjti të mund të zbatohet, Avokati i Popullit dërgoi Men-
dim deri te Agjencia për Punësim me qëllim që ky organ, gjatë zbatimit të çregjistrimit nga sig-
urimi të punëtorit të kërkojë nga organi-punëdhënësi dëshmi për plotfuqishmërinë e aktvendimit 
për ndërprerjen e punës, i cili është bazë për t’iu qasur veprimit për çregjistrim.

 Sipas Avokatit të Popullit çregjistrimi nga sigurimi, vetëm në bazë të aktvendimit të mi-
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ratuar për ndërprerjen e punës, pa u pritur epilogu nga vendimi i shkallës së dytë, shkakton 
probleme dhe pasiguri juridike tek të punësuarit dhe për këtë shkak deri te ministri i Punës dhe 
Politikës Sociale paraqiti edhe Informatë me kërkesë që t’i qaset ndryshimit dhe plotësimit të 
Ligjit për marrëdhënie pune. Avokati i Popullit kërkoi të precizohet se kur mund të çregjistrohet 
punëtori i cili ka paraqitur kundërshtim kundër aktvendimit për ndërprerjen e kontratës së punës, 
të parashikohet mundësia e regjistrimit në sigurim në rastet kur shkaktohet gjendje e këtillë ju-
ridike, si dhe mundësia që në bazë të vendimit të shkallës së dytë, i cili është miratuar më vonë 
nga afati i përcaktuar ligjor për shkak të rrethanave objektive punëtori përsëri të lajmërohet në 
sigurim.

 Sa u përket lëndëve, në të cilat kërkohej mbrojtje për shkak të pagimit më të vogël të 
pagës dhe kontributeve nga paga, Avokati i Popullit sugjeronte zbatim konsekuent të dispozitave 
ligjore, veçanërisht sugjeronte që paga dhe kompensimet nga paga të paguhen sipas koefi-
cienteve dhe pikëve të përcaktuara me ligj.

 Pranë Avokatit të Popullit, në numër të konsiderueshëm janë parashtruar parashtresa 
nga mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme, të cilëve nga drejtorët e shkollave u janë 
miratuar aktvendime për zvogëlimin e pagës në bazë të mospërputhjeve të mëdha në bazë të 
treguesve të fituar nga kontrolli i zbatuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësit në vitin shkoll-
or 2013/2014, ndërkaq në bazë të Raportit përmbledhës të dërguar nga Qendra Shtetërore e 
Provimeve.

 Për lëndët, sipas të cilave mësimdhënësit kanë paraqitur kundërshtime deri te këshillat e 
shkollave, Avokati i Popullit dërgonte kërkesa deri te të njëjtët për veprim përkatës sipas kundër-
shtimeve të paraqitura, me qëllim që të përcaktohet në tërësi gjendja faktike gjatë konstatimit 
të mospërputhjeve të mësimdhënësve. Në numrin më të madh të rasteve janë miratuar vendime 
për refuzimin e kundërshtimeve të mësimdhënësve si të pabaza, ndërkaq është i vogël numri i 
vendimeve të miratuara për marrjen në konsideratë të kundërshtimeve dhe shfuqizimin e akt-
vendimeve për zvogëlimin e pagës. 

 Nga përmbajtja e vendimeve të miratuara, me të cilët refuzohen kundërshtimet e mësim-
dhënësve, është evidente se këshillat e shkollave nuk kanë kërkuar fare dërgimin e dokumenta-
cionit nga Qendra Shtetërore e Provimeve në mënyrë që të përcaktohet gjendja faktike dhe të 
konfirmohet bazueshmëria e mospërputhjeve të mësimdhënësve gjatë vlerësimit, por menjëherë 
është konstatuar se kundërshtimet nuk kanë bazë, me arsyetimin se mësimdhënësit të cilit i 
është miratuar aktvendim për zvogëlimin e pagës gjendet në Raportin përmbledhës, përkatësisht 
në rezultatet e fituara në të njëjtin.

 Përveç kësaj që u tha më lart, gjatë veprimit sipas parashtresave, Avokati i Popullit kon-
statoi se disa këshilla të shkollave, mësimdhënësve të cilët kanë paraqitur kundërshtime u kanë 
dorëzuar Konkluzion, si akt të përbashkët sipas kundërshtimeve të paraqitura, në të cilin kanë 
cekur se nuk janë kompetent për të vepruar sipas kundërshtimeve. Avokati i Popullit, në këto 
raste, deri te kryetarët e këshillave të shkollave dërgoi sugjerim se në përputhje me Ligjin për 
arsim fillor dhe Ligjin për arsim të mesëm, këshilli i shkollës vendos sipas kundërshtimeve dhe 
ankesave të të punësuarve në shkollë dhe kërkoi që këshilli i shkollës të veprojë sipas kundër-
shtimeve të mësimdhënësve dhe të miratojë vendime individuale për çdo mësimdhënës që kanë 
paraqitur kundërshtim sipas aktvendimit me të cilin i është përcaktuar zvogëlimi i pagës, dhe 
jo të bëhet me Konkluzion si akt i përbashkët. Këto sugjerime nuk janë pranuar nga kryetari i 
Këshillit të Shkollës së Mesme Ekonomike “Vasill Antevski Dren”-Shkup dhe Shkollës Fillore “Ra-
jko Zhinzifov”-Shkup dhe për këtë shkak një pjesë e mësimdhënësve iniciuan procedurë para 
gjykatës kompetente. 

 Avokati i Popullit në Aktvendimin e miratuar për zvogëlimin e pagës së mësimdhënësit 
të shkollës fillore të Tetovës, konstatoi se në udhëzimin juridik mësimdhënësi është udhëzuar 
gabimisht se ka të drejtë të ankohet kundër aktvendimit pranë Gjykatës Administrative Shkup 
për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të 
Dytë.

 Deri te drejtori i shkollës fillore, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim dhe kërkoi të ndërmerr-
en masa në drejtim të miratimit të aktvendimit të ri, ndërsa në udhëzimin juridik parashtruesi 
të udhëzohet për të drejtën e paraqitjes së kundërshtimit deri te Këshilli i Shkollës të shkollës 
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fillore, duke e marrë parasysh se organi i cekur në aktvendimin e parë nuk ekziston në sistemin 
juridik të Republikës së Maqedonisë.

 Në lidhje me parashtresat e mësimdhënësve për të cilët janë miratuar aktvendime për 
zvogëlimin e pagës, Avokati i Popullit i dërgoi Informatë ministrit  të Arsimit dhe Shkencës, në 
të cilën rekomandoi që të ndërmerren masa konkrete dhe përkatëse për gjetjen e kritereve dhe 
mënyrave që testimi ekstern ta arrijë qëllimin sa i përket përcaktimit të objektivitetit dhe pro-
fesionalizimit të mësimdhënësve gjatë përcaktimit të notës, me të cilën nuk do të degradohen 
sukseset dhe kontributet e mësimdhënësve në përgjithësi dhe njëkohësisht do të motivohen për 
arritjen e sukseseve më të mëdha dhe përmirësimin e cilësisë së arsimimit të fëmijëve. 

 Gjithashtu, Avokati i Popullit rekomandoi të ndërmerren masa për përcaktimin më preciz 
të metodologjisë gjatë caktimit të nxënësve të cilët testohen, përkatësisht gjatë kontrollit të 
objektivitetit të mësimdhënësit të lëndës konkrete për të gjithë mësimdhënësit e asaj lënde, në 
nivel të përgjithshëm të ekzistojë përfaqësimi proporcional i numrit të nxënësve të cilët gjatë 
vitit kanë fituar notën pesë, katër, tresh dhe dysh, me numrin e nxënësve të cilët me notën pesë, 
katër, tresh dhe dysh janë zgjedhur për testim, transparencë më të madhe gjatë përmbledhjes 
së rezultateve gjatë përcaktimit të objektivitetit të mësimdhënësit, e që këtë të drejtë tani e ka 
vetëm Qendra Shtetërore e Provimeve. Më tej, të ndërmerren masa në drejtim të ndryshimit të 
zgjidhjeve ligjore, me qëllim që mësimdhënësit, pas pranimit të raportit përmbledhës, të kenë 
të drejtë të paraqesin kundërshtim para se të dërgohet raporti përmbledhës deri te drejtorët. 
Gjithashtu, kërkoi të ndërmerren masa në drejtim të ndryshimit të zgjidhjeve ligjore në lidhje 
me kohëzgjatjen e periudhës gjatë së cilës mësimdhënësi duhet të merr pagë më të vogël, 
dhe e njëjta të harmonizohet me Ligjin për marrëdhënie pune, ndërsa gjatë miratimit të akt-
vendimit për ndëshkim të mbahet llogari veçanërisht për punën dhe angazhimin e përgjithshëm 
të mësimdhënësit gjatë vitit, sidomos për rezultatet e arritura gjatë pjesëmarrjeve në gara në 
nivel shtetëror dhe rajonal, në të cilat shkolla si rezultat i angazhimit të mësimdhënësit ka fituar 
çmime, mirënjohje etj.  

 Duke vepruar sipas parashtresave për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës, 
në periudhën raportuese Avokati i Popullit konstatoi disa raste, në të cilat qytetarët, pas pranimit 
të aktvendimit nga Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, deri te i cili kanë paraqitur ankesë pas miratimit 
të aktvendimit për marrëdhënie pune dhe sipas të njëjtit kanë pranuar aktvendim për refuzim 
të ankesës si të pabazë, mbrojtjen e mëtutjeshme të të drejtave, në vend që ta realizojnë para 
gjykatave kompetente kanë hapur kontest administrativ para Gjykatës Administrative të Repub-
likës së Maqedonisë. Procedurat e këtilla qytetarët i kanë iniciuar më së shpeshti për shkak të 
informimit të pamjaftueshëm për atë se ku dhe përpara cilit organ mund ta realizojnë mbrojtjen 
e mëtutjeshme të të drejtave pas pranimit të aktvendimit nga ana e Komisionit Shtetëror kur 
ankesa u refuzohet edhe për faktin se në udhëzimin/mësimin juridik nuk është cekur me saktësi 
se para cilës gjykatë mund të hapet procedurë. 

 Me qëllim që qytetarëve t’u mundësohet realizimi më efikas i të drejtave nga ky aspekt, 
me këtë rast duke e pasur parasysh edhe parimin e palës së painformuar, Avokati i Popullit para-
qiti Mendim deri te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë se duhet të përcaktohet në mënyrë precize dhe të 
qartë udhëzimi/mësimi juridik në aktvendimet e tij, veçanërisht për ato lëndë të cilat kanë të 
bëjnë me vendimmarrjen për të drejtat nga marrëdhënia e punës.

 Pas dërgimit të këtij Mendimi, ndërkaq duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Pop-
ullit konstatoi se Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë në udhëzimin/mësimin juridik të aktvendimeve të 
miratuara e precizon gjykatën kompetente para së cilës qytetarët mund të hapin procedurë të 
mëtutjeshme për mbrojtjen e të drejtave. 



43

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

43www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

Dobësohen kapacitetet e institucione-
ve, administrata nuk mund t’u përgjigjet në 
mënyrë cilësore dhe efektive nevojave të 
qytetarëve, sepse punësimet bëhen sipas 
preferencave të punëdhënësve, pa mbaj-
tur llogari për plotësimin real të kushteve 
të përgjithshme dhe të posaçme të parashi-
kuara me ligj;

Shpallen konkurse për punësimin e më 
shumë personave, por jo në organin/institu-
cionin i cili e shpall konkursin, por për t’u 
transferuar në organe/institucione të tjera, 
ndërsa qytetarët për realizimin e punësimit 
pritnin edhe nga 10 muaj;

Procedurat disiplinore ndaj personave 
të punësuar nuk udhëhiqen sipas procedurës 
së përcaktuar ligjore dhe shpeshherë mira-
tohet masa ndërprerje e marrëdhënies së 
punës;

Pas miratimit të aktvendimeve për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës me-
njëherë zbatohet çregjistrimi nga sigurimi i 
punëtorit, pa e pritur vendimin e shkallës së 
dytë;

Administrata të jetë efikase dhe shër-
bim i mirëfilltë i qytetarëve, përzgjedhja e 
kandidatit të bëhet konform kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme për punësim 
dhe jo të varet ekskluzivisht nga vullneti i 
punëdhënësit;

Shpallja e konkurseve për pranimin e 
më shumë personave mbi baza të ndryshme, 
të bëhet pas analizës paraprake të gjendjes 
lidhur me personat e papunësuar dhe kuali-
fikimet e tyre profesionale dhe arsimore, me 
qëllim të sistematizimit përkatës të tyre në 
vendet e punës në organe/institucione;

Zbatim konsekuent i procedurave disi-
plinore në përputhje me procedurën e për-
caktuar ligjore dhe të mos merren çdoherë 
masa më rigoroze disiplinore për ndërprer-
jen e marrëdhënies së punës, por të mer-
ren parasysh të gjitha rrethanat të cilat janë 
të rëndësishme për miratimin e masës disi-
plinore;

Çregjistrimi nga sigurimi i punëtorit të 
bëhet pas miratimit të vendimit të shkallës 
së dytë, me të cilin aktvendimi për ndërprer-
jen e punës do të bëhet përfundimtar;

Konstatime Rekomandime

Parashtresat nga fusha pronësore-juridike, të paraqitura gjatë vitit 2014, më së shumti 
kishin të bënin me sigurimin e të drejtave në procedurat para kadastrës, për denacionalizim, për 
të drejtat e tokës ndërtimore dhe një pjesë e vogël për mbrojtjen e të drejtave në procedurat e 
shpronësimit, përkatësisht marrjen e ndihmës juridike për realizimin e të drejtës së pronësisë 
ose për rregullimin dhe zgjidhjen e kontesteve pronësore-juridike midis personave fizikë.

 Për dallim nga vitet e kaluar, në këtë vit raportues, Avokati i Popullit konstatoi rënie të 
konsiderueshme të cilësisë së punës të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive dhe të njësive 
të saj organizative (Agjencia) edhe atë si në lidhje me sigurimin e shërbimeve të qytetarëve, 
ashtu edhe në bashkëpunimin me Avokatin e Popullit.

 Në bazë të parashtresave të parashtruara nga qytetarët, sipas të cilave Avokati i Popullit 
vepronte me kompetencë, u fitua përshtypja se ata për çdo ditë ndeshen me probleme të mëdha 
burokratike, si rezultat i asaj se shërbimet që kërkonin nga kadastra nuk ishin gjithmonë cilësore, 
në kohë dhe në përputhje me principet e ligjshmërisë, profesionalizmit, orientimit shërbyes, 
kompetencës dhe përgjegjësisë në punë.

 Sipas Avokatit të Popullit, ekziston mungesë e mekanizmave të brendshëm kontrollues 

MARRËDHËNIET PRONËSORE-JURIDIKE
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në aspekt të përcaktimit të fakteve për kompletimin e lëndës, bazës së lëshimit të vërtetimit dhe 
arsyetimit të dhënë përkatës. 

 Së këtejmi, principi kryesor i punës së Agjencisë konsiston me atë se thuaja se nga çdo 
nëpunës i kadastrës, në mënyrë të pavarur dhe pa kontroll lëshohen vërtetime që kanë të bëjnë 
me fletëparaqitjet për regjistrimin e ndryshimit në kadastrën e patundshmërive, ndërkohë që 
ekziston edhe seleksionim dhe pabarazi gjatë veprimit, për rastet të cilat rezultojnë nga ma-
rrëdhënia e njëjtë faktike juridike.

 Konkretisht, fletëparaqitje të caktuara ndaj të cilave qytetarët kanë bashkëngjitur vendime 
të plotfuqishme dhe ekzekutive gjyqësore, të miratuara nga gjykatat civile, me të cilat u kon-
firmohet e drejta e pronësisë për patundshmëri të caktuar, refuzohen me arsyetimin se gjykata 
e ka zbatuar gabimisht ndonjë ligj, përkatësisht është dashur të zbatoj ligj tjetër dhe se është 
dashur të paditet një subjekt tjetër, për shembull shfrytëzuesi i pronës dhe ngjashëm. Ndërkaq, 
në raste të caktuara, në vend që të kërkohet shmangia e lëshimit administrativ, fletëparaqitjet 
refuzoheshin menjëherë, për shembull sepse në elaboratin e përgatitur ka munguar nënshkrimi 
digjital edhe pse elaborati nuk ka kurrfarë mangësish formale, ndërkaq edhe baza juridike është 
miratuar në bazë të tij. Por, për lëndë të tjera, mangësia në një certifikatë të tillë nuk është 
pengesë që regjistrimi, përkatësisht ndryshimi në kadastër të ketë qenë ose të jetë kryer.

 Avokati i Popullit konsideron se palët gjenden në një situatë pa zgjidhje edhe për shkak 
të asaj se kadastra nuk i respekton në kontinuitet dhe nuk vepron në përputhje me sugjerimet e 
dhëna dhe arsyetimet e prezantuara juridike në vendimet e Gjykatës Administrative, me të cilat 
janë anuluar vërtetimet e lëshuara.

 Së këtejmi, për një numër jo të vogël të lëndëve, nuk ka kurrfarë dëshmie nga  e cila 
mund të konstatohet me siguri të plotë se vërtetimi i lëshuar ose akti tjetër kadastral është dër-
guar me rregull deri te pala, me qëllim që ajo, në përputhje me rregullat e parapara të proce-
durës, të mund të shfrytëzojë mjete juridike për mbrojtjen plotësuese të të drejtave të veta.

 Rrjedhimisht me këtë, në vend që Agjencia, përmes detyrës zyrtare ta bëjë shmangien 
e gabimeve gjatë grumbullimit dhe regjistrimit të të dhënave, përllogaritjen e sipërfaqes së pa-
tundshmërisë të të dhënave personale të palëve në të dhënat e adresore për patundshmëri dhe 
ngjashëm, ajo, thuaja se çdoherë, kërkon që qytetarët të paraqesin kërkesa me shkrim dhe t’i 
nënshtrohen pagimit të panevojshëm të shpenzimeve.

 Për Avokatin e Popullit, është fakt i pamohueshëm se në procedurat për themelimin e 
kadastrës së patundshmërive në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, përmes regjistrimit 
sistematik të të drejtave të patundshmërive ose konvertimit të të dhënave nga kadastra e truallit 
në kadastër të patundshmërive, persona të caktuar janë fshirë si pronarë ose gjendja paraprake 
e cila ka qenë e pakontestueshme midis palëve ka ndryshuar, kështu që praktikisht ekziston dall-
im i cili është jashtë kufijve të lejuar sipas gjeodezisë.

 Si pasojë, disa parcela janë rritur, të tjera janë zvogëluar, ndërkaq ekziston edhe mospër-
puthje e linjave kadastrale-kufitare nga vendi konkret (futen njëra tek tjetra dhe tani gjenden në 
patundshmëritë fqinje) dhe planet e parcelave kadastrale.

 Gjendja e këtillë u referohet më shumë faktorëve, siç janë: gabime gjatë incizimit aerofo-
togrametrik, gabime gjatë deshifrimit, gabime në hartën e planeve ose gabime gjatë matjes në 
vendin e caktuar.

 Në këtë drejtim aspak nuk është e qartë se në çfarë baze juridike me incizim me aeroplan 
është zhvendosur kufiri midis parcelave, ashtu siç nuk është e qartë se a bëhet fjalë për gabim 
teknik ose bazë tjetër, në bazë të të cilës është shënuar kufiri i parcelave, ndryshe nga ai ekzis-
tues.

 Qëndrimi i kadastrës është se kjo kategori e qytetarëve nuk e ka humbur të drejtën e vet 
të pronësisë, por se ata, në përputhje me Ligjin për kadastrën e patundshmërive, kanë të drejtë 
që individualisht të paraqesin kërkesë për ekspozimin e parcelave të tyre, me ç’rast e kanë për 
detyrë t’i paraqesin bazat juridike me të cilat do të dëshmohet e drejta e pronësi (aktgjykime, 
marrëveshje për shitblerje, aktvendim për trashëgimi), si dhe të bashkëngjisin elaborat gjeo-
dezik nga firmë gjeodezike private.

 Avokati i Popullit konsideron se gjendjet e këtilla paraqesin shkelje të të drejtës së garan-
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tuar me Kushtetutë të pronësisë dhe çojnë në pamundësimin, përkatësisht kufizimin e vënies në 
dispozicion të lirë të patundshmërive të qytetarëve, për të cilat ata  padrejtësisht vuajnë pasoja 
negative.

 Prandaj, sugjeron se në asnjë rast nuk lejohet ekspozimi i qytetarëve në shpenzime të 
panevojshme, si dhe procedura burokratike dhe kuptohet situata të pazgjidhshme juridike, të 
shkaktuara nga joprofesionalizmi dhe joazhurniteti i Agjencisë së Kadastrës.

 Shqetëson fakti se fare nuk ndërmerren veprime për përcaktimin e përgjegjësisë për 
këto lëshime serioze administrative dhe për harmonizimin e gjendjes faktike. Madje edhe pas 
intervenimeve të Avokatit të Popullit që të ndërmerren veprime për inspektim dhe kontroll të ligj-
shmërisë gjatë veprimit, arrijnë përgjigje formale edhe atë se pala duhet të paraqesë kërkesë/
fletëparaqitje të re, se lënda bashkë me dokumentet lidhur me padinë për kontest administrativ 
është ridërguar në kompetencë deri te Gjykata Administrative dhe ngjashëm.

 Sa u përket procedurave për denacionalizim, Avokati i Popullit, kushedi për të satën herë, 
vetëm mund t’i përsërisë konstatimet tanimë të prezantuara për këtë proces, ndërsa ato janë se 
në vazhdimësi ekzistojnë dobësi sa i përket tejkalimit të afateve të përcaktuara ligjore për veprim 
dhe vendimmarrje në të gjitha shkallët e procedurës. 

 Krahas kësaj, ndërkaq sa i përket kualitetit të punës, është fakt se nga të gjitha organet 
kompetente për denacionalizim, ekziston tendencë permanente në drejtim të zbatimit të pa-
rregullt të së drejtës materiale (Ligji për denacionalizim, Ligji për procedurë të përgjithshme 
administrative dhe Ligji për konteste administrative), e që drejtpërsëdrejti ndikon në sigurimin 
e mbrojtjes efikase dhe në kohë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve nga ana e 
Avokatit të Popullit.

 Nga ana tjetër, procesi i privatizimit të tokës ndërtimore, vite me radhë është i frenuar 
dhe qytetarët në këto procedura ballafaqohen me vështirësi të cilat burojnë si nga korniza ligj-
ore, ashtu edhe nga pamundësia e organit kompetent – Drejtoria për Çështje Pronësore-Juridike 
që në mënyrë adekuate dhe kualitative t’u përgjigjet nevojave të tyre.

 Në numër të madh janë problemet të cilat qytetarët i kanë në lidhje me rregullimin e sta-
tusit të pronës së tyre por të gjithë, pa përjashtim, fillimisht reagojnë për kohëzgjatjen e proce-
durave në Drejtorinë për Çështje Pronësore-Juridike dhe njësitë e saj organizative, përkatësisht 
joefikasitetin dhe mënyrën joekonomike të tyre gjatë veprimit, gjë që çon në komplikime të 
panevojshme plotësuese të çdo rasti veç e veç.

 Numri tejet i madh i lëndëve dhe ekipimi i pamjaftueshëm kadrovik, janë vetëm një pjesë 
e vogël e shkaqeve të cilat e shkaktojnë gjendjen e këtillë sepse shkaqet kryesore për zvarritjen 
e procedurës megjithatë janë dobësitë subjektive, moskoordinimi i brendshëm i organeve dhe 
mosefikasiteti dhe joprofesionalizmi në punë. Sipas Avokatit të Popullit, me asgjë nuk mund të 
arsyetohet fakti se veprimi sipas lëndëve dhe përcaktimi i gjendjes faktike zgjatë me vjet dhe 
Avokati i Popullit pranon përgjigje se procedura është në rrjedhë, ndërsa kur të zgjidhet lënda 
pala do ta merr vendimin.

 Mënyra e këtillë e punës është në dëm të qytetarëve meqë jo organi, sipas detyrës zyr-
tare, por palët obligohen të sigurojnë një numër shumë të madh të dokumenteve dhe pabazë t’u 
nënshtrohen pagesave dhe shpenzimeve për t’i siguruar dokumentet me datë më të re. 

 Ndërkaq, ndryshimet e shpeshta të kornizës ligjore për privatizimin e tokës ndërtimore 
dhe ndërrimi i subjekteve, kushteve dhe organeve para të cilëve mund të paraqiten kërkesa, 
akoma më shumë e ndërlikon realizimin e kësaj të drejte. 

 Duke e pasur parasysh faktin se marrëdhëniet pronësore-juridike tanimë një periudhë të 
gjatë kohore nuk janë zgjidhur, me arsye shtrohet pyetja se a thua ndonjëherë do të mund të 
zgjidhen të gjitha këto procedura dhe në këto kushte. 

 Pikërisht për këtë, për rrumbullakimin e plotë të këtij procesi dhe realizimin efikas dhe 
efektiv të të drejtave të të gjithë shfrytëzuesve të tokës ndërtimore imponohet nevoja për kri-
jimin eventual të presupozimeve normative që gjendja faktike të bëhet juridike.

 Së këtejmi, nëse merret parasysh se një numër i madh i qytetarëve kur i kanë blerë pro-
nat e tyre të njëjtat nuk i kanë transferuar në emrin e tyre, kështu që prona vetëm formalisht 
brez pas brezi udhëhiqet në emrin e atyre nga të cilët është blerë, edhe pse nuk disponojnë 
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Agjencia e Kadastrës së Patund-
shmërive gjatë punës së saj nuk i respek-
ton principet e ligjshmërisë, profesional-
izmit, orientimit shërbyes, kompetencës dhe 
përgjegjësisë në punë.

Ekspozimi i qytetarëve në shpenzime 
të paparashikueshme dhe të panevojshme, 
si dhe në një sërë procedurash burokratike 
dhe shpeshherë situata të pazgjidhshme ju-
ridike, të shkaktuara nga puna joprofesion-
ale, jokualitative dhe joefikase e Agjencisë 
së Kadastrës,

Procesi i denacionalizimit zgjatë ako-
ma, ndërsa procedura zvarritet në të gjitha 
shkallët dhe nga të gjitha organet kompe-
tente – Ministria e Financave, Gjykata Ad-
ministrative dhe Gjykata e Lartë Administra-
tive.

Joefikasiteti i Drejtorisë për Çështje 
Pronësore-Juridike çon në komplikime 
plotësuese të çdo rasti veç e veç për privati-
zimin e tokës ndërtimore.

Privatizimi i tokës ndërtimore nuk 
mund të zbatohet plotësisht me zgjidhjet 
aktuale normative;

Kudo ku ekzistojnë kushte Agjencia e 
Kadastrës përsëri t’i thërrasë pronarët që t’i 
tregojnë parcelat e tyre, ta paraqesin doku-
mentacionin dhe pa kompensim t’i regjistroj-
në në kadastrën e patundshmërive.

Procesi i denacionalizimit të kryhet 
përfundimisht.

Kushtet për privatizimin e tokës ndër-
timore të thjeshtëzohen dhe gjendja faktike 
në lidhje me këto të drejta të bëhet juridike;

Konstatime Rekomandime

Urbanizimi i vendbanimeve dhe ndërtimi  i objekteve për nevoja individuale ose për interes 
publik, në përputhje me standardet e përcaktuara dhe planet e miratuara hapësinore dhe urbani-
stike është një parakusht i rëndësishëm për prosperitetin e qytetarëve.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve në lidhje me të drejtat 
nga kjo fushë dhe duke i marrë parasysh aktet normative, të cilat e rregullojnë këtë materie, 
konstatoi se në vitin 2014 janë bërë gjashtë ndryshime dhe plotësime të Ligjit për ndërtim, 
ndërkaq një ndryshim iu bë Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje. Edhe pse interveni-
met kanë për qëllim përmirësimin e cilësisë së ligjeve, me çka do të arrihet rregullimi i gjendjes 
në këtë fushë dhe zgjidhja e situatave negative, praktika dëshmoi se në shumë rajone gjendja 
në fushën e urbanizmit nuk është në nivel të kënaqshëm, veçanërisht për shkak të kaosit akoma 

URBANIZMI DHE NDËRTIMTARIA

kurrfarë të drejte mbi të. Zhvillimi i stërzgjatur i procedurave të këtilla, për qytetarë të caktuar 
do të thotë humbje kohe dhe mjete në para sepse rezultati dihet paraprakisht, ndërkaq i njëjti 
është se e drejta nuk do të mund të realizohet.
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të pranishëm urbanistik.
 Ndryshimet e shpeshta me të cilat inkorporohen rregulla dhe obligime të reja për qytetarët 

dhe për personat juridikë, rezulton me konfuzion sa i përket procedurës të cilën duhet ta zbatoj-
në që të fitojnë leje ndërtimi. Gjashtë procedura për ndryshimin dhe plotësimin e një ligji brenda 
një viti kalendarik, si dhe një sërë intervenimesh të mëdha të zbatuara në periudhën paraprake, 
vërtetë janë numër serioz dhe kjo praktikë në të ardhmen duhet të braktiset. 

Nga veprimi i Avokatit të Popullit, gjithashtu rezulton edhe konstatimi se në numër të 
madh, më së shpeshti në komunat më të vogla, akoma është e pranishme dukuria e mospasjes 
së inspektorit të autorizuar të ndërtimtarisë në komunë. Një pjesë e këtyre komunave, këtë 
problem e kanë zgjidhur pjesërisht përmes angazhimit të inspektorit nga komuna tjetër fqinje, 
por në përgjithësi këtë problem nuk e kanë tejkaluar të gjitha komunat.

 Sipas Avokatit të Popullit, nuk lejohet që qytetarët të vuajnë pasoja të dëmshme dhe të 
mos mund ta realizojnë të drejtën, meqë vetëqeverisja lokale nuk ka siguruar parakushte për 
ndërtimin e objekteve të parashikuara me plan dhe ligj ose për shkak të joefikasitetit të pushteti 
lokal që me kohë të iniciojë procedurë për të siguruar mbikëqyrje inspektuese.

 Gjithashtu, është e pajustifikueshme që për shkak të çështjeve të pazgjidhura kadrovike 
në komunë, më shumë vjet, qytetarëve t’u pamundësohet realizimi i të drejtave, me ç’rast rritet 
mosbesimi ndaj efikasitetit të vetëqeverisjes lokale.

 Avokati i Popullit konstatoi se edhe gjatë vitit 2014 fare nuk zbatoheshin procedura për 
ekzekutimin e detyrueshëm administrativ të akteve administrative për heqjen e objekteve të 
ndërtuara pa leje në periudhën para vitit 2011, përkatësisht respektohej kufizimi i parashikuar 
në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje, sipas të cilit të gjitha veprimet ekzekutive 
të këtij lloji janë pezulluar, ndërkaq pronarëve të objekteve të ndërtuara pa leje iu dha mundësia 
të njëjtat t’i legalizojnë, nëse i plotësojnë kushtet e parashikuara me Ligj. 

 Nga ana tjetër, sipas informatave të Avokatit të Popullit të pranuara përmes parashtre-
save të qytetarëve, edhe pse Ligji për veprim me objekte të ndërtuara pa leje zbatohet tanimë 
plot katër vjet, ndaj një numri të kërkesave të parashtruara për legalizim procedura akoma është 
në rrjedhë e sipër, ndërkaq ka edhe të atilla sipas të cilave procedura akoma nuk ka filluar.

 Ndërkaq, sa i përket kryerjes së mbikëqyrjes, vërehet veprim më efikas nga ana e inspek-
torëve të autorizuar të urbanizmit dhe ndërtimtarisë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 
mbi objektet e reja të cilat janë në fazë ndërtimi. Vërehet një dinamikë më e madhe në disa njësi 
të vetëqeverisjes lokale sa u përket procedurave të miratimit të planeve të detajuara urbanistike, 
të cilat janë të domosdoshme për zbatimin efikas të procedurave me objektet e ndërtuara pa leje 
dhe mundësia për përfshirjen e tyre në planet. 

 Realizimi i planeve të detajuara urbanistike akoma paraqet problem për vet komunat, 
para së gjithash në fushën e ndërtimit të objekteve të infrastrukturës publike, siç janë rrugët, 
rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit etj. Në këtë kontekst akoma kemi raste kur amvisëritë nuk 
janë lidhur në rrjetin e kanalizimit, edhe pse jetojnë në mjedis të urbanizuar, kështu që janë të 
detyruara të shfrytëzojnë të a.q. tualet fushe.

 Avokati i Popullit, intervenoi me sukses deri te shërbimet komunale që përkohësisht ta 
pezullojnë zbatimin e procedurës për heqjen e aneks-objektit të cilin parashtruesi dhe familja 
e tij ishin të detyruar ta shfrytëzonin si toalet, duke ia bërë me dije edhe komunës se është në 
kompetenca të saj të ndërtojë rrjet kanalizimi deri te shtëpia e tij e ndërtuar me leje, për të cilën 
parashtruesi e ka paguar në tërësi kompensimin për rregullimin e tokës ndërtimore.

 Së këtejmi, Avokati i Popullit në kontaktet e drejtpërdrejta me qytetarët konstatoi se 
qytetarët shfrytëzues të të drejtave të mbrojtjes sociale pamjaftueshëm janë të informuar për të 
drejtën e përgatitjes falas të elaboratit gjeodezik. Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit i njoftonte 
qytetarët me këto të drejta dhe i udhëzonte se si duhet të veprojnë.

 Avokati i Popullit edhe në këtë periudhë raportuese ndërmori veprime në kuadër të kom-
petencave të veta, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, me ç’rast u dërgua një 
numër i madh i kërkesave për njoftime, kërkesave për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, 
urgjenca, rekomandime dhe sugjerime më së shpeshti deri te kryetarët e komunave, si persona 
kompetentë për zgjidhjen e problemeve lokale nga fusha e urbanizmit.
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Ndryshimet dhe plotësimet e 
shpeshta të kornizës ligjore çonin në 
konfuzion të të gjitha palëve të interesu-
ara, përfshirë edhe qytetarët, tek të cilët 
rritet pasiguria juridike;

Gjendja në fushën e urbanizmit në 
komunat më të vogla nuk është në nivel 
të kënaqshëm, mes tjerash, edhe për 
shkak se nuk kanë angazhuar inspektorë 
të autorizuar të ndërtimtarisë;

Mjetet e pamjaftueshme financiare 
të komunave paraqesin pengesë për re-
alizimin e plotë të planeve urbanistike në 
pjesën e infrastrukturës publike e që nga 
ana tjetër pasqyrohet negativisht mbi 
kushtet e jetës urbane;

Edhe pse me Ligjin për përcaktimin 
e statusit juridik të objekteve të ndërtu-
ara pa leje parashikohet që e gjithë pro-
cedura të përfundojë brenda vitit 2016, 
akoma ka një numër të madh lëndësh 
për të cilat procedura është në rrjedhë 
ose procedura akoma nuk ka filluar;

Qytetarët shfrytëzues të të drejtave 
të mbrojtjes sociale pamjaftueshëm janë 
informuar për të drejtën e përgatitjes fa-
las të elaboratit gjeodezik;

Qasja drejt ndryshimeve dhe plotësi-
meve të kornizës ligjore duhet të praktiko-
het pas një analize të plotë të situatave në 
praktikë për zbatimin e ligjeve dhe krijimin e 
parakushteve për implementimin më efikas 
të ligjeve dhe akteve nënligjore;

Të ndërmerren masa për zgjidhjen e 
problemit me ekipimin kadrovik të komu-
nave me qëllim të realizimit papengesë të të 
drejtave të qytetarëve;

Komunat, në buxhetet e tyre, të para-
shikojnë mjete financiare për të gjitha aktiv-
itetet e planifikuara, me qëllim të zbatimit 
konsekuent të planeve urbanistike;

Veprim më efikas sipas kërkesave të 
qytetarëve për legalizimin e objekteve të 
ndërtuara pa leje;

Komunat të ndërmarrin masa dhe 
veprime me qëllim të informimit të plotë të 
qytetarëve shfrytëzues të mbrojtjes sociale 
për të drejtën e përgatitjes falas të elabo-
ratit gjeodezik;

Konstatime Rekomandime

Avokati i Popullit, gjatë vitit 2014, vazhdoi ta monitorojë gjendjen në fushën e banimit dhe 
të ndërmerr masa konkrete për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, në rast të cenimit të tyre nga subjektet kompetente që veprojnë në fushën e banimit. 

 Në këtë vit, numri i parashtresave në të cilat qytetarët u ankuan për cenimin e të drejtave 
nga fusha e banimit është zvogëluar në masë të konsiderueshme. Megjithatë, ato edhe më tej, 
në numrin më të madh të rasteve kanë të bëjnë me punën joefikase, joekonomike dhe të pa-
koordinuar të Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Afaris-
te me rëndësi për Republikën e Maqedonisë dhe njësitë rajonale të saj (Shoqëria Aksionare), 
Komisionin për Çështje Banesore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Sektorin për Punë 
Banesore-Komunale në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

 Çdo shtet, përfshirë edhe Republikën e Maqedonisë, si krijuese e politikave dhe strategjive 
të banimit, me përcaktimin e masave dhe aktiviteteve ligjore e ka për detyrë që qytetarëve të vet 
t’u sigurojë kushte adekuate për jetë.

 Me ndryshimet e Ligjit për banim, në planin normativ shteti krijoi kushte për rregullimin e 

ÇËSHTJE TË BANIMIT
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statusit juridik të njësive banesore, përkatësisht blerjen e banesave në pronësi shoqërore, bane-
save të cilat u ishin shpërndarë personave të ashtuquajtur me të ardhura të ulëta dhe banesave 
të cilat qytetarët i shfrytëzonin pa akt përkatës për ndarje, përkatësisht personave të vendosur 
në mënyrë të paligjshme.

Pikërisht për këtë, një numër i madh i qytetarëve, gjatë vitit 2014, iu drejtuan Avokatit të 
Popullit me kërkesë që të intervenojë për përshpejtimin e procedurave të vendimmarrjes sipas 
kërkesës për blerjen e banesave shoqërore, për ndryshimin dhe korrigjimin e kushteve dhe të 
çmimeve të shitjes së banesave, statusi i përdorimit të të cilave nuk ishte rregulluar. 

 Përkatësisht, më shumë parashtresa kishin të bënin me kërkesat e qytetarëve për bler-
jen e banesave me kushte të përcaktuara në Ligjin për shitjen e banesave në pronësi të shtetit, 
përkatësisht me çmime më të volitshme, edhe pse me ndryshimet e Ligjit për banim ishte bërë 
kategorizimi i banesave, sipas të cilit ishin përcaktuar kushte të ndryshme për blerjen e bane-
save.

 Në lidhje me këtë problem, qytetarët më së shpeshti kërkuan intervenim para Shoqërisë 
Aksionare, ndërsa në numër më të vogël edhe para Sektorit për Punë Banesore-Komunale në 
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

 Për këto raste, Avokati i Popullit deri tek organet kompetente dërgoi kërkesa për përshpe-
jtimin e procesit të vendimmarrjes dhe për miratimin e akteve përkatëse në lidhje me vendimet e 
miratuara. Nga ana e Shoqërisë Aksionare dhe nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve u respek-
tuan intervenimet e Avokatit të Popullit dhe në kohë u dërguan të dhënat, informatat dhe provat 
e kërkuara. 

 Është për t’u shënuar rasti i banorëve-qiramarrës të banesave në pronësi të shtetit, të 
cilët kërkonin që Avokati i Popullit të intervenojë para Shoqërisë Aksionare në lidhje me mosvep-
rimin sipas kërkesave të tyre për shmangien e defektit në ashensorin e ndërtesës së banimit. 

 Konkretisht, sipas kërkesave të shumta të tyre për shmangien e defektit, Shoqëria Ak-
sionare u ka dërguar përgjigje se është në rrjedhë procedura për furnizime publike të shërbimeve 
për mirëmbajtjen rrjedhëse. 

 Gjendja e këtillë u konfirmua edhe pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përkatësisht 
nga Shoqëria Aksionare arriti përgjigjja në të cilën si shkak ceket se Shoqëria Aksionare ekono-
mizon me më shumë objekte, kështu që është e domosdoshme të kryhen analiza të plota të 
elementeve të dokumentacionit teknik dhe specifikacionit, në mënyrë që të konstatohet lloji dhe 
vëllimi i punëve të cilat do të jenë objekt i furnizimit.

 Përgjigjja e këtillë vetëm i konfirmoi informatat të cilat Avokati i Popullit i kishte pranuar 
nga ankesat e qytetarëve, të cilët gjatë viteve të fundit më shumë herë ishin ankuar për ekono-
mizimin joadekuat të Shoqërisë Aksionare me pronën shtetërore, në rastin konkret me objektet 
banesore në pronësi të shtetit. 

 Në të vërtetë, gjatë procedurës, Avokati i Popullit pakontestueshëm konstatoi se ashen-
sori në fjalë ishte prishur tanimë mbi dy vjet, kështu që justifikimi i Shoqërisë Aksionare se nevo-
jitet analizë më gjithëpërfshirëse që të mund të zbatohet procedura për furnizime publike, assesi 
nuk mund të jetë i bazuar. 

 Më tutje, deri te Avokati i Popullit u paraqitën disa parashtresa nga qytetarë të cilët 
kërkuan sqarime për kompetencat e administratorëve, përkatësisht subjekteve të cilat me ven-
dim të banorëve janë përzgjedhur për t’i kryer punët e administrimit me bashkësinë e pronarëve. 
Në këtë drejtim, parashtruesit janë informuar se në përputhje me dispozitat e Ligjit për banim, 
administratorët i përfaqësojnë pronarët e pjesëve të posaçme të ndërtesës banesore, në punët 
që kanë të bëjnë me administrimin e ndërtesave banesore dhe mbajnë llogari për realizimin e të 
drejtave dhe obligimeve të cilat rezultojnë nga marrëveshja për shërbime administrimi.

 Një pjesë e parashtresave, në këtë periudhë raportuese, u paraqitën nga persona të 
cilët në të shumtën e rasteve gjenden në rrezik social dhe të cilët u ankuan për zvarritje të 
paarsyeshme të procedurave për ndarjen e banesës me qira, mbi baza të ndryshme para Komi-
sionit për Çështje të Banimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit për realizimin e të drejtave të kësaj kategorie të 
qytetarëve, Komisioni, thuaja se pa përjashtim, dërgonte përgjigje formale edhe atë se kërkesa 
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do të shqyrtohet në mbledhjen e radhës, pastaj se e njëjta nuk është e kompletuar ose se nuk 
është kompetent të vendos sipas kërkesave.

 Por, është evidente dhe e pakontestueshme se rastet, për të cilat intervenonte Avokati i 
Popullit, në ndërkohë nuk ishin shqyrtuar e as nuk ishin miratuar kurrfarë vendime në mbledhjet 
e ardhshme të Komisionit për Çështje të Banimit.

 Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit mbetet në konstatimin se 
Komisioni për Çështje të Banimit, në numrin më të madh të rasteve vepron në mënyrë skajshëm 
joprofesionale dhe joefikase dhe se për shkak të mënyrës së këtillë të punës, qytetarëve u pa-
mundësohet realizimi i të drejtës së qiramarrjes së banesës në pronësi të shtetit. 

 Avokati i Popullit, konstatimin e njëjtë e kishte edhe në Raportin e vitit të kaluar, kur e 
prezantoi rastin e familjeve të pjesëtarëve të forcave të sigurisë të cilët e humbën jetën në aksi-
dentin me helikopter në vitin 2008, të cilët në vitin 2010 në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
të drejta të veçanta të pjesëmarrësve në operacionet paqeruajtëse dhe operacionet për mbrojtje 
kolektive jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, deri te Komisioni për Çështje të Banimit 
kanë paraqitur kërkesa për ndarjen e banesës me qira.

 Edhe pse është e pakontestueshme se kërkesat, të cilat i kanë paraqitur parashtruesit deri 
te Komisioni për Çështje të Banimit, nga aspekti ligjor janë të bazuara, intervenimet e shumta 
të Avokatit të Popullit që të ndërmerren masa konkrete për zgjidhjen e çështjes së banimit të 
anëtarëve të familjeve të paqeruajtësve të cilët e humbën jetën, nuk dhanë rezultate sepse 
Komisioni, edhe pse kanë kaluar katër vjet akoma nuk ka miratuar vendim.

 Për këto shkaqe, Avokati i Popullit dërgoi edhe Raport të veçantë deri te Qeveria e Re-
publikës së Maqedonisë, me të cilin e informoi për rastin konkret dhe veç tjerash, kërkoi që nga 
ana e saj të ndërmerren masa në atë mënyrë që do ta ngarkojë Komisionin për Çështje të Ban-
imit të veprojë në përputhje me përmbajtjen e intervenimeve të dhëna.

 Megjithëkëtë, në vend që të arrijë përgjigje për masat e ndërmarra për zbatimin e inter-
venimit konkret dhe për realizimin përfundimtar të të drejtës së parashtruesve përkatës, përsëri 
arriti përgjigje me karakter formal se për momentin sigurohen të dhëna për gjendjen pronësore 
të aplikuesve përkatës.
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Procedurat për blerje, përkatësisht për 
rregullimin e statusit të banesave në pronësi 
shoqërore, të banesave të shpërndara për 
të a.q. persona me të ardhura të ulëta dhe 
banesave të cilat qytetarët i shfrytëzonin pa 
akt për ndarje, për shkak të veprimit jopër-
katës dhe për shkaqe formale nuk janë reali-
zuar deri në fund, edhe pse me ndryshimet e 
Ligjit për banim u krijuan kushtet;

Shoqëria Aksionare për Ndërtim dhe 
Ekonomizim me Lokale Banesore dhe Lokale 
Afariste me rëndësi për Republikën e Maqe-
donisë, në mënyrë jopërkatëse ekonomizon 
me pronën që është në pronësi të shtetit, 
me çka i kufizon të drejtat e qytetarëve të 
cilët e shfrytëzojnë pronën e këtillë;

Komisioni për Çështje të Banimit ve-
pron skajshëm në mënyrë joprofesionale 
dhe joefikase dhe për këtë mënyrë të vep-
rimit qytetarëve u pamundësohet realizimi i 
të drejtës së qiramarrjes së banesës në pro-
nësi të shtetit;

Me qëllim që përfundimisht të rregullo-
het statusi juridik i banesave në pronësi sho-
qërore, banesave të shpërndara për të a.q. 
persona me të ardhura të ulëta dhe bane-
save të cilat shfrytëzohen pa akt përkatës 
për ndarje, është e domosdoshme që proce-
durat për blerjen e banesave të realizohen 
deri në fund.

Kujdes më i madh për pronën e shtet-
it dhe për të drejtat e personave të cilët e 
shfrytëzojnë të njëjtën nga Shoqëria Aksion-
are për Ndërtim dhe Ekonomizim me Lokale 
Banesore dhe Lokale Afariste me rëndësi për 
Republikën e Maqedonisë.

Komisioni për Çështje të Banimit, në 
çdo rast veç e veç të veprojë sipas kërke-
save të qytetarëve për ndarjen e banesave 
me qira dhe të vendos brenda afatit të për-
caktuar ligjor;

Konstatime Rekomandime

E drejta për mjedis të shëndetshëm dhe të pastër jetësor paraqet të drejtë fundamen-
tale, nga zbatimi i së cilës varet cilësia e përgjithshme e jetës. Mbrojtja e mjedisit jetësor, sipas 
të drejtës ndërkombëtare, është përgjegjësi e përbashkët dhe e veçantë, e që do të thotë se 
gjithsecili duhet të angazhohet për mbrojtjen, ruajtjen dhe avancimin e hapësirës natyrore të 
njerëzve. 

 Gjatë periudhës së përfshirë në këtë Raport, deri te Avokati i Popullit është paraqitur një 
numër relativisht i vogël i parashtresave nga fusha e mjedisit jetësor, e që vetëm e konfirmon 
praktikën nga vitet e kaluara raportuese.

 Nga gjithsej parashtresa të parashtruara, numri më i madh ka të bëjë me ankesat e 
qytetarëve për ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës, një pjesë kishin të bënin me rritjen e nivelit të 
zhurmës, si dhe parashtresa në të cilat qytetarët vinin në pah zvarritjen e procedurave sipas de-
noncimeve për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese.

 Duke e ndjekur gjendjen nga fusha e mjedisi jetësor, në periudhën raportuese, Avokati 
i Popullit hapi procedurë me iniciativë të vet, ndërsa e njëjta kishte të bënte me ndotjen e kon-
siderueshme të mediumeve të mjedisit jetësor, në disa lokalitete të Komunës Çair.

 Duke i marrë parasysh pasojat serioze të cilat mund të shfaqen mbi shëndetin e njerëzve 
nga ndikimi negativ i ndotjes së tokës dhe ajrit dhe faktin se ruajtja e vlerave dhe përmirësimi i 

MJEDISI JETËSOR
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kushteve për mjedis të shëndetshëm jetësor janë me rëndësi primare për shëndetin e njerëzve, 
Avokati i Popullit iu drejtua Komunës Çair – Inspektoratit Komunal, me ç’rast kërkoi të zbatohet 
mbikëqyrje inspektuese mbi lokalitetin në fjalë dhe në bazë të gjendjes së konstatuar faktike 
të ndërmerren masa dhe veprime përkatëse ligjore, në mënyrë që të tejkalohen rreziqet dhe 
ndikimi i dëmshëm mbi jetën dhe shëndetin e njerëzve. 

 Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit menjëherë u ndërmorën veprimet dhe masat e 
nevojshme rreth pastrimit të trotuareve dhe sipërfaqeve të gjelbra në një pjesë të territorit të 
Komunës Çair, përkatësisht gjendja rreth ndotjes u sanua tërësisht.

 Pastaj, duke vepruar sipas parashtresës në të cilën u vu në dukje ndotja e mjedisit jetësor, 
e shkaktuar nga puna e një subjekti juridik i locuar në vendbanimin Pintia, Avokati i Popullit hapi 
procedurë gjatë së cilës kërkoi që Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor të zbatojë mbikëqyrje 
inspektuese, me qëllim që të konstatohet gjendja faktike dhe në bazë të të njëjtës të ndërmerren 
masa dhe veprime përkatëse ligjore.

 Në përgjigjen sipas kërkesës, deri te Avokati i Popullit u dërgua njoftim në të cilin thek-
sohej se pas mbikëqyrjes së zbatuar inspektuese, nga ana e inspektoratit ishin konstatuar disa 
parregullsi në punën e subjektit juridik, me ç’rast ishte miratuar Aktvendim me të cilin subjekti 
juridik ishte ngarkuar të ndërmerr veprime përkatëse për tejkalimin e gjendjes së konstatuar.

 Duke e ndjekur gjendjen rreth zbatimit të plotë të sugjerimeve të dhëna, Avokati i Popullit 
u njoftua se gjatë mbikëqyrjes kontrolluese ishte konstatuar se ato ishin plotësuar tërësisht.

 Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti raportues konstatoi se nuk është tejkaluar problemi 
me vendgrumbullimet e paligjshme të mbeturinave, për çka reaguan edhe qytetarët duke vënë 
në dukje mospastrimin e vendgrumbullimeve të paligjshme, pranë shtretërve të lumenjve, si dhe 
në rrugët rajonale. 

 Në lidhje me këtë problem, Avokati i Popullit intervenoi para organeve kompetente in-
spektuese me sugjerimin që të ndërmerren masa për kapërcimin e gjendjeve me ndotjen, të 
shkaktuara nga vendgrumbullimet e paligjshme të mbeturinave. 

 Avokati i Popullit konsideron se në rastin konkret bëhet fjalë për problem afatgjatë dhe 
sistematik, për të cilin nevojitet koordinim institucional dhe veprim i organeve kompetente, si në 
nivel lokal ashtu edhe në nivel të shtetit. 

 Në bazë të punës me lëndë nga fusha e mjedisit jetësor, në periudhën raportuese, Avokati 
i Popullit konstatoi bashkëpunim të mirë me organet kompetente, përkatësisht veprim në kohë 
sipas kërkesave të tij. 

 Nga ana tjetër, konstatim i Avokatit të Popullit është se kur bëhet fjalë për monitorimin 
e gjendjeve të përgjithshme me ndotjen e ajrit, veçanërisht në qytetin e Shkupit, Manastirit, 
Tetovës dhe Kërçovës, ku ndotja e ajrit ambiental rritet vazhdimisht, organet kompetente nuk i 
ndërmarrin në kohë veprimet përkatëse.

 Në kontekst të kësaj që u tha, mund të nënvizojmë se nga ana e organeve kompetente 
inspektuese, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel të shtetit nuk ndërmerren veprimet dhe masat 
e nevojshme ligjore për shmangien me kohë të burimeve të ndotjes, përkatësisht mungon moni-
torimi i rregullt dhe në kohë i nivelit të ndotjes së ajrit.

 Sipas Avokatit të Popullit, është e palejueshme që shteti t’i mbrojë dhe t’i vë në plan të 
parë interesat e ndotësve të mëdhenj për shkak të realizimit të profitit ekonomik dhe me këtë 
rast t’i shpërfillë dhe fare të mos mbaj llogari për të drejtat themelore të njeriut për jetë në mje-
dis të shëndetshëm dhe të pastër jetësor.

 Kujdesi i pamjaftueshëm i shtetit për tejkalimin e problemit me ndotjen e vazhdueshme 
të ajrit ambiental, para së gjithash të shkaktuar nga kapacitetet e mëdha industriale, është edhe 
për shkak të vazhdimit të afateve për instalimin e filtrave për pastrimin e ajrit, obligim ky i cili 
nuk është plotësuar nga ana e kapacitetit industrial “Jugohrom”, për të cilin afati për instalimin e 
filtrave është vazhduar deri në vitin 2016.

Dukuria e këtillë paraqet shkelje të rëndë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore për një 
mjedis jetësor të shëndetshëm dhe të pastër, si dhe shmangie nga parimet e proklamuara 
kushtetuese për mbrojtjen dhe avancimin e të njëjtit. 
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Në drejtim të reduktimit të rreziqeve nga niveli i rritur i grimcave të dëmshme në ajër, 
ndërkaq me qëllim të ndjekjes me kohë të këshillave dhe rekomandimeve të personave profe-
sionistë, Avokati i Popullit konsideron se është me rëndësi të madhe që të dhënat nga matjet e 
kryera, në masë të mjaftueshme, të jenë të arritshme për publikun e gjerë.

 Duke e marrë parasysh se në mbrojtjen e mjedisit jetësor janë përfshirë organe të fusha-
ve të ndryshme dhe se prezenca e informatave ka procedura të ndryshme, nevojitet sigurimi i 
bashkëpunimit dhe koordinimit institucional të informatave dhe aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë 
me mjedisin jetësor, me qëllim që puna e organeve inspektuese në të gjitha fushat, të cilat kanë 
të bëjnë me mjedisin jetësor, të jetë sa më efikase.

 Për efikasitet më të madh në fushën e mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit jetësor, 
gjithashtu nevojitet që të gjitha rastet e suksesshme nga praktika gjyqësore, të cilat kanë të 
bëjnë me shkeljen e të drejtave për mjedis të shëndetshëm, të publikohen dhe të jenë të arrit-
shme për qytetarët dhe organizatat joqeveritare, me qëllim të edukimit dhe përdorimit efektiv të 
të drejtave për mjedis të shëndetshëm dhe të pastër jetësor.

