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Të nderuar,

Në vitin raportues ka pasur raste të cenimeve të të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të grupeve më të mëd-
ha të qytetarëve. Ndjekja e paligjshme e komunikimeve-
përgjimeve, brutaliteti policor ndaj demonstruesve, pre-
sionet mbi nxënësit e shkollave të mesme, kriza politike, 
arkëtimi i taksës radiodifuzive jashtë dispozitave ligjore, 
ishin vetëm një pjesë e lëndëve sipas së cilave procedoi 
Avokati i Popullit.

Vitin e shënoi numri më i madh i parashtresave 
të parashtruara që nga themelimi i Institucionit, gjend-
je e cila i vë në pah problemet me të cilat u ballafa-
quan qytetarët në çdo segment të jetës, por është edhe 
tregues për mangësitë e funksionimit të sistemit dhe 
keqadministrimit, përkatësisht funksionimit të keq të 
sistemit i cili, nga ana tjetër, çon në shkelje evidente të 
të drejtave të qytetarëve.

Në këtë Raport nuk janë dhënë vetëm treguesit 
statistikor për numrin e qytetarëve të cilët janë drejtuar me parashtrimin e parashtresave. Në 
të janë trajtuar të gjitha cenimet e konstatuara të të drejtave të qytetarëve nga ana e organeve 
të administratës shtetërore, organeve dhe organizatave të cilat kanë autorizime publike, si dhe 
organet e vetëqeverisjes lokale. Në të janë dhënë edhe rekomandime konkrete për tejkalimin e 
dobësive të konstatuara, me qëllim që në të ardhmen qytetarët në mënyrë efikase të mund t’i 
realizojnë të drejtat e tyre si në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal. 

 Dukuria cenimit masiv të njërës nga të drejtat dhe liritë fundamentale të njeriut, e drejta e 
privatësisë së jetës personale dhe familjare, me aferën e përgjimit, e vuri në dyshim funksionimin 
e sistemit i cili, në të vërtetë, duhet të jetë garanci për respektimin e tij. Bëhet fjalë për proce-
durën e paligjshme e  cila e cenon privatësinë e një numri të madh të qytetarëve dhe për këtë 
shkak Avokati i Popullit reagoi shpejtë me qëllim të sigurimit të mbrojtjes efikase megjithatë. për 
shkak të heshtjes dhe mosbashkëpunimit të organeve kryesore, institucioni u pengua në punën e 
tij.

Protestat, të cilat u mbajtën në muajin maj, dhe brutaliteti policor gjatë arrestimit të demon-
struesve ishte një nga sfidat për Avokatin e Popullit, ndërsa njëkohësisht e konfirmoi edhe konsta-
timin e Avokatit të Popullit për domosdoshmërinë e reformave në sistemin e kontrollit të policisë. 
Përkatësisht, edhe në këtë rast u vërtetua se bashkëpunimi në relacion Ministria e Punëve të 
Brendshme – Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale dhe  Avokati i Popullit 
është vetëm formal, por jo edhe thelbësore kur bëhet fjalë për veprimin e pjesëtarëve të policisë.

Avokati i Popullit, me rastin e protestave të nxënësve të shkollave të mesme për sistemin e 
vlerësimit ekstern me nënshtrimin në provimin e maturës, disa herë drejtori apel deri te institu-
cionet kompetente për nisjen e dialogut me nxënësit, duke vlerësuar se kjo është mënyra më e 
mirë për zbatimin e reformave në sistemin arsimor-të dëgjohet zëri i atyre për të cilët kanë të 
bëjnë ndryshimet.

Ajo që e shënoi vitin raportues, kur bëhet fjalë për punën e Avokatit të Popullit – Mekaniz-
mi Parandalues Nacional është monitorimi i përhershëm i gjendjes me refugjatët/migrantët, të 
drejtat e tyre si në qendrat e përkohshme transitore, ashtu edhe në Qendrën për të Huaj – Gazi 
Babë në Shkup ku u konstatuan kushte skajshëm johumane të qëndrimit. Me qëllim të perceptimit 
gjithëpërfshirës të gjendjeve, Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional realizoi vizita 
në të gjitha qendrat, ndërsa për gjendjet e konstatuara u hartuan raporte, të cilat iu dërguan in-
stitucioneve kompetente me qëllim të marrjes së masave për përmirësimin e kushteve, si dhe për 
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trajtimin human të refugjatëve/migrantëve.
 Gjatë vitit raportues, një numër i madh i qytetarëve iu drejtuan Zyrës së Avokatit të Pop-

ullit për problemet lidhur me përcaktimin e arkëtimit të taksës radiodifuzive nga ana e servisit 
publik - Radiotelevizioni Maqedonas. Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha masat dhe në për-
puthje me dispozitat ligjore në pres-konferencë drejtoi kritikë publike për arkëtimin e paligjshëm 
të këtij detyrimi dhe kërkoi që menjëherë të zgjidhet ky problem, për shkak se qytetarët nuk e 
kanë për obligim t’i vuajnë pasojat e punës së keqe të institucioneve.

	 Gjendja	e	vështirë	sociale	e	qytetarëve	konfirmohet	edhe	përmes	parashtresave	të	shum-
ta të parashtruara për shkak të ndërprerjes së ndihmës sociale, problem për të cilin Avokati i 
Popullit reagoi duke dërguar informata dhe raporte të shumta deri te ministria kompetente, me 
qëllim që t’i ndihmohet kësaj kategorie të qytetarëve në realizimin e të drejtave të tyre. 

 Puna  me lëndë, tregon se në vend të zvogëlimit vërehet rritje e numrit të ankesave 
të qytetarëve për cenimin e të drejtave të tyre në fushën e jurisprudencës. Në vitin raportues 
shqetëson edhe dukuria e pengimit të punës së Avokatit të Popullit nga gjykata të caktuara e 
që	nuk	ka	ndodhur	deri	më	tani.	Edhe	më	tej,	gjyqësia	administrative	është	joefikase	dhe	në	
reformën e së cilës duhet të punohet me seriozitet tejet të madh. Qytetarët i realizojnë me 
vështirësi të drejtat e tyre si konsumatorë, pastaj nga marrëdhëniet pronësore-juridike, mbrojtja 
shëndetësore, të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor, urbanizmi dhe ndërtimi.

 Edhe më tej shqetësojnë cenimet e evidentuara të të drejtave të fëmijëve, ndërsa duku-
ria	e	diskriminimit	gjithnjë	e	më	tepër	identifikohet	nga	ana	e	qytetarëve.	Për	fat	të	keq,	nuk	ka	
përmirësim as në sistemin ndëshkues-korrektues dhe edukues-korrektues në vend, edhe atë, si 
në aspekt të kushteve të vendosjes, ashtu edhe të resurseve kadrovike, problem të cilin vite me 
radhë Avokati i Popullit e konstaton dhe jep rekomandime përkatëse.
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 Institucionet nacionale për të drejtat e njeriut  mandatin e tyre , ndër të tjera e shtjerrin 
edhe nga standardet e themeluara me principet e ashtuquajtura të Parisit  në të cilat themelohet 
promovimi aktiv  dhe mbrojtja e lirive dhe të drejtave të njeriut.
 Avokati i Popullit tani më katër vjet punon si Institucion Nacional  për të drejtat e njeriut 
me status B, për çka edhe është e pamundur  me një mandat më të gjerë,  në të cilin krahas 
mbrojtjes, do ta shfrytëzonte edhe promovimin përkatësisht edukimin e të drejtave të njeriut, 
si dhe të punojë në fushëne  rritjes së vetëdijes publike  për domosdoshmërinë e respektimit të 
lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Përpjekjet dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit, por edhe re-
komandimet eksplicite të organizatave dhe trupave ndërkombëtare relevante, siç është Komiteti 
për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara, Komisioni Evropian  dhe të tjera për nevojën e 
përforcimit të kapacitetit edhe atë si kadrovike edhe financiare, por edhe për plotësimin e Princi-
peve të Parisit nuk ishin të mjaftueshme për ndryshimin e statusit  të institucionit, më saktësisht 
për marrjen e statusit A.
 Në vitin raportues nuk u kryen as ndryshimet e nevojshme të Ligjit për avokatin e popullit, 
me çka pikërisht do të arrihej pluraliteti gjatë zgjedhjes s[ personave udhëheqës në institucion. 
Gjithashtu me ndryshimet në Ligj do të fitohej pavarësi financiare , dhe do të pamundësohej që 
Qeveria nëpërmjet kontrollit financiar të ndikojë në punën e Institucionit Nacional për Liritë dhe 
të Drejtat e Njeriut. Me këtë institucioni mbeti i vetëm  në rajon në pikëpamje të këtyre refor-
mave të rëndësishme që janë parakusht themelor për zgjerimin e mandatit të tij dhe për marrjen 
e statusit A.
 Në drejtim të nevojës urgjente për përforcimin e kapaciteteve  të institucionit të Avokatit 
të Popullit, vitin e kaluar ishte edhe Raporti i grupit të ekspertëve për çështje të sistemit për 
sundimin e të drejtës të lidhura me ndjekjen e komunikimeve, të njohur si Raporti i Pribes, në 
të cilin pjesa më e madhe i është përkushtuar pikërisht kësaj çështjeje. Pikërisht në fokus të 
interesimit  të këtij grupi ishte pikërisht pavarësia financiare e institucionit dhe kapacitetet e tij 
kuadrovike. Në çdo kontekst,  në mënyrë të qartë dhe të padyshimtë u rekomandua  se është 
e palejueshme  që një Institucion  Nacional për të Drejta të Njeriut që pretendon të ngrihet në 
një nivel më të lartë , ose të jetë status A të mos jetë financiarisht i pavarur, më saktë të mos i 
marrë nga Qeveria mjetet e garantuara me ligj. Edhe në këtë raport theksohet  nevoja për ndry-
shime urgjente ligjore , me qëllim që Ligji për avokatin e popullit  të harmonizohet plotësisht me 
principet e Parisit.
 Komiteti për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara, sërish, e shprehu brengosjen e 
tij për atë se Propozim ndryshimet e Ligjit për avokatin e popullit nuk janë tërësisht në pajtim me 
principet e Parisit, dhe se institucioni nuk i ka resurset e domosdoshme njerëzore dhe financiare 
për kryerjen e mandatit të tij.
 Komisioni Evropian nëpërmjet dokumentit të titulluar si Prioritete reformuese urgjente, 
gjithashtu sugjeroi nevojën për përforcimin e kapaciteteve të institucionit Avokati i Popullit. Në 
këtë dokument në veçanti është theksuar domosdoshmëria e ndryshimeve ligjore, të cilat, siç 
theksohet, duhet të jenë plotësisht kompatibile me principet e Parisit.
 Nga e gjithë kjo del se është absolutisht e palejueshme që një Institucion Nacional  për të 
Drejta të Njeriut  të vihet në pozitë që me vite të tëra ta bindë Qeverinë për domosdoshmëri të 
reformave dhe ndryshimeve ligjore, me qëllim të zgjerimit të mandatit, nëpërmjet të të cilit do 
të kryhej promovimi  i lirive dhe të drejtave të njeriut  si segment i rëndësishëm në zhvillimin  e 
demokracisë në shoqëri.
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M B R O J TJ E S  S Ë  L I R I V E  D H E  T Ë 
D R E J T AV E  T Ë  N J E R I U T  S I P A S 
S F E R AV E
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 Avokati i Popullit me brengosje të madhe reagoi në cenimin masovik të të drejtës kushtetuese 
të privatësisë dhe jetës familjare të qytetarëve, pas marrjes së njohurive për ndjekjen e paautorizuar 
të komunikimeve- përgjimin. Kjo dukuri , sipas Avokatit të Popullit paraqet cenim brutal  të lirive dhe 
të drejtave të njeriut  dhe e vë në dyshim sigurinë juridike të qytetarëve.

  Në këtë drejtim , Avokati i Popullit hapi dy procedura, (një me vetiniciativë dhe një pas dorë-
zimit të parashtresës së një qytetareje nga Shkupi) dhe iu drejtua dy institucioneve më të referuara, 
Drejtorisë për Sigurim dhe Kundërzbulim në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe 
Prokurorisë Publike , me qëllim që t’i marrë informatat e nevojshme për të vërtetuar nëse ka cenim 
të kësaj të drejte. Sjelljen skajshmërisht joserioze dhe injoruese e këtyre dy institucioneve , të cilat 
me muaj të tërë, ose nuk përgjigjeshin ose dorëzonin përgjigje formale të cilat Avokati i Popullit i 
vlerësoi si akt të pengimit të punës së tij dhe për këtë e njoftoi Kuvendin e Republikës së Maqedon-
isë.

 Ajo që është më shqetësuese për Avokatin e Popullit , është se rasti ende është në labirintin e 
quajtur përgjigje në relacionin Avokati i Popullit-Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim. Kjo sjellje e 
institucioneve  shkon në dëm të principit të sundimit të të drejtës dhe sigurisë juridike të qytetarëve.

NË VITIN RAPORTUES

CENIMI MASOVIK I TË DREJTËS SË PRIVATËSISË  DHE JETËS FAMILJARE

INSTITUCIONET NDËSHKUESE PËRMIRËSUESE ENDE FUNKSIONOJNË ME 
STANDARDE MINIMALE

 Stërmbushja, mbrojtja e pamjaftueshme shëndetësore dhe furnizimi i dobët i institucioneve 
me aparaturë dhe medikamente, higjiena e pamjaftueshme, kushte të këqija të akomodimit dhe 
ushqimi jokualiatativ i personave të gjykuar dhe të paraburgosur janë konstatuar në shumicën e in-
stitucioneve  ndëshkuese përmirësuese, me çka cenohen të drejtat e personave të privuar nga liria, 
si dhe dinjiteti i tyre njerëzor. Avokati i Popullit dorëzoi Rekomandim për përmirësimin e gjendjeve në 
këto institucione, me ç’rast u morën masa nga drejtoria për Kryerjen e Sanksioneve  dhe drejtorët e 
INP-së, por ata në thelb nuk e ndryshuan gjendjen e sistemit të burgjeve.
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BRUTALITETI POLICOR NDAJ DEMONSTRUESVE

GJYQËSIA ADMINISTRATIVE DHE (D)EFEKTET E SAJ

 Gjyqësia administrative në vend që të paraqesë mekanizëm kontrollues efektiv dhe efikas, i 
cili do ta zbulojë dhe sanksionojë punën e paligjshme dhe të papërgjegjshme të administratës pub-
like, në praktikë kontribuon për cenimin edhe më të madh të të drejtave të qytetarëve dhe mbrojtjen 
ekskluzive vetëm të interesave shtetit.

 Konkretisht, parashtrohet pyetja se për çfarë instrumenti për mbrojtjen e të drejtave  të 
qytetarëve bëhet fjalë, kur lëndët pas kontestit administrativ të regjistruar nuk zgjidhen edhe pas 
pesë vitesh.

 Shkaku për gjendjen e tillë është më tepër se banal - komunikimi jashtëzakonisht i keq  e 
Gjykatës Administrative dhe ministrive kompetente, Komisionit Shtetëror për Vendosje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë dhe Gjykatës së Lartë 
Administrative.

 Mosbashkëpunimi shkon deri atje sa shkresat për lëndët nuk dorëzohen  nga njëri organ në 
tjetrin, nuk ridërgohen ankesat nga Gjykata Administrative te ajo e Lartë ose me vite zgjat pro-
cedura  për sigurimin e dëshmisë për plotfuqishmërinë e vendimit të caktuar, kështu që qytetarët 
mbeten në labirint  burokratik dhe pa të drejtë bartin pasoja të dëmshme.

TË PAPËRGATITUR PËR KRIZËN E EMIGRANTËVE

 Organet kompetente edhe krahas paralajmërimeve publike të Avokatit të Popullit u gjendën 
të  hasur me vërshimin e refugjatëve /emigrantëve dhe treguan humanitet të pamjaftueshëm  në 
përballjen me krizën e emigrantëve.

 Bashkëpunimi i dobët  dhe mos koordinimi i policisë kufitare me shërbimet përkatëse në 
Republikën e Greqisë dhe Republikën e Serbisë, rezultoi me probleme të mëdha gjatë trajtimit dhe 
tranzitimit të refugjatëve/ emigrantëve.

 Vërtetuam sistem të dobët të evidentimit dhe regjistrimit, mospërshtatje të objekteve për 
qëndrim, veçanërisht në kushte dimri, mungesë të energjisë elektrike, vakteve të ngrohta dhe ujit të 
ngrohtë, mungesë të ndihmës juridike dhe transport të organizuar keq të refugjatëve/emigrantëve.

 Avokati i Popullit pas publikimit të informatave  se në protesta, të cilat në maj ishin organi-
zuar para ndërtesës së Qeverisë ka persona të arrestuar, dërgoi ekip  i cili vizitoi shumicën e stacion-
eve policore. Gjatë vizitës është konstatuar  se ka një numër më të madh të personave të arrestuar 
të cilët u ankuan për brutalitetin policor gjatë arrestimit, por jo edhe për trajtimin në stacionet poli-
core. Ekipi i Avokatit të Popullit gjatë vizitave  në mënyrë vizuale konstaton cenime te një pjesë e 
personave të arrestuar, si dhe akomodimin e tyre joadekuat.

 Në pajtim me Ligjin për avokatin e popullit, Avokati i Popullit me detyrë zyrtare hapi proce-
durë për përcaktimin e mënyrës së përdorimit të mjeteve  për detyrim, më saktë nëse janë respek-
tuar liritë dhe të drejtat e njeriut  në pajtim me procedurën ligjore  e cila duhet të zbatohet  gjatë 
arrestimit të personave.

 Zakonisht, përgjigja të cilën e dha Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Pro-
fesionale ishte thjeshtë formale, ndërsa në të nuk ishte dhënë vështrim mbi veprimin brutal  të 
policisë. Kjo paraqet edhe një dëshmi për atë se vazhdon praktika e bashkëpunimit formal dhe jo 
esencial  të këtij organi me Avokatin e Popullit.
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PERSONAT E MITUR TË CILËT VUAJNË MASË EDUKUESE PËRMIRËSUESE 
EDHE MË TEJ JANË PA ARSIM TË RREGULLT

  Drejtoria për Kryerjen e Sanksioneve  duke vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të 
Popullit për kushte përkatëse për akomodim të personave të mitur, ndërmori veprime  për renovimin  
e plotë të SHEP Tetovë në Veles dhe fëmijët  e mitur i zhvendosi në Burgun e Ohrit. Gjatë vizitës 
së Burgut u vërtetua se janë krijuar kushte në pikëpamje të sigurisë dhe qëndrimit , por mbetet në 
pikëpyetje efikasiteti i procesit të risocializimit  të këtyre personave, ndër të tjera edhe për shkak 
se  nuk janë krijuar mundësi  për arsim të rregullt  derisa janë duke mbajtur masën edukuese 
përmirësuese, edhe pse ky është obligim ligjor, por edhe detyrim në pajtim me rregullativën vendore  
dhe standardet evropiane.

TË PUNËSUARVE NË INP BURGU SHKUP NUK U JEPET VËRTETIM  PËR 
SISTEMIM

  Për shkak të lëshimit të pakontestueshëm të Institucionit Ndëshkues Përmirësues  Burgu 
Shkup dhe obligimit të të punësuarve për tu dhënë vërtetim për sistemim  në punë në turne, Avokati 
i Popullit  dorëzoi sugjerim  te drejtori  i burgut për cenimin e të drejtave  të të punësuarve me vep-
rim të tillë.

 Urdhëresa për orar me turne , sipas Avokatit të Popullit  është akt intern dhe i brendshëm, 
e jo dokument me karakter specifik siç konsideronte Institucioni Ndëshkues Përmirësues Burgu 
Shkup. Avokati i Popullit sugjeroi se me urdhëresën rregullohen turnet e të punësuarve  në Sektorin 
për Sigurim, dhe kjo nuk konsiderohet informatë e klasifikuar, nuk ka shenjë për kurrfarë fshehtësie 
(interne, e besueshme, rreptësisht e besueshme ose sekret shtetëror), ndërsa me këtë të dhënat  
në të nuk paraqesin cenim të të drejtës për të dhënat personale të të punësuarve, në pajtim me 
dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale gjë që me mendimin e vet e vërtetoi edhe Drejtoria 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

GJOJA TË PRANUAR NË PUNË, NDËRSA NË ESENCË PA MARRËDHËMNIE TË 
THEMELUAR PUNE DHE PA KURFARRË TË ARDHURASH PËR EKZISTENCË

 Kandidatët e zgjedhur pas konkursit të shpallur të NP Pyjet e Maqedonisë për punësimin e 
1600 përmbaruesve edhe pas  kalimit të dy viteve nga dita e nënshkrimit të marrëveshjeve për 
punë, ende nuk e kanë realizuar të drejtën për punë. Në këtë periudhë ata nuk janë marrë/siste-
muar në organet e administratës  shtetërore /lokale,   nuk realizojnë kurrfarë të drejtash të cilat 
dalin nga marrëdhënia e themeluar e punës, nuk realizojnë rrogë dhe kontribute të rrogës, nuk 
kanë sigurim social, e as nuk shfrytëzojnë të drejta  në bazë të papunësisë, sepse numri më i madh 
i tyre janë shlyer nga evidenca e të papunësuarve.

 Për avokatin e Popullit është i papranueshëm sqarimi i Ministrisë së Shoqërisë Informatike 
se procedurat për sistemim janë në rrjedhë. Kjo gjendje po zgjat me vite, periudhë në të cilën 
qytetarët bartin pasoja të  dëmshme për shkak të konkurseve të paramenduara në mënyrë jo të 
mirë dhe të paplotë për punësimin e më shumë personave, përkatësisht pa vërtetimin e nevojës 
reale të organit /institucionit për punësim /sistemim  të kandidatëve të zgjedhur.
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PAS SUGJERIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PACIENTËT ME FIBROZË CIS-
TIKE U REGJISTRUAN NË REGJISTRIN NACIONAL PËR SËMUNDJE TË RRALLA

 Shoqata për Fibrozë Cistike  dorëzoi rekomandim  te Avokati i Popullit në të cilën paraqiti 
ankesë se personat me fibrozë cistike, si pacientë me sëmundje të rrallë nuk janë regjistruar në 
Regjistrin nacional për sëmundje të rralla dhe në këtë mënyrë nuk kanë trajtim të barabartë dhe 
u shkurtohet mundësia  për shfrytëzimin e mjeteve  nga programi vjetor për sëmundje të rralla të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

 Avokati i Popullit duke sugjeruar në respektimin e parimit të barazisë së qytetarëve në qas-
jen  e të drejtave, duke përfshirë edhe të drejtat e personave me fibrozë cistike si sëmundje e rrallë, 
sugjeroi nevojën për trajtim të barabartë të të gjithë pacientëve me sëmundje të rralla dhe sigurimin 
e kujdesit të njëjtë për qasje te shërbimet shëndetësore dhe medikamentet. Në këtë kontekst kërkoi 
nga Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni për Sëmundje të Rralla, që është përgjegjëse për për-
caktimin e diagnozave të sëmundjeve të rralla, të shqyrtohet mundësia për regjistrim në Regjistrin 
nacional për sëmundje të rralla. Veprimet e ndërmarra rezultuan me sukses dhe pacientët me fi-
brozë cistike u regjistruan në Regjistrin nacional për sëmundje të rralla.