Mosndërmarrja e masave dhe qasja se-
lektive për tejkalimin e gjendjes me ndotjen 
e ajrit, e shkaktuar nga kapacitetet e mëdha 
industriale, rezulton me pasoja të dëmshme 
mbi shëndetit e popullatës në Shkup, Mana-
stir, Tetovë dhe Kërçovë;

Mungojnë monitorime të rregullta dhe 
në kohë, ndjekja dhe kontrolli i gjendjes nga 
ana e organeve kompetente për nivelin e 
ndotjes së ajrit ambiental;

Akoma nuk janë ndërmarrë masa dhe 
veprime të konsiderueshme në lidhje me 
vendgrumbullimet e paligjshme të mbeturi-
nave, me çka vjen deri te ndotja më e lartë 
e mjedisit jetësor dhe natyrës; 

Mungesë e edukimit të qytetarëve dhe 
në përgjithësi e publikut të gjerë për masat 
parandaluese dhe për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor dhe natyrës;

Koordinim dhe bashkëpunim i pam-
jaftueshëm i organeve inspektuese nga fu-
sha të ndryshme, me qëllim të mbrojtjes efi-
kase dhe avancimit të mjedisit jetësor;

Ndërmarrje urgjente e masave për re-
spektimin e obligimit ligjor dhe instalimin 
pa prolongim të filtrave të ndotësve të më-
dhenj, si dhe veprim joselektiv i organeve 
kompetente;

Organet kompetente të zbatojnë moni-
torim të rregullt të gjendjeve me ndotjen e 
ajrit ambiental, me qëllim të reduktimit të 
rreziqeve nga ndikimet e dëmshme;

Respektim i standardeve të përcaktu-
ara gjatë ndërtimit të vendgrumbullimit të 
mbeturinave, me qëllim të tejkalimit të prob-
lemit me vendgrumbullimet e paligjshme të 
mbeturinave;

Organizim i fushatave dhe njohja e 
qytetarëve me masat parandaluese, me qëll-
im të mbrojtjes nga ndikimet negative dhe 
përmirësimit të kushteve për një mjedis dhe 
natyrë të shëndetshme jetësore;

Sigurim i koordinimit institucional i 
të gjitha organeve kompetente për mbroj-
tjen dhe avancimin e mjedisit jetësor dhe 
natyrës, nga aspekte të ndryshme;

Konstatime Rekomandime
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Në fushën e financave, karakteristikë kryesore është rritja e shumëfishtë e numrit të 
parashtresave të qytetarëve e cila, para së gjithash, ka të bëjë me intensifikimin e arkëtimit të 
detyrueshëm të obligimeve të qytetarëve mbi bazë të borxheve tatimore, borxheve të taksës 
radiodifuzive ose mbi baza të tjera të ngjashme, siç janë gjoba për kundërvajtje të kryera dhe 
shpenzime për zhvillimin e procedurave.

 Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave konstatoi parregullsi me të cilat nga 
Drejtoria e të Ardhurave Publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat cenohen të drejtat e qytetarëve. 

 Përkatësisht, në këto raste, organet e përmendura si mënyrë të arkëtimit të detyrueshëm 
të borxheve tatimore, më së shpeshti e zgjedhin arkëtimin nga llogaria në bankë. Në këtë 
drejtim, bankat afariste, edhe pse bëhet fjalë për të ardhura të vetme në llogaritë e transaksionit, 
qytetarëve ua marrin tërë shumën e parave, të cilën ata e pranojnë në emër të pagës, pensionit, 
kompensimeve mbi bazë të shtesës për fëmijë, bursave, mbrojtjes sociale dhe ngjashëm, me çka 
i shkelin dispozitat për përjashtimin-kufizimin e arkëtimit të detyrueshëm. 

 Në këtë aspekt marrja e shumës së përgjithshme të parave, të cilën në emër të pensionit, 
pagës, ndihmës sociale dhe ngjashëm qytetari – personi fizik e pranon në llogarinë e tij të tran-
saksionit dhe mbetja e tij pa mjete bazë për ekzistencë, sipas Avokatit të Popullit paraqet cenim 
të të drejtave të tyre, shkaktim të paarsyeshëm të dëmit, mosrespektim të dispozitave ligjore 
dhe veprim jashtë parimeve të proklamuara kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të qytetarëve.

 Nga ana tjetër, qasja drejt arkëtimit të detyrueshëm të borxheve të këtilla me marrjen e 
shumës në para, të cilën në bazë të të drejtës për mbrojtje sociale e pranojnë qytetarë të cak-
tuar, sipas Avokatit të Popullit është shkelje e rëndë e të drejtave të tyre edhe pse praktikisht 
zbatohet ligjërisht, është e palejueshme.

 Së këtejmi, Avokati i Popullit sugjeron se shteti me prioritet duhet ta rishikojë nevojën e 
lirimit eventual nga pagesa e tatimit mbi pronë për personat shfrytëzues të ndihmës sociale në 
para. Kjo, mes tjerash, edhe për shkak se vihet në pikëpyetje se si këta personat mund ta pagua-
jnë, përkatësisht organet kompetente a mund ta zbatojnë arkëtimin e detyrueshëm pa i cenuar 
të drejtat e tyre.

 Avokati i Popullit, duke vepruar për çdo lëndë veç e veç, u sugjeronte organeve kompe-
tente që arkëtimi i detyrueshëm i borxhit tatimor të bëhet përmes zbatimit konsekuent të dis-
pozitave për kufizimin e përmbarimit, në mënyrë eksplicite të përcaktuara në nenin 130 të Ligjit 
për procedurë tatimore dhe nenin 57 të Ligjit për tatime mbi pronën, dhe qytetarëve t’u merret 
vetëm 1/3 e të ardhurave në bazë të pagës ose pensionit, ndërsa të ardhurat mbi bazë të ndih-
mës sociale, shtesës për fëmijë dhe ngjashëm, të mos jenë fare objekt të përmbarimit.

 Në lidhje me këtë, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat, e 
informuan Avokatin e Popullit se në momentin kur e miratojnë aktvendimin për arkëtim të de-
tyrueshëm në bazë të kërkesës monetare sipas llogarisë në bankë, nuk janë të informuar se 
ekzistojnë baza për vlerësimin e bazave ligjore për kufizimin e përmbarimit. Krahas kësaj, ata 
konsiderojnë se dispozitat në fjalë duhet t’i zbatojnë vetëm kur kryejnë arkëtim me vendosjen 
e ndalimit të të ardhurave personale tek punëdhënësi, Fondi i SPIM ose Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale.

 Duke e marrë parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit deri te Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë dërgoi Iniciativë për përgatitjen e propozimit për ndryshime dhe plotësime të 
Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit për tatimet mbi pronën, kështu që në mënyrë plotësuese 
do të precizohen dispozitat lidhur me përmbarimin mbi bazë të kërkesave në para sipas llogarisë 
në bankë, e cila i përket debitorit – personit fizik.

 Konkretisht, Avokati i Popullit kërkoi të parashikohen dispozita konform të cilave Drejtoria 
e të Ardhurave Publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat, aktvendimet për arkëtim të detyrueshëm 
në bazë të kërkesave në para sipas llogarisë në bankë e cila i përket personit fizik, detyrimisht t’i 
përgatisin: duke i respektuar kufizimet e përmbarimit, duke mbajtur llogari për dinjitetin e debi-

FINANCAT DHE DOGANA
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torëve dhe familjeve të tyre, si dhe për atë që përmbarimi të jetë më i volitshëm për debitorin.
 Qeveria e Republikës së Maqedonisë e njoftoi Avokatin e Popullit se iniciativa është ridër-

guar në kompetencë pranë Ministrisë së Financave. Ministria e Financave e njoftoi Avokatin e 
Popullit se nëse organet kompetente për arkëtim kanë kërkuar ndryshim dhe plotësim të ligjit 
ata do t’i qasen përgatitjes së propozimit për ndryshime dhe plotësime të ligjeve, por jo sipas 
kërkesës së Avokatit të Popullit.

 Megjithatë, duhet të theksohet se pas intervenimeve të Avokatit të Popullit për kthimin 
e mjeteve monetare të arkëtuara pabazë, Drejtoria e të Ardhurave Publike vepron, ndërsa ad-
ministrata e Qytetit të Shkupit nuk vepron (përjashtim bëjnë vetëm rastet kur u merret ndihma 
sociale në para).

Duke vepruar sipas rasteve të këtilla, Avokati i Popullit konstatoi se pagesa ose pagesa 
jo në rregull e obligimeve tatimore shpeshherë është pasojë e sjelljes joprofesionale dhe të 
papërgjegjshme të disa personave zyrtarë gjatë grumbullimit të tatimeve të përcaktuara ose për 
shkak të mosmbajtjes së evidencës dhe refuzimit të ndërmarrjes sipas detyrës zyrtare të vepri-
meve për këtë qëllim. 

Në të vërtetë, nuk mund të justifikohet gjendja kur përmes detyrimit arkëtohen tatimet, 
taksat radiodifuzive dhe dënimet nga llogaritë e transaksionit të qytetarëve, për të cilët vite me 
radhë nuk janë dërguar aktvendime me rregull dhe sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

 Gjithashtu, sipas Avokatit të Popullit lëshimet të cilat nuk mund të arsyetohen janë ato 
kur kërkohet tatim nga qytetarët të cilët patundshmërinë e kanë shitur dhe pronari i ri është bërë 
obligues tatimor, përkatësisht për patundshmëri të cilat nuk ekzistojnë ose udhëhiqen në adresa 
në të cilat obliguesi tatimor nuk ka pronë.

 Veçanërisht shqetëson fakti se nëpunësit, të cilët duhet t’i respektojnë dhe të veprojnë 
sipas ligjeve, në raste të caktuara veprojnë në kundërshtim me procedurat e përcaktuara ligjore.

 Avokati i Popullit konstaton se në një numër të madh të rasteve, personat zyrtarë nuk 
e kanë zbatuar në mënyrë të ligjshme procedurën e përcaktuar që të mund t’i qasen arkëtimit 
të detyrueshëm, kështu që sjellja e tyre arrogante nuk shkakton asgjë tjetër përveç shqetësim 
tek qytetarët dhe rrëmujë të panevojshme në Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe Qytetin e 
Shkupit. Kërkimi dhe insistimi që qytetarët t’i paraqesin të dhënat dhe provat të cilat organet, 
konform parimit të sistemit të një sporteli, mund t’i sigurojnë vet është në favor të kësaj.

 Gjendja e këtillë komplikohet në mënyrë plotësuese me rrethanën se pagimi i borxhit 
të prapambetur thuaja se asnjëherë nuk është me shumën e borxhit bazë, por multiplikohet 
shumëfish sepse arkëtohen kamatat, shpenzimet për zbatimin e procedurës dhe provizionet 
bankare.

 Në këtë segment, për Avokatin e Popullit është e padrejtë që të gjitha bankat të kenë tari-
fa të ndryshme të arkëtimit të shërbimeve të cilat kanë të bëjnë me arkëtimin e detyrueshëm dhe 
kjo shumë ndonjëherë të jetë më e madhe sesa borxhi kryesor, ashtu siç është e palejueshme, 
ndërkaq është praktikë në punën e DAP-it që për kthimin e tatimit të arkëtuar pabazë ose tak-
sës radiodifuzive, nga qytetarët detyrimisht të kërkohet të paraqesin kërkesa me shkrim dhe të 
paguajnë taksa administrative.

 Avokati i Popullit, nga veprimi sipas parashtresave, konstatoi dhe e kritikoi gjendjen kur 
për shkak të moskoordinimit të brendshëm, midis Drejtorisë së të Ardhurave Publike dhe NP 
Radiotelevizionit të Maqedonisë, edhe për qytetarët të cilët e kanë paguar borxhin të zbatohet 
arkëtimi i detyrueshëm me pretekst formal se nuk është bërë lidhja interne e shifrave të shfrytë-
zuesit të njëjtë.

 Gjithashtu, me asgjë nuk mund të justifikohet ajo që administrata e Qytetit të Shkupit më 
së shpeshti sipas detyrës zyrtare dhe në përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj, lëndët 
bashkë me dokumentet e saj sipas ankesës së paraqitur, nuk i ridërgon në kompetencë pranë 
Ministrisë së Financave, si organ i shkallës së dytë.

 Kuptohet, në këtë fushë ka edhe shembull pozitiv. Ky është Sektori për procedurë ad-
ministrative në shkallë të dytë, konteste administrative dhe arkëtim të kërkesave monetare në 
Ministrinë e Financave, i cili çdoherë vepron në kohë sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit 
dhe i cili e respekton afatin e përcaktuar ligjor për veprim dhe vendosje sipas ankesës.
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 Për mbrojtjen e të drejtave nga fusha e doganave, këtë vit raportues deri te Avokati i 
Popullit është parashtruar një numër i vogël i parashtresave, në të cilat qytetarët kërkonin in-
tervenim në procedurat për përcaktimin e përgjegjësisë për cenime të kryera doganore dhe të 
njëjtat nga komisione përkatëse u azhurnuan dhe u miratuan vendime përkatëse.

Parregullsi në procedurat për arkëtim 
të detyrueshëm me të cilat, nga Drejtoria e 
të Ardhurave Publike, Qyteti i Shkupit dhe 
komunat, cenohen të drejtat e qytetarëve;

Mbajtja e shumës së përgjithshme të 
parave, të cilën në emër të pensionit, pagës, 
ndihmës sociale, shtesës për fëmijë dhe 
ngjashëm personi fizik e pranon në llogari-
në e tij të transaksionit dhe mbetja e tij pa 
mjete bazë për ekzistencë;

Ministria e Financave konsideron se jo 
Avokati i Popullit, por vetëm nëse organet 
kompetente për arkëtim sugjerojnë se ekzis-
tojnë probleme në procedurë, do t’i qaset 
ndryshimit të Ligjit për procedurë tatimore 
dhe Ligjit për tatimet mbi pronë;

Veprim joprofesional dhe i papërgjegj-
shëm i personave të caktuar zyrtarë se doe-
mos duhet t’i respektojnë dhe të veprojnë 
sipas ligjeve dhe jo të vendosen mbi ta dhe 
të krijojnë procedura personale, në kundër-
shtim me ato ligjore;

Evidencë jo e plotë dhe e pasaktë e 
obliguesve për tatimin mbi pronë dhe e Reg-
jistrit për taksë radiodifuzive;

Të gjitha bankat kanë tarifa të ndry-
shme për arkëtimin e shërbimeve lidhur me 
arkëtimin e detyrueshëm;

Arkëtimi i detyrueshëm i borxhit tati-
mor dhe taksa radiodifuzive të kryhet përmes 
zbatimit konsekuent të dispozitave për kufi-
zimin e përmbarimit, të mbahet llogari për 
dinjitetin e debitorëve dhe familjeve të tyre, 
si dhe që përmbarimi të jetë më i volitshëm 
për debitorin;

Shteti ta rishikojë nevojën për lirimin 
nga pagesa e tatimit mbi pronë për personat 
shfrytëzues të të drejtave në bazë të mbroj-
tjes sociale;

Krijimi i regjistrave të saktë të obli-
guesve për tatim mbi pronë dhe për taksën 
radiodifuzive;

Dërgesën e aktvendimeve për përcak-
timin dhe arkëtimin e tatimit, përkatësisht 
për taksën radiodifuzive dhe vërejtjet për 
borxhin e papaguar, organet kompetente pa 
përjashtim ta kryejnë në mënyrë dhe proce-
durë të përcaktuar me ligjet përkatëse;

Në aktet normative, me të cilat rreg-
ullohet qarkullimi pagesor të parashikohen 
dispozita me të cilat do të mundësohet re-
spektim konsekuent i dispozitave të ligjeve 
përkatës për kufizimin dhe përjashtimin e 
përmbarimit;

Konstatime Rekomandime
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Numri dhe përmbajtja e parashtresave nga fusha e të drejtave të konsumatorëve, në vi-
tin 2014, e pasqyron pakënaqësinë e qytetarëve të cilët, në numër më të madh të rasteve, për 
shkak të pozitës ekonomike në të cilën gjenden kundërshtojnë, si për shkak të lartësisë së fatu-
rave, ashtu edhe në lidhje me kamatat e përllogaritura. Qytetarët, si konsumatorë, u përballën 
me probleme për shkak të veprimit joadekuat të ofruesve të shërbimeve, por edhe si konsuma-
torë të produkteve me cilësi jopërkatëse.

 Përkatësisht, parashtesat kishin të bënin me faturat për energji të harxhuar elektrike, 
furnizimin me energji termike, shërbimet të cilat i ofrojnë ndërmarrjet publike komunale, shër-
bimet e komunikimit, si dhe ankesa për shkak të produkteve të blera me mangësi. 

 Ankesat e qytetarëve, sa i përket punës së shoqërive të cilat kryejnë furnizimin me energji 
termike, kishin të bënin me mënyrën e përllogaritjes së energjisë termike përmes një matësi, 
cilësisë dhe çmimit të energjisë së livruar termike, përllogaritjes së sipërfaqeve më të mëdha të 
ngrohjes, mosveprim sipas paraqitjes së defektit, mosveprim sipas kërkesave për shkyçje nga 
sistemi, obligimi për konsumatorët e shkyçur për arkëtimin e kompensimit për fuqi të angazhuar 
(pjesa fiktive) nga kompensimi për energji termike, si dhe për arkëtimin e borxheve të vjetra. 

 Mënyra e përllogaritjes së energjisë termike përmes një matësi është veçanërisht karak-
teristike për objektet kolektive të banimit, ku një numër i madh i banorëve janë shkyçur nga 
sistemi. Disa instalojnë trupa të ri ngrohës të cilët nuk i lajmërojnë, e që në fund rezulton me 
përllogaritje joreale të energjisë termike tek konsumatorët aktivë. Për shkak të problemeve të 
këtilla, të cilat janë në dëm të konsumatorëve aktivë, Avokati i Popullit kërkoi kontroll të përllo-
garitjeve dhe rishikimin e mënyrës së këtillë të përllogaritjes përmes një matësi kolektiv, sepse 
përmes pagesës me avancë të faturave nuk përcaktohen në mënyrë reale shpenzimet për çdo 
konsumator. Avokati i Popullit sugjeroi se është e nevojshme të shqyrtohen të gjitha mundësitë 
dhe kushtet për instalimin e matësve të veçantë tek çdo shfrytëzues i energjisë termike.

 Për tejkalimin e problemit me përllogaritjet joreale për qytetarët, Avokati i Popullit kërkoi 
azhurnitet më të madh, sa i përket detektimit të lidhjes së paligjshme në sistem, sepse në për-
puthje me kornizën ligjore nga kjo fushë është e palejueshme që në mënyrë arbitrare të bëhet 
ndryshimi i instalimit për ngrohje.

 Në një pjesë të parashtresave, qytetarët u ankuan për cilësinë e furnizimit me energji 
termike dhe mosveprimin sipas paraqitjeve të defekteve. Me qëllim të sigurimit të furnizimit të 
sigurt, cilësor dhe të vazhdueshëm me energji termike, Avokati i Popullit në lidhje me këto raste, 
furnizuesit ia sugjeroi detyrimet dhe respektimin e shqetësimit të konsumatorëve si një nga 
kushtet për furnizimin papengesë me energji termike.

 Ishte e pritshme që edhe këtë periudhë raportuese ta shënojnë parashtresat e konsuma-
torëve të shkyçur nga energjia termike, të cilët e kanë për obligim ta paguajnë kompensimin 
për fuqi të angazhuar (pjesa fikse) nga kompensimi për energji termike. Ky obligim, u imponua 
me miratimin e Rregullave për furnizim me energji termike nga ana e Komisionit Rregullator për 
Energjetikë, për të cilat Avokati i Popullit që nga përgatitja e tyre sugjeroi se do të shkaktojnë 
gjendje kontestuese. 

 Përkatësisht, arkëtimi i këtij obligimi, në mënyrë të veçantë i goditi qytetarët e objekteve 
kolektive me një aparat matës, sepse obligimi për pagesë u është imponuar edhe banorëve nga 
hyrje të veçanta, të cilët janë shkyçur tërësisht nga sistemi, meqë edhe përkrah konsumit të 
paregjistruar të energjisë termike të linjës së veçantë të aparatit të përbashkët matës ngarkohen 
me këtë detyrim.

 Pikërisht për shkak të gjendjes së këtillë, përkatësisht ngarkimit me kompensim për 
pjesën fikse edhe në kushte kur nuk është regjistruar konsumi i energjisë termike për linjë të 
veçantë të aparatit matës, Avokati i Popullit, qysh në vitin 2013, deri te Komisioni Rregullator i 
Energjetikës paraqiti Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullave për furnizim me en-

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
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ergji termike. Por, nga ana e Rregullatorit nuk u pranua iniciativa, përkatësisht Komisioni Rreg-
ullator i Energjetikës vlerësoi se nuk ka nevojë për ndryshime dhe plotësime të Rregullave për 
furnizim me energji termike.

 Qytetarët paraqitën parashtresa edhe për shkak të parashkrimit të kërkesave, si dhe 
parashtresa në të cilat kërkonin rrethana lehtësuese për pagesën e faturave për shërbimet rrje-
dhëse, për shkak të zvogëlimit të fuqisë së tyre ekonomike. Avokati i Popullit në këto raste i 
këshillonte qytetarët të thirren në parashkrim para organeve kompetente gjyqësore, për shkak 
se gjykata nuk ka qenë e vëmendshme për parashkrimin sipas detyrës zyrtare.

 Në lidhje me parashtresat për shfrytëzimin e shërbimeve të ndërmarrjeve publike komu-
nale, të cilat kryejnë veprimtari komunale furnizim me ujë dhe grumbullim të  mbetjeve urbane, 
u konstatua se qytetarët ankohen për mënyrën e përllogaritjes së ujit të harxhuar, mos-leximin 
me rregull të gjendjes së njehsorëve, matësit e ujit të cilët nuk janë në rregull, si dhe grumbulli-
min dhe transportimin jo në rregull të mbeturinave komunale.

 Është i konsiderueshëm numri i parashtresave të pranuara në zyrën e Avokatit të Popull-
it, të cilat kanë të bëjnë me lartësinë e kërkesës, në të cilat qytetarët ceknin se llogaritë nuk 
janë reale dhe nuk e pasqyrojnë realisht konsumin e ujit për shkak të mos-leximit me rregull të 
gjendjes së njehsorëve dhe zbatimit të përllogaritjes paushall. Gjithashtu, qytetarët u ankuan 
për problemet e furnizimit në rajone të caktuara dhe kërkuan shmangien e problemeve në sis-
temin e furnizimit me ujë. Në këto raste, Avokati i Popullit kërkoi që me seriozitet të madh t’u 
qasen zgjidhjeve të gjendjeve kontestuese me të qëllim të funksionimit normal të sistemit për 
furnizim me ujë duke e sugjeruar të drejtën e qytetarit si konsumator të shërbimit për furnizim 
të përhershëm dhe papengesa të furnizimit me ujë të pijshëm të pastër dhe të shëndetshëm.  

 Në një pjesë të parashtresave, qytetarët vënë në dukje edhe problemin që ka të bëjë me 
lidhjen në rrjetin e ujësjellësit për shkak të dinamikës së zbatimit ose lartësisë së shpenzimeve 
me të cilat ngarkohen. Në të gjitha rastet, Avokati i Popullit vepronte sipas parashtresave dhe 
pasi kryente kontroll mbi të dhënat, ndërmerrte veprime në drejtim të përshpejtimit të realizimit 
të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit.

 Në parashtresat të cilat kishin të bënin me (pa) rregullsinë e njehsorëve dhe mënyrën 
e ndërrimit të tyre, qytetarët u ankuan se mosfunksionimi i njehsorëve nuk është konstatuar 
me kohë nga ana e personave zyrtarë të ndërmarrjeve publike dhe për pasojë më vonë janë 
ngarkuar me arkëtim, i cili nuk e ka pasqyruar gjendjen reale të konsumit të ujit. Së këtejmi, 
qytetarët kishin vërejte për procedurat e ndërrimit të njehsorëve dhe gjendjes së konstatuar të 
njehsorëve. Për shkak të dukurive të këtilla, Avokati i Populli vuri në pah se është e nevojshme 
të sigurohet kontroll i rregullt i njehsorëve dhe ndërrimi i të njëjtëve të bëhet në prezencë të 
shfrytëzuesit të shërbimit, me qëllim të evitimit eventual të dyshimit në lidhje me regjistrimin 
e drejtë të gjendjes së njehsorit gjatë ndërrimit të tij. Meqë bëhet fjalë për çështje teknike, për 
të cilën Avokati i Popullit nuk ka mundësi ta përcaktojë gjendjen faktike, në mënyrë që të kon-
firmohet keqpërdorimi eventual, në raste të këtilla qytetarët u këshilluan të drejtohen pranë NP 
“Ujësjellësi dhe Kanalizimi” dhe të kërkojnë kontrollin e sahatit të ujit, përkatësisht verifikimin, 
në përputhje me dispozitat e Ligjit për metrologji dhe aktet normative të miratuara mbi bazë të 
këtij Ligji.

 Gjithashtu, në parashtresa qytetarët kërkonin këshillë edhe në lidhje me faturat e prapa-
mbetura dhe të papaguara, si dhe mundësi që borxhi të paguhet në më tepër këste. Në rastet e 
këtilla, nga Avokati i Popullit janë informuar për obligimin që të paguhen faturat për shërbimin e 
shfrytëzuar, ndërsa ofruesve të shërbimeve u sugjeroi që detyrimisht të respektohen dispozitat 
e Ligjit për marrëdhënie detyrimore të cilat e rregullojnë parashkrimin e borxhit për furnizim me 
ujë.

 Në lidhje me parashtresat për pagimin e borxhit në më shumë këste mujore, si dhe rritjen 
e numrit të kësteve, në numrin më të madh të rasteve u pranuan kërkesat e Avokatit të Popullit. 
Në këtë drejtim efekt më i madh u arrit sipas kushteve të favorshme të cilat NP “Ujësjellësi dhe 
Kanalizimi” ua ofroi konsumatorëve në muajin maj, me çka konsumatorëve të cilët kishin borxh 
të prapambetur për konsumin e ujit (borxh i paditur dhe i rregullt), iu dha mundësia që borxhin 
ta paguajnë pa e përllogaritur kamatën për pagesë me vonesë. Favori i dytë kishte të bënte me 
evidentimin falas të konsumatorëve të lidhur në rrjet në mënyrë të paligjshme.
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 Ankesat për punë joefikase të ndërmarrjeve publike, në lidhje me grumbullimin dhe trans-
portimin e mbeturinave komunale, ishin në lidhje me faturat e pranuara për shërbimin i cili nuk u 
ishte ofruar, duke cekur se për periudhën për të cilën ngarkohen, mbeturinat nuk ishin mbledhur 
ose nuk ishin vendosur kazanë për grumbullimin e mbeturinave. Për Avokatin e Popullit ishte 
kontestues arkëtimi i shërbimit të cilin qytetarët nuk e marrin, prandaj sugjeroi se është e pale-
jueshme të arkëtohet për shërbim i cili nuk është shfrytëzuar dhe kërkoi informata në lidhje me 
zbatimin e shërbimit, si dhe dinamikën e saj në periudhat e cekura kontestuese. Mirëpo, për fat 
të keq, NP “Higjiena Komunale” nuk i pranoi sugjerimet e dhëna me arsyetimin se shërbimi është 
ofruar në përputhje me programet operative të ndërmarrjes dhe nuk lejoi faljen e borxheve të 
vjetra, siç ishte rasti në vitin e kaluar.

 Gjithashtu, qytetarët patën vërejtje edhe për ngarkimin për objektet në të cilat nuk qën-
drojnë përherë dhe nga Avokati i Popullit u këshilluan të paraqesin kërkesë përkatëse deri te NP 
“Higjiena Komunale”, sepse nëse njësia banesore nuk shfrytëzohet përherë, ndërmarrja lejon 
zvogëlimin e lartësisë së shërbimit të kryer.

 Gjatë këtij viti raportues, u shënua problemi lidhur me mënyrën në të cilën ndërmarrja 
i evidenton pagesat e kryera. Përkatësisht, nga puna me lëndë, shihet se pagesat e rregullta 
të qytetarëve barten në muaj të tjerë të cilët nuk janë regjistruar. Për shkak të dyshimin të 
qytetarëve se me mjetet e paguara u shlyhet fatura e cila është e parashkruar, Avokati i Popullit 
kërkoi sqarim në lidhje me evidentimin e pagesave dhe sugjeroi respektimin e Ligjit për marrë-
dhënie detyrimore. Avokati i Popullit vlerësoi se me mënyrën e këtillë të punës është e paqartë se 
cili borxh është paditur në kohë, përkatësisht me bartjen e pagesave, konsumatorët, për faturat 
e paguara një herë, përsëri evidentohen si debitorë. Procedura sipas këtyre parashtresave është 
ende në rrjedhë. 

 Qytetarët edhe gjatë këtij viti parashtruan parashtresa në lidhje me cilësinë e shërbimeve, 
lartësinë e çmimit, por edhe ngarkimin me borxhe të vjetra për telefoninë fikse dhe mobile. Sido-
mos, vërehen parashtresa të qytetarëve në të cilat vinin në dukje se për ekzistimin e borxhit 
të prapambetur janë njoftuar me urdhër të Telekomit të Maqedonisë SHA nga ana e qendrës së 
autorizuar për arkëtimin e kërkesave monetare dhe janë thirr ta paguajnë me lirim borxhin e 
paditur. Në të gjitha rastet, Avokati i Popullit kërkoi shpjegime për ngarkimet, përkatësisht kërkoi 
vërtetim se bëhet fjalë për borxh të paditur brenda afatit të parashikuar me ligj. Sipas këtyre 
kërkesave u veprua nga operatori dhe në të gjitha rastet u konfirmua se bëhet fjalë për borxh 
të paditur me kohë, me ç’rast qytetarët u këshilluan që ta shfrytëzojnë mundësinë e pagimit të 
borxhit me lirim dhe t’u shmangen shpenzimeve plotësuese, të cilat do të pasonin për arkëtimin 
e detyrueshëm të borxhit. Edhe gjatë këtij viti raportues përsëri ishin problem llogaritë e larta 
dhe shumat e faturuara joreale. Në këto raste vështirë është të përcaktohet gjendja faktike dhe 
ekzistimi i gabimit në përllogaritjet, me ç’rast krahas intervenimit para operatorëve të caktuar, 
u kërkua edhe ndërmarrja e veprimeve nga ana e Agjencisë për Komunikime Elektronike. Për 
një pjesë të parashtresave për pakënaqësi nga puna e operatorëve të caktuar, veçanërisht të 
telefonisë mobile, Avokati i Popullit kërkoi nga Agjencia për Komunikime Elektronike, si organ 
kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes dhe kontrollit mbi punën e këtyre ofruesve të shërbimeve, 
t’i rishikojnë ankesat e qytetarëve, pas çka një pjesë e qytetarëve i realizuan të drejtat.

 Edhe pse qytetarët parashtruan numër më të vogël të parashtresave për mbrojtjen e të 
drejtave si konsumatorë të të mirave materiale, megjithatë mund të konstatohet se shënohet një 
hap pozitiv në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për të drejtat e tyre si konsumatorë. Nga puna 
me lëndë shihet se qytetarët, gjithnjë e më shumë, janë më të ndërgjegjësuar për produktet 
e blera jocilësore, të pasigurta ose produkte cilësitë e të cilave nuk u përgjigjen të dhënave në 
deklarata. Në veprimin lidhur me këto parashtresa, Avokati i Popullit kërkonte nga Inspektorati 
Shtetëror i Tregut, si organ kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes dhe kontrollit, të zbatojë 
mbikëqyrje inspektuese, përkatësisht të sigurohen mundësi ligjore për mbrojtjen e konsuma-
torit, duke e vënë në pah të drejtën e konsumatorit për eliminimin falas të mangësisë, zvogëlimin 
proporcional të çmimit të shitjes, ndërrimin e produktit me një tjetër ose kthimin e shumës së 
paguar, nëse blen një produkt me mangësi. 

Sa i përket punës së Elektroekonomisë së Maqedonisë SHA Shkup (EVN), në lidhje me këtë 
më së shpeshti kërkohej intervenim nga Avokati i Popullit për shkak të ndërprerjes së furnizimit 
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me energji elektrike të konsumatorëve, për rregullimin e borxhit të prapambetur, për problemet 
me faturat e larta për energji të harxhuar elektrike, për furnizim jo të rregullt, si dhe problemet 
lidhur me leximin e njehsorëve dhe pagimin e taksës komunale për ndriçim publik.

 Shqetëson dukuria që thuaja se në të gjitha parashtresat, qytetarët e potencojnë gjend-
jen e tyre të vështirë financiare-materiale, si shkak për pamundësinë e pagimit me rregull të 
detyrimeve ndaj EVN dhe që vazhdimisht kërkojnë nga Avokati i Popullit të ndërmerr veprime që 
t’u mundësohet pagimi i borxhit të prapambetur në më shumë këste të njëjta. 

 Implementimi i plotë i Ligjit për faljen e njëhershme të borxheve të qytetarëve, i cili duhet 
të ndodh gjatë periudhës së ardhshme, gjendjen e këtillë mund ta zbusë vetëm deri në një masë 
të caktuar. Prandaj, i mbetet shtetit që në vazhdimësi të krijojë politika dhe të ndërmerr masa 
për rritjen e standardit të popullatës ose ta rris përfshirjen e personave dhe lartësinë e kompen-
simit, me të cilin në bazë të programeve vjetore e subvencionon konsumin e energjisë elektrike.

 Nga procedimi me lëndë i Avokatit të Popullit rezulton se nga ana e shërbimeve të EVN, 
shpeshherë ndodhë të mos respektohen rregullat e përcaktuara ligjore të veprimit. 

 Kjo ndodhë për shkak se ka raste kur shkyçjes i qasen pa pasur urdhër, kur për shkak të 
intervenimeve në rrjetë ose për ndërrimin/marrjen e njehsorëve hyhet në pronë private, pa akt 
përkatës dhe pa informimin e pronarit, kur njehsorët nuk lexohen me rregull dhe në vendet të 
cilat lehtësisht janë të arritshëm, kështu që konsumatorët ngarkohen në mënyrë paushall edhe 
me fatura joreale dhe ngjashëm.

  Për konsumatorët problem jashtëzakonisht të madh shkaktoi dhe vazhdon të shkaktojë 
gjendja e cila rezulton nga bartja e lëndëve të vjetra ekzekutive nga gjykatat, tek noterët dhe 
përmbaruesit. 

 Në fakt, gjendje e pakontestueshme është se qytetarët nuk informohen gjithmonë dhe 
nuk janë të njohur me paditë e paraqitura, përkatësisht për procedurën e filluar për arkëtim të 
detyrueshëm të borxhit eventual meqë për një periudhë më të gjatë kohore, ndonjëherë bëhet 
fjalë edhe për dekada, fare nuk u janë dërguar akte gjyqësore për arkëtimin e borxhit. Konsuma-
torët këtë e kuptojnë vetëm atëherë kur u bllokohet llogaria e tyre ose kur u ndërpritet furnizimi 
me energji elektrike.

 Pikërisht për këtë, në raste të caktuara ekziston edhe kushtëzimi i shfrytëzuesve dhe 
keqpërdorimi i pafuqisë së tyre, me qëllim të pagimit edhe të obligimeve për të cilat EVN-ja 
nuk ka marrë masa në kohë për arkëtimin e tyre të detyrueshëm. Kjo, mes tjerash, ka të bëjë 
edhe me kamatën e cila nuk është pjesë e vendimeve gjyqësore e as në mënyrë plotësuese për 
arkëtimin e saj nuk është iniciuar procedurë përkatëse, EVN-ja, duke e shfrytëzuar pozitën e 
saj prej monopoli, u tregon konsumatorëve se ato çdoherë paguhet në fund, përkatësisht pas 
pagimit të borxhit kryesor. Praktikisht, për konsumatorët kjo do të thotë se ose do ta paguajnë 
kamatën ose nuk do të lidhen në sistemin e furnizimit me energji elektrike, e që është e pale-
jueshme dhe do të thotë kufizim i të drejtave të tyre.  

 Në këtë drejtim, EVN-ja edhe pas intervenimeve të Avokatit të Popullit në raste të veçan-
ta, pa përjashtim u qaset në mënyrë arbitrare.

 Konkretisht, i prezanton dhe thirret vetëm në dispozitat ligjore të cilat janë në dobi të saj, 
ndërkohë që krejtësisht i shpërfill dhe nuk i merr parasysh dispozitat ligjore të cilat garantojë të 
drejta të caktuara edhe për konsumatorët, përkatësisht fare nuk ndërmerr masa për zbatimin e 
kërkesave të dhëna, sugjerimeve dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit për realizimin e të 
drejtave të tyre.

 Në të vërtetë, me asgjë nuk mund të arsyetohen rastet kur zbatohet shkyçja për borxhet 
për të cilët nuk është hapur kurrfarë procedure për arkëtim të detyrueshëm, kur zbatohet sh-
kyçje selektive, kur konsumatorëve vite me radhë u dërgohen fatura si për kategorinë industri-
ale, ndërkaq e pakontestueshme është se bëhet fjalë për amvisëri, kur nuk ndërmerren masa për 
dëmshpërblimin e tyre ose kur për shkak të keqpërdorimit të fuqisë së tyre, borxhet nuk fshihen 
si të parashkruara.

 Kështu, Avokati i Popullit nga EVN-ja jo rrallëherë merr informata se nuk mund të gjendet 
urdhri për shkyçje, kopjet nga paditë e paraqitura ose nga deklaratat për transferimin e lëndëve 



61

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

61www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

ekzekutive, kështu që asaj dhe palëve u sugjeron që të njëjtat t’i kërkojnë në gjykata. E gjithë 
kjo është jashtë parimeve të proklamuara të punës së EVN - mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
dhe të drejtave të konsumatorëve të shërbimeve të tyre.

 Në këtë segment, kërkesat e Avokatit të Popullit që konsumatorëve të caktuar t’u 
mundësohet pagimi në këste i borxhit të prapambetur, nuk u pranuan me arsyetimin se EVN-ja 
gjatë vitit të fundit nuk organizon fushata përmes së cilave qytetarëve u mundësohen kushte më 
të volitshme për pagimin e borxheve për energji elektrike të konsumuar, ndërsa kur për një gjë 
të tillë do të merret vendim, publiku do të informohet me kohë. 

 Megjithatë, ky është vetëm një pretekst formal të cilin EVN-ja ia dërgon Avokatit të Po-
pullit, meqë është e pakontestueshme gjendja se konsumatorëve të caktuar u mundëson lidhje 
të kontratave për pagimin e borxheve me këste. Së këtejmi, e pakontestueshme është se kon-
tratat lidhen duke u udhëhequr nga kritere subjektive sepse nuk ka akt të brendshëm me të 
cilin do të përcaktoheshin rregullat dhe kriteret në kontekst të asaj se cilëve persona mundet t’u 
mundësohet e drejta e tillë, cili do të jetë numri i kësteve dhe nëse të njëjtit përcaktohen nga 
borxhi i përgjithshëm i prapambetur ose nga gjendja materiale e debitorit.

 Në këtë pjesë, duhet të theksohet edhe problemi i qytetarëve të cilët ankohen për 
ngarkimin e pabazë me taksën komunale për ndriçim rrugor, për vendbanimet në të cilët nuk 
është instaluar sistemi i ndriçimit rrugor.

 Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, ndërkaq duke u udhëhequr nga parimi se 
qytetarët duhet të paguajnë vetëm për shërbimet të cilat me të vërtetë i shfrytëzojnë, Avokati i 
Popullit vazhdimisht sugjeron dhe kërkon nga vetëqeverisjet lokale ta shqyrtojnë mundësinë për 
miratimin e vendimeve për lirimin nga pagesa e taksës komunale për ndriçim rrugor për të gjitha 
vendbanimet në komunë, ku nuk është instaluar një sistem i tillë, gjë që rezulton nga përmbajtja 
e dispozitave përkatëse të Ligjit për taksa komunale.

 Rrallëherë ndonjë komunë, përkatësisht këshilli i saj ka miratuar një vendim të këtillë, me 
ç’rast për gjendjen e këtillë shfrytëzojnë arsyetime të ndryshme, ndërsa më së shpeshti thirren 
në rrethanën se vendet për të cilat qytetarët ankohen se nuk ka ndriçim publik, si vendbanime 
nuk janë parashikuar në Ligj.

 Prandaj, ky problem duhet të zgjidhet në mënyrë sistematike sepse ligji ekzistues, si 
sanksion për mosmiratimin e vendimit të tillë e parashikon vetëm mundësinë që Drejtoria e të 
Ardhurave Publike t’ia heq kompetencën vetëqeverisjes lokale, e që vërtetë është e paarsyeshme 
dhe praktikisht e pazbatueshme, ndërsa çështje tjetër është se çka do të fitonin qytetarët nga 
kjo.

 Nga ana tjetër, për mossigurimin e mirëmbajtjes së rregullt të ndriçimit rrugor, aty ku 
është instaluar sistemi, vetëqeverisjet lokale ekskluzivisht thirren në pamundësinë financiare për 
të ndërmarrë veprime në këtë drejtim edhe pse në buxhetet dhe programet e tyre parashikohen 
mjete për këtë dedikim. Megjithatë, duhet të mbështeten angazhimet e disa komunave që këtë 
problem me interes për banorët e tyre, ta zgjidhin përmes partneritetit publiko-privat.
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Fuqia e zvogëluar ekonomike e 
qytetarëve dhe gjendja e vështirë finan-
ciare-materiale shkak për pamundësinë e 
qytetarëve që t’i paguajnë me rregull de-
tyrimet e maturuara ndaj ofruesve të shër-
bimeve;

Vazhdoi ngarkimi i konsumatorëve të 
shkyçur nga energjia termike për arkëtimin 
e kompensimit për fuqi të angazhuar (pjesa 
fikse) nga kompensimi për energji termike;

Veprim jo në kohë dhe joefikas i of-
ruesve të shërbimeve sipas paraqitjeve të 
defekteve nga qytetarët; 

Qytetarët ngarkohen me arkëtimin e 
shërbimit komunal (grumbullimi dhe trans-
portimi i mbeturinave urbane) kur realisht 
nuk është shfrytëzuar; 

EVN nuk i informon në kohë qytetarët 
se kundër tyre është hapur procedurë për 
arkëtim të detyrueshëm të borxhit të pra-
pambetur, nuk i respekton rregullat e për-
caktuara ligjore për veprim dhe në disa raste 
i kushtëzon dhe e keqpërdor pafuqinë e tyre, 
me qëllim të pagimit të detyrimeve për të 
cilat nuk ka ndërmarrë masa për arkëtim të 
detyrueshëm; 

EVN-ja nuk ndërmerr masa për zba-
timin e kërkesave, sugjerimeve dhe re-
komandimeve të dhëna nga Avokati i Popull-
it për realizimin e të drejtave të tyre;

Mënyrë selektive dhe e pabarabartë e 
punës së EVN-së sepse, duke u udhëhequr 
nga kritere subjektive, vetëm shfrytëzuesve 
të caktuar u mundëson lidhje të kontratave 
për pagimin e borxheve me këste;

Ekziston problemi me arkëtimin e pa-
bazë të taksës komunale për ndriçim publik 
ose mos lirimin nga kjo taksë, në përputhje 
me Ligjin për taksa komunale, me çka 
qytetarët si konsumatorë individual pagua-
jnë për shërbimin të cilin nuk e marrin;

Të mundësohen aksione më të shpe-
shta për qytetarët për arkëtimin e borxheve 
në këste, veçanërisht për kategoritë e rrezi-
kuara sociale dhe faljen e borxheve të vjetra;

Është e domosdoshme që në mënyrë 
normative të rregullohen të gjitha gjendjet 
e veçanta, dhe të mos ndërlidhen me regji-
strimin e konsumit nga një aparat matës; 

Të ndërmerren masa në kohë sipas pa-
raqitjeve të qytetarëve me qëllim të përllo-
garitjes reale të shërbimit të dhënë;

Të ndërmerren aktivitete në drejtim të 
faljes së borxheve për shërbimin i cili nuk 
është dhënë, përkatësisht nuk është shfrytë-
zuar;

EVN Maqedoni SHA-Shkup në çdo rast 
individual dhe pa kurrfarë përjashtimi gjatë 
punës së vet t’i zbatojë në praktikë principet 
e proklamuara formale për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe të drejtave të kon-
sumatorëve të shërbimeve të tyre;

EVN si edhe ofruesit e tjerë të shër-
bimeve të mundësojnë më shumë kushte 
të favorshme për pagimin e borxheve të 
prapambetura të qytetarëve, ndërsa veça-
nërisht për ata të cilët i përkasin kategorisë 
së rrezikuar sociale, të pamundur, dhe me të 
ardhura të ulëta;

Në mënyrë sistemore të zgjidhet prob-
lemi me arkëtimin e pabazë të taksës ko-
munale për ndriçim publik për qytetarët 
nga vendet ku nuk është instaluar sistem i 
këtillë;

Konstatime Rekomandime
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Edhe këtë vit përsëriten parashtresat e qytetarëve të cilat kanë të bëjnë me mosndërmarr-
jen e masave dhe aktiviteteve të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për mbrojt-
jen e jetës së tyre, sigurisë personale dhe pronës, përdorimit të tepërt të forcës gjatë kryerjes së 
autorizimeve policore, ndëshkimit mandator në procedurë për kundërvajtje dhe mos-njoftimit të 
qytetarëve për çështje për të cilat ata janë të interesuar në kompetencë të Ministrisë.

 Është me rëndësi të theksohet se në përputhje me Ligjin për punë të brendshme, gjatë 
realizimit të autorizimeve të tyre policore, pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet 
të udhëhiqen nga parimet e përgjithshme të ligjit: parimi i ligjshmërisë në punë, parimi i etikës 
profesionale, paanshmëria dhe objektiviteti, parimi i transparencës dhe besueshmërisë, parimi i 
përgjegjësi dhe parimi i pengimit të konfliktit të interesave.

 Po ashtu, me rëndësi të madhe është rregullimi dhe realizimi i kontrollit të kryerjes së 
punëve të Ministrisë. Në përputhje me Ligjin për punë të brendshme, përveç kontrollit të brend-
shëm, të cilin e realizon njësia e posaçme organizative për nevojat e Ministrisë (Sektori për Kon-
troll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale), parashikohet edhe kontrolli i jashtëm të cilin e 
kryen Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe Avokati i Popullit. Në nenin 64 të Ligjit për punë 
të brendshme parashikohet se Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë kryen kontroll mbi 
punën e punëtorëve në Ministri, në bazë të kushteve të përcaktuara me ligj të veçantë. Në rastin 
konkret ky është Ligji për Avokatin e Popullit.

 Në këtë drejtim doemos duhet të ekzistojë bashkëpunim i mirë midis Ministrisë dhe 
Avokatit të Popullit me qëllim që të mundësohet balancimi real në realizimin e dy llojeve të kon-
trollit për kryerjen e punëve të Ministrisë në pjesën e autorizimeve policore.

 Ndonëse edhe këtë vit nuk mungoi bashkëpunimi me njësitë e ndryshme organizative 
të Ministrisë (Sektorë, stacione policore dhe veçanërisht Sektori për Kontroll të Brendshëm) në 
kontekst të dërgimit të informatave dhe provave të kërkuara nga evidenca zyrtare, mbetet kon-
statimi se kur bëhet fjalë për zbatimin e autorizimeve policore, përgjigjet janë të natyrës formale 
dhe me qëllim që të mos vijë deri te përcaktimi i gjendjes faktike reale nga ana e Avokatit të 
Popullit.

 Për këto shkaqe, Avokati i Popullit i shfrytëzoi të gjitha mjetet e parapara me Ligjin 
për Avokatin e Popullit për përcaktimin e gjendjes faktike, përfshirë edhe thirrjen në bisedë të 
nëpunësve policorë në zyrën e tij. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit paraqiti kallëzim penal për 
gjashtë nëpunës policorë se kanë keqtrajtuar qytetarë gjatë kryerjes së shërbimit, por kallëzimet 
u hodhën poshtë, pa argumente përkatëse juridike dhe pa ndërmarrjen e masave për sigurimin 
e provave në të cilat thirrej Avokati i Popullit.

 Kjo, sidomos ka të bëjë me ankesat e qytetarëve për veprim të paligjshëm dhe joprofe-
sional të nëpunësve policorë sipas denoncimeve për mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së tyre, sipas 
të cilave Avokatit të Popullit thuaja se sipas rregullit iu dërguan përgjigje se nëpunësit policorë 
kishin vepruar në përputhje me ligjin dhe rregullat për veprim policor. Në këtë kontekst, u kon-
statua se denoncuesit më këmbëngulës, nga ana e njësive organizative të Ministrisë, trajtohen si 
denoncues të rrejshëm dhe kundër tyre paraqiten kallëzime për përcaktimin e përgjegjësisë në 
procedurë për kundërvajtje.

 Në mënyrë që të eliminohet kjo dukuri negative në kuadër të Ministrisë, Avokati i Popullit 
deri te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë drejtoi Iniciativë për rishikimin e nenit 
të Ligjit për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike që e rregullon të a.q. “denoncim i 
rrejshëm” (për të cilin Ministria në nivel vjetor dërgon rreth 180 denoncime deri te komisionet 
për kundërvajtje), por Gjykata Kushtetuese nuk inicioi procedurë për vlerësimin e kushtetutsh-
mërisë të kësaj zgjidhje ligjore.

 Gjithashtu, konstatohet se Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike 
përmban edhe dispozita të tjera joprecize të cilat mundësojnë zbatim arbitrar të ligjit nga ana 

AUTORIZIMET POLICORE 
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e nëpunësve policorë të cilët lehtësisht vendosin t’i zbatojnë ndëshkimet mandatore në formë 
të gjobave në para edhe kur nuk ka kushte për një gjë të tillë. Ligji për kundërvajtje, i cili është 
ligj procedural për të gjitha kundërvajtjet, parashikon ndëshkim mandator vetëm nëse kryerësi 
e pranon veprën e cila i ngarkohet ose nëse personi zyrtar (nëpunësi policor) kundërvajtjen e 
përcakton personalisht me përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve përkatëse teknike, e që në masë 
të madhe nuk ka të bëjë me Ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.

 Avokati i Popullit i dërgoi ministres së Punëve të Brendshme propozim me shkrim për 
fillimin e procedurën për ndryshimin e Ligjit për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë pub-
like, me çrast theksi të vihet mbi mbrojtjen e qetësisë dhe të drejtave të qytetarëve dhe jo mbi 
ndëshkimin e tyre.

 Avokati i Popullit paralajmëron se njësitë speciale të policisë për vendosjen e rendit dhe 
qetësisë, me ndryshimet e propozuara të Ligjit për polici mund të fitojnë bazë edhe për zbatimin 
e mjeteve të dhunshme (plumba gome, paralizues elektrik, mjete shpërthyese-piroteknike) e që 
negativisht do të manifestohen në të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në protesta të 
qeta dhe shprehje publike të mendimit dhe besimit. 

Njëkohësisht, ndryshimet e ligjit do të mundësojnë përdorimin e mjeteve të reja të dhun-
shme pa rregulla të përcaktuara konkrete për veprim dhe pa përcaktim të qartë të procedurës, 
kur dhe në çfarë kushtesh mund të aplikohen. Nëse kjo çështje ngelet e parregulluar, në aspekt 
të vet zbatimit, përkatësisht përcaktimit të procedurës rreth numrit, kohëzgjatjes dhe intensitetit 
të shkarkimit elektrik, i cili duhet të kufizohet në nivel të sigurt, në këtë rast mund të vijë deri 
te keqpërdorimi i mjeteve të dhunshme, për çka paralajmëron edhe Komiteti për Parandalimin 
e Torturës pranë Këshillit të Evropës. Veçanërisht është e rëndësishme që Ligji të përcaktojë se 
vetëm në cilat raste mund të përdoren mjetet e dhunshme, siç janë plumbat e gomës ose para-
lizuesit elektrik. Ndryshimet e aktuale parashikojnë zbatimin e tyre me qëllim të rivendosjes 
së rendit dhe qetësisë së prishur në përmasa më të mëdha, ndërsa standardet ndërkombëtare 
imponojnë që kjo çështje të rregullohet vetëm dhe ekskluzivisht kur ekziston kërcënim real 
dhe i drejtpërdrejtë për jetën ose kur ekziston rrezik nga shkaktimi i lëndimeve të rënda. Sipas 
Komitetit për Parandalimin e Torturës, përdorimi i armëve të këtilla, vetëm për shkak të mbajtjes 
së rendit, konsiderohet si i papranueshëm.

Njëherësh, këto mjete të dhunshme mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën 
e personave mbi të cilët do të aplikoheshin, përkatësisht të njëjtat shkaktojnë dhimbje akute. 
Nëse në Ligj nuk parashikohet edhe ndihma mjekësore për personat mbi të cilët janë përdorur 
mjetet e dhunshme, si dhe trajnimi për ndihmë të parë i personave zyrtarë, përdorimi i këtyre 
mjeteve mund të jetë i pasigurt dhe të shpie deri në lëndime serioze mbi shëndetin dhe jetën e 
personave.

 Duhet të përshëndetet aksioni i Ministrisë për formimin e qendrave dhe ekipeve mobile 
për parandalimin dhe bashkëpunimin me qytetarët në nivel lokal sepse veprimi parandalues do 
ta rris besimin e qytetarëve në aktivitetet e policisë dhe organet e tjera të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme si servis i tyre, i cili vepron shpejtë dhe në mënyrë efikas sipas denoncimeve të tyre.



65

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

65www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

Niveli i realizimit të të drejtave statusore është tregues i sigurisë juridike të qytetarëve në 
sistemin juridik dhe indikator se sa shteti i përmbush obligimet ndaj qytetarëve, nga fusha e 
gjendjes civile. 

 Gjendja në këtë fushë edhe gjatë këtij viti raportues vë në pah zvarritjen e procedurave 
për realizimin e të drejtave të cilat kanë të bëjnë me rregullimin e statusit të shtetësisë, vendba-
nimit dhe vendqëndrimit, lëshimit të dokumenteve publike (dokumente të udhëtimit, letërnjof-
time, ekstrakte nga evidenca amzë) sekuestrimit të sendeve dhe të drejtave tjera nga kjo fushë 
administrative.

 Së këtejmi, konstatim i përgjithshëm, në këtë periudhë raportuese, është se krahas asaj 

GJENDJET CIVILE DHE PUNË TË TJERA TË RENDIT

Edhe më tej dërgohen përgjigje jo 
thelbësore deri te Avokati i Popullit në kon-
tekst të (mos) zbatimit të autorizimeve poli-
core dhe tejkalimit të tyre, e që lë hapësirë 
për dyshime në objektivitetin e procedurës 
policore;

Veprim joefikas dhe jo në kohë i 
nëpunësve policorë sipas denoncimeve të 
qytetarëve për mbrojtjen e jetës, sigurisë 
dhe pronës së tyre;

Në njësi të caktuara organizative (sta-
cione policore) edhe më tej nëpunësit poli-
corë nuk veprojnë në kuadër të ligjit dhe 
akteve nënligjore gjatë zbatimit të autorizi-
meve ligjore dhe jo rrallëherë kanë përdorur 
forcë të tepruar ndaj qytetarëve;

Dispozitat joprecize të Ligjit për 
kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë re-
zultojnë me përdorim të shpeshtë të urdhër-
pagesave si mjete ndëshkimi për kundërvaj-
tje të qytetarëve nga ana e nëpunëse 
policorë;

Propozim ndryshimet e ligjit për polici-
në, në pjesën e mjeteve të dhunshme janë 
pa rregulla të përcaktuara konkrete për vep-
rim dhe pa procedurë të përcaktuar qartë se 
kur dhe në cilat raste mund të zbatohen;

Ministria e Punëve të Brendshme dhe 
njësitë e saj organizative të bashkëpunoj-
në në mënyrë kualitative dhe në kohë me 
Avokatin e Popullit si mekanizëm kontrollu-
es, me qëllim që të arrihet mbrojtje efikase 
e të drejtave dhe lirive të qytetarëve;

Ndërmarrje me kohë e masave dhe 
aktiviteteve sipas denoncimeve të paraqitu-
ra nga qytetarët, si dhe informimi i tyre në 
kohë për masat ose aktivitetet e ndërmarra 
në kuadër të Ministrisë;

Nëpunësit policorë të veprojnë në për-
puthje me ligjin, në pjesën e zbatimit të au-
torizimeve të tyre, ndërsa denoncimet për 
përdorim të tepruar të forcës të analizohen 
dhe procedohen në mënyrë përkatëse;

Ligji për kundërvajtje kundër rendit 
dhe qetësisë publike të harmonizohet me 
Ligjin për kundërvajtje me qëllim të shman-
gies së veprimeve të mundshme selektive 
të nëpunësve policorë me uniformë dhe re-
spektimit të principeve për përcaktimin e 
përgjegjësisë së qytetarëve në procedurë 
përkatëse për kundërvajtje; 

Rishikimi i materies për përdorimin 
e mjeteve të dhunshme me përcaktimin 
e qartë të procedurave dhe rregullave, 
kohëzgjatjen dhe intensitetin e përdorimit, 
kufizimin se kur mund të përdoren, si dhe 
masat e kujdesit dhe mbrojtjes së shëndetit;

Konstatime Rekomandime
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se është përmirësuar efikasiteti i organeve kompetente të cilat vendosin në pjesën e të drejtave 
statusore të qytetarëve, megjithatë vjen deri te zvarritja e procedurave dhe kjo rezulton me re-
alizimin jo në kohë të të drejtave të qytetarëve nga kjo fushë.

Konkretisht, në pjesën që ka të bëjë me kërkesat për pranimin dhe fitimit e shtetësisë së 
Republikës së Maqedonisë, ndërsa në këtë drejtim kanë të bëjnë gjysma e parashtresave nga 
kjo fushë, Avokati i Popullit konstaton se gjendja me zvarritjen e këtyre procedurave është e 
vazhdueshme, para së gjithash për shkak të joefikasitetit dhe veprimit në mënyrë joekonomike 
të organit kompetent dhe mosndërmarrjes së masave për azhurnimin e procedurës sipas detyrës 
zyrtare.

 Përkatësisht, sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit më së shpeshti pranohen infor-
mata se lënda ende është në procedim sepse janë vonuar përgjigjet për marrjen e mendimit të 
cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Punëve të Jashtme (Sektori për Ndjekjen e 
Prioriteteve Nacionale), Drejtoria për Sigurim dhe Kundërzbulim ose ndonjë organ tjetër, duhet 
t’i dërgojë për nevojat e procedurave para Seksioni për shtetësi. 

 Megjithatë, nga këqyrja mbi dokumentet e lëndëve konkrete dhe faktet dhe provat e 
siguruara, rezulton se Seksioni për shtetësi, nga momenti i dërgimit të kërkesave të tilla dhe deri 
në intervenimin e Avokatit Popullit, sipas detyrës zyrtare nuk ka ndërmarrë kurrfarë veprimesh 
plotësuese për azhurnimin e procedurave, edhe pse në ndërkohë kanë kaluar jo muaj, por edhe 
vite.

 Pikërisht për këtë, për çdo rast të këtillë, Avokati i Popullit u drejtohej të gjitha organeve 
përkatëse me kërkesë për azhurnimin e procedurës dhe është fakt se nga ana e tyre deri te Sek-
sioni për shtetësi menjëherë dërgohen informatat e kërkuara.

 Më tej, përveç asaj që procedurat për fitimin e shtetësisë, në numër jo të paktë të ras-
teve, për një shkak ose një tjetër, në shkallë të parë zgjasin një periudhë më të gjatë kohore 
(ndonjëherë edhe nga 5 ose më shumë vjet), në fund nga organi kompetent miratohen akt-
vendime, në të cilët si arsyetim përmbajnë vetëm një fjali. Kjo, në të shumtën e rasteve është se 
nuk plotësohet ndonjë kusht ligjor, ndërkaq fare nuk ceket si, në ç’mënyrë dhe në bazë të cilave 
prova është përcaktuar gjendja e këtillë faktike.

 Në këtë segment, me asgjë nuk mund të arsyetohet edhe gjendja kur vetëm pas inter-
venimit të Avokatit të Popullit, Ministria e Punëve të Brendshme lëndën, bashkë me dokumentet 
e saj, ia dërgon në kompetencë Gjykatës Administrative ose Komisionit Shtetëror. Këtu bëjnë 
pjesë edhe lëndët të cilat, me rastin e kontestit administrativ, kthehen në procedim dhe vendim-
marrje të sërishme dhe për të cilat në vend që të veprohet me urgjencë, procedura zvarritet më 
shumë dhe nuk respektohen sugjerimet e dhëna dhe qëndrimet e paraqitura juridike.

 Para Avokatit të Popullit u hap edhe procedura sipas kërkesës për njohjen e të drejtës së 
azilit, për shkak të mbrojtjes subsidiare dhe përcaktimit të numrit amzë të fëmijës së aplikuesve.

 Rekomandimi i Avokatit të Popullit që të veprohet menjëherë dhe të miratohet aktven-
dim i ligjshëm, në përputhje me sugjerimet dhe udhëzimet e dhëna në aktgjykimin përkatës të 
Gjykatës Administrative, nga Seksioni për azil nuk është zbatuar thuaja se gjatë gjithë vitit, me 
arsyetimin se ende nuk i është dërguar mendimi nga Drejtoria për Sigurim dhe Kundërzbulim.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës për personat e vendosur në Qendrën për 
Pranimin e të Huajve, me të cilën u informua se këtyre personave nuk u lejohet realizimi i të 
drejtës së azilit, si dhe të drejtës së vizitave dhe kontakteve me familjarët, derisa të përfundoj-
në procedurat të cilat i zhvillojnë organet hetuese dhe gjyqësore, ndërkaq në të cilat janë në 
cilësinë e dëshmitarëve. Së këtejmi, Avokati i Popullit sugjeroi nevojën e respektimit të të drejtës 
së azilit, e cila është e drejtë e garantuar me Kushtetutë, por edhe e drejtë e përcaktuar në 
Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut. 

Në Qendrën për të Huaj, ku vendosen migrantët ilegalë vërehet mbipopullim dhe nuk janë 
plotësuar kushtet për ndalimin e të huajve. Standardet e Komitetit Evropian për Parandalimin e 
Torturës përcaktojnë sigurimin e ambienteve të pajisura në mënyrë përkatëse me mobilie të cilat 
duhet të jenë të pastra dhe të mirëmbajtura mirë, me sipërfaqe të mjaftueshme hapësinore për 
personat të cilët qëndrojnë aty. Standardet ndërkombëtare imponojnë që personat të mos ven-
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dosen në kushte substandarde, ndërkaq në mënyrë shtesë, kushtet e vendosjes mund të jenë 
edhe shkak për trajtim johuman, në përputhje me nenin 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut. 

Veçanërisht brengos ndalimi i grave dhe fëmijëve, duke i marrë parasysh rekomandimet 
e trupave ndërkombëtare. Rregullat dhe standardet ndërkombëtare për kategoritë vulnerabile 
vënë në pah se mbyllja e këtyre kategorive të personave në qendra të llojit të mbyllur duhet 
të jetë përjashtim dhe të bëhet vetëm për një periudhë sa më të shkurtër kohore. E drejta e 
shëtitjes dhe rekreacionit të fëmijëve është e kufizuar dhe Qendra nuk ka të zhvilluar programe 
të posaçme për punën me fëmijë, me qëllim të realizimit të së drejtës për zhvillimin dhe ar-
simin e fëmijëve, në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Duke i marrë parasysh 
rekomandimet e trupave ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve dhe shmangien e mbylljes në 
qendra speciale për migrantë, në kontekst të interesit më të mirë të fëmijës, qëndrimi i fëmijëve 
duhet të jetë në kushte adekuate në të cilat do të kenë ndihmë përkatëse sociale, mjekësore dhe 
psikologjike. Rrjedhimisht me këtë, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me Rezolutën 
2020 (2014) nga 03.10.2014 rekomandoi pengimin e ndalimit dhe privimit nga liria të fëmijëve 
migrantë ilegalë dhe gjetjen e modeleve alternative të qëndrimit, të cilat do të jenë në drejtim të 
interesit më të mirë të fëmijëve.

 Sa u përket parashtresave në të cilat vihet në dukje cenimi i të drejtave të qytetarëve 
në procedurat për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit, mund të thuhet se gjatë periudhës së 
përfshirë në këtë raport, numri i tyre është relativisht i vogël, por megjithatë mund të veçohet 
një shembull ilustrues, në të cilin u vërejt shkelje e të drejtave. 

 Konkretisht, qytetari kërkoi mbrojtje sepse në përpjekje për të fituar letërnjoftim të ri, me 
ndryshimin e adresës së vendbanimit, nga ana e sektorit kompetent në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, kërkesa disa herë nuk i është pranuar dhe përveç kësaj i është kërkuar të bashkë-
ngjis edhe aktvendim trashëgimie.

 Avokati i Popullit konstatoi shkelje të dispozitave të Ligjit për lajmërimin e vendbanimit 
ose vendqëndrimit, Ligjit për letërnjoftim dhe Ligjit për procedurë të përgjithshme administra-
tive, sepse në çdo rast individual duhet të respektohen dispozitat e ligjeve të cekur ndërkaq, 
para së gjithash, parimet themelore të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative për 
orientimin shërbyes të organit me qëllim të realizimit të të drejtave dhe interesave të palëve.

 Së këtejmi, Avokati i Popullit gjatë rrjedhës së procedurës i propozoi organit kompetent 
– Sektorit për Punë Mbikëqyrëse Administrative në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që në 
raste të këtilla dhe të ngjashme të pranohen kërkesat për ndryshimin e adresës së vendbanimit 
dhe vendqëndrimit dhe të lëshohet dokumenti i kërkuar. Nëse qytetarët nuk i plotësojnë kushtet 
themelore, për një gjë të këtillë të miratohet aktvendim, në të cilin ata do të kenë të drejtë 
për ankesë-kontest administrativ. Ndërkaq, për rregullimin e çështjeve pronësore-juridike të 
qytetarëve, si palë në procedurat administrative, kompetente janë organet e tjera dhe jo Minis-
tria e Punëve të Brendshme.

 Avokati i Popullit veproi edhe sipas lëndës e cila kishte të bënte me sekuestrimin e sende-
ve, në të cilat vihej në dukje edhe trajtimi i pabarabartë nga ana e Sektorit për Armë dhe Mate-
riale të Rrezikshme dhe Shpërthyese Veles për Kavadar.

 Në këtë drejtim Avokati i Popullit nga Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde 
Profesionale kërkoi ta përcaktojë rrethanën nëse edhe ndaj personave të tjerë, të cilët kanë pas-
ur gjendje të njëjtë faktike dhe juridike, sikurse edhe parashtruesi i parashtresës, është vepruar 
në mënyrë identike.

 Pas kontrolleve të kryera u konstatua se nga nëpunësi përgjegjës policor në rastin kon-
kret nuk janë ndërmarrë veprime zyrtare të cilat e ka pasur për detyrë t’i ndërmerr, prandaj dhe 
kundër të njëjtit janë ndërmarrë masa konform Marrëveshjes kolektive të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, ndërsa me gjendjen e konstatuar faktike është njoftuar edhe prokurori publik 
kompetent.

 Pjesa tjetër e parashtresave kishin të bënin me realizimin e të drejtave të cilat janë në 
kompetencë të Drejtorisë për Udhëheqjen e Librave Amzë, e cila bashkëpunon me Avokatin e 
Popullit dhe ndërmerr masa dhe veprime në kohë për realizimin e të drejtave të qytetarëve.
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Mosbashkëpunim dhe mungesë e koor-
dinimit të organeve shtetërore në procedu-
rat për realizimin e të drejtave statusore, që 
rezulton me zvarritjen e procedurave;

Shkelje e dispozitave të Ligjit për lajmë-
rimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit, 
Ligjit për letërnjoftim dhe Ligjin për pro-
cedurë të përgjithshme administrative dhe 
mungesë e orientimit shërbyes të organit 
për realizimin e të drejtave dhe interesave 
të palëve;

Seleksionim gjatë ndërmarrjes së vep-
rimeve zyrtare;

Migrantët ilegalë nuk munden çdoherë 
ta realizojnë të drejtën e azilit dhe njëherësh 
u kufizohet edhe e drejta vizitave dhe kon-
takteve me familjarët gjatë kohës së qën-
drimit në Qendrën për të Huaj;

Qendra për Pranimin e të Huajve nuk 
i plotëson standardet ndërkombëtare të 
vendosjes së migrantëve ilegalë, si dhe një-
kohësisht ndalohen fëmijët dhe gratë në 
kundërshtim me rekomandimet ndërkombë-
tare të cilat kërkojnë modele alternative të 
vendosjes;

Ndërmarrje e masave për përmirësimin 
e efikasitetit në realizimin e të drejtave sta-
tusore të qytetarëve, ndërsa vendimet e mi-
ratuara të përmbajnë arsyetimin se në çfarë 
mënyre dhe në bazë të cilave dhe çfarë pro-
vave, nga organi është përcaktuar gjendja 
faktike dhe cila e drejtë materiale është 
zbatuar;

Përmirësim dhe koordinim i bashkë-
punimit të të gjitha organeve shtetërore 
të involvuara në procedurat nga fusha e 
gjendjes civile, me qëllim të veprimit në 
kohë;

Nëpunësit përgjegjës policorë, në çdo 
rast individual, pa kurrfarë përjashtimi në 
mënyrë të barabartë t’i ndërmarrin veprimet 
zyrtare;

Respektimi i të drejtës së azilit, e cila 
është e drejtë e garantuar me Kushtetutë, 
të drejtës së kontakteve dhe vizitave me 
familjarët për mirgrantët ilegalë të vendo-
sur në Qendrën për të Huaj, si dhe sigurimi 
i kushteve adekuate të vendosjes, me theks 
të veçantë të grave dhe fëmijëve-migrantë 
ilegalë;

Konstatime: Rekomandime

INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE DHE 
EDUKUESE-KORREKTUESE

 Në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të personave të dënuar dhe të paraburgosur, në vitin 
raportues 2014, Avokati i Popullit veproi sipas parashtresave të parashtruara nga këta persona, 
si dhe sipas parashtresave të formuara me iniciativë të vet. Numri i parashtresave gjatë vitit të 
kaluar, krahasuar me vitin paraprak, është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme, megjithatë 
vazhduan problemet e njëjta me të cilat u përballën personat e dënuar dhe të paraburgosur. 

 Kushtet e vendosjes në institucionet ndëshkuese-korrektuese janë nën standardet e për-
caktuara, por edhe më tej problem më i madh është mbipopullimi, si dhe mbrojtja joadekuate 
shëndetësore. 

 Ndonëse edhe paraprakisht, nga ana e institucioneve kompetente u paralajmërua ndër-
marrja e masave përkatëse, me qëllim të zvogëlimit të mbipopullimit në burgje dhe përmirësimit 
të kapaciteteve të vendosjes, nga vizitat e realizuara në këto institucione dhe nga ankesat e 
personave të dënuar dhe të paraburgosur, pakontestueshëm rezulton konkluzioni se kushtet jo 
vetëm që nuk janë përmirësuar, por përkundrazi ato janë më të këqija nga viti në vit. 
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 Problemi me mbipopullimin shkakton edhe dukuri të tjera negative në burgje, në kontekst 
të kushteve joadekuate të vendosjes, higjienës së keqe, ushqimit jocilësor, kushteve të këqija 
në hapësirat sanitare dhe ngjashëm, prandaj Avokati i Popullit deri te institucionet kompetente 
dërgoi sugjerim për ndërmarrjen e masave me qëllim të reduktimit të problemeve të cekura. Në 
esencë, institucionet kompetente i pranojnë sugjerimet e Avokatit të Popullit, por vlerësohet se 
bëhen përmirësime të përkohshme dhe të pa konsiderueshme, ndërsa në esencë problemet kanë 
mbetur të njëjta. 

 Në një numër të caktuar të parashtresave u konstatua  cenimi i së drejtës të mbrojtjes 
shëndetësore të personave të dënuar dhe të paraburgosur, veçanërisht për shkak të mungesës 
së medikamenteve të nevojshme dhe në përgjithësi kushteve të këqija në ambulancat e burgje-
ve, e që rezulton me trajtimin joadekuat shëndetësor. Veçanërisht është karakteristik mosfunk-
sionaliteti i reparteve të pranimit në këto institucione. 

 Përkatësisht, Avokati i Popullit konstatoi se në institucionet ndëshkuese-korrektuese nuk 
funksionojnë këto reparte dhe në të njëjtët vendosen grupe të ndryshme të personave të dënuar, 
e që nuk është e rekomandueshme dhe ndikon në përhapjen e infeksionit kriminogjen. Në ENK 
“Idrizovë” në Repartin e Pranimit, personat e dënuar nuk kanë krevate, ndërsa në një pjesë 
të madhe të ambienteve vendosen më shumë se 40 persona. Vendosja në kushte joadekuate, 
pa pajisje të siguruar për gjumë dhe mbi numrin e lejuar në një ambient paraqet trajtim johu-
man dhe përçmues, të përcaktuar me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
Gjithashtu, në repartet e pranimit vendosen persona më gjatë se 3 muaj, ndërkaq me klasifikim 
të rregullt, e që njëherësh është në kundërshtim me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve dhe 
standardet ndërkombëtare të vendosjes.

 Probleme janë vërejtur edhe sa i përket mbrojtjes shëndetësore, e cila nuk është trans-
feruar tërësisht nga Ministria e Shëndetësisë, kështu që në një pjesë të burgjeve nuk ka mjek 
kompetent i cili do ta zbatojë kujdesin shëndetësorë për personat e paraburgosur dhe të dënuar, 
përkatësisht institucionet shëndetësore publike nuk kanë përpiluar ndryshime të akteve për or-
ganizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.

 Në këtë aspekt, Avokati i Popullit u sugjeroi institucioneve nevojën për ndërmarrjen e 
masave për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, si dhe furnizimin e rregullt të ambulan-
cave të burgut me medikamentet e nevojshme dhe aparatet kryesore mjekësore, me qëllim 
të mbrojtjes së rregullt dhe adekuate shëndetësore të këtyre personave. Në situata të caktu-
ara, institucioneve iu sugjerua që nëse nuk ekzistojnë kushte të nevojshme për trajtim adekuat 
mjekësor, të ndërmerren masa që personit të dënuar ose të paraburgosur t’i mundësohet dërgimi 
në institucion përkatës shëndetësor.

 Një numër i caktuar i parashtresave, edhe pse në vëllim më të vogël, për dallim nga viti i 
kaluar, kishin të bënin me situata konfliktuoze midis personave të dënuar, sidomos në ENK “Idri-
zovë”. Duke e marrë parasysh se me këtë vihej në pikëpyetje edhe siguria e vet personave të 
dënuar, si dhe e institucionit në përgjithësi, Avokati i Popullit kërkoi analizë të detajuar të çdo 
rasti dhe shqyrtim të mundësisë për transferimin e personave të dënuar në institucione tjera, 
përkatësisht në repart tjetër të institucionit. Gjithashtu, Avokati i Popullit, në lidhje me këtë 
problem, drejtorisë të ENK “Idrizovë” ia sugjeroi zbatimin me konsekuencë të Rregullores për ar-
matim dhe mënyrën e kryerjes së punëve të Sektorit për Sigurim të ENK dhe EEK me kërkesë që 
të ndërmerren masa për sigurinë personale të personave të dënuar. Këto intervenime të Avokatit 
të Popullit u pranuan dhe si rezultat u reduktuan gjendjet e tendosura midis të dënuarve.

 Gjatë këtij viti raportues i pa konsiderueshëm është numri i parashtresave të cilat kishin 
të bënin me torturën dhe sjelljen joprofesionale të personave të shërbimit të sigurimit, ndërkaq 
pas ndërmarrjes së masave dhe analizimit të këtyre rasteve nuk janë konfirmuar të dhënat e 
personave të dënuar.

 Personat e dënuar u ankuan edhe për pamundësinë e shfrytëzimit të favoreve, kështu që 
edhe pse në rastin konkret nuk bëhej fjalë për cenim të të drejtës, ndërsa në lidhje me favoret 
Avokati i Popullit nuk ka kompetencë të veprojë, megjithatë u ndërmorën veprime të caktuara, 
me qëllim që tek personat e dënuar të mos krijohet dyshimi dhe mosbesimi për mosfunksionimin 
e institucionit dhe të mos ndihen se janë në pozitë të pabarabartë, në raport me personat e tjerë 
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të dënuar të cilët i shfrytëzojnë favoret. Për informatat e fituara, gjatë rrjedhës së procedurës me 
rastin e parashtresave të tyre, të cilat kishin të bënin me strukturën e personave të dënuar, me 
llojin e dënimit dhe të dhënat e tjera, Avokati i Popullit i njoftonte me rregull personat e dënuar, 
parashtrues të parashtresave.

 Gjatë vitit të kaluar, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë u përkushtoi personave të 
paraburgosur, veçanërisht për realizimin e të drejtave të tyre, duke e marrë parasysh parimin e 
prezumimit të pafajësisë. Së këtejmi, Avokati i Popullit theks të veçantë vuri mbi ndërmarrjen në 
kohë të masave me qëllim të mbrojtjes shëndetësore të këtyre personave, kushtet e vendosjes 
dhe higjienës në të cilat e vuajnë masën e paraburgimit. Përndryshe, edhe gjatë këtij viti u 
evidentua mbipopullimi në repartet e paraburgimit në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
veçanërisht në Burgun Shkup. Së këtejmi, ishte i konsiderueshëm edhe numri i parashtresave të 
parashtruara nga personat e paraburgosur, të cilët u ankuan në lidhje me kushtet e vendosjes 
dhe higjienën, por edhe për mbrojtjen joadekuate shëndetësore veçanërisht të personave me 
probleme shëndetësore. Ankesa të këtij lloji, në emër të personave të paraburgosur u paraqitën 
edhe nga familjet e tyre, në të cilat më së shpeshti kërkohej transferimi i personit të parabur-
gosur në ambient tjetër, mjekim dhe kontroll tek specialisti në institucion përkatës shëndetësor, 
për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të personit të paraburgosur dhe ngjashëm. 
Intervenimet e Avokatit të Popullit, në raste të këtilla, rezultonin me epilog pozitiv, përkatësisht 
pas dërgimit të sugjerimit, shërbimet shëndetësore dërgonin raporte mjekësore deri te gjykatat 
kompetente dhe më pas personat e paraburgosur dërgoheshin në kontrolle shëndetësore special-
iste në klinikat përkatëse.

 Lidhur me kushtet e këqija të vendosjes në repartet e paraburgimit, pas rekomandimeve 
të dhëna nga ana e Avokatit të Popullit, personat e paraburgosur transferoheshin në ambiente 
tjera me kushte më të mira të vendosjes, me ç’rast drejtorisë së institucionit iu sugjerua ndër-
marrje urgjente e masave për riadaptimin e ambienteve të cilat ishin në gjendje të keqe, për-
katësisht të njëjtat të bojatisen, të përmirësohet rrjeti sanitar dhe i shkarkimit të ujërave etj.

 Avokati i Popullit konsideron se gjendja e këtillë është rezultat edhe i menaxhimit joad-
ekuat dhe joprofesional me institucionet ndëshkuese-korrektuese, por edhe i përkushtimit të 
pamjaftueshëm të organeve dhe shërbimeve udhëheqëse, e që rezulton me situata konfliktuoze 
në institucione, të cilat në këtë periudhë raportuese ishin veçanërisht të dukshme në Entin Eduk-
ues-Korrektues Tetovë, i cili funksionon në Veles.

 Përkatësisht, Avokati i Popullit vëmendje të veçantë i kushtoi EEK Tetovë, për shkak se 
disa herë në këtë Ent Edukues-Korrektues ndodhën abuzime seksuale nga disa të mitur mbi të 
mitur të tjerë, të vendosur në Ent, ndërsa gjatë bisedës me të përkujdesurit ata shprehën pa-
kënaqësi nga sjellja dhe kujdesi i personave zyrtarë.

 Në kontekst të kësaj që u tha, Avokati i Popullit pranë Prokurorisë Themelore Publike 
inicioi procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë së udhëheqësve të shërbimit të sigurimit dhe 
shërbimit për risocializim, e cila u pranua dhe u procedua. 

 Gjithashtu, për shkak të abuzimeve të shpeshta seksuale midis personave të mitur në En-
tin Edukues-Korrektues, Avokati i Popullit bëri inspektim të plotë në lidhje me kushtet e përgjith-
shme të vendosjes, si dhe funksionalitetin e institucionit, me ç’rast erdhi deri në konkluzione 
të caktuara, si në lidhje me kushtet e përgjithshme të Entit, ashtu edhe në lidhje me procesin 
riedukues, kujdesin për gjendjen shëndetësore të personave të mitur dhe mungesën e procesit 
arsimor për të miturit.

 Për gjendjet e konstatuara, Avokati i Popullit i drejtoi Informatë ministrit të Drejtësisë dhe 
drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve me propozim që të ndërmerren masa për 
tejkalimin e këtyre gjendjeve në EEK Tetovë, i cili funksionon në Veles.

 Sikurse edhe gjatë viteve të kaluara, është e pakontestueshme se në sistemin e burgjeve 
është e pranishme mungesa e mjeteve financiare, veçanërisht në pjesën e mbrojtjes shënde-
tësore të personave të dënuar dhe furnizimit me mjete të higjienës, furnizimit të produkteve të 
domosdoshme për përgatitjen e ushqimit të shumëllojshëm për personat e dënuar dhe nevojave 
të tjera të personave të dënuar, e cila imponohet si një nga shkaqet e gjendjes së keqe në këto 
institucione. Mes tjerash, mungesë tjetër në sistemin e burgjeve është edhe menaxhimi i dobët 
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me institucionet, aktivitetet e dobëta edukative dhe rehabilituese, si dhe mbikëqyrjet e pamja-
ftueshme inspektuese, të cilat do t’i identifikonin mangësitë reale dhe përcaktimin e përgjegjë-
sisë sa i përket veprimit të personave zyrtarë ndaj personave të privuar nga liria.

 Kushtet e vendosjes në institucio-
net ndëshkuese-korrektuese dhe në Entin 
Edukues-Korrektues, jo vetëm që nuk janë 
përmirësuar por janë më të këqija sesa në 
periudhën paraprake;
 Menaxhimi joadekuat dhe joprofesion-
al me këto institucione dhe përkushtimi i 
pamjaftueshëm i organeve udhëheqëse dhe 
shërbimeve, çon deri në situata konfliktuoze, 
të cilat e rrezikojnë sigurinë e personave të 
vendosur;
 Mbipopullimi edhe më tej është prob-
lemi më i madh në institucionet ndëshkuese-
korrektuese, e që veçanërisht vjen në shpre-
hje në ENK “Idrizovë” dhe Burgun Shkup;
 Nuk sigurohet mbrojtje adekuate 
shëndetësore për personat e dënuar dhe të 
paraburgosur, në përputhje me legjislacionin 
vendas dhe standardet ndërkombëtare dhe 
e njëjta nuk zbatohet në vazhdimësi nga 
ana e institucioneve publike shëndetësore të 
cilat janë kompetente për zbatimin e saj;
 Procesi riedukues edhe më tej nuk e 
përmbush tërësisht funksionin, si në institu-
cionet ndëshkuese-korrektuese, ashtu edhe 
në Entin Edukues-Korrektues, mes tjerash, 
edhe për shkak të ekipimit të pamjaftueshëm 
me persona profesionistë në shërbimet për 
riedukim;
 Mungon procesi arsimor për të mitu-
rit në EEK Tetovë, i cili funksionon në Ve-
les.  Kjo, bashkë me kushtet joadekuate të 
vendosjes dhe mosorganizimi i kohës së lirë, 
kontribuon në risocializimin jo të plotë të të 
miturve;

Ndërmarrje urgjente e masave për re-
alizimin e projektit për rikonstruksionin e 
institucioneve ndëshkuese-korrektuese dhe 
dislokimin e Entit Edukues-Korrektues në 
periudhën deri në përfundimin e projektit 
për rikonstruksionin e INK-ve dhe EEK-së 
në Republikën e Maqedonisë, me qëllim të 
mbrojtjes dhe kujdesit ndaj të miturve, në 
përputhje me standardet ndërkombëtare;

Ekipim plotësues kadrovik dhe për-
sosje shtesë e të punësuarve në shërbimet e 
këtyre institucioneve në drejtim të trajtimit 
më profesional dhe më kompetent të perso-
nave në burgje;

Ndërmarrje e masave dhe veprimeve 
në drejtim të reduktimit të mbipopullimit 
dhe përmirësim i mëtutjeshëm i kushteve të 
qëndrimit, me respektim të plotë të dinjitetit 
të njeriut të personave të vendosur në këto 
institucione;

Sigurim dhe përmirësim i shërbimeve 
shëndetësore në INK dhe EEK nga institucio-
net shëndetësore publike përmes koordinim-
it në kohë me Drejtorinë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve;

Përmirësim i punës së Shërbimit për 
riedukim me qëllim të realizimit të qëllimit 
kryesor – risocializimi i personave të dënuar; 

Ndërmarrje e masave për vendosjen e 
procesit arsimor për fëmijët në EEK Tetovë, 
i cili funksionon në Veles, përmirësimi i 
mbrojtjes së përgjithshme shëndetësore të 
fëmijëve dhe rritje e numrit të edukatorëve 
në Sektorin për Risocializim, me qëllim të 
prezencës së përditshme dhe në kontinuitet 
në procesin edukues;

Konstatime Rekomandime
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Është e pakontestueshme se për zhvillimin e demokracisë në një shtet, është e domos-
doshme që të gjithë faktorët e pushtetit të veprojnë në kuadër të kompetencave të përcaktu-
ara me Kushtetutë dhe rregullat ligjore. Në këtë kontekst edhe organet gjyqësore, si pjesë të 
sistemit të pushtetit, është e domosdoshme që gjatë vendimmarrjes të miratojnë vendime të 
pavarura dhe të paanshme të bazuara në ligj, me zbatimin e më shumë parimeve, mes të cilëve 
dhe parimin e efikasitetit dhe transparencës.

 Avokati i Popullit, realisht sa u përket procedurave gjyqësore ka autorizime të kufizuara, 
sepse në përputhje me Ligjin për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit ndërmerr masa dhe 
veprime për mbrojtje nga zvarritja e paarsyeshme e procedurave gjyqësore ose nga kryerja e 
pandërgjegjshme dhe e papërgjegjshme e punës së shërbimeve gjyqësore, duke mos i shkelur 
parimet e autonomisë dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor.

 Por, megjithatë, edhe krahas kufizimeve të këtilla, Avokati i Popullit përmes ndërmarrjes 
së masave, në lidhje me parashtesat individuale të qytetarëve për përshpejtimin e procedurave 
para organeve gjyqësore dhe organeve të tjera të jurisprudencës, kontribuon në realizimin e të 
drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm. Përveç kësaj, Avokati i Popullit këto autorizime i zbaton 
edhe ndaj institucioneve dhe organeve të tjera, të cilat janë pjesë të sistemit të jurisprudencës të 
Republikës së Maqedonisë, prokurorive publike dhe personave me autorizime publike – avokatë, 
noterë dhe përmbarues.

 Të dhënat statistikore tregojnë se procedurat para gjykatave të shkallës së parë, mesa-
tarisht zgjasin më shumë vjet, e që në të vërtetë paraqet shkelje të të drejtës së gjykimit në afat 
të arsyeshëm.  

 Në numrin më të madh të rasteve, qytetarët ankohen për stërzgjatjen e procedurave para 
Gjykatës Administrative, pastaj për procedurat civile, në të cilat parashtruesit kërkojnë realizimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të caktuara pronësore, përkatësisht të drejtave dhe interesave sta-
tusore, ndërkaq më së paku për procedurat penale të shkallës së parë. 

 Është i madh numri i parashtresave, në të cilat qytetarët cekin se vendimet gjyqësore 
janë miratuar në mënyrë arbitrare, nga ana e gjyqtarëve joprofesionistë, nën presion dhe me anë 
të korrupsionit. Qytetarët, në parashtresat e tyre, kërkonin nga Avokati i Popullit ta rishikojë pu-
nën e gjyqtarëve dhe t’i ndryshojë vendimet e tyre. Në këto raste, Avokati i Popullit ua bënte me 
dije kompetencat të cilat përcaktohen në Ligjin për Avokatin e Popullit dhe njëherësh i këshillonte 
që mbrojtjen e të drejtave të tyre ta realizojnë para organeve dhe institucioneve të tjera.              

 Të dhënat nga puna me lëndë, gjithashtu, tregojnë se në vitin raportues, numri i anke-
save të qytetarëve për zvarritjen e procedurave gjyqësore para gjykatave të shkallës së dytë 
shënon rritje të pa konsiderueshme, ndërsa ankesat kundër Gjykatës Supreme janë në nivel të 
njëjtë si në vitin paraprak.

 Edhe këtë vit, Avokati i Popullit konstatoi zvarritje të paarsyeshme të procedurave para 
Gjykatës Administrative të Republikës së Maqedonisë, e që i referohet punës joefikase të këtij 
organi, sepse vepronin me vonesë sipas padive me të cilat hapen kontestet administrative. 
Gjithashtu, veprimi sipas parashtresave tregoi se mungon komunikimi i Gjykatës Administrative 
me organet administrative dhe organet e tjera, akti juridik i të cilit është kontestuar me padi dhe 
se gjykatës nuk i dërgohen dokumentet nga ana e organeve të cekur, megjithatë gjykata nuk 
ndërmerr kurrfarë masash për ta zgjidhur këtë problem.

 Shpeshherë, Gjykata Administrative sipas intervenimeve për gjykim në afat të arsyeshëm 
dërgonte përgjigje se në përputhje me rregulloren e gjyqit lënda do të merret në punë në proce-
durë të rregullt, me çka në një pjesë të madhe të rasteve qytetarëve u pamundësohej realizimi i 
të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore për gjykim brenda afatit të arsyeshëm.

 Në raste të këtilla, Avokati i Popullit edhe pse intervenonte para Gjykatës Administrative, 
ai drejtpërsëdrejti kërkonte nga organet të cilat i ruajnë dokumentet ta dërgojnë dokumenta-
cionin në procedim të mëtutjeshëm deri te Gjykata Administrative, me qëllim të veprimit pap-
engesë sipas kërkesëpadive të qytetarëve. 

JURISPRUDENCA
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 Me qëllim të realizimit të të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm, Avokati i Popullit në 
disa raste i këshillonte parashtruesit e parashtresave që nga kryetari i Gjykatës Administrative të 
kërkojnë veprim me prioritet sipas lëndës së tyre ose të paraqesin padi deri te Gjykata Supreme 
e Republikës së Maqedonisë, e cila nëse konstaton se është shkelur parimi i gjykimit brenda afatit 
të arsyeshëm, ka autorizim të merr vendim për kompensimin e dëmit në favor të qytetarit.

 Sa i përket mbrojtjes së të drejtave të parashtruesve para prokurorive publike, është me 
rëndësi të përmendet se Avokati i Popullit edhe në këtë segment ndërmerr masa dhe aktivitete 
konkrete. Përkatësisht, gjatë vitit 2014 është rritur numri i parashtresave në të cilat kërkohej 
mbrojtje për shkak të zvarritjes së procedurave para prokurorive publike, sipas të cilave Avokati 
i Popullit ndërmerrte masa përkatëse.

 Jo rrallëherë ndodhë që qytetarët të drejtohen dhe të kërkojnë intervenime nga Avokati i 
Popullit, për shkak të sjelljes dhe veprimit jokorrekt të administratës së gjykatës. Në të shumtën 
e rasteve potencojnë se nga ana e shërbimeve gjyqësore ekziston sjellje jokorrekte dhe joade-
kuate ndaj tyre si palë në procedurë, si dhe gjithashtu ankohen për administrimin e keq me 
lëndët, praktikë që është në kundërshtim me dispozitat e përcaktuara në rregulloren e punës së 
gjykatës.

 Shpeshherë, qytetarët kërkojnë dhe marrin këshillë juridike nga Avokati i Popullit për atë 
se ku dhe para cilit organ gjyqësor mund ta realizojnë ndonjë të drejtë të caktuar, interesohen 
për ecurinë e procedurave gjyqësore, afatet brenda të cilëve mund të ngrenë procedurë ankimo-
re dhe çështje të tjera në lidhje me mbrojtjen gjyqësore. Në këtë kuptim është i pamohueshëm 
fakti se me këshillat e dhëna, Avokati i Popullit kontribuon në avancimin dhe realizimin e të 
drejtave të qytetarëve dhe mundëson që parashtruesit e parashtresave të sigurojnë mbrojtje 
përkatëse dhe efikase gjyqësore.

 Edhe më tej rritet numri i parashtresave të qytetarëve të cilët ankohen në punën e për-
mbaruesve, përkatësisht parregullsitë në procedurat e përmbarimit. 

 Si rezultat i veprimit shumëvjeçar sipas parashtesave të qytetarëve, të cilët ankohen për 
parregullsi në procedurat e përmbarimit, Avokati i Popullit konstaton se në Ligjin për përmbarim 
ka mangësi të shumta. Vlerësim i Avokatit të Popullit është se ekzistojnë mos-përkufizime dhe 
pasaktësi, veçanërisht në dispozitat të cilat e rregullojnë përmbarimin në bazë kërkesave në 
llogaritë bankare, me çka bëhet bllokimi i llogarive të transaksionit të debitorëve. 

 Në lidhje me këtë problem, Avokati i Popullit konsideron se është e domosdoshme në 
Ligjin për përmbarim të parashikohet obligimi, përmbaruesi para lëshimit të urdhrit, me të cilin 
bllokohet llogaria e transaksionit të debitorit ta njoftojë atë për kërkesën, përkatësisht ta thirr 
debitorin që borxhin e përcaktuar ta paguaj me aplikimin e mjeteve tjera për përmbarim.

 Nga puna me lëndë rezulton se në numrin më të madh të rasteve, si kreditor në procedu-
rat e përmbarimit paraqiten ndërmarrjet publike, shoqëritë aksionare me kapital shtetëror dhe 
operatorët e telefonisë, të cilët kërkojnë arkëtimin e borxheve nga qytetarët për ofrimin e shër-
bimeve komunale, të telekomunikimit dhe shërbimeve tjera. Nga ana tjetër, debitorët në proce-
durat e përmbarimit shpesh potencojnë se nuk janë njoftuar për ekzistimin e borxhit, thirren në 
parashkrim, ndërsa në disa raste theksojnë se në urdhrat për përmbarim janë përfshirë kërkesa 
monetare të cilat kanë qenë të paguara.

 Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit ndërmerrte masa të koordinuara edhe ndaj kredi-
torëve-ofruesve të shërbimeve edhe ndaj përmbaruesve të cilët e zhvillojnë procedurën përmba-
rimore. 

 Në këtë kontekst, Avokati i Popullit kryente kontroll mbi gjendjen faktike dhe nëse kon-
statonte se të dhënat e prezantuara në parashtresë kanë bazë, nga kreditorët kërkonte ta tërhe-
qin kërkesën për përmbarim të detyrueshëm nëse borxhi vërtetë ka qenë i paguar, ose ta bëjnë 
korrigjimin e lartësisë së ngarkimit me borxh, ndërkaq nga përmbaruesit kërkonte të ndërpritet 
procedura përmbarimore. 

 Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se bllokimi i llogarive të 
transaksionit tek bartësit e qarkullimit pagesor është problem me të cilin edhe më tej ballafaqo-
hen qytetarët. 

 Në të vërtetë, në numër të madh të rasteve përmbaruesit nuk i dërgonin urdhrat për 
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përmbarim deri te debitorët, kështu që qytetarët, për ekzistimin e kërkesës monetare dhe faktin 
se kundër tyre është ngritur procedurë përmbarimore, e kuptonin gjatë përpjekjes për t’i tër-
hequr mjetet në para nga llogaritë e transaksionit.

 Në këto raste, Avokati i Popullit kërkonte nga përmbaruesit t’i zhbllokojnë llogaritë e 
transaksionit të debitorëve, ndërsa qytetarët i këshillonte që detyrimisht të realizojnë kontakt 
të drejtpërdrejtë me përmbaruesin, në mënyrë që të merren vesh për mënyrën e pagesës së 
kërkesës monetare. Në numrin më të madh të rasteve, përmbaruesit vepronin sipas interveni-
meve të Avokatit të Popullit.

 Shqetëson numri i parashtresave në të cilat qytetarët ankoheshin lidhur me zbatimin e 
përmbarimit të detyrueshëm mbi të ardhurat e fituara në bazë të ndihmës sociale, asistencës ligj-
ore ose papunësisë së përkohshme, të cilat me Ligjin për përmbarim përjashtohen nga arkëtimi 
i detyrueshëm. Qytetarët theksonin se ndonëse përmbaruesve u kanë paraqitur prova se janë 
shfrytëzues të ndihmave, përmbarimi nga këto mjete ka vazhduar edhe krahas faktit se Ligji për 
përmbarim parashikon ndalim të përmbarimit mbi këto të ardhura.

 Avokati i Popullit, në këto raste, dërgonte sugjerime deri te përmbaruesit që ta ndër-
presin arkëtimin e detyrueshëm nga mjetet, të cilat sipas Ligjit për përmbarim janë përjashtuar, 
sepse me veprimin e këtillë cenohen të drejtat ekzistenciale të qytetarëve. Pas sugjerimeve të 
Avokatit të Popullit, në numrin më të madh të rasteve, përmbaruesit e ndërprisnin arkëtimin e 
detyrueshëm të borxheve.

 Një pjesë e qytetarëve parashtruan parashtresa në të cilat ceknin se përmbaruesit nuk i 
respektojnë kufizimet ligjore që përmbarimi të zbatohet në më së shumti 1/3 e të ardhurave mu-
jore në bazë të pagës ose pensionit të debitorit. Problemi ishte evident se disa përmbarues ndaj 
debitorit të njëjtë, në përafërsisht periudhë të njëjtë kohore, kanë lëshuar urdhër për përmbarim 
me mbajtjen e një të tretës së pagës ose pensionit. Gjendjet e këtilla ndodhën si rezultat i asaj se 
përmbaruesit nuk kanë bazë të të dhënave nga e cila do të informohen nëse ndaj ndonjë debitori, 
një përmbarues tjetër ka hapur procedurë përmbarimore dhe nëse në bazë të një urdhri tjetër 
për përmbarim i mbahet një pjesë e pensionit ose pagës. Avokati i Popullit kërkoi të respektohet 
rendi gjatë zbatimit të arkëtimit të detyrueshëm, kështu që përmbaruesit i pezulluan urdhrat e 
lëshuar me datë më të vonshme.

 Në vitin raportues, në masë të pa konsiderueshme është rritur numri i parashtresave 
të cilat kanë të bëjnë me punën e personave me autorizimeve publike, përkatësisht noterët. 
Qytetarët, në të shumtën e rasteve, ceknin se nuk u janë dërguar aktvendimet për lejen e ekze-
kutimit në bazë të dokumentit autentik, me çka e kanë lëshuar afatin e parashikuar ligjor për 
paraqitjen e kundërshtimit. Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët që përmes noterit deri te 
gjykata kompetente të paraqesin propozim për shfuqizimin e plotfuqishmërisë dhe ekzekutimit 
të vendimit dhe nëse gjykata vendos pozitivisht, ta vazhdojnë procedurën e dëshmimit, me pa-
raqitjen e kundërshtimit përkatës ndaj aktvendimeve.

 Avokati i Popullit konstaton se edhe më tej vazhdon realizimi i avashtë dhe i vështirësuar 
i të drejtave të qytetarëve kur ato u cenohen nga ana e avokatëve. Kjo përshtypje, bëhet edhe 
më e fuqishme me faktin se edhe Oda e Avokatisë e Republikës së Maqedonisë, nuk vepron në 
kohë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, ndërsa vendimet e Komisionit Disiplinor të Odës, 
sipas një rregulli, janë arbitrare dhe në favor të anëtarëve të saj.



75

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

75www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

 Edhe më tej nuk respektohet parimi 
i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm dhe 
për këtë shkak qytetarët ballafaqohen me 
zvarritje të paarsyeshme të procedurave 
gjyqësore, veçanërisht para Gjykatës Ad-
ministrative dhe gjykatave civile të shkallës 
së dytë. Edhe gjatë këtij viti ekzistonte per-
ceptimi i qytetarëve se vendime gjyqësore 
miratohen në mënyrë arbitrare, nga gjyqtarë 
joprofesional dhe nën presion;
 Për shkak të mungesës së komuni-
kimit të Gjykatës Administrative me organet 
e administratës shtetërore shumë shpesh, 
Gjykatës Administrative nuk i dërgohen do-
kumentet e nevojshme, ndërsa gjykata nuk 
ndërmerr kurrfarë masa për tejkalimin e 
kësaj gjendje; 
 Një numër i madh i parashtresave të 
parashtruara pranë Avokatit të Popullit, në 
të cilat qytetarët, mes tjerash, ankohen për 
stërzgjatjen e procedurave para Gjykatës 
Administrative të Republikës së Maqedon-
isë, kanë të bëjnë me punën joefikase të 
gjykatës, e cila vepron me vonesë sipas pa-
dive me të cilat iniciohen kontestet adminis-
trative;
 Në Ligjin për përmbarim vërehen man-
gësi të shumta, veçanërisht të dispozitave 
të cilat e rregullojnë përmbarimin në bazë të 
kërkesës monetare sipas llogarisë bankare, 
me çka bëhet bllokimi i plotë i llogarive të 
transaksionit të debitorëve;
 Vazhdon përmbarimi mbi maksimumin 
e parashikuar ligjor dhe përmbarimi mbi 
mjetet e fituara në bazë të ndihmës so-
ciale, asistencës ligjore ose papunësisë së 
përkohshme edhe krahas faktit se Ligji për 
përmbarim e përcakton kufizimin e tyre, 
përkatësisht përjashtimin;
 Përmbaruesit, në raste të shumta, nuk 
i kanë dërguar urdhrat për përmbarim deri 
te debitorët, kështu që qytetarët për ekzis-
timin e kërkesës monetare dhe për faktin se 
kundër tyre është iniciuar procedurë përm-
barimore, e kuptonin gjatë përpjekjeve për 
të tërhequr mjete monetare nga llogaritë e 
transaksionit;

Të ndërmerren masa konkrete për zba-
timin me konsekuencë të parimit të gjykimit 
në afat të arsyeshëm, masa për ekipimin 
profesional, përkatësisht kadrovik dhe finan-
ciar të gjykatave dhe prokurorive publike, 
me çka qytetarëve do t’u mundësohet qasje 
më e lehtë në drejtësi;

Gjykata Administrative ta përmirësojë 
komunikimin me organet e administratës 
shtetërore, me qëllim që në kohë t’u dërgo-
hen dokumentet, aktet dhe provat e nevo-
jshme për shkak të përshpejtimit të proce-
durave të vendimmarrjes brenda afatit të 
paraparë ligjor; 

Me qëllim të përmirësimit të efika-
sitetit të veprimit të Gjykatës Administrative 
nevojitet që e njëjta të veprojë sipas padive 
brenda afatit të paraparë ligjor, pa zvarritje 
të panevojshme;

Nevojitet ndryshimi dhe plotësimi i 
Ligjit për përmbarim, konkretisht i dispozi-
tave me të cilat rregullohet përmbarimi në 
bazë të kërkesave monetare sipas llogarive  
bankare;

Përmbaruesit të mbajnë llogari për 
kufizimet dhe ndalimet e parashikuara me 
Ligjin për përmbarim. Përmbarimi i de-
tyrueshëm të mos zbatohet duke u tejkalu-
ar maksimumi i parashikuar ligjor prej 1/3 
së pagës ose pensionit dhe të mos bëhet 
arkëtimi nga mjetet e realizuara në bazë të 
ndihmës sociale, asistencës ligjore ose pa-
punësisë së përkohshme;

Përmbaruesit në kohë t’u dërgojnë 
njoftime debitorëve se kundër tyre është 
ngritur procedurë përmbarimore, në mënyrë 
që të evitohen situatat që për kërkesën 
monetare, qytetarët të kuptojnë gjatë për-
pjekjes për të tërhequr mjete nga llogaritë e 
transaksionit;

 

Konstatime Rekomandime
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TË DREJTAT ZGJEDHORE

E drejta e zgjedhjes paraqet fundament për një shoqëri demokratike, ndërsa në Kushtetutën 
e Republikës së Maqedonisë si vlera themelore specifikohen zgjedhjet e lira dhe të drejtpërdrejta 
demokratike. Me qëllim të mbrojtjes së kësaj të drejte fundamentale të qytetarëve, Avokati i 
Popullit, në vitin 2014, i cili ishte zgjedhor, para zgjedhjeve, gjatë kohës së fushatës zgjedhore, 
në ditën e zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, në kontinuitet e ndoqi këtë proces. 

 Në këtë kontekst, në prag të fushatës zgjedhore, duke u nisur nga rëndësia e këtij proce-
si, Avokati i Popullit drejtoi apel deri tek të gjithë faktorët në procesin zgjedhor edhe për nevojën 
e domosdoshme të mbajtjes llogari sa i përket interesit më të mirë të fëmijës, përkatësisht të 
përmbahen nga involvimi i tyre në fushata zgjedhore dhe fëmijët të mbrohen nga manipulimet 
politike dhe ideologjike. 

 Më tej, Avokati i Popullit instaloi linjën telefonike falas, në të cilën qytetarët mund të pa-
raqisnin çfarëdo qoftë cenimi të së drejtës zgjedhore dhe të marrin këshillë dhe ndihmë juridike. 
Kjo linjë telefonike, nga fillimi i fushatës zgjedhore, funksionoi çdo ditë pune, në periudhën nga 
ora 08:00 deri në ora 16:00, ndërkaq sipas denoncimeve të qytetarëve veprohej menjëherë, 
sapo pranohej thirrja ose mesazhi i incizuar. Rrjedhimisht me këtë, me qëllim që t’u ndihmohet 
në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre zgjedhore, në ditën e votimit për qytetarët u 
hapën edhe të gjitha shtatë zyrat e Avokatit të Popullit në: Shkup, Manastir, Kërçovë, Kumanovë, 
Strumicë, Tetovë dhe Shtip.

 Përveç kësaj, Avokati i Popullit ndërmori veprime për monitorimin e gjendjes lidhur me 
realizimin e këtyre të drejtave edhe për kategorinë e veçantë të personave, para së gjithash 
zgjedhës të cilët në ditën e votimit gjenden në vuajtje të dënimit me burgim ose që janë në 
paraburgim apo në arrest shtëpiak, si dhe për kategorinë “person i pamundur ose i sëmurë”.

Lajmërimet, në lidhje me mbrojtjen e të drejtës së zgjedhjes, në të shumtën e rasteve ishin 
anonime, ndërkohë që shumica e tyre kishin të bënin me lëshimet në listat zgjedhore. Persona 
të caktuar ishin të evidentuar në listat zgjedhore, të cilën e konfirmon aplikacioni i Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) për e-listën zgjedhore, si dhe kontrolli i kryer nga Avokati i Pop-
ullit, por në ekstraktin e listës zgjedhore në vet vendin e zgjedhjes ata nuk figuronin, prandaj dhe 
për këtë shkak nuk mundeshin ta realizonin të drejtën e votës.

 Sipas organeve zgjedhore problemi ka ndodhur për shkak se në këto zgjedhje është rritur 
numri i vendvotimeve dhe qytetarët nuk mund të gjenden në ato vende zgjedhore në të cilat 
kanë votuar më parë, por ata janë në vend tjetër zgjedhor. Së këtejmi, KSHZ-ja vendet e votimit 
dhe përfshirjen e tyre i ka shpallur publikisht në shtypin ditor, kështu që qytetarët kanë pasur 
mundësi të informohen në kohë. 

 Avokati i Popullit konstatoi se pamundësimi i këtyre personave për të votuar është për 
shkak të lëshimit të KSHZ-së, veçanërisht nëse merret parasysh obligimi ligjor që në kohë dhe 
tërësisht t’i informojë qytetarët për gjendjen e këtillë dhe në vazhdimësi të ndërmerr veprime 
për regjistrimin, plotësimin dhe fshirjen në Listën  zgjedhore, mes tjerash edhe me kontroll të 
drejtpërdrejtë.

 Problem tjetër, të cilin e konstatoi Avokati i Popullit me të cilin u pengua realizimi i të 
drejtës së zgjedhjes të një pjese të qytetarëve të cilët ishin vetëm në njërën nga listat zgjedhore, 
atë për zgjedhjet presidenciale, e jo edhe për zgjedhjet parlamentare, apo në zgjedhjet presi-
denciale ishin në një vend zgjedhor, ndërsa për zgjedhjet parlamentare në një vend zgjedhor 
krejtësisht tjetër.   

Për Avokatin e Popullit gjendja në të cilën votuesi gjendet në dy vende të ndryshme zgje-
dhore, përkatësisht në njërin (për zgjedhje presidenciale), ndërsa në tjetrin (për zgjedhjet par-
lamentare), ndërkaq mund të votojë vetëm për një palë zgjedhje (siç është sugjerimi i KSHZ) 
është e palejueshme dhe paraqet shkelje të së drejtës të votës të garantuar me Kushtetutë.

 Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve, si organ kompetent për ekzekutimin e sanksi-
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oneve, nuk ka instaluar sistem, përkatësisht nuk mban evidencë për personat të cilët vuajnë 
dënimin me burg ose vuajnë masën e paraburgimit, por të dhënat i merr nga institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese. 

 Duke e marrë parasysh periudhën kohore, nga dita e dërgimit të të dhënave, në përputhje 
me nenin 44, paragrafin 1 të Kodit Zgjedhor, deri në ditën e votimit (më së voni 30 ditë para ditës 
së përcaktuar për zgjedhje), Avokati i Popullit konstatoi se në praktikë, persona të caktuar nuk 
mund ta realizonin të drejtën e tyre të zgjedhjes, siç është rasti me personat të cilëve u është 
shqiptuar masa paraburgim dhe personat të cilët fillojnë me vuajtjen e dënimit me burgim në 
periudhën nga dërgimi i të dhënave dhe deri në ditën e votimit.

 Kjo që u tha më lart ka të bëjë edhe me personat të cilëve u është ndërprerë masa 
paraburgim në periudhën e njëjtë, personat të cilët në mënyrë jostandarde janë liruar nga vuaj-
tja e dënimit me burgim (lirim me kusht, falje, përsëritje të procedurës dhe ngjashëm), personat 
të cilët në këtë periudhë kohore janë transferuar ose progresuar nga një institucion ndëshkues-
korrektues ose edukues-korrektues në një tjetër (në përputhje me mundësitë që i përcakton Ligji 
për ekzekutimin e sanksioneve).  

Gjithashtu, nuk mund të votonin as ata persona të dënuar dhe të paraburgosur të cilët nuk 
kanë letërnjoftime ose dokumente udhëtimi të vlefshme (biometrike), ndërsa në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese nuk ishin ndërmarrë masa në drejtim të si-
gurimit të dokumentacionit të nevojshëm për personat të cilët nuk posedojnë dokumente të tilla.

 Duke e ndjekur gjendjen me realizimin e të drejtës së votës të kategorisë së personave 
të pamundur ose të sëmurë, Avokati i Popullit konstatoi se KSHZ-ja brenda një periudhe të 
shkurtër kohore, para se të fillojë votimi me akt-intern – Udhëzim përcakton se kush mund të 
konsiderohet si person i pamundur ose i sëmurë, e përcakton mënyrën se si do të votojnë ata 
dhe i përcakton kushtet të cilat duhet të plotësohen, përkatësisht cilat dhe çfarë provash duhet 
të paraqesin deri te organet zgjedhore. 

Sipas Avokatit të Popullit, me veprimin e këtillë, për kohë të shkurtër fill para votimit pa 
nevojë ndërlikohet realizimi i të drejtës së votës së kësaj kategorie të qytetarëve, për arsye se 
Kodi Zgjedhor është shumë i qartë dhe përcakton se kategoria e këtillë e zgjedhësve nëse dëshi-
ron të votojë duhet vetëm ta njoftojë komisionin komunal të zgjedhjeve, më së voni shtatë ditë 
para ditës së caktuar për votim. 

Praktika tregon se KSHZ-ja në mënyrë të pabarabartë e trajton këtë kategori të votuesve, 
për arsye se nuk e mundëson përfshirjen e tyre të plotë, përkatësisht personat të cilët i përkasin 
kësaj kategorie të mund të votojnë në vendin ku qëndrojnë. 

Përkatësisht, nuk mund të votonin në vendet ku gjenden personat e vendosur në azilet e 
pleqve, në qendrat për rehabilitim, personat në institucionet psikiatrike, qendrat klinike, personat 
që gjenden për mjekim më të gjatë në institucionet përkatëse mjekësore dhe ngjashëm. 

 Avokati i Popullit, gjithashtu konstatoi se KSHZ-ja, në raste të caktuara, me ndërmarrjen 
e veprimeve nga kompetenca e vet, në mënyrë të drejtpërdrejtë e pamundëson realizimin e të 
drejtës së zgjedhjes edhe të personave të cilët i ka angazhuar në organet zgjedhore. 

Kështu, Avokati i Popullit veproi për një rast kur disa anëtarë të organeve zgjedhore nuk 
mund ta realizonin të drejtën e votës për shkak se nga komisioni komunal zgjedhor dhe KSHZ-
ja u kishin thënë se nga fillimi deri në përfundimin e votimit të gjithë duhet të jenë në vendet 
zgjedhore.  