ME REKOMANDIM TË AVOKATIT TË POPULLIT U NDËRPRE SHPËRNGULJA E 
FAMILJEVE ROME

 Sekretariati i Fondacionit të Dekadës për Përfshirjen e Romëve të Budapestit, Republika e 
Hungarisë kërkoi nga Avokati i Popullit që të ndërhyjë për të mbrojtur të drejtat e familjeve rome të 
cilët me Vendim të Këshillit të Komunës Kavadar duhej të shpërnguleshin nga vendbanimet  e tyre 
shumëvjeçare në  lagjen “Teneke Maalo”, dhe të rivendosen në kontejnerë të siguruar nga Komuna.

 Avokati i Popullit realizoi procedurë me kontroll të vendit, me ç’rast në bisedë me qytetarët e 
prekur konstatoi se zhvendosja nuk  është sipas dëshirës së tyre, por me kërkesë dhe presione nga 
banorët e tjerë të këtij vendi, si rezultat i refuzimit të romëve të ardhur nga qytete të tjera dhe të 
vendosur në këtë lagje. 

 Avokati i Popullit dorëzoi rekomandime te kryetari i komunës Kavadar dhe te Këshilli për 
Cenimin e të Drejtës për Banim me elemente të diskriminimit në bazë etnike ndaj pjesëtarëve të 
bashkësisë rome, banorë të lagjes “Teneke Maalo” në Kavadar, shkelje të dispozitave të Ligjit për 
banim, dhe standardet të cilat kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të njeriut nga fusha 
e banimit, duke sugjeruar se kontejnerët nuk paraqesin njësi të banimit të cilat do të plotësonin 
standardet minimale jetësore të personave të prekur. Në këtë kontekst, ndër të tjera, rekomandoi 
të ndërmerren aktivitete për rishqyrtimin e procedurës për zhvendosjen e lagjes dhe vendosjen e 
pjesëtarëve të bashkësisë rome në kontejnerë, me prolongimin e zbatimit të vendimit të miratuar 
duke sugjeruar se rivendosja e qytetarëve nga njëri vend në tjetrin  në Komunë detyrimisht duhet 
të jetë me pëlqimin e tyre për lokacionin e ri të siguruar paraprakisht në territorin e komunës , ku 
banorët e lagjes “Teneke Maalo” do të vazhdonin të jetojnë, në kushte normale dhe njësi përkatëse 
të banimit, pa ndonjë ndjenjë të  diskriminimit. Avokati i Popullit  ishte njoftuar se nuk ka filluar 
procedura për furnizimin e kontejnerëve, e as romët nuk janë zhvendosur detyrimisht, përkatësisht 
vendimi i Këshillit të Komunës nuk ishte zbatuar.
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NËPUNËSI ZYRTAR FIZIKISHT KA MALTRETUAR NXËNËS NË SHKOLLË 
FILLORE

 Duke vepruar sipas parashtresës së prindit të nxënësit në një shkollë fillore të Shkupit, i cili 
theksoi se fëmija i tij  gjatë kujdestarisë në shkollë ishte keqtrajtuar fizikisht nga nëpunësi poli-
cor i cili ka patrulluar në rajonin e shkollës, Avokati i Popullit krahas referimit te drejtori i shkollës, 
dorëzoi kërkesë te Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, për kontrollim të 
sjelljes së nëpunësit policor. Ndërkohë, Avokati i Popullit e siguroi video-incizimin nga shkolla i cili në 
mënyrë të pakontestueshme e përcaktoi keqtrajtimin e nxënësit, respektivisht se nëpunësi policor 
i ka tejkaluar kompetencat, për çka me raport të veçantë e informon ministrin e Punëve të Brend-
shme.

 Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale  fillimisht e ndërpreu proce-
durën, sepse prindi e ka tërhequr kallëzimin, ndërsa pas sugjerimit të Avokatit të Popullit se si i 
dëmtuar paraqitet fëmijë dhe është në interes më të mirë të fëmijës që organet t’i ndërmarrin të 
gjitha masat  për mbrojtjen e tij përkatëse, Sektori e vazhdoi procedurën dhe ndaj nëpunësit policor 
ngriti procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore. Avokati i Popullit për rastin te PPK par-
ashtroi kërkesë për ngritjen e procedurës  kundër nëpunësit policor, për keqtrajtim gjatë kryerjes së 
detyrës.

PRESIONE DHE KËRCËNIME NDAJ NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME QË 
PROTESTUAN PËR SHKAK TË RISIVE NË MATURËN SHTETËRORE DHE 

TESTIMIN EKSTERN

 Duke ndjekur gjendjen në arsim dhe shprehjen e pakënaqësisë së nxënësve të shkollave të 
mesme nëpërmjet protestës në lidhje me konceptin  e  ri për maturën shtetërore, si dhe duke vepru-
ar sipas parashtresës së nxënësve dhe prindërve të tyre, për mbrojtjen e të drejtës së arsimimit 
dhe shprehjes së qetë të pakënaqësisë, Avokati i Popullit drejtoi informata te Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës në të cilën rekomandoi respektim dinjitoz të principit të interesit më të mire të fëmijës, të 
drejtën e mendimit të lirë dhe shprehjes së lirë, si dhe përkushtimin e vëmendjes së duhur mendimit 
të fëmijës, në pajtim me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve.

 Duke informuar Ministrinë për vërejtjet e nxënësve të shkollave të mesme, të paraqitura 
në parashtresat e parashtruara në lidhje me dobësitë në zbatimin e testimit ekstern dhe koncepti i 
maturës shtetërore, Avokati i Popullit rekomandoi të merren masa për respektimin e të drejtës së 
nxënësve që janë të prekur drejtpërdrejtë nga reformat në arsim, që lirshëm t’i shprehin qëndrimet e 
tyre dhe mendimet në lidhje me të gjitha pyetjet, duke përfshirë  dhe për procesin edukues-arsimor.  
Gjithashtu kërkon Ministria e Arsimit dhe Shkencës tu përkushtojë vëmendje vërejtjeve, qëndrimeve 
dhe mendimeve të nxënësve-të shkollave të mesme, dhe në bisedë me ta të planifikohen zgjidhje 
të cilat do të jenë të pranueshme në mënyrë të ndërsjellë, të plota dhe  kualitative, e jo në dëm të 
nxënësve.
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NUK JANË KRIJUAR KUSHTE PËR ARSIM FILLOR INKLUZIV DHE KUALITA-
TIV TË FËMIJËVE ME SPEKTËR AUTIK TË ÇRREGULLIMEVE

 Kjo u konfirmua nëpërmjet hulumtimit të Avokatit të Popullit të zbatuar në vitin  2015 në 336 
shkolla fillore në lidhje me të drejtën e këtyre fëmijëve në arsim inkluziv, në pajtim me Ligjin për 
arsim fillor. Hulumtimi tregoi se  në 67 shkolla ka  fëmijë me spektër autik të çrregullimit, dhe vetëm 
në 14 prej tyre kuadri mësimor që punon me fëmijët ka ndjekur trajnimin për punë me fëmijët me 
autizëm. Për më tepër, në 15 shkolla fillore nuk ka defektolog për punë me fëmijët, në 13 prindërit 
angazhohen me shpenzime të veta ndërsa në 13 shkolla fillore ka defektolog të angazhuar nga prindi 
paralelisht me defektologun mobil, sepse defektologu i shkollës nuk është çdo ditë i pranishëm në 
punë me fëmijët në një shkollë, por mbulon disa shkolla në nivel komunal. Duke pasur parasysh 
rëndësinë e arsimit inkluziv për të gjithë fëmijët, Avokati i Popullit, ndër të tjera rekomandoi që në 
shkollat fillore të krijohen parakushte themelore jo vetëm për integrimin e fëmijëve me spektër au-
tik të çrregullimeve, por edhe  përfshirjen e tyre cilësore edhe efikase në arsimin e rregullt dhe në 
këtë drejtim, të merren masa për sigurimin e lokaleve për punë me fëmijët me autizëm në shkolla, 
punësim të kuadrit të nevojshëm dhe masat për përshtatje adekuate  të materialit mësimor, në për-
puthje me nevojat e fëmijëve me autizëm.

 KONKURSI PËR NDARJEN E BURSAVE PËR NXËNËS ROMË NUK SIGURON 
QASJE TË BARABARTË TË TË GJITHË NXËNËSVE-DISKRIMINON

 Avokati i Popullit me iniciativë të vet hapi procedurë pas   Konkursit të publikuar të Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës për ndarjen e bursave për pesë kategori të studentëve Romë në shkollat 
publike dhe private në vitin akademik 2014/2015, për shkak se me këtë Konkurs në kushtet për 
dhënien e bursave për kategorinë e pestë - studentët me sukses prej 2.00 deri 2.99, një nga kriteret 
është që kandidatët të jenë nxënës të rregullt të regjistruar në vitin e parë, të dytë, të tretë dhe 
të katërt në shkollat private dhe publike të mesme dhe të jenë me vendbanim zyrtar nga komuna 
Shuto Orizarë, Prilep, Tetovë dhe Shtip.

 Sipas Avokatit të Popullit me kushte të përcaktuara të tilla fëmijët të cilët nuk janë me vend-
banim në komunat e mësipërme nuk mund të konkurrojnë as në kategorinë ku parashihet mesatare 
më e lartë as në kategorinë me sukses mesatar më të ulët sepse nuk janë me vendbanim zyrtar në 
Shuto Orizarë, Prilep, Tetovë dhe Shtip. Për shkak të kufizimit të fëmijëve romë nga qytete të tjera 
të vendit të cilët nuk jetojnë në komunat e theksuara të konkurrojnë Avokati i Popullit konstatoi se 
ka elemente të diskriminimit në bazë të arsimit, për çka dërgoi sugjerim te Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës Drejtoria për Zhvillim dhe Përparim të Arsimit të pjesëtarëve të bashkësive që është e 
nevojshme për të ndërhyrë në përmbajtjen e Konkursit të publikuar, përkatësisht ai të tërhiqet ose 
ai ekzistues të plotësohet, me mundësi për konkurrim të të gjithë nxënësve  romë me çka do të 
pengohet paraqitja e diskriminimit.

 Duke pranuar ndërhyrjen e Avokatit të Popullit Drejtoria për Zhvillim dhe Përparim të Arsimit  
në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive informonte se rekomandimi i Avokatit të Popullit do të zbato-
het në vitin shkollor 2015/2016, megjithatë, kjo nuk është realizuar.
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PAS 12 VITESH ËSHTË REALIZUAR E DREJTA PËR KOMPENSIM TË RROGËS 
PËR NDËRPRERJE TË PËRKOHSHME TË PUNËS PËR SHKAK TË SHTATZANISË, 

LINDJES DHE AMËSISË

 Avokati i Popullit konstaton se personi i cili udhëhoqi procedurë gjyqësore për shkak të për-
caktimit të gabuar të shumës së kompensimeve të rrogës për ndërprerje të përkohshme  të punës 
për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe amësisë për periudhën 06.11.2002 deri më 08.02.2003, të 
drejtën para Fondit për Sigurim Shëndetësor e realizoi vetëm pas paraqitjes së parashtresës te 
Avokati i Popullit, përkatësisht në vitin 2015.

 Parashtruesja u detyrua të mbajë disa procedura gjyqësore, ndër të cilat edhe për shkak 
të mosveprimit të Fondit për Sigurim Shëndetësor, me vendim të Gjykatës Administrative nga viti 
2011 e cila përfundoi me miratimin e padisë nga ana e Gjykatës Administrative, por Fondi përsëri 
nuk veproi sipas vendimit të vitit 2013. Parashtruesja e realizoi të drejtën pas dorëzimit të sugjer-
imit  të Avokatit të Popullit, por mbetet konstatimi për veprimin jo në kohë dhe vendimin e Fondit 
për Sigurim Shëndetësor pas kërkesës së qytetarëve për realizimin e të drejtave për të cilat në 
mënyrë të padiskutueshme i plotësojnë kushtet ligjore.

KADASTRI E PENGON PUNËN E AVOKATIT TË POPULLIT

 Agjencia për Kadastër të Patundshmërive nuk zbatoi hetim efikas dhe rrënjësor për asnjë 
nga rastet për të cilat Avokati i Popullit kërkoi të merren veprime për kontroll dhe shikim të ligjsh-
mërisë në veprimin e Qendrës për Kadastër të Patundshmërive Shkup, ose ndonjë seksion tjetër në 
Republikë.

 Gjendja e tillë vlen edhe në rastet ku në mënyrë të padiskutueshme janë konstatuar ose 
zbuluar  parregullsi në punë me kryerjen e pamatur dhe të papërgjegjshme të punëve  dhe detyrave 
të  punës të nëpunësve të kadastrës dhe mospërfillja e plotë e rregullave të procedurë s të parapara 
me ligj.

 Në këtë segment, shqetësuese është se kadastra nuk ka respektuar vendimet e Gjykatës 
Administrative dhe Gjykatës  së Lartë Administrative, dhe nuk vepron në përputhje me përmbajtjen 
e tyre, sepse për të gjitha rastet e tilla, për të cilat Avokati i Popullit veproi, detyrimisht lëshohen 
vërtetimet e njëjta, si dhe ato të anuluarat ose gjenden metoda të tjera administrative me të cilat 
lëndët e palëve arkivohen në mënyrë të papërshtatshme dhe formohen lëndë me detyrë zyrtare.

 Qeveria e  Republikës së Maqedonisë, ende nuk ka vepruar për iniciativën e Avokatit të Popul-
lit  nga maji 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimet mbi pronë, të parashtruar me 
qëllim që qytetarët  në procedurat për arkëtim të detyrueshëm, të mos lihen pa  mjete themelore për 
ekzistencë.

 Pikërisht, kjo iniciativë ende qëndron në Ministrinë e Financave ku Qeveria menjëherë pas 
marrjes e ka ridërguar, ndërsa Avokati i Popullit nuk ka asnjë informatë  nëse ajo do të pranohet ose 
jo, edhe pse për këtë nuk ka asnjë bazë objektive të themeluar.

  Kjo nuk mund të interpretohet ndryshe, përveç si tentim për pengim të punës së Avokatit të 
Popullit  në një nga funksionet e tij themelore për t’i mbrojtur të drejtat kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, kur u cenohen nga organet e administratës shtetërore dhe nga organe tjera dhe organi-
zata që kanë autorizime publike.

SA VITE NEVOJITEN PËR NDRYSHIME LIGJORE NËSE ATO I KËRKON 
AVOKATI I POPULLIT?
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 Avokati i Popullit konstaton se qytetarët të cilëve me aktvendim nga qendra kompetente për 
punë sociale u është njohur e drejta për ndihmë të njëfishtë me para në praktikë me vështirësi e 
realizojnë këtë të drejtë, sepse nuk janë siguruar mjete për realizimin e vendimeve. Për këtë prob-
lem qendrat për punë sociale arsyetohen se ato e kanë kryer obligimin e tyre, respektivisht kanë 
miratuar aktvendim për njohjen e të drejtës dhe dërgojnë në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale, ndërsa së këtejmi më së shpeshti merret përgjigje se aktvendimet nuk janë reali-
zuar  për shkak të limitit të kaluar të mjeteve për mbrojtje sociale në nivel të komunës. 

 Avokati i Popullit për cenimin e vërtetuar të të drejtave të qytetarëve  si shfrytëzues të të 
drejtës për mbrojtje sociale dorëzoi sugjerim te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe qendra 
kompetente për punë sociale se mbrojtja sociale, ndër të tjera ka funksion edhe për tejkalimin e 
rreziqeve themelore sociale në të cilat është ekspozuat qytetari, si dhe zvogëlimi I varfërisë dhe 
përjashtimi social. Në kontekst të asaj që u tha dhe për shkak të përshtatshmërisë së të drejtës së 
pranuar kërkoi të merren masa për realizimin urgjent të akteve të miratuara dhe sigurimin e mjeteve 
për pagesën aktvendimeve të qytetarëve për ndihmë të njëfishtë me para, pas çka një pjesë e 
qytetarëve pas kalimit të një viti e realizuan të drejtën për ndihmë të njëfishtë me para.

NDIHMA E NJËFISHTË ME PARA MË TEPËR ËSHTË E DREJTË NË LETËR SE 
SA MUNDËSI REALE PËR TEJKALIMIN E RREZIKUT SOCIAL TË QYTETARËVE

NËNAT E FËMIJËS SË TRETË  I KTHEJNË MJETET PËR SHTESA FËMIJËRORE 
PËR SHKAK TË LËSHIMEVE NË PUNËN E QENDRËS PËR PUNË SOCIALE BUTEL

 Avokati i Popullit në procedurën për parashtresa të paraqitura për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve konstatoi se për shkak të përcaktimit jo të plotë dhe të parregullt të gjendjes faktike  në 
lidhje me plotësimin  e kushteve ligjore për njohjen e të drejtës për shtesa fëmijërore  për fëmijë të 
tretë nga Qendra për Punë Sociale Butel, nënat si bartëse të të drejtës  bartin pasoja të dëmshme, 
përkatësisht detyrohen t’i kthejnë mjetet e marra paraprakisht në këtë bazë. Për këtë Avokati i Pop-
ullit  te ministri i Punës dhe Politikës Sociale dorëzoi informatë me propozim për marrjen  e  masave  
për mënjanimin e parregullsive  në punën e Qendrës  që me aktvendim fillimisht pranon të drejtën 
e përcaktuar, që pastaj (pas një periudhe të caktuar) me aktvendim tjetër të vendosë se nënës i 
ndërpritet e drejta, me arsyetimin se nuk i plotëson kushtet  për realizimin e të drejtës.

 Avokati i Popullit rekomandoi të merren masa për përcaktimin e përgjegjësisë së personave 
zyrtarë, që kanë vepruar për këto lëndë, si dhe masa për trajnime të vazhdueshme të të punësuarve, 
me qëllim të veprimit ligjor dhe zbatim të rregullt të rregullativës në lidhje me të drejtat e  përcak-
tuara me Ligjin për mbrojtje sociale dhe Ligjin për mbrojtje të fëmijëve.
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RADIOTELEVIZIONI I MAQEDONISË ME VITE PA TË DREJTË DISPONON  ME 
TË HOLLAT E QYTETARËVE

 Udhëheqësia e RTM-së për shkaqe të njohura vetëm për të  me vite refuzon të marrë vendim 
me të cilin do të kryejë çregjistrimin e borxhit të evidentuar pa bazë në bazë të taksës radiodifuzive, 
me çka do të krijohen mundësi që Drejtoria e të Hyrave Publike t’ua kthejë qytetarëve të gjitha mje-
tet e marra me para.

 Me këtë rast, në vend që të bëjë çregjistrimin dhe tua kthejë paratë, RTM-ja në mënyrë 
plotësuese  nxiti gjendje absurde duke i udhëzuar qytetarët që për këtë zgjidhje të parashtrojnë 
ankesa individuale,nëpërmjet DHP-së te Ministria e Financave, me këtë rast duke injoruar plotësisht  
faktin se afati për këtë ka kaluar, si dhe faktin se në mënyrë plotësuese duhet të paguajnë taksë ad-
ministrative për ankesë, e cila është më e lartë se vet taksa respektivisht 250 denarë për aktvendim.

  Edhe pse për këtë problem Avokati i Popullit me raport të veçantë i informonte strukturat 
udhëheqëse të RTM-së, Qeverinë dhe Kuvendin, së këtejmi vendim me një përmbajtje të tillë nuk u 
miratua, ndërsa përgjigje pse ndodh kështu nuk ka.

 Kjo gjendje e papranueshme, e hap çështjen nëse nga paratë e qytetarëve të arkëtuara në 
mënyrë joligjore  duhet të financohet puna e RTM-së?

DENACIONALIZIMI TREGIM PA FUND

 Me dekada zgjat lufta institucionale e qytetarëve për këtë realizim të të drejtave në bazë të 
denacionalizimit, periudhë kohore në të cilën Avokati i Popullit, vazhdimisht konstatonte cenim të të 
drejtave të tyre, në të gjitha shkallët e procedurës dhe nga të gjitha organet kompetente.

 Pikërisht, shumica e parashtresave nga fusha pronësore juridike të parashtruara në vitin 
2015, kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave në bazë të denacionalizimit, që në mënyrë deklara-
tive nga ministri i Financave dhe Qeveria është shpallur proces i përfunduar para shumë vitesh.

 Procedurat për lëndët  e pazgjidhura për denacionalizim nga Komisionet për Denacionalizim të 
Ministrisë së Financave, në mënyrë të paarsyeshme prolongohen dhe përditësohen pasi që Avokati i 
Popullit për parashtresat e veçanta do të intervenojë në mënyrë përkatëse.

 Kështu në vitin raportues nuk ekziston lëndë për të cilën është miratuar vendim i ri, përkatë-
sisht ai të jetë zgjidhur, ndërsa për numrin e vogël që ishin zgjidhur  është marrë vendim negativ. 

 Së këtejmi, konstatimi i Avokatit të Popullit është se Ministria e Financave në vend që t’ua 
zgjidhë lëndët qytetarëve, e prolongon procedurën dhe me këtë i pengon për t’i realizuar të drejtat 
legjitime, të cilat ua garantojnë dispozitat nga Ligji për denacionalizim. 
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RTM-ja DHE DHP-ja ARKËTOJNË TAKSË RADIODIFUZIVE NGA KUSHDO QË 
ARRIJNË

 Si pasojë e mosazhurnimit të të dhënave në regjistër me detyrë zyrtare, koordinim, si dhe 
transferimin e përgjegjësisë reciproke të DHP-së dhe RTM-së dhe anasjelltas, në shumicën e rasteve 
qytetarët në mënyrë të pabazë dhe jashtë të gjitha dispozitave ligjore detyrohen për të paguar taksë 
radiodifuzive dhe ajo u arkëtohet me detyrim.

 Kjo mungesë e bashkëpunimit ndërmjet RTM-së DHP-së sjell situata absurde - arkëtohet 
taksë radiodifuzive nga të gjithë anëtarët e një familjeje, nga persona të zhvendosur dhe  persona  të 
vendosur në qendrat e pranimit, nga  të pastrehë, persona të zhvendosur shumë vite më parë, dhe 
madje edhe nga shfrytëzuesit e ndihmës ose ndihmës së përhershme me para, persona të shurdhër, 
të verbër dhe invalidë.

 Rezultat, megjithatë, i gjithë kësaj është shkelja flagrante e  të drejtave të qytetarëve që janë 
vënë në situatë për të humbur kohë në sportelet e RTM-së dhe DHP-së,duke u munduar të dëshmo-
jnë se ata kanë të drejtë.