 Në një rast tjetër, KSHZ-ja nuk kishte vepruar fare sipas intervenimit të Avokatit të Pop-
ullit për tejkalimin e gjendjes në të cilën pranë vendit zgjedhor, përkatësisht objektit për votim 
ishte vendosur shtabi i një partie politike. Përsëri, duke mos e respektuar Kodin Zgjedhor, për-
katësisht nenin 172, sipas së cilit “hapësira në të cilën zhvillohet votimi nuk guxon të caktohet në 
objekt në të cilin selinë e vet e ka një parti politike ose e cila shfrytëzohet për aktivitete të partisë 
politike”, KSHZ-ja dha përgjigje formale se nuk mund të caktojë objekt tjetër për votim meqë 
tashmë është përcaktuar përshkrimi i vendeve zgjedhore dhe është publikuar në shtypin ditor. 
Sipas informatave të KSHZ-së “shtabi në fjalë do të mbyllet gjatë ditëve të heshtjes zgjedhore 
dhe në ditën e votimit”.

 U vërejtën edhe raste kur për shkak të sjelljes së papërgjegjshme të personave të caktuar 
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udhëheqës në ndërmarrje publike, institucione ose subjekte të tjera private, u pamundësua re-
alizimi i kësaj të drejte dhe të punësuarit nuk do të mund ta realizonin të drejtën e tyre të votës 
nëse Avokati i Popullit nuk intervenonte sepse në ditën e votimit, në periudhën nga ora 07:00 
deri në ora 19:00 kanë qenë të angazhuar me punë.

 Lidhur me zgjidhjet normative të parashikuara në kornizën ekzistuese ligjore, më shumë 
dispozita të Kodit Zgjedhor përcaktojnë se KSHZ me aktet e veta interne (udhëzime, sugjerime 
dhe ngjashëm), jo vetëm t’i rirregullojë çështjet e caktuara, por t’i rregullojë tërësisht, e që çon 
në vullnetarizëm, sepse realizimi i të drejtës së garantuar kushtetuese varet nga vlerësimet e 
anëtarëve të KSHZ-së.

 Shembull për këtë është çështja e mënyrës së realizimit të të drejtës së votës të kate-
gorive të “personave të sëmurë dhe të pamundur”, personave me hendikep, të burgosur dhe 
përfshirja e tyre (të gjithë personat e këtyre kategorive për shkak të pengesave administrative 
nuk mund ta realizojnë të drejtën e votës), pastaj çështja e zgjedhjes së komisioneve komunale 
zgjedhore dhe këshillave zgjedhorë, përkatësisht trajnimi i tyre etj.

 Po ashtu, në një numër jo të vogël të rasteve KSHZ-ja i interpreton dispozitat e Kodit 
Zgjedhor varësisht nga vlerësimet e veta, ndërsa për ciklin e fundit zgjedhor, në prag të rrethit 
të dytë të zgjedhjeve bëri të ditur që votuesve t’u shënohet gishti i madh i dorës së majtë, edhe 
pse zgjidhje ligjore është që të shënohet gishti i madh i dorës së djathtë. 

 Sa i përket shënimit me bojë, është i arsyeshëm reagimi i votuesve sepse është i pa-
shembullt, e cenon dinjitetin e votuesve dhe është jopërkatës me nivelin e arritur të zhvillimit të 
shoqërisë maqedonase. Kjo praktikë, sipas Avokatit të Popullit duhet të braktiset menjëherë.

 Sipas Avokatit të Popullit është me rëndësi se a janë të vetëdijshëm qytetarët për të 
drejtën e tyre të zgjedhjes, si të shfrytëzohet e drejta dhe si të mbrohen në rastet kur u cenohet 
ose shkelet e drejta e zgjedhjes. 

 Fakti se asnjë qytetar që kërkoi ndihmë nga Avokati i Popullit paraprakisht nuk kishte bërë 
këqyrje në Listën e zgjedhësve, e as nuk kishte shfrytëzuar ndonjë mjet juridik për mbrojtjen e 
të drejtës së tij të zgjedhjes, çon në përfundimin se duhet të ndërmerren masa për informimin 
dhe edukimin e qytetarëve si zgjedhës, por edhe si anëtarë të organeve zgjedhore. 

 Në të kundërtën, edhe pse Lista e zgjedhësve vihet në këqyrje publike dhe zgjedhësve u 
lihet që vet të ndërmarrin veprime për të kontrolluar nëse gjenden ose jo në Listën e zgjedhësve 
dhe së këtejmi pa u shoqëruar me aktivitete për edukimin e tyre të vazhdueshëm, nuk do të 
ndryshojë gjendja në drejtim pozitiv, e as nuk do të tejkalohen dobësitë e konstatuara, të cilat 
shfaqen në disa cikle zgjedhore.
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Për shkak të kornizës ligjore joprecize 
dhe jo konsistente dhe veçanërisht për shkak 
të mungesës së koordinimit dhe bashkë-
punimit midis organeve kompetente Lista e 
zgjedhësve dhe ekstraktet e saj kishin mos-
përputhje, përkatësisht qytetarët edhe pse i 
plotësonin të gjitha kushtet ligjore nuk mund 
ta realizonin të drejtën e votës;

KSHZ-ja, sipas detyrës zyrtare, në 
Listën e zgjedhësve nuk e bën në kohë dhe 
në mënyrë të vazhdueshme regjistrimin, 
plotësimin dhe fshirjen, në përputhje me të 
dhënat nga librat amzë, evidenca e vend-
banimit dhe evidencat e tjera zyrtare, kon-
trollin e drejtpërdrejtë, e as nuk zbaton ak-
sion të vazhdueshëm për informimin dhe 
edukimin konsekuent të zgjedhësve për të 
drejtat e tyre, të parashikuara me Kodin 
Zgjedhor;

Parregullsi në punën e këshillave 
zgjedhore me leximin me zë të emrit dhe 
mbiemrit të zgjedhësit, mos-informimin 
e votuesve për ndryshimin e vendvotimit, 
mos-informimin se gjatë ardhjes në vend-
votim duhet të votojë njëkohësisht edhe për 
zgjedhjet presidenciale edhe për ato parla-
mentare, mosvënien e vulës në fletëvotime 
ose mos-shënimin me bojë e të gjithë vo-
tuesve dhe ngjashëm;

Personat e kategorive “të sëmurë dhe 
të pamundur”, me hendikep dhe të burgo-
surit, për shkak të pengesave të natyrave të 
ndryshme administrative dhe trajtimit të pa-
barabartë nga ana e KSHZ-së, nuk mundën 
ta realizonin të drejtën e zgjedhjes;

Ekzistojnë më shumë dispozita në Ko-
din Zgjedhor të cilat përcaktojnë që KSHZ-ja 
me aktet e veta interne (udhëzime, sugjeri-
me dhe ngjashëm), të përcaktojë të drejta 
të qytetarëve në procesin zgjedhor, për të 
cilat Avokati i Popullit konsideron se duhet të 
jenë objekt të rregullimit ligjor;

Organet kompetente në vazhdimësi të 
ndërmarrin masa për evitimin e mangësive 
formale të kornizës ligjore dhe mangësive që 
shfaqen gjatë zbatimit praktik të zgjidhjeve 
ekzistuese ligjore;

KSHZ-ja në kohë dhe në vazhdimësi ta 
bëjë regjistrimin, plotësimin dhe fshirjen e të 
dhënave në Listën e zgjedhësve, të dhënat 
në ekstraktet e listave zgjedhore detyrimisht 
të përputhen me Listën unike të zgjedhësve, 
si dhe të mbajë llogari për ligjshmërinë e pu-
nës së organeve zgjedhore;

Përfshirje e plotë dhe trajtim i bara-
bartë gjatë realizimit të të drejtës zgjedhore 
për kategorinë “person i pamundur ose i 
sëmurë”, “persona me hendikep” dhe tejka-
limin e pengesave administrative për votim 
papengesë të personave të burgosur dhe të 
paraburgosur;

Të bëhen ndryshime dhe plotësime 
të legjislacionit zgjedhor me qëllim të eviti-
mit të mundësive që me akte nënligjore të 
përcaktohen të drejtat dhe përgjegjësitë e 
qytetarëve në procesin zgjedhor;

Konstatime Rekomandime
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MOSDISKRIMINIMI

Realizimi i të drejtave të njeriut dhe respektimi i parimit të mosdiskriminimit paraqesin 
vlerë themelore të shoqërisë maqedonase e cila për shkak të pluralitetit, mbi baza të ndryshme, 
është e përshtatshme për trajtim të pabarabartë të qytetarëve.  

Shkaqet për dukurinë e diskriminimit gjenden në paragjykimet të cilat ende ekzistojnë ndaj 
grupeve të caktuara shoqërore ose individë dhe sjelljet e këtilla ndonjëherë drejtpërdrejtë, por 
shpeshherë edhe në mënyrë të tërthortë, kanë për qëllim të bëjnë ndarje dhe trajtim të pabara-
bartë të qytetarëve, mbi bazë të përkatësisë së ndryshme etnike, gjuhësore, përkatësisë gjinore, 
grupit të margjinalizuar, prejardhjes sociale, besimit fetar ose politik..., përkatësisht trajtim të 
ndryshëm ndaj individëve dhe grupeve të caktuara në situata të njëjta ose të ngjashme.

Gjatë këtij viti raportues, numri i lëndëve nga fusha e mosdiskriminimit është në nivel 
përafërsisht të njëjtë sikurse edhe gjatë vitit të kaluar, me ç’rast në numër më të madh janë 
lëndët për diskriminim mbi bazë etnike. 

Avokati i Popullit ua vuri në pah institucioneve, ndaj të cilave vepron me kompetencë, të 
gjitha format e diskriminimit, duke u thirr në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar për ndali-
min e ushtrimit të diskriminimit. Në shumicën e rasteve intervenimet e Avokatit të Popullit u 
pranuan. Megjithatë, në lëndët në të cilat qytetarët u ankuan për diskriminim mbi bazë etnike, 
për shkak të kufizimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe kthimit të tyre nga kufiri shtetëror, nuk 
u pranua asnjë rekomandim i Avokatit të Popullit. Është i vogël numri i parashtresave në të cilat 
procedura është ndërprerë për shkak të hapjes së kontestit gjyqësor.

 Në lidhje me diskriminimin mbi bazë etnike, vlen të përmendet se edhe gjatë këtij viti u 
parashtrua një numër i madh i parashtresave nga qytetarët, pjesëtarë të bashkësisë rome dhe 
shqiptare, të cilët për shkak të kthimit nga pikat e kalimit kufitar kërkuan mbrojtje nga Avokati i 
Popullit. Qytetarët konsiderojnë se moslejimi i kalimit të kufirit ose kthimi i tyre gjatë përpjekjes 
për të udhëtuar me letërnjoftim është i pabazë dhe se ata kthehen vetëm për shkak të përkatë-
sisë së tyre etnike. 

Duke vepruar sipas këtyre lëndëve, Avokati i Popullit kërkoi informata nga shërbimet kom-
petente të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për çdo rast veç e veç, duke e sugjeruar ndalimin 
e diskriminimit mbi çfarëdo baze, si dhe kufizimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve.

Ministria e Punëve të Brendshme për asnjë rast nuk konfirmoi se bëhet fjalë për kthim të 
paarsyeshëm të qytetarëve, por nuk e bindi Avokatin e Popullit se me trajtimin e këtillë nuk bën 
diskriminim.  

Përkundrazi, edhe Zëvendësja e Avokatit të Popullit, gjatë udhëtimit zyrtar u përball me 
problemin e njëjtë, kur nga ana e kontrollit të pasaportave të Aeroportit “Aleksandri i Madh” 
Shkup, u mor në pyetje për arsyet e udhëtimit jashtë Republikës së Maqedonisë, e që nuk ishte 
rast edhe me bashkëpunëtorin e Zëvendëses të cilit iu lejua papengesë udhëtimi jashtë Repub-
likës së Maqedonisë. 

Me këtë, jo vetëm që u justifikua frika e Avokatit të Popullit se trajtimi ndaj bashkësisë 
rome dhe shqiptare dhe kufizimi i së drejtës së lëvizjes së lirë ka elemente të diskriminimit, por 
edhe u konfirmua se Ministria e Punëve të Brendshme ua kufizon të drejtën e lëvizjes së lirë 
qytetarëve për shkak se i përkasin bashkësisë rome dhe shqiptare, përkatësisht i diskriminon. 

Duke e marrë parasysh këtë problem, ndërsa në funksion të zbatimit konsekuent të ak-
teve normative, Avokati i Popullit i dërgoi Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë Informatë të veçantë, në të cilën e vuri në pah detyrimin e zbatimit të 
standardeve vendase dhe ndërkombëtare, në lidhje me garantimin e së drejtës së lëvizjes së lirë 
dhe ndalimin nga çdo lloj diskriminimi mbi çfarëdo qoftë baze, me angazhimin për mbindërtimin 
e legjislacionit me çka do të pamundësohet miratimi arbitrar i vendimeve përmes ndalimit verbal 
për udhëtim, ndërsa do të sigurohet siguri më e madhe juridike e qytetarëve në mbrojtjen e të 
drejtave të tyre. 
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 Në këtë vit raportues, deri te Avokati i Popullit u parashtruan edhe parashtresa nga ana 
e organizatave joqeveritare, në të cilat u kërkua shpjegim në lidhje me ndryshimet e Ligjit për 
mbrojtje sociale, me të cilat u vendos limiti në para për fitimin e kompensimit për ndihmë dhe 
përkujdesje nga person tjetër dhe për realizimin e të drejtës së shtesës për verbëri, mobilitet dhe 
shurdhëri, përkatësisht mundësia që këto ndryshime ligjore të kenë elemente diskriminuese. 

Në këto lëndë, përveç sigurimit të shpjegimeve të detajuara nga Ministria e Punës dhe Poli-
tikës Sociale, të cilat u dërguan deri te organizatat joqeveritare dhe angazhimit për miratimin e 
aktit nënligjor me të cilin sigurohet zbatimi i rregullave, Avokati i Popullit bëri me dije se vepron 
sipas të gjitha parashtresave, në të cilat qytetarit do t’i shkurtohej e drejta e garantuar ligjore. 

 Në një lëndë tjetër, të hapur sipas njoftimit të dërguar nga një organizatë joqeveritare për 
diskriminim në sferën e mbrojtjes shëndetësore, Avokati i Popullit konstatoi se në një institucion 
shëndetësor janë cenuar të drejtat e pacientit, i cili në spital kishte shkuar për ndërhyrje opera-
tive të zorrës qorre, por pa pëlqimin e tij ishte kryer testimi për virusin HIV. 

Avokati i Popullit i dërgoi institucionit shëndetësor rekomandim me konstatim për diskri-
minim të kryer mbi bazë të mbrojtjes shëndetësore, me ç’rast u rekomandua zbatimi konsekuent 
i dispozitave të nenit 25 në lidhje me nenin 19, paragrafin 3 të Ligjit për mbrojtjen e popullsisë 
nga sëmundjet ngjitëse, sipas të cilit paraqitja e virusit HIV është anonim, pastaj të nenit 3 të 
Rregullores për mënyrën, formën dhe përmbajtjen e formularëve për paraqitjen e sëmundjeve 
të ndryshme dhe faktorëve të dëshmuar mikrobiologjik ku parashikohet diagnoza e sëmundjes, 
veç tjerash, shifrohen sipas klasifikimit statistikor të vlefshëm ndërkombëtar të sëmundjeve dhe 
problemeve të ngjashme shëndetësore. Avokati i Popullit e vuri në pah edhe nenin 14, paragrafin 
2 të Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, sipas të cilit pacienti ka të drejtë të pranojë 
ose refuzojë intervenim mjekësor dhe këtë e shpreh me nënshkrimin e deklaratës. Veprimi sipas 
kësaj lënde rezultoi me pranimin e rekomandimit të dhënë.

 Pranë Avokatit të Popullit u parashtruan edhe parashtresa nga qytetarë të cilët kërkonin 
intervenim ndaj institucioneve në të cilat punojnë, në drejtim të zbatimit të dispozitave të Ligjit 
për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës. Pas veprimeve të ndërmarra dhe gjendjeve të 
konstatuara, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim për zbatimin e dispozitave nga ligji i përmendur 
dhe zbatimin e procedurës për ndërmjetësim dhe mbrojtje nga shqetësimi. Këto sugjerime u 
pranuan dhe procedura e përcaktuar në Ligjin për shqetësim në vendin e punës u zbatua.

Në këtë kontekst, duke vepruar sipas parashtresës, në të cilën parashtruesi ankohej për 
shqetësim në vendin e punës dhe për diskriminim mbi bazë politike dhe shëndetësore në Drejt-
orinë e të Ardhurave Publike, Drejtoria Rajonale Prilep, Avokati i Popullit ndërmori veprime, zba-
toi këqyrje dhe zhvilloi bisedë të drejtpërdrejtë me eprorët. Gjithashtu, bëri fotografimin e hapë-
sirës ku punon parashtruesi i parashtresës, pas çka konstatoi se nuk i janë mundësuar kushtet 
elementare për punë dhe se është në pozitë më të pavolitshme sesa të punësuarit e tjerë, për 
shkak se nuk e angazhojnë me detyra pune.

Avokati i Popullit i drejtoi sugjerim drejtorit të përgjithshëm që t’i mundësohen kushte 
adekuate për punë dhe të përfshihet në procesin e punës, ndërsa duke e pasur parasysh gjendjen 
e përkeqësuar shëndetësore kërkoi që personi të risistemohet në vendin e punës në vendin ku 
jeton dhe të mos udhëtojë për çdo ditë, nga njëri qytet në tjetrin. Duke vepruar sipas sugjerimit, 
drejtori i përgjithshëm miratoi akt për risistematizimin e parashtruesit të parashtresës në vendin 
ku jeton.

 Në kuadër të punës jashtë lëndëve, përfaqësues të Avokatit të Popullit morën pjesë në 
Grupin e Punës për hartimin e Plan Veprimit për implementimin e Ligjin për mbrojtjen dhe paran-
dalimin e diskriminimit, me ç’rast u dha kontribut aktiv me vërejtje konkrete ndaj përshtatjes 
institucionale të tij dhe zbatimit të aktiviteteve të cilat rezultojnë nga i njëjti. Njëherësh, gjatë vi-
tit 2014, përfaqësues të Avokatit të Popullit morën pjesë në hartimin e Analizës së mangësive të 
Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, të përgatitur nga Instituti për të Drejtat 
e Njeriut.

Mes tjerash, është me rëndësi të theksohet edhe pjesëmarrja e përfaqësuesve të Avokatit 
të Popullit në më shumë tribuna, seminare dhe punëtori, në të cilat u diskutua për avancimin e 
të drejtave dhe lirive të njeriut në nivel nacional, si dhe për harmonizimin e legjislacionit vendas 
me aktet ndërkombëtare të cilat e rregullojnë këtë fushë. 
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Analiza e të dhënave të pranuara tregon se nga gjithsej 108.848 të punësuar në institu-
cione, 56.839 janë meshkuj (52,22%), ndërsa 52.009 (47,78%) janë femra. Sa u përket perso-
nave të zgjedhur dhe të emëruar u konstatua se përfaqësimi i gjinisë femërore në institucione 
është 1.070 (0,98%), ndërsa përfaqësimi i gjinisë mashkullore është 1.318 (1,21%). Rapor-
ti midis femrave dhe meshkujve në vendet udhëheqëse të punës në institucione është 3.817 
(3,51%) femra, ndërsa përfaqësimi i gjinisë mashkullore është 4.949 (4,55%). I ngjashëm është 
edhe raporti tek vendet joudhëheqëse të punës, ku përfaqësimi i gjinisë femërore është 47.122 
(43,29%), ndërsa përfaqësimi i gjinisë mashkullore është 50.572 (46,46%).

Nga numri i përgjithshëm 108.848 i meshkujve dhe femrave të punësuar në administratë, 
49.887 (45,83%) janë me arsim të lartë, 6.495 (5,97%) janë me arsim të lartë dyvjeçar, 41.761 
(38,37%) janë me arsim të mesëm, ndërsa 10.705 (9,83%) janë me arsim fillor.

Analiza e të dhënave vë në pah se nga 49.887 të punësuar në administratë me arsim të 
lartë 28.028 (56,18%) janë femra, ndërsa 21.859 (43,82%) janë meshkuj. Prej tyre, në katego-
rinë persona të zgjedhur dhe të emëruar 1.070 (2,14%) janë femra, ndërsa 1.300  (2,61%) janë 
meshkuj. Në vende udhëheqëse të punës 3.098 (6,21%) janë femra, ndërsa 4.033 (8,08%) janë 
meshkuj, ndërkaq në vende joudhëheqëse të punës 23.860 (47,83%) janë femra, ndërsa 16.526 
(33,13%) janë meshkuj. 

Avokati i Popullit konstaton se edhe këtë vit numri i femrave të punësuara në administratë 
është më i vogël, krahasuar me numrin e meshkujve, ndërsa numri i tyre është më i vogël edhe 
në vendet udhëheqëse të punës. Më i madh është numri i femrave me arsim të lartë në admini-
stratë në raport me meshkujt, por megjithatë meshkujt janë në numër më të madh në raport me 
femrat si persona të zgjedhur ose të emëruar në vende udhëheqëse të punës.

Nga 6.495 të punësuar me arsim të lartë dyvjeçar 3.576 (55,06%) janë femra, ndërsa 
2.919 (44,94%) janë meshkuj. Prej tyre si persona të zgjedhur dhe të emëruar nuk ka asnjë 
femër, ndërsa 10 (0,15%) janë meshkuj. Në vende udhëheqëse të punës 147 (2,26%) janë 
femra, ndërsa 171 (2,63%) janë meshkuj. Në vende joudhëheqëse të punës 3.429 (52,79%) 
janë femra, ndërsa 2.738 (42,16%) janë meshkuj. 

Në bazë të të dhënave të prezantuara, Avokati i Popullit konstatoi se me arsim të lartë dy-

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

М % F % М % F % М % F % М % F % М % F %
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2388 1318 55,19 1070 44,81 1300 54,44 1070 44,81 10 0,42 8 0,34
Vende udhëheqëse të punës 8766 4949 56,46 3817 43,54 4033 46,01 3098 35,34 171 1,95 147 1,68 736 8,40 561 6,4 18 0,21 2 0,02

Vende joudhëheqëse të punës 97694 50572 51,77 47122 48,23 16526 16,92 23860 24,42 2738 2,8 3429 3,51 24166 24,74 16290 16,67 7259 7,43 3426 3,51

Të punësuar në organ 108848 56839 52,22 52009 47,78 21859 20,08 28028 25,75 2919 2,68 3576 3,29 24910 22,89 16851 15,48 7277 6,69 3428 3,15

10705

 G
jit

hs
ej

 të
 

pu
në

su
ar

  SHKALLA E ARSIMIT

Arsim I lartëTë punësuar sipas gjinisë Arsim i lartë dyvjeçar Arsim i mesëm Arsim fillor

GJITHSEJ 108848 49887 6495 41761

Parimi i barazisë midis femrave dhe meshkujve garantohet me Kushtetutë dhe ligjet e Re-
publikës së Maqedonisë, ndërsa shteti përmes institucioneve e ka për detyrë të inkorporojë poli-
tika të mundësive të barabarta dhe të mosdiskriminimit në bazë të gjinisë. 

Duke e pasur parasysh këtë obligim edhe gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit, përveç 
hulumtimeve për përcaktimin e gjendjes me implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat të bashkësive, paralelisht zbatoi edhe hulumtim për strukturën gjinore dhe arsi-
more të të punësuarve në 1077 institucione, prej të cilave përgjigje kanë dërguar 1060 prej tyre. 
Nga institucionet u kërkua që në pasqyrë tabelore të dërgojnë të dhëna për gjendjen lidhur me 
gjininë (numrin e përgjithshëm të personave të zgjedhur dhe të emëruar, numrin e përgjithshëm 
të vendeve udhëheqëse dhe joudhëheqëse të punës), si dhe pasqyrë të detajuar për numrin e të 
punësuarve sipas gjinisë dhe sistematizimit të tyre në vende udhëheqëse të punës, përkatësisht 
vende joudhëheqëse të punës lidhur me nivelin e arsimit (arsim universitar, arsim të lartë dy-
vjeçar, arsim të mesëm dhe arsim fillor).
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vjeçar në administratë, më shumë ka femra të punësuara sesa meshkuj dhe nuk ka asnjë femër 
si person i zgjedhur ose emëruar.

Nga gjithsej 41.761 të punësuar në administratë me arsim të mesëm 16.851 (40,35%) 
janë femra, ndërsa 24.910 (59,65%) janë meshkuj. Prej tyre në vende udhëheqëse të punës 
561 (1,34%) janë femra, ndërsa 736 (1,76%) janë meshkuj, ndërsa në vende joudhëheqëse të 
punës 16.290 (39,01%) janë femra, ndërsa 24.166 (57,87%) janë meshkuj. 

Analiza e të dhënave për raportin femra-meshkuj me arsim të mesëm tregon se për-
faqësuesit e gjinisë mashkullore janë në numër dukshëm më të madh, krahasuar me përfaqësue-
set e gjinisë femërore. 

E ngjashme është edhe gjendja me përfaqësimin gjinor sa i përket arsimit fillor. Nga gjith-
sej 10.705 të punësuar me arsim fillor në administratë, 3.428 (32,02%) janë femra, ndërsa 
7.277 (67,98%) janë meshkuj. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues kon-
statoi pabarazi gjinore, si në aspekt të numrit të përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe në 
aspekt të nivelit arsimor dhe për këtë shkak e vë në pah nevojën për ndërmarrjen e masave dhe 
aktiviteteve për respektimin e parimit të barazisë midis meshkujve dhe femrave, përkatësisht 
shpërndarjen adekuate të vendeve të punës mbi bazë të gjinisë dhe nivelit të arsimit, veçanërisht 
të vendeve udhëheqëse të punës.

Trajtimi i pabarabartë i qytetarëve 
pjesëtarë të bashkësive të ndryshme etnike 
në shoqëri e sinjalizon ekzistimin e diskri-
minimit mbi bazë etnike;

Romëve dhe shqiptarëve më së 
shpeshti nuk u lejohet largimi nga Republika 
e Maqedonisë dhe ata kthehen nga pikat e 
kalimit kufitar, me çka u kufizohet e drejta e 
lëvizjes së lirë;

Akoma nuk është arritur niveli i i nevoj-
shëm i tolerancës dhe janë të pranishme 
paragjykimet dhe barrierat në shoqëri, sa 
i përket funksionimit të plotë të parimit të 
mosdiskriminimit; 

Aktet normative ekzistuese për kon-
troll kufitar nuk sigurojnë siguri juridike dhe 
mundësi për mbrojtje juridike të qytetarëve 
në rastet kur nëpunësi kufitar me vendimin e 
tij verbal nuk e lejon kalimin e kufirit;

Dallimet e qytetarëve, përfshirë edhe 
ato mbi bazë të përkatësisë etnike duhet të 
kultivohen, dhe në këtë drejtim të ndërmer-
ren masa për zbatimin konsekuent të stand-
ardeve për barazi, tolerancë dhe parandalim 
të diskriminimit;

Të respektohet e drejta e lëvizjes së 
lirë për të gjithë qytetarët njësoj, ndërsa ku-
fizimi të bëhet në përputhje me përcaktimet 
kushtetuese dhe marrëveshjet ndërkombë-
tare;

Ndërmarrje të aktiviteteve për për-
forcimin e vetëdijes për parimin e mosdi-
skriminimit përmes përmbajtjeve dhe punë-
torive edukative;

Mbindërtim i akteve normative me qëll-
im të krijimit të rregullave ligjore për mira-
timin e vendimit me arsyetim, në formë të 
shkruar, për moslejimin e daljes nga shteti, 
me çka do të sigurohet siguri juridike dhe 
mbrojtje e mëtutjeshme e të drejtave të 
qytetarëve;

Konstatime Rekomandime
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Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkë-
sive është i garantuar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe paraqet vlerë themelore 
të rendit kushtetues.

   Ndjekja e implementimit të këtij parimi ka rëndësi thelbësore në ndërtimin e shoqërisë 
demokratike të qytetarëve të barabartë, pavarësisht se cilës bashkësi i përkasin, kështu që 
përveç pasqyrimit real të gjendjes së përfaqësimit, implementimi i këtij parimi ka për qëllim ta 
pasqyrojë edhe realizimin proporcional të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe ndjenjën 
e tyre të përkatësisë në institucionet e sistemit.

Në funksion të ndjekjes së implementimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 
të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive, Avokati i Popullit në përputhje me kompetencën e përcak-
tuar kushtetuese të tij edhe gjatë këtij viti, sikurse edhe në vitet paraprak, zbatoi hulumtim për 
shkallën e zbatimit të këtij parimi.

 Gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit me tabela të përgatitura paraprakisht, të cilat 
për dallim nga vitet e mëparshëm u plotësuan edhe me një kategori të të punësuarve (persona të 
zgjedhur ose të emëruar), iu drejtua organeve të administratës shtetërore, organeve dhe organi-
zatave të pavarura, njësive të vetëqeverisjes lokale, institucioneve shëndetësore, kulturore dhe 
arsimore, gjykatave dhe prokurorive dhe të gjitha institucioneve dhe shërbimeve ndaj të cilave 
vepron me kompetencë. Kërkesa me shkrim me tabela të përgatitura për plotësim iu adresuan 
1077 institucioneve, nga të cilat 1062 dërguan të dhëna, ndërsa 15 institucione edhe përkrah 
urgjencave me shkrim dhe kontakteve telefonike, si dhe Informatës së dërguar deri te Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë, nuk dërguan përgjigje. Kështu që, nuk janë pranuar të dhëna nga: 
Ministria e Shëndetësisë, Agjencia Nacionale për Teknologji Nukleare, Klinika e Kirurgjisë Digjes-
tive,  Prokuroria Publike Themelore për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dhe 
disa institucione të tjera arsimore dhe kulturore, me çka e penguan punën e Avokatit të Popullit. 
Për institucionet të cilat nuk dërguan përgjigje ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit të dhënat e 
inkorporuara nuk janë azhurnuar kështu që të njëjtat e pasqyrojnë gjendjen nga viti i kaluar.
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 3 3 100,0

Vende udhëheqëse të punës 13 11 84,6 2 15,4
Vende joudhëheqëse të punës 28 25 89,3 1 3,6 2 7,1
Të punësuar në organ 44 39 88,6 2 4,5 1 2,3 2 4,5
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 53 39 73,6 13 24,5 1 1,9
Vende joudhëheqëse të punës 224 159 71,0 56 25,0 3 1,3 4 1,8 2 0,9
Të punësuar në organ 281 201 71,5 70 24,9 4 1,4 4 1,4 2 0,7
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 8 3 37,5 3 37,5 1 12,5 1 12,5
Vende udhëheqëse të punës 23 16 69,6 4 17,4 1 4,3 1 4,3 1 4,3
Vende joudhëheqëse të punës 44 12 27,3 24 54,5 1 2,3 2 4,5 2 4,5 1 2,3 1 2,3 1 2,3
Të punësuar në organ 75 31 41,3 31 41,3 1 1,3 3 4,0 3 4,0 3 4,0 2 2,7 1 1,3

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 7 5 71,4 2 28,6

Vende udhëheqëse të punës 4 4 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 14 8 57,1 3 21,4 1 7,1 1 7,1 1 7,1
Të punësuar në organ 25 17 68,0 5 20,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 9 6 66,7 2 22,2 1 11,1

Vende udhëheqëse të punës 9 8 88,9 1 11,1
Vende joudhëheqëse të punës 7 6 85,7 1 14,3

Të punësuar në organ 25 20 80,0 3 12,0 1 4,0 1 4,0

Maqedonas

Gjykata Kushtetuese 

BoshnjakëShqiptarë Turq Romë Serbë Të tjerë
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Shërbimi profesional

Avokati i Popullit
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 13 7 53,8 4 30,8 2 15,4

Vende udhëheqëse të punës 15 13 86,7 1 6,7 1 6,7
Vende joudhëheqëse të punës 18 15 83,3 1 5,6 1 5,6 1 5,6

Të punësuar në organ 46 35 76,1 5 10,9 1 2,2 2 4,3 2 4,3 1 2,2

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 10 100,0

Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 13 10 76,9 3 23,1
Të punësuar në organ 24 21 87,5 3 12,5

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 29 19 65,5 8 27,6 1 3,4 1 3,4

Vende udhëheqëse të punës 2 2 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 57 45 78,9 9 15,8 3 5,3
Të punësuar në organ 88 66 75,0 17 19,3 4 4,5 1 1,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 20 14 70,0 6 30,0

Vende udhëheqëse të punës 8 6 75,0 1 12,5 1 12,5

Vende joudhëheqëse të punës 49 46 93,9 1 2,0 2 4,1

Të punësuar në organ 77 66 85,7 7 9,1 3 3,9 1 1,3
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 7 70,0 3 30,0
Vende udhëheqëse të punës 6 5 83,3 1 16,7
Vende joudhëheqëse të punës 24 18 75,0 4 16,7 1 4,2 1 4,2 0,0
Të punësuar në organ 40 30 75,0 7 17,5 0 0,0 1 2,5 1 2,5 1 2,5

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 34 32 94,1 2 5,9

Vende udhëheqëse të punës 4 4 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 78 56 71,8 17 21,8 1 1,3 2 2,6 2 2,6

Të punësuar në organ 116 92 79,3 19 16,4 1 0,9 2 1,7 2 1,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 6 60,0 2 20,0 2 20,0

Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 5 5 100,0

Të punësuar në organ 16 12 75,0 2 12,5 2 12,5
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 125 115 92,0 4 3,2 3 2,4 3 2,4
Vende joudhëheqëse të punës 307 263 85,7 26 8,5 3 1,0 10 3,3 4 1,3 1 0,3
Të punësuar në organ 436 381 87,4 31 7,1 3 0,7 13 3,0 7 1,6 1 0,2

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 8 5 62,5 3 37,5

Vende udhëheqëse të punës 23 13 56,5 8 34,8 2 8,7

Vende joudhëheqëse të punës 72 46 63,9 21 29,2 4 5,6 1 1,4

Të punësuar në organ 103 64 62,1 32 31,1 4 3,9 3 2,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 0

Vende udhëheqëse të punës 10 10 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 54 49 90,7 2 3,7 1 1,9 2 3,7

Të punësuar në organ 64 59 92,2 2 3,1 1 1,6 2 3,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 4 80,0 1 20,0

Vende udhëheqëse të punës 1358 1109 81,7 186 13,7 5 0,4 4 0,3 29 2,1 2 0,1 4 0,3 19 1,4
Vende joudhëheqëse të punës 9412 7226 76,8 1770 18,8 76 0,8 67 0,7 140 1,5 8 0,1 26 0,3 99 1,1

Të punësuar në organ 10775 8339 77,4 1957 18,2 81 0,8 71 0,7 169 1,6 10 0,1 30 0,3 118 1,1
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 47 33 70,2 12 25,5 1 2,1 1 2,1
Vende joudhëheqëse të punës 87 41 47,1 34 39,1 4 4,6 1 1,1 1 1,1 3 3,4 2 2,3 1 1,1

Të punësuar në organ 138 76 55,1 47 34,1 5 3,6 1 0,7 2 1,4 3 2,2 3 2,2 1 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0

Vende udhëheqëse të punës 55 44 80,0 8 14,5 1 1,8 2 3,6

Vende joudhëheqëse të punës 161 95 59,0 58 36,0 1 0,6 3 1,9 0,0 2 1,2 2 1,2

Të punësuar në organ 220 142 64,5 67 30,5 1 0,5 4 1,8 2 0,9 2 0,9 2 0,9
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Publikë 

Banka Popullore e RM-
së

Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve-Shërbimi 
profesional

Akademia e 
Shkencave dhe Arteve 
e Maqedonisë  

Ministria e Punëve të 
Brendshme 

Ministria e Ekonomisë 

Turq Romë

Gjykata  
Administrative 

Gjykata Supreme 

Prokuroria Publike e 
RM-së

Avokatura e Shtetit e 
RM-së

Gjykata  e Lartë 
Administrative 

Këshilli Gjyqësor 

Serbë Vlleh Boshnjakë Të tjerë

G
jit

hs
ej

PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

Maqedonas Shqiptarë



86 www.ombudsman.mk

AVOKATI POPULLIT 

G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

% G
jit

hs
ej

%

Pers. të zgjedhur ose të emëruar

Vende udhëheqëse të punës 60 50 83,3 9 15,0 1 1,7

Vende joudhëheqëse të punës 140 52 37,1 80 57,1 3 2,1 1 0,7 2 1,4 1 0,7 1 0,7

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

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 6 2 33,3 3 50,0 1 16,7

Vende udhëheqëse të punës 129 118 91,5 7 5,4 2 1,6 1 0,8 1 0,8
Vende joudhëheqëse të punës 758 575 75,9 135 17,8 17 2,2 5 0,7 14 1,8 2 0,3 7 0,9 3 0,4

Të punësuar në organ 893 695 77,8 145 16,2 18 2,0 5 0,6 16 1,8 3 0,3 7 0,8 4 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 3 2 66,7 1 33,3

Vende udhëheqëse të punës 17 15 88,2 1 5,9 1 5,9

Vende joudhëheqëse të punës 174 145 83,3 10 5,7 3 1,7 1 0,6 5 2,9 3 1,7 5 2,9 2 1,1

Të punësuar në organ 194 162 83,5 12 6,2 3 1,5 1 0,5 6 3,1 3 1,5 5 2,6 2 1,0
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 42 34 81,0 5 11,9 1 2,4 1 2,4 1 2,4
Vende joudhëheqëse të punës 112 58 51,8 47 42,0 0,0 4 3,6 1 0,9 2 1,8
Të punësuar në organ 158 93 58,9 53 33,5 2 1,3 6 3,8 2 1,3 2 1,3

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 2 100,0

Vende udhëheqëse të punës 13 8 61,5 5 38,5
Vende joudhëheqëse të punës 30 6 20,0 21 70,0 1 3,3 2 6,7

Të punësuar në organ 45 16 35,6 26 57,8 1 2,2 2 4,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 43 37 86,0 4 9,3 1 2,3 1 2,3

Vende udhëheqëse të punës 108 90 83,3 15 13,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9

Vende joudhëheqëse të punës 334 230 68,9 87 26,0 6 1,8 3 0,9 3 0,9 3 0,9 1 0,3 1 0,3

Të punësuar në organ 485 357 73,6 106 21,9 8 1,6 3 0,6 5 1,0 3 0,6 1 0,2 2 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 2 50,0 0,0 1 25,0 1 25,0

Vende udhëheqëse të punës 23 19 82,6 3 13,0 1 4,3

Vende joudhëheqëse të punës 205 124 60,5 62 30,2 5 2,4 9 4,4 1 0,5 4 2,0

Të punësuar në organ 232 145 62,5 65 28,0 6 2,6 1 0,4 10 4,3 1 0,4 4 1,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 3 2 66,7 1 33,3

Vende udhëheqëse të punës 90 76 84,4 10 11,1 2 2,2 1 1,1 1 1,1

Vende joudhëheqëse të punës 821 646 78,7 124 15,1 12 1,5 5 0,6 13 1,6 7 0,9 7 0,9 7 0,9

Të punësuar në organ 914 724 79,2 135 14,8 12 1,3 5 0,5 15 1,6 8 0,9 8 0,9 7 0,8
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 40 35 87,5 3 7,5 1 2,5 1 2,5
Vende joudhëheqëse të punës 196 108 55,1 70 35,7 7 3,6 4 2,0 3 1,5 2 1,0 1 0,5 1 0,5
Të punësuar në organ 240 146 60,8 74 30,8 7 2,9 4 1,7 4 1,7 2 0,8 2 0,8 1 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 3 60,0 2 40,0

Vende udhëheqëse të punës 61 55 90,2 4 6,6 1 1,6 1 1,6
Vende joudhëheqëse të punës 174 131 75,3 29 16,7 5 2,9 2 1,1 3 1,7 1 0,6 2 1,1 1 0,6

Të punësuar në organ 240 189 78,8 35 14,6 6 2,5 2 0,8 4 1,7 1 0,4 2 0,8 1 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0

Vende udhëheqëse të punës 43 33 76,7 3 7,0 3 7,0 2 4,7 2 4,7

Vende joudhëheqëse të punës 238 154 64,7 57 23,9 4 1,7 9 3,8 7 2,9 5 2,1 1 0,4 1 0,4

Të punësuar në organ 283 187 66,1 60 21,2 5 1,8 13 4,6 9 3,2 7 2,5 1 0,4 1 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 3 60,0 2 40,0

Vende udhëheqëse të punës 115 101 87,8 9 7,8 1 0,9 1 0,9 2 1,7 1 0,9 0,0
Vende joudhëheqëse të punës 576 485 84,2 70 12,2 4 0,7 3 0,5 7 1,2 3 0,5 3 0,5 1 0,2

Të punësuar në organ 696 589 84,6 81 11,6 5 0,7 3 0,4 8 1,1 5 0,7 4 0,6 1 0,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0

Vende udhëheqëse të punës 55 47 85,5 4 7,3 2 3,6 1 1,8 1 1,8
Vende joudhëheqëse të punës 392 164 41,8 7 1,8 98 25,0 71 18,1 26 6,6 9 2,3 15 3,8 2 0,5
Të punësuar në organ 449 212 47,2 12 2,7 100 22,3 71 15,8 27 6,0 9 2,0 16 3,6 2 0,4
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 1 1 100,0

Vende udhëheqëse të punës 10 10 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 375 338 90,1 18 4,8 4 1,1 4 1,1 4 1,1 3 0,8 3 0,8 1 0,3
Të punësuar në organ 386 349 90,4 18 4,7 4 1,0 4 1,0 4 1,0 3 0,8 3 0,8 1 0,3
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 1 1 100,0
Vende udhëheqëse të punës 11 10 90,9 1 9,1
Vende joudhëheqëse të punës 13 10 76,9 3 23,1
Të punësuar në organ 25 21 84,0 3 12,0 1 4,0

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0

Vende udhëheqëse të punës 26 19 73,1 5 19,2 1 3,8 0,0 1 3,8

Vende joudhëheqëse të punës 68 43 63,2 14 20,6 2 2,9 2 2,9 2 2,9 3 4,4 1 1,471 1 1,5

Të punësuar në organ 96 63 65,6 20 20,8 2 2,1 2 2,1 2 2,1 4 4,2 1 1,0 2 2,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar

Vende udhëheqëse të punës 47 44 93,6 1 2,1 2 4,3

Vende joudhëheqëse të punës 1719 27 1,6 1438 83,7 137 8,0 85 4,9 10 0,6 5 0,3 17 1,0

Të punësuar në organ 1766 27 1,5 1482 83,9 138 7,8 85 4,8 10 0,6 5 0,3 19 1,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 33 23 69,7 7 21,2 1 3,0 1 3,0 1 3,0

Vende udhëheqëse të punës

Vende joudhëheqëse të punës 32 31 96,9 1 3,1

Të punësuar në organ 65 54 83,1 8 12,3 1 1,5 0 0,0 1 1,5 1 1,5

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 93 77 82,8 16 17,2

Vende udhëheqëse të punës 2 2 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 204 171 83,82 21 10,3 4 1,96 1 0,49 1 0,5 4 1,961 2 0,98

Të punësuar në organ 299 250 83,6 37 12,4 4 1,3 1 0,3 1 0,3 4 1,3 2 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 97 69 71,1 23 23,7 2 2,1 1 1,0 2 2,1

Vende udhëheqëse të punës 5 4 80,0 1 20,0

Vende joudhëheqëse të punës 228 192 84,2 22 9,6 2 0,9 1 0,4 9 3,9 1 0,4 1 0,4

Të punësuar në organ 330 265 80,3 46 13,9 4 1,2 1 0,3 10 3,0 1 0,3 3 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 463 372 80,3 62 13,4 3 0,6 1 0,2 9 1,9 7 1,5 6 1,3 3 0,6

Vende udhëheqëse të punës 22 19 86,4 2 9,1 1 4,5

Vende joudhëheqëse të punës 1912 1538 80,4 256 13,4 31 1,6 24 1,3 20 1,0 25 1,3 8 0,4 10 0,5

Të punësuar në organ 2397 1929 80,5 320 13,4 34 1,4 25 1,0 30 1,3 32 1,3 14 0,6 13 0,5

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0

Vende udhëheqëse të punës 152 117 77,0 31 20,4 2 1,3 2 1,3

Vende joudhëheqëse të punës 1271 1014 79,8 199 15,7 6 0,5 3 0,2 17 1,3 24 1,9 1 0,1 7 0,6

Të punësuar në organ 1425 1132 79,4 231 16,2 6 0,4 3 0,2 19 1,3 26 1,8 1 0,1 7 0,5
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 23 18 78,3 5 21,7

Vende udhëheqëse të punës 59 45 76,3 12 20,3 1 1,7 1 1,7

Vende joudhëheqëse të punës 940 723 76,9 148 15,7 13 1,4 22 2,3 11 1,2 13 1,4 3 0,3 7 0,7

Të punësuar në organ 1022 789 76,9 165 16,1 14 1,4 22 2,2 11 1,2 13 1,3 3 0,3 8 0,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar

Vende udhëheqëse të punës 698 532 76,2 131 18,8 10 1,4 2 0,3 7 1,0 3 0,4 2 0,3 11 1,6

Vende joudhëheqëse të punës 4645 3526 75,9 839 18,1 92 2,0 41 0,9 73 1,6 35 0,8 10 0,2 29 0,6

Të punësuar në organ 5343 4058 75,9 970 18,2 102 1,9 43 0,8 80 1,5 38 0,7 12 0,2 40 0,7
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 20 13 65,0 7 35,0
Vende udhëheqëse të punës 43 36 83,7 7 16,3
Vende joudhëheqëse të punës 749 633 84,5 96 12,8 4 0,5 5 0,7 10 1,3 1 0,1

Të punësuar në organ 812 682 84,0 110 13,5 4 0,5 5 0,6 10 1,2 1 0,1

Prokuroritë e larta 
publike 

Prokuroritë Themelore 
Publike 

Shërbimi për Punë të 
Përgjithshme dhe të 
Përbashkëta 
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Maqedonas Shqiptarë Turq

Gjykatat themelore 

Fondet

Qendrat për punë 
sociale 

Njësitë e pushtetit lokal 

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 

Serbë

Gjykatat e apelit

Romë

Sekretariati për Çështje 
Evropiane 

Sekretariati për 
Zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 141 82 58,2 44 31,2 6 4,3 3 2,1 1 0,7 3 2,1 2 1,4

Vende udhëheqëse të punës 982 835 85,0 97 9,9 7 0,7 1 0,1 19 1,9 12 1,2 4 0,4 7 0,7
Vende joudhëheqëse të punës 9701 7445 76,7 1729 17,8 142 1,5 73 0,8 116 1,2 83 0,9 36 0,4 77 0,8
Të punësuar në organ 10824 8362 77,3 1870 17,3 155 1,4 77 0,7 136 1,3 98 0,9 42 0,4 84 0,8
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 98 77 78,6 16 16,3 1 1,0 4 4,1
Vende udhëheqëse të punës 1103 918 83,2 137 12,4 7 0,6 4 0,4 18 1,6 11 1,0 4 0,4 4 0,4
Vende joudhëheqëse të punës 16000 12134 75,8 2144 13,4 331 2,1 750 4,7 312 2,0 85 0,5 93 0,6 151 0,9
Të punësuar në organ 17201 13129 76,3 2297 13,4 339 2,0 754 4,4 334 1,9 96 0,6 97 0,6 155 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 87 66 75,9 17 19,5 2 2,3 1 1,1 1 1,1

Vende udhëheqëse të punës 2358 1970 83,5 232 9,8 29 1,2 1 63 2,7 30 1,3 16 0,7 17 0,7

Vende joudhëheqëse të punës 12706 10357 81,5 1561 12,29 148 1,2 140 1,1 244 1,9 74 0,6 63 0,5 119 0,9

Të punësuar në organ 15151 12393 81,8 1810 11,9 177 1,2 141 0,9 309 2,0 105 0,7 79 0,5 137 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 188 125 66,5 49 26,1 5 2,7 6 3,2 3 1,6

Vende udhëheqëse të punës 210 117 55,7 76 36,2 12 5,7 2 1,0 2 1,0 1 0,5

Vende joudhëheqëse të punës 17096 11212 65,6 4820 28,2 548 3,2 75 0,4 178 1,0 64 0,4 69 0,4 130 0,8

Të punësuar në organ 17494 11449 65,4 4945 28,3 565 3,2 75 0,4 184 1,1 66 0,4 70 0,4 134 0,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 64 52 81,3 6 9,4 3 4,7 2 3,1 1 1,6

Vende udhëheqëse të punës 142 78 54,9 61 43,0 2 1,4 1 0,7 0,6

Vende joudhëheqëse të punës 7886 5783 73,3 1769 22,4 123 1,6 20 0,3 98 1,2 49 0,6 12 0,2 32 0,4

Të punësuar në organ 8092 5913 73,0 1836 22,8 128 1,6 20 0,2 101 1,2 50 0,6 12 0,2 32 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 690 599 86,8 59 8,6 1 0,1 9 1,3 8 1,2 1 0,1 13 1,9

Vende udhëheqëse të punës 191 115 60,2 70 36,6 1 0,5 3 1,6 1 0,5 1 0,5

Vende joudhëheqëse të punës 1348 1080 80,12 219 16,25 9 0,67 6 0,45 16 1,2 11 0,82 1 0,07 6 0,45

Të punësuar në organ 2229 1794 80,5 348 15,6 11 0,5 6 0,3 28 1,3 19 0,9 3 0,1 20 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 120 102 85,0 13 10,8 3 2,5 1 0,8 1 0,8

Vende udhëheqëse të punës 152 130 85,5 13 8,6 2 1,3 6 3,9 1 0,7

Vende joudhëheqëse të punës 5997 5186 86,48 455 7,587 80 1,3 50 0,8 103 1,7 52 0,9 24 0,4 47 0,78

Të punësuar në organ 6269 5418 86,4 481 7,7 82 1,3 50 0,8 112 1,8 53 0,8 24 0,4 49 0,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2388 1869 78,3 382 16,0 29 1,2 7 0,3 42 1,8 26 1,1 10 0,4 23 1,0

Vende udhëheqëse të punës 8766 7072 80,7 1234 14,1 85 1,0 15 0,2 171 2,0 79 0,9 41 0,5 69 0,8

Vende joudhëheqëse të punës 97694 72446 74,2 18581 19,0 1931 2,0 1475 1,5 1476 1,5 611 0,6 431 0,4 743 0,8

Të punësuar në organ 108848 81387 74,8 20197 18,6 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 0,8

2014 108848 81387 74,8 20197 18,6 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 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

PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT
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2014 108848 81387 74,8 20197 18,6 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 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 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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Nga të dhënat e fituara, mund të konstatohet se në masë të pakonsiderueshme është rritur 
numri i të punësuarve krahasuar me vitin e mëparshëm. Ky konstatim, pikë së pari ka të bëjë 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, organet e pavarura shtetërore dhe ndërmarrjet publike. Nga 
ana tjetër, konstatojmë se në disa institucione edhe atë në: Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë 
e Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale është zvogëluar numri i të punësuarve e që i referohet faktit se inspektoratet, si organe 
në përbërje janë pasqyruar ndaras nga ministria edhe atë në grupin e organeve të pavarura 
shtetërore. Gjithashtu, për 255 të punësuar është zvogëluar numri  në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme.

 Nga analiza e të dhënave, Avokati i Popullit konstatoi se është shënuar progres i lehtë 
kuantitativ, përkatësisht progres iluzor dhe jo kualitativ dhe real, në zbatimin e parimit të për-
faqësimit të drejtë dhe adekuat, por njëherësh konstatoi edhe ekzistimin e një numri të madh 
të institucioneve të cilat nuk e kanë arritur nivelin e domosdoshëm të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat. Konstatimi i këtillë, i cili çon në përfundimin se në institucione të caktuara në mënyrë 
të pamjaftueshme është zbatuar parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, veçanërisht është 
karakteristike kur analizohen të dhënat e përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësive tek kuadri 
udhëheqës, por edhe përfaqësimi i pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë në numër më të vogël, 
si në nivel të numrit të përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe të të punësuarve në vendet 
udhëheqëse të punës. 

 Nga ana tjetër, sikur edhe gjatë viteve paraprake, përsëri është i pranishëm konstatimi se 
tek prokuroritë publike, institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe shëndeti publik, përfaqësimi 
i drejtë dhe adekuat ende është në nivel të pakënaqshëm, ndërsa tek disa institucione niveli i 
zbatimit të këtij parimi është i ulët. Konstatimi i këtillë është i pranishëm si sa i përket numrit të 
përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe sa i përket të punësuarve të cilët e përbëjnë kuadrin 
joudhëheqës në institucion. 

 Nga analiza e të dhënave, Avokati i Popullit me shqetësim konstaton se vite më pas ka 
dukuri të zbatimit jocilësor të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Përkatësisht, në 
Sekretariatin për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, nga gjithsej 1.766 të punësuar 1.482 
janë pjesëtarë të bashkësisë shqiptare, 138 janë turq, 85  janë romë, 10 serbë, 5 vlleh, 19 bosh-
njakë, ndërsa të tjerët janë maqedonas, ndërkaq në Sekretariatin e Përgjithshëm nga gjithsej 
449 të punësuar, 12 janë pjesëtarë të bashkësisë shqiptare, 100 janë turq, 71 romë, 27 serbë, 16 
boshnjakë, 9 vlleh, ndërsa të tjerët janë maqedonas, dukuri të cilën Avokati i Popullit e kritikon.

 Për tejkalimin e problemit me zbatimin jocilësor të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat, nevojitet institucionet të ndërmarrin masa dhe aktivitete konkrete si për afirmimin, 
ashtu edhe për zbatimin e këtij parimi kushtetues, ndërsa Avokati i Popullit me mbikëqyrje të 
përforcuar dhe vizita të drejtpërdrejta do ta monitorojë këtë rekomandim të tij.
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Vlera themelore – përfaqësimi i drejtë 
dhe adekuat i pjesëtarëve të të gjitha 
bashkësive nuk zbatohet në mënyrë cilësore 
dhe reale;

Ky parim nuk respektohet sidomos kur 
janë në pyetje pjesëtarët e bashkësive et-
nike me numër më të vogël, si dhe vendet 
udhëheqëse të punës;

Niveli i përfaqësimit të pjesëtarëve të 
bashkësive të cilat nuk i përkasin bashkësisë 
shumicë tek prokuroritë publike, institucio-
net ndëshkuese-korrektuese dhe shëndeti 
publik janë nën nivelin e kënaqshëm;

Ministria e Shëndetësisë, Prokuroria 
Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit 
të Organizuar dhe Korrupsionit, Klinika për 
Kirurgji Digjestive, Fakulteti i Teknologjisë 
Elektrotenike dhe Teknologjive Informatike, 
Fakulteti i Shkencave Informatike dhe Inx-
hinierisë Kompjuterike, Fakulteti i Mjekë-
sisë, Fakulteti i Arteve pranë Universitetit 
Shtetëror të Tetovës dhe disa institucione të 
tjera  kulturore edhe gjatë këtij viti nuk dër-
guan të dhëna, me çka vazhdojnë me ngulm 
ta pengojnë punën e Avokatit të Popullit;

Institucionet të ndërmarrin masa dhe 
aktivitete konkrete për afirmimin cilësor e 
real dhe implementimin e parimit të për-
faqësimit të drejtë dhe adekuat;

Ndërmarrje e masave dhe aktiviteteve 
për zbatimin me konsekuencë të parimit 
të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat sa u 
përket bashkësive etnike me numër më të 
vogël edhe sa u përket vendeve udhëheqëse 
të punës;

Pa prolongim të implementohet parimi 
i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat nga ana 
e institucioneve sa u përket pjesëtarëve të 
bashkësive të cilët nuk i përkasin bashkësisë 
shumicë; 

Me qëllim të ndjekjes papengesë të 
gjendjeve në lidhje me zbatimin e parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të ndër-
pritet praktika e mosdërgimit të të dhënave 
dhe pengimit të punës së Avokatit të Popull-
it;

Konstatime Rekomandime

Një pjesë e konsiderueshme e parashtresave të parashtruara nga qytetarët adresuar 
Avokatit të Popullit kishin të bënin me mosveprimin e organeve të administratës shtetërore dhe 
organeve e organizatave tjera të cilat kanë autorizime publike sipas kërkesave të tyre, ndërsa 
një numër më i vogël i parashtresave u paraqitën nga persona juridikë për problemin e njëjtë.