 Një prind që jeton në Kanada kërkoi ndërhyrjen e Avokatit të Popullit, sepse tre vjet tenton të 
kontaktojë (në mënyrë elektronike ose me telefon) me fëmijën e mitur që jeton me nënën në Repub-
likën e Maqedonisë, por pa sukses. Duke vepruar për parashtresën Avokati i Popullit kërkoi nga Qen-
dra Nërkomunale për Punë Sociale Shtip të marrë masa në interes më të mirë të fëmijës për shkak të 
realizimit të papenguar të të drejtës së marrëdhënieve personale dhe kontaktit me prindin me të cilin 
nuk jeton. Qendra duke vepruar për kërkesën dhe sugjerimin e Avokatit të Popullit dorëzoi njoftim se 
nuk ka mundësi që ta rregullojë mënyrën dhe dinamikën e shikimeve dhe takimeve ndërmjet fëmijës 
dhe babait, sepse një periudhë më të gjatë nuk ka pasur takime, ndërsa për ripërtëritjen e kontak-
teve duhej kohë dhe në mënyrë këshillëdhënëse të punohet me nënën, babain dhe fëmijën, që është 
edhe  e parealizueshme sepse babai jeton jashtë, ndërsa puna këshillimore në mënyrë elektronike 
nuk është e njohur për ekipin profesional.

 Duke pranuar sugjerimin e Avokatit të Popullit Qendra njoftoi se kur babai do të vijë në vend 
do të marrë masa në pajtim me interesin më të mire të fëmijës. 

TRE VJET TENTON TË KONTAKTOJË ME FËMIJËN E VET, POR PA SUKSES

RISOCIALIZIMI JOEFIKAS I FËMIJËVE ME PROBLEME NË SJELLJE OSE ME 
SJELLJE TË ÇRREGULLUAR

 I nxitur nga parashtresat e shpeshta për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në IP për kujdes-
in e fëmijëve me probleme edukuese-sociale Shkup dhe I P Enti për kujdesin, edukimin dhe arsimin 
e fëmijëve dhe të rinjve “Ranka Milanoviq” Shkup, si dhe ikjet e shpeshta të fëmijëve, Avokati i Pop-
ullit gjatë vizitave të këtyre institucioneve konstaton se disa fëmijë vetëm e kanë ndryshuar institu-
cionin, përkatësisht nga i ashtuquajturi Institucioni “25 Maj” janë në “Ranka Milanoviq”. Gjithashtu,  
përcaktoi raste kur disa orë pas mbërritjes në institucion, fëmija lëshon atë nuk është kthyer më në 
institucion, fëmijët dhe të rinjtë të cilët janë dërguar në institucion, dhe janë jashtë tij, për çka janë 
informuar kompetentët por nuk ka efekte nga masat e marra. Rastet ku fëmijët/të rinjtë vihet në 
një proces të përshtatjes në mjedis shtëpiak periudhë në të cilën nuk janë në institucion, mungojnë 
në mësim, ndërsa nuk ka dokument që kjo është nga gjykata ose Qendra, në varësi të asaj se kush 
i dërgon në institucion.

  Kjo, ndër të tjera, vërteton nevojën për planet dhe programet më të mira për bashkëpunim 
me këta fëmijë, bashkëpunim më efektiv dhe të vazhdueshëm në mes të institucioneve publike 
kompetente, qendrave për punë sociale, si kujdestarë të këtyre fëmijëve dhe gjykatës kompetente, 
si dhe forma të tjera, më të përshtatshme të kujdesit për fëmijët që tregojnë probleme të këtij lloji.
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HALLET E QYTETARËVE PARA SPORTELEVE TË ADMINISTRATES SË
 QYTETIT TË SHKUPIT

 Qyteti i Shkupit aspak nuk mban llogari për të mbrojtur të drejtat dhe dinjitetin e qytetarëve 
dhe familjeve të tyre, kështu që ata pa nevojë humbin kohë dhe nerva për të dëshmuar gabimet e 
qarta të administratës së qytetit dhe mosfunksionimin e sistemit në përgjithësi.

 Rekomandimet e Avokatit të Popullit për respektimin e kufizimeve dhe përjashtimet nga 
arkëtimi i detyrueshëm dhe për mënjanimin e parregullsive të tjera, nuk respektohen aspak.

 Konkretisht, pothuajse çdo herë si mënyrë e arkëtimit të detyrueshëm merret  ai me bllokim 
të llogarisë së transaksionit  të qytetarëve në bankë, edhe pse për shkak të  mosshprehjes së rreg-
ullativës ligjore është e pakontestueshme se me veprim të tillë më së shumti cenohen të drejtat e 
tyre dhe lihen pa mjete bazë  për ekzistencë.

 Gjithashtu, një pjesë e madhe e qytetarëve janë evidentuar si detyrës tatimorë mbi pronën  
edhe pse atë e kanë shitur që moti.

 Administrata e qytetit nuk e respekton procedurën për përcaktimin e obliguesve për pagesë 
të tatimit mbi pronë dhe aspak nuk i respekton rregullat  e procedurës për dorëzim me kohë dhe të 
rregullt të aktvendimeve dhe shkresave tjera  te palët në procedurë.

 Ndërhyrjet e Avokatit të Popullit Qyteti i Shkupit i injoron dhe përsëri vazhdon të punojë 
në kundërshtim me rregullat ligjore. Janë të shpeshta rastet  kur nga qytetarët kërkohet të japin 
deklaratë se paratë nga borxhi i arkëtuar pa bazë nuk do të kërkojnë tu kthehen, por se pajtohen  
që ato të kompensohen me borxh tjetër, i cili, ende nuk ka arritur për arkëtim. Me veprimin e tillë 
qytetarët sillen në situatë për ta avancuar punën e administratës së qytetit.

 Qytetarët çdo ditë ekspozohen në situata të mbeten pa mjete për ekzistencë kryesore 
për shkak se me dispozitë ligjore, bankat nuk janë të detyruara të mbajnë llogari nëse bllokojnë 
mjete me para nga llogari kursimi apo depozitë tjetër, ose rroga, pensioni, kompensime në bazë të 
shtesave për fëmijë, papunësia, bursat, mbrojtja sociale, invaliditeti e kështu me radhë. Pikërisht 
bankat afariste, jo vetëm që në procesin e arkëtimit të detyrueshëm, sipas vendimeve të miratuara 
nga DHP-ja, Qyteti i Shkupit dhe komunat, qytetarëve ua bllokojnë dhe marrin të gjithë shumën 
e parave, që ata e marrin në ndonjë nga këto baza të përmendura, por edhe vet e përcaktojnë 
edhe  provizionin për bllokim dhe zhbllokim të llogarive si dhe shpenzimet tjera për shërbimin.  
Megjithatë, të gjitha këto shpenzime, qytetarët edhe kur pa bazë u janë ngarkuar atyre, aspak nuk 
mund t’i kthejnë.

 Sipas Avokatit të Popullit, duhet të kapërcehet gjendja të gjitha bankat të kenë tarifa të 
ndryshme për pagesën e shërbimeve që lidhen me arkëtimin e detyrueshëm dhe ai ndonjëherë të 
jetë më i madh se borxhi kryesor, sepse në fund të fundit, bëhet fjalë për kryerjen e punëve, të 
cilat nga natyra e tyre janë plotësisht të barabarta dhe nuk ekziston kurrfarë kriteri objektiv për 
shkak të cilit, ato do të duhej të jenë të ndryshme nga banka në bankë.

SHËRBIMI I BANKAVE I NJËJTË,  POR KOMPENSIMI I NDRYSHËM  
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 Numri i madh i lëndëve për privatizimin e tokës ndërtimore (blerjen e oborrit), nga Drejtoria 
për Punë Pronësore Juridike, në vend që të zgjidhen në seksionet rajonale kompetente lokale, pas 
ruajtjes disavjeçare nëpër sirtarë dhe mosmarrjen e asnjë veprimi për përditësimin e procedurës, 
gjatë vitit 2015 në masë të madhe janë dërguar në seksionet rajonale të Republikës. Kjo në veçanti 
është karakteristike për komunat e Shkupit. 

 Procedura e tillë e hap dilemën nëse kjo është në pajtim me rregullat e procedurës admin-
istrative që kanë të bëjnë me kompetencën lokale. 

 Pikërisht, dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, imponojnë në 
kuadër të dispozitave për organizim të brendshëm të organeve që vendosin në procedurë adminis-
trative, kompetenca lokale të zbatohet sipas vendit ku patundshmëria gjendet dhe sipas vendban-
imit të palës. 

 Krahas kësaj, konstatimi i Avokatit të Popullit është se ky hap kurrsesi nuk do të kontribuojë, 
siç pohon Ministria e Financave, për efikasitetin e veprimit në kohë, por përkundrazi se procedura në 
mënyrë plotësuese do ta ndërlikojë procedurën dhe palët do t’i nënshtrojë në pagimin e harxhimeve 
për dorëzimin e dëshmive, ndërsa plotësisht do ta pamundësojë edhe komunikimin e menjëher-
shëm.

PËR BLERJEN E OBORRIT NË SHKUP, PROCEDURA UDHËHIQET 
NË RADOVISH

  Avokati i Popullit konstaton se shumë qytetarë janë të ngarkuar me borxh me shuma të 
mëdha për ujin e harxhuar (në disa raste mbi 10.000,00 euro), gjoja për shkak të prishjes ose mos 
evidentimit të orëmatësve të ujit dhe arsyetime të tjera të ngjashme.  

 Ashtu që, kërkohet pagim i borxhit edhe nga qytetarë që në asnjë bazë nuk mund të jenë 
shfrytëzues të shërbimeve të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, nga shkaku që nuk janë pronarë të 
objektit për të cilin është evidentuar borxhi ose thjeshtë nuk mund të harxhohen aq kubikë ujë për 
sa u është dorëzuar fatura e jashtëzakonshme. 

 Në këtë rast, duke i mbuluar lëshimet edhe dobësitë në punën e shërbimeve dhe individëve 
të tij, e veçanërisht i udhëhequr nga gjendja e monopolit, NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi pa bazë u 
shkaktojnë dëm shfrytëzuesve të shërbimeve dhe të drejtave të tyre legjitime dhe interesave ju-
ridike.  

 Gjithashtu, kjo NP thjeshtë nuk zbaton kontroll të brendshëm me qëllim të përcaktimit dhe 
sanksionimit të lëshimeve të shkaktuara me kryerjen e pandërgjegjshme dhe të papërgjegjshme të 
punëve dhe detyrave të punës për të punësuarit e vet- mosleximi i orëmatësve të ujit dhe mosvep-
rimi sipas kërkesave për ndryshimin e shfrytëzuesve të shërbimit. 

 Pas rekomandimeve dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit, të dhëna për mënjanimin e 
parregullsive të tilla, nuk veprohet sepse sjelljen e papërgjegjshme dhe pandërgjegjshme e shërbi-
meve kompetente, Ndërmarrja Publike pothuajse në të gjitha rastet e arsyetonte vetëm me dhënien 
e deklaratës së inkasatorit, për shkaqet për të cilat orëmatësi gjoja nuk është lexuar. 

PUNËN E PANDËRGJEGJSHME DHE TË PAPËRGJEGJSHME TË NP 
“UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI” SHKUP E PAGUAJNË QYTETARËT 
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AUTORIZIMET POLICORE

Në vitin 2015 ndikim specifik mbi mbrojtjen dhe të drejtat e njeriut patën rasti i përgjimeve 
dhe publikimi i bisedave të përgjuara, protestat para Qeverisë së RM-së, si dhe kriza e refugjatëve, 
përkatësisht numri i madh i refugjatëve/emigrantëve të cilët tranzitonin nëpër territorin e RM-së. 

Avokati i Popullit i ka përcjellë ngjarjet dhe veprimet e organeve policore, dhe në pajtim me 
kompetencat e veta ka intervenuar për shkak të shkeljes masovike të një sërë të të drejtave nga 
rastet e lartpërmendura, në veçanti mbrojtjen e privatësisë, lirisë dhe sekretit të komunikimeve, lirisë 
së lëvizjes, shfrytëzimin e masave hetuese, të drejtën për protestë publike etj.  Gjithashtu, ka inter-
venuar me qëllim të mbrojtjes së të drejtës për azil të refugjatëve/emigrantëve nga organet kom-
petente t’i plotësojnë obligimet nga marrëveshjet ndërkombëtare për respektimin e të drejtës për 
jetë, krijimin e kushteve për qëndrim të refugjatëve, përkatësisht emigrantëve,   krijimin e kushteve 
për qëndrim të refugjatëve, përkatësisht emigrantëve, trajtimin përkatës dhe përkujdesjen për këta 
persona etj. 

Në kontekst të asaj që u tha në periudhën raportuese u konstatua brutalitet më i madh poli-
cor në krahasim me vitin 2014, ndërsa një nga shembujt më karakteristikë është protesta publike e 
qytetarëve para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në muajin maj. 

Avokati i Popullit me detyrë zyrtare ka hapur procedurë për mënyrën e përdorimit të mjeteve 
për dhunë ndaj demonstruesve, me ç’rast u vizituan më shumë stacione policore në Shkup dhe u 
diskutua me demonstruesit e arrestuar në dy stacione të policisë, të cilët u ankuan për brutalitetin 
e forcave policore, si dhe për vendosjen e tyre në mënyrë jo përkatëse në stacion të policisë. Për 
këtë ngjarje Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale te Avokati i Popullit ka 
dorëzuar përgjigje se thirrja, privimi nga liria, arrestimi dhe mbajtja e personave është në pajtim me 
Ligjin për polici dhe Ligjin për procedurë penale, pa dhënë në këtë rast një përqendrim të veprimit 
brutal të pjesëtarëve të njësive për intervenim të shpejtë dhe mbajtjen e rendit publik.  

Avokati i Popullit nëpërmjet mjeteve për informim publik ka informuar publikisht se e dënon 
dhunën me të cilën pengohet e drejta e protestës së lirë të qytetarëve dhe kufizimi që të shprehin 
revoltën e tyre ose pakënaqësinë nga vendime të caktuara.  Për Avokatin e Popullit kufizimi i lirive të 
lëvizjes dhe tubimeve publike para Qeverisë dhe para institucioneve të tjera shtetërore nuk ka arsy-
etim që mban, në ç’rast rikujtoi se në Ligjin për tubime publikeqartë janë theksuar vendet ku mund 
të kufizohen tubimet publike dhe protestat, dhe në këtë drejtim apeloi që tu mundësohet qytetarëve 
pa pengesa ta realizojnë të drejtën e tyre të garantuar me kushtetutë. 

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË 
NJERIUT SIPAS FUSHAVE  



Avokati i Popullit - Raporti vjetor  2015 23

Brengos mosbashkëpunimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme me Avokatin e Popullit në lëndën 
e përcjelljes masovike të komunikimeve të një numri më të madh të qytetarëve, si dhe respektimi i 
prezumcionit të pafajësisë të qytetarëve të arrestuar në aksion. 

Avokati i Popullit, duke pasur parasysh informatat të cilat u përcollën në publik për ndjekjen e 
komunikimeve në periudhën 2011-2014, që paraqet indicim themelor për vërtetim masovik të institu-
cioneve dhe të drejtave kushtetuese dhe ligjore të një numri më të madh të qytetarëve të Republikës 
së Maqedonisë, ka ngritur procedurë me iniciativë individuale për cenimin e të drejtës së privatësisë 
dhe jetës familjare nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë dhe Konventa Evropiane për Mbro-
jtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Gjithashtu, ka vepruar edhe për mbrojtjen e të 
drejtës së privatësisë dhe jetës familjare, për parashtresë të dorëzuar nga ana e gazetarëve për 
shkak të ndjekjes së komunikimeve të tyre telefonike në vitin 2012.  

Avokati i Popullit, në kontekst të dy procedurave ka kërkuar nga Drejtoria për Siguri dhe Kundër-
zbulim në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe nga Prokuroria Publike e Republikës së 
Maqedonisë që ta informojnë për pyetje konkretisht të parashtruara, lidhur me dy procedura. Një-
kohësisht, nga Prokuroria speciale, krahas dorëzimit të dokumenteve, kërkoi edhe përgjigje të më 
shumë pyetjeve lidhur me kontrollin për zbatimin e masave të veçanta hetuese, ndjekjen e komuni-
kimeve në periudhën 2011-2014. 

Lidhur me këtë rast në zyrën e Avokatit të Popullit u realizua edhe takimi me Prokurorin Publik, 
në ç’rast Prokurori Publik e informoi Avokatin e Popullit se lidhur me parashtresën e gazetares nuk 
do t’i dorëzohen informatat e kërkuara, nga shkaku që llogariten si sekret, përkatësisht se dhënia e 
informatave të tilla do të paraqiste zbulim me ndërmjetësim të masave dhe aktiviteteve të cilat sipas 
natyrës së vet janë sekrete dhe do të vihej në pikëpyetje zbatimi i tyre i suksesshëm.  Edhe pse 
Avokati i Popullit kërkoi bazë juridike për këtë qëndrim nuk mori përgjigje. 

Avokati i Popullit sugjeroi se me mosdorëzimin e informatave të kërkuara pengohet puna e tij 
dhe pamundësohet mbrojtja efektive e të drejtave dhe lirive të njeriut që është kompetencë e tij lig-
jore.  Gjithashtu, rikujtoi se organet janë të obliguara të bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit dhe 
me kërkesë të tij t’i sigurohen të gjitha dëshmitë, të dhënat dhe informatat, pa dallim të shkallës së 
sigurisë, ndërsa Avokati i Popullit është i obliguar ta ruajë sekretin shtetëror dhe zyrtar. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim në përbërje të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme kërkoi që t’i dorëzohet urdhri, raporti i veçantë për zbatimin e masës ndjekje 
e komunikimeve dhe dokumente të tjera të cilat do të mund të shërbejnë për përcaktimin e cenimit 
të mundshëm të privatësisë së gazetares. 

Duke pasur parasysh se informatat e kërkuara nuk u dorëzuan, Avokati i Popullit iu drejtua  
ministrit të Punëve të Brendshme dhe e informoi për mosbashkëpunim të Drejtorisë, në ç’rast kërkoi 
intervenim të tij për dorëzimin e të dhënave të nevojshme. Me qëllim të realizimit të kompetencave 
të tij, Avokati i Popullit ka realizuar edhe takim personal me ministrin aktual për Punë të Brendshme 
në zyrën e Avokatit të Popullit, në ç’rast sugjeroi për rëndësinë që e mban procedurën për përcaktimin 
e plotë dhe objektiv të gjendjes faktike, për të cilën nevojitet që institucionet të mos e pengojnë në 
punë, përkatësisht në kohë t’i dorëzohen informatat e kërkuara, të dhënat dhe dokumentacionin.  

Ministri i Punëve të Brendshme premtoi se do të marrë masa për dorëzimin e të dhënave 
të kërkuara me qëllim të menaxhimit pa pengesë të procedurës nga ana e Avokatit të Popullit, 
megjithatë, nga ana e ministrit u dorëzua informatë me të cilën sugjerohet se vetëm gjykata kompe-
tente nëpërmjet procedurës së përcaktuar institucionale mund të marrë vendim për atë se cili institu-
cion, organ, grup ose individ e ka shkelur ligjin dhe në atë mënyrë ka shkaktuar cenim të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, pas kësaj  Avokati i Popullit do të 
mund të zbatojë procedurë për mbrojtjen dhe të drejtat e tyre.

Përgjigjja e tillë, përkatësisht sugjerimi i Avokatit të Popullit është i papranueshëm, dhe është 
jashtë rregullativës juridike të Republikës së Maqedonisë, me të cilën pengohet puna e Avokatit 
të Popullit, përkatësisht funksioni i tij themelor që t’i mbrojë të drejtat kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve kur u cenohen nga organet e administratës shtetërore si dhe nga organe të tjera dhe or-
ganizata që kanë autorizime publike. Për këtë shkak  te Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka dorë-
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zuar Raport të veçantë për pengimin e punës së tij, por as nga atje nuk është informuar për masat e 
marra lidhur me rastet e përmendura. 

Duke pasur parasysh se ka kaluar periudhë më e gjatë kohore në të cilën asnjë Drejtori e 
përmendur pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, as nga Prokuroria Publike nuk kanë dorëzuar 
dëshmi, të dhëna dhe informata që ai i ka kërkuar prej tyre në lëndën për përgjim masiv, Avokati i 
Popullit konstaton pengim të punës së tij nga ana e organeve të lartëpërmendura, si dhe nga Qeve-
ria e Republikës së Maqedonisë, për çka me Raport të veçantë e informon Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë. 

Lidhur me parimin e prezumcionit të pafajësisë, Avokati i Popullit, duke e ndjekur policinë dhe 
veprimin e nëpunësve policorë konstaton se në shumë raste të privimit nga liria nuk është ruajtur ky 
parim, ndërsa te disa mjete për informim publik janë dorëzuar video dhe audio incizime të evidencës 
zyrtare të organit të punëve të brendshme. 

Sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë personi i akuzuar për vepër penale do të llogaritet 
si i pafajshëm derisa faji i tij nuk vërtetohet me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor. Kjo domethënë 
se gjykata me detyrë zyrtare duhet të ketë kujdes në realizimin e kësaj të drejte themelore qytetare 
dhe politike, ndërsa policia në çdo rast të veçantë të personave të privuar nga liria duhet të ketë ku-
jdes të mos e cenojë këtë të drejtë të qytetarit. 

Avokati i Popullit sugjeron se policia duhet të pushojë me seleksionimin e veprimit të tij me per-
sona të dyshimtë të cilët nëpërmjet protestës ose nëpërmjet mjeteve për informim publik dëshirojnë 
ta shprehin qëndrimin dhe revoltin e tyre të situatës aktuale politike në shtet dhe në veprim t’i res-
pektojë parimet e Ligjit për punë të brendshme për paanshmëri politike, besim dhe profesionalizëm 
në punë.   

Në kontekst të asaj që u tha më lartë në periudhën raportuese Avokati i Popullit në Proku-
rorinë Publike kompetente parashtroi 5 (pesë) kërkesa për ngritjen e procedurës për përcaktimin e 
përgjegjësisë penale kundër 5 personave të panjohur dhe një numri të panjohur të pjesëtarëve të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme të cilët në kryerjen e shërbimit të tyre kanë kryer vepra ndëshk-
uese kundër lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit, përkatësisht për keqtrajtim në kryerjen e 
shërbimit.   Karakteristik është rasti i një nxënësi të mitur në lokalet e një shkolle fillore, pastaj edhe 
në Stacionin e Policisë “Bit Pazar” Shkup, pasi që babai i tij e ka paraqitur ngjarjen në këtë stacion.  
Avokati i Popullit, pas hulumtimit të rastit, detyrimisht duhej personalisht të intervenojë para or-
ganeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme me propozime konkrete për ndërprerjen e procedurës 
kundërvajtëse kundër fëmijës për gjoja nënçmimin e nëpunësit policor, ndërsa për nëpunësit e invol-
vuar policorë të kërkojë përgjegjësi disiplinore në vet Ministri.  Pikërisht, Avokati i Popullit nga Sektori 
për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale ka kërkuar zbatimin e kontrollit të brendshëm 
për këtë rast, për të cilën Sektori i Avokatit të Popullit ka dorëzuar shkresë me të cilën e informon se 
prindi ka dhënë deklaratë të re se nuk e tërheq ankesën kundër policit, me arsyetimin se ka përshpe-
jtuar me dorëzimin dhe se djali i tij ka gënjyer për rastin.   Nga këto shkaqe Sektori informon se nuk 
do të kryejë kontrolle të mëtejme për parashtresa të prindit dhe për kërkesën e Avokatit të Popullit ?!