 Avokati i Popullit, duke vepruar sipas këtyre parashtresave, nga organet kompetente 
kërkonte ta informonin për arsyet objektive për shkak të të cilave nuk është vepruar sipas kërke-
save të qytetarëve, duke ua sugjeruar obligimin se qytetarët duhet t’i informojnë me shkrim për 
parashtresën ose ankesën e paraqitur.

 Sa u përket parashtresave të parashtruara nga persona juridikë, Avokati i Popullit, përmes 
këshillave juridike i informonte për mënyrën dhe mundësinë e realizimit të të drejtës për të cilën 
kërkohej intervenimi.

 Këtë vit e karakterizon një numër i rritur i parashtresave në lidhje me punën e Agjencisë 

TË DREJTA TJERA
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për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, më saktë pagesat e drejtpërdrejta 
në bujqësi, përkatësisht pagesa e mjeteve financiare mbi bazë të Programin për mbështetje 
financiare në bujqësi. Pas masave të ndërmarra për shqyrtimin e çdo rasti veç e veç, Avokati i 
Popullit i sugjeroi Agjencisë se e ka për detyrë që nëse janë plotësuar kushtet, të ndërmerr masa 
për realizimin papengesë të të drejtave të parashtruesve të parashtresave dhe kërkesave të tyre 
t’u përgjigjet me shkrim. Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit sipas kërkesave të bazuara të 
qytetarëve, nga Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural u pranua 
përgjigje pozitive.

 Një pjesë e parashtresave të qytetarëve, sipas përmbajtjes së tyre dhe kërkesave të 
prezantuara, të sistemuara në fushën Të drejta tjera meqë ishin jashtë fushëveprimit të punës 
së Avokatit të Popullit të përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për 
Avokatin e Popullit, Avokati i Populli nuk kishte bazë për ngritjen e procedurës sipas të njëjtave. 
Por, në rastet e këtilla Avokati i Popullit në mënyrë të tërthortë i këshillonte qytetarët se si, për-
katësisht i udhëzonte se para cilit organ, duhet të drejtohen për mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Avokati i Popullit, përmes gjashtë zyrave të veta rajonale, duke vepruar sipas parashtre-
save të qytetarëve dhe duke e ndjekur gjendjen në nivel lokal, konstatoi se edhe më tej vërehen 
dobësi në funksionimin e organeve të vetëqeverisjes lokale të cilët vendosin për çështje thel-
bësore me karakter lokal.

Sipas Avokatit të Popullit, vetëqeverisja lokale duhet të bazohet mbi postulate të cilat qyte-
tarit i garantojnë drejtësi, mundësi të barabarta, besim, tolerancë dhe respektim, meqë me qasje 
dhe sjellje të këtillë ajo do të jetë shërbimi i tyre publik dhe qytetarët do të kenë besim të plotë 
në kapacitetin dhe efikasitetin e saj.

Perceptimet e Avokatit të Popullit tregojnë se qytetarët janë gjithnjë e më shumë të vetëdij-
shëm për të drejtat e tyre dhe më me ngulm dhe vendosmëri kërkojnë realizimin dhe gëzimin 
e tyre papengesë. Gjithashtu, nga përmbajtja e parashtresave të qytetarëve rezulton se prit-
shmëritë e tyre janë më të mëdha sa u përket kapaciteteve dhe mundësive të vetëqeverisjes 
lokale dhe atë që realisht ua mundëson.

Në këtë pjesë të Raportit Vjetor, Avokati i Popullit i prezanton perceptimet për nivelin e re-
alizimit të të drejtave të qytetarëve para vetëqeverisjes lokale, për çdo fushë veç e veç e të cilat 
janë në kompetencë të vetëqeverisjes lokale.

VETËQEVERISJA LOKALE

Njësitë e vetëqeverisjes lokale me decentralizimin janë autorizuar ta zhvillojnë procesin e 
urbanizimit dhe ndërtimit, e që nënkupton planifikim cilësor të hapësirës dhe procedim efikas 
sipas kërkesave për lëshimin e dokumentacionit të nevojshëm për realizimin transparent të plan-
eve urbanistike.

Para Avokatit të Popullit, nga fusha e urbanizmit në vitin 2014, u paraqit një numër i vogël 
e parashtresave edhe atë nga qytetarë banorë të komunave të Shkupit. Kjo e dhënë sinjalizon se 
qytetarët nuk interesohen sa duhet se në ç’mënyrë autoritetet lokale e rregullojnë hapësirën në 
të cilën jetojnë, përkatësisht qytetarët reagojnë vetëm atëherë kur me planet urbanistike rrezi-
kohet interesi i tyre personal. 

Monitorimi i gjendjeve nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimit tregon se qytetarët pa-
mjaftueshëm marrin pjesë me mendimet e tyre në anketat publike në procedurën e mirati-
mit të planeve të detajuara urbanistike, si mundësi për dhënien e propozimeve dhe vërejtjeve 

Urbanizmi dhe ndërtimi



92 www.ombudsman.mk

AVOKATI POPULLIT 

sipas draft-planeve. Aktiviteti i këtillë i qytetarëve mund të prodhojë rezultat dhe të ndikojë në 
vetëqeverisjen lokale që t’i rishikojë zgjidhjet e ofruara, siç është rasti me Komunën Karposh. 

Përkatësisht, pas intervenimit të Avokatit të Popullit sipas parashtresës së qytetarëve nga 
Komuna Karposh, kryetari i Komunës njoftoi se një numër i madh i propozimeve dhe vërejtjeve 
të qytetarëve ishin pranuar nga komisioni kompetent dhe është miratuar konkluzion për zbatimin 
e prezantimit dhe të anketës së re publike për ndryshimin e Planit të Detajuar Urbanistik.

Në fushën e ndërtimit, në këtë vit raportues, në numër më të madh ishin parashtresat e 
parashtruara për mosekzekutimin e aktvendimeve për heqjen e ndërtimeve pa leje nga ana e 
pushtetit lokal. Qytetarët u ankuan se u pengohet zotërimi me pronësinë për shkak të objekteve 
të ndërtuara pa leje në afërsi të tyre, me ç’rast Avokati i Popullit i sugjeronte inspektoratit ndër-
timor të ndërmerr masa për këto raste. Inspektorati, në rastet kur konfirmoheshin të dhënat e 
parashtruese, vepronte me miratimin e aktvendimit për heqjen e objektit të ndërtuar pa leje dhe 
konkluzion për ekzekutim nga ana e ndërtuesit të objektit pa leje.  

Konform ligjit për ndërtim, investitori e ka për detyrë të veprojë sipas aktvendimit për 
heqjen e ndërtimit, në të kundërtën vetëqeverisja lokale ka kompetencë ta bëjë ekzekutimin e 
heqjes së ndërtimit në llogari të ndërtuesit që ndërton pa leje. 

Qytetarët reaguan se vetëqeverisja lokale nuk e bën këtë dhe në të shumtën e rasteve 
vetëm formalisht i fut ndërtimet në Programet për ekzekutim të cilat nuk i realizon as pas disa 
vitesh. 

Kështu, për shembull, deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë për interven-
im para Komunës Resnjë për shkak të ndërmarrjes së masave efikase në drejtim të ekzekutimit 
të aktit administrativ, të miratuar nga kryetari i komunës. Avokati i Popullit konstatoi se kryetari 
i Komunës ka miratuar Leje për heqjen e objektit qysh në vitin 2013 dhe Leje për heqjen e ndër-
timit të bashkëpronarëve të objektit, me të cilën urdhërohet që brenda 15 ditësh ta shembin 
objektin. Megjithatë, edhe pas kalimit të më shumë se një viti, nga miratimi i Lejes për heqjen 
e ndërtimit, i njëjti akoma nuk është shembur edhe pse ekzistonte rrezik për vetë-shembje dhe 
shkaktim të dëmeve. 

Kryetari i komunës e njoftoi Avokatin e Popullit se nuk ka mundur ta bëjë dërgesën me 
rregull të aktit administrativ deri te bashkëpronarët e objektit, për arsye se ata gjenden jashtë 
shtetit, ndërsa Komuna nuk e ka bërë heqjen e objektit mbi barrë të tyre. 

Duke e marrë parasysh gjendjen e përgjithshme, Avokati i Popullit konstaton se Komuna 
Resnjë për një kohë të caktuar nuk e ka ndërmend ta bëjë heqjen e objektit. Për këtë shkak e 
sugjeroi mundësinë juridike që nëse qytetari pëson dëm nga vetë-shembja e objektit, në pro-
cedurë gjyqësore nga Komuna të kërkojë kompensimin e dëmit, për shkak të mos marrjes së 
masave për heqjen e objektit, gjë që e ka për detyrë ta bëjë, në përputhje me ligjin. 

Edhe qytetarët e Komunës Krivogashtan kërkuan mbrojtjen e të drejtës së pronësisë mbi 
pronën, të cenuar nga ndërtimi i ndërtuar pa leje, duke vënë në pah se për shkak të mos marrjes 
së masave për parandalimin e të njëjtit nga ana e komunës, ndërtuesi ka vazhduar me ndërtim. 
Komuna Krivogashtan e njoftoi Avokatin e Popullit se nuk ka mundësi të ndërmerr masa për-
katëse ndaj ndërtuesve që ndërtojnë pa leje, për shkak se nuk ka inspektor të autorizuar ndërti-
mor. Gjithashtu, Avokati i Popullit u njoftua se komuna deri te Inspektorati Ndërtimor Shtetëror 
ka paraqitur propozim për kryerjen e punëve të mbikëqyrjes inspektuese nga ana e Inspektoratit 
Ndërtimor Shtetëror, por i njëjti e ka njoftuar komunën se nuk ka mundësi t’i përgjigjet pozitivisht 
kërkesës. Njëkohësisht, Inspektorati Ndërtimor Shtetëror ia ka sugjeruar Ligjin për bashkëpunim 
ndërkomunal i cili parashikon mundësinë që nga komuna fqinje të autorizohet person i cili do t’i 
kryejë punët e mbikëqyrjes inspektuese. Komuna ka filluar një procedurë të tillë si mënyrë të 
vetme për tejkalimin e këtij problemi me të cilin përballen qytetarët.

Me problem identik u ballafaquan edhe qytetarët e Komunës Dojran, për shkak se sipas 
aktvendimit të miratuar për heqjen e ndërtimit pa leje, të ndërtuar në Tregun e Qytetit në Do-
jranin e Vjetër, në vitin 2010, edhe pse kanë kaluar më shumë se 4 vjet, nga ana e Komunës 
nuk zbatohet me detyrim. Në këtë rast, inspektori ndërtimor, i cili e ka miratuar aktvendimin për 
heqjen e objektit, nuk ka sjell konkluzion për ekzekutim, meqë inspektorit të autorizuar ndërti-
mor i ka skaduar autorizimi, për shkak të ndërprerjes së marrëveshjes për bashkëpunim ndërko-
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munal me Komunën e Bogdancit.  
Avokati i Popullit konstatoi se për shkak të mos-nxjerrjes së konkluzionit për leje për ekze-

kutim, nga aspekti formal-juridik pamundësohet heqja e detyrueshme e ndërtimit, si nga ndër-
tuesi që ka ndërtuar pa leje ashtu edhe nga Komuna. Konkluzioni për leje për ekzekutim është 
nxjerrë madje tre vjet më vonë, përkatësisht në vitin 2013 kur Komuna Dojran ka angazhuar 
inspektor të autorizuar ndërtimor nga një komunë tjetër, ndërsa një vit më pas ka filluar pro-
cedura për përzgjedhjen e firmës e cila do ta bëjë ekzekutimin e heqjes së ndërtimeve pa leje. 

Sipas Avokatit të Popullit, është i patolerueshëm mos-sigurimi i të drejtave të qytetarëve 
për posedimin papengesë të pronës së tyre, si dhe sigurimi i ndërtimit të parashikuar planor 
dhe ligjor i objekteve në komunës. Më saktë, për shkak të mosefikasitetit të pushtetit lokal që 
me kohë të ngre procedurë për sigurimin e mbikëqyrjes inspektuese ose çështjes së pazgjidhur 
kadrovike, qytetarëve t’u pamundësohet realizimi i të drejtave. Njëherësh, mënyra e këtillë e 
punës kontribuon në rritjen e mosbesimit të efikasitetit të vetëqeverisjes lokale.

Në një rast tjetër, Avokati i Popullit konstatoi se objekti pa leje, për të cilin qytetari është 
njoftuar nga Komuna Kriva Pallankë se investitori e ka ekzekutuar aktvendimin e miratuar dhe 
i ka hequr objektet, të njëjtët jo vetëm që nuk janë hequr, por në ndërkohë janë ndërtuar edhe 
disa objekte të tjera ndihmëse. Pas gjendjes së konstatuar faktike, Avokati i Popullit kërkoi nga 
inspektorati të del në vendin konkret, të bëjë mbikëqyrje kontrolluese dhe investitorin ta dety-
rojë ta heq objektin, ndërsa për objektet e tjera ndihmëse, pas përcaktimit të statusit juridik, të 
miratojë akte përkatëse administrative. Komuna, veproi plotësisht sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit dhe më pas e njoftoi se janë hequr të gjitha objektet e ndërtuara pa leje. 

Parashtresa për mosekzekutimin e aktvendimeve për heqjen e ndërtimeve pa leje, nga të 
cilat disa janë miratuar që nga viti 2009, u parashtruan edhe ndaj komunave: Kërçovë, Ohër, 
Strumicë, Manastir, Tetovë dhe Negotinë. 

Avokati i Popullit konstatoi se në këto komuna realizimi i aktvendimeve parashikohet vetëm 
formalisht në Programet e ekzekutimit, por realisht të njëjtat edhe pas skadimit të një periudhe 
të gjatë kohore nuk realizohen.

Duke e marrë parasysh gjendjen e konstatuar të këtillë në pjesën e mosekzekutimit të 
aktvendimeve për heqjen e ndërtimeve pa leje, Avokati i Popullit e sugjeron obligimin ligjor 
të vetëqeverisjes lokale për ndërmarrjen e masave efektive dhe efikase, me qëllim të krijimit 
të kushteve reale për zbatimin e kompetencës së bartur, nëse për ato ndërtime nuk është në 
rrjedhë procedura për përcaktimin e statusit juridik. 

Sipas Avokatit të Popullit janë të paarsyeshme shkaqet të cilat i theksojnë komunat (mos-
shpallja e tenderit për përzgjedhjen e firmës, mungesa e mjeteve financiare), veçanërisht duke 
e marrë parasysh Ligjin për ndërtim, i cili parashikon se shpenzimet për ekzekutimin e de-
tyrueshëm do të arkëtohet nga ndërtuesit e ndërtimeve pa leje. Me veprimin e këtillë, nga ana e 
pushtetit lokal cenohen të drejtat e qytetarëve të cilët i vuajnë dëmet dhe nuk mund të zotërojnë 
papengesë me patundshmëritë e tyre, ndërkaq ndërtuesve të objekteve pa leje u mundësohet të 
vazhdojnë me ndërtimin dhe të fillojnë procedurë për legalizimin e ndërtimeve pa leje. 

Duke vepruar sipas parashtresave për legalizimin e ndërtimeve pa leje, Avokati i Popullit 
konstaton se shumica e procedurave janë pezulluar deri në sigurimin e dokumentacionit të nevoj-
shëm (mospasje të elaboratit gjeodezik), ndërkohë që kishte edhe raste në të cilat zvarritja e 
procedurës ishte për shkak të nevojës për marrjen e pëlqimit nga shfrytëzuesit e tokës në pro-
nësi të Republikës së Maqedonisë, kur një pjesë e objektit gjendet në tokën e shtetit. Në proce-
durat e qytetarëve të cilët e kishin paraqitur dokumentacionin e plotë, Avokati i Popullit arrinte të 
intervenojë për zgjidhjen e shpejtë të lëndës dhe qytetarët i merrnin aktvendimet për legalizim. 

Një pjesë e qytetarëve paraqisnin parashtresa për shkak të refuzimit të kërkesave të tyre 
për legalizim, pas çka Avokati i Popullit konstatoi se kërkesat kishin të bënin me ndërtime të cilat 
kanë filluar pas hyrjes në fuqi të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje dhe për këtë 
arsye të njëjtat nuk mund të legalizoheshin. 

Në një rast, duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit kërkoi nga Komisioni për 
Legalizim pranë Komunës Prilep ta rishikojë gjendjen faktike për lëndë konkrete, për të cilën 
tashmë ka marrë aktvendim për legalizim. Kjo, për shkak se nga ana e inspektorit ndërtimor 
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ishte miratuar akt administrativ për heqjen e tij. Komisioni e njoftoi Avokatin e Popullit se gjatë 
procedurës për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje nuk ka pasur informata të tilla 
dhe se të njëjtën e ka marrë nga Avokati i Popullit dhe për këtë arsye do ta shqyrtojë në mënyrë 
shtesë gjendjen faktike dhe do të veprojë në përputhje me Ligjin për procedurë të përgjithshme 
administrative dhe Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje.

Në lidhje me realizimin e të drejtës së legalizimit të objekteve pa leje, Avokati i Popullit 
konstatoi se një numër i madh i qytetarëve, shfrytëzues të të drejtave të mbrojtjes sociale nuk 
janë njoftuar me mundësinë që elaborati gjeodezik t’u përgatitet falas nga Agjencia e Kadastrës 
së Patundshmërive. Për këtë qëllim, Avokati i Popullit rekomandon që pushtetet vendore të ndër-
marrin masa për informimin e qytetarëve me këtë të drejtë të tyre.

 Në këtë periudhë raportuese u paraqitën parashtresa edhe për gjendjen me rrugët, 
mirëmbajtja e të cilave është në kompetencë të komunës. Në këtë kontekst, banorët e Komunës 
Krushevë, kërkuan intervenim nga Avokati i Popullit për shkak se komuna nuk ndërmerr masa 
për zgjidhjen e problemit me rrugët e pa asfaltuara, dhe si pasojë vështirësohet lëvizja me au-
tomjete. Qytetarët potencuan se kanë reaguar më shumë herë tek kryetari i Komunës, por se 
nuk kanë marrë një përgjigje konkrete se kur dhe a planifikon komuna ta sanojë dhe rregullojë 
pjesën e rrugës. 

 Avokati i Popullit iu drejtua kryetarit të Komunës Krushevë, i cili më pas i dërgoi përgjigje 
në të cilën e njoftoi se pjesa e rrugës, që është objekt i parashtresës, është dashur të rregullohet 
në përputhje me Planin e Detajuar Urbanistik. Prandaj, Këshilli i Komunës Krushevë në vitin 2010 
ka nxjerr konkluzion për ndërtimin me prioritet të rrugëve, me të cilin është përfshirë edhe pjesa 
e rrugës dhe e njëjta është përfshirë në kornizën financiare për vitin 2014 dhe do të realizohet 
varësisht nga mjetet financiare të Komunës. 

 Duke e marrë parasysh faktin se formalisht i është dhënë prioritet ndërtimit të rrugës në 
fjalë, ndërsa realizimi i të njëjtës zvarritet tashmë 4 vjet, Avokati i Popullit i dërgoi sugjerim krye-
tarit të Komunës dhe ia bëri me dije se me zvarritjen e procedurës për ndërtimin e rrugës shke-
len të drejtat e qytetarëve. Njëkohësisht, Avokati i Popullit vuri në pah se prioriteti i përcaktuar 
formal është i pavlerë dhe i pakuptimtë dhe kërkoi të krijohen kushte dhe të sigurohen mjete që 
përfundimisht të fillojë ndërtimi i rrugës për të cilën banorët tanimë vite me radhë kërkojnë nga 
komuna realizimin e të njëjtës. 

 Komuna Krushevë nuk e pranoi sugjerimin me arsyetimin se ajo e financon ndërtimin e 
rrugëve në përputhje me prioritetet, duke e marrë parasysh dëmtimin dhe funksionalitetin e tyre, 
ndërsa rruga konkrete nuk i përket këtij grupi. Sipas Komunës, rikonstruksioni i pjesës së rrugës 
do të kryhet atëherë kur do të ketë mundësi financiare. 

 Avokati i Popullit konstaton se pushteti lokal në Krushevë nuk vepron sipas konkluzion-
eve të miratuara paraprakisht, ndërsa me përgjigjen e këtillë vetëm e konfirmon formalitetin e 
vendimeve për veprim me prioritet, e që nga ana tjetër është sjellje joprofesionale dhe joetike 
ndaj qytetarëve.

Parashtresë me bazë të ngjashme është parashtruar edhe nga një qytetar i Komunës Ma-
nastir, i cili kërkoi mbrojtje nga pasojat e dëmshme ndaj pronës së tij për shkak të rrugës së 
dëmtuar. Për shkak të mosveprimit nga inspektori i autorizuar sipas kërkesës së Avokatit të 
Popullit u dërgua Raport me shkrim deri te kryetari i Komunës për pengimin e punës së Avokatit 
të Popullit. Pas kësaj, Avokati i Popullit u njoftua se në Programin e Komunës është parashikuar 
rikonstruksioni i gjithë rrugës, projekti është në rrjedhë, ndërsa rikonstruksioni do të fillojë gjatë 
muajve të ardhshëm. Deri në fund të kësaj periudhe raportuese nuk janë ndërmarrë masa për 
rikonstruksionin e rrugës. 

Si shembull pozitiv për iniciativë të pranuar civile, nga ana e vetëqeverisjes lokale, është 
Komuna Dellçevë. Përkatësisht, banorët e Zbegor-it pas informatës se Komuna e ka ndryshuar 
vendimin dhe në vend të rrugës do të ndërtojë shteg për këmbësorë, shprehën pakënaqësi dhe 
kërkuan nga Komuna ta realizojë rrugën e planifikuar. Për shkak të këmbënguljes së banorëve 
për arritjen e qëllimit që të respektohet vullneti i tyre dhe të përmirësohet kualiteti i jetës së tyre, 
Komuna Dellçevë ra dakord me kërkesën e tyre dhe filloi me realizimin e ndërtimit të rrugës.
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Arsimi

Pas transferimit të kompetencave nga ana e njësive të vetëqeverisjes lokale nga niveli 
qendror në atë lokal, në fushën e arsimit, sigurimi i financave ngelet një nga problemet me të 
cilat ballafaqohet çdo komune e Republikës. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, përmes bllok do-
tacioneve dhe dotacioneve me dedikim siguron financimin e kësaj fushe megjithatë, një pjesë 
e njësive të vetëqeverisjes lokale, gjatë vitit 2014, u përballën me probleme gjatë sigurimit të 
ngrohjes së shkollave dhe transportit të nxënësve. Për këtë shkak, shkollat në komunat: Strugë, 
Kërçovë dhe Ohër, gjatë muajit nëntor u shkyçën nga rrejti elektrik, ndërsa procesi arsimor u 
zhvillua me pengesa. 

Përkatësisht, para fillimit të vitit shkollor në Komunën e Strugës disa shkolla u shkyçën 
nga rrjeti i energjisë elektrike, ndërsa problemi u tejkalua me marrëveshje që borxhi të paguhej 
në këste. Në këtë Komunë, transporti i nxënësve paraqet problem të madh për shkak se 80% 
e nxënësve të shkollave të mesme vijnë nga fshatrat përreth, ndërsa mjetet e dedikuara për 
transport nuk janë të mjaftueshme. Për shkak të borxhit për transport ndaj transportuesve, një 
numër i nxënësve të shkollave të mesme të Strugës: “Niko Nestor” dhe “Ibrahim Tema”, të cilët 
jetojnë në mjedise rurale për një periudhë kohore e bojkotuan procesin mësimor dhe kërkuan t’u 
sigurohet transporti deri në shkollë.

Më tej, në SHF “Gligor Përliçev” në Ohër, gjatë muajit nëntor për një javë mësimi u zhvillua 
me orar të shkurtuar prej vetëm 15 minutash, meqë objekti ishte shkyçur nga rrjeti elektrik për 
shkak të borxheve të papaguara ndaj EVN. Problemi u tejkalua në atë mënyrë që Komuna e Ohrit 
e ndërmori borxhin e shkollës, kështu që mësimi vazhdoi normalisht. 

Në Komunën e Kërçovës, shkollat u ballafaquan me mungesë të druve të zjarrit dhe ndër-
prerjen e ngrohjes, ndërsa shkollat fillore “Kuzman Josifovski Pitu”, Sande Shterijovski” dhe “Vl-
ladimir Polezhinovski” kah mesi i muajit nëntor u shkyçën nga rrjeti elektrik dhe për këtë shkak 
rreth 2500 nxënës për dy javë rresht nuk e ndoqën mësimin. Shkollat kërkuan ndihmë nga ko-
muna dhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ndërsa Komuna e Kërçovë, si dalje nga problemi 
kërkoi ndihmë intervente nga stoqet e rezervave. Qeveria vendosi t’u ndajë 60 tonë naftë nga 
rezervat e shtetit për shkollat e Komunës së Kërçovës.

Problemet e cekura e vënë në pah nevojën e ndërmarrjes së masave përkatëse dhe në vend 
të zgjidhjeve intervente dhe afatshkurtra, Avokati i Popullit sugjeron të gjendet zgjidhje efikase 
dhe afatgjate për këto probleme me të cilat vite me radhë përballen shkollat. Në këtë drejtim, 
nevojitet analizë e gjendjeve me qëllim të përcaktimit të mjeteve reale financiare, të nevojshme 
për financimin e kompetencave të transferuara në arsim. 

Duke e marrë parasysh të drejtën e arsimit, e cila është e detyrueshme dhe falas, për 
Avokatin e Popullit është i patolerueshëm bojkoti i mësimit për shkak të shkyçjes së energjisë 
elektrike, zhvillimi i procesit mësimor në klasa të ftohta ose transporti i pasiguruar të nxë-
nësve dhe, për këtë shkak, rekomandon që pushteti qendror dhe lokal përmes bashkëpunimit të 
ndërsjellë t’i detektojë problemet në këtë fushë, me qëllim të gjetjes së zgjidhjes së zbatueshme 
për tejkalimin e gjendjes së këtillë në shkollat fillore dhe të mesme.

Duke e ndjekur gjendjen me regjistrimin gjatë këtij viti shkollor, Avokati i Popullit konstatoi 
se shkollat, në rastet kur ka vende të lira për regjistrim, në vend që të veprojnë vet, sikur gjatë 
viteve të kaluara, përkatësisht në këshillin e mësimdhënësve të vendosin se me sa pikë mund të 
pranohet nxënësi, kësaj radhe, ishin të obliguar të kërkonin pëlqim nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës për zvogëlimin e pikëve për regjistrim dhe plotësimin e vendeve të lira. 

Kjo risi shkaktoi probleme, revolt dhe manifestim publik të pakënaqësisë tek nxënësit dhe 
prindërit në më shumë komuna, mes të cilave edhe në Komunën e Manastirit dhe Koçanit. 

Përkatësisht, në Komunën e Koçanit, 28 nxënës, të cilët kishin konkurruar për regjistrim 
në SHMK “Lupço Santov” ishin refuzuar për shkak të numrit të vogël të pikëve nga ai që parashi-
kohej në Konkursin për regjistrim, plot 12 ditë nga fillimi i vitit shkollor, refuzuan të shkojnë në 
shkollë dhe të përfshihen në procesin edukativ-arsimor. 
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Nga ana tjetër, në Komunën e Manastirit, rreth 100 nxënës të shkollave të mesme të cilët 
kishin më pak pikë nga ajo që ishte parashikuar, u regjistruan në SHMKM “Dr. Jovan Kallauzi” dhe 
në fillim të vitit shkollor (më një shtator) filluan me mësim. Pas 10 ditësh, shkolla ua ktheu doku-
mentet, për shkak të mosmarrjes së pëlqimit nga Ministria e Arsimit për regjistrimin e nxënësve 
me numër më të vogël të pikëve në këtë shkollë profesionale.

Prindi, parashtrues i parashtresës, manifestoi pakënaqësi nga kjo dhe nga pamundësia që 
fëmija e tij, por edhe fëmijët e tjerë, ta vazhdojnë procesin arsimor në kushte kur regjistrimet në 
shkollat e mesme kanë përfunduar, ndërsa procesi mësimor ka filluar kudo. Përndryshe, në para-
shtresë prindi ka cekur se u kanë premtuar se sipas praktikës nga vitet e kaluara, vendet boshe 
në paralele do të plotësohen edhe me nxënës të cilët nuk i plotësojnë kriteret sa u përket pikëve. 
Me mosmarrjen e pëlqimit, shkolla u përball me rrezikun për të mbetur pa rreth 100 nxënës, por 
edhe pa numër përkatës të paraleleve, e që do të thoshte edhe shkurtim të vendeve të punës për 
rreth 8 profesorë. Megjithatë, në interes të të gjithëve, nga ana e kompetentëve u gjet zgjidhje 
dhe këta nxënës të shkollave të mesme vazhduan me mësimin në shkollë. 

Edhe gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit e detektoi problemin me rajonizimin gjatë 
regjistrimit të nxënësve në shkollat fillore.

Rreth pesëdhjetë nxënës, nga klasa e parë deri në klasë të pestë, nga lagjja Prevalec në 
Veles, në fillim të vitit shkollor e bojkotuan mësimin, ndërsa prindërit kërkuan nga pushteti lokal 
që rajonizimi të zbatohet ashtu siç është parashikuar me ligj dhe vendimin e komunës, përkatë-
sisht nxënësit ta ndjekin mësimin në Shkollën Fillore “Vasill Gllavinov” e cila është shkolla më e 
afërt për nxënësit, e jo në atë të Orizarës së Epërme.

Respektimi i rajonizimit gjatë regjistrimit në shkollat fillore nga ana e prindërve kërkohet 
që nga viti 2011, por pushteti lokal nuk e zbaton.

Këshilli i Komunës së Manastirit, në fillim të muajit nëntor, miratoi vendim për rajonizim, në 
të cilin përcaktohet saktë se në cilin territor gjenden shkollat dhe cilat rrugë i përfshijnë. Shkak 
për miratimin e një vendimi të këtillë nga ana e Këshillit të Manastirit, mes tjerash, ishte edhe 
dukuria e shpeshtuar e çregjistrimit dhe riregjistrimit të nxënësve nga një shkollë në shkollë 
tjetër dhe formimi i paraleleve të pastra etnike, dukuri kjo të cilën Avokati i Popullit e ka vënë në 
dukje edhe në raportet e tij paraprak. Me vendimin për rajonizimin e shkollave fillore parashiko-
het obligimi i prindërve që fëmijët e tyre t’i regjistrojnë në institucionet më të afërta arsimore. 

Gjatë viteve të kaluara, një gjë e tillë nuk ishte obliguese, kështu që mbetej në dëshirën 
e prindërve ta zgjedhin shkollën në të cilën dëshirojnë ta regjistrojnë fëmijën, qoftë edhe në 
shkolla më të largëta, nëse në ato shkolla nuk ishte plotësuar numri maksimal i nxënësve. Mos-
pasja e rajonizimit, gjatë viteve të kaluar, çoi deri në krijimin e paraleleve të pastra etnike në 
shkolla ose krijoi shkolla në të cilat dominojnë fëmijë nga një bashkësi etnike, siç është shembulli 
me shkollën “Gjorgi Sugarev” në Manastir ku gjatë viteve të kaluara ka zvogëlim të vazhdueshëm 
të nxënësve të nacionalitetit maqedonas, ndërkohë që shtohen paralelet ku mësimin e ndjekin 
vetëm nxënësit e përkatësisë etnike rome. Dukuria e këtillë kontribuon në drejtim të rritjes 
së ndjenjës së pabarazisë midis nxënësve dhe në drejtim të rritjes së barrierave midis tyre, e 
që është në kundërshtim me konceptin e arsimit të integruar drejt të cilit duhet të synojë çdo 
vetëqeverisje lokale.

Parashtresë për shkak të grupimit të paraleleve në Shkollën Fillore “11 Tetori” paraqiti 
kryetari i bashkësisë vendore i fshatit Jellovjan, në të cilën shprehi pakënaqësi dhe kërkoi inter-
venim me qëllim të zvogëlimit të numrit të paraleleve nga katër në dy, me ç’rast vuri në dukje 
mundësinë e mbylljes së shkollës, ndërsa nxënësit e fshatit Jellovjan mësimin ta ndjekin në 
fshatin Urviç pa e marrë parasysh udhëtimin e nxënësve në kushte të këqija klimatike. 

Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, Komuna e Bogovinës i mohonte të dhënat e prezan-
tuara me arsyetimin se tendencë e tyre është hapja e shkollave të reja më afër nxënësve, ndërsa 
sa u përket paraleleve të kombinuara, Komuna njoftoi se Këshilli ka marrë vendim që mësimi të 
zhvillohet në paralele të kombinuara vetëm për shkak të numrit të vogël të nxënësve në Shkollën 
Fillore rajonale “11 Tetori” – Jellovjan, në përputhje me Ligjin për arsimin fillor, sipas të cilit për 
të pasur paralele të veçantë nevojiten 24 nxënës.

Avokati i Popullit ngriti procedurë me iniciativë të vet në lidhje me shkrimet e publikuara në 
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mjetet e informimit publik për cenimin e të drejtave të nxënësve në SHFK “Svetozar Markoviq” 
në fsh. Nagoriçan i Vjetër.

Përkatësisht, sipas asaj që thuhej në media, për shkak se ishte vjedhur një çelës në shkollë, 
drejtoresha e shkollës i kishte mbyllur nxënësit në godinën e shkollës dhe fëmijët i kishte mbaj-
tur të mbyllur për rreth dy orë e gjysmë. Pas denoncimit të rastit nga ana e prindërve në polici, 
nxënësit u liruan me ndihmën e policisë. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit konstatoi se me mbajtjen e detyrue-
shme të nxënësve në shkollë, drejtoresha e shkollës e ka cenuar të drejtën e lëvizjes së lirë të 
nxënësve, ka shkaktuar stres psikik mbi fëmijët e mitur, si dhe ka vepruar në kundërshtim me 
të drejtën e interesit më të mirë të fëmijës dhe për këtë shkak njëri nga organet kompetente 
inspektuese kërkoi zbatimin e masave konkrete me të cilat shkelësit do të sanksionohen në 
mënyrë përkatëse.

Duke vepruar sipas kërkesës, Inspektorati Shtetëror i Arsimit paraqiti kërkesë për hapjen 
e procedurës për kundërvajtje ndaj drejtoreshës së shkollës, ndërsa pas zbatimit të procedurës 
disiplinore ndaj pastruesve të shkollës, të njëjtëve u ishin shqiptuar dënime disiplinore. 

Duke e marrë parasysh gjendjen e këtillë të konstatuar në fushën e arsimit, gjatë vitit ra-
portues, Avokati i Popullit u rekomandoi njësive të vetëqeverisjes lokale ndërmarrjen e masave 
për ngritjen e kapaciteteve të komunave për menaxhimin dhe planifikimin e mjeteve të dedi-
kuara për arsim. Në këtë kontekst, nevojitet edhe përmirësimi i cilësisë së arsimit, zhvillimi dhe 
avancimi i shkollave, trajnimi i mësimdhënësve, planifikimi strategjik dhe financiar dhe sistemi i 
informacionit për menaxhimin me shkollat. 

Mbrojtja sociale

Me procesin e decentralizimit, në fushën e mbrojtjes sociale, komunave iu dha mundësia 
dhe përgjegjësia t’i zbatojnë funksionet sociale në nivel lokal, të krijojnë programe për plotësimin 
e nevojave të grupeve në rrezik social. Më konkretisht, vetëqeverisja lokale me kompetencën e 
decentralizuar fitoi autorizim për të vendosur sistem të masave, aktiviteteve dhe politikave për 
parandalimin dhe tejkalimin e rreziqeve kryesore sociale ndaj të cilave është i ekspozuar qyte-
tari, përkatësisht sistem të masave për zvogëlimin e varfërisë dhe të përjashtimit social. 

Duke e ndjekur gjendjen e përgjithshme nga kjo fushë, Avokati i Popullit konstaton se 
varfëria dhe papunësia janë problem në të gjitha komunat, për shkak se komunat fillimisht 
koncentrohen në përmbushjen e kërkesave në para të kategorive të rrezikuara sociale dhe ma-
terialisht të pasiguruara të qytetarëve. Në të shumtën e rasteve, mjetet të cilat ndahen nga ana 
e vetëqeverisjeve lokale janë në formë të ndihmës së njëfishtë në para, ndërsa mjetet të cilat 
ndahen në buxhetet e komunave për këtë dedikim janë minimale, më së shpeshti mesatarisht 
rreth 1% të buxhetit. 

Në periudhën raportuese shpeshherë u parashtruan parashtresa për realizimin e të drejtës 
për mbrojtjen sociale, më saktë për të drejtën e ndihmës së njëfishtë në para, të cilën qytetarët 
e kërkonin nga komunat. 

Duke vepruar sipas të njëjtave, Avokati i Popullit për një pjesë të tyre arriti ta përshpejtoj 
procedurën para organe të vetëqeverisjes lokale dhe qytetarit t’i paguhet ndihma e njëfishtë në 
para, por në numrin më të madh të parashtresave, për shkak të kufizimit të mjeteve në buxhetin 
e komunës, ose për shkak të mosplotësimit të kushteve për ndarjen e të njëjtës, qytetarët nuk 
mundën ta realizojnë këtë të drejtë.

Thuaja se në të gjitha komunat, baza mbi të cilën qytetari mund të kërkojë ndihmë të 
njëfishtë në para është gjendja e përkeqësuar shëndetësore dhe nevoja për mjekim ose ndërhyr-
je operative ose gjendje të tjera të rrezikut të cilat i çrregullojnë kushtet e tyre për banim dhe 
jetë (zjarr, përmbytje të shtëpisë dhe ngjashëm), ndërkohë që asnjë vetëqeverisje lokale nuk e 
ka parashikuar mundësinë, si formë të ndihmës sociale, të falet borxhi i qytetarëve të cilët janë 
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në rrezik të madh social për kompensime komunale të cilat e kanë obligim tua paguajnë ndër-
marrjeve publike të komunës, zvogëlimin apo së paku prolongimin për një periudhë të caktuar 
kohore të pagimit të tatimeve të cilat qytetarët e kanë për detyrë t’ia paguajnë komunës. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se akoma nuk ndërmerren masa efikase, nuk nda-
hen mjete të mjaftueshme financiare për sigurimin e mbrojtjes sociale efikase të fëmijëve dhe 
personave të moshuar, nuk është i mjaftueshëm numri i kopshteve dhe azileve për pleq sepse 
kapacitetet ekzistuese nuk i plotësojnë nevojat e popullatës lokale. 

Në këtë kontekst Komuna Rosoman, në vitin 2014, për herë të parë themeloi kopsht edhe 
pse vet vetëqeverisja lokale, vite më parë, e vinte në dukje nevojën reale për një objekt të këtillë 
në komunë, sepse fëmijët e kësaj komune deri tani e vizitonin kopshtin në Komunën e Kavadarit. 

Komuna e Ohrit, vetëm në këtë vit, arriti t’i njoftojë qytetarët se planifikon të ndërtojë 
azil për pleq edhe pse personat e moshuar dhe pensionistët e Ohrit, për të cilët nuk ka kush të 
kujdeset ose që dëshirojnë të jetojnë vet, akoma nuk kanë ku të vendosen, sepse rajoni i Ohrit 
nuk ka azil për pleq.

Duke i ndjekur gjendjet e përgjithshme nga kjo sferë, Avokati i Popullit konstatoi mungesë 
të mekanizmit të vendosur formal dhe të standardizuar për identifikimin e grupeve të varfra dhe 
vulnerabile. 

Përkatësisht, nëpër komuna mungon baza e të dhënave për çështjet që kanë të bëjnë 
me mbrojtjen sociale, e krijuar sipas target grupit, kritereve për pranuesit e ndihmave dhe 
ngjashëm. Për problemet e grupeve vulnerabile më së shpeshti kuptohet përmes paraqitjes së 
kërkesës nga ana e qytetarëve drejtpërdrejtë deri te komuna ose përmes bashkësive vendore. 
Po ashtu, është e domosdoshme nevoja për qëndrueshmëri të shërbimeve të decentralizuara 
sociale. Qëndrueshmëria e këtyre shërbimeve varet nga lartësia e mjeteve për këtë dedikim, të 
cilat sigurohen nga buxhetet e komunave.

Prandaj, Avokati i Popullit rekomandon që gjatë miratimit të buxheteve të komunave të 
parashikohen mjete për sigurimin e mbrojtjes sociale të qytetarëve dhe ky proces duhet të jetë 
transparent, me përfshirjen e tyre në procesin e identifikimit të nevojave të tyre. 

Me participimin aktiv në miratimin e vendimeve, të cilat i prekin vet qytetarët, komunat do 
të mund t’i qasen në mënyrë më të përgjegjshme planifikimit të paketave për shërbime sociale, 
t’i orientojnë ndaj grupeve të caktuara vulnerabile dhe ta fillojnë zbatimin real të kompetencës 
në këtë fushë.

Marrëdhëniet e punës

Gjatë kësaj periudhe raportuese, deri te Avokati i Popullit janë paraqitur më shumë para-
shtresa në të cilat të punësuarit në administratën komunale kërkonin mbrojtjen e të drejtave të 
tyre nga marrëdhënia e punës, vinin në pah se mbi ta ushtrohet mobing, ose se nuk ndërmerren, 
përkatësisht me qëllim nuk ndërmerren veprime dhe nuk miratohen akte nga ana e kryetarëve 
të komunave në disa komuna.

Parashtresa, të cilat për bazë e kishin shqetësimin në vendin e punës dhe diskriminimin, u 
paraqitën ndaj kryetarëve të komunave: Vasilevë dhe Kriva Pallankë, ndërsa parashtruesit ceknin 
se edhe pse në kohë dhe në mënyrë profesionale i kryejnë detyrat e punës, nga ana e kryetarëve 
të komunave ekspozohen në presion të përditshëm, shqiptim të dënimeve, vlerësim me nota më 
të ulëta etj. 

Përkatësisht, Avokati i Popullit, sipas parashtresës së parashtruar nga një i punësuar në 
administratën komunale të Vasilevës, u informua se parashtruesi vite me radhë ka qenë i ekspo-
zuar në mobing, presione dhe torturë nga ana e kryetarit të komunës. Të gjitha detyrat e punës 
dhe urdhrat i ka përmbushur në mënyrë të ndërgjegjshme, përfshirë edhe shpërndarjen e ak-
tvendimeve tatimore edhe atë rreth 2 muaj nëpër vendbanimet përreth në kushte të vështira. 
Gjatë orarit të punës, përmes video-mbikëqyrjes vazhdimisht ka qenë i monitoruar, ndërsa edhe 
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përkrah asaj se i ka plotësuar obligimet dhe detyrat e punës është vlerësuar me notë negative. 
Kryetari i Komunës Vasilevë, në lidhje me të dhënat e prezantuara në parashtresë e infor-

moi Avokatin e Popullit se i punësuari është vlerësuar negativisht sepse të njëjtit paraprakisht 
i ishin shqiptuar disa vërejtje për mënyrën e kryerjes së detyrave të punës. Kryetari i komunës 
nuk dha informata për shkaqet se pse ky i punësuar ka qenë i ngarkuar që vet ta kryej dorëzi-
min e aktvendimeve, ndërsa sa i përket mbikëqyrjes, u përgjigj se e ka monitoruar kryerjen e 
detyrave të punës në atë vend pune, sepse ka pranuar ankesa nga palët dhe të punësuarit për 
punën dhe sjelljen e tij. 

 Në një rast tjetër, parashtruesi i parashtresës, i cili është i punësuar në administratën 
komunale të Kriva Pallankës u ankua se gjatë viteve të fundit është ekspozuar në presion të 
vazhdueshëm, përçmim dhe shqetësim psikologjik dhe degradim në vendin e punës nga ana e 
kryetarit të komunës. Sipas parashtruesit, ky mos-durim ndaj tij nga ana e kryetarit të komunës 
ka ekzistuar që nga marrja e funksionit kryetar komune, por i njëjti është përforcuar prej para 
një viti kur kryetari i komunës nuk ka arritur ta shpall si tepricë teknologjike, përkatësisht kur 
organi i shkallës së dytë i ka shfuqizuar aktet e miratuara nga ana e kryetarit të komunës. 

Nga letërkëmbimi të cilin kryetari i Komunës Kriva Pallankë ia dërgoi Avokatit të Popullit, 
si përgjigje ndaj kërkesave të tij, i mohon të gjitha të dhënat e prezantuara në parashtresë dhe 
potencon se nga ana e tij nuk ekziston mos-durim, as ndaj parashtruesit të parashtresës e as 
ndaj cilido qoftë të punësuar në Komunën e Kriva Pallankës, ndërkaq i mohon edhe pohimet e 
parashtruesit të parashtresës se ndaj tij kryhet diskriminim. Në përgjigjen e tij, kryetari i komu-
nës në kontekst të kësaj dërgoi Mendim nga Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi në të cilin 
nuk është konstatuar diskriminim mbi bazë të përkatësisë politike nga fusha e punës dhe mar-
rëdhënieve të punës.

Avokati i Popullit ia këshilloi parashtruesit mundësinë e hapjes së procedurës gjyqësore, 
meqë në përputhje me dispozitat pozitive ligjore diskriminimi ose mobingu përcaktohen në pro-
cedurë para gjykatës kompetente.

Të punësuarit në administratat komunale, gjithashtu kërkuan mbrojtjen e të drejtave për 
shkak të dërgesave jo në kohë të aktvendimeve të organit të shkallës së dytë deri te ata dhe 
mosveprimit të kryetarit të komunës sipas aktvendimeve të miratuara nga ana e organit të 
shkallës së dytë. 

Parashtresat e këtilla janë paraqitur nga qytetarë të punësuar në Komunën e Tearcës dhe 
Komunën e Tetovës.

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se në ndërkohë krye-
tarët e komunave ua kanë dërguar qytetarëve aktvendimet, ose kanë vepruar sipas vendimeve 
të organit të shkallës së dytë. 

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtesës së një të punësuari në Komunën e Shtipit 
për risistematizimin e tij të paarsyeshëm në vend tjetër të punës nga ana e kryetarit të komunës. 

Përkatësisht, parashtruesi i parashtresës, ndonëse kishte konkurruar në konkurs dhe kishte 
lidhur kontratë pune për vendin e punës zjarrfikës në të cilin e kishte dëshmuar profesionalizmin, 
përgjegjësinë dhe ndërgjegjësinë e tij në kryerjen e detyrave të punës, e cila ka rezultuar me 
marrjen e çmimit në turnin e njësisë më të mirë  territoriale të zjarrfikësve Shtip, në muajin tetor 
të vitit 2014, pa justifikim të arsyeshëm dhe të qëndrueshëm është risistematizuar në vend të ri 
të punës si korrier.

Sipas parashtruesit të parashtresës risistematizimi ka qenë reagim i kryetarit të komunës 
për shkak të padisë së paraqitur paraprakisht nga ana e tij, për pagimin e dallimit të kompensimit 
për punë jashtë orarit dhe punë gjatë festave. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit kërkoi informatë nga kryetari i komu-
nës të mbështetur me prova, fillimisht për arsyet dhe shkaqet për nevojën e risistematizimit, si 
dhe se a është zhvilluar procedura në përputhje me ligjin dhe marrëveshjen kolektive, a është 
njoftuar sindikata dhe a është marrë vendimi sipas kundërshtimit të punëtorit. 

Në periudhën derisa pritej përgjigjja nga kryetari i komunës, parashtruesi e njoftoi Avokatin 
e Popullit se ka pranuar përgjigje sipas kundërshtimit, përkatësisht se i njëjti është refuzuar si i 
pabazë, pas çka ka hapur procedurë gjyqësore për mbrojtjen e të drejtës së tij.
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Avokati i Popullit edhe sipas parashtresës e cila kishte për bazë zvogëlimin e pabazë të 
pagës, të parashtruar nga një i punësuar në NPVK “Komunalec”-Strumicë. Duke vepruar sipas 
parashtresës, Avokati i Popullit kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Punës të kryej mbikëqyrje 
dhe të ndërmerr masa në përputhje me gjendjen e konstatuar, pas çka me aktvendim të Inspe-
ktoratit, ndërmarrja u ngarkua ta bëjë pagesën e dallimit deri në pagën e plotë. Ndërmarrja pa-
raqiti ankesë, e cila nga ana e ministrit të Punës dhe Politikës Sociale u refuzua si e pabazë dhe 
pas marrjes së vendimit nga organi i shkallës së dytë, ndërmarrja zbatoi pagimin e plotë të pagës 
për punën e kryer të parashtruesit të parashtresës.

Përndryshe, për shkak të cenimit të të drejtave nga fusha e marrëdhënieve të punës, 
pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa nga mësimdhënësit e shkollave fillore dhe 
të mesme, nga të cilat në numër më të madh ishin parashtresat e parashtruara mbi bazë të akt-
vendimeve të lëshuara nga drejtorët e shkollave për zvogëlimin prej 15% të pagës, në kohëzg-
jatje prej 1 viti, në bazë të raportit të Qendrës Shtetërore të Provimeve me rezultatet nga kon-
trolli ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve. 

Duke vepruar sipas disa parashtresave mbi këtë bazë, nga mësimdhënësit e SHMK “Jane 
Sandanski”-Shtip, Avokati i Popullit konstatoi se sipas kundërshtimeve të tyre ndaj aktvendi-
meve, Këshilli i Shkollës ka aplikuar dispozitë ligjore të gabuar. Më saktësisht, mësimdhënësit 
kishin pranuar konkluzion nga ana e Këshillit të Shkollës me të cilin njoftoheshin se Këshillit të 
Shkollës së tyre, në përputhje me Ligjin për arsim të mesëm, i është hequr e drejta e shkallës së 
dytë gjatë vendosjes sipas ankesave, ose kundërshtimeve të të punësuarve, ndërsa mësimdhë-
nësit janë udhëzuar që në procedurë gjyqësore ta kërkojnë mbrojtjen e të drejtës. 

Duke konstatuar se nga ana e Këshillit të Shkollës është kryer cenim i të drejtës nga marrë-
dhënia e punës së parashtruesve të parashtresave, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim se në këto 
raste është aplikuar gabimisht Ligji për arsim të mesëm dhe me këtë cenohen të drejtat e marrë-
dhënies së punës të mësimdhënësve dhe kërkoi të vendoset sipas kundërshtimeve të mësimd-
hënësve me miratimin e aktit përkatës. Këshilli i Shkollës e pranoi sugjerimin dhe sërish mbajti 
mbledhje në të cilën u shqyrtuan kundërshtimet dhe sipas të njëjtëve u miratuan vendime. Për 
shkak se sipas vendimeve të Këshillit të Shkollës kundërshtimet u refuzuan si të pabaza dhe u 
konfirmuan aktvendimet e drejtorit, Avokati i Popullit i këshilloi parashtruesit e parashtresave që 
mbrojtjen e të drejtave ta kërkojnë para gjykatës kompetente.  

Mbi bazën e njëjtë, përmes kryetarit të Aktivit të Defektologëve, u parashtrua parashtresë 
nga një grup mësimdhënësish, të punësuar si mësimdhënës – defektologë në klasa të posaçme 
të SHFK “Vanço Përke” në Shtip. Në parashtresë potencohej se nga ana e drejtorit të shkollës 
janë miratuar aktvendime për shtatë mësimdhënës të klasave të posaçme për zvogëlimin e 
rrogës në shumë prej 15% në kohëzgjatje prej 1 viti, me çka është bërë cenimi i të drejtave të 
tyre nga marrëdhënia e punës, për shkak se ata si mësimdhënës-defektologë nuk i nënshtrohen 
vlerësimit, përkatësisht kontrollit intern. 

Avokati i Popullit u njoftua nga drejtori i shkollës se ka vepruar sipas udhëzimeve të pranu-
ara nga Qendra Shtetërore e Provimeve, përkatësisht se edhe këta mësimdhënës-defektologë, 
edhe pse punojnë me fëmijë-nxënës me aftësi të kufizuara të lehta, të mesme dhe autizëm, 
është dashur të përfshihen në kontrollin intern. Megjithatë, Këshilli i Shkollës duke vepruar sipas 
kundërshtimeve të tyre, i miratoi të njëjtat, ndërsa u shfuqizuan aktvendimet e miratuara nga 
drejtori për zvogëlimin e pagës.

Në lidhje me mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës, Avokati i Popullit veproi 
sipas parashtresës për rishikimin e procedurës sipas së cilës drejtori i SHMK “Metodija Mitevski – 
Brico” - Dellçevë, ka miratuar aktvendime për suspendimin nga vendi i punës për dy të punësuar 
me 30 vjet përvojë pune, procedurë kjo e cila është ndërprerë për shkak të hapjes së procedurës 
gjyqësore nga ana e parashtruesve të parashtresës. 

U paraqitën edhe parashtresa mbi bazë të rishikimit të bazës për ndarjen e orëve mësimore 
nga ana e drejtorit të shkollës, për përshpejtimin e procedurave të ngritura para këshillave të 
shkollave dhe vendimmarrjes sipas kundërshtimeve të paraqitura, si dhe mbi bazë të mosrespek-
timit të vendimit gjyqësor nga ana e drejtorit të shkollës. Sipas të gjitha këtyre parashtresave 
Avokati i Popullit aty ku konstatoi cenim të të drejtës ose zvarritje të procedurës, arriti t’i shmang 
shkeljet dhe t’i mbrojë të drejtat nga marrëdhënia e punës së parashtruesve të parashtresave.
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Avokati i Popullit, në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor pranoi një numër të vogël të 
parashtresave, edhe përskaj faktit se problemet me ndotjen e ajrit, si dhe menaxhimi me mbe-
turinat ishin aktuale në vitin 2014. Në vitin raportues, në numër më të madh ishin parashtresat 
e qytetarëve të cilat kishin të bënin me rritjen e nivelit të zhurmës. Duke vepruar sipas këtyre 
parashtresave, Avokati i Popullit kërkonte nga inspektorët e autorizuar ndërmarrjen e masave 
për përmirësimin e gjendjes, të cilët pas kontrolleve të zbatuara e njoftuan se zhurma nuk e 
tejkalon nivelin e lejuar. 

Qytetarët reaguan edhe në lidhje me mospastrimin e deponive pa leje pranë shtretërve të 
lumenjve, si dhe në lidhje me rrugët rajonale. Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit, inspe-
ktorët kompetentë dhe ndërmarrjet komunale ndërmorën veprime dhe u pastruan deponitë pa 
leje. Gjatë këtij viti raportues, u paraqitën edhe disa parashtresa të cilat kishin të bënin me 
shkarkimin e ujërave nga gropat septike nëpër oborre ose sipërfaqe publike, me çka ekziston 
rreziku nga infektimi me sëmundje ngjitëse. Inspektorët e autorizuar për mjedis jetësor, zbatuan 
mbikëqyrje në vendin e ngjarjes dhe miratuan akte me të cilët iu dha urdhër të denoncuarve që 
të ndërpresin menjëherë me shkarkimin e ujërave.

Avokati i Popullit, përveç procedimit sipas parashtresave, i monitoronte edhe gjendjet e 
përgjithshme nga fusha e mjedisit jetësor. U konstatua se vetëqeverisja lokale në masë të pa-
mjaftueshme ua mundëson të drejtat e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, përkatësisht 
qytetarët nuk kanë informata të mjaftueshme për nivelin e ndotjes së mjedisit jetësor, e as nuk 
kanë mundësi që në mënyrë aktive të marrin pjesë në domenin e miratimit të politikave në lidhje 
me këtë çështje. Nga pasqyra e aktiviteteve, të cilat i ndërmerr vetëqeverisja lokale, u konstatua 
se nuk ndërmerren aktivitete edukative për qytetarët në fushën e mjedisit të shëndetshëm 
jetësor, edhe pse vetëqeverisja lokale ka kompetenca përmes të cilave në mënyrë të pavarur 
mund ta krijojë politikën e saj në këtë fushë dhe të sigurojë mbrojtje të mirë të mjedisit jetësor 
në nivel lokal.

Përkatësisht, edhe pse në vitin 2014 u ndërmorën disa aktivitete nga ministritë kompe-
tente dhe asociacionet qytetare, të cilat Avokati i Popullit i përshëndet, megjithatë nevojitet që 
aksionet e këtilla të ndërmerren në kontinuitet nga vetëqeverisjet lokale, të cilat do të përfshijnë 
masa, fillimisht në edukimin e popullatës për rëndësinë e të drejtës së jetës në mjedis të shën-
detshëm dhe të pastër jetësor, pastaj në promovimin e të njëjtave, si dhe në aksion i cili do të 
jenë i pranuar gjerësisht.

Vetëqeverisja lokale duhet të sigurojë program të vazhdueshëm për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor, i cili do të përfshijë si resurse njerëzore ashtu edhe resurse financiare me të cilët do të 
sigurohet pajisja e nevojshme e ndërmarrjeve publike komunale, të cilat me rregull duhet t’i 
grumbullojnë dhe t’i transportojnë mbeturinat nga shtëpitë e qytetarëve, por edhe nga sipër-
faqet publike. Njëkohësisht, edhe administrata komunale, përmes shërbimeve profesionale dhe 
efikase inspektuese të cilat në kontinuitet do të jenë në terren, do ta mbikëqyr gjendjen dhe do 
të shqiptojë dënime për çdo shkelës, pa përjashtim mbi çfarëdo baze, gjithashtu ajo e ka rolin 
e vet në sigurimin e të drejtës së qytetarëve për mjedis të shëndetshëm jetësor pa mbeturina 
përreth tyre. 

Avokati i Popullit në aspekt të mundësimit të mjedisit të pastër dhe të shëndetshëm, ua 
sugjeroi vetëqeverisjeve lokale nevojën për ndërtimin e vendgrumbullimeve rajonale të mbeturi-
nave, me çka do të reduktohet mundësia e krijimit të vendgrumbullimeve të reja të paligjshme. 
Po ashtu, Avokati i Popullit vë në pah edhe obligimin të cilin e kanë komunat për formimin e 
qendrës rajonale për menaxhimin me mbeturinat, në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet 
e Ligjit për menaxhim me mbeturinat, me qëllim të mbrojtjes së të drejtës së qytetarëve për 
mjedis të shëndetshëm dhe të pastër jetësor.

Edhe gjatë këtij viti raportues, gjendja me ajrin e ndotur ambiental ishte alarmante, veça-
nërisht në: Shkup, Manastir, Tetovë dhe Kërçovë. Edhe pse sipas autoriteteve lokale, zgjidhja e 
këtij problemi duhet të bëhet nga ana e pushtetit qendror, i cili ka kompetencë ndaj objekteve të 

Mjedisi jetësor
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mëdha industriale të cilët gjenden në territorin e tyre dhe janë ndotësit më të mëdhenj të ajrit, 
megjithatë, sipas Avokatit të Popullit edhe autoritetet lokale në vazhdimësi duhet të ndërmarrin 
masa dhe aktivitete në drejtim të tejkalimit, ose reduktimit të këtij problemi. Avokati i Popullit 
konsideron se vetëqeverisja lokale nuk mund të distancohet nga zgjidhja e problemit me ndotjen 
e ajrit, por përkundrazi duhet bashkërisht dhe në koordinim me pushtetin qendror ta tejkalojnë 
këtë gjendje dhe të ndërmerr masa aktive për parandalimin e ndotjes. Në këtë kontekst, mund të 
theksohet Komuna e Manastirit, e cila për një periudhë kohore më të gjatë nuk ka njësi matëse 
për ndotjen e ajrit, përkatësisht të njëjtat nuk janë në përdorim, ndërkaq komuna, tanimë një 
periudhë më të gjatë, ballafaqohet me nivel të lartë të ndotjes së ajrit. Pushteti lokal, gjatë vitit 
raportues, nuk ndërmori masa për tejkalimin e këtyre gjendjeve, duke u thirrur në moskompe-
tencë, e as stacionet matës nuk i vuri në përdorim. Së këtejmi, për shkak të gjendjes së këtillë 
pasive të Komunës së Manastirit, reaguan shoqatat civile, të cilat organizuan edhe protesta për 
mjedis të shëndetshëm dhe të pastër jetësor. 

Vetëqeverisja lokale në Tetovë, në domenin e ndotjes së ajrit miratoi më shumë doku-
mente për masat që komuna duhet t’i ndërmerr në plan afatshkurtër dhe afatgjatë, me qëllim të 
reduktimit maksimal të nivelit të ndotjes së ajrit ambiental dhe përmirësimit të cilësisë së jetës 
së qytetarëve të Tetovës. Gjithashtu, edhe Komuna Kërçovë miratoi plan veprim afatshkurtër 
për mbrojtjen e ajrit ambiental nga substancat ndotëse për shkak të tejkalimit të shumëfishtë të 
vlerave të tij, si dhe ekzistimit të rrezikut se edhe më tej do të tejkalohen vlerat e kufirit. Masat 
afatshkurtra, të miratuara nga ana e Komunës së Kërçovës janë sipas rekomandimit të Grupit 
Ndërsektorial për Ajër, ndërkaq në përputhje me kompetencat e Komunës. 

Duke e marrë parasysh gjendjen e këtillë me ndotjen e ajrit ambiental, Avokati i Popull-
it sugjeron se për zgjidhjen e këtij problemi, me të cilin përballen qytetarët dhe i cili paraqet 
kërcënim të drejtpërdrejtë për shëndetin e tyre, nevojitet angazhim serioz nga ana e të gjitha 
institucioneve relevante si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror dhe ndërmarrja e masave 
konkrete, efikase, të zbatueshme dhe masave të qëndrueshme në drejtim të zgjidhjes së tij.

Financat

Avokati i Popullit, gjatë vitit raportues, e monitoronte gjendjen nga fusha e financave në 
vetëqeverisjen lokale, por edhe procedonte sipas parashtresave të parashtruara nga qytetarët të 
cilat ishin në numër të vogël. 

Një qytetar i Ohrit iu drejtua Avokatit të Popullit për shkak të zvarritjes së paarsyeshme 
të procedurës për vendimmarrje sipas kundërshtimit të Aktvendimit të miratuar nga Komuna e 
Ohrit, Seksioni i tatimeve. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Komuna miratoi vendim sipas 
kundërshtimit dhe i njëjti iu dërgua parashtruesit të parashtresës. 

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës së qytetarit të Komunës së Tearcës, i cili 
u ankua se administrata komunale nuk vepron sipas kërkesës së tij që aktvendimet për tatimet 
mbi pronën të jenë në emrin e tij, derisa i njëjti nuk e paguan tatimin mbi pronën për periudhën 
kohore nga viti 2001 deri në vitin 2010 për shtëpinë të cilën e ka trashëguar nga e ëma e tij e 
ndjerë. Avokati i Popullit e informoi parashtruesin e parashtresës se, në përputhje me dispozitat 
e Ligjit për tatimet mbi pronën, pas trashëgimit të pronës nga nëna e ndjerë, obligimi tatimor tek 
trashëgimtari dhe arkëtimi i përcaktimit të obligimit do të kryhet më së shumti deri në lartësinë e 
vlerës së pronës së trashëguar. Gjithashtu, Avokati i Popullit vuri në pah institutin parashkrim i të 
drejtës së përcaktimit dhe arkëtimit të tatimit, të parashikuar me Ligj, në të cilin duhet të thirr-
et qytetari, nëse administrata komunale nuk dëshmon se gjatë kësaj periudhe prej 14 vitesh, ka 
ndërmarrë veprime për arkëtimin e tatimit, mënyrë me të cilën e ka ndërprerë parashkrimin e 
kërkesës tatimore. 

Pranë Avokatit të Popullit u parashtrua parashtresë ndaj Komunës së Dellçevës, në të cilën 
parashtruesi vinte në pah se Komuna e ka refuzuar fletëparaqitjen tatimore të paraqitur për 
përcaktimin e tatimit mbi qarkullimin e patundshmërive dhe rrjedhimisht me këtë nuk miraton 
aktvendim, përkatësisht klauzolë – vërtetim se është i liruar nga tatimi mbi qarkullim. Si pasojë 
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e kësaj, parashtruesi i parashtresës nuk mund ta regjistrojë pronën në kadastrën e patund-
shmërive. Gjatë procedimit sipas parashtresës, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret 
bëhet fjalë për patundshmëri – shtëpi, mbi të cilën parashtruesi i parashtresës të drejtën e 
pronësisë e ka fituar në bazë të Aktgjykimit të plotfuqishëm gjyqësor të Gjykatës Themelore në 
Dellçevë. Me Aktgjykimin i njihet e drejta e pronësisë së pronës përkatëse – shtëpisë, në bazë të 
ndërtimit me mjete personale. Fitimi i pronësisë mbi patundshmëri – shtëpi në bazë të ndërtimit 
me mjete personale, nuk paraqet bartje të të drejtës së pronësisë me dhe pa kompensim, e as 
mënyrë tjetër të fitimit të patundshmërisë midis personave juridikë dhe fizikë, e që në përputhje 
me dispozitat e Ligjit për tatime nuk i nënshtrohet tatimit mbi qarkullim. Pikërisht kjo ishte baza 
mbi të cilën Komuna nuk ka vepruar sipas kërkesës së tij për përcaktimin e tatimit mbi qarkullim 
të patundshmërisë. Avokati i Popullit nuk konstatoi shkelje të të drejtës së parashtruesit të para-
shtresës nga ana e Komunës dhe parashtruesin e drejtoi që të drejtën e regjistrimit të pronësisë 
në kadastrën e patundshmërive ta realizoj me bashkëngjitjen e Aktgjykimit të miratuar, e që u 
bë nga ana e kadastrës. 

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës për Komunën e Dellçevës në të cilën 
parashtruesi vinte në dukje se padrejtësisht ngarkohet me tatim mbi pronë, i cili tashmë ishte 
paguar, por për shkak të mosazhurnitetit gjatë mbajtjes së evidencës për tatim të arkëtuar nga 
ana e administratës komunale, ende llogaritet si debitor tatimor dhe i është bllokuar llogaria e 
transaksionit. Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit kërkoi nga kryetari i Komunës 
të ndërmerren masa dhe veprime për harmonizimin financiar të pagesave të realizuara nga ana 
e parashtruesit dhe ngarkimin me tatime të cilat janë evidentuar në Komunë. Njëkohësisht, 
Avokati i Popullit potencoi se gjatë harmonizimit financiar dhe përcaktimit të borxhit nevojitet të 
kihet kujdes për të drejtën e parashkrimit për arkëtimin e kërkesës tatimore. Kryetari i Komu-
nës Dellçevë e njoftoi Avokatin e Popullit se në prezencë të parashtruesit të parashtresës është 
kontrolluar kartela financiare, me ç’rast është konstatuar se janë regjistruar të gjitha pagesat e 
kryera për tatimin mbi pronë. Llogaria e transaksionit është bllokuar me Aktvendim për arkëtim 
të detyrueshëm të tatimit mbi pronë për tatim të papaguar gjatë periudhës kohore nga viti 2003 
deri në vitin 2010. Duke e pasur parasysh se vetëm një pjesë e këtij borxhi tatimor është paguar 
në vitin 2012, nga ana e Komunës do të korrigjohet Aktvendimi i miratuar.

Para Avokatit të Popullit janë parashtruar edhe parashtresa të tjera, nga përmbajtja e të 
cilave nuk rezultonte se të njëjtëve u janë cenuar të drejtat nga administratave komunale, me 
ç’rast qytetarët u njoftuan me të drejtat e tyre, por edhe me obligimet nga fusha e administrimit 
të tatimeve, mënyrën dhe procedurën me të cilën përcaktohen dhe arkëtohen tatimet dhe taksat 
komunale.

Në domenin e financave, me të cilat administron vetëqeverisja lokale janë të ardhurat e re-
alizuara nga tatimet, taksat komunale dhe administrative, ndërsa të ardhurat nga tatimi i vlerës 
së shtuar dhe nga tatimi personal mbi të ardhurat janë të hyra plotësuese të cilat pushteti qen-
dror ua transferon komunave. Autoritetet lokale u japin mundësi obliguesve tatimorë që tatimin 
mbi pronë ta paguajnë në çdo tre muaj, gjë që nga njëra anë paraqet lehtësim për obliguesin 
tatimor, ndërsa nga ana tjetër sigurohet edhe arkëtimi më i madh i tij. Gjithashtu, Avokati i 
Popullit konsideron dhe pret që gjatë periudhës së ardhshme, autoritetet lokale të vazhdojnë 
me zbatimin më intensiv të pjesës së kompetencave të transferuara për menaxhimin me tokën 
ndërtimore dhe trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje në tokë ndërtimore dhe bujqësore, 
procedura këto të cilat implikojnë burime shtesë të të ardhurave në buxhetin e komunës.

Duke e ndjekur gjendjen e përgjithshme në këtë fushë, Avokati i Popullit vuri në pah se 
kapaciteti tatimor i komunave për administrimin e të ardhurave, nga vit në vit rritet dhe çdo vit 
fiskal rritet numri i komunave të cilat arrijnë të arkëtojnë përqindje të madhe të tatimit. Edhe 
pse arkëtimi i tatimeve është mënyra e vetme e financimit të vetëqeverisjeve lokale, megjithatë 
nevojitet gjetja e zgjidhjeve për personat të cilët janë në rrezik social, ndërsa si shembull duhet 
të theksohet Këshilli i Komunës së Kumanovës ku është propozuar të shqyrtohet dhe analizohet 
mundësia që nga tatimet lokale të lirohen qytetarët të cilët janë në rrezik social për shkak të 
gjendjes së rëndë ekonomike dhe financiare në të cilën gjenden.

Avokati i Popullit, në këtë kontekst e përshëndet dhe e mbështet këtë ide dhe apelon deri 
te të gjitha autoritetet e tjera lokale ta shqyrtojnë këtë mundësi, si mënyrë për t’iu ndihmuar 
qytetarëve të cilët janë në rrezik social.
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Duke i ndjekur gjendjet e përgjithshme në sferën e të drejtave të konsumatorëve në nivel 
lokal, Avokati i Popullit konstatoi se organizimi dhe ofrimi i veprimtarive komunale, ngjashëm 
sikurse edhe kompetencat e tjera, drejtpërsëdrejti varen nga gjendja financiare e vetëqeverisjes 
lokale. Gjendja e ndërmarrjeve publike të themeluara nga pushteti lokal është më se kritike, 
duke e marrë parasysh se pothuajse të gjithë kanë në dispozicion mekanizim të vjetër, autom-
jete të vjetra, por edhe borxhe financiare. Për shkak të gjendjes së keqe financiare të ndërmarr-
jeve komunale publike, autoritetet lokale e subvencionojnë punën e tyre. Në disa komuna nuk 
është përfshirë tërësisht ofrimi i shërbimeve komunale (furnizimi me ujë dhe kanalizimi, heqja e 
vendgrumbullimeve të mbeturinave, ndriçimi publik rrugor) i cili në pjesët urbane të komunave 
(qyteteve) është shumë më i madh, kundrejt pjesëve rurale të komunave. 

Pjesa më e madhe e parashtresave nga kjo fushë kanë të bëjnë me vërejtjet që u dërgo-
hen qytetarëve nga ana e komunave në të cilat kërkohet arkëtimi i borxhit për ujin e konsumuar 
e të papaguar, për kanalizimin, grumbullimin e mbeturinave, me kërcënim për arkëtim të de-
tyrueshëm të të njëjtit. Duke vepruar sipas parashtresave të këtyre qytetarëve, Avokati i Popullit 
konstatoi se kërkohet arkëtimi i borxhit të prapambetur prej para më shumë vitesh, edhe pse 
shumica e borxheve, veçanërisht borxhet e vjetër nuk ishin paditur nga ana e ndërmarrjeve. 
Veprimi i këtillë, sipas Avokatit të Popullit është i papranueshëm prandaj dhe dërgoi sugjerime 
deri te të gjitha ndërmarrjet komunale për obligimin e tyre që ta respektojnë Ligjin për marrë-
dhënie detyrimore, sipas të cilit për një vit parashkruhen kërkesat për kompensimin e furnizi-
mit me energji elektrike dhe termike, gaz, ujë, për shërbimet e pastrimit të oxhaqeve dhe për 
mirëmbajtjen e pastërtisë, kur furnizimi përkatësisht shërbimi bëhet për nevojat e amvisërisë.

Duke i marrë parasysh dispozitat e cekura ligjore, Avokati i Popullit vuri në pah faktin se 
me mënyrën e këtillë të sjelljes, ndaj qytetarëve kryhet cenim i vazhdueshëm i të drejtave të 
konsumatorëve dhe me kërcënimin për përmbarim të detyrueshëm të arkëtimit të borxheve i vë 
në gjendje të konfuzionit dhe mundësisë që qytetarët ta shlyejnë borxhin të cilin nuk e kanë për 
detyrë ta paguajnë. Ndërmarrjet publike vepruan sipas sugjerimeve të dhëna dhe nuk kërkuar 
arkëtimin e borxhit të prapambetur për qytetarët për të cilët Avokati i Popullit zhvilloi procedura.

Në pjesën e parashtresave, ku pas ndërmarrjes së veprimeve u konstatua se nga ana e 
ndërmarrjeve është hapur procedurë gjyqësore, Avokati i Popullit iu drejtua gjykatave kompe-
tente dhe kërkoi informata për rrjedhën e lëndëve gjyqësore. Nga përgjigjet kthyese, rezultoi 
se një pjesë e madhe e procedurave gjyqësore janë ndërprerë, ose si të paditur rezultonin per-
sona të tjerë, pas çka qytetarët informoheshin se nuk e kanë për obligim t’i shlyenin kërkesat e 
këtilla të paditura paraprakisht. Në rastet kur bëhej fjalë për kërkesa monetare jo më të vjetra se 
një vit, ose procedura gjyqësore të hapura në kohë, Avokati i Popullit ua sugjeronte qytetarëve 
obligimin e tyre ligjor që t’i paguajnë kërkesat në bazë të kompensimeve komunale.

Avokati i Popullit, në vitin raportues, procedoi sipas disa parashtresave të cilat kishin të 
bënin me shërbimet komunale. Duke vepruar sipas parashtresës të një qytetari të paraqitur 
ndaj NPVK Komunalec-Strumicë, në bazë të kushtëzimit për lirimin nga shpenzimet funerale të 
anëtarit të familjes, me pagimin paraprak të borxhit të prapambetur shumëvjeçar për ujë dhe 
grumbullimin e mbeturinave, Avokati i Popullit u njoftua nga ndërmarrja se e njëjta nuk kryen 
më shërbime funerali. Ndërmarrja informoi se tek parashtruesi i parashtresës është evidentuar 
borxh i prapambetur për kompensime komunale për vitin 2002 dhe 2003, për të cilin borxh disa 
herë është njoftuar qytetari. Sa u përket shërbimeve funerale, ndërmarrja u thirr në Vendimin e 
Këshillit të Komunës për shfuqizimin e së drejtës së subvencionimit të shpenzimeve funerale nga 
ana e qytetarëve, pas çka nuk është më e vlefshme marrëveshja e lidhur për shpenzime funerale 
dhe e njëjta më tej nuk gjeneron veprime juridike. Më saktë, pas vendimit të cekur të Këshillit 
të Komunës, nga ana e ndërmarrjes në llogaritë e ujit tanimë nuk përllogariten dhe nuk arkëto-
hen mjete për shpenzime funerale. Tani, qytetarët i bartin vet shpenzimet funerale me lidhjen 
e kontratës me persona juridikë të cilët kanë licencë për kryerjen e shërbimeve të tilla. Duke e 
informuar me këtë parashtruesin e parashtresës, Avokati i Popullit vuri në pah parashkrimin e 
kërkesave për kompensime komunale të cilat parashkruhen për arkëtim pas një viti, brenda të 
cilit të njëjtat është dashur të arkëtohen, me ç’rast ia bëri me dije parashtruesit se në qoftë se 
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për këto kërkesa nuk është hapur procedurë gjyqësore, të njëjtat nuk e kanë obligim ligjor t’i 
paguaj. 

Një qytetar nga Shtipi, në parashtresën e parashtruar kërkoi këshillë nga Avokati i Popull-
it për mënyrën me të cilën mund ta zgjidhë problemin të cilin e ka me Ndërmarrjen Komunale 
NP “Isar”-Shtip. Përkatësisht, në bazë të Marrëveshjes së lidhur për shërbime funerale midis NP 
“Isar” dhe motrës së tij, janë paguar mjetet e përcaktuara për këtë dedikim në llogaritë mujore 
për konsumin e ujit. Por, pas vdekjes së motrës, e ëma e tij ka vazhduar t’i paguajë mjetet, edhe 
pse Marrëveshja nuk është lidhur me të, e as NP “Isar” nuk i ka kryer shërbimet funerale të para-
shikuara me marrëveshjen e cekur. Njëkohësisht, ndërmarrja ka hapur procedurë për arkëtimin e 
borxhit të prapambetur për kompensime komunale të papaguara për konsum të ujit. Parashtrue-
si i parashtresës nuk e bashkëngjiti Marrëveshjen në të cilën thirrej, me ç’rast Avokati i Popullit 
nuk mund ta konstatonte gjendjen faktike, kështu që në këtë kontekst e këshilloi qytetarin që 
t’i drejtohet NP “Isar”-Shtip me qëllim të arritjes së marrëveshjes për kompensimin e kërkesave 
të cilat i ka ai me arkëtimin e shpenzimeve për shërbime funerale me personin me të cilin nuk 
ka lidhur Marrëveshje. Njëkohësisht, Avokati i Popullit sugjeroi që personi, përveç obligimit për 
pagimin e kompensimeve të papaguara komunale, ka edhe të drejtë që në procedurë gjyqësore 
të kërkojë nga ndërmarrja komunale kthimin e mjeteve të arkëtuara për shërbime funerale. 

Për ndërmarrjen e njëjtë u parashtrua edhe një parashtresë tjetër, me  kërkesë që të kryhet 
kompensimi i mjeteve të arkëtuara në para mbi bazë të shërbimeve funerale, të cilat ndërmarrja 
tashmë nuk i kryen, me kërkesën e ndërmarrjes për kompensime të papaguara komunale nga 
parashtruesi i parashtresës. Avokati i Popullit ia sugjeroi qytetarit mundësitë ligjore të cilat i ka 
në dispozicion përkatësisht, nëse nuk arrihet marrëveshje se ai ka të drejtë të hap procedurë 
gjyqësore, në të cilën do të kërkojë kthimin e mjeteve të arkëtuara për shërbime funerale të cilat 
ndërmarrja nuk mund t’i kryej.

Mbi këtë bazë u parashtrua parashtresë pranë Avokatit të Popullit edhe nga një qytetar i 
Koçanit. Pas analizës së dokumenteve të bashkëngjitura ndaj parashtresës, Avokati i Popullit kon-
statoi se që nga vitit 1996 nga ana e NPK “Vodovod” nga Koçani, janë lidhur marrëveshje midis 
ndërmarrjes komunale dhe banorëve të interesuar të qytetit të Koçanit për pagimin e mjeteve 
monetare të cilat do të shfrytëzohen për shërbime funerale. Marrëveshjet e këtilla themelohen 
mbi bazë solidare dhe vullnetare. Fondi i formuar i këtillë solidar është shfrytëzuar sipas nevojës 
së qytetarëve. Për shkak të ndryshimeve ligjore, sipas të cilave ndërmarrjet publike nuk munden 
më të kryejnë shërbime funerale, Këshilli Drejtues i ndërmarrjes, në vitin 2013, ka miratuar 
vendim, me të cilin rregullohen obligimet të cilat rezultojnë nga prishja e marrëveshjeve të lidh-
ura. Me këtë Vendim rregullohet mënyra e dëmshpërblimit të qytetarëve, të cilët nuk e kanë 
shfrytëzuar shërbimin. Duke e marrë parasysh këtë që u tha, Avokati i Popullit ia bëri me dije 
parashtruesit se nëse nuk janë shfrytëzuar mjetet nga marrëveshja, i njëjti ka të drejtë ta zgjedh 
njërën nga mënyrat e dëmshpërblimit, të cekura në Vendimin e Këshillit Drejtues. Meqë bëhet 
fjalë për marrëveshje detyrimore, midis qytetarit dhe ndërmarrjes publike, Avokati i Popullit e 
informoi qytetarin se Këshilli i Komunës nuk ka kurrfarë baze juridike të ndërmerr çfarëdo qoftë 
veprimesh në lidhje me këtë çështje. 

Deri te Avokati i Popullit u parashtruan edhe parashtresa të cilat kishin të bënin me arkëtimin 
e pabazë të taksës për ndriçim rrugor, i cili nuk është zbatuar në rrugën, fshatin, rajonin e tyre. 
Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit u informua nga ana e komunave se 
parashtruesit e parashtresave nuk mund të lirohen nga kjo taksë, sepse në atë lagje, fshat, rajon 
ekziston sistem i ndriçimit rrugor, megjithatë vetëm duhet të vazhdohet rrjeti i ndriçimit rrugor, 
ose se ai fshat ose rajon i takon një komune të caktuar në të cilën ka sistem të ndriçimit rrugor. 
Avokati i Popullit nuk mund të pajtohet me qëndrimin e këtillë të komunave për ngarkimin me 
taksa komunale për ndriçim rrugor, të cilin parashtruesit e parashtresave nuk e shfrytëzojnë. 
Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti raportues u sugjeronte komunave se në përputhje me ligjin, 
obligimi për pagimin e taksën komunale ndodh në momentin e shfrytëzimit të së drejtës, ose 
shërbimit për shfrytëzimin e të cilit është parashikuar pagimi i taksës. Për shkak të mosveprimit 
sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit për arkëtimin e këtillë të paligjshëm të taksave komu-
nale për ndriçim rrugor nga ana e komunave, Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët – para-
shtrues të parashtresave që mbrojtjen e të drejtave ta kërkojnë para gjykatave kompetente. Kjo 
për shkak se të ardhurat, të cilat komunat i sigurojnë përmes arkëtimit të kësaj takse komunale 



106 www.ombudsman.mk

AVOKATI POPULLIT 

nga qytetarët në vendbanime, ose në një pjesë të tyre, ku faktikisht nuk është zbatuar ndriçimi 
publik nuk kanë bazë juridike e as bazë ligjore dhe si të tilla, në përputhje me Ligjin për marrë-
dhënie detyrimore janë përkufizuar si pasurim i pabazë i komunave. Pikërisht mbi këtë bazë, 
Avokati i Popullit ua bëri me dije parashtruesve të parashtresave që në procedurë gjyqësore para 
gjykatave të rregullta të kërkojnë restitucion të asaj që mbi këtë bazë e kanë paguar gjatë viteve 
të kaluara.

Pranë Avokatit të Popullit qytetarët u ankuan edhe për pengimin e të drejtave të tyre për 
lidhje në rrjetin e ujësjellësit. Në këto procedura, Avokati i Popullit nuk konstatoi shkelje të të 
drejtave të qytetarëve nga ana e ndërmarrjeve komunale, për shkak se qytetarët, paraprakisht e 
kanë pasur obligim të ndërmarrin veprime të caktuara (p.sh. gërmimin dhe sigurimin e tubacionit 
për rrjedhjen e ujit nga ujësjellësi deri tek objekti i tyre) të cilat nuk i kanë zbatuar. Njëkohësisht, 
objektet për të cilat kërkohej lidhje në rrjetin e ujësjellësit janë ndërtuar pa leje ndërtimi, kështu 
që në përputhje me ligjin nuk mund të lidhen në rrjetin e ujësjellësit, apo ekzistojnë pengesa 
pronësore – juridike, përkatësisht mospasje të pëlqimit nga fqinjët të cilët duhet të japin leje për 
lidhje nëpërmjet pronës së tyre.

Në bazë të disa parashtresave të qytetarëve të Komunës Kumanovë, të cilët përballen 
me probleme për shkak të (mos) funksionimit të kanalizimit fekal, Avokati i Popullit veproi dhe 
kërkoi njoftim nga vetëqeverisja lokale. Komuna e Kumanovës e informoi Avokatin e Popullit se 
është e njoftuar me problemin e qytetarëve, ndërsa rikonstruksioni i kanalizimit fekal i rrugës së 
cekur është parashikuar në Programet e miratuara për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin 
dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës dhe për ndërtimin, rikon-
struksionin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve dhe rrugicave lokale. Gjithashtu, në përgjigje 
cekej se ndërmarrja e aktiviteteve varet edhe nga mjetet financiare në dispozicion. Për Avokatin 
e Popullit, arsyetimi i këtillë për tejkalimin e problemit konkret, por edhe të ngjashëm me të, 
është i palejueshëm për shkak se autoritetet lokale duhet të reagojnë në kohë për zgjidhjen e 
problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët, të sigurojnë mjete të nevojshme financiare reale, 
të miratojnë programe dhe vendime të qëndrueshme dhe jo të njëjtat të jenë vetëm programe 
dhe akte administrative formale për të cilat edhe vet janë të vetëdijshëm se një pjesë e madhe 
e tyre nuk do të mund të realizohen.
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SHEMBUJ NGA PRAKTIKA

   AP nr. 1894/14
 Parashtrueses së parashtresës nga Shkupi, e cila është në moshën 63 vjeçare, si shfrytëzuese 
e mbrojtjes sociale, me Aktvendim të Qendrës për Punë Sociale i është njohur e drejta e kompen-
simit për subvencionimin e energjisë së konsumuar, mirëpo edhe pse ka kaluar një vit nga miratimi 
i aktit nuk i janë paguar mjetet e cekura.
 Pas shqyrtimit të rastit dhe konstatimit se nuk ka pengesa objektive për realizimin e të drejtës, 
Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe nga qendra kompetente 
për punë sociale të ndërmerren masa për pagimin e mjeteve në emër të subvencionit për energji. 
Kërkesa u pranua dhe parashtruesja i pranoi mjetet.

   AP nr. 74/14
 Duke vepruar sipas parashtresës, në lidhje 
me ankesën e paraqitur deri te Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale, Avokati i Popullit iu drejtua 
organit të cekur dhe vuri në pah cenimin e të 
drejtës së qytetarit nga ana e qendrës për punë 
sociale, për shkak se ishte vepruar në kundër-
shtim me Ligjin për mbrojtje sociale, konform të 
cilit është detyrë e qendrës ta njoftojë shfrytë-
zuesin për nevojën e kontrollit të sërishëm dy 
muaj para skadimit të afatit të përcaktuar për 
vlerësimin e sërishëm për përcaktimin e nevojës 
për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, 
gjë që në rastin konkret nuk është respektuar.
 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e 
njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar sipas 
sugjerimeve të tij dhe lënda është kthyer për 
shqyrtim dhe vendimmarrje të sërishme dhe 
pas kësaj qendra miratoi aktvendim për realizi-
min e të drejtës.

   AP nr. 3556/14
Një qytetar nga Tetova, paraqiti para-

shtresë në të cilën vuri në pah zvarritjen e pro-
cedurës para Gjykatës Administrative-Shkup, 
ndërsa sipas padisë së paraqitur kundër akt-
vendimit të Seksionit për shtetësi në Minis-
trinë e Punëve të Brendshme. 

Avokati i Popullit, gjatë rrjedhës së pro-
cedurës konstatoi se shkak për zvarritjen e 
procedurës është fakti se nga ana e Seksionit 
për shtetësi ende nuk ishte dërguar përgjigjja 
e padisë dhe dokumentet sipas lëndës, edhe 
pse nga gjykata përkatëse, dy herë ishte 
kërkuar ndërmarrja e veprimeve në këtë 
drejtim.

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, 
dokumentet e lëndës, bashkë me përgjigjen 
sipas padisë, nga Seksioni për shtetësi men-
jëherë i ishin dërguar Gjykatës Administra-
tive.
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   AP nr. 835/14
 Një qytetar nga Bijelino – Bosnja e Hercegovina parashtroi parashtresë në të cilën cekte se i 
janë cenuar të drejtat me mospagimin e pensionit nga organi kompetent për sigurim pensional në 
Shkup. 
 Avokati i Popullit kontaktoi me Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, me 
ç’rast vuri në pah cenimin e të drejtave të palës me ndërprerjen e pagesës së pensionit. Me këtë 
rast, kërkoi që menjëherë të ndërmerren masa për pagimin e pensioneve të papaguara dhe pagimin 
e mëtutjeshëm të të njëjtit, kështu që u ndërmorën masa edhe nga pala me dërgimin e vërtetimit 
se jeton, ndërsa nga organet kompetente për përshpejtimin e procedurës, përkatësisht për një pe-
riudhë të shkurtër palës iu paguan pensionet e papaguara.

   AP nr. 2624/14
Një qytetar nga Shkupi paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën cekte se pas 

përfundimit të mjekimit spitalor në IPSH Klinikën Universitare për Kardiologji në Shkup nuk i është 
lëshuar fletëdalje për shkak të shpenzimeve të papaguara për shërbimet e ofruara shëndetësore.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas lëndës, me shkresë iu drejtua IPSH Klinikës Universi-
tare për Kardiologji për përcaktimin e gjendjes faktike, me ç’rast konstatoi cenim të të drejtave të 
parashtruesit. Njëkohësisht, Klinika i konfirmoi të dhënat e parashtruesit se të njëjtit nuk i është 
lëshuar fletëdalje për shkak se nuk i kishte paguar shpenzimet për shërbimet e ofruara mjekësore.

Për tejkalimin e gjendjes së këtillë, Avokati i Popullit dërgoi Sugjerim me shkrim deri te Klini-
ka, me çka kërkoi që parashtruesit të parashtresës, në afat kohor sa më të shkurtër, t’i lëshohet 
fletëdalje në mënyrë që i njëjti të mundet në kontinuitet dhe në kohë të vazhdojë me mjekimin. Po 
ashtu, Klinikës iu bë me dije se veprimi i këtillë është i paligjshëm dhe se për arkëtimin e mjeteve 
për shërbime të ofruara shëndetësore ekzistojnë masa tjera ligjore të cilat Klinika mund t’i aplikojë 
për arkëtimin e borxhit.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua nga ana e Klinikës për Kardiologji dhe parashtruesit 
të parashtresës iu lëshua fletëdalje.

  AP nr. 2533/14
 Një qytetar nga Ohri paraqiti parashtresë pranë Avokatit të Popullit për shkak të mosveprimit 
të Ministrisë së Shëndetësisë sipas Aktgjykimit të Gjykatës Administrative të miratuar në vitin 2011, 
me të cilin i është aprovuar kërkesëpadia, ndërsa aktvendimi i kontestuar është shfuqizuar dhe lënda 
është kthyer në rishqyrtim dhe vendimmarrje të sërishme në organin kompetent të shkallës së dytë.
 Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Shëndetësisë duke e vënë në pah cenimin e të drejtave 
për shkak të mosveprimit sipas Aktvendimit të Gjykatës Administrative dhe organit kompetent i re-
komandoi që në kuadër të kompetencave të veta të veprojë menjëherë sipas Aktgjykimit dhe të mi-
ratojë aktvendim të ligjshëm në përputhje me sugjerimet e Aktgjykimit të Gjykatës Administrative.
 Ministria e Shëndetësisë i pranoi sugjerimet e Avokatit të Popullit dhe miratoi Aktvendim me 
të cilin e mori në konsideratë ankesën e qytetarit dhe lëndën e ktheu për vendimmarrje të sërishme 
në organin e shkallës së parë në Ohër.
 Për shkak të mosveprimit të gjatë edhe të Fondit për Mbrojtje Shëndetësore-Shërbimi Rajonal-
Ohër, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te Fondi që të veprojë në kohë sipas Aktvendimit të 
Ministrisë dhe të miratojë Aktvendim sipas kërkesës së qytetarit, duke i ndjekur udhëzimet në Akt-
vendimin e Ministrisë.  
 Fondit për Mbrojtje Shëndetësore-Shërbimi Rajonal-Ohër e pranoi sugjerimin e Avokatit të 
Popullit dhe miratoi aktvendim me të cilin e pranoi kërkesën e palës dhe brenda një afati të shkurtër 
iu paguan mjetet për shpenzimet e kryera për shërbime shëndetësore.



109

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

109www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

   AP nr. 751/14
Një qytetare paraqiti parashtresë në të 

cilën cekte se në kohë dhe brenda afatit të para-
shikuar me ligj kishte paraqitur ankesë lidhur me 
dy aktvendime përmes Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës deri te Komisioni Shtetëror për Ven-
dosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë për 
të cilat nuk kishte pranuar përgjigje. Duke vepru-
ar sipas parashtresës, Avokati i Popullit konsta-
toi se ankesat janë paraqitur në muajin prill të 
vitit 2013, por se parashtruesja nuk ka pranuar 
përgjigje për asnjërën prej tyre. 

Me qëllim të realizimit të të drejtave të para-
shtrueses, Avokati i Popullit kërkoi nga organi 
kompetent i shkallës së dytë që, brenda afatit sa 
më të shkurtër të mundshëm, të veprojë sipas 
ankesave dhe të prononcohet me miratimin e akt-
vendimit të ligjshëm. 

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit anke-
sat u shqyrtuan dhe u miratua Aktvendim nga 
ana e Komisionit, me çka qytetarja e realizoi të 
drejtën e saj.

   AP nr.3001/13
Avokati i Popullit inicioi procedurë me 

iniciativë të vet për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijës së mitur, i cili është marrë nga 
prindërit nga ana e qendrës për punë so-
ciale dhe i njëjti është vendosur në institu-
cion për përkujdesjen e fëmijëve.

Pas intervenimit të Avokatit të Po-
pullit dhe pas sugjerimit se në interesin më 
të mirë të fëmijës është që ai të përkujde-
set jashtë institucioneve dhe të mbikëqyret 
se në ç’mënyrë prindërit e ushtrojnë të 
drejtën prindërore, ekipi profesional e 
ndryshoi formën e përkujdesjes së fëmijës 
së mitur, e pranoi kërkesën e familjarëve 
të afërm të fëmijës, që në vend se në in-
stitucion për përkujdesje, fëmija të përku-
jdeset tek gjyshja dhe gjyshi i vet, ndërsa 
prindërit e fëmijës së mitur me Aktvendim 
i vuri nën mbikëqyrje për mënyrën me të 
cilën e ushtrojnë të drejtën prindërore. 

   AP nr. 2763/14
Një qytetar paraqiti parashtresë në të cilën thotë se në muajin prill të vitit 2011 deri te Mini-

stria e Arsimit dhe Shkencës ka paraqitur Lutje/Kërkesë për ndihmë të njëfishtë në para për tezën 
e magjistraturës. Me këtë rast, parashtruesi ka pohuar se dokumentet i ka paraqitur me rregull tek 
personi kompetent në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, ku gjatë bisedës i është thënë se i plotë-
son kushtet. Pastaj, disa herë ka bërë përpjekje për të vendosur kontakt me personat kompetentë 
dhe me këtë rast përsëri i është thënë se mjetet do t’i paguhen, por nuk dihet kur.

Meqë kishte kaluar një periudhë më e gjatë kohore, ndërsa parashtruesit akoma nuk i ishte 
dërguar njoftimi, e as nuk i ishin paguar mjetet për përgatitjen e punimit të magjistraturës, Avokati 
i Popullit ndërmori veprime dhe iu drejtua Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me ç’rast kërkoi që 
qytetarit t’i paguhen menjëherë mjetet dhe të mos pengohet në realizimin e të drejtave. Pas inter-
venimit të Avokatit të Popullit qytetari e realizoi të drejtën e tij.

  AP nr.2611/14
Një mësimdhënës i shkollës fillore pranë Avokatit të Popullit paraqiti parashtresë për mbroj-

tjen e të drejtave të tij nga marrëdhënia e punës për realizimin e të drejtës për vazhdimin e 
kontratës së punë pasi i kishte mbushur 64 vjet. Brenda afatit të parashikuar ligjor, parashtruesi 
kishte paraqitur kërkesë/deklaratë deri te drejtori i shkollës për vazhdimin e kontratës së punës pas 
mbushjes së 64 vjet jetë, sipas së cilës drejtori i shkollës kishte miratuar akt me të cilin e kishte 
refuzuar kërkesën e mësimdhënësit.

Duke i shqyrtuar të gjitha faktet dhe provat e paraqitura dhe njëkohësisht duke i marrë para-
sysh dispozitat e ligjit për marrëdhënie pune, Avokati i Popullit konstatoi veprim të paligjshëm nga 
ana e drejtorit të shkollës, kështu që drejtoi sugjerim deri te organi i shkallës së dytë i cili vendosi 
sipas kundërshtimit të parashtruesit të parashtresës. 

Brenda afatit të përcaktuar ligjor, organi i shkallës së dytë njoftoi se sugjerimi i Avokatit të 
Popullit është aprovuar plotësisht, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij 
ligjore për vazhdimin e kontratës së punës.
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AP nr. 2140/14
Për shkak të parregullsive në punë, përkatësisht cenimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore 

nga Njësia Rajonale e Kadastrës së Patundshmërive në Berovë, deri te Avokati i Popullit parashtresë 
paraqiti personi nga Berova.

Përkatësisht, parashtruesja e parashtresës theksonte se ajo dhe personat e tjerë të përmendur 
edhe pse kanë qenë të regjistruar si bartës të së drejtës së pronës të patundshmërive të caktuara, 
në KK Berovë, për shkaqe të panjohura për ta, ishin fshirë nga evidenca e kadastrës.

Duke vepruar në kontekst të parashtresës së parashtruar, Avokati i Popullit, veç tjerash, kërkoi 
nga Sektori për Kontroll dhe Mbikëqyrje të ndërmerren veprime për këqyrje dhe kontroll të ligj-
shmërisë gjatë veprimit të Njësisë Rajonale të Kadastrës të Patundshmërive në Berovë.

Pas ndërmarrjes së këtyre veprimeve, nga Sektori u dërgua përgjigje me shkrim, sipas së cilës, 
“nga ana e Njësisë rajonale është bërë gabim pa dashje gjatë regjistrimit të bartësit të së drejtës së 
pronës”.

Megjithatë, intervenimi i Avokatit të Popullit që sipas detyrës zyrtare të ndërmerren veprime 
për eliminimin e gjendjes së këtillë dhe të përcaktohet përgjegjësia e nëpunësve të kadastrës dhe 
personave udhëheqës, të cilët gjatë regjistrimit kishin bërë “një gabim të këtillë pa dashje” nuk u 
pranua edhe pse për rastin u informua personalisht edhe drejtori i Agjencisë së Kadastrës së Patund-
shmërive Shkup.

  AP nr. 2827/14
Një qytetar i punësuar si roje në in-

stitucion nga fusha e kulturës, paraqiti para-
shtresë deri te Avokati i Popullit për shkak 
të cenimit të të drejtave nga marrëdhënia e 
punës, e cila kishte të bënte me mospagimin 
e kompensimit për turnin e natës. 

Pas shqyrtimit të plotë të gjendjes fak-
tike, si dhe kornizës ligjore dhe nënligjore, 
me të cilën rregullohet pagesa e kompen-
simit për punë në turnin e natës, Avokati 
i Popullit konstatoi  një numër të madh të 
parregullsive në miratimin e akteve interne 
për shkak të mosharmonizimit me Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe Statutin e institu-
cionit, si dhe mosrespektimin e akteve të 
miratuara nga udhëheqësia paraprake.

Në kontekst të zgjidhjes së gjendjes 
në fjalë dhe harmonizimit të akteve të mi-
ratuara me kornizën ekzistuese ligjore dhe 
nënligjore, Avokati i Popullit dha udhëzime 
dhe sugjerime precize për korrigjimin e pa-
rregullsive, me qëllim të funksionimit normal 
të institucionit. Sugjerimi i Avokatit të Pop-
ullit u pranua, pas çka parashtruesi i para-
shtresës e realizoi të drejtën e tij.

   AP nr. 1688/14
Një qytetare nga Shkupi iu drejtua Avokatit 

të Popullit me parashtresë në të cilën kërkonte 
mbrojtjen e të drejtave të saj dhe të fëmijëve të 
saj, duke potencuar se edhe pse e ka njoftuar 
ekipin profesional të IP Qendra Ndërkomunale 
për Punë Sociale nuk janë ndërmarrë masa për 
mbrojtjen e të drejtës së marrëdhënieve person-
ale dhe kontakteve të drejtpërdrejta me fëmijët 
e saj. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit kërkoi nga Qendra ndërmarrjen e 
masave për përcaktimin e drejtë të gjendjes 
faktike dhe realizimin papengesë të të drejtës së 
fëmijëve për realizimin e takimeve me prindin 
me të cilin nuk jetojnë, përveç nëse ekipi pro-
fesional vlerëson se një gjë e tillë nuk është në 
interesin më të mirë të fëmijëve. Njëkohësisht, 
kërkoi të vendoset sipas kërkesës së prindit me 
akt përkatës juridik.

Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale e 
njoftoi Avokatin e Popullit me të dhënat në lidh-
je me rastin e parashtrueses dhe mes tjerash 
informoi se midis prindërve është arritur Marrë-
veshje për rregullimin e marrëdhënieve dhe 
kontakteve personale të të dy fëmijëve të mitur 
dhe nënës së tyre, ndërsa parashtruesja konfir-
moi se takimet me fëmijët zhvillohen pa prob-
lem, me rregull dhe papengesë.
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   AP nr. 2517/14
Një qytetare nga Shkupi thekson se 

për një periudhë më të gjatë kohore, disa 
pjesë të Parkut “Zhena Borec” në qendrën e 
Shkupit përdoren si tualete publike, me çka 
në mënyrë të konsiderueshme ndotet mje-
disi jetësor, ndërsa gjendja e këtillë paraqet 
mundësi potenciale për përhapjen e sëmund-
jeve ngjitëse. Duke vepruar sipas parash-
tresës, Avokati i Popullit iu drejtua Qytetit 
të Shkupit – Sektorit për Punë Komunale 
dhe kërkoi të kryhet mbikëqyrje inspektuese 
mbi lokalitetin në fjalë, ndërkaq në bazë të 
gjendjes së konstatuar faktike të ndërmerren 
veprime përkatëse ligjore.

Pas intervenimit të Avokatit të Popull-
it, nga organi inspektues u ndërmorën vep-
rimet e nevojshme për tejkalimin e gjendjes 
me ndotjen, përkatësisht u bë pastrimi i plotë 
i terrenit, ndërkaq me qëllim që në kontinu-
itet të ruhet gjendja e rregulluar, u njoftuam 
se Qyteti i Shkupit e ka angazhuar Ndërmarr-
jen Publike “Higjiena Komunale”, “Parqet dhe 
Gjelbërimi”, si dhe rojet dhe shërbimet ins-
pektuese që të kryejnë kontroll dhe mbikë-
qyrje të vazhdueshme.

   AP nr. 1333/14
Një qytetar nga Shkupi paraqiti para-

shtresë për shkak të cenimit të së drejtës së 
pronës nga Qendra e Kadastrës së Patund-
shmërive Shkup në procedurën e regjistrimit 
të ndryshimit të kadastrës së patundshmërive 
për KK Trubarevë.

Konkretisht, kërkesat për regjistrimin 
e ndryshimit në kadastrën e patundshmërive 
për KK respektive, nga Qendra e Kadastrës 
së Patundshmërive Shkup, i ishin refuzuar 
me arsyetime skajshëm kontradiktore dhe 
të paqarta dhe ai vazhdimisht obligohej që 
të paraqiste prova të reja dhe të paraqiste 
kërkesa të reja.

Duke e marrë parasysh gjendjen e 
këtillë, Avokati i Popullit kërkoi nga Agjencia 
e Kadastrës së Patundshmërive të rishikohet 
ligjshmëria gjatë veprimit të Qendrës së Ka-
dastrës së Patundshmërive Shkup, në kon-
tekst të procedurës në fjalë.

Kjo, mbi të gjitha, për shkak se e drejta 
e pronësisë, sa i përket patundshmërisë për të 
cilën parashtruesi kërkonte të regjistrohet në 
evidencën e kadastrës, rezulton nga vendimi 
i plotfuqishëm dhe ekzekutiv gjyqësor, i mi-
ratuar në gjykatën kompetente civile dhe me 
të cilin Republika e Maqedonisë, si e paditur e 
ka për detyrë të pësojë ndryshime, kështu që 
e drejta e pronësisë do t’i regjistrohet para-
ardhësit ligjor të qytetarit në fjalë.

Kadastra zhvilloi procedurë të re, por 
përsëri u lëshua vërtetim për refuzimin e 
kërkesës edhe atë kinse për shkak të të dhë-
nave jopërkatëse.

   AP nr. 2605/14
Qytetari I. S. nga Shkupi paraqiti para-

shtresë pranë Avokatit të Popullit, në të cilën 
kërkoi azhurnimin e procedurës për vërtetimin 
e plotfuqishmërisë së lejes për ndërtim, me 
qëllim të regjistrimit të të drejtave të patund-
shmërive para Agjencisë për Matje dhe Ka-
dastër, përkatësisht për përcaktimin e statusit 
juridik të objektit të tij të banimit.

Duke vepruar sipas parashtresës, 
ndërkaq me qëllim të mbrojtjes së të drejtave 
të tij, Avokati i Popullit iu drejtua kryetarit të 
komunës, përkatësisht Sektorit për Urbanizëm 
pranë Komunës Kisella Vodë me kërkesë që në 
afat sa më të shkurtër të ndërmerren masa me 
qëllim të veprimit më efikas dhe të ligjshëm. 
Nga njoftimi i pranuar dhe dokumentacioni i 
bashkëngjitur, Avokati i Popullit konstatoi se 
organi ka vepruar menjëherë sipas kërkesës 
së Avokatit të Popullit dhe pas veprimeve të 
ndërmarra shtesë ka arritur ta sigurojë doku-
mentacionin e nevojshëm nga Arkivi Shtetëror 
i Republikës së Maqedonisë, Njësia Rajone 
Shkup, me ç’rast është vendosur klauzola e 
plotfuqishmërisë për lejen e ndërtimit dhe e 
njëjta i është dorëzuar parashtruesit.

   AP nr. 881/14
 Një parashtruese nga Shkupi paraqiti par-
ashtresë në të cilën cekte se Ministria e Trans-
portit dhe Lidhjeve, si punëdhënës i saj, ia 
kishte cenuar të drejtat me mospagesën shtesë 
të kontributeve për stazhin e sigurimit pension-
al me kohëzgjatje të rritur.
 Pas shqyrtimit të lëndës dhe vlerësimit se 
pala posedon akt i cili është lëshuar nga organi 
kompetent për stazh të konfirmuar për kohëzg-
jatje të rritur, për shkak të konstatimit të dëm-
timit trupor prej 70%, Avokati i Popullit vuri në 
pah shkeljen e të drejtave të parashtrueses dhe 
kërkoi nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 
të ndërmerr masa për mbrojtjen e të drejtave 
të saj, me pagimin shtesë të kontributeve në 
përputhje me Ligjin, me ç’rast parashtrueses iu 
paguan mjetet e papaguara.
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   AP nr. 1553/14
Një qytetar nga Berova kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit sepse me rastin e aplikimit për 

vërtetimin e kontratës për shitblerje të banesës, të lidhur ndërmjet tij si blerës dhe NN “Pellagonia” 
Shkup - Njësia ekonomike VII Kantieri Berovë, në cilësi të shitësit ishte miratuar aktvendim, me të 
cilin ai në mënyrë të pabazë ngarkohej me tatim mbi qarkullimin e patundshmërisë.

Duke e pasur parasysh përmbajtjen e parashtresës në fjalë, rrethanat si dhe faktet dhe provat 
e bashkëngjitura, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret gabimisht është aplikuar e drejta 
materiale kur qytetari ngarkohet me pagesën e tatimit në fjalë.  

Përkatësisht, konoform dispozitave të Ligjit për tatimet mbi pronë, obligues i tatimit të qarkulli-
mit të pronave është personi juridik dhe fizik – shitësi i patundshmërisë, ndërsa me përjashtim, 
tatimpagues mund të jetë personi juridik dhe fizik – blerësi i patundshmërisë nëse në kontratën e 
shitblerjes së patundshmërisë kanë rënë dakord që tatimin ta paguaj blerësi.

Krahas kësaj, në rastin konkret fare nuk është marrë parasysh edhe përmbajtja e dispozitës – 
neni 25, pika 6 e këtij Ligji, sipas së cilës tatim mbi qarkullimin e patundshmërive nuk paguhet mbi 
qarkullimin e banesave në pronësi të shtetit, nëse në kontratën për shitblerje nuk është përcaktuar 
se obligim i kujt është pagimi i tatimit.

Pikërisht për këtë, Avokati i Popullit i sugjeroi kryetarit të Komunës Berovë që ta ndryshojë 
aktvendimin, përkatësisht parashtruesi i parashtresës të lirohet nga tatimi mbi qarkullimin e patund-
shmërisë.

Sugjerimi u pranua.

   AP nr. 1997/14
Një person nga Shkupi, paraqiti para-

shtresë në të cilën cekte që edhe pse për çdo 
muaj e kishte paguar kompensimin për tak-
sën e radiodifuzionit, pagesat në fjalë nga 
ana e Drejtorisë së të Ardhurave Publike nuk 
ishin evidentuar-regjistruar, kështu që në akt-
vendimet e reja për përcaktimin e taksës ra-
diodifuzive, përsëri evidentohej borxh i prapa-
mbetur.

Avokati i Popullit, duke proceduar sipas 
parashtresës në fjalë, konstatoi se arsyeja për 
shkak të të cilës pala ka borxh në shifrën e tij 
të re interne, ndërkohë që është në parapagim 
në shifrën e vjetër interne, është se akoma 
nuk ishte bërë lidhja e shifrave të vjetra me 
shifrat e reja për taksë radiodifuzive. 

Duke e marrë parasysh gjendjen e këtillë, 
Avokati i Popullit iu drejtua me shkrim NP Ra-
diotelevizioni i Maqedonisë dhe rekomandoi që 
sipas detyrës zyrtare të ndërmerr masa për 
tejkalimin e gjendjes së këtillë.

Rekomandimi i Avokatit të Popullit u pra-
nua dhe personit, parashtruesit të parashtre-
sës, iu bë transferimi i pagesave nga shifra e 
vjetër në shifrën e re interne të taksës radiodi-
fuzive.

   AP nr. 3575/14
Pranë Avokatit të Popullit parashtresë 

parashtroi një qytetar, në të cilën cekte se 
më datë 29.08.2014, të punësuarit e EVN 
Maqedoni SHA Shkup – QEK Vasill Gllavi-
nov, pa paralajmërim dhe informim paraprak, 
kishin hyrë në oborrin e shtëpisë-vilës së tij, 
ku kishin kryer prerje të tre druve halorë të 
vjetër 40 vjet.

Së këtejmi, edhe pse kishte kaluar një 
periudhë më e gjatë kohore, ai akoma nuk 
kishte marrë përgjigje lidhur me kërkesën e 
paraqitur për sqarimin e rrethanave të rastit 
dhe përcaktimin e kompensimit të dëmit.

Me qëllim të përcaktimit të drejtë dhe 
të plotë të gjendjes faktike, Avokati i Po-
pullit kërkoi nga EVN prononcim se cilat janë 
shkaqet e hyrjes në oborrin e shtëpisë - vilës 
në fjalë dhe prerjes së tre druve halorë, të 
vjetër 40 vjet, cila është baza e mënyrës së 
këtillë të veprimit, pse qytetari-pronari i pro-
nës nuk është informuar në mënyrë adekuate 
dhe gjatë periudhës kohore të kaluar cilat 
dhe çfarë veprimesh janë ndërmarrë sipas 
kërkesës konkrete për kompensimin e dëmit.

Edhe pas kalimit të një periudhe më të 
gjatë kohore, nga EVN Maqedoni, Avokatit të 
Popullit nuk i janë dërguar të dhënat, sqa-
rimet, informatat dhe provat e kërkuara, si 
dhe as qytetarit nuk i është siguruar e drejtat 
e kompensimit për dëmin e shkaktuar.
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   AP nr. 3031/14
Qytetari M. J. nga Gjevgjelia, deri te Avoka-

ti i Popullit paraqiti parashtresë për shkak se nga 
EVN Maqedoni SHA Shkup, nuk janë ndërmarrë 
veprime për ndryshimin e tarifës në sistemin e 
evidencës së konsumatorëve. 

Avokati i Popullit gjatë procedurës kon-
statoi se nga ana e EVN-së shkelen të drejtat 
kushtetuese dhe ligjore të parashtruesit të para-
shtresës në fjalë.

Në të vërtetë, nuk kontestohet se qytetari 
gjatë periudhës së kaluar deri te EVN-ja ka para-
qitur vazhdimisht kërkesa me përmbajtje të tillë, 
por sipas të cilave nuk është vepruar, pa dhënë 
kurrfarë arsyetimi objektiv.