Avokati i Popullit, në ndërkohë vet kreu hetim me marrjen e këtyre shkresave nga shkolla për 
këtë ngjarje, grumbullimin e shkrimeve zyrtare nga stacioni i policisë dhe biseda me policët e invol-
vuar.  Dëshmit e grumbulluara ishin indicion i sigurt për konstatimin se në rastin konkret ka cenim 
të drejtave të fëmijës në shkollë, që ka vazhduar edhe në stacionin e policisë.  Me kërkesë të re të 
Avokatit të Popullit për zbatimin e kontrollit të brendshëm në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brend-
shme me dëshmi të dorëzuara për ngjarjen. 

Sektori ka vepruar dhe e ka informuar Avokatin e Popullit se njëri nga policët është dënuar 
me masë disiplinore me dënim në para, derisa i dyti (që e ka dorëzuar urdhër pagesën) nuk është 
përgjegjës, duke pasur parasysh tërheqjen e ankesës nga prindit nuk janë të obliguar në shtypje nga 
ana e nëpunësve policor në stacion. 

Avokati i Popullit konsideron se në rastin e përmendur ka mjaft elemente se është kryer vepër 
penale - keqtrajtim në kryerjen e shërbimit nga ana e dy nëpunësve policorë në mënyrë që fizikisht e 
kanë goditur fëmijën në institucionin shkollor, pastaj në stacionin e policisë e kanë frikësuar atë dhe 
babanë e tij me ngritjen e procedurës kundërvajtëse me qëllim të vetëm të heqin dorë nga ankesa, 



Avokati i Popullit - Raporti vjetor  2015 25

ndërsa ka indikacione se e kanë nënçmuar edhe në bazë etnike, për shkak të cilës Avokati i Popullit 
ka kërkuar nga Prokurori Publik kompetent të ngritë procedurë penale kundër nëpunësit policor, por 
deri tani ende nuk ka përgjigje nga kjo Prokurori.  

Së këndejmi, edhe një herë vërtetohet konstatimi se te ky organ ekziston anshmëri objektive 
dhe subjektive ndaj nëpunësve policorë si persona të punësuar në organ shtetëror, përkatësisht mun-
gon qëllimi serioz për zbulimin dhe ndëshkimin e personave përgjegjës, edhe në raste kur ekzistojnë 
indikacione për atë.  

Nga veprimi sipas parashtresave pa ndërmjetësim del se organi për kontroll të brendshëm i 
MPB-së nuk e përfshin viktimën në brutalitetin policor, për çka ajo është drejtuar në mbrojtjen e 
Avokatit të Popullit. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit në Prokurorinë Publike Themelore në Shkup dhe Manastir ka dorë-
zuar 3 (tre) kërkesa për ngritjen e procedurës penale kundër kryerësve të panjohur - nëpunësve poli-
corë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të cilët kanë kryer procedurën e personave të paraburgosur 
në gjykatën penale në Shkup, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për pjesëtarë të njësisë speciale 
në Ministri identiteti i të cilëve është përgjegjësi mundet me detyrë zyrtare t’i zbulojnë prokuroritë e 
cekura. Njëra nga këto kërkesa ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të nëpunësit të arrestuar poli-
cor nga organi i punëve të brendshme për Kumanovë, i cili në ndërkohë është liruar me vendim të 
gjykatës për shkak se nuk ka dëshmi se i njëjti ka marrë pjesë në veprën penale në ngjarjen e njohur 
në Qytetin e Kumanovës. 

Lidhur me veprimin e Prokurorisë Publike mungojnë përgjigje në kohë, ligjore dhe profesionale 
të Prokurorisë Publike në Pikëpamjen e informimit të Avokatit të Popullit me kërkesë të tij të cilat janë 
të mbuluara me materiale serioze dhe dëshmi verbale për ekzistimin e dyshimeve bazë se është kryer 
vepër penale - torturë, veprim ose ndëshkim tjetër jonjerëzor ose poshtërues, gjegjësisht shkelje e 
nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Në veçanti është brengosëse dukuria e përgjigjeve të Prokurorisë Publike me të cilën e informon 
Avokatin e Popullit se vepra e paraqitur (Keqtrajtim në kryerjen e shërbimit, neni 143, dhe torturë dhe 
veprim ose ndëshkim tjetër jonjerëzor ose poshtërues, neni 142 nga Kodi Penal i RM-së, përkatësisht 
shkelja e nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ) “nuk është vepër penale e cila 
ndiqet me detyrë zyrtare”.  Njëkohësisht na brengos e dhëna se në disa procedura të ngritura nga 
Avokati i Popullit, Prokuroria Publike vepron në mënyrë seleksionuese duke i dhënë prioritet kallëzi-
meve penale të ngritura nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

Në këtë kontekst edhe pse Prokurorisë Publike në dispozicion i qëndrojnë një spektër i mundësve 
për konstatimin e brutalitetit policor dhe veprimit të keq të policisë në çdo lëndë të veçantë, Prokuro-
ria Publike është më shumë e orientuar në njoftimet që i merr nga organi për kontroll të brendshëm 
të Ministrisë lidhur me hulumtimin e kallëzimeve penale nga Avokati i Popullit.  

Edhe pse në një lëndë të ekzistimit të torturës (Torturë dhe veprimi tjetër brutal jonjerëzor) 
nga 4 (katër) nëpunës policorë ndaj një qytetari në Strugë, Avokati i Popullit nuk është parashtrues i 
kërkesës për përcaktimin e përgjegjësisë së tyre penale, pas parashtresës së parashtruar nga qyte-
tari, Avokati i Popullit kundër nëpunësve policorë ka propozuar marrje të përkohshme të armës dhe 
municionit prej tyre deri në vendimin e plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Strugë. Për shkak 
të seriozitetit në ndodhive në aktin e prokurorisë të Prokurorisë Publike për përdorimin e forcës, 
kërcënimit dhe mjeteve tjera të palejueshme me qëllim që personi të pranojë në lokalet e stacionit 
policor, Avokati i Popullit edhe më tutje do ta përcjellë vendimin gjyqësor të kësaj lënde. 

Avokati i Popullit ka pranuar disa ankesa nga qytetarë se nga ana e policëve në uniformë dhe  pa 
uniformë ka qenë e cenuar e drejta kushtetuese e pacenueshmërisë së shtëpisë.  Në dy raste, Avokati 
i Popullit konstaton se cenimi i kësaj të drejte nga ana e nëpunësve policor ndodh për shkak të evi-
dencës së pamjaftueshme dhe të gabuar të organit të brendshëm për adresën e banimit të personave 
të kërkuar.  Edhe në të dy rastet Avokati i Popullit konstaton se cenimi i të drejtës së pacenueshmërisë 
së shtëpisë është vetëm gabimisht ose lëshim nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe nëpërmjet dorëzimit të sugjerimeve në Ministri kërkoi që e njëjta të mos përsëritet në të ardh-
men.  
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Gjendja me personat e mbajtur të huaj në Qendrën e Pranimit  për të Huaj të Ministrisë për 
Punë të Brendshme në Shkup është problem për shkak të kufizimit të lirive dhe të drejtave të të 
huajve, që si refugjatë/emigrantë tranzitojnë nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë. Gjatë vitit 
2015 Avokati i Popullit ka kryer disa vizita të rregullta dhe të jashtëzakonshme në Qendrën e Pranimit  
për të Huaj, të vendosur në Komunën e Gazi-Babës Shkup. Vizitat e tilla të shpeshta kanë të bëjnë 
me mbajtjen e pabazë të refugjatëve dhe emigrantëve që janë në rrugëtim nëpër vend, për të cilën 
Avokati i Popullit rregullisht e informon opinionin nëpërmjet kumtesave të tij. 

Avokati i Popullit konstaton se shkaku i vetëm për mbajtjen e tyre dhe privimi nga liria është 
nevoja për dëshminë e tyre eventuale në procedura gjyqësore kundër shtetasve të Republikës së 
Maqedonisë, me të cilën kufizohet liria dhe lëvizja e tyre pa qëllim konkret dhe legjitim të definuar 
me Kushtetutën e Republikës dhe të drejtën ndërkombëtare. Gjatë kontrolleve të kryera në Qendër, 
Avokati i Popullit konstaton se palët e mbajtura ishin vendosur në lokale të cilat nuk i plotësojnë 
standardet e Komitetit Evropian për Parandalim të Torturës dhe në këtë mënyrë, nëpërmjet aktgjyki-
meve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, konsiderohet se shteti e shkel nenin 3 të Kon-
ventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për Nnalim të torturës,  veprimit ose ndëshkimit jonjerëzor 
ose poshtërues.  Për shkak të kufizimit të drejtave për të huajt e mbajtur në kundërshtim me normat 
kushtetuese dhe ndërkombëtare, Avokati i Popullit në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka dorëzuar 
disa informata për marrjen e masave për tejkalimin e dobësive të konstatuara në punën e nëpunësve 
policorë nga organi për kompetencë të brendshme për të huaj.  

Për Avokatin e Popullit rëndësi të madhe ka rregullimi dhe realizimi i kontrollit të kryerjes së 
punëve në Ministri. Në pajtim me Ligjin për punë të brendshme, krahas kontrollit të brendshëm që 
e realizon njësi e veçantë organizuese për nevojat e Ministrisë (Sektori për Kontroll të Brendshëm 
dhe Standarde Profesionale) parashihet edhe kontrolli i jashtëm që e kryejnë Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë dhe Avokati i Popullit. Sipas neni 64 të këtij Ligji, Avokati i Popullit i Republikës së 
Maqedonisë kryen kontroll mbi punën e punëtorëve të Ministri nën kushtet e përcaktuara me ligj të 
veçantë. Në rastin konkret ky është Ligji për Avokatin e Popullit. 

Në drejtim të realizimit të kontrollit të paraparë nevojitet të ekzistojë bashkëpunim i mirë mes 
Ministrisë dhe Avokatit të Popullit, me të cilin do të mundësohet bilanc real i realizimit të dy llojeve 
të kontrollit në kryerjen e punëve në Ministri në pjesën autorizimeve policore. Edhe pse organi për 
kontroll të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme është ngritur në Sektorin për kontroll të 
brendshëm, hetuesi kriminalistike dhe standarde profesionale për shkak të zbatimit të masave efikase 
për vlerësimin e ligjshmërisë në veprimin e të punësuarve në MPB, ky organ ende nuk është plotësisht 
i pavarur dhe diskret në zaptimin e kontrolleve të kërkuara të punës së tyre.  

Sipas Avokatit të Popullit, nevojitet vendosja e bazës, por edhe e praktikës që organi për kontroll 
të brendshëm me detyrë zyrtare përpos Prokurorinë Publike, ta informojë edhe Avokatin e Popullit 
për çdo rast kur përdoret arma e zjarrit nga ana e policisë, dhe kur me përdorimin e armës është 
shkaktuar lëndim i rëndë trupor ose vdekje e qytetarit. Në këtë mënyrë do t’i mundësohet Avokatit të 
Popullit që me detyrë zyrtare të hulumtojë se a ka pasur shkelje të nenit 2 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, përkatësisht në korniza nacionale të ketë të drejtë në mjet efektiv para organeve 
vendase, në pajtim me nenin 13 të Konventës. 

Nga këto shkaqe, Avokati i Popullit në mënyrë aktive ka marrë pjesë në grupin e punës së Pro-
jektit  “Përkrahje për vendosjen e mekanizmit të jashtëm të pavarur për kontrollin e punës së policisë” 
nga ana e Këshillit të Evropës. 

Edhe pse në këtë vit raportues nuk mungoi bashkëpunimi me Sektorin për Kontroll të Brend-
shëm dhe Standarde Profesionale në pikëpamjen e dorëzimit të informatave të kërkuara dhe dësh-
mive me evidencë zyrtare, edhe më tutje mbetet konstatimi se përgjigjet janë nga natyra formale dhe 
me qëllim të mos arrihet deri në konstatimin e përgjegjësisë të nëpunësve policorë për shkeljen e të 
drejtave të qytetarit dhe personave të tjerë të huaj që janë drejtuar në Zyrën e Avokatit të Popullit.  

Në punën e lëndëve të caktuara para Avokatit të Popullit u shtrua pyetja nëse organet kundërva-
jtëse në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme e kryejnë funksionin e tyre të përcaktuar me 
më shumë rregulla ligjore. 
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Përshtypja e përgjithshme e Avokatit të Popullit është se komisionet kundërvajtëse, të formuar 
si organe kundërvajtës në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë dorë e shtrirë dhe në 
funksion të vet Ministrisë. Në këtë mënyrë derogohen të drejtat e qytetarëve për shfrytëzimin e mjetit 
efektiv juridik dhe rregulla themelore nga Ligji për kundërvajtje se procedura kundërvajtës mund të 
mbajë edhe sanksion kundërvajtës mund të shqiptojë vetëm gjykata themelore.  

Në punën e lëndës, Avokati i Popullit haste në lëndë minore për udhëheqjen e procedurës 
kundërvajtëse kundër një personi të ri i cili e ka shëtit qenin pa maskë në hapësirë publike. Në ras-
tin konkret, pa pasur ankesë konkretë nga ndonjë qytetarë për rrezikimin e sigurisë së tij nga ana 
e qenit, nëpunësit policor kanë përpiluar urdhër pagesë për pagimin e gjobës në para. Karakteristik 
është rasti në stacionin e policisë për siguri të komunikacionit që krahas shqiptimit të dënimit të man-
datit me gjobë në para - që domethënë se ka vepruar si organ kundërvajtës, në procedurën e mëte-
jme gjyqësore paraqitet edhe si ankues në aktvendimin gjyqësor, që paraqet mos njohje evidente 
të materies kundërvajtës dhe përzierje të kompetencave në organet që marrin pjesë në procedurën 
kundërvajtëse.   

Përsëritet konstatimi se Ligji për kundërvajtje kundër rendit publik përmban shumë dispozita 
jo të sakta që mundëson zbatimin voluntarist të ligjit nga ana e nëpunësve policor të cilët lehtë ven-
dosin zbatimin e dënimeve të mandatit në llojin e gjobave në para edhe kur nuk ka kushte për këtë.  
Ligji për kundërvajtje, i cili është procedural për të gjitha kundërvajtjet, parasheh dënim të mandatit 
vetëm nëse kryerësi e pranon veprën që i vendoset në barë ose nëse personi zyrtar (nëpunësi policor) 
kundërvajtjen e përcakton personalisht me përdorimin e mjeteve përkatëse dhe pajisjeve teknike.

Avokati i Popullit edhe më tutje konsideron se Ligji për kundërvajtje kundër rendit publik  duhet 
të ketë ndryshime serioze, në ç’rast theks të veçantë do t’i jepet mbrojtjes së paqes dhe të drejtës 
së qytetarëve, e jo mbrojtjen e  nëpunësve policor. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit nuk e sheh 
arsyetimin e veprës kundërvajtëse “paraqitje të rrejshme” në organin e punëve të brendshme, kur kjo 
materie është rregulluar në Kodin penal të RM-së për vepra penale “paraqitje e rrejshme”. 

Lidhur me shfrytëzimin e mjeteve për presion nga ana e policëve në raste të vendosjes së rendit 
të prishur publik në përmasë më të madhe, Avokati i Popullit e përshëndet vendimin e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për qasje në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për polici, si dhe dorëzimin e 
Propozim-ligjit për mendim te Avokati i Popullit, por lidhur me një pjesë të përmbajtjes së tekstit ka 
vërejtje serioze për të cilën jep mendim negativ. 

Avokati i Popullit, ministrit të Punëve të Brendshme i ka dorëzuar mendim me shkrim se kufi-
zimet për zbatimin e mjeteve të dhunshme ndaj fëmijëve, pleqve dhe personave të pamundur, per-
sona me invaliditet të rëndë dhe gra shtatzëna në periudhë më të vonshme janë për t’u përshëndetur, 
por njëkohësisht konsideron se duhet të shlyhen përjashtimet e këtyre kufizimeve.  Gjithashtu, kon-
staton se mjetet për presion: “paralizues elektrik” dhe “plumba të gomës”, përkatësisht “predha të 
gomës” duhet të shlyhen në tekstin e Propozim-ligjit, ndërsa në Ligjin për polici  të parashihet ndihmë 
mjekësore për personat mbi të cilët zbatohen masat e presionit, si dhe trajnim për dhënien e ndihmës 
së parë për të punësuarit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, me  një qëllim të vetëm përdorimi 
i mjeteve për presion të jetë i sigurt dhe të pengohen shkeljet serioze eventuale për shëndetin dhe 
jetën e qytetarëve.
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• Pengimi i punës së Avokatit të Popullit për 
lëndën e ndjekjes masive të komuniki-
meve të qytetarëve me shkeljen evidente 
të të drejtave të tyre të garantura me 
Kushtetutë;

• Në veprimin e policisë me personat e dy-
shuar pamjaftueshëm mbahet kujdesi për 
parimin e prezumimit të pafajësisë. Ende 
ekziston mendimi te nëpunësit policorë se 
ata duhet t’i dënojnë qytetarët dhe per-
sonat tjerë gjatë zbatimit të autorizimeve 
policore;

• Organi për kontroll të brendshëm në Min-
istrinë e Punëve të Brendshme nuk e 
përfshinë viktimën në brutalitetin policor 
dhe vepron në mënyrë subjektive ndaj 
pjesëtarëve të policisë si persona të pu-
nësuar në organet shtetërore. Te ky organ 
mungon qëllimi serioz për zbulimin dhe 
dënimin e nëpunësve policorë përgjegjës 
edhe në rastet kur ekzistojnë indicione seri-
oze për të;

• Mungojnë përgjigjet me kohë, ligjore dhe 
profesionale nga Prokuroria Publike, në 
aspekt të informimit të Avokatit të Popullit 
për kërkesat e tij, për ndjekjen e personave 
zyrtarë për vepër penale mundim, veprim 
jonjerëzor apo veprim nënçmues apo dënim 
dhe keqpërdorim në ushtrimin e shërbimit, 
me çka Prokuroria Publike si organ i vetëm 
për ndjekjen e kryerësve të veprave penale 
që kanë të bëjnë me shkeljen e neneve 2 
dhe 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, përkatësisht për brutalitetin poli-
cor, nuk është efikas, si dhe i mungon evi-
denca përkatëse për fletëparaqitjet penale 
të Avokatit të Popullit;

• Me mbajtjen e pabazë të të huajve (refug-
jatë/emigrantë) në Qendrën e Pranimit për 
të Huaj, Ministria e Punëve të Brendshme 
ua kufizon të drejtën universale të lirisë së 
lëvizjes dhe të drejtat tjera; 

• Nuk ka bilanc të mirë ndërmjet kontrollit 
të brendshëm dhe të jashtëm në punën e 
Ministrisë së Punëve të Brendshme;

• Komisionet për kundërvajtje në kornizat 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë 
dorë e vazhduar e kësaj Ministrie; 

• Ministria e Punëve të Brendshme të vepro-
jë me kërkesat dhe sugjerimet e Avokatit 
të Popullit dhe të mos e pengojë në vep-
rimin me lëndët e shkeljes masive të lirive 
dhe të drejtave ligjore dhe kushtetuese të 
qytetarëve dhe të gjithë personave tjerë 
që u janë shkelur me akte, veprime dhe 
lëshime të veprimeve;

• Në realizimin e punëve policore, të punësu-
arit në Ministrinë e Punëve të Brendshme 
në mënyrë konsekuente ta respektojnë dhe 
zbatojnë parimin e prezumimit të pafajë-
sisë, kurse zbatimi i mjeteve për detyrim 
të jetë i kontrolluar rreptësisht nga kompe-
tentët në Ministri;

• Të vendoset organ plotësisht i pavarur, 
objektiv dhe i paanshëm për kontrollin e 
jashtëm në punën e policisë me qëllim të 
zbatimit të hetimeve efikase për ankesat 
kundër policisë;

• Prokuroria Publike në mënyrë efikase 
dhe me kohë të veprojë për fletëpara-
qitjet penale të Avokatit të Popullit në të 
cilat ekzistojnë dyshime të arsyeshme 
për vepra penale të njeriut dhe qytetarit, 
përkatësisht kanë të bëjnë me shkeljet e 
neneve 2 dhe 3 të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, si dhe të vendos 
evidencë të mirë zyrtare për fletëparaqitjet 
penale të Avokatit të Popullit;

• Mbajtja e të huajve në Qendrën e Pranimit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme të 
kufizohet me kohën e nevojshme për reali-
zimin e qëllimeve legjitime dhe me veprim 
të angazhuar të përditshëm të pjesëtarëve 
të Ministrisë; 

• Të përforcohet kontrolli i jashtëm në punën 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme, me 
përforcimin e kapaciteteve të Avokatit të 
Popullit; 

• Të merren masat me qëllim Ministria e 
Punëve të Brendshme në praktikë të mos 
mund të marrë pjesë njëkohësisht edhe 
si parashtrues i kërkesës për ngritjen e 
procedurës së kundërvajtjes, edhe si organ 
i kundërvajtjes;

• Ministria e Punëve të Brendshme, ndry-
shimet e Ligjit për polici në pjesën e 

Konstatime Rekomandime
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• Nuk është rregulluar në mënyrë të sak-
të zbatimi i mjeteve për detyrim nga 
pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, përkatësisht edhe propozimi 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
polici në pjesën e mjeteve për detyrim nuk 
është në pajtim me Standardet Ndërkom-
bëtare.

mjeteve për detyrim t’i harmonizojë me 
standardet evropiane, si dhe në mënyrë 
konsekuente ta respektojë mendimin e 
Avokatit të Popullit;

• Ministria e Punëve të Brendshme, gjithash-
tu, gjatë përgatitjes së rregullave apo 
propozim-ligjeve, këto t’i dorëzojë tek 
Avokati i Popullit me qëllim të marrjes së 
mendimit të tij.