Përveç kësaj, nga të gjitha faktet, rre-
thanat dhe provat, të cilat i ka në dispozicion, 
gjithashtu, pakontestueshëm rezulton se në ra-
stin konkret, në mënyrë të padrejtë dhe të pa-
bazë faturohet energjia elektrike, në përputhje 
me tarifën industriale sepse bëhet fjalë për kat-
egori të konsumatorit amvisëri. Për këtë shkak, 
qytetari përkatës në mënyrë të pabazë ka pësuar 
dhe akoma pëson pasoja të dëmshme. 

Në bazë të kësaj që u tha, Avokati i Po-
pullit duke i shfrytëzuar autorizimet deri te EVN-
ja dërgoi sugjerim për ndërmarrjen e veprimeve 
në mënyrë që sa i përket vendit matës përkatës 
menjëherë të kryejë ndryshimin e tarifës në sis-
temin e konsumatorëve edhe atë nga kategoria 
industri në kategorinë amvisëri.

Sugjerimi i dhënë nuk u pranua me pre-
tekstin formal se konsumatori duhet të paraqes 
kërkesë të re dhe t’i paguaj shpenzimet e nevoj-
shme.

  AP nr. 1260/14
Një qytetare nga Shkupi, e pa-

kënaqur nga cilësia e produktit të blerë, 
kërkoi intervenim për mbrojtjen e të 
drejtave të konsumatorëve. 

Duke vepruar sipas parashtresës, 
Avokati i Popullit konstatoi shkelje të 
Ligjit për të drejtat e konsumatorëve 
dhe Ligjit për marrëdhënie detyrimore, 
sepse në afatin e përcaktuar për garanci, 
produkti i blerë është paraqitur me man-
gësi dhe pas veprimeve të ndërmarra 
përsëri nuk i ka plotësuar cilësitë e për-
dorimit dhe funksionit bazë. Për shkak 
të gjendjes së këtillë, Avokati i Popullit 
kërkoi nga Inspektorati Shtetëror i Tre-
gut të ndërmarrin veprime tek salloni 
shitës, në të cilin është blerë produkti 
me mangësi, me ç’rast u vunë në pah 
edhe mundësitë ligjore, me të cilat mund 
të mbrohen të drejtat e parashtrueses së 
parashtresës, përkatësisht që produkti 
i blerë të zëvendësohet me produkt të 
ri ose të kthehet shuma e paguar për 
produktin me mangësi.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit u 
pranua dhe pas mbikëqyrjes së kryer in-
spektuese parashtrueses iu kthye shuma 
e paguar për produktin me mangësi.

   AP nr. 2338/14
Parashtrues i parashtresës nga Shkupi kërkoi intervenim para SHA Shkup Veri – Shkup, 

sepse ishte ngarkuar me fatura për arkëtimin e kompensimit për fuqi të angazhuar (pjesa fikse) 
nga kompensimi për energji termike dhe për banesë e cila nuk është e banuar, përkatësisht është 
në fazë ndërtimi-karabina. Njëkohësisht, borxhi ishte proceduar edhe deri te përmbaruesi me 
dërgimin e kërkesës për zbatimin e përmbarimit.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit iu drejtua furnizuesit dhe vuri në pah 
këtë rast specifik dhe nevojën e përcaktimit objektiv të gjendjes faktike në drejtim të lirimit nga 
arkëtimi të këtij detyrimi, për shkak se bëhet fjalë për banesë në fazë ndërtimi dhe nuk mund 
të bëhet fjalë për shfrytëzim pasiv të energjisë termike. Njëherësh, Avokati i Popullit kërkoi të 
ndërmerren veprime në kontekst të tërheqjes së kërkesës për zbatimin e përmbarimit dhe lirimin 
nga këto të detyrime, deri në momentin kur banesa do të jetë e banueshme.

Furnizuesi i pranoi sugjerimet dhe pas kontrollit të kryer në banesë dhe konstatimit se 
bëhet fjalë për objekt në ndërtim i cili nuk është i banueshëm, parashtruesit iu lëshua Vërtetimi 
se banesa në fjalë nuk ka fatura të hapura si dhe kartelë analitike nga e cila shihet se nuk ka të 
evidentuar kurrfarë borxhi. Po ashtu, është tërhequr edhe kërkesa për zbatimin e përmbarimit.
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   AP nr. 1608/14
Deri te Avokati i Popullit parashtresë 

parashtroi një studente e Fakultetit Filologjik-
Shkup, Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, 
në të cilën cekte se në oborrin e Fakulteti është 
sulmuar fizikisht nga një koleg i saj, me ç’rast 
ngjarjen e ka denoncuar në Stacionin Policor me 
Kompetencë të Përgjithshme “QENDËR”-Shkup 
dhe nga i njëjti nuk ka pranuar informatë për 
masat e ndërmarra kundër sulmuesit. Duke vep-
ruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit i dër-
goi rekomandim këtij stacioni policor, në të cilin 
rekomandoi që sipas detyrës zyrtare stacioni të 
paraqes kallëzim deri te gjykata kompetente për 
përcaktimin e përgjegjësi për kundërvajtje për 
personin e denoncuar, si dhe njëkohësisht t’i 
dërgojë paralajmërim me shkrim sulmuesit që në 
të ardhmen të mos i kërcënohet parashtrueses 
së parashtresës dhe se nuk guxon të shkojë në 
fakultet sepse në atë mënyrë ia rrezikon lëvizjen 
e lirë dhe të drejtën e studimit të rregullt.

Organi i punëve të brendshme e respek-
toi tërësisht rekomandimin e Avokatit të Popullit 
dhe përveç kallëzimit për kundërvajtje deri te 
gjykata kompetente, e thirri edhe sulmuesin në 
lokalet e stacionit të policisë ku u paralajmërua 
që të mos i kërcënohet dhe të mos e shqetësojë 
parashtruesen e parashtresës me kërcënim se 
ndaj tij mund të pasojë përgjegjësi tjetër pe-
nale.

Po ashtu, në sanksionimin e sulmuesit, në 
kuadër të fakultetit iu shqiptua masa disiplinore 
përjashtim nga fakulteti për periudhë kohore 
prej një viti akademik, pa të drejtë për t’iu nën-
shtruar provimeve në sesionin e provimeve të 
muajit shtator.

   AP nr. 1700/14
Pranë Avokatit të Popullit u drejtua 

me parashtresë familja e personit të zhdu-
kur Sh. J. nga Shkupi, i cili edhe përkrah 
denoncimit në stacion policor nuk kishte 
marrë informatë kthyese për masat e ndër-
marra për gjetjen e tij.

Pas përcaktimit të gjendjes faktike 
se organi për kërkim pranë Sektorit për 
Punë të Brendshme-Shkup ka shpallur 
lajmërimin lokal për person të zhdukur, 
por nuk ka ndërmarrë masa për gjetjen e 
personit në fjalë. Avokati i Popullit i dër-
goi sugjerim kryeshefit të organit për punë 
të brendshme-Shkup se të gjitha njësitë 
organizative të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme janë të autorizuara të zbatoj-
në masa për kërkimin e personave të zhdu-
kur, ndërsa si masë të veçantë sugjeroi 
se në ueb-faqen e Ministrisë, në rubrikën 
për persona të humbur, nuk ekzistojnë të 
dhëna dhe fotografi të personit të zhdukur.

Në përgjigjen e tij, udhëheqësi i or-
ganit për punë të brendshme e informoi 
Avokatin e Popullit se sipas detyrës zyrtare 
nga evidencat e Ministrisë do të vendoset 
fotografia në ueb-faqen e Ministrisë, ndërsa 
aktiviteti për kërkimin e personit të zhdu-
kur është akoma në rrjedhë.

   AP nr. 3763/14
Bashkëshortët nga Strumica paraqitën parashtresë në të cilën kërkuan intervenim nga Avoka-

ti i Popullit për shkak se ndonëse tashmë 35 vjet jetojnë bashkë, në një amvisëri dhe se nuk kanë 
kurrfarë ndryshimesh as në adresën ku jetojnë e as në të dhënat personale apo statusin martesor, 
që të dy janë ngarkuar me pagimin e taksës radiodifuzive. Të njëjtit kanë paraqitur ankesë ndaj 
aktvendimeve të DAP, por deri në ditën e paraqitjes së parashtesës nuk kishin pranuar përgjigje.

Duke vepruar sipas kërkesës dhe sugjerimit të Avokatit të Popullit, nga ana e RTVM-Shkup, 
është dërguar përgjigje se e kanë shqyrtuar rastin, pas çka njëri prej tyre-bashkëshortja është 
fshirë nga regjistri i obliguesve të taksës radiodifuzive, ndërsa aktvendimet e miratuara paraprak-
isht për të dy bashkëshortët nuk do të shkaktojnë kurrfarë veprimesh juridike.
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   AP nr.2685/14
Në bazë të informatave të pranuara dhe fotografive të siguruara nga disa lokalitete në Ko-

munën Çair, prej të cilave shihej ndotja e konsiderueshme e mjedisit jetësor nga mbeturinat e 
shpërndara përreth kontejnerëve, nëpër trotuare dhe sipërfaqet me bar, Avokati i Popullit formoi 
lëndë me iniciativë të vet.

Gjatë rrjedhës së procedurës, Avokati i Popullit iu drejtua Komunës Çair – Inspektoratit 
komunal dhe kërkoi të kryhet mbikëqyrje inspektuese në lokalitetin e përmendur dhe në bazë të 
gjendjes së konstatuar të ndërmerren veprime dhe masa adekuate. Sipas kërkesës së Avokatit të 
Popullit, menjëherë u ndërmorën veprimet e nevojshme, përkatësisht gjendja në terren u sanua 
tërësisht dhe njëherësh nga Qyteti i Shkupit u kërkua mbikëqyrje e përforcuar e punës së ndër-
marrjeve publike.

   AP nr. 1866/14
Pas informatave të fituara për abuzim seksual të një të mituri në EEK Tetovë, i cili funksionon 

në Veles, nga ana e të miturve të tjerë të Entit, Avokati i Popullit, me iniciativë të vet hapi procedurë 
dhe pas inspektimit të kryer konstatoi se i mituri menjëherë e kishte denoncuar rastin tek shërbimet 
kompetente të Entit, por edhe pse kishte kaluar një periudhe më e gjatë kohore nuk ishte ndërmarrë 
asgjë për zbardhjen e këtij rasti, me ç’rast thuaja se të gjitha shërbimet kompetente të Entit kanë 
dështuar në realizimin e detyrave të tyre të punës. 

Gjatë procedimit në lidhje me këtë rast, u konstatuan lëshime të caktuara në Shërbimin e 
Sigurimit dhe Shërbimin për Risocializim dhe ekzistonte dyshimi se bëhen përpjekje që rasti të fshi-
hej gjë që paraqet vepër penale. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit deri te Prokuroria Themelore 
Publike në Veles dërgoi Informatë të plotë në lidhje me rastin konkret, me ç’rast kundër eprorit 
të Shërbimit të Sigurimit dhe personit udhëheqës të Shërbimit për Risocializim prokuroria paraqiti 
kallëzime penale.

Duke i marrë parasysh abuzimet e shpeshtuara seksuale midis personave të mitur në Entin 
Edukues-Korrektues, Avokati i Popullit e vlerësoi të nevojshme të kryej hetim të plotë sa u përket 
kushteve të vendosjes, si dhe funksionalitetit të institucionit. Gjatë inspektimit të kryer, ndërsa në 
bazë të gjendjeve të konstatuara, Avokati i Popullit arriti në konkluzione të caktuara, si në lidhje me 
kushtet e përgjithshme të Entit, ashtu edhe në lidhje me procesin e riedukimit, kujdesit dhe gjendjes 
shëndetësore të personave të mitur dhe veçanërisht mungesën e procesit arsimor për të miturit. 

Duke i pasur parasysh gjendjet e këtilla të konstatuara, Avokati i Popullit i dërgoi Informatë 
Ministrit të Drejtësisë dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve për ndërmarrjen e masave për 
tejkalimin e këtyre gjendjeve.

   AP nr. 3512/14
Pas paraqitjes së parashtresës nga ana e një organizate joqeveritare për diskriminim në bazë 

të mbrojtjes shëndetësore u formua lëndë, me ç’rast nga IPSH Spitali i Përgjithshëm Ohër u kërkua 
informatë e detajuar për trajtimin mjekësor ndaj pacientit me infeksion HIV. Në kontekst të përcak-
timit të plotë të gjendjes gjatë procedimit sipas lëndës u realizua vizitë në institucionin shëndetësor, 
pas çka u konstatua se ndaj pacientit, i cili në spital ishte shtrirë për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale 
të zorrës qorre ishte kryer diskriminim në bazë të mbrojtjes shëndetësore, për shkak se HIV infek-
sioni nuk ishte shifruar, ashtu siç e imponojnë rregullat nga kjo fushë.

Në drejtim të tejkalimit të gjendjes, por edhe për veprim të mëtutjeshëm me pacientë të tjerë, 
tek të cilët do të konstatohet infeksioni i cekur, Avokati i Popullit deri te IPSH Spitali i Përgjithshëm 
Ohër dërgoi rekomandim për respektimin në mënyrë konsekuente të nenit 25 në lidhje me nenin 
19, paragrafin 3 të Ligjit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse. Përkatësisht, me këtë 
dispozitë parashikohet anonimiteti në lidhje me infeksionin HIV, si dhe shënimin e detyrueshëm të 
këtij infeksioni me shifër, ashtu siç parashikohet me Rregulloren për mënyrën dhe formën e formu-
larëve për lajmërimin e sëmundjeve ngjitëse dhe shkaktarët mikrobiologjik. Rekomandimi u pranua. 
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   AP nr. 990/14
Një qytetar nga Shkupi paraqiti para-

shtresë në të cilën shprehte pakënaqësi nga 
veprimi i Gjykatës Administrative të Repub-
likës së Maqedonisë për shkak të zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurës sipas lëndës së 
tij.

Nga njoftimi i Gjykatës drejtuar deri te 
parashtruesi i parashtresës, Avokati i Popullit 
konstatoi se lënda ishte kompletuar me doku-
mentet prej para një viti, por se e njëjta ende 
pret në radhë për t’u marrë në punë në pro-
cedurë të rregullt, në përputhje me rregullo-
ren e Gjykatës.

Avokati i Popullit konstatoi zvarritje të 
procedurës dhe Gjykatës Administrative i re-
komandoi të ndërmerr veprime për realizimin 
e të drejtës së qytetarit për gjykim brenda 
afatit të arsyeshëm.

Gjykata e respektoi rekomandimin e 
dhënë të Avokatit të Popullit, përkatësisht u 
miratua vendimi.

   AP nr. 3758/14
Pas informatave për gjendjen e 

përkeqësuar të personit të paraburgosur në 
Burgun Shkup, Avokati i Popullit hapi procedurë 
me iniciativë të vet. Gjatë rrjedhës së hetimit 
në Burgun Shkup, i paraburgosuri u ankua për 
kushtet joadekuate të burgut, të cilat manifes-
tohen akoma më keq mbi gjendjen e tij shën-
detësore dhe e theksoi nevojën për dërgimin e 
tij në institucion shëndetësor me qëllim të traj-
timit përkatës mjekësor. 

Gjatë procedimit sipas parashtresës, 
gjendjen e përkeqësuar shëndetësore të per-
sonit të paraburgosur e konfirmuan edhe mjeku 
i burgut dhe drejtori i burgut, me ç’rast u kon-
statua se është e domosdoshme që personi i 
paraburgosur të dërgohet në institucion shën-
detësor ku do t’i bëhen ekzaminime përkatëse 
specialistike. 

Në këtë aspekt, Avokati i Popullit kërkoi 
nga drejtori i institucionit që menjëherë të hap 
procedurë, me qëllim të realizimit të ekzamin-
imeve të këtilla. Pas marrjes së pëlqimit nga 
gjykata kompetente, personi i paraburgosur 
menjëherë u dërgua në klinikën përkatëse dhe 
iu nënshtrua të gjitha ekzaminimeve të nevo-
jshme mjekësore.

   AP nr. 2874/14
Parashtruesja nga Shkupi paraqiti para-

shtresë në të cilën cekte se përmbaruesi nga 
Shkupi ka lëshuar urdhër përmbarim për 
kërkesën monetare sipas llogarisë në bankë, 
me të cilën e ka bllokuar llogarinë e saj të tran-
saksionit në të cilën i janë hedhur mjete të cilat 
i pranon në bazë të ndihmës sociale.

Avokati i Popullit iu drejtua përmbaruesit 
dhe me këtë rast kërkoi që gjatë procedurës 
së përmbarimit të mbaj llogari për mbrojtjen 
e interesave të debitorit dhe në këtë kontekst 
kërkoi që menjëherë ta zhbllokojë llogarinë e 
saj të transaksionit. Së këtejmi, Avokati i Po-
pullit sugjeroi se në përputhje me dispozitat e 
Ligjit për përmbarim përjashtohen nga përm-
barimi të ardhurat të cilat realizohen në bazë 
të ndihmës sociale, dhe për këtë shkak për-
mbarimi nuk mund të zbatohet nga këto mjete.

Përmbaruesi veproi sipas kërkesës së 
Avokatit të Popullit dhe dërgoi Kërkesë për 
ndërprerjen e përmbarimit deri te bartësi i 
qarkullimit pagesor, me çka u zhbllokua llog-
aria e transaksionit të parashtrueses, ndër-
sa arkëtimi i kërkesës monetare vazhdoi me 
mjete të tjera të përmbarimit.

   AP nr. 2271/14
Pranë Avokatit të Popullit parashtresë 

parashtroi një qytetar nga Shkupi, në të cilën 
kërkoi ndërhyrje për shkak se shërbimet kom-
petente të Komunës Aerodrom dhe SPM Shkup 
SP me KP Aerodrom i kishin hequr dy automje-
tet nga vendi ku kanë qenë të parkuara.

Pas masave të ndërmarra (shqyrtimit të 
parashtresave dhe dokumentacionit të bashkë-
ngjitur, si dhe adresimit deri te organi kompe-
tent), Avokati i Popullit konstatoi se automje-
tet kanë qenë të parkuara me rregull dhe sipas 
rregullave në përputhje me Lejen e lëshuar 
të komunës për shfrytëzim të përkohshëm të 
hapësirës së parkingut, me ç’rast dërgoi sugje-
rim deri te NP “Parkingu i Qytetit”-Shkup dhe 
SP me KP “Aerodrom që qytetarit t’i kthehen 
automjetet.

Si rezultat i veprimeve të ndërmarra, 
Avokati i Popullit u njoftua se është vepruar 
sipas sugjerimit dhe se automjetet janë liru-
ar nga Shërbimi i karrotrecit të NP “Parkingu 
i Qytetit”-Shkup pa kurrfarë kompensimi në 
para, përkatësisht të njëjtat i janë dorëzuar 
qytetarit i cili e paraqiti parashtresën.
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   AP nr. 2527/14
Një qytetar i shtetit fqinj, me shtetësi të dyfishtë, nga e cila njëra është maqedonase, paraqiti 

parashtresë në të cilën cek se ai është i diskriminuar dhe i vendosur në pozitë të pabarabartë gjatë 
ndarjes së vendit për akomodim në konviktin e studentëve, edhe pse tërësisht i plotëson kushtet e 
cekura në konkurs.

Duke e analizuar dokumentacionin e plotë të bashkëngjitur nga parashtruesi dhe pas shqyr-
timit të kornizës ligjore dhe nënligjore, me të cilën rregullohet akomodimi në konviktet studentore, 
si dhe pas këqyrjes së kryer në aplikimin elektronik, Avokati i Popullit konstatoi mangësi teknike nga 
Ministria gjatë zbatimit të konkursit përmes aplikimit elektronik të kandidatëve, përkatësisht sistemi 
nuk ofronte mundësi për zgjedhjen e qytetit jashtë Maqedonisë. Me qëllim të tejkalimit të problemit 
rrjedhës, Avokati i Popullit kërkoi informata të detajuara nga komisioni kompetent, i cili e bën dhënien 
e pikëve dhe i aprovon aplikacionet e kandidatëve, me ç’rast sugjeroi respektimin e dispozitave për 
trajtim të barabartë të kandidatëve gjatë fitimit të vendit në konviktet studentore.

Pas përfundimit të afatit për pranim dhe përzgjedhjes së studentëve, të cilët i plotësojnë kushtet 
për vendosje në konviktet studentore, në përputhje me Ligjin për standardin studentor, Avokati i Po-
pullit u njoftua nga Ministria kompetente se është vepruar sipas kërkesës dhe sugjerimit të Avokatit 
të Popullit, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij. 

   AP nr. 3675/14
Një qytetar nga Velesi, në parashtresën e parashtruar pranë Avokatit të Popullit theksoi se 

nga ana e organit kompetent – Departamenti për punë administrative Veles në Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, para shtatë vitesh i ishte marrë patentë shoferi i Gjermanisë dhe se edhe përkundër 
kërkesave të tij, akoma nuk i ishte kthyer. 

Avokati i Popullit iu drejtua organit përkatës nga i cili mori përgjigje se në rastin konkret nuk 
mund të veprohet për arsye se patenta e shoferit nuk mund të gjendet – ajo ka humbur. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit i sugjeroi organit kompetent se vep-
rimi i këtillë nuk është në përputhje me rregullat ligjore dhe i cenon të drejtat dhe interesat juridike 
të parashtruesit të parashtresës sepse në asnjë rast nuk mundet dhe as nuk guxon të humbasin do-
kumentet, shkresat dhe aktet nga lënda të cilat janë me karakter zyrtar dhe të cilat shërbejnë si bazë 
për realizimin e të drejtave të qytetarëve. 

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit kërkoi nga organi të ndërmerr veprime në mënyrë që t’i 
gjejë dokumentet e lëndës konkrete, bashkë me patentën e shoferit dhe të njëjtën t’i kthejë men-
jëherë qytetarit në fjalë. 

Konform intervenimit të këtillë, patenta e shoferit u gjet dhe iu kthye parashtruesit të para-
shtresës.

   AP nr. 3046/14
Një qytetare nga Gjevgjelia paraqiti parashtresë për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e 

punës, duke potencuar se nuk është respektuar procedura e punësimit sipas konkursit të shpallur në 
SHFK “Kërste Misirkov” në Gjevgjeli.

 Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit iu drejtua Inspektoratit Shtetëror të 
Arsimit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe kërkoi të kryhet mbikëqyrje në shkollën e përmen-
dur, me ç’rast vuri në pah se në qoftë se konfirmohen të dhënat e parashtrueses të ndërmerren masa 
për përsëritjen e procedurës.

 Inspektorati Shtetëror i Arsimit bëri mbikëqyrje inspektuese dhe e urdhëroi u.d. drejtor-
in e shkollës që ta përsëris procedurën për përzgjedhjen e mësimdhënësit, me qëllim që të punësohet 
person i cili i plotëson kushtet ligjore për mësuese në mësimin klasor.

 Pas reagimit me shkrim, nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës deri te u.d. drej-
tori i shkollës, procedura u përsërit, pas çka parashtruesja u punësua si mësuese në mësimin klasor.
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   AP nr. 1319/14
Bashkëshortët nga fshati Çerkez-Kumanovë, parashtruan parashtresë në të cilën cekën se nuk 

mund ta regjistrojnë fëmijën në Librin amzë të të lindurve, për shkak se personat zyrtarë pranë, 
Drejtorisë për Udhëheqjen e Librave të Amzës në Kumanovë, refuzojnë pranimin e kërkesës sepse 
nëna e fëmijës nuk është shtetase e Republikës së Maqedonisë.

Duke vepruar sipas parashtresës, përfaqësuesit e Avokatit të Popullit zbatuan këqyrje në Drej-
torinë për Udhëheqjen e Librave të Amzës në Kumanovë dhe gjatë bisedës me udhëheqësin e Drej-
torisë konstatuan se të dhënat e pranuara nga Spitali i Përgjithshëm në Kumanovë janë regjistruar 
në Librin amzë të të lindurve, por prindërit, më saktë nëna nuk është shtetase e RM-së dhe nuk ka 
asnjë dokument identifikimi. 

Avokati i Popullit sugjeroi se fëmija ka lindur në institucion publik, ku nëna është identifikuar 
se ka lindur fëmijë, si dhe se në këtë rast organi, Drejtoria për Udhëheqjen e Librave të Amzës nuk 
mundet në mënyrë verbale ta refuzojë pranimin e kërkesës. Në këtë kontekst, u kërkua të pranohet 
kërkesa e parashtruesit dhe në procedurë përkatëse të prononcohet përmes miratimit të aktvendimit 
me qëllim të mbrojtjes papengesë të të drejtave të parashtruesit të parashtresës.

Nga ana e udhëheqësit të Drejtorisë u pranua sugjerimi dhe u ra dakord që prindërit të pa-
raqesin kërkesë për regjistrimin e fëmijës, ndërsa Drejtoria sipas të njëjtës të miratojë aktvendim.

   AP nr. 975/14
Pranë Avokatit të Popullit – Zyra rajo-

nale Kumanovë u parashtrua parashtresë nga 
një qytetar i fshati Llojan, Komuna e Likovës, 
në të cilën thekson se në muajin qershor të 
vitit 2012 ia ka dhënë me qira shtëpinë një 
personi të tretë dhe bashkë me qiramarrësin 
e kanë dërguar kontratën për qiramarrje deri 
te SHA “EVN” – Kumanovë, me qëllim të ndry-
shimit të shfrytëzuesit të njehsorit tarifor. Pas 
kësaj, SHA “EVN” – Kumanovë ka rënë da-
kord dhe është nënshkruar kontrata ndërmjet 
SHA “EVN” – Kumanovë dhe qiramarrësit për 
shfrytëzimin e energjisë elektrike. 

Pas prishjes së kontratës për qiramarrje 
me qiramarrësin, parashtruesi i parashtresës 
ka kërkuar nga SHA “EVN” – Kumanovë ta 
bartë njehsorin në emrin e tij, mirëpo vetëm 
gojarisht është informuar se pikë së pari duhet 
ta paguaj borxhin për energjinë elektrike.  

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit iu drejtua EVN-së me kërkesë që të 
ndërmerren masa për ndryshimin e shfrytë-
zuesit të njehsorit, përkatësisht ai të jetë në 
emrin e pronarit të shtëpisë dhe sugjeroi që 
borxhin e mbetur EVN-ja t’ia arkëtojë ish-qira-
marrësit, në përputhje me kontratën.

 Duke vepruar sipas kërkesës dhe sugje-
rimit, nga ana e EVN-QEK – Kumanovë është 
bërë ndryshimi i kërkuar, përkatësisht para-
shtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën.

  AP nr.1531/14
Një qytetar nga Kërçova paraqiti para-

shtresë për mbrojtjen e të drejtave pranë 
Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
të Maqedonisë, për shkak të zvarritjes së 
paarsyeshme të procedurës sipas kërkesës 
së tij për pension pleqërie, me pjesën propor-
cionale të stazhit të realizuar për sigurim në 
Maqedoni dhe Serbi. 

Pas pranimit të parashtresës, Zyra e 
Avokatit të Popullit në Kërçovë iu drejtua me 
kërkesë Fondit të lartpërmendur, prej ku mori 
përgjigje se për vendosjen sipas kërkesës për 
pension pleqërie pritet përgjigje nga Fondi për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës 
së Serbisë për njohjen e stazhit në R. e Ser-
bisë.

Avokati i Popullit përsëri iu drejtua Fon-
dit, gjithashtu edhe Seksionit për marrëveshje 
ndërkombëtare dhe ua sugjeroi ndërmarrjen 
e veprimeve shtesë, përkatësisht të dërgojnë 
urgjencë deri te organi kompetent i R. së Ser-
bisë.

Pas disa urgjencave të FSPIM arriti 
përgjigjja nga Fondi për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor të Republikës së Serbisë për njohjen 
e stazhit të parashtruesit të parashtresës dhe 
pas kësaj nga ana e Fondit për Sigurim Pen-
sional dhe Invalidor të Maqedonisë u vendos 
sipas kërkesës për pension pleqërie të qyte-
tarit.
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   AP nr. 2457/14
Deri te Avokati i Popullit, parashtresë 

parashtroi një qytetar nga Shkupi, në të cilën 
kërkonte intervenim për shkak se Agjencia për 
Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim-
in Rural nuk ka vepruar sipas kërkesës së tij 
në lidhje me pagesat e drejtpërdrejta nga Pro-
grami për mbështetje financiare të bujqësisë.

Duke i marrë parasysh të dhënat e qyte-
tarit, Avokati i Popullit hapi procedurë dhe nga 
Agjencia kërkoi informata për arsyet se pse 
nuk i është përgjigjur kërkesës së tij dhe nuk i 
janë paguar mjetet financiare në bazë të Pro-
gramit për mbështetje financiare të bujqësisë. 
Njëherësh, Avokati i Popullit sugjeroi se nëse 
janë plotësuar kushtet për këtë, të ndërmerr-
en masa për realizimin papengesë të kësaj të 
drejte të parashtruesit të parashtresës.

Duke vepruar sipas kërkesës, Agjencia 
njoftoi se kishte vepruar sipas kërkesës së 
qytetarit dhe se pas kontrollit të kryer admi-
nistrativ për përmbushjen e kritereve, sa i për-
ket Programit për mbështetje financiare në bu-
jqësi, ka miratuar aktvendim për aprovimin e 
pagesës dhe e ka njoftuar me shkrim qytetarin 
në lidhje me atë që ka vendosur.

   AP nr. 1007/14
Një qytetar nga Manastiri paraqiti para-

shtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën 
kërkoi intervenim para Gjykatës Themelore në 
Kriva Pallankë për shkak të zvarritjes së proce-
durës për fitimin e klauzolës së plotfuqishmërisë 
dhe ekzekutuese të aktgjykimit gjyqësor. 
Parashtruesi potencon se në muajin janar të 
vitit 2014, me kërkesë të Gjykatës përmes 
dërgesës postare e ka dërguar aktgjykimin në 
fjalë, me obligim që më pas Gjykata ta dërgoj 
me klauzolën e vënë për plotfuqishmëri dhe 
ekzekutim. Pasi kalojnë disa muaj dhe pas in-
tervenimeve të pasuksesshme të parashtruesit 
për përshpejtimin e procedurës, ai iu drejtua 
Avokatit të Popullit.

Nga procedura e zbatuar, Avokati i Po-
pullit konstatoi zvarritje të paarsyeshme të 
procedurës nga shërbimi gjyqësor, prandaj 
dhe kërkoi që Gjykata menjëherë të veprojë 
sipas kërkesës së parashtruesit dhe t’ia kthejë 
dhe dërgojë aktgjykimin në fjalë me vërtetimin 
për plotfuqishmëri dhe ekzekutim.

Gjykata veproi sipas sugjerimit të dhënë 
të Avokatit të Popullit dhe ktheu përgjigje për 
datën se kur aktgjykimi në fjalë është kom-
pletuar me klauzolat e kërkuara dhe kur i është 
dërguar aplikuesit, përkatësisht parashtruesit 
të parashtresës. Parashtruesi i parashtresës e 
realizoi të drejtën e tij.

   AP nr. 1742/14
Një qytetar nga Manastiri, në emër të 

banorëve të rrugës së tij, paraqiti parashtresë 
në të cilën kërkonte intervenim të Avokatit të 
Popullit ndaj Inspektoratit të Komunës Mana-
stir, për shkak se i njëjti nuk kishte vepruar 
sipas kërkesës së tyre për heqjen e traut prej 
hekuri të vendosur në mënyrë të paligjshme 
dhe pa leje në këtë rrugë, me çka pamundëso-
het qarkullimi normal i automjeteve me karak-
ter emergjent.
 Avokati i Popullit, duke vepruar sipas 
parashtresës, nga provat e siguruara konsta-
toi se trau në fjalë është vendosur pa leje, me 
çka është kufizuar e drejta e lëvizjes së lirë 
të automjeteve dhe banorëve të kësaj rruge. 
Pas kësaj, Inspektorati i Komunës së Mana-
stirit kërkoi intervenim të menjëhershëm për 
heqjen e të njëjtit.
 Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit 
të Popullit objekti i paligjshëm është hequr, e 
që u konfirmua personalisht nga parashtruesi i 
parashtesës.

   AP nr. 536/14
Në Zyrën rajonale të Avokatit të Popullit 

në Tetovë, parashtresë paraqiti një banor nga 
Gostivari, në të cilën kërkonte intervenim për 
shkak të ngarkimit dyfish me borxh për taksë 
radiodifuzive, edhe pse vajza e tij posedon do-
kumentacion me të cilin dëshmohet se është 
person me aftësi të kufizuara trupore.

Avokati i Popullit, në përputhje me kom-
petencat, iu drejtua me shkrim Drejtorisë së të 
Ardhurave Publike – Tetovë dhe NP Radiotele-
vizioni i Maqedonisë – Shkup me sugjerimin që 
të ndërmerren masa për tejkalimin e proble-
mit, përkatësisht amvisëria e parashtruesit të 
parashtresës të lirohet nga obligimi i pagimit 
të taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen akt-
vendimet e dërguara për përcaktimin e taksës 
radiodifuzive.

Drejtoria e të Ardhurave Publike-Tetovë 
dhe NP Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shkup, 
e njoftuan me shkrim Avokatin e Popullit se 
sugjerimi i tij është pranuar në tërësi dhe 
familja e parashtruesit të parashtresës është 
liruar nga obligimi për pagimin e taksës radio-
difuzive.
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   AP nr. 2309/14
Pranë Avokatit të Popullit parashtresë paraqiti një qytetar nga fsh. Oxhalia – Karbinci, shfrytë-

zues i ndihmës sociale në para dhe kërkoi mbrojtjen e të drejtës së mbrojtjes shëndetësore, për 
shkak se Qendra për Punë Sociale në Shtip nuk mund ta paraqes si shfrytëzues në Fondin për Sigurim 
Shëndetësor – Njësia rajonale Shtip.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit zbatoi këqyrje në QPS Shtip dhe konstatoi 
se nga ana e Fondit për Sigurim Shëndetësor nuk i lëshohet kartela shëndetësore elektronike, sepse 
në evidencën e Fondit ky person ka sigurim shëndetësor si bujk individual dhe i njëjti mbrojtjen 
shëndetësore e ka shfrytëzuar personalisht, ndërsa bashkëshortja e tij si anëtare e familjes. Si bujk 
individual personi i ka paguar me rregull kontributet në Fondin për Sigurim Shëndetësor deri në vitin 
2004, kur është kryer pagesa e fundit. 

Avokati i Popullit gjatë këqyrjes, i sugjeroi personit zyrtar, i cili e udhëheq evidencën e bujqve 
të regjistruar – shfrytëzues të sigurimit shëndetësor, se është e nevojshme të paralajmërohen të 
siguruarit të cilët nuk e bëjnë pagesën e kontributeve shëndetësore apo në procedurë gjyqësore të 
kërkohet arkëtimi i borxhit të prapambetur. Njëkohësisht, udhëheqësit të Shërbimit rajonal të Fondit 
për Sigurim Shëndetësor i sugjeroi se bëhet fjalë për person të sëmurë dhe të pamundur në moshë 80 
vjeçare, i cili është shfrytëzues i ndihmës së përhershme në para, e që paraqet bazë për sigurimin e 
tij shëndetësor. Gjithashtu, Qendrës për Punë Sociale, Avokati i Popullit i sugjeroi të ndërmarrin masa 
dhe të thirret parashtruesi i parashtresës për shkak të çregjistrimit nga sigurimi shëndetësor në bazë 
të bujkut individual dhe sigurimit të tij si shfrytëzues i ndihmës së përhershme në para. 

Pas intervenimeve të lartpërmendura parashtruesi e njoftoi Avokatin e Popullit se e ka realizuar 
të drejtën, përkatësisht ka bërë sigurimin shëndetësor, ndërkaq ka filluar edhe procedura e për-
gatitjes së kartelës elektronike shëndetësore. 

  AP nr. 3528/14; 3533/14, 3534/14, 3535/14 и 353614
Mësimdhënësit e punësuar në SHMK “Jane Sandanski” – Shtip, nga Avokati i Popullit 

kërkuan mbrojtjen e të drejtave të tyre nga marrëdhënia e punës, për shkak se nga ana e drej-
torit të shkollës kishin pranuar aktvendime për zvogëlimin e pagave, në shumë prej 15% në 
kohëzgjatje prej 1 viti, në bazë të raportit të pranuar me rezultatet e kontrollit ekstern për arrit-
jen e suksesit të nxënësve në shkollat e mesme. Kundër aktvendimit për zvogëlimin e pagës, 
mësimdhënësit kishin paraqitur kundërshtim deri te Këshilli i Shkollës, i cili u kishte dorëzuar 
Konkluzion se nuk është kompetent për të vepruar sipas të njëjtëve, duke u thirr në Ligjin për 
arsim të mesëm dhe i ka drejtuar që të drejtat e tyre t’i kërkojnë në procedurë gjyqësore.

Avokati i Popullit duke i analizuar parashtesat e parashtruara dhe provat me shkrim ndaj 
të njëjtëve, konstatoi se nga ana e Këshillit të Shkollës është bërë shkelje e të drejtës së mbroj-
tjes së të drejtave nga marrëdhënia e punës e parashtruesve të parashtresës, duke e aplikuar 
gabimisht Ligjin për arsim të mesëm. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit i sugjeroi Këshillit 
të Shkollës se ai është organi i cili, në përputhje me Ligjin për arsim të mesëm, është kompe-
tent të vendos sipas kundërshtimeve dhe ankesave të të punësuarve, ndërsa kjo kompetencë 
parashikohet edhe në Marrëveshjen kolektive për arsim të mesëm, sipas të cilës të punësuarit 
në shkollë, kundër vendimit të miratuar në lidhje me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë, 
kundërshtimin ia paraqesin Këshillit të Shkollës, ndërsa Këshilli i Shkollës e ka për detyrë të 
merr vendim sipas kundërshtimit.

Duke e vënë në pah këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit kërkoi që Këshilli i Shkollës 
përsëri t’i shqyrtojë kundërshtimet e parashtruesve të parashtesave dhe të vendos sipas të 
njëjtave, duke i marrë parasysh faktet dhe provat e bashkëngjitura ndaj kundërshtimeve të 
mësimdhënësve.

Këshilli i Shkollës e aprovoi sugjerimin e Avokatit të Popullit, e përsëriti procedurën dhe 
miratoi vendime sipas kundërshtimeve të paraqitura, me çka mësimdhënësit e pakënaqur fituan 
afat të ri për paraqitjen e padisë deri te gjykata kompetente për mbrojtjen e të drejtave nga 
marrëdhënia e punës.
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   AP nr. 2216/14
Pranë Zyrës rajonale të Avokatit të Po-

pullit në Tetovë, parashtresë paraqiti një banor 
nga Tetova, në të cilën cekte se QEK “Tetovë” 
pranë “EVN Maqedoni” SHA – Shkup nuk ve-
pron sipas kërkesës së tij për ndërrimin e 
shtyllës së dëmtuar elektrike dhe njehsorit të 
rënë.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit iu drejtua “EVN Maqedoni” SHA – 
Shkup dhe kërkoi informata se a është ndër-
ruar shtylla elektrike në fjalë sepse nga ana e 
shërbimit kompetent është konstatuar se ajo 
është e amortizuar dhe se nevojitet ndërrimi 
i saj.

Duke vepruar sipas kërkesës, “EVN 
Maqedoni” SHA – Shkup, me shkresë e njoftoi 
Avokatin e Popullit se nga ana e shërbimeve 
kompetente të QEK (Qendra Energjetike e 
Konsumatorëve) Tetovë, janë zhvilluar aktivi-
tete përkatëse në vendin e ngjarjes dhe shtylla 
është ndërruar. Pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit parashtruesi e realizoi të drejtën.

   AP nr. 2/14
Një qytetar nga Shkupi paraqiti para-

shtresë deri te Avokati i Popullit – Zyra rajonale 
në Kërçovë kundër përmbaruesit nga Ohri, për 
shkak të bllokimit të llogarisë së transaksionit 
përmes së cilës i pranon paratë nga shtesa e 
veçantë për vajzën e tij si person i sëmurë kro-
nik, sipas aktvendimit të IP Qendra Ndërkomu-
nale për Punë Sociale Shkup-Kisella Vodë.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avoka-
ti i Popullit – Zyra Rajonale në Kërçovë konsta-
toi se bëhet fjalë për përmbarim i cili është në 
kundërshtim me dispozitat e Ligjit për përmba-
rim, me ç’rast përmbaruesit i dërgoi kërkesë 
për zhbllokimin e llogarisë së parashtruesit, 
duke e vënë në pah cenimin e të drejtave të tij.

Përmbaruesi menjëherë veproi sipas su-
gjerimit dhe bankës i dërgoi kërkesë për zhbllo-
kimin e llogarisë së transaksionit me tërheqjen 
e urdhrit për përmbarim, me çka parashtruesi 
e realizoi të drejtën.





P R O M O V I M I  I  T Ë  D R E J T AV E 
D H E  L I R I V E  T Ë  N J E R I U T
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Promovimi është me rëndësi të veçantë për realizimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. 
Sipas Avokatit të Popullit, ai është i rëndësishëm nga dy aspekte, me të njëjtin përforcohen njo-
huritë dhe kapacitetet e administratës shtetërore, por njëkohësisht përforcohet edhe vetëdija, 
si dhe informimi i qytetarëve në lidhje me të drejtat të cilat u përkasin dhe për të cilat mund të 
kërkojnë mbrojtje adekuate. Rrjedhimisht me këtë, në vitin 2014, Avokati i Popullit vazhdoi të 
ndërmerr aktivitete në këtë fushë. 

Me rastin e promovimit të Raportit Vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit 
dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 2013, si dhe Raportit Vjetor të Me-
kanizmit Parandalues Nacional në lidhje me gjendjen në vendet e privimit nga liria, në vitin 2014 
Avokati i Popullit realizoi takim me ambasadorët e më shumë vendeve-anëtare të Bashkimit 
Evropian, Ambasadorin dhe Shefin e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoni, si dhe me 
Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në takim, mes tjerash, u theksua domos-
doshmëria e përforcimit të mandatit të Institucionit si parakusht i cili do të kontribuoj drejt rritjes 
së shkallës së mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve.

Në vitin raportues ngjarjet promovuese u ndërmorën përmes realizimit të më shumë akti-
viteteve projektuese, përkatësisht me mbështetjen e më shumë donatorëve, mes të cilëve edhe 
me Instrumentin për Ndihmë Teknike dhe Shkëmbin të Informatave të Komisionit Evropian-
TAIEX. Në pjesën e aktiviteteve promovuese u organizuan tri punëtori, nga të cilat njëra me 
karakter rajonal dhe dy vizita studimore. Gjithashtu, në vitin 2014 për herë të parë, Institucioni 
fitoi mbështetje financiare për realizimin e idesë së vet projektuese nga Ambasada e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë, me çka në Ohër u mbajt punëtoria dyditore.

Punëtoria me karakter rajonal iu përkushtua institucioneve psikiatrike dhe mbikëqyrjes 
që kryhet mbi to, me qëllim të mbrojtjes nga tortura dhe trajtimit johuman. Në të morën pjesë 
përfaqësues nga të gjithë mekanizmat parandalues nacional (MPN) të Evropës Juglindore, si 
dhe përfaqësues të Komitetit Kundër Torturës të Këshillit të Evropës, Nënkomitetit për Para-
ndalimin e Torturës të Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësues të MPN-ve nga vendet-anëtare të 
Bashkimit Evropian, Sllovenia, Austria dhe Kroacia. Konferenca ishte një forum për diskutim në 
lidhje me kompetencat e MPN-ve kur bëhet fjalë për mbikëqyrjen e institucioneve të shëndetit 
mendor dhe trajtimin e personave të privuar nga liria në to, ndërsa me qëllim të parandalimit të 
torturës dhe llojeve të tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues. Në punëtori 
u prezantuan standardet me theks të veçantë mbi mjetet e kufizimit, si dhe trajtimin e grupeve 
vulnerabile, trajtimin e personave të hospitalizuar me detyrim, si dhe deinstitucionalizimin e per-
sonave me sëmundje mendore, ndërkohë që u prezantuan edhe standardet e Komitetit Evropian 
për Parandalimin e Torturës dhe roli i Nënkomitetit për Parandalimin e Torturës pranë Kombeve 
të Bashkuara.

Punëtoria e parë, nga dy punëtoritë nacionale TAIEX, iu përkushtua problemit shumëvjeçar 
të cilin e ka Republika e Maqedonisë me denacionalizimin, si dhe rolit të Avokatit të Popullit në 
gjithë këtë proces. Përveç përfaqësuesve të faktorëve relevantë në shtet, në lidhje me këtë 
çështje, në punëtori me prezantime komparative morën pjesë edhe përfaqësuesit e zyrave të 
ombudsmanëve të Bullgarisë dhe Rumanisë. 

Punëtoria e dytë nacionale TAIEX e përfshiu temën e bashkëpunimit të Avokatit të Popullit 
me mediat. Në të u fol hapur për përfitimet, por edhe problemet të cilat i ka Institucioni në lidhje 
me komunikimin me mediat, si dhe për mënyrën në të cilën të njëjtat reflektohen mbi informimin 
e qytetarëve, ndërsa gjithnjë me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Përveç 
përfaqësuesve të më shumë shtëpive mediatike të vendit, në punëtori me fjalim të tij mori pjesë 
edhe përfaqësuesi i Zyrës së Bordit të Ombudsmanit të Austrisë (AOB), si dhe një gazetar nga 
Republika e Kroacisë.
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Ngjarjet e mbështetura nga ky Instrument i Komisionit Evropian, përveç që kontribuojnë në 
përforcimin e kapaciteteve institucionale, njëkohësisht mundësojnë shkëmbimin e përvojave dhe 
praktikave evropiane, si dhe përforcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional të Avokatit të Popullit 
me institucionet e përafërta të Bashkimit Evropian.

Në vitin 2014, Avokati i Popullit realizoi bashkëpunim projektues me Ambasadën e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë. Me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës u realizua punëtori dyditore e cila përfshiu dy tema me interes të 
veçantë për qytetarët e Maqedonisë, përkatësisht mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në pro-
cedurat e përmbarimit, si dhe procesin e realizimit dhe mbrojtjes së të drejtës zgjedhore. Me 
fjalime të tyre morën pjesë përfaqësuesit e të gjitha institucioneve relevante në vend, ndërsa 
konkluzionet nga kjo ngjarje dyditore lanë hapësirë për aktivitete të tjera projektuese të cilat, 
me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës SHBA në Maqedoni, do të 
realizohen në të ardhmen. 

Gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit realizoi bashkëpunim edhe me UNICEF-in, i 
cili rezultoi me krijimin dhe promovimin e lojës interaktive për fëmijë, e cila ka për qëllim tua 
afrojë të drejtat fëmijëve të moshës 8 deri 12 vjeçare. Në kuadër të këtij bashkëpunimi u hartua 
broshurë nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës, dedikuar fëmijëve, në gjuhë lehtësisht të kup-
tueshme për ta. Broshura është e aksesshme në gjuhën shqipe dhe maqedonase, ndërsa në pe-
riudhën e ardhshme do të përkthehet edhe në të gjitha gjuhët e tjera të cilat fliten në Republikën 
e Maqedonisë. Falë  mbështetjes së UNICEF-it, broshura do të shtypet dhe do t’u shpërndahet 
shfrytëzuesve të saj të fundit, fëmijëve të shkollave në mbarë Republikën. 

Në kuadër të fushatës për njoftimin e grupeve të margjinalizuara të qytetarëve, si dhe 
qytetarëve nga mjediset rurale me të drejtat nga mbrojtja sociale, mbrojtja dhe sigurimi shënde-
tësor dhe sigurimi pensional dhe invalidor, në më shumë lokalitete të Republikës, Avokati i Popul-
lit zhvilloi takime me qytetarët, me qëllim të informimit të tyre për mënyrën dhe mekanizmat e 
mbrojtjes së të drejtave të tyre. Në këto takime qytetarët e pranishëm shprehën interesim për 
temat e prezantuara, veçanërisht në lidhje me dispozitat ligjore të cilat e rregullojnë pensionin e 
pleqërisë, mënyrën e pagimit të shërbimeve tek mjeku amë, si dhe kompensimet në para për të 
drejtat sociale, ndërkaq u interesuan edhe për realizimin e të drejtave nga fusha të tjera, veça-
nërisht për regjistrimin e fëmijëve në librat e amzës.

Në vitin raportues 2014, Institucioni Avokati i Popullit, kompetencat e tij nga fusha e të 
drejtave të fëmijëve i promovoi edhe para një grupi nxënësish të Shkollës Fillore “Kuzman Shap-
karev” nga Shkupi.

Me rastin e 19 nëntorit, Ditës Botërore për parandalimin e çdo lloj abuzimi të fëmijës, 
fëmijët ombudsmanë nga disa shkolla të Kumanovës, Tetovës dhe Gostivarit, e vizituan zyrën 
e Avokatit të Popullit. Përveç njohjes me punën e Institucionit dhe para së gjithash me punën e 
Seksionit për të drejtat e fëmijës dhe të drejtat e personave me nevoja të veçanta, u potencua 
edhe nevoja për komunikim më të shpeshtë midis Avokatit të Popullit dhe fëmijëve ombuds-
manë, me qëllim të mbrojtjes më të madhe të të drejtave të fëmijëve nga dhuna dhe cenimi i të 
drejtave të tyre.

Problemi me fëmijët përdorues të drogave dhe nevoja për mbrojtjen e tyre, si kategori e 
personave vulnerabil, ishte temë e tribunës të cilën në Shkup e organizoi Avokati i Popullit me 
Organizatën Joqeveritare “HOPS”.

Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional mori pjesë në tryezën e rrumbullakët 
të organizuar nga Zyra Programore e Këshillit të Evropës në kuadër të Projektit: “Përforcimi i 
kapaciteteve të organeve për zbatimin e ligjit për trajtimin përkatës të personave të ndaluar dhe 
të dënuar”. Gjithashtu, mori pjesë aktive në punëtoritë për edukimin e nëpunësve policorë, në 
të cilat e prezantoi rolin e Avokatit të Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional, në pjesën e 
kontrollit mbi trajtimin e personave të paraburgosur dhe të ndaluar.

Mekanizmi Parandalues Nacional mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga 
Zyra e Komisarit të Lartë për Refugjatë (UNHCR) dhe Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë 
Publikë në të cilën u diskutua në temën: “Mandati dhe rekomandimet për vendet ku privohen 
dhe përkohësisht ndalohen migrantët ilegalë dhe të huajt”. Në këtë ngjarje u prezantuan kon-
statimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit lidhur me nevojën e realizimit të të drejtave 
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të migrantëve ilegalë gjatë kohës së ndalimit të tyre, me theks të veçantë mbi ndalimin e grave 
dhe fëmijëve dhe nevojën e sigurimit të kushteve adekuate të vendosjes të cilat janë përcaktuar 
edhe me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Aktivitetet promovuese, në vitin raportues, u ndoqën nga ana e mediave, si dhe u publi-
kuan në faqen e internetit të Avokatit të Popullit, me çka u mundësua transparencë dhe informim 
më i madh si për qytetarët, ashtu edhe për organet e administratës shtetërore.



P A R A N D A L I M I  I  T O R T U R Ë S  D H E 
L L O J E V E  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
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Në vitin 2014, Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional, në përputhje me auto-
rizimet nga Protokolli Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve tjera të Trajtimit Bru-
tal, Jonjerëzor, Nënçmues ose Ndëshkues realizoi 27 vizita parandaluese në vendet e privimit nga 
liria, prej të cilave 13 ishin të rregullta, 11 për rikontroll, si dhe 3 vizita të jashtëzakonshme, në 
institucione në të cilat lëvizja e lirë është e kufizuar.

 Sikurse edhe gjatë viteve të kaluara, edhe në këtë vit raportues, Mekanizmi Parandalues 
Nacional realizoi vizita në vendet e privimit nga liria, të cilat në përputhje me Protokollin Fakul-
tativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve tjera të Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues 
ose Ndëshkues paraqet çdo lloj forme të paraburgimit ose burgimit, apo ndalimit të personave 
në kapacitete publike ose private në të cilat personit nuk i lejohet që me vetëdashje ta braktisë, 
ndërkaq sipas urdhrit gjyqësor, administrativ ose të organit tjetër. 

 Në kuadër të vizitave të rregullta u përfshinë 5 stacione policore, 4 pika të kalimit kufitar, 
Burgu Kumanovë, ndërsa gjatë këtij viti u vizituan edhe 3 azile për pleq. Vizitat për rikontroll u 
realizuan në 5 stacione policore, 4 institucione ndëshkuese-korrektuese, 3 institucione psikiatrike 
dhe gjatë këtyre vizitave u vlerësua implementimi i rekomandimeve të dhëna paraprakisht të 
MPN-së nga vizitat e rregullta. Në pjesën e institucioneve ndëshkuese-korrektuese u zbatuan 
vizita monitorimi ose për rikontroll në: ENK “Idrizovë”, ENK Shtip, Burgun Manastir dhe Burgun 
Prilep, ndërkohë që u vizituan edhe spitalet psikiatrike në Shkup, Demir Hisar dhe Negorci. 

 Vizitat e jashtëzakonshme u realizuan në Qendrën për Pranimin e të Huajve dhe në Entin 
Edukues-Korrektues Tetovë, për shkak të gjendjeve serioze dhe shqetësuese në këto vende të 
privimit nga liria dhe deri te trupat kompetent u dërguan informata të veçanta.

 Në vitin 2014, Mekanizmi Parandalues Nacional vazhdoi me përfshirjen e bashkëpunë-
torëve të jashtëm nga më shumë profile dhe në këtë mënyrë mundësimin e qasjes multidisiplin-
are gjatë zbatimit të vizitave, duke u udhëhequr nga rekomandimet e Asociacionit për Parandali-
min e Torturës.

 Gjatë kohës së vizitave u përfshinë edhe ekspertë nga: Shoqata e Psikiatërve, Shoqata e 
Foreznikëve pranë Institutit për Mjekësi Ligjore, Shoqata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji, 
Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, Shoqata e Punonjësve Social e Qytetit të Shkupit, 
ndërsa këtë vit u përfshi edhe Shoqata e Infermiereve, Teknikëve dhe Mamive.

 Në vitin 2014, përveç realizimit të vizitave standarde të vendeve ku personat privohen 
nga liria, MPN-ja realizoi vizita edhe në institucionet e hapura, me qëllim që të përcaktohen 
kushtet materiale dhe trajtimi i grupeve të veçanta vulnerabil, të cilët janë të kufizuar në lëvizje 
për shkaqe shëndetësore ose shkaqe të tjera. Së këtejmi, u vizituan tre azile për pleq ku u ko-
ntrolluan kushtet në të cilat janë të vendosur, si dhe mbrojtja shëndetësore dhe sociale e cila u 
ofrohet këtyre personave dhe paraqesin parakushte të cilat janë të nevojshme për trajtim human 
dhe dinjitoz me personat e moshuar, ndërsa vizitat u realizuan me shoqërimin e punonjësit social 
dhe infermieres. 

 Gjatë vizitave për rikontroll të institucioneve ndëshkuese-korrektuese u vu re se edhe më 
tutje problem të madh parqet mbipopullimi i kapaciteteve, ndërkaq në këtë situatë në mënyrë 
plotësuese ndikon renovimi i Entit Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Për shkak të gjendjeve të 
hasura në këtë institucion, Mekanizmi Parandalues Nacional dërgoi edhe kërkesë për ndërmarr-
jen e masave urgjente deri te Drejtoria e Entit Ndëshkues-Korrektues dhe Drejtoria për Ekze-
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kutimin e Sanksioneve, në pjesën e sigurimit të shtretërve për të gjithë personat e dënuar, per-
sonat e vendosur në Repartin e Pranimit, pas klasifikimit të tyre të transferohen menjëherë në 
repartet përkatëse me qëllim të përmbushjes së qëllimit të Repartit të Pranimit, si dhe reduktimit 
të mundësisë për përhapjen e infeksionit kriminogjen, sigurimin e kushteve përkatëse për or-
ganizimin e procesit mësimor dhe renovimin e hapësirave në të cilat vendosen personat e dënuar 
me probleme shëndetësore.