Konstatime Rekomandime

Nga fusha e gjendjeve civile edhe më tutje më së shumti parashtresa u dorëzuan lidhur me 
rregullimin e statusit të shtetësisë dhe për bashkëpunimin e organit kompetent për shtetësi në 
kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Pikërisht, Avokati i Popullit konstaton koordinim jo të mjaftueshëm të organeve të involvuara 
për shtetësi, në veçanti për Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim e cila prononcohet për plotësimin 
e kushtit nëse pranimi i kërkuesit të shtetësisë e rrezikon sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së 
Maqedonisë, si dhe zbatimin e normave më të volitshme ligjore, që rezulton me shtyrjen e pa-
nevojshme të procedurës për marrjen e shtetësisë.  Në bazë të parashikimeve të drejtpërdrejta të 
Avokatit të Popullit kjo procedurë për disa kërkues të shtetësisë mund të zgjatë me vite, madje edhe 
me dekada.  

Gjithashtu, nga puna e lëndës del konstatimi se në Republikën e Maqedonisë ende ekziston një 
numër i dukshëm i të ashtuquajturve. “të huaj të hasur” me status të pazgjidhur të shtetësisë, edhe 
pse shumica e tyre janë të lindur në Republikë dhe në të kanë lidhje efektive (familje, pronë, punë 
etj).  Edhe pse Ligji për shtetësi i Republikës së Maqedonisë deri tani është ndryshuar disa herë me 
qëllim të harmonizimit të tij me norma ndërkombëtare dhe përshpejtim të procedurës sipas mjeteve 
juridike, konstatimi është se organi kompetent për shtetësi ende drejtpërdrejtë nuk e zbaton Kon-
ventën Evropiane për shtetësi e cila në Republikën tonë është në fuqi prej vitit 2003. Në pajtim me 
këtë Konventë, Republika i ka marrë  obligimet në vijim: të mundësojë që me shtetësi të RM-së të 
marrin bashkëshortët/et e shtetasve të Maqedonisë, kërkesa për marrjen e shtetësisë të shqyrtohen 
në afat të matur, shtetasit e tyre të posedojnë edhe një shtetësi kur ajo shtetësi arrihet automatikisht 
me lidhjen e martesës, si dhe parimet e lidhjes efektive të personit të tanguar me vendin, adresën e 
përhershme të personit të tanguar në kohën e sukcesionit të shtetit dhe vullneti i personat të tanguar.  

Për zgjidhjen e gjendjes aktuale me çështjen e shtetësisë, Avokati i Popullit në komunikim 
të rregullt me të punësuarit në organet kompetente të shtetësisë, në çdo lëndë ka sugjeruar në 
bashkëpunimin parimet dhe dorëzimin e përgjigjeve kualitative. Për shkak të dorëzimit të përgjigjeve 
të pakompletuara dhe të parëndësishme, Avokati i Popullit te ministri i Punëve të Brendshme ka dorë-
zuar dy informata për (mos)veprim të Sektorit për Punë Civile dhe Sektorit për Punë Mbikëqyrëse 
Administrative me kërkesë të Avokatit të Popullit. 

Avokati i Popullit disa herë ka intervenuar për zgjidhje të shpejtë të statusit të shtetësisë për të 
huajit të cilët janë të martesa me shtetas të Republikës së Maqedonisë, si bazë beneficioni për për-
caktimin e statusit, duke pasur parasysh se nuk është e nevojshme lëshimi i shtetësisë së personave 
të huaj ose persona që janë me shtetësi të papërcaktuar. 

GJENDJET CIVILE DHE PUNËT TJERA TË BRENDSHME
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Për fat të keq intervenimet nuk ishin çdo herë të pranueshme nga organet kompetente. 
Në kontekst të asaj që u cek më lartë, shembulli i vetëm në vitin 2015 nga kjo sferë në të cilën 

organi ka vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit është veprimi për parashtresën për 
shtetësinë e papërcaktuar të fëmijës së porsalindur, nëna e të cilit në momentin e lindjes së fëmijës 
është shtetase e Republikës së Maqedonisë, që është i regjistruar në evidencën amë të personave të 
lindur në Qytetin e Shkupit. Në këtë rast, duke u nisur nga të drejtat e fëmijës, që përcakton se fëm-
ija nga lindja ka të drejtë në shtetësi, që është shndërruar edhe në Ligjin për shtetësi të Republikës 
së Maqedonisë. Avokati i Popullit konstaton se Drejtoria për Udhëheqjen e Regjistrave Amë pranë 
Ministrisë së Drejtësisë, Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit dhe Sektori 
për Shtetësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë dy viteve pasi që ka lindë fëmija, kanë bërë 
lëshim që të vendosin për përcaktimin e të drejtës statusore bazë të fëmijës.   

Avokati i Popullit në organin kompetent për shtetësi ka dorëzuar rekomandime për përcaktimin 
e shtetësisë të personit të mitur nga momenti i lindjes së tij, që mori përgjigje se shkalla e rekoman-
dimit është vepruar dhe është marrë vendim për përcaktimin e statusit të kërkuar të shtetësisë.  

Posedimi i dokumenteve publike për identifikim personal të qytetarit janë parakusht për realizi-
min e më shumë të drejtave në sistemin juridik dhe politik të shtetit, ashtu që shteti ka për obligim 
në kohë dhe mënyrë kualitative t’i kompletojë qytetarët e saj. Konstatimi i Avokatit të Popullit është 
se ende nuk janë krijuar kushte materiale dhe kadrovike për plotësimin e plotë të obligimeve të 
shërbimeve administrative të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ajo që u tha u konfirmua edhe në 
punën e lëndës në dy raste ku në të njëjtën adresë të vendbanimit u evidentuan dy ose më shumë 
persona të cilët nuk janë në kurrfarë lidhje. Lidhur me atë që u përmend, Avokati i Popullit ka inter-
venuar në shërbimet kompetente administrative. 

Nga ana tjetër, ende është në fuqi vendimi ligjor për obligimin e qytetarit në shërbimet të dorë-
zojnë dokument juridik se ka banesë në bazë të pronësisë ose marrëveshjes për qira, me të cilën 
vështirësohet regjistrimi i vendbanimit të tij të vërtetë ose vendqëndrimit. Evidencat që mbahen në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme për vendbanime dhe vendqëndrime që qytetarëve mund të kenë 
implikime serioze edhe mbi realizimin e të drejtës së tyre të votimit. Nga këto shkaqe Ministria e 
Punëve të Brendshme punon rregullisht që t’i azhurnojë këto evidenca me mjete përkatëse teknike. 

Në fillim të vitit 2015 Ministria e Punëve të Brendshme, nëpërmjet Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, në miratimin e procedurës së Kuvendit i ka dorëzuar ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit 
për paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit dhe Ligjin për letërnjoftim, për të cilat Avokati i 
Popullit konsideron se do të ishte e pëlqyer të japë mendimin e vet në drejtim të përparimit të së 
drejtës së qytetarëve në këto fusha, para miratimit të tyre në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Përndryshe për shkak të respektimit të të drejtës së garantuar kushtetuese të bashkësive për 
shprehje të lirë të përkatësisë nacionale edhe në këtë kontekst përdorimi i gjuhës dhe shkrimit të 
bashkësive, Avokati i Popullit filloi procedurën për mbrojtjen e të drejtave të bashkësisë së boshn-
jakëve në Republikën tonë, për parashtresën e paraqitur nga më shumë organizata joqeveritare dhe 
civile të cilët kërkuan që institucionet shtetërore ta respektojnë shkrimin e tyre dhe gjuhën si e Bosn-
jës, e jo gjuhë shkrim boshnjak, siç është përmendur në aktet nënligjore dhe formularët për lëshimin 
e dokumenteve personale në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme 
ka shprehur gatishmëri të ketë qasje në ndryshimin e dispozitave nënligjore në të cilat rregullohet 
materia për formularë dhe dokumente personale të shtetasve të Republikës së Maqedonisë, nëse in-
stitucioni kompetent në Republikën e Maqedonisë vërteton se gjuhën që e flasin boshnjakët duhet të 
emërohet si e Bosnjës, e jo boshnjake për shkak të cilës Avokati i Popullit kërkoi mendim edhe nga 
Ambasada e Bosnjë e Hercegovinës në Republikën e Maqedonisë.
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• Në Republikën e Maqedonisë ende ka 
qytetarë me status të pazgjidhur të 
shtetësisë edhe krahas lidhjeve të përher-
shme dhe efektive me shtetin të vendo-
sura në bazë të martesës/familjes, punës, 
pronës etj;  

• Mos koordinimi i organeve në përbërje të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
mosrespektimi i sugjerimeve dhe re-
komandimeve, si dhe pengimi në punën e 
Avokatit të Popullit në lidhje me kërkesën 
për pranim në shtetësi janë shkaku për 
zgjatjen e procedurave dhe shkeljen e 
të drejtave të personave për marrjen e 
shtetësisë së Republikës së Maqedonisë;

• Ministria e Punëve të Brendshme jo me 
kohë dhe në mënyrë jocilësore i servison 
shërbimet për dërgimin dhe lëshimin e 
dokumenteve personale të qytetarëve;

• Mosharmonizimi i akteve nënligjore në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme në as-
pekt të emërimit të gjuhës dhe shkrimit të 
popullit boshnjak që jeton në Republikën e 
Maqedonisë.

• Zbatimi përkatës dhe konsekuent i Kon-
ventës Evropiane për Shtetësi nga organi 
kompetent për shtetësi, gjatë shqyrtimit 
dhe vendimmarrjes sipas kërkesave për 
marrjen e shtetësisë në afatin e arsyeshëm 
kohor;

• Të merren masat për koordinim më të 
madh të organeve në përbërje të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, si dhe përmirësi-
mi i bashkëpunimit me Avokatin e Popullit 
dhe mos pengimi në punën e tij, në pajtim 
me funksionin kontrollues që Avokati i Pop-
ullit e ka në punën e Ministrisë së Punëve 
të Brendshme;

• Përforcimi i kornizës juridike dhe 
mundësitë e Ministrisë së Punëve të Brend-
shme për servisimin me kohë dhe cilësor 
të shërbimeve të qytetarëve në fushën e 
lëshimit të dokumenteve të tyre personale;

• Ndryshimi i rregullave nënligjore të Minis-
trisë së Punëve të Brendshme në lidhje me 
emërimin e gjuhës dhe shkrimit të bashkë-
sisë boshnjake në Republikën e Maqedon-
isë

Konstatime Rekomandime

Funksionimi i sistemit të jurisprudencës në kuptim të gjerë të fjalës u vazhdua me  një sërë 
mangësish. Qytetarët edhe në këtë periudhë raportuese me pengesa i realizojnë të drejtat nga fu-
sha e jurisprudencës, për shkak të cilës më shpesh kërkonin mbrojtje për shkak të procedurave të 
zgjatura  para gjykatave, prokurorinë publike dhe organe tjera të jurisprudencës. Gjithashtu, shpreh 
pakënaqësi nga vendimet e sjella dhe dyshon në bazën dhe në objektivitetin gjatë veprimit të organ-
eve gjyqësore. Numër i konsiderueshëm i parashtresave kanë të bëjnë me punën e përmbaruesve 
dhe zbatimin e procedurave të kryera nga ana e tyre, kurse numër më i vogël ishin të dorëzuara 
edhe për punë të avokatëve në procedura për mbrojtjen ose realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Ankesat e qytetarëve për shkak të zgjatjes së procedurave para Gjykatës Administrative, 
gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë, dhe Prokurorisë Publike, në esencë paraqet shkelje të të 
drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm. Përkatësisht, edhe më tej nuk është e kënaqshme gjendja 
me procedura gjyqësore para Gjykatës Administrative. Në krahasim me vitin paraprak është shënu-
ar  përmirësim i caktuar, përparësi në bashkëpunim me Avokatin e Popullit dhe dorëzimi në kohë i 
përgjigjet për intervenimet e tyre.

Në realizimin e të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm para kësaj gjykate qytetarët sërish 
ballafaqohen me problem për shkak të zgjatjes së procedurave dhe për shkak të asaj që kjo gjykatë 

JURISPRUDENCA
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vendimet i miraton pa mbajtjen e debatit publik për paditë kundër akteve administrative të pushtetit 
ekzekutiv.

Nga veprimi në fjalë pa dyshim rezulton se procedurat para Gjykatës Administrative zgjasin më 
shumë vite më shpesh për shkak të moskompletimit dhe dorëzimit në kohë të shkresave për lëndët 
nga organet dhe trupat e pushtetit ekzekutiv akt juridik i cili është i kontestuar, por edhe për shkak 
të numrit të pamjaftueshëm të realizuesve në sekretaritë e Gjykatave, si dhe ndryshimi i Programit 
për Punë të Gjykatës Administrative për vitin 2015 me të cilën lëndët shpërndahen vetëm nga njëri 
Këshill në tjetër.

Duke pasur parasysh arsyetimin e Gjykatës për arsyet për zgjatjen e procedurave të gjata, 
Avokati i Popullit konstaton se është i pakënaqshëm komunikimi para Gjykatës Administrative me 
organet administrative dhe organe tjera akt juridik me padi është kontestuar, por edhe pasiviteti i 
kësaj Gjykate kur nuk do t’i dorëzohen shkresat nga ana e organeve të theksuara, për shkak të asaj 
që nuk janë ndërmarrë masa për zgjidhjen e këtij problemi.

Numri i pamjaftueshëm i realizuesve ose ndryshimi i Programit për punë në Gjykatë sipas 
Avokatit të Popullit nuk duhet të jetë arsyetim për mosrespektimin e principit të gjykimit në afat të 
arsyeshëm, duke pasur parasysh atë që qytetarët në të gjitha rastet pësojnë pasoja të dëmshme dhe 
i shkelen të drejtat.

Përndryshe, Avokati i Popullit ka për qëllim mbrojtje efikase të të drejtave të qytetarëve dhe 
respektimin e principit të gjykimit në afat të arsyeshëm dorëzon sugjerim te Gjykata Administra-
tive për mosrespektimin e këtij parimi, kurse pas njoftimit nga Gjykata se në pajtim me Rregulloren 
Gjyqësore “ lënda pret në radhë dhe do të merret në punë në procedurë të rregullt”, drejtoheshe në 
mënyrë direkt te organi që i ruan shkresat, me kërkesë që ta dorëzojnë dokumentacionin për veprim 
të më tejshëm te Gjykata Administrative për veprim të papenguar për paditë të qytetarëve.

Brengosje e veçantë për zgjatjen e procedurave të Prokurorisë Publike para Prokurorisë 
Themelore Publike Shkup dhe mungesa e vendeve tek qytetarët për paditë penale të parashtruara, 
respektivisht mosdorëzimin e njoftimit më shkrim tek palët.

Avokati i Popullit më shumë herë me kërkesa, intervenime dhe rekomandime i drejtohej Proku-
rorisë, kurse me qëllim të mbrojtjes efikase të të drejtave të qytetarëve në fund të qershorit realizoi 
takim pune në Prokurorinë Themelore Publike Shkup, në të cilën mes tjerash, ishin dakorduar që të 
azhurnohet veprimi dhe të mos pengohet puna e Avokatit të Popullit për parashtresat për mbrojtjen 
e të drejtave të qytetarëve në këtë organ. Në gjysmën e dytë të vitit gjendja u përmirësua dhe  tek 
Avokati i Popullit u dorëzuan përgjigje për kërkesat dhe intervenimet, por edhe më tej Prokuroria 
vazhdoi me miratimin e  vendimeve të Prokurorisë Publike. Prandaj numër i madh i qytetarëve-par-
ashtrues të parashtresave mbetën të pakënaqur nga veprimi i këtij organi, kurse edhe për shkak të 
asaj që për miratimin e vendimit me shkrim nuk ishin njoftuar, derisa prokuroria thirreshe në ligjin 
për procedurë penale, respektivisht nuk ka obligim që t’i njoftojë të dyshuarit, por vetëm të dëmtu-
arit në kallëzimin penal. 

Si vërtetim për procedurat e gjata para këtij organi është lënda sipas të cilës Avokati i Pop-
ullit vepronte në vazhdimësi gjatë vitit 2015, gjatë të cilës u konstatua se në vitin 2007 kundër 
qytetarëve është parashtruar kallëzim penal për veprën penale vrasje, sipas të cilës Prokuroria ka 
formuar lëndë dhe ka kërkuar zbatimin e hetimit nga Gjykata Themelore Shkupi 1. Në vitin 2011, 
kurse më pas edhe në vitin 2013 nga ana e Prokurorisë ishin parashtruar propozime për plotësimin 
e hetimit dhe mbledhjen e dëshmive, kurse në mars 2015 lënda ishte kthyer në Prokurorinë Publike 
e cila pas më shumë intervenime të Avokatit të Popullit, respektivisht 7 vite pas dorëzimit të padisë 
penale solli vendim për heqje dorë nga ndjekja, me propozim të gjykatësit hetues e ndërpreu hetimin 
kundër të akuzuarit për këtë vepër penale. 

Në periudhën raportuese u dorëzuan parashtresa nga qytetarët dhe për shkak të prolongimit 
të procedurave gjyqësore civile të shkallës së parë, veçanërisht për mbrojtjen ose realizimin e të 
drejtave pronësore ose statusore dhe interesa. Numër më i vogël i parashtresave ishin dorëzuar për 
procedura penale, kurse një pjesë e tyre kanë të bëjnë në kohëzgjatjen e masës paraburgim.

Avokati i Popullit në këtë vit raportues në procedurat në disa lëndë gjyqësore në lidhje me 
shkeljen e parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm ishte penguar të kryejë funksionin e tyre në 
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pajtim me nenin 12 nga ligji për Avokatin e Popullit. Konkretisht, pengesa ishte kryer nga Gjykata 
Supreme në RM, Gjykata Themelore Shkupi 1 dhe nga Gjykata Themelore Shkupi 2. Në këtë gjende 
Avokati i Popullit përgatit edhe Raport të veçantë dorëzuar tek organet kompetente. Për Avokatin 
e Popullit është e pakuptueshme që edhe pas dorëzimit të Raportit të veçantë, Gjykata Themelore 
Shkupi 1 Shkup vazhdon ta pengojë punë dhe atë në mënyrë selektive, respektivisht për disa lëndë 
i dorëzohen të dhënat e kërkuara dhe informacione të Avokatit të Popullit, derisa disa në kundër-
shtim me dispozitat ligjore pozitive të kërkojë të dorëzojë ekzemplar nga parashtresa, që është e 
palejueshme.

Në këtë vit raportues numër i madh i parashtresave të qytetarëve kanë të bëjnë me pa-
kënaqësinë nga vendimet gjyqësore të shkallës së parë, gjatë të cilës theksohet se të njëjtat janë 
nën presion ose nga arsye korruptive, kurse nga Avokati i Popullit u kërkua të ndryshohen vendimet 
gjyqësore, respektivisht të ri hetohet ose të ndërmerren masa për sanksionimin e veprimit të tillë. 
Avokati i Popullit në rast të tilla i këshillonte qytetarët, në pajtim me kompetencat ligjore se e 
drejta e mbrojtjes mund të realizohet me zbutjen e vendimit nga gjykata më e lartë, shfrytëzimin e 
mjeteve juridike, si dhe mundësi për ngritjen e procedurave para Këshillit Gjyqësor ose organe tjera 
shtetërore dhe institucione.

Nga të dhënat statistikore nga puna në fjalë del se numri i ankesave të qytetarëve për anulimin 
e procedurave gjyqësore para gjykatave nga shkalla e dytë është rritur në masë të konsiderueshme. 
Gjykata e Apelit Shkup në disa përgjigje njofton se ka pengesa me sistematizimin e prurjeve të mëd-
ha të lëndëve, kurse në lëndë tjera si arsye theksohet shfrytëzimi i pushimit të gjykatave, si koha e 
zgjatë e nevojshme për përgatitjen e vendimit. Numri i ankesave kundër gjykatës nga shkalla e tretë 
është ulur në masë të konsiderueshme nga vitit paraprak raportues, si dhe pas marrjes së masave 
Avokati i Popullit nuk ka konstatuar shkelje të të drejtave të qytetarëve me veprimin e kësaj gjykate.

Qytetarët parashtronin parashtresa dhe për punën e Këshillit Gjyqësor dhe shprehjen e pa-
kënaqësisë, kryesisht për shkak të mos përgjigjes për parashtresat dhe kërkesat e parashtruara. 
Avokati i Popullit krahas fjalimit me shkrim realizoi një takim pune me përfaqësues të Këshillit 
Gjyqësor, gjatë të cilit ishte informuar se Këshillit Gjyqësor deri në fund të majit 2015 ishte kompe-
tent të vendosë për parashtresat e qytetarëve, kurse me ligjin e ri në fazë është formimi i trupit të 
ri Këshilli për Përcaktimin e Fakteve dhe ngritjen e procedurave për përcaktimin e përgjegjësisë së 
gjykatësit i cili duhet t’i zgjidhë parashtresat e qytetarëve. Procedura për këto lëndë ende është në 
vijim, Këshilli nuk është formuar, dhe nuk ka organ kompetent i cili do vendosë për këto parashtresa 
të qytetarëve.

Në lidhje me punën  e avokatëve si përfaqësues ligjorë të qytetarëve kundër të cilëve në disa 
raste kishte kallëzime  tek Oda e Avokatëve, pas veprimeve të marra Avokati i Popullit konstatoi 
se organet disiplinore të Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë me ngadalësim veprojnë 
për parashtresat e qytetarëve dhe shpesh herë hasin në vesh të shurdhër për kërkesat e tyre, por 
edhe sipas kërkesës së Avokatit të Popullit. Në numër të vogël të rasteve është zbatuar procedurë 
disiplinore dhe avokat i dënuar me para, por ajo nuk kontribuon për ndryshimin e perceptimit të 
qytetarëve për anshmërinë dhe përuljen e Odës drejt kolegëve avokatë, si të profesionit që edhe 
vetë i takojnë.

Përndryshe, Avokati i Popullit në vazhdimësi juridikisht i këshillonte qytetarët për mënyrën dhe 
mekanizmin për mbrojtjen  të drejtave të tyre, respektivisht për atë ku mund të drejtohen dhe para 
cilit organ gjyqësor mund të realizohet e drejtë e caktuar, afatet në të cilat mund të ngritet proce-
dura ankimore, veprime tjera, mjete juridike ose mjete të jashtëzakonshme si dhe për çështje tjera 
në lidhje me mbrojtjen gjyqësore.

Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues në mënyrë aktive i ndiqte gjendjet me respektimin 
dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve në fushëne procedurave të kryera. Nga parashtresat e 
parashtruara nga kjo sferë del se numri më i madh i rasteve, në procedurat për përmbarim si kredi-
torë paraqiten ndërmarrje publike, shoqëri aksionare me kapital shtetëror, persona fizikë, operatorë 
telefonik dhe tjera, të cilët kërkojnë pagimin e borxheve nga qytetarët për shërbime komunale, 
telekomunikuese, kreditore dhe shërbime tjera, si dhe shfrytëzimin e energjisë elektrike, ujit dhe 
ngjashëm. Debitorët në procedurat për përmbarim shpesh herë theksojë se nuk janë njoftuar për 
ekzistimin e borxhit, thirren në parashkrim, kurse në disa raste theksohet se urdhrat për përmbarim 
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janë përfshirë kërkesa të cilat veç më janë paguar. Një pjesë nga qytetarët ankoheshin për shumat 
e parapara për shpërblim të shpenzimeve tjera për përmbaruesin, të cilat duhet të përmbushen së 
bashku me lartësinë e borxhit dhe shpenzime tjera.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve 
në procedurat e përmbarimit, drejtoheshe te përmbaruesit për përcaktimin e gjendjes faktike, 
kërkonte njoftim për rrjedhën e procedurës për përmbarim, gjatë secilës sugjeronte në respektimin 
e dispozitave nga ligjit për përmbarim. Gjithashtu, në pjesën nga rastet Avokati i Popullit kërkonte 
të dhëna nga kreditorët për përcaktimin e bazës së kërkesës për përmbarim.

Në vitin 2015 vazhdoi praktika kur qytetarë-debitorë në procedura përmbaruese ankoheshin 
në bllokimin e tërësishëm të llogarive të transaksionit, paraprakisht pa u njoftuar për të njëjtën. Për-
katësisht, në numrin më të madh të parashtruesit nuk ishin të informuar kundër atyre është ngritur 
procedurë për përmbarim, dhe atë informacion e kupton gjatë tentimit të tërhiqen mjete me para 
nga llogaritë të transaksionit.

Në rastet kur vërtetohen konstatimet për bllokimin e tërësishëm të llogarisë, Avokati i Popul-
lit kërkonte nga përmbaruesit t’i zhbllokojnë llogaritë e transaksionit të debitorëve, respektivisht 
me rregull t’i zbatojnë dispozitat nga ligji për përmbarim në raport të lartësisë së shumës që duhet 
të mbahet. Në raste tjera, Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët të realizojnë kontakt të drejt-
përdrejtë me përmbaruesin, që të merren vesh për mënyrën e pagimit të kërkesës dhe t’i dorëzojnë 
për dëshmi për të hyrat e tyre, pas çka vijonte zhbllokimi i llogarisë së transaksionit.

Avokati i Popullit gjatë punës lëndore konstatonte shkeljen e të drejtave të qytetarëve me 
përmbarimin e detyrueshëm mbi të hyrat e fituara në bazë ndihmës sociale, pensionit minimal, 
mbajtjes ligjore ose mospunësimit të përkohshëm, të cilët me Ligj janë përjashtuar nga pagimi i 
detyrueshëm, si dhe raste kur qytetarët edhe pse te përmbaruesi dorëzonin  dëshmi se janë shfrytë-
zues të ndihmës sociale, përmbarimi nga këto mjete ende vazhdonte. Avokati i Popullit, duke pasur 
parasysh se bëhet fjalë për kategori të ndihmës së qytetarëve të cilët gjenden në rrezik social, in-
teresohej te përmbaruesi me sugjerim për respektim të rregullt të Ligjit për përmbarim, sipas të cilit 
këto mjete janë përjashtuar nga përmbarimi. Në numër më të madh të rasteve përmbaruesit kanë 
vepruar sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, respektivisht e ndalon procesin e përmbarimit.

Gjithashtu, qytetarët kërkojnë mbrojtje nga Avokati i Popullit në rastet kur përmbarimi nuk i 
respekton kufizimet ligjore, respektivisht përmbarimi mund të zbatohet më së shumti deri në 1/3 
nga të hyrat mujore në bazë të rrogës ose pensionit të debitorit, kurse një pjesë nga qytetarët 
ankoheshin se më shumë përmbarues, në të njëjtën kohë dhe pa kryer çfarëdo kontrolli, lëshojë 
urdhër për përmbarim me ndalesë të 1/3 nga rroga ose pensioni drejt një debitori. Si rezultat i 
kësaj në vend të mbajtjes së 1/3 së të hyrave debitorit i është mbajtur  shumë më e madhe, me 
çka rrezikohet minimumi ekzistencial. Në raste të tilla, Avokati i Popullit intervenonte dhe kërkonte 
që përmbaruesi t’i respektojë dispozitat nga Ligji për përmbarim, në të cilin është paraparë pagimi i 
borxhit të kryhet sipas radhës së përcaktuar të dorëzimit të urdhëresës për përmbarim. Në raste të 
tilla përmbarimi gati pa përjashtim i  ndërpret procedurat për urdhëresat e lëshuara me datë të më 
vonshme dhe të njëjtat i pezullon.

Kishte raste kur parashtruesit ankoheshin për shumën e përcaktuar joreale të përmbarimit, 
respektivisht mospërputhshmërisë në lartësinë e borxhit bazik me shumën e përgjithshme për pag-
esë. Në procedurë për rastet e tilla, Avokati i Popullit përcakton se përmbaruesi vepron në pajtim me 
Tarifën për shpërblime dhe shumë shpenzime për punë të përmbaruesve, por konsiderohet se kjo 
dispozitë nga Ligji për përmbarim duhet t’i nënshtrohet ndryshimit në pikëpamje të uljes së shumës 
për shpërblime dhe shpenzime tjera për punën e përmbaruesve.
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• Zgjatja e procedurave gjyqësore dhe mos-
respektimi i principit të gjykimit në afat të 
arsyeshëm, sjellin te qasja e rënduar te 
drejtësia para gjykatave në të gjitha instan-
cat, që rezultuan me mosbesim te qytetarët 
në funksionimin e gjyqësisë. Këtë vit rapor-
tues Avokati Popullit në raste të veçante në 
mënyrë flagrante ishte penguar të kryejë 
Funksionin;

• Vendimet e Prokurorive Publike merren me 
vonese të madhe, shpesh herë edhe pa 
arsye objektive, në kundërshtim të afateve 
ligjore, kurse në dëm të qytetarëve;

• Për parashtresat dhe ankesat e qytetarëve 
te Këshilli Gjyqësor askush nuk vepron;

• Për shkak të komunikimit joefektiv dhe 
bashkëpunimit ndërmjet Gjykatës Admin-
istrative, Gjykatës së Lartë Administra-
tive dhe organeve të pushtetit ekzekutiv 
qytetarët nga disa vite presin vendime 
për paditë/ankesat e tyre, kurse Gjyka-
ta edhe më tej nuk ndërmerr masa për 
përmirësimin e bashkëpunimit;

• Vazhdon praktika për bllokimin e tërësishëm 
të llogarive të transaksionit të qytetarëve 
dhe mosinformimi i tyre  se për borxhin 
është ngritur procedurë gjyqësore dhe se 
janë të ngarkuar me vendim ekzekutiv; 

• Përmbarimi i detyrueshëm u zbatua edhe në 
mbi të hyrat e fituara në bazë të ndihmës 
sociale, pensionit minimal, përkrahja lig-
jore ose papunësia e përkohshme që është 
në kundërshtim me Ligjin për përmbarim. 
Gjithashtu, përmbaruesi nuk e respektojnë 
radhën gjatë zbatimit të arkëtimit të de-
tyrueshëm;

• Mospërputhshmëria në lartësinë e borxhit 
themelor me shumë të përgjithshme për 
arkëtim, duke e përfshirë edhe shumën për 
shpërblim dhe shpenzime tjera për punë të 
përmbaruesve.

• Të ndërmerren masa  konkrete për res-
pektimin e principit për gjykim në afat të 
arsyeshëm nga ana e gjykatave, kurse 
Këshilli Gjyqësor të ndërmarrë aktiv-
itete me qëllim mospendimin e punës së 
Avokatit të Popullit nga ana e gjykatave;

• Prokuroritë Publike t’i respektojnë afa-
tet për veprimet e marra dhe marrjen e 
vendimit, dhe në atë drejtim ta përmirëso-
jnë komunikimin me organet me të cilët 
bashkëpunojnë;

• Gjykata administrative të ndërmarrë masa 
për përmirësimin e bashkëpunimit me 
organet e pushtetit ekzekutiv për shkak të 
veprimit efikas dhe efektiv për parashtre-
sat e qytetarëve;

• Përmbaruesit të mos i qasen bllokimit të 
llogarive të transaksionit të qytetarëve 
pa i paralajmëruar dhe t’i informojnë 
debitorët se është ngritur procedurë për 
përmbarim; 

• Të ndërpritet me praktikën e përmba-
ruesve për përmbarim të detyrueshëm për 
të hyrat me të cilat me Ligjin për përmba-
rim janë përjashtuar nga arkëtimi i de-
tyrueshëm;

• Të bëhen ndryshime në Tarifën për shpër-
blim dhe shumë shpenzime për punë të 
përmbaruesve në drejtim të uljes së lartë-
sisë së shpenzimeve për përmbarim.

Konstatime Rekomandime 
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TË DREJTAT E REFUGJATËVE/EMIGRANTËVE

Gjatë vitit të kaluar, kurse në veçanti në vitin 2015 Avokati i Popullit në vazhdimësi zbatonte 
veprime për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të refugjatëve/emigrantëve, kurse njëkohësisht si Me-
kanizëm Preventiv Nacional e ndiqte gjendjen, veprimin dhe trajtimin e kësaj kategorie të personave 
dhe kryerjen e monitorimit me qëllim parandalimin e torturës në vendet në të cilat liria e lëvizjes 
është e kufizuar.

Në atë kuptim aktivitetet dhe veprimet që Avokati i Popullit i ndërmerrte ishin orientuar drejt 
monitorimit, respektivisht kryerjes së vizitave të Qendrës për Pranim të të Huajve, Qendrës për 
Azilkërkues, kurse gjatë gjysmës së dytë të vitit 2015, edhe drejt qendrave transitore të përkohshme 
“Vinojug” dhe “Tababnovcë”.

Gjatë disa vizitave në Qendra për Pranim të të Huajve, Avokati i Popullit konstatoi se të huajve 
nuk i është siguruar e drejta e shëtitjes, ndihma juridike, ushqimi kualitativ dhe adekuat, e drejta 
mbrojtjes shëndetësore, kurse akomodimi i personave është joadekuat dhe johuman. Qendra nuk 
arriti të ballafaqohet me numër të madh të personave të cilët ishin mbajtur, nuk arriti të organizojë 
akomodimin e tyre në pajtim me standardet ndërkombëtare, kurse në veçanti mungonte akomodimi 
alternativ i fëmijëve dhe grave. Gjatë vizitës u morën ankesa se persona të caktuar nuk mund të 
realizojnë të drejtën e azilit, respektivisht nuk kanë qasje te procedurat për azil sepse pa  nevojë 
kohë të gjatë mbahen në Qendër me arsyetim se personat e mbajtur kanë status të dëshmitarëve 
në procedura gjyqësore.

Si rezultat i gjendjes së përcaktuar, Avokati i Popullit rekomandoi të kufizohet e drejta për azil, 
personat në Qendër të mbahen në pajtim me bazën juridike të përcaktuar për mbajtje, kurse proce-
durat në të cilat këta persona kanë cilësinë e dëshmitarit të mbahen me respektimin e rregullës së 
urgjencës së procedurës. Për gjendjet e konstatuara gjatë vizitave në Qendrën për Pranim të të Hua-
jve, Avokati i Popullit dorëzoi Informatë te Ministri i Punëve të Brendshme, kurse njëkohesisht mbajti 
pres konferencë në të cilën i paraqiti pikëpamjet e tij dhe dha rekomandime konkrete për tejkalimin 
e gjendjeve negative. Avokati i Popullit, gjithashtu ngriti disa procedura individuale për përcaktimin 
nëse ekziston bazë juridike për mbajtjen e të huajve në Qendrën për Pranim dhe disa personave u 
mundësoi përshpejtimin e procedurës për kërkesat e parashtruara për azil dhe bartje në Qendrën për 
Azilkërkues, ku lëvizja e lirë nuk është e kufizuar.

Nga ana tjetër nga vizitat e kryera del se Qendra për Azilkërkues  mundëson kushte adekuate 
për akomodim dhe trajtim të kërkuesve të azilit. Është konstatuar se edhe Qendra për Azilkërkues  
ka bashkëpunim adekuat me më shumë organizata qytetare, por është e kufizuar në pikëpamje të 
kapacitetit akomodues dhe ka numër të pamjaftueshëm të personave të punësuar, fakt i cili gjithsesi 
pasqyrohet në punën e Qendrës.

Gjatë muajit qershor 2015 u rrit numri i refugjatëve, për çka në kalimet kufitare në kufirin 
greko-maqedonas filloi ndërtimi i Qendrës  së Përkohshme Transitore “Vinojug”, kurse në kufirin 
maqedonase-serb Qendra  e Përkohshme Transitore “Tabanovcë”. Pothuajse njëkohësisht është mi-
ratuar Ligji për ndryshim të ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme me të cilin ka filluar regjistrimi 
i refugjatëve/emigrantëve dhe jepet mundësi për shfaqjen e qëllimit për parashtrimin e kërkesës 
për pranimin e azilit. Me Ligjin u është dhënë mundësi të huajve që në mënyrë legale të qëndrojnë 
në Republikën e Maqedonisë në periudhë prej 72 orësh, pas çka nëse nuk parashtrojnë kërkesë për 
njohjen e të  drejtës për azil, detyrimisht duhet ta lëshojnë shtetin.

Avokati i Popullit gjatë vizitave të para të qendrave transitore “Vinojug” dhe Tabanocë” kon-
statoi mosorganizim në udhëheqjen e qendrave dhe kushte joadekuate për qëndrim të shkurtë në 
qendra.

Avokati i Popullit konstatoi se në Qendra në bazë janë siguruar kushtet themelore siç është 
uji, ushqimi, tendat për qëndrim të shkurtë, materiale higjienike dhe mbrojtja shëndetësore pri-
mare, por kjo gjendje është rezultat i aktiviteteve dhe angazhimit të organizatave joqeveritare dhe 
ndërkombëtare, kurse shumë pak nga organet kompetente të këtij shteti. Është konstatuar se është 
përmirësuar në masë të konsiderueshme menaxhimi me Qendrën Transitore për Pranim “Tabanovcë”, 
për dallim nga Qendra Transitore për Pranim “Vinojug”.
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Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se nuk ka konstatuar procedura standarde për organizi-
min e aktiviteteve gjatë pranimit, regjistrimin dhe veprimin me emigrantë në Qendrën Transitore për 
Pranim “Vinojug” dhe se mungon prezenca e personave zyrtarë të Ministrisë për Punë dhe Politikë 
Sociale. Avokati i Popullit reagonte në sistemin e dobët të evidencës, respektivisht regjistrimin e 
refugjatëve/emigrantë që kryheshin vetëm në bazë të dokumentit të lëshuar në R. e Greqisë dhe të 
kontrollit jo adekuat të sigurisë së bagazhit dhe personave. Njëkohësisht, Avokati i Popullit shprehu 
brengosje të veçantë për grupet e prekshme, fëmijët e pashoqëruar, Fëmijë, persona të moshuar 
dhe me persona me invaliditet dhe theksoi se nëse nuk kryhet detektim i drejtë dhe mbrojtje e kësaj 
kategorie të personave, e njëjta mund të jetë lëndë e tregtisë me njerëz.

Avokati i Popullit konstaton probleme me furnizimin me energji elektrike, pamundësi për 
ngrohjen e objekteve ku ishin vendosur refugjatët/emigrantët, mungesë të shujtave të ngrohta dhe 
mungesa e ujit të ngrohtë.

Në lidhje me transportin e refugjatëve/emigrantëve, Avokati i Popullit ka konstatuar se nuk 
ka kategorizim në çmimin e biletave për transportin hekurudhor, se çmimi ka qenë shumë i lartë, 
kurse refugjatët/emigrantët të cilët kanë paguar 25 euro biletë janë vënë në pozitë jo të barabartë 
në raport të qytetarëve maqedonas, që është në kundërshtim me Konventën e të Drejtave të Ref-
ugjatëve nga viti 1951. Për konstatime të tilla Avokati i Popullit ka drejtuar rekomandim te Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë dhe  te ndërmarrja transportuese në të cilën kërkohet ulja e çmimeve 
të biletave.

Avokati i Popullit morri informatë për raportin e përkohshëm johuman të nëpunësve policorë 
kundrejt refugjatëve/emigrantëve. Gjithashtu, u shënua koordinim i dobët i shërbimeve policore 
kufitare të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë, ashtu që shpesh në kalimin kufitar 
arrinin nga disa mijëra refugjatë/emigrantë të cilët prisnin për hyrje në Qendër, nga disa orë në qiell 
të hapur, të ekspozuar në kushte kohore të pavolitshme. Është konstatuar mungesë e bashkëpun-
imit mes shërbimeve kufitare policore të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë dhe 
mungesë e koordinimit të aktiviteteve në Qendrat Pranuese “Vinojug” dhe “Tabanovcë”.

Në fund të vitit 2015 filloi të kryhet seleksionim i refugjatëve/emigrantëve sipas bazës nacion-
ale, kurse të ashtuquajturit emigrantë ekonomikë, menjëherë ktheheshin në territorin e Republikës 
së Greqisë dhe nuk u mundësohej fillimi i procedurës për pranimin e të drejtës së azilit ose qëndrimi 
i përkohshëm. Avokati i Popullit reagoi ashpër në vendimin e tillë të organeve shtetërore dhe në 
këtë kuptim kërkoi qasje joselektive dhe humane drejt të gjithë personave të cilët kërkojnë ndihmë 
ndërkombëtare dhe mbrojtje, respektivisht të gjithë personave tu mundësohet fillimi i procedurës 
për pranimin e të drejtës së azilit ose të qëndrimit të përkohshëm në Republikën e Maqedonisë.

Të gjitha konstatimet dhe pikëpamjet të cilat dolën nga vizitat, si dhe rekomandimet për 
tejkalimin e gjendjeve negative, Avokati i Popullit i prezantoi në Raportin e Veçantë për gjendjen e 
refugjatëve/emigrantëve, që u dorëzua te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ministritë kompe-
tente, organet dhe organizatat ndërkombëtare. Një pjesë nga rekomandimet e Avokatit të Popullit u 
pranuan nga organet kompetente dhe institucionet.
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tat joqeveritare vendase dhe ndërkombëtare 
ekzistojnë në teren, por mungon koordinim 
më i madh me organet kompetente për 
mbrojtje më efikase të refugjatëve/emi-
grantëve;

• Akomodimi dhe trajtimi i emigrantëve, në 
veçanti gratë dhe fëmijët në Qendrën për 
të Huaj në Gazi Babë nuk është në pajtim 
me standardet ndërkombëtare. Një pjesë 
nga këto persona nuk mund të realizojnë të 
drejtën e azilit nuk qasje te procedura për 
azil sepse pa nevojë mbahen në Qendrën, si 
dëshmitare në procedura gjyqësore që mba-
hen kundër personave të tretë;

• Kërkuesit e azilit në Qendrën në Vizbeg rëndë 
i realizojnë të drejtat, kurse pengesa për 
atë, mes tjerash është kufizimi i Qendrës, 
në pikëpamje të kapaciteteve akomoduese, 
ashtu edhe për shkak të numrit të të punësu-
arve. 

•  Ekziston sistem i dobët i evidencës dhe 
regjistrimit dhe sistem jo i përhershëm për 
kontroll të refugjatëve/emigrantëve dhe 
bagazhit të tyre.Gjatë hyrjes në qendrën e 
përkohshme “Vinojug” kryhet seleksionim 
i emigrantëve dhe emigrantëve ekonomikë 
sipas vendit të origjinës, me çka personat 
-emigrantët ekonomikë, edhe pse kanë hyrë 
në territorin e Republikës së Maqedonisë 
kthehen mbrapa pa asnjë procedurë; 

• Nuk është i mjaftueshëm bashkëpunimi dhe 
koordinimi i aktiviteteve të menaxhuesve 
të Qendrave për Pranim “Vinojug” dhe 
Tabanovcë” dhe nuk është i përhershëm dhe 
gjithëpërfshirës koordinimi i organeve kom-
petente në Republikën e Greqisë, Republikën 
e Maqedonisë dhe Republikën e Serbisë në 
raport të pranimit, trajtimit dhe transitiimit të 
refugjatëve/emigrantëve;

•  Objektet për pranimin e refugjatëve dhe  
emigrantëve nuk janë përshtatur për kushte 
dimërore, ekziston problem me furnizim me 
energji elektrike, mungesë e ujit të ngrohtë, 
ushqimi është joadekuat, respektivisht nuk 
sigurohet shujtë e ngrohtë. Mmungon pra-
nimi human dhe adekuat dhe kujdesi për 
grupet e prekura gjatë kohës së qëndrimit 
në Qendrën për Pranim Fëmijëve, grave, 
shtatzënave, personat e moshuar dhe per-
sonat me invaliditet nuk iu sigurua ndihmë 
gjatë hyrjes dhe daljes nga Republika e 
Maqedonisë; 

• Keq është organizuar transporti i refug-
jatëve/emigrantë të cilët pa nevojë ndalen në 
Qendër, paguhet çmim i lartë i biletave heku-
rudhore, kurse nuk është kryer asnjë katego-
rizim i çmimit të biletave të fëmijëve mbi 10 
vjet dhe persona me invaliditet. Refugjatëve 
dhe emigrantëve nuk i është mundësuar të 
zgjedhin cili lloj i transportit do t’i shfrytëzo-
jnë deri në Kalimin Kufitar “Tabanovcë”; 

• Ndihma juridike në Qendrat është jo plotë, 
në veçanti mungon qasje gjithëpërfshirëse 
në detektimin e fëmijëve jo të shoqëruar dhe 
pengon të njëjtit të jenë viktimë e tregtisë 
me njerëz. Njëkohësisht, Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale dhe organe tjera kompe-
tente janë dobët prezent në terren. Organiza-

• Vendosja e sistemit të ri biometrik të evi-
dencës dhe regjistrimin e sistemit më efi-
kas të sigurisë për kontroll të refugjatëve/ 
emigrantëve  dhe bagazhit të tyre. të 
mundësohet qasje joselektive dhe humane 
drejt të gjithë personave të cilët kërko-
jnë ndihmë ndërkombëtare dhe mbrojtje 
dhe t’i mundësojë fillimin e procedurave 
adekuate për pranimin e të drejtës të azilit 
ose qëndrim të përkohshëm në Republikës 
së Maqedonisë, kurse nëse personat që ajo 
e refuzon të ekzistojë dëshmi me shkrim 
për refuzimin;

• Të vendoset koordinimi më i mirë dhe 
më intensiv i menaxhuesve të Qendrave 
për Pranim në nivel shtetëror dhe ndër-
shtetëror, si dhe bashkëpunim mes shër-
bimeve policore kufitare të Republikës së 
Greqisë-Republikës së Maqedonisë- Repub-
likës së Serbisë për pranim në kohë, më 
human dhe të tërësishëm dhe transit të 
refugjatëve dhe emigrantëve; 

• Të ndërmerren masa që të sigurohen 
kushte humane për pranimin e refugjatëve 
/emigrantëve në periudhën dimërore, 
furnizimi me energji elektrike për shkak të 
ngrohjes së objektit dhe sigurimin e ujit 
të ngrohtë sigurimin e shujtave të ngrohta 
dhe kujdes për grupet e prekura gjatë 
kohës së qëndrimit në Qendra;

• Transporti i refugjatëve/emigrantëve të or-
ganizohet pa ndalesë dhe është e panevo-
jshme pritja disa orëshe, me respektimin 
e të drejtës së zgjedhjes së llojit të mjetit 
transportues dhe të ndërmerren masa për 
barazimin e çmimit të biletave, në pajtim 
me principin e barazisë të qytetarëve drejt 
shërbimeve. Për gratë, fëmijët, shtatzënat, 
personat e moshuar dhe personat me 
nevoja të veçanta të organizohet trans-
portimi nëpërmjet vend kalimeve kufitare 
legale; 

• Organizim më i mirë i ndihmës juridike 
në Qendrat për Strehim, prezencë më e 
madhe e organeve kompetente dhe in-
stitucione dhe sigurimin e prezencës së 
vazhdueshme të personave profesional 
( punëtorë social, psikolog, pedagog) të 

Konstatime Rekomandime 
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tat joqeveritare vendase dhe ndërkombëtare 
ekzistojnë në teren, por mungon koordinim 
më i madh me organet kompetente për 
mbrojtje më efikase të refugjatëve/emi-
grantëve;

• Akomodimi dhe trajtimi i emigrantëve, në 
veçanti gratë dhe fëmijët në Qendrën për 
të Huaj në Gazi Babë nuk është në pajtim 
me standardet ndërkombëtare. Një pjesë 
nga këto persona nuk mund të realizojnë të 
drejtën e azilit nuk qasje te procedura për 
azil sepse pa nevojë mbahen në Qendrën, si 
dëshmitare në procedura gjyqësore që mba-
hen kundër personave të tretë;

• Kërkuesit e azilit në Qendrën në Vizbeg rëndë 
i realizojnë të drejtat, kurse pengesa për 
atë, mes tjerash është kufizimi i Qendrës, 
në pikëpamje të kapaciteteve akomoduese, 
ashtu edhe për shkak të numrit të të punësu-
arve. 

cilët do të japin ndihmë adekuate profe-
sionale dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe gru-
peve të prekura, Të vendoset dhe forcohet 
bashkëpunimi dhe koordinimi i organeve 
kompetente me organizatat ndërkombë-
tare dhe joqeveritare të cilat punojnë në 
çështjen e refugjatëve/emigrantëve;

• Të përmirësohen kushtet për akomodimin 
e emigrantëve, dhe gjetjen e akomodimit 
alternativ për gratë dhe fëmijët, dhe të mos 
i kufizohet qasja e të drejtës së azilit. Per-
sonat në Qendrën për të Huaj të ndalen në 
pajtim me bazën juridike të konstatuar për 
ndalim, kurse procedurat gjyqësore që pa-
raqiten në cilësinë e dëshmitarit të mbahen 
me respektimin e parimit të urgjencës në 
procedurë;

• Në plan afatgjatë të shqyrtohet mundësia 
për sigurimin e objektit përkatës për ako-
modim dhe trajtim të këtyre personave, 
me çka do të sigurohen kushte më të mira 
në raport të kapaciteteve akomoduese dhe 
pajisjen e objektit. Të sigurohet numër i 
mjaftueshëm i të punësuarve, me profesion-
alizëm adekuat dhe kapacitetet në dy Qen-
drat për pranim më të mirë dhe trajtim në 
pajtim me standardet ndërkombëtare. 