 Gjatë vizitave të jashtëzakonshme, të cilat u realizuan në Qendrën për të Huaj dhe Mi-
grantë Ilegalë, si dhe në Entin Edukues-Korrektues, u konstatuan gjendje shqetësuese lidhur me 
kushtet materiale, por edhe në vet realizimin e të drejtave të personave të cilët janë të vendosur 
aty. Në këtë kontekst, u dërguan edhe informata të veçanta adresuar ministrive kompetente për 
ndërmarrjen e masave urgjente dhe konkrete me të cilat do të sigurohen kushte përkatëse, si 
për vendosjen ashtu edhe për realizimin e të drejtave gjatë kohës derisa zgjatë privimi nga liria.

 Mekanizmi Parandalues Nacional e prezantoi Raportin e tretë vjetor për vitin 2013 i cili 
përmban pjesë të veçantë tematike për gjendjen me migrantët ilegalë dhe azilkërkuesit. Raporti 
u prezantua më 25 qershor me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Viktimave nga 
Tortura. Raporti Vjetor iu dërgua të gjitha organeve përkatëse dhe ministrive kompetente, si 
dhe Nënkomitetit për Parandalimin e Torturës të Kombeve të Bashkuara, Komitetit Evropian për 
Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Jonjerëzor, Përçmues ose Ndëshkues, si dhe institucioneve 
ndërkombëtare për parandalimin e torturës dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.





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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Avokati i Popullit, gjatë vitit 2014, në mënyrë aktive vazhdoi t’i ndjek gjendjet nga të gji-
tha sferat në shoqëri, të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e qytetarëve. Në këtë kontekst, zbatoi 
hulumtime dhe hartoi informata të veçanta për gjendjet e konstatuara me rekomandime për 
tejkalimin e tyre dhe të njëjtat ua dërgoi institucioneve kompetente.

Gjithashtu, Avokati i Popullit në të gjitha rastet kur vlerësonte se aktet normative janë në 
kundërshtim me Kushtetutën apo se dispozita të caktuara ligjore krijojnë probleme në realizi-
min e të drejtave të qytetarëve dërgonte propozim deri te Gjykata Kushtetuese për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë të ligjeve, përkatësisht iniciativa për ndryshime ligjore.

Numri i rritur i parashtresave të paraqitura, të cilat kishin të bënin me realizimin e të 
drejtave të qytetarëve si persona të siguruar, ishte shkas që Avokati i Popullit të zbatojë hulumtim 
të posaçëm për atë se si qytetarët e realizojnë të drejtën e mbrojtjes dhe sigurimit shëndetësor.

Theks i veçantë u vu mbi rrjedhën e procedurave sipas kërkesave të qytetarëve për atë se 
si bëhet rimbursimi i mjeteve për shërbimet e ofruara shëndetësore, kërkesat për mjekim spi-
talor, pajisje ndihmëse ortopedike, mungesë nga puna për shkak të lindjes dhe ngjashëm. Hu-
lumtimi u zbatua në bazë të Pyetësorit i cili përmbante 18 pyetje dhe i njëjti iu dërgua 30 njësive 
rajonale të Fondit për Mbrojtje Shëndetësore dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

Në bazë të përgjigjeve të pranuara, Avokati i Popullit konstatoi më shumë probleme, në 
mesin e të cilave se ndryshimi i shpeshtë i kornizës ligjore krijon pasiguri juridike tek qytetarët, 
pastaj se bashkëpunimi në relacion Ministri e Shëndetësisë-Fondi për Sigurim Shëndetësor është 
në nivel tejet të ulët, si dhe se ministria kompetente, në numrin më të madh të rasteve, nuk 
vendos brenda afatit të paraparë ligjor sipas kërkesave të qytetarëve. Për gjendjet e konstatu-
ara, Avokati i Popullit rekomandoi edukim dhe trajnim të vazhdueshëm të personave zyrtarë 
sa i përket legjislacionit nga fusha e shëndetësisë, thjeshtëzimit të procedurës për paraqitjen e 
kërkesave nga ana e qytetarëve, veçanërisht gjatë sigurimit të dokumentacionit të nevojshëm, 
si dhe mundësisë që në të ardhmen ai të sigurohet sipas detyrës zyrtare. Gjithashtu, njëri 
nga rekomandimet ka të bëjë me përmirësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit në relacion 
Fondi për Sigurim Shëndetësor-Ministria e Shëndetësisë, me qëllim të realizimit në kohë dhe në 
mënyrë cilësore të të drejtave të qytetarëve. Sa u përket problemeve nga kjo fushë u hartua 
Informatë e veçantë për realizimin e të drejtave të qytetarëve nga fusha e mbrojtjes 
shëndetësore.

Avokati i Popullit, përmes Seksionit të posaçëm për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i 
monitoron gjendjet në lidhje me sigurimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të fëmijëve, ndërsa në këtë kontekst e ndjek edhe gjendjen e kategorisë së fëmijëve 
në rrugë, problem për të cilin u zbatua hulumtim i veçantë me qëllim që të detektohen problemet 
me këta fëmijë dhe të jepen rekomandime për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara.

Nga hulumtimi, Avokati i Popullit konstatoi se ky problem akoma është i pranishëm, për 
shkak se në 17 qendra për punë sociale në mbarë shtetin, janë evidentuar fëmijë në rrugë dhe 
se më të përfaqësuar janë fëmijët e bashkësisë etnike rome. Si një nga problemet kryesore se 

HULUMTIME, INFORMATA TË VEÇANTA, INICIATIVA 
DHE MENDIME
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pse këta fëmijë janë në rrugë u theksua gjendja e pavolitshme financiare, niveli i ulët i arsimimit 
të familjeve të këtyre fëmijëve, por edhe fakti se një numër i madh i tyre nuk janë evidentuar 
në evidencën e amzës.

Për tejkalimin e këtij problemi, deri te ministria kompetente është dërguar Informatë e 
veçantë për gjendjen e fëmijëve në rrugë në të cilën, mes tjerash, Avokati i Popullit rekoman-
doi të ndërmerren masa për edukimin e vazhdueshëm të prindërve për rëndësinë e zhvillimit të 
drejtë dhe arsimimit të fëmijëve, si dhe të ndërmerren masa për regjistrimin në evidencën e 
amzës, me qëllim të realizimit të mëtutjeshëm të të gjitha të drejtave të këtyre fëmijëve.

Vizita e azileve të pleqve në Shkup, Manastir, Prilep dhe Kumanovë kishte për qëllim për-
caktimin e gjendjeve në këto institucione. Nga vizitat e realizuara u konstatua se në to nuk ka 
kuadër përkatës i cili do të kujdesej për personat e moshuar, si dhe se personave të moshuar nuk 
u është siguruar mundësia e paraqitjes së ankesave për problemet me të cilat ballafaqohen. Për 
këto shkaqe, njëri nga rekomandimet e dhëna në Informatën e veçantë për gjendjet në azi-
let e pleqve është të mundësohet punësimi i personave profesional konform nevojave të azileve 
dhe t’u mundësohet që në formë të shkruar të mund t’i shprehin ankesat e tyre.

Në vitin raportues, Avokati i Popullit e hulumtoi situatën me regjistrimin e fëmijëve në klasë 
të parë të arsimit fillor, si dhe në vit të parë të arsimit të mesëm. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte 
të konstatohet nëse dhe sa respektohet obligimi për regjistrimin e fëmijëve në arsimin fillor dhe 
të mesëm, vendimi për rajonalizim gjatë regjistrimeve, si dhe nëse gjatë formimit të paraleleve 
përfaqësohen nxënës nga bashkësi të ndryshme etnike në ato shkolla ku ka nxënës të bashkë-
sive të ndryshme etnike.

Kështu që me hulumtimin u përfshinë 38 shkolla fillore nga nëntë qytete të Maqedonisë. Të 
dhënat e pranuara vënë në pah faktin se numri më i madh i shkollave fillore bëjnë përpjekje që 
në mënyrë të barabartë t’i shpërndajnë nxënësit, duke qenë të vëmendshëm që në çdo paralele 
të ketë përafërsisht numër të njëjtë të nxënësve, pjesëtarë të bashkësive më të vogla etnike. 
Ka edhe shkolla në të cilat janë formuar paralele etnikisht të pastra për shkak të rezistencës së 
prindërve që fëmijët e tyre t’i regjistrojnë në shkolla ku ka fëmijë nga bashkësi të tjera.

Sa i përket arsimit të mesëm, u përfshinë 26 shkolla të mesme në 12 qytete. Të dhënat e 
pranuara vënë në pah faktin se 60 % e shkollave të mesme janë të kënaqura me numrin e nxë-
nësve të regjistruar, pjesëtarë të grupeve të margjinalizuara në vit të parë të arsimit të mesëm. 
Po ashtu, një pjesë e madhe e këtyre shkollave konstatuan se vërehet rritje e numrit të nxënësve 
të regjistruar nga bashkësitë më të vogla etnike, veçanërisht nga pjesëtarët e bashkësisë rome. 

Si konstatime përfundimtare, nga hulumtimi i zbatuar të prezantuara në Informatën e 
veçantë për ndjekjen e regjistrimit të fëmijëve në klasë të parë në arsimin fillor dhe 
në vit të parë në arsimin e mesëm, mes tjerash, Avokati i Popullit e sugjeroi nevojën e 
bashkëpunimit dhe komunikimit më të madh midis mësimdhënësve, shërbimit profesional në 
shkolla me prindërit e grupeve të margjinalizuara me qëllim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë 
e arsimimit. Njëherësh, u konstatua nevoja për organizimin e punëtorive për trajnimin e kuadrit 
mësimdhënës me qëllim të qasjes më të mirë të mësimdhënësve ndaj nxënësve, si dhe an-
gazhimit më të madh në kontekst të azhurnimit të të dhënave, me qëllim të dërgimit në kohë të 
ftesave deri te familjet për regjistrimin e fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme.

Për shkak të numrit të rritur të ankesave të qytetarëve të nacionalitetit rom, lidhur me ce-
nimin e drejtës për dalje papengesa nga territori i Republikës së Maqedonisë, gjendje e cila nuk 
ka ndryshuar edhe pas intervenimeve drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme, Avokati i Pop-
ullit me Informatë të veçantë e informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. 

Në këtë Informatë Avokati i Popullit dha mendimin e tij se duhet të mbindërtohet norma-
tivi, i cili e rregullon këtë çështje, kështu që nëse qytetari nuk i plotëson kushtet për dalje nga 
shteti të pranojë vendim me arsyetim për shkaqet se pse nuk i lejohet dalja, dhe me këtë edhe 
mundësia e mbrojtjes së mëtutjeshme të të drejtave.

Pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për shkak të numrit të madh të ankesave nga 
mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme, Avokati i Popullit dërgoi Informatë të veçantë 
për aktvendimet e miratuara për zvogëlimin e pagës si rezultat i zbatimit të testimit ekstern.

Në Informatën, e cila është rezultat i problemeve me të cilat janë ballafaquar mësim-
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dhënësit rekomandohet që në të ardhmen të ndërmerren masa për përcaktimin më preciz të 
metodologjisë gjatë përcaktimit të nxënësve të cilët testohen, përkatësisht gjatë kontrollit të 
objektivitetit të mësimdhënësit për lëndën konkrete, për të gjithë mësimdhënësit e asaj lënde, 
në nivel të përgjithshëm të ekzistojë përfaqësim proporcional i numrit të nxënësve për testim, 
pastaj të mbahet llogari për transparencë më të madhe gjatë përmbledhjes së rezultateve gjatë 
përcaktimit të objektivitetit të mësimdhënësit, e drejtë të cilën tani e ka Qendra Shtetërore e 
Provimeve.

Gjithashtu, Avokati i Popullit konsideron se duhet të ndërmerren masa në drejtim të kohë-
zgjatjes së periudhës për të cilën mësimdhënësi duhet të merr pagë më të vogël, e njëjta të 
harmonizohet me Ligjin për marrëdhënie pune, ndërsa gjatë miratimit të aktvendimeve për 
ndëshkim, veçanërisht të mbahet llogari për punën dhe mundin e përgjithshëm të punës së 
mësimdhënësit gjatë gjithë vitit.

Si alarmante dhe shqetësuese Avokati i Popullit i vlerësoi gjendjet në Entin Edukues-Ko-
rrektues Tetovë, i cili funksion në Veles, dhe për të njëjtat dërgoi Informatë të veçantë deri te 
Ministri i Drejtësisë dhe deri te drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve. 

Përkatësisht, pas konstatimit të rasteve të për abuzim seksual midis personave të mitur në 
Entin Edukues-Korrektues, Avokati i Popullit zbatoi vizitë të paparalajmëruar, me ç’rast konstatoi 
një sërë lëshimesh në thuaja se të gjitha segmentet e funksionimit të këtij Enti, siç janë kushtet 
në të cilat qëndrojnë, ekipimi kadrovik, mbrojtja shëndetësore dhe zbatimi i procesit arsimor i 
fëmijëve të cilët janë vendosur në Ent.  

Për shkak të lëshimeve të konstatuara u dërguan rekomandime konkrete për tejkalimin e 
tyre të plotë. Kështu, me qëllim të parandalimit të mëtutjeshëm të dukurive të abuzimeve seksu-
ale fizike, u rekomandua të rritet numri i edukatorëve në Sektorin për Risocializim, me çka do të 
sigurohet prezencë e përditshme dhe kontinuitet në procesin arsimor, ndërsa të miturve t’u sig-
urohet praktikimi i aktiviteteve të lira. Avokati i Popullit rekomandoi edhe realizimin papengesë 
të së drejtës së mbrojtjes shëndetësore.

Avokati i Popullit, në vitin 2014, paraqiti dy iniciativa pranë Gjykatës Kushtetuese të Re-
publikës së Maqedonisë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së neneve 108 dhe 
109 të Ligjit për nëpunës administrativë dhe nenit 16 të Ligjit për rendin dhe qetësinë publike. 

Me fjalë të tjera, duke u udhëhequr nga parimi i ndalimit të veprimit retroaktiv të ligjeve, në 
përputhje me nenin 52, paragrafin 4 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Avokati i Po-
pullit konsideron se me nenet 108 dhe 109 të Ligjit për nëpunës administrativë përmes të cilëve 
inkorporohen kushte plotësuese për të punësuarit në administratë, të cilat nuk kanë pasur vlef-
shmëri, përkatësisht nuk kanë ekzistuar në kohën kur janë punësuar të njëjtit, shkelet pikërisht 
ky parim kushtetues.

Po ashtu, Avokati i Popullit, para Gjykatës Kushtuese e kontestoi nenin 16 të Ligjit për rendin 
dhe qetësinë publike, me të cilin përcaktohet gjobë nga 100 deri në 400 euro me kundërvlerë në 
denarë, për personin i cili “rrejshëm do të thirr ndihmë ose do të denoncojë ngjarje me qëllim që 
të shkaktojë intervenim të personit zyrtar”. Së këtejmi, Avokati i Popullit konsideron se me këtë 
dispozitë cenohen parimet kushtetuese të sundimit të së drejtës dhe ndarjes së pushtetit sepse 
nocioni i të a. q. denoncim “i rrejshëm” i përcaktuar në këtë nen nuk është preciz, nuk është 
mjaftueshëm i përkufizuar dhe është pamjaftueshëm përcaktues dhe mundëson sjellje vullnetare 
dhe arbitrare të organit të administratës shtetërore, kompetent për punë të brendshme, i cili në 
përputhje me ligjin është organ i autorizuar për paraqitjen e kërkesës dhe njëkohësisht edhe për 
përcaktimin e përgjegjësisë dhe shqiptimin e sanksionit në procedurë për kundërvajtje. 

Avokati i Popullit, në përputhje me autorizimet e tij nga neni 30, paragrafi 1 i Ligjit për 
Avokatin e Popullit, në vitin raportues, paraqiti iniciativë pranë Qeverisë së Republikës së Maqe-
donisë për ndryshimin dhe plotësimin e dispozitave të Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit për 
tatime mbi pronën.

Duke vepruar në kuadër të autorizimeve për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve, në punën e tij me lëndë Avokati i Popullit konstatoi se në procedurat për 
arkëtim të detyrueshëm të borxhit tatimor nga llogaria në bankë, e cila i përket personit fizik, 
zgjidhjet ekzistuese normative shkaktojnë probleme dhe pasiguri juridike sepse nuk mbahet 
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llogari për dinjitetin e debitorëve dhe familjeve të tyre, si dhe për atë që përmbarimi të jetë më 
i favorshëm për debitorin.

Përkatësisht, në këto procedura, ndërkaq konform aktvendimeve për arkëtim të de-
tyrueshëm mbi kërkesën monetare sipas llogarisë në bankë nga Drejtoria e të Ardhurave Pu-
blike, Qyteti i Shkupit dhe komunat, bankat afariste personave fizikë ua mbajnë shumën e plotë 
të parave, të cilën ata e pranojnë në emër të pagës, pensionit, ndihmës sociale, përkatësisht nuk 
i aplikojnë dispozitat e përjashtimit/kufizimit të arkëtimit të detyrueshëm.   

Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional, në përputhje me autorizimet të cilat 
burojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jo-
njerëzore, Nënçmuese dhe Ndëshkuese, Ligji për Avokatin e Popullit dhe Rregullores së Punës të 
Avokatit të Popullit, në vitin raportues, me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme dërgoi 
Mendim sipas propozimit të Procedurës Operative Standarde për trajtimin e personave të cilëve 
u është kufizuar e drejta e lëvizjes së lirë.

Në këtë Mendim u theksua se propozim-Procedura Operative Standarde, e cila është përpi-
luar nga ana e ministrisë kompetente, i përcakton standardet dhe procedurat e privimit nga liria 
dhe njëkohësisht i përfshinë rekomandimet e Mekanizmit Parandalues Nacional. 

Avokati i Popullit rekomandoi që Procedura Operative Standarde të plotësohet edhe me 
informimin e personit i cili është ndaluar se është nën video mbikëqyrje të vazhdueshme (në ato 
stacione policore ku video-mbikëqyrja është në hapësirat ku qëndrojnë personat e privuar nga 
liria), përcaktimin e qartë të afateve, në të vërtetë se “Ndalimi mund të zgjasë më së shumti 
24 orë nga momenti i privimit nga liria dhe brenda këtij afati personi duhet të dal para gjyqtarit 
kompetent”, sigurimin e të drejtës së privatësisë gjatë shfrytëzimit të tualetit nga ana e person-
ave të ndaluar, me përjashtim kur paraprakisht është bërë vlerësimi për rrezik dhe kur ekziston 
nevoja për mbrojtjen e sigurisë personale si të personit të ndaluar, ashtu edhe të sigurisë së 
nëpunësve policorë, thirrjen e mjekut me karakter preventiv në rast të nivelit të lartë të alkoolit 
tek personi i cili është ndaluar në stacionin policor, si dhe me propozime të tjera në drejtim të 
përmirësimit të rregullave operative, me të cilat do të përforcohet sistemi i parandalimit dhe 
mbrojtja nga trajtimi johuman ose brutal ndaj personave të cilët janë privuar nga liria.
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Bashkëpunimi në nivel evropian

Në pjesën e bashkëpunimit ndërkombëtar, Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues 
mori pjesë aktive në takimet dhe ngjarjet të cilat u organizuan nga asociacionet dhe rrjetet e 
ombudsmanëve në të cilat është anëtar, si dhe iu përgjigj ftesave që i janë bërë nga institucione 
dhe organizata të përafërta.

Si institucion nacional për mbrojtjen e të drejtave të njeriut me status B, Avokati i Popull-
it, në vitin raportues, dërgoi Mendim deri te Këshilli për të Drejtat e Njeriut pranë Kombeve të 
Bashkuara në lidhje me Raportin e Tretë Periodik të Republikës së Maqedonisë, lidhur me Paktin 
Ndërkombëtar për të Drejta Civile dhe Politike. Në këtë Mendim u theksuan aktivitete konkrete 
të cilat i ndërmori Avokati i Popullit në lidhje me përmbushjen e Parimeve të Parisit dhe fitimin e 
Statusit A. 

Avokati i Popullit, si anëtar i Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), mori pjesë 
në takimin e tetë, i cili u mbajt në Tiranë-Shqipëri. Në këtë ngjarje, në të cilën njëkohësisht u mbajt
edhe Asambleja e Përgjithshme e Asociacionit,, anëtarët i prezantuan përvojat dhe njohuritë e 
tyre sa i përket rolit dhe bashkëpunimit të institucioneve ombudsman me pushtetin ligjvënës, 
shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare. Veç kësaj, ata e konfirmuan edhe rëndësinë e 
ekzistimit të Rrjetit dhe kontributin e tyre për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
të njeriut, ndërkaq njëherësh zgjodhën edhe anëtarë të rinj të trupave punues të Asociacionit.

Njëri nga aktivitetet që u realizua gjatë këtij viti raportues në planin ndërkombëtar ishte 
pjesëmarrja e Avokatit të Popullit në Konferencën e 12-të Ndërkombëtare të Ombudsmanëve, e 
cila u mbajt në Baku, Azerbajxhan. Në këtë Konferencë u debatua për rolin e institucioneve na-
cionale për të drejtat e njeriut, në drejtim të sigurimit të të drejtave të grave, si dhe në drejtim 
të masave dhe aktiviteteve të cilat ndërmerren për promovimin, respektimin dhe realizimin e 
parimit të barazisë midis gjinive.  

Në organizim të Institutit për Diplomaci Kulturore nga Berlini dhe të Gjykatës Supreme të 
Malit të Zi, në Cetinjë të Malit të Zi u mbajt Simpozium me temë: “Analiza interdisiplinare për 
rolin e të Drejtës Ndërkombëtare lidhur me promovimin e të drejtave të njeriut”, në të cilin mori 
pjesë edhe Avokati i Popullit me fjalimin e tij me temë: “E drejta ndërkombëtare, të drejtat e 
njeriut dhe mbrojtja e tyre në Republikën e Maqedonisë”.

Komunikimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar

Me ftesë të Rrjetit Evropian të Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut, Avokati i 
Popullit si anëtar i tij, mori pjesë në takimin që u mbajt në Vjenë në organizim të Agjencisë për 
të Drejtat Fundamentale, Rrjetit Evropian për Barazi dhe Mosdiskriminim dhe Rrjetit Evropian 
të Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut. Në fokus të këtij takimi ishte përmirësimi 
i mënyrave ekzistuese të komunikimit, përmirësimi i bashkëpunimit të institucioneve nacionale 
për të drejtat e njeriut, si dhe shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira në promovimin dhe 



139

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - Годишен извештај 2013

139www.ombudsman.mk

Raporti Vjetor 2014

Bashkëpunimi në nivel rajonal 
Në organizim të Qendrës për Iniciativë Evropiane (QIE), Këshillit për Bashkëpunim Rajonal 

dhe Bashkimit Evropian, në Lubjanë të Sllovenisë u mbajt takimi i ombudsmanëve në të cilin 
ranë dakord për avancimin e bashkëpunimit të mëtutjeshëm, ndërkaq ombudsmanët miratuan 
Deklaratë të përbashkët në të cilën u bënë apel autoriteteve të vendeve të tyre të manifestoj-
në kujdes më të madh, sensibilitet dhe konsekuencë në zgjidhjen e çështjeve nga fusha e të 
drejtave ekonomike dhe sociale të qytetarëve. 

Me ndihmën e Instrumentit për Ndihmë Teknike dhe Shkëmbim të Informatave të Komi-
sionit Evropian – TAIEX, Avokati i Popullit mori pjesë në punëtorinë rajonale me temë: “Roli i 
Avokatit të Popullit në proceset integruese evropiane”, e cila u mbajt në Tiranë të Shqipërisë në 
të cilën u diskutua për bashkëpunimin e mëtutjeshëm të ombudsmanëve të rajonit, si dhe për 
nevojën e aktiviteteve të përbashkëta në tema konkrete të cilat do të kontribuojnë në drejtim të 
mbrojtjes më të madhe të të drejtave dhe lirive të njeriut. 

Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me Ombudsmanin e Republikës së Turqisë vazhdoi edhe 
gjatë këtij viti. Përkatësisht, në Ankara – Turqi u mbajt Simpoziumi i Dytë Internacional i Institu-

mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Pjesëmarrjen e vet aktive dhe angazhimin lidhur me bashkëpunimin, shkëmbimin e për-

vojave dhe praktikave me institucionet e përafërta, Avokati i Popullit e konfirmoi edhe me parti-
cipimin e tij aktiv në Akademinë për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut në Budapest, në organizim të 
Rrjetit Evropian të Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut. 

Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti raportues mori pjesë aktive në seminarin e organizuar 
nga ana e Komisionit Evropian Kundër Racizmit dhe Jotolerancës, në të cilin u shqyrtua roli i 
trupave specifikë në mbështetje të njësive të vetëqeverisjes lokale në luftën kundër racizmit dhe 
jotolerancës, i cili u mbajt në Strasburg të Francës. 

Në vitin 2014, Avokati i Popullit me ftesë të Komisarit për të Drejta Fundamentale të Re-
publikës së Hungarisë, qëndroi në vizitë dyditore në zyrën e Komisarit në Budapest, me qëllim të 
shkëmbimit të informatave dhe përforcimit të bashkëpunimit bilateral.  

Me rastin e 25-vjetorit të miratimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, në Minsk të Bjello-
rusisë u mbajt Konferencë me temë: “Përforcimi i sistemeve nacionale për mbrojtjen e fëmijëve 
dhe mbrojtjen e fëmijëve nga shpërfillja, abuzimi, dhuna dhe eksploatimi”, në të cilën mori pjesë 
Avokati i Popullit. Në këtë Konferencë, të organizuar nga Kombet e Bashkuara, fokusi kryesor u 
vu mbi sigurimin e dialogut midis institucioneve qeveritare dhe institucioneve të tjera partnere 
dhe kontributi i tyre në mbrojtjen dhe sigurimin e zhvillimit të sistemeve nacionale për mbrojtjen 
e fëmijëve. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit mori pjesë në Seminar dhe realizoi vizitë studimore në Var-
shavë, Republika e Polonisë. Temë e këtij Seminari ishte roli dhe mekanizmat për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijës në kuadër të shteteve të Grupit të Vishegradit (Poloni, Çeki, Sllovaki dhe 
Hungari) dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, me theks të veçantë mbi shkëmbimin 
e përvojave të institucioneve nacionale për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës. Në këtë Seminar 
u bë fjalë edhe për ndikimin e ombudsmanit për fëmijë lidhur me avancimin e të drejtave të 
fëmijës, si dhe promovimin dhe respektimin e tre parimeve kryesore të Konventës për të Drejtat 
e Fëmijës pranë Kombeve të Bashkuara. 

Në pjesën e përforcimit të kapaciteteve dhe bashkëpunimit ndërkombëtar u realizuan dy 
vizita studimore në Austri dhe Kroaci, të organizuara me mbështetjen e Instrumentit për Ndihmë 
Teknike dhe Shkëmbim të Informatave të Komisionit Evropian – TAIEX. Këto vizita kishin për qëll-
im shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira në pjesën e institucioneve për persona me 
nevoja të veçanta, pozitën e grave në vendet e privimit nga liria, si dhe standardeve në institu-
cionet psikiatrike.
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cioneve të Ombudsmanëve nga më shumë vende të Evropës. Në fokus të Simpoziumit ishte që 
përmes shkëmbimit të përvojave të përmirësohet bashkëpunimi i institucioneve të ombudsma-
nëve, për mbrojtje më efektive dhe më cilësore të të drejtave dhe lirive të qytetarëve.

Bashkëpunimi i rregullt dhe takimet e Avokatit të Popullit në pjesën e mbrojtjes të të 
drejtave të fëmijëve, në kuadër të Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore 
(CRONSEE) edhe gjatë këtij viti u shënuan përmes pjesëmarrjes aktive në takime tematike dhe 
konferenca, të cilat u mbajtën në Beograd. Në këtë Konferencë u diskutua për krizën sociale dhe 
ekonomike dhe për ndikimin e saj mbi shërbimet e fëmijëve në shtetet përreth.

Në pjesën e bashkëpunimit rajonal, Avokati i Popullit mori pjesë në Konferencën e institu-
cioneve të ombudsmanëve për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e cila u mbajt në Sarajevë, 
në të cilën u shqyrtuan standardet e vendosura nga ana e Komitetit për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmijës pranë Kombeve të Bashkuara, praktikat e mira të institucioneve, si dhe mundësia për 
përfshirje më të madhe të organizatave të shoqërisë civile në këtë fushë.    

 Në kuadër aktiviteteve rajonale u shënua edhe pjesëmarrja e Mekanizmit Parandalues Na-
cional në OPKAT FORUM-in e Evropës Juglindore, i cili u mbajt në Beograd. Mekanizmi Paranda-
lues Nacional, gjithashtu vazhdoi me pjesëmarrjen e vet aktive në Rrjetin e MPN-ve nga Evropa 
Juglindore përmes pjesëmarrjes në takimin e rregullt të mbajtur në Lubjanë të Sllovenisë.
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Në vitin raportues, Avokati i Popullit procedoi gjithsej sipas 4.995 parashtresave nga të cilat 
në periudhën raportuese u pranuan 4.249 nga 4.331 parashtrues, ndërsa 746 të tjera u bartën 
nga viti paraprak. 

Edhe në vitin 2014 numri më i madh i parashtresave 3.239 u pranuan personalisht nga para-
shtruesit në zyrat e Avokatit të Popullit, pastaj përmes postës 499, përmes postës elektronike 
265, përmes ueb-faqes 132, përmes lajmërimeve me telefon 81, përmes telefaksit 6, ndërsa 27 
u formuan me iniciativë personale.

numër % numër % numë
r

% numër % numër % numë
r

% 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 66 1,55

Autorizime policore 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06 177 4,68 173 4,07

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 85 2

Jurisprudenca 883 29,22 744 20,48 757 18,72 732 17,2 710 16,34 732 19,37 901 21,2

Mbrojtja sociale 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52 206 5,45 279 6,57

Marrëdhëniet e punës 253 8,37 389 10,71 365 9,03 412 9,68 306 7,04 246 6,51 299 7,04

Çështje të banimit 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31 76 2,01 36 0,85

Mbrojtja shëndetësore 69 2,28 72 1,98 93 2,3 115 2,7 166 3,82 128 3,39 125 2,94

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 

180 5,96 181 4,98 159 3,93 237 5,57 241 5,55 224 5,93 221 5,2

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 

39 1,29 49 1,35 48 1,19 45 1,06 35 0,81 34 0,9 21 0,49

Të drejtat e fëmijëve 145 4,8 157 4,32 111 2,75 144 3,38 161 3,7 116 3,07 124 2,92

Urbanizmi dhe ndërtimi 162 5,36 170 4,68 170 4,2 146 3,43 155 3,57 140 3,7 168 3,95

Mjedisi jetësor 15 0,5 21 0,58 20 0,49 26 0,61 35 0,81 20 0,53 26 0,61

Financat 48 1,59 50 1,38 71 1,76 101 2,37 130 2,99 106 2,8 407 9,58

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

317 10,49 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26 261 6,9 239 5,62

Të drejtat e konsumatorëve 147 4,86 277 7,63 553 13,68 673 15,81 948 21,81 646 17,09 486 11,44

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45

Persona me nevoja të 
veçanta

10 0,23 10 0,26 11 0,26

Regjistrimi 12 0,28 3 0,07

Të drejtat zgjedhore 90 2,11 42 1,11 78 1,84

Të tjera 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39 221 5,85 230 5,41

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100

2014

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA                                                                                                                             
(2008-2014)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pasqyra nr.1
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Raporti Vjetor 2014

ВNë vitin 2014 në Zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup, si dhe në zyrat në: Manastir, Kër-
çovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Strumicë u pranuan në bisedë rreth 8.000 qytetarët. Një 
numër i madh i qytetarëve, të cilët u pranuan në bisedë, u këshilluan për mundësinë juridike për 
realizimin e të drejtave të tyre. Një pjesë e qytetarëve edhe pse janë të informuar se Avokati i 
Popullit nuk është kompetent të veprojë lidhur me gjendjen e tyre materiale, megjithatë drejto-
hen tek Avokati i Popullit.

 Duke e marrë parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit mban qëndrimin e njëjtë nga 
viti i kaluar dhe rekomandon fuqizimin e sistemit për ndihmë juridike falas.

Gjatë këtij viti raportues, Zyra e 
Avokatit të Popullit në Shkup procedoi 
sipas 2.365 parashtresave, zyra në 
Manastir sipas 490, në Tetovë sipas 
347, në Kumanovë sipas 329, në Kër-
çovë sipas 321, në Shtip sipas 199 
dhe në Strumicë sipas 198 parashtre-
save.

Foto nr.1

Shtip
5% Tetovë

8%

Strumicë
5%

Shkup
56%

Kërçovë
8%

Kumanovë
7%

Manastir
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Nga gjithsej 4249 parashtresa të pranuara në vitin 2014, numri më i madh i tyre 1691 
ose 39,80% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e shërbimeve dhe institucioneve 
publike, 1474 ose 34,69% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e pushtetit qendror, 
në 346 parashtresa ose 8,14% janë cenuar të drejtat nga ana e vetëqeverisjes lokale, në 307 
parashtresa ose 7,22% janë cenuar të drejtat nga ana e personave juridikë, në 61 parashtresa 
ose 1,44% janë cenuar të drejtat si nga pushteti qendror ashtu edhe nga vetëqeverisja lokale, 
ndërsa në 370 parashtresa ose 8,71% e parashtruesve u ankuan për cenimin e të drejtave nga 
subjekte të tjera.

370 
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1474 

61 

Të tjera 

Institucione dhe shërbime publike 

Pushteti lokal 

Persona juridik 

Pushteti qendror 

Pushteti qendror dhe lokal 

Grafiku nr.1
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Në vitin raportues, nga numri i përgjithshëm 4.258 qytetarë-parashtrues, 1767 ose 41,50% 
nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, ndërsa 2491 ose 58,50% e kanë deklaruar. 
Numri më i madh i qytetarëve-parashtrues, të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike 
janë: maqedonas 1569 ose 36,85%; 620 ose 14,56% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike shqip-
tare; 166 ose 3,90% janë pjesëtarët të bashkësisë etnike rome; 80 ose 1,88% janë pjesëtarë të 
bashkësisë etnike turke; 50 ose 1,17% janë serbë; 28 ose 0,66% janë boshnjakë; 13 ose 0,31% 
janë vlleh; 21 ose 0,49% janë pjesëtarë të bashkësive të tjera etnike, ndërsa numër më të vogël 
të parashtresave, përkatësisht 9 ose 0,21% janë paraqitur nga maqedonas-mysliman.
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

66 2 7 64 4 6 2 13 1 2 35 1

Autorizime policore 173 1 1 1 174 54 27 5 19 1 6 61 1

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 85 86 20 38 2 3 2 21

Jurisprudenca 901 2 2 918 362 138 5 25 1 6 1 28 347 5

Mbrojtja dhe siguria sociale 
279 2 1 278 71 92 5 42 2 4 5 55 2

Marrëdhëniet e punës 299 3 2 324 101 36 4 3 1 2 1 3 173

Çështje të banimit 36 37 10 1 1 3 22

Mbrojtja shëndetësore 125 1 2 122 57 11 1 12 1 2 2 35 1

Sigurimi pensional dhe invalidor 
221 223 108 37 3 3 2 1 67 2

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 21 1 20 8 1 1 10

Të drejtat e fëmijëve 124 4 7 113 20 14 7 3 69

Urbanizmi dhe ndërtimi 168 3 175 90 18 1 3 2 60 1

Mjedisi jetësor 26 1 25 12 5 1 2 5

Financat dhe dogana 407 1 409 244 63 11 4 1 5 5 76

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
239 2 247 90 20 1 1 4 12 119

Të drejtat e konsumatorëve 486 1 486 201 56 6 18 1 2 1 199 2

Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 274 9 1 306 31 24 4 2 6 238 1

Persona me nevoja të veçanta
11 1 10 3 2 1 4

Të drejtat zgjedhore 78 3 1 68 6 3 1 1 1 56

Të tjera 230 11 238 77 28 3 3 2 1 4 115 5

GJITHSEJ: 4249 6 27 40 4258 1569 620 50 166 9 28 13 80 1767 21

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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Sipas vendit ku banojnë parashtruesit e parashtresave, numri më i madh i parashtresave 
janë nga Shkupi, përkatësisht 1.655, pasojnë parashtresat e parashtruesve nga: Manastiri, Ku-
manova, Tetova, Kërçova, Strumica dhe Shtipi, Ohri dhe nga mjediset e tjera më të mëdha ur-
bane, si dhe nga shtete të tjera. Mund të vërehet se në numër më të madh janë parashtruesit e 
parashtresave të cilët jetojnë në vendet ku gjenden edhe zyrat e Avokatit të Popullit.

Pasqyra nr.3

Qyteti Viti 2013 Viti 2014 Qyteti/Shteti Viti 2013 Viti 2014

Berovë 10 17 Ohër 89 108

Manastir 421 414 Pehçevë 4 15

Bogdanci 6 6 Prilep 88 91

Vallandovë 3 Probishtip 14 19
Veles 62 68 Radovish 31 21
Vinicë 12 13 Resnjë 4 12

Dibër 22 18 Shkup 1574 1655

Dellçevë 10 9 Strugë 52 51

Demir Hisar 13 19 Strumicë 99 166

Demir Kapi - Sveti Nikollë 13 19
Dojran - 2 Tetovë 204 339
Gjevgjeli 31 45 Shtip 112 149

Gostivar 66 69 Shqipëri 1

Zletovë 1 1 Bosnjë e Hercegovinë - 1

Kavadar 38 36 Bullgaria 2

Kërçovë 190 189 Gjermani - 1

Koçan 36 51 Rumania 1

Kratovë 8 10 Serbi 2 2

Kriva Palankë 26 29 Francë 1
Krushevë                                              13 11 Mali i Zi 1

Kumanovë                                          267 340 Turqi -
Mak. Kamenicë                     3 3 Kroacia - 1
Mak. Brod 13 18 Suedi - 1
Mavrovë 2 4 Zvicër 1
Negotinë 21 33 Nuk është cekur qyteti ose 

shteti 213 193

3780 4249

PASQYRA

E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS
QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

GJITHSEJ :  

Numri më i madh i parashtresave u pranuan nga fushat, si vijojnë: jurisprudenca 901 ose 
21,20%; të drejtat e konsumatorëve (komunale dhe kompensime të tjera) 486 ose 11,43%; 
financat dhe puna financiare 407 ose 5,58%; nga marrëdhënia e punës 299 ose 7,04%; mbroj-
tja sociale 279, përkatësisht 6,57%; nga institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 274 ose 6,45%; nga fusha pronësore-juridike 239 ose 5,62%; sigurimi pensional 
dhe invalidor 221 ose 5,20%; nga fusha e mbrojtjes së të drejtave gjatë autorizimeve policore 
173 ose 4,07%; urbanizmi dhe ndërtimi 168 ose 3,95%; mbrojtja shëndetësore 125 ose 2,94%; 
mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 124 ose 2,92%; gjendja civile dhe punë të tjera të rendit 85 

Të dhëna sipas fushave
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ose 2,00%; të drejtat zgjedhore 78 ose 1,84%; mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 66 ose 1,55%; çështja e banimit 36 ose 0,85%; mjedisi jetësor 26 ose 0,61%; arsimi, 
shkenca, kultura dhe sporti 21 ose 0,49%; persona me nevoja të veçanta 11 ose 0,26%; si dhe 
nga fusha të tjera për të cilat janë pranuar 230 ose 5,41% parashtresa.
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi 
i drejtë dhe adekuat 

66 64 17 83 2 28 3 25 14 7 4 1 1 52 31

Autorizime policore 173 174 45 218 1 1 124 6 37 25 10 2 5 166 52

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 85 86 53 138 61 3 36 25 2 9 1 91 47

Jurisprudenca 901 918 123 1024 2 713 8 156 149 6 1 1 2 878 146

Mbrojtja sociale 279 278 40 319 2 168 1 62 61 1 1 230 89

Marrëdhëniet e punës 299 324 66 365 3 2 204 3 76 53 23 34 2 263 102

Çështje të banimit 36 37 18 54 31 13 11 2 44 10

Mbrojtja shëndetësore 125 124 51 176 1 69 3 53 42 6 5 2 4 120 56

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 221 223 39 260 122 2 99 86 5 8 215 45

Arsimi, shkenca, kultura dhe 
sporti 21 20 3 24 1 15 7 7 22 2

Të drejtat e fëmijëve 124 120 12 136 4 66 2 39 33 1 5 5 3 102 34

Urbanizmi dhe ndërtimi 168 175 48 216 124 6 51 40 6 5 1 176 40

Mjedisi jetësor 26 25 2 28 1 18 8 8 26 2

Financat 407 409 20 427 1 116 4 265 253 2 10 375 52

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

239 247 42 281 136 4 102 91 4 7 2 235 46

Të drejtat e konsumatorëve 486 486 82 568 359 4 127 113 7 7 1 483 85

Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 

274 297 31 305 9 212 6 51 42 5 4 1 1 265 40

Persona me nevoja të veçanta 11 11 3 14 4 1 6 6 3 11 3

Të drejtat zgjedhore 78 75 78 3 51 14 13 8 5 78

Të tjera 
230 238 51 281 177 2 52 47 4 1 230 51

GJITHSEJ: 4249 4331 746 4995 6 27 2798 72 1278 1114 72 92 54 1 16 4062 933
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PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01. DERI MË DATË 31.12.2014 
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Në vitin 2014 numri i ankesave të qytetarëve nga fusha e financave dhe punës financiare 
është rritur dukshëm. Gjithashtu, krahasuar me vitin paraprak, është rritur edhe numri i anke-
save të qytetarëve nga siguria sociale dhe mbrojtja sociale, ndërkohë që në kontinuitet për çdo 
vit në kontinuitet rritet edhe numri i qytetarëve të cilët ankohen nga jurisprudenca. Gjatë këtij 
viti raportues u zvogëlua numri i qytetarëve të cilët kërkonin mbrojtje si konsumatorë.
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Grafiku nr.2

Në vitin raportues, në pjesën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat 
u pranuan 66 parashtresa, përkatësisht 15 më shumë sesa vitin e kaluar. Numri më i madh i 
këtyre parashtresave, përkatësisht 31, kishin të bënin me diskriminimin mbi bazë të përkatësisë 
etnike. Prej tyre, në 25 raste Avokati i Popullit konstatoi cenim, pas çka u dërgoi sugjerime dhe 
rekomandime organeve kompetente. Për 14 raste u pranuan sugjerimet dhe rekomandimet e 



148 www.ombudsman.mk

AVOKATI POPULLIT 

21 

20 

16 

42 

32 

51 

66 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Grafiku nr.3

Nga gjithsej 124 parashtresa të pranuara nga fusha e të drejtave të fëmijëve 41 ose 
33,07% kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijës për realizimin e marrëdhënieve personale dhe 
kontakteve të drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jeton, 18 ose 5,17% kanë të bëjnë me të 
drejtat e fëmijës në familje, 17 ose 14,52% me mbrojtjen sociale, 14 ose 11,29% me cenimin e 
të drejtave në institucionet edukative-arsimore, 7 ose 5,65% me dhunën në familje ose me lloje 
të tjera të dhunës mbi fëmijët, 4 ose 3,23% me të drejtat në institucionet edukuese ose institu-
cione të tjera, 2 ose 1,61% me mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve, dhe 21 ose 16,94% me të 
drejta të tjera të fëmijëve. Avokati i Popullit konstatoi se edhe gjatë këtij viti raportues vazhdoj-
në shkeljet e të drejtave të fëmijëve në më shumë sfera, ndërsa sidomos cenohen të drejtat e 
fëmijëve në familje.
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Grafiku nr.4

Avokatit të Popullit, për 7 raste u ndërmorën të gjitha mundësitë ligjore, ndërsa për 4 raste pritet 
përgjigje.
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Procedimi
Nga gjithsej 4.995 parashtresa procedura ka përfunduar për 4.062 ose në 81,32% të ras-

teve, ndërsa sipas 933 ose 18,68% të parashtresave procedura është në rrjedhë. (Foto nr.2)

Foto nr.2

81,32% 

18,68% 

Parashtresa të përfunduara - 81,32% 
Parashtresa të ngelura në punë -18,68% 

Foto nr.3

21,61% 

47,27% 

27,42% 

1,77% 
1,77% 0,14% 

Nuk është hapur procedurë - 21,61% 

Procedura të ndërprera - 47,27% 

Cenime të konstatuara sipas së cilave është vepruar - 27,42% 

Cenime të konstatuara sipas së cilave AP I ka ndërmarrë të gjitha 
veprimet ligjore - 1,77% 
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 1,77% 

Parashtresa anonime - 0,14% 

Nga procedurat e përfunduara sipas 
4.062 parashtresave, për 878 parashtresa 
ose në 21,61% të rasteve nuk është hapur 
procedurë, për 1.920 lëndë ose në 47,27% të 
rasteve procedura është ndërprerë, për 1.114 
ose 27,42% të parashtresave Avokati i Popu-
llit konstatoi cenime të të drejtave dhe lirive 
të njeriut dhe intervenimet e tij u pranuan. 
Në 72 ose 1,77% të rasteve, Avokati i Popullit 
i ndërmori të gjitha veprimet ligjore, 72 ose 
1,77% janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa 
6 ose 0,14% e parashtresave ishin anonime. 
(Foto nr.3)

Avokati i Popullit në vitin 2014 nga gjithsej 4.995 parashtresa, veproi sipas 4.117 ose 
82,42%, ndërsa sipas 878 ose 17,58% të parashtresave nuk hapi procedurë. Për shkak të numrit 
të këtillë të parashtresave, sipas së cilave nuk është hapur procedurë, Avokati i Popullit vlerëson 
se ende ka qytetarë të cilët pamjaftueshëm i njohin mundësitë ligjore të Institucionit dhe prandaj 
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konsideron se ka nevojë për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të Institucionit 
Avokat i Popullit, me qëllim që qytetarët të informohet me të drejtat e tyre, mënyrën e mbrojtjes 
së të njëjtave, si dhe me kompetencat e Avokatit të Popullit. (Foto nr.4)

Foto nr.4

82,42% 

17,58% 

Është hapur procedurë - 82,42% 

Nuk është hapur procedurë - 17,58% 

Nga gjithsej 4.117 parashtresa, sipas të 
cilave Avokati i Popullit hapi procedurë, 3.184 
ose 77,34% kanë përfunduar, ndërsa sipas 
933 parashtresave ose në 22,66% të rasteve 
procedura është ende në rrjedhë. 

Avokati i Popullit edhe në këtë vit raport-
ues në kontinuitet, në çdo tre muaj, dërgon-
te informata deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë për numrin dhe llojin e kërkesave 
të dërguara nga Avokati i Popullit deri te tru-
pat e Qeverisë dhe deri te organet në përbër-
je të ministrive. Avokati i Popullit mbetet në 
konstatimin se edhe më tej duhet të punohet 
në përmirësimin e cilësisë së bashkëpunimit.

Cenime të konstatuara dhe masa të ndërmarra
Nga numri i përgjithshëm i lëndëve, sipas të cilave veproi Avokati i Popullit, në 1278 raste u 

konstatuan cenime të të drejtave dhe lirive të njeriut. Prej tyre në 1114 raste (87,17%) organet 
e administratës shtetërore, organe e organizatat e tjera me autorizime publike i pranuan inter-
venimet e Avokatit të Popullit, për 92 raste (7,20%) procedura është akoma në rrjedhë, ndërsa 
për 72 (5,63%) raste (pas konstatimit të cenimit dhe pas dërgimit të rekomandimit, i cili nuk 
është pranuar, u ndërmorën veprime të tjera në formë të informatave dhe raporteve të veçanta) 
Avokati i Popullit i shteroi të gjitha mundësitë ligjore.
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Numri më i madh i shkeljeve të konstatuara në vitin 2014 ishin nga fusha e: financave dhe 
punës financiare 265 ose 20,74%, nga të cilat në 253 ose 95,47% të rasteve u veprua sipas 
intervenimeve të Avokatit të Popullit. Pasojnë parashtresat nga fusha e jurisprudencës, sipas të 
cilës cenime u konstatuan në 156 raste ose 12,21%, prej të cilave në 149 raste ose 95,51% u 
pranuan intervenimet e Avokatit të Popullit. Në fushën e të drejtave të konsumatorëve u kon-
statuan 127 ose 9,94% cenime, nga të cilat në 113 raste ose 88,98% organet dhe organizatat 
me autorizime publike vepruan sipas intervenimit të Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga 
marrëdhënia pronësore-juridike cenime u konstatuan në 102 raste ose 7,98%, nga të cilat në 
91 raste ose 89,22% u pranuan intervenimet e Avokatit të Popullit, pastaj në parashtresat nga 
sigurimi pensional dhe invalidor etj.

Foto nr.5 

35%

26%

19%

11%

9%
Ministria e Punëve të Brendshme - 16 

Njësitë e vetëqeverisjes lokale - 12 

Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe Enti Edukues-
Korrektues - 9 

Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative 
dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë  - 5 

Ministria e Financave - 4 

Organet, të cilat në numër më të madh nuk kanë vepruar sipas sugjerimeve, propozimeve, 
rekomandimeve, mendimeve dhe intervenimeve të tjera të Avokatit të Popullit janë: Ministria 
e Punëve të Brendshme, njësitë e vetëqeverisjes lokale, institucionet ndëshkuese-korrektuese 
dhe Enti Edukues-Korrektues, Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe 
Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, Ministria e Financave, Ministria e Shën-
detësisë, Fondi i Sigurimit Shëndetësor etj. 





P Ë R  I N S T I T U C I O N I N 
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Organizimi dhe mënyra e punës

Avokati i Popullit është organ i Republikës së Maqedonisë, i cili sipas Kushtetutës i mbron 
të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve të cilat u cenohen nga organet e administratës 
shtetërore dhe nga organet e organizatat të cilat kanë autorizime publike. Avokati i Popullit i 
përkushton vëmendje të veçantë mbrojtjes së parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat, ai njëherësh është edhe Mekanizëm Parandalues Nacional. Zgjedhja dhe 
mandati i tij është kategori kushtetuese. 

Organizimi i punës së Avokatit të Popullit përcaktohet në Ligjin për Avokatin e Popullit dhe 
aktet e tjera nënligjore të cilat i miraton ai.

Selia e Avokatit të Popullit është në Shkup, ndërkaq ka edhe zyra rajonale në: Manastir, 
Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip.

Në vitin 2014 u shënua 10 vjetori i funksionimit të zyrave rajonale, me ç’rast, mes tjerash, 
u theksua edhe nevoja e përmirësimit të mënyrës së punës.

(Mos) ekipimi kadrovik
Këtë vit raportues e shënoi funksionimi i zyrës qendrore të Avokatit të Popullit me vetëm 

një zëvendës avokat, në vend të katër zëvendësve, për shkak të pamundësisë së harmonizimit. 
Edhe gjatë këtij viti raportues vazhdoi tendenca e zvogëlimit, përkatësisht dobësimit të kapa-
citete e kadrovike të Institucionit për shkak të pamundësisë për plotësimin e vendeve zbrazura 
të punës, e që kontribuon në zvogëlimin permanent të numrit të të punësuarve, pjesëtarë të 
nacionalitetit maqedonas.
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Persona të zgjedhur ose të emëruar 3 3 1 1 8

Vende udhëheqëse të punës 16 4 1 1 1 23

Vende joudhëheqëse të punës 12 24 1 2 2 1 1 1 44

Gjithsej: 31 31 1 3 3 3 2 1 75
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Persona të zgjedhur ose të emëruar 5 3 5 3 8
Vende udhëheqëse të punës 11 12 11 12 23
Vende joudhëheqëse të punës 14 30 8 24 6 6 44

Gjithsej: 30 45 24 39 6 6 75

Të punësuar 
sipas gjinisë
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NIVELI I ARSIMIT

Arsimi i lartë
Arsim i lartë 

dyvjeçar Arsimi i mesëm Arsim fillor

Institucioni funksionon në kushte me vende të paplotësuara të punës. Avokati i Popullit 
nuk mund t’i plotësojë vendet vakante të punës për shkak se, duke filluar nga viti 2011, Mini-
stria e Financave me ngulm nuk jep pëlqim për plotësimin e vendeve vakante të punës. Vlera 

Struktura kualifikuese, gjinore dhe etnike e të punësuarve:
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Burim i mjeteve të punës së Avokatit të Popullit është Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
Gjithsej mjetet e aprovuara për Avokatin e Popullit dhe nënprogramin për Mekanizmin Paranda-
lues Nacional (MPN) - janë 71.356.000,00 MKD. 

Mjetet e aprovuara nuk janë të mjaftueshme dhe paraqesin problem për kryerjen cilësore 
të funksionit. Përkatësisht, vihet re fiksim i caktuar i pajustifikueshëm i shumave të zërave të 
caktuar, në të cilët pa marrë parasysh qëndrueshmërinë e arsyetimit për justifikimin e mjeteve të 
kërkuara – asnjëherë nuk jepet pëlqimi. Kjo, në masë të madhe, e kufizon punën e Institucionit 
në fushën e promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, e që është pjesë e mandatit të tij. 
Përvoja dëshmon se çdo nismë që deri më tani ka ndërmarrë Institucioni në fushën e promov-
imit është mundësuar falë ndihmës së bashkëpunëtorëve dhe donatorëve të jashtëm si: Misioni i 
OSBE-së në Shkup, Komisioni Evropian TAIEX, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Repub-
likën e Maqedonisë dhe të tjerëve, por asnjëherë me mbështetje buxhetore. 

Sa i përket buxhetit të Mekanizmit Parandalues Nacional dhe pavarësisë së tij financiare, 
në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës të KB-ve, ai sikurse edhe 
pavarësia e Institucionit formalisht është përmbushur. Avokati i Popullit vite me radhë nuk mund 
ta formojë ekipin për parandalimin e torturës për shkak të varësisë nga Ministria e Financave dhe 
për këtë shkak nuk mund të plotësohen standardet dhe principet ndërkombëtare për funksion-
imin e ekipit për parandalim.

Mjetet e punës

themelore e rendit kushtetues, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve të cilët u përkasin 
të gjitha bashkësive në organet e pushtetit shtetëror dhe institucionet e tjera në të gjitha nive-
let, e që Avokati i Popullit në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë duhet ta 
mbrojë është cenuar në vet Institucionin. Kjo i referohet varësisë së Institucionit nga Ministria e 
Financave. Me injorimin e mëtutjeshëm të kësaj çështje, e cila më shumë herë është parashtruar 
pranë instancave përkatëse, vështirësohet edhe arritja e paraleles midis cilësisë dhe efikasitetit 
në punë. Apeloj dhe pres që në periudhën e ardhshme të tejkalohet ky problem.

Nën 
zëra Përshkrimi Buxheti i AP 

2014
Buxheti i MPN 

2014
Realizimi i AP 

2014
Realizimi i 
MPN 2014

Pjesa e 
mbetur 

401 Pagat bazë 35.549.000,00 33.238.916,00 2.310.084,0

402 Kontribute për sigurim social 13.067.000,00 12.293.501,00 773.499,0
40 Paga dhe kompensime 48.616.000,00 45.532.417,00 3.083.583,0

420 Shpenzime të udhëtimit dhe mëditjet 700.000,0 30.000,0 592.460,0 29.990 107.550,0
421 Shërbime komunale 5.515.000,0 50.000,0 4.878.244,0 46.799 639.957,0
423 Materiale dhe vegla 900.000,0 10.000,0 871.570,0 10.000 28.430,0
424 Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse 1.132.000,0 900.731,0 231.269,0
425 Shërbime kontraktuese 12.428.022,0 400.000,0 12.410.015,0 399.851 18.156,0
426 Shpenzime të tjera rrjedhëse 700.000,0 15.000,0 559.417,0 14.939 140.644,0
42 Mallra dhe shërbime 21.375.022,0 505.000,0 20.212.437,0 501.579 1.166.006,0

464 Transferte të ndryshme 80.000,0 57.014,0 22.986,0
465 Pagesa sipas dokumenteve ekzekutive 131.978,0 131.978,0 0,0
480 Blerja e pajisjeve dhe makinave 330.000,0 26.990,0 303.010,0
485 Investime dhe mjete jofinanciare 318.000,0 317.524,0 476,0
48 Gjithsej për shpenzime kapitale 648.000,0 344.514,0 0,0 303.486,0

70.851.000,0 505.000,0 66.278.360,0 501.579 4.576.061,0  

 

66.779.939,071.356.000,0

GJITHSEJ 

GJITHSEJ 
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Republika e Maqedonisë
Avokati i Popullit

Rr:„Maqedonia“ 19, 1000 Shkup, Maqedoni
tеl: +389 2 3129335, Faks: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