Konstatime Rekomandime 

Avokati i Popullit në funksion të mbrojtjes të të drejtave të personave të drejtuar në vua-
jtjen e dënimit me burg, masës paraburgim ose masës edukative përmirësuese, në kontinuitet e 
ndiqte gjendjen e personave në institucionet ndëshkuese-përmirësuese dhe institucionet edukuese-
përmirësuese. Gjatë vitit 2015 veproi sipas parashtresave të parashtruara nga këta persona, por 
edhe sipas iniciativës personale për shkak të mbrojtjes të të drejtave të personave të privuar nga 
liria, gjatë të cilës është konstatuar se ende janë të pranishme problemet të cilat u sugjeruan edhe 
në raportin paraprak, në veçanti problemet me kushtet për akomodim dhe mbingarkimin e këtyre in-
stitucione. Është i pakënaqshëm niveli i respektimit dhe zbatimit të Ligjit për kryerje të  sanksioneve 
dhe akteve nënligjore, dhe më tej është i nevojshëm krijimi i kushteve për respektimin e tërësishëm 
të rregullave evropiane të burgut. 

Problemi i mbingarkimit në institucionet përmirësuese ndëshkuese si problem i përgjithshëm 
rezulton me paraqitje negative, siç janë kushtet joadekuate për akomodim, kushtet e rënduara për 
mirëmbajtjen e higjienës personale dhe të përgjithshme në institucione, kushte të këqija në lokalet 
sanitare dhe ngjashëm.

INSTITUCIONET NDËSHKUESE-PËRMIRËSUESE DHE INSTITUCIONET 
EDUKUESE PËRMIRËSUESE
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Në periudhën raportuese pakënaqësinë nga kjo gjendje, të dënuarit dhe personat e parabur-
gosur e shprehën me grevë urie e cila zgjati shkurtë kohë, kurse gjendja në vazhdimësi ndiqeje nga 
ana e Avokatit të Popullit në Shkup dhe gjashtë zyrat rajonale. Gjatë vizitave të drejtpërdrejta në 
institucione përmirësuese-ndëshkuese, drejtorit i është sugjeruar të ndjekë gjendjen me persona të 
cilët janë në grevë dhe të ndërmarrë masa me qëllim të mbrojtjes së tyre adekuate, si dhe masa për 
tejkalimin e problemit. Institucionet kompetente në bazë i pranuan sugjerimet e Avokatit të Popullit, 
mirëpo përmirësimet ishin të pakonsiderueshme dhe të karakterit kohor, kurse në esencë kushtet 
për vuajtjen e dënimit me burg në këto institucione mbetën të njëjta.

Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues ka konstatuar se sistemi i mbrojtjes shëndetësore në 
institucionet përmirësuese ndëshkuese është i keq dhe jofunksional. Përkatësisht, Avokati i Popullit 
që nga viti 2013 e kritikonte ndryshimin e Ligjit për kryerje të sanksioneve, si dispozitë e pazbat-
ueshme, sipas të cilës shërbimet shëndetësore të burgjeve duhet të ndërmerren nga ana e shtëpive 
shëndetësore si pjesë e shëndetësisë publike. Mirëpo, edhe pas tre viteve të kaluara ky transformim 
nuk është zbatuar, ashtu që mbrojtja shëndetësore e personave të dënuar ende është jashtë nga 
sistemi shëndetësor primar i organizuar në institucionet shëndetësore publike.

Nga ana tjetër, sistemi jofunksional i mbrojtjes shëndetësore në institucionet ndëshkuese-
përmirësuese ishte arsyeja për dorëzimin e parashtresave nga numër i madh i personave të dënuar 
në të cilën sugjerohej mungesa e medikamenteve të domosdoshme, kushtet e këqija në ambulancat 
e burgjeve dhe pajisja e pamjaftueshme me aparateve mjekësore të domosdoshme dhe ngjashëm. 
Njëkohësisht, kërkohej mbrojtja e të drejtave dhe për shkak të paraqitjes së infeksioneve të lëkurës 
te disa  të dënuar. Avokati i Popullit sugjeronte për mbrojtje gjithëpërfshirëse të shëndetit të perso-
nave të dënuar në kuptim të dispozitës nga Ligji për kryrje të sanksioneve dhe Rregullat Evropiane 
të burgjeve, por edhe krahas përpjekjeve për përmirësimin e mbrojtjes shëndetësore, e njëjta  ende 
nuk është në nivel të kënaqshëm. Gjithashtu, te drejtori i IKP Idrizovë ishte dorëzuar rekomandim 
për marrjen e masave urgjente me qëllim tejkalimin e problemit me infektimet e lëkurës te personat 
e dënuar nëpërmjet ndjekjes së vazhdueshme dhe kontrollit të higjienës në hapësirat në të cilat janë 
vendosur dhe rregullisht siguron mjete për higjienë dhe çarçafë të pastër.

Një pjesë e parashtresave të personave të dënuar kanë të bëjnë në konfliktin mes personave të 
dënuar e cila në veçanti ishte shprehur në IKP Idrizovë. Ndjeshmëria e paraqitjeve të tilla në veçanti 
nga aspekti i sigurisë të personave të dënuar, por edhe të sigurisë së institucionit në tërësi. Parap-
rakisht, kurse në veçanti nga arsye sigurie  disa persona të dënuar kërkojnë të jenë transferuar në 
reparte tjera në institucion, kurse një pjesë e tyre kërkojnë llogaritjen e institucionit tjetër ndëshk-
ues përmirësues. Në kuptim të kësaj paraprakisht Avokati i Popullit nga administrata e institucionit 
kërkonte urgjentisht ritransferimin e personave të dënuar pjesëmarrës në konflikte në reparte tjera, 
si dhe shqyrtimin e mundësisë për ngritjen e procedurave për llogaritjen e tyre në institucionet 
ndëshkuese përmirësuese. Njëkohësisht, Avokati i Popullit rregullisht sugjeronte edhe në zbatimin 
e rregullt të Rregullores për armatim dhe mënyra e kryerjes së punëve në Sektorin për sigurim të 
IKP dhe IEP. Si pasojë e sugjerimeve të tilla të dhëna të Avokatit të Popullit dhe veprimi sipas tyre 
nga ana e drejtorisë dhe institucionit, në vëllim të  caktuar u zvogëluan konfliktet dhe situatat ten-
sionuese mes personave të dënuar, edhe pse në tërësi nuk është tejkaluar ky problem.

Në periudhën raportuese numër i vogël i parashtresave ishin dorëzuar për shkak të torturës 
dhe sjellje joprofesionale të personave nga Sektori për sigurim, kurse pas masave të marra për 
hetimin e veprimit të personave zyrtar ishin konstatuar shkelje nga ky lloj.

Numri i madh i parashtresave të parashtruara nga personat e dënuar kanë të bëjnë në pa-
mundësinë e shfrytëzimit të favoreve. Por në këto raste nuk bëhet fjalë për shkeljen e ndonjë të 
drejte të tyre, kurse në lidhje me favoret Avokati i Popullit nuk ka kompetencë të veprojë. Gjithsesi, 
ndërmerren veprime për shkak të informimit të personave të dënuar për kushtet të cilat duhet të 
jenë të plotësuara, procedura për miratimin e shfrytëzimit të favoreve, dhe sipas kontrollit të drejt-
përdrejtë të çdo lënde, parashtruesit informohen për arsyet për shkak të cilave nuk mund të shfrytë-
zohen favoret. Në këtë kontekst Avokati i Popullit kishte vizita të rregullta dhe të vazhdueshme dhe 
biseda me personat e dënuar dhe personat në paraburgim në institucionet ndëshkuese përmirësuese, 
kurse kryente vizita dhe biseda edhe me kërkesë të këtyre personave.
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Problemi me mbingarkimin, gjithashtu është konstatuar në  repartin për paraburgim të institu-
cioneve ndëshkuese përmirësuese. Avokati i Popullit i ndiqte kushtet akomoduese dhe higjienën, si 
dhe veprimin e Drejtorisë të Burgjeve për shkak të trajtimit adekuat shëndetësor të personave të 
paraburgosur. Në këtë drejtim ndiqej realizimi i të drejtave të personave të dërguar në vuajtjen e 
masës paraburgim, në veçanti edhe për mbrojtjen e principit të prezumimit të pafajësisë.

Në kontekst të të theksuarës me vëmendje të veçantë ndiqej gjendja e 30 personave të parabur-
gosur të cilët pas ngjarjeve në muajin maj 2015, respektivisht pas konfliktit në Kumanovë ishin drej-
tuar në Burgun Shkup. Me këtë rast, Avokati i Popullit ka kryer disa vizita të njëpasnjëshme në këtë 
burg për shkak të bisedës me personat, ndjekjen e gjendjes së tyre dhe trajtimin, mes tjerash ishte 
kërkuar edhe nga familjarët e afërt të personave të paraburgosur. Këshilltarët shtetëror tek Avokati i 
Popullit së pari u ballafaquan me pengesa, respektivisht pamundësinë të kryejnë biseda me personat 
e paraburgosur, për çka Avokati i Popullit me informatë të veçantë e njoftoi ministrin e Drejtësisë, 
me çka u krijuan kushtet e panevojshme për takim të papenguar dhe bisedë me personat e parabur-
gosur. Në bisedë ishte konstatuar se gjatë arrestimit në stacionin policor, dërgimi para gjykatësit 
kompetent dhe zbatimin në Burgun në Shkup në vuajtjen e masës paraburgim, mbi to ishte përdorur 
forcë fizike nga ana e pjesëtarëve të njësive të veçanta pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
Gjatë kontrolleve të drejtpërdrejtë në burgun Shkup tek një pjesë nga personat e paraburgosur u 
konstatuan  lëndime fizike të cilat u evidentuan në mënyrë të rregullt në kartonin shëndetësor nga 
ana e shërbimit shëndetësor në burg. Personat e paraburgosur me të cilët është kryer bisedë u 
ankuan tek pjesëtarët e njësisë së veçantë pranë MPB. Për disa raste individuale Avokati i Popullit 
dorëzoi Mendim te Drejtoria e Burgut Shkup për nevojën nga trajnimi adekuat mjekësor i personave 
të lënduar në paraburgim, dhe udhëzimi i tyre në kontrolle plotësuese specialistike në institucionet 
mjekësore adekuate, pas çka drejtori i burgut tërësisht veproi dhe personat e paraburgosur e morën 
kujdesin e nevojshëm shëndetësor dhe përkujdesjen.

Pas njoftimeve të marra nga mjetet për informim publik se gjatë zbatimit të grupit persona të 
paraburgosur nga Burgu Shkup dhe burgu Manastir, në dhjetor 2015 ka pasur maltretime fizike nga 
ana e pjesëtarëve të njësive të veçanta pranë MPB, Avokati i Popullit ngriti procedurë për hetimin 
e rastit, pas çka në suaza të kompetencave të tyre para Prokurorisë Themelore Publike dhe Proku-
rorisë Themelore Publike Manastir parashtroi kërkesë për ngritjen e procedurës për përcaktimin e 
përgjegjësisë penale kundër kryerës të panjohur -pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Në periudhën raportuese Avokati i Popullit vazhdoi ta ndjekë gjendjen me personat e mitur të 
vendosur në Shtëpinë Përmirësuese Edukuese Tetovë  e cila funksionon në Veles, ku për dallim nga 
periudha paraprake paraqitje negative u sollën në suaza minimale sipas numrit të parashtresave të 
parashtruara. Në kontekst të asaj që u tha pas informacionit të marrë se për shkak të renovimit të 
Shtëpisë Përmirësuese Edukuese e cila funksionon në Veles të miturit janë transferuar në Burgun 
Ohër deri në mbarimin e aktiviteteve ndërtimore, Avokati i Popullit kryen kontroll në Burgun dhe i 
shikon kushtet dhe mundësinë për realizim të papenguar të të drejtave të të miturve, gjatë secilës 
konstatoi se janë ndërmarrë  masa adekuate për funksionim të sigurt dhe të suksesshëm në Burgun 
Ohër për kohën e qëndrimit të të miturve, por edhe në këtë institucion nuk është vendosur arsim i 
rregullt, edhe pse e njëjta është përcaktuar si obligim ligjor.
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• Mbingarkimi i institucioneve ndëshkuese 
përmirësuese edhe më tej  është problemi 
më i madh, i cili brengos në veçanti. Mungoj-
në materiale dhe mjete financiare, në veçanti 
në pjesën e mbrojtjes shëndetësore e cila 
është nën nivelin e kënaqshëm dhe pa apara-
tet mjekësore të nevojshme dhe medika-
mente, kurse në pjesë nga institucionet nuk 
punësojnë mjekë, dhe shfrytëzojnë shërbime 
të institucioneve shëndetësore publike;

• E pakënaqshme është edhe gjendja me 
mbajtjen e higjienës të personave të dënuar. 
Mungojnë mjete për higjienë. Kurse nuk janë 
të rregulluara instalimet sanitare që rezulton 
me paraqitje të infeksioneve të lëkurës, siç 
është shembulli  me Shtëpinë Përmirësuese 
Idrizovë;

• Situatat konfliktuoze mes personave të 
dënuar të cilat ndodhin nëpërmjet formave 
subtile të shqetësimit, kërcënimeve të fshe-
hura dhe sulme konkrete fizike edhe më 
tej janë prezente në Institucionet Ndëshk-
uese Përmirësuese, kurse janë rezultat, 
mestjerash dhe trajnim i pamjaftueshëm i 
pjesëtarëve në Sektorin për sigurim, respek-
tisht tek personat e dënuar, si dhe reagimi jo 
në kohë dhe joadekuat nga ana e tyre;

• Bëhen përpjekje për përmirësimin e 
kushteve për persoan të mitur në Shtëpitë 
Përmirësuese Arsimore, por nuk ndërmerr 
asgjë për vendosjen e arsimit të rregullt i cili 
është i detyrueshëm me ligj.

• Marrja urgjente e masave dhe veprimeve 
me qëllim uljen e mbingarkimin në IPN 
dhe përmirësimin e kushteve për qën-
drimin me respektimin e rregullt të din-
jitetit njerëzor të personave të vendosur 
në institucione. Të sigurohet sistem funk-
sional të mbrojtjes shëndetësore për shkak 
të parandalimit më efikas, si dhe masa 
për edukim shëndetësor të personave të 
dënuar dhe personave në paraburgim, me 
marrjen e tërësishme të shërbimeve shën-
detësore në këto institucione nën Minis-
trinë e Shëndetësisë;

• Të sigurohen kushtet e nevojshme për 
mbajtjen, si të higjienës të përgjithshme 
të personave të dënuar, nëpërmjet furnizi-
mit të rregullt me mjetet e domosdoshme 
për higjienë dhe veshje e pastërt adekuate 
dhe çarçafë;

• Edukim adekuat dhe i vazhdueshëm i 
pjesëtarëve të  Sektorit për sigurim për 
shkak të profesionalizmit më të madh në 
veprim dhe vendosjen e raportit pozitiv 
drejt personave të dënuar, me kontrolle 
më të shpeshta dhe të rregullta nga ana e 
Sektorit;

• Marrja e masave urgjente për shkak të 
vendosjes së arsimit të rregullt për per-
sona të mitur me qëllim të risocializimit të 
tyre më efikas.

Konstatime Rekomandime 
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Mbrojtja sociale si sistem i masave, aktiviteteve dhe politikave për parandalim dhe tejkalim të 
rreziqeve sociale në të cilën është ekspozuar qytetari edhe në këtë periudhë raportuese nuk arrin 
tërësisht dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse t’i forcojë kapacitetet për mbrojtje personale të qytetarit. 
Qendrat Ndërkomunale për punë sociale në procedura të gjata vendosin sipas kërkesës së qytetarëve 
për të drejtat e mbrojtje sociale, kurse Ministria e Punës dhe Politikës Sociale më shumë se formal-
isht se veprimi esencial sipas ankesave të parashtruara, për shkak që qytetarët për shkak të mbro-
jtjes të të drejtave inicion procedura para Gjykatës Administrative. Duke vepruar në mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve nga kjo sferë, Avokati i Popullit i Qendrave për Punë Sociale dhe shërbime 
adekuate në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale i sugjeronte dhe rekomandonte marrjen të vep-
rimeve adekuate dhe masa me qëllim qytetarët e realizojnë të drejtën pa ngarkim të detyrueshëm 
të qytetarëve me qëllim të dokumentit të cilat qendrat mund t’i marrin sipas detyrës zyrtare.

Në periudhën raportuese është rritur numri i parashtresave nga qytetarëve të cilat kanë të bëj-
në në mbrojtje sociale, gjatë secilës më të numërta ishin parashtresat për realizimin e të drejtës së 
parashkrimit të njëhershëm të borxhit, vendimmarrje në kohë sipas ankesave, heqjen e të drejtës së 
ndihmës me para për shkak të mjeteve të marra nëpërmjet transferim të shpejtë të parave, mosre-
alizimin e vendimit me të cilën pranohet e drejta e përcaktuar nga mbrojtja sociale, mosrespektimin 
i organit të shkallës së parë sipas aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe ngjashme. 

Qytetarët, të pakënaqshme nga procedurat për vendimmarrje sipas kërkesës për shlyerjen e 
borxheve kërkon intervenim nga Avokatit të Popullit për mos respektimin e  njoftimin për rezultatin 
e veprimit sipas kërkesës, kurse sugjerimet dhe të përcaktimit të parregullsive të gjendjes fak-
tike nga ana e Komisionit për veprime sipas kërkesave për shlyerjen e njëanshme të borxheve të 
qytetarëve. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit sipas parashtruesit të parashtresave njoftohen 
nga ana e Komisionit kompetent për rezultatin e procedurave sipas kërkesave të dorëzuara, kurse në 
raste të caktuara kryhen edhe korrigjime në procedura dhe me dëshmi të dorëzuara për plotësimin 
e kushteve  të parapara  dhe pranohet kërkesa e qytetarit, respektivisht të njëjtat pozitivisht ishin 
zgjedhur.

Në lidhje me parashtresat për vendimmarrje në kohë sipas ankesave të qytetarëve ishte kon-
statuar veprim jo në kohë dhe vendimmarrje në organ të shkallës së dytë, si dhe mosveprimin e akt-
gjykimit të Gjykatës Administrative. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për parashtresa të caktu-
ara te Avokati i Popullit dorëzonte njoftim i shkurtë se “procedura është në vijim”, për shkak që ishin 
ndërmarrë masa plotësuese, kurse sipas kontrollit të kryer në punë në seksionin adekuat në Minis-
trinë e Punës dhe Politikës Sociale, Avokati i Popullit sugjeroi në obligimin e organin për bashkëpunim 
me Avokatin e Popullit për mbrojtje të papenguar të të drejtave të qytetarëve. Gjithashtu, gjatë 
kontrollit të drejtpërdrejtë ishte konstatuar është pjesë e lëndëve për të cilët kërkuar mbrojtje nga 
Avokati i Popullit nuk është vepruar nga ana e Ministrisë e Punës dhe Politikës Sociale  periudhë më 
të gjatë, edhe pse ka dokumentacion komplet. Edhe për lëndë tjera, nuk është vepruar për shkak 
të dokumentacionit jo të plotë për të cilën është kërkuar dorëzimi i dokumenteve nga qendra kom-
petente për punëve sociale, kurse janë konstatuar edhe raste kur nuk është kërkuar kompletimi i 
lëndës,  si dhe lëndë për të cilat nuk ka regjistrimin në arkivi i Ministri,  edhe pse parashtruesi thek-
son se kanë ankesë të parashtruar në afatin e paraparë ligjor te shkallës së dytë.

Avokati i Popullit, me qëllim përcaktimin e drejtë dhe të tërësishëm të gjendjes faktike për 
secilën nga parashtresat të qytetarëve dhe për shkak të azhurnitetit të procedurës me bllokim evi-
dent në vendimmarrje në organin e shkallës së dytë për ankesa të qytetarëve në vazhdimësi dorë-
zohen sugjerime, kurse e informojnë edhe ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, por edhe krahas 
kësaj një pjesë nga lëndët e dorëzuara gjatë vitit 2015 mbetën të pazgjidhura.

Për shkak të ndryshimeve dhe plotësimeve të dy rregulloreve me të cilat qytetarëve i hiqet e 
drejta e fituar nga ndihma sociale me para dhe ndihma e përhershme me para për shkak të trans-
ferim të shpejtë të parave, tek Avokati i Popullit ishin dorëzuar numër i madh i parashtresave duke 
i kontestuar aktet e miratuara, mes tjerash edhe për shkak të zbatimit retroaktiv të Rregullores.  
Bëhet fjalë për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e përcaktimit të gjendjes të të 

SIGURIM DHE MBROJTJE SOCIALE
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hyrave, pronës dhe të drejtat pronësore të amvisërisë, përcaktimin e bartësit të të drejtës dhe do-
kumentacionit të nevojshëm për realizimin dhe shfrytëzimin e të drejtës së ndihmës sociale me para 
dhe Rregulloren për mënyrën e përcaktimit të gjendjes të të hyrave, prona dhe të drejta pronësore 
të amvisërisë, përcaktimin e bartësit të të drejtës dhe dokumentacionin e nevojshëm për realizimin 
dhe shfrytëzimin e të drejtës së ndihmës së përhershme me para, përbërja dhe mënyra e punës 
e komisionit profesional dhe komisioni i shkallës së dytë, legjitimacioni i personave profesionale, 
mënyra e mbajtjes së evidencës të konstatimeve të lëshuara në formë dhe përmbajtje të formularit 
për dhënien e konstatimit, vlerësimit dhe mendimit për paaftësi për punë, (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
11/2015), sipas të cilës transferi i shpejtë i parave ra nën kategorinë pronë nga e cila shfrytëzuesi 
mund të mbahet dhe në atë mënyrë u bë pengesë për shfrytëzimin e ndihmës sociale, respektivisht 
ndihmë e përhershme me para. 

Avokati i Popullit konstatoi se në Qendrat për Punë Sociale si organe të shkallës së parë në 
mënyrë retroaktive numër i madh i qytetarëve i është hequr e drejta e ndihmës sociale me para, 
respektivisht ndihma e përhershme me para realizuar gjatë vitit 2014, kurse organi i shkallës së 
dytë gjatë vendimmarrjes sipas ankesës krahas vendimmarrjes jo në kohë aspak nuk e vlerësonte 
garancinë kushtetuese për ndalesë të veprimit retroaktiv të dispozitave, edhe pse nga ana e Avokatit 
të Popullit në kohë është sugjeruar me shkresë adekuate.

Problem tjetër me të cilin ballafaqohen qytetarët është pushimi i të drejtës së shfrytëzuesi/t 
të ndihmës sociale me para, për shkak të dhënies të të dhënave jo të plota dhe jo të sakta gjatë 
miratimit të kërkesës nga qendra kompetente. Ky problem edhe më shumë dimensionohet sepse 
shfrytëzuesi është i kushtëzuar ta realizojë të drejtën. Dispozita e tillë e përmbajtur në ndryshimet 
dhe plotësimet të ligjit për mbrojtje sociale, paraqet ndalim të qytetarëve të realizojnë të drejtë të 
caktuar të mbrojtjes sociale, që sipas Avokatit të Popullit në mënyrë plotësuese e kufizon qytetarin 
në realizimin e të drejtës, sepse Qendra për Punë Sociale mund të ngritë padi, respektivisht proce-
durë gjyqësore t’i kthejë mjetet dhe ta kompensojë eventualisht dëmin e shkaktuar.  

Për këto dy çështje lidhur me zbatimin e legjislacionit Avokati i Popullit ka dorëzuar Mendim 
dhe Informatë te ministri i Punës dhe Politikës Sociale me rekomandim për nevojën nga rishqyr-
timin dhe ndryshimin e normativës. Rekomandimi ishte pranuar me arsyetim se në ndryshimet dhe 
plotësimet në legjislativen nga kjo sferë do merren parasysh sugjerimet e Avokatit të Popullit. Mirëpo 
në praktikë e njëjta nuk e pranon ndryshimin e gjendjes, respektivisht Qendra për Punë Sociale dhe 
më tej ia shkurton të drejtën e qytetarët duke u thirrur në rregullativën juridike ekzistuese, për çka 
Avokati i Popullit duke vepruar në pajtim me kompetencat dorëzoi propozim sërish të zbatojë pro-
cedurë të caktuar në pajtim me ligjin, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve si shfrytëzues të të drejtës 
nga mbrojtja sociale.

Në kontekst të problemit të lartpërmendur dhe implementimi praktik i ndryshimeve dhe plotësi-
meve të rregullativës juridike qytetarit është marrë vendim për ndërprerjen e të drejtës së ndihmës 
sociale me para dhe e drejta  e tillë si bartës nuk mund të shfrytëzohet për periudhë prej 12 muaj, 
duke llogaritur nga muaji në të cilën ka pushuar e drejta ndihmës sociale me para. Mirëpo, pas ka-
limit të dy viteve nga marrja e të drejtës, kur qytetari parashtroi kërkesë të re te Qendra për Punë 
Sociale, nuk i është e mundësuar ta realizojë të drejtën me arsyetim se në vijim është procedurë 
gjyqësore. Rrethana se është ngritur procedurë gjyqësore sipas Avokatit të Popullit është tërësisht 
irelevante për kërkesën e re të parashtruar, dhe në vend që Qendra për Punë Sociale të ndërmerr 
masa dhe veprime për përcaktimin e drejtë të gjendjes faktike, e kufizon parashtruesin, respektiv-
isht e refuzon kërkesën e përcaktimit për shkak që i njëjti ka procedurë gjyqësore për vendimin me 
të cilën i ka pushuar e drejta e ndihmës sociale me para. Avokati i Popullit sugjeroi se mbajtja e pro-
cedurës për mbrojtjen e të drejtave nuk mund të jetë bazë për refuzimin e kërkesës të parashtruesit 
për realizimin e të drejtës nga mbrojtja sociale.

Mosrealizimi i vendimeve me të cilat njihet e drejtë e caktuar nga mbrojtja sociale, respektiv-
isht mospagimi i mjeteve, gjithashtu është vlerësuar si problem me të cilën ballafaqohen qytetarët 
në këtë vit raportues. Në disa Qendra për Punë Sociale ( IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale 
e Qytetit Shkup- Njësia rajonale Karposh dhe Njësia rajonale Çair) qytetarët ballafaqohen me prob-
lemin e futjes në kohë e të dhënave në sistemin për pagesë, në veçanti kur punoheshe  për të drejtën 

• Qytetarët shfrytëzues të të drejtave nga 
mbrojtja sociale në vend se në mënyrë në 
të thjeshtë të realizojnë të drejtë të caktuar, 
në vitin 2015 u ballafaquan me kufizime më 
të mëdha dhe pengesa si persona në rrezik 
social;

• Qendrat për Punë Sociale; në mënyrë ret-
roaktive i zbatojnë aktet nënligjore (Rreg-
ullore), me çka numër i madh ia heq të 
drejtën e ndihmës sociale të përhershme dhe 
i ngarkon t’i kthejnë mjetet e pranuara në 
vitin 2014, si kusht për vazhdimin e shfrytë-
zimit të të drejtës, me çka nuk mbahej llogari 
aspak për rrezikun social në të cilin ekspozo-
heshin familjet; 

•  Mungesa në kohë e informimit të qytetarëve 
nga ana e Qendrës për Punë Sociale si dhe 
të qasen te të drejtat, në vend se të hapen 
servise për ndihmë dhe përkrahje të të 
njëjtës dhe ia kufizon të drejtat qytetarëve 
me miratimin e vendimit të cilat nuk janë të 
qarta, as të arsyetuara në mënyrë adekuate;
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e kompensimit për subvencion të energjisë elektrike të harxhuar për më shumë vite më parë.
Problem tjetër është mosveprimi i organit të shkallës së parë dhe të dytë sipas udhëzimit të 

Gjykatës Administrative, kur qytetari është i pakënaqshëm nga aktet administrative kërkon mbrojtje 
gjyqësore. Bëhet fjalë kur rastet kur gjatë vendimmarrjes së sërishme sipas lëndës së sërishme kanë 
të bëjnë vendim me dispozitivin e njëjtë dhe arsyetimi si dhe paraprakisht kur akti ka qenë lëndë e 
veprimit gjyqësor, pa u mundësuar në mënyrë detale të arsyetohen faktet dhe dëshmit, për të cilat 
qyteti nuk i plotëson kushtet për realizimin e të drejtës nga fusha sociale, respektivisht pa veprimin 
sipas udhëzimeve të dhëna nga ana e Gjykatës.

Nëpërmjet veprimit në fjalë Avokati i Popullit konstato informim të pamjaftueshëm të qytetarëve 
nga ana e Qendrës për Punë Sociale për ndryshimet e miratuara në përshkrim të caktuar, siç janë 
rastet kur kërkesat e ndihmës sociale me para janë refuzuara për faktin se shfrytëzuesi në mënyrë 
aktive nuk ka kërkuar punë, respektivisht e lëshon afatin në kohë të paraqitet në Agjencinë për Pu-
nësim, edhe pse ka status të personit të papunë shumë vite më parë. Në lëndët e tilla krahas për-
pjekjes për veprim në kohë me kërkesë të qytetarëve për realizimin e të drejtave të tyre, Avokati i 
Popullit apelonte te Qendra për Punë Sociale dhe te Ministria e Punës dhe Politikë Sociale për nevojat 
për transparencë dhe informim të qytetarëve për ndryshimet dhe plotësimet e reja të legjislatives.

Duke u udhëhequr nga principi i kujdesit dhe mbrojtja dhe sigurimit të sigurisë sociale të 
qytetarëve dhe të drejtës të garantuar të ndihmës të personave të pafuqishëm dhe të qytetarëve të 
paaftë, si dhe parimi i drejtësisë sociale vendosur si parakusht për funksionimin e sistemit të mbro-
jtjes sociale, në kontekst të të gjitha lëndëve karakteristike në periudhën raportuese, Avokati i Popul-
lit nëpërmjet dorëzimit të sugjerimit, rekomandimit dhe informatave kërkonte nga Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale t’i analizojë dispozitat e Ligjit për mbrojtje sociale me të cilat janë përfshirë 
problemet e qytetarëve dhe të njëjtat të ndërmarrin aktivitete për mbindërtimin e tyre nëpërmjet 
ndryshimit dhe plotësimit të ligjit.

• Qytetarët shfrytëzues të të drejtave nga 
mbrojtja sociale në vend se në mënyrë në 
të thjeshtë të realizojnë të drejtë të caktuar, 
në vitin 2015 u ballafaquan me kufizime më 
të mëdha dhe pengesa si persona në rrezik 
social;

• Qendrat për Punë Sociale; në mënyrë ret-
roaktive i zbatojnë aktet nënligjore (Rreg-
ullore), me çka numër i madh ia heq të 
drejtën e ndihmës sociale të përhershme dhe 
i ngarkon t’i kthejnë mjetet e pranuara në 
vitin 2014, si kusht për vazhdimin e shfrytë-
zimit të të drejtës, me çka nuk mbahej llogari 
aspak për rrezikun social në të cilin ekspozo-
heshin familjet; 

•  Mungesa në kohë e informimit të qytetarëve 
nga ana e Qendrës për Punë Sociale si dhe 
të qasen te të drejtat, në vend se të hapen 
servise për ndihmë dhe përkrahje të të 
njëjtës dhe ia kufizon të drejtat qytetarëve 
me miratimin e vendimit të cilat nuk janë të 
qarta, as të arsyetuara në mënyrë adekuate;

• Të ndryshohet dhe plotësohet ligjit për 
mbrojtje sociale dhe aktet nënligjore nga 
kjo sferë me qëllim që të largohen penge-
sat e qytetarëve në principin tek të drejtat 
si shfrytëzues të mbrojtjes sociale me 
thjeshtimin e procedurës për realizimin e të 
drejtës së caktuar nga mbrojtja sociale;

• Për të punësuarit në Qendrat për Punë 
Sociale të zbatojnë trajnime për shkak të 
njohjes me rregullativën juridike nga kjo 
sferë dhe implementim më efikas gjatë 
veprimit sipas kërkesave të qytetarë me 
respektimin e afateve ligjore për vendim-
marrje;

• Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të 
ndërmerr masa për mbajtjen e evidencës 
më azhurne për pranimin e ankesave të 
qytetarëve dhe vendimmarrje më kualita-
tive në afatin e paraparë ligjor, si dhe masa 
për forcimin e organizimit dhe kapacitetet e 
seksioneve përkatëse për shkak të sigurisë 
më të madhe sociale të qytetarëve;

Konstatime Rekomandime 
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• Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në 
kohë vendos për ankesa të qytetarëve, nuk  
vepron as sipas aktgjykimeve të Gjykatës 
Administrative të miratuara në favor të 
qytetarëve, kurse miratimit të vendimeve për 
ankesa shpesh e vlerëson arsyeshmërinë e 
konstatimeve të ankesës për gjendje faktike 
të parregullt ose jo të plotë;  

• Shuma e të drejtës së ndihmës së njëher-
shme me para në nivel vjetor në Ligjin 
për mbrojtje sociale përcaktohet për çdo 
Qendër në veçanti, në varshmëri nga numri 
i përgjithshëm i banorëve për të cilën është 
kompetente Qendra. Në praktikë, Qendrat 
për Punë Sociale e tejkalojnë shumën e 
përcaktuar, për çka qytetarët të cilat kanë të 
drejtë të ndihmës të një hershme me para 
realisht nuk mund  të merren mjetet nga disa 
muaj, edhe në vite.

• Ministri i Punës dhe Politikës Sociale çdo 
herë kur për atë ka nevojë të propozojë 
rritjen e shumës së mjetet për ndihmë të 
njëhershme me para në nivel vjetor, kurse 
Qeveria me Vendim pozitivisht të shprehet 
me qëllim të sigurohen mjetet në pajtim 
me nevojat reale të qytetarëve në rrezik 
social.

Konstatime Rekomandime

Avokati i Popullit duke vepruar  sipas parashtresave të qytetarëve për mbrojtjen e të drejtave 
nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, si të drejta personale, materiale dhe të patjetër-
sueshme, të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për sigurim pension-
al dhe invalidor dhe këtë vit raportues  janë konstatuar veprime në kohë dhe joefikase të organeve 
shtetërore në procedura administrative iniciuar me kërkesë të qytetarëve.

Parashtresat e qytetarëve kishin të bëjnë në shkeljen e të drejtave nga pensioni invalidor, 
i moshës dhe pensioni familjar, mosrespektimi i afateve ligjore për vendimmarrje, problemet me 
fitimin e të drejtës së pensionit në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe bilaterale, si dhe në 
raport të llogaritjes së stazhit të pensionit. Numër më i vogël i parashtresave kanë të bëjnë me të 
drejtat e kompensimit me para për lëndim trupor, të drejtat e parealizuara të vendosjes në shtëpi 
pensionistësh me qira, për të drejtën me orar të shkurtuar pune, të drejtën e pensionit minimal, 
mjete shoqëruese për pension të papaguara nga ana e punëdhënësve dhe ngjashëm. Gjithashtu, 
qytetarët parashtrojnë parashtresa për shkak të shkeljes të të drejtave lidhur me pensionin si lëndë e 
përmbarimit, por numri i parashtresave të tilla këtë vit është zvogëluar në masë të konsiderueshme.

Në rastet kur vërtetohen konstatimet e parashtruesit në lidhje me mbajtjen pa bazë të mjeteve, 
Avokati i Popullit i sugjeron organit kompetent për obligimin për ndaljen e shumës së palejuar e cila 
nuk mund të tejkalojë një të tretën nga shuma  e pensionit, Sugjerime të cilat  janë pranuar nga 
organi. Në pjesën e parashtresave përcaktoi se janë lëshuar paralajmërime para padive ose veç më 
janë marrë vendime gjyqësore, gjatë të cilave Avokati i Popullit nuk konstaton shkeljen e të drejtave, 
kurse qytetarët i informoi se organi ka vepruar në pajtim me ligjin.

Për parashtresat në të cilat qytetarët kërkojnë intervenim për shkak të problemit gjatë realizimit 
të të drejtës së pensionit në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe bilaterale, në veçanti gjatë 

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR
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realizmit të pjesës së përpjesëtimit të pensionit ose gjatë pensionimit me stazh të realizuar në Ish 
Republikat Jugosllave, Avokati i Popullit te Fondi kompetent dorëzonte sugjerime për bashkëpunim 
të vazhdueshëm me organet e huaja kompetente, si dhe drejtpërdrejt i kontaktonte personat zyrtarë 
në organet kompetente të huaja. Këto aksione të marra hasën me sukses dhe rezultuan me realizi-
min e të drejtës së qytetarëve.

Në lidhje me parashtresat për realizimin e të drejtës së pensionit familjar, Avokati i Popullit ve-
pronte për çdo rast individual me drejtim adekuat te organi kompetent, pas çka një pjesë e parash-
truesve të parashtresave e realizuan të drejtën e pensionit, kurse ata që nuk mundeshin ta realizojnë 
të drejtën i informonin për kushtet dhe mënyrën për realizimin e kësaj të drejte. 

Numër i madh i parashtresave janë parashtruar në lidhje me stazhin e pensionit, kurse duke 
vepruar sipas  të njëjtës u dëshmua se siguruesit janë sjellë në pozitë të pa volitshme për shkak të 
mospagimit të kontributit. Edhe pas marrjes së vendimeve gjyqësore, në bazë të cilave punëdhë-
nësit janë ngarkuar të paguajnë rrogat dhe kontributet, dhe më shpesh duke vepruar sipas vendimit 
i paguajnë, problemi paraqitet për shkak të kamatave për pagesë të vonshme të kontributeve. Kjo 
është arsyeja stazhi i pensionit të mos jetë i evidentuar në evidencën amë të Fondit, nga ana tjetër, 
siguruesi nuk mund të realizojë të drejtën e tij. Për realizim të papenguar të të drejtës së qytetarëve 
duhet Fondi t’i evidentojë kontributet e paguara, pa marrë parasysh nga kamata, por në praktikë 
ajo nuk bëhet, që sugjeron që duhet të ndërmerren masa adekuate drejt punëdhënësve për mos-
plotësimin e obligimeve në kohë, kurse jo qytetarët t’i bartin pasojat nga pamundësia për realizimin 
e të drejtës.

Parashtresa për të drejtën e pensionit të moshës më shpesh për shkak të pamundësisë të 
realizojë të drejtë, sepse i mungon dokumentacioni adekuat i nevojshëm për evidentim të stazhit 
pensional ose për shkak të mosplotësimit të kushteve ligjore për realizimin e të drejtës së pensionit 
të moshës. Një pjesë ka të bëjë me gabimet në shumën e llogaritur të bazës pensionale, si dhe në 
ngadalësinë e veprimit të organit kompetent. Në kontekst të lartpërmendurës, Avokati i Popullit kon-
statoi raste kur evidentimi i gabuar i të dhënave në evidencën amë, kompensime të paguara jo në 
kohë, si dhe dorëzimi i të dhënave jo në kohë te Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor nga ana e 
punëdhënësve. Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara ligjore, i sugjeron 
Fondit të marrë masa të parapara me Ligjin për pagimin e kontributeve që të sigurohet realizimi i të 
drejtave të siguruesve, me çka Fondi vepronte në raste kur janë plotësuar kushtet e parapara ligjore.

Qytetarët shprehën pakënaqësi dhe për shkak të mosrespektimit të afateve ligjore për reali-
zimin e të drejtës nga sigurimi pensional dhe invalidor dhe atë nga ana e Fondit për Sigurim Pen-
sional dhe Invalidor, respektivisht njësitë e Fondit ( Filialet dhe Afariste), ashtu edhe nga Komisioni 
Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Mar-
rëdhënies së Punës. Sipas Avokatit të Popullit është i nevojshëm komunikim më i madh mes organ-
eve për shkak të dorëzimit në kohë të lëndëve për ankesa, dhe veprim të papenguar në instanca 
më të larta. Gjithashtu, prolongimi i veprimit për kërkesa/ankesa të qytetarëve dhe zgjatja e gjatë 
e procedurave para organit kompetent në fushën e realizimit të të drejtës nga sigurimi pensional 
dhe invalidor, paraqet shkelje të të drejtave të qytetarëve, për shkak që shumë herë me shkrim dhe 
nëpërmjet kontrolleve të drejtpërdrejta janë marrë intervenime adekuate.

Veprimi sipas sugjerimeve dhe intervenimeve të Avokatit të Popullit para organit të shkallës 
së parë dhe të dytë, në drejtim të përshpejtimit të procedurave dhe vendimmarrjes efikase, ende 
nuk janë në nivel të kënaqshëm, dhe jo çdo herë organet të cilat vendosin sipas meritës shfaqin 
gatishmëri për bashkëpunim me qëllim të veprimit në kohë për shkak të realizimit të të drejtës së 
qytetarëve nga fusha  e pensionit.

Edhe në këtë, si edhe në  vitin raportues paraprak, numri më i madh i parashtresave është 
në lidhje me realizimin e të drejtës së pensionit invalidor. Më shpesh qytetarët shprehin pakënaqësi 
për shkak të subjektivitetit në vlerësimin e aftësisë së punës nga ana e komisioneve kompetente. 
Seksioni për vlerësimin e aftësisë së punës pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, si or-
gan kompetent për realizimin e të drejtës së pensionit invalidor, në masë të konsiderueshme është 
më  efikas në miratimin e vendimeve në raport me vitet e kaluara, por sërish, qytetarët janë të pa-
kënaqur nga vendimi i miratuar, për çka parashtrojnë ankesa para organit të shkallës së dytë, kurse 
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nga ana tjetër e prolongojnë procedurën. Avokati i Popullit në suaza të kompetencave të tij, interve-
nonte para Fondit në raport të përcaktimit real të gjendjes faktike dhe përcaktimin e konstatimeve 
objektive, me qëllim qytetarët me aftësi të humbur pune të realizojnë të drejtën e pensionit invalidor.

Edhe në këtë periudhë raportuese kishte ankesa nga qytetarëtr në lidhje me obligimet ligjore 
për kontrolle pas të drejtës së realizuar të pensionit invalidor. Duke pasur parasysh faktin se bëhet 
fjalë për kushte të përcaktuara ligjore, Avokati i Popullit nuk ka mundësi të intervenojë.

Avokati i Popullit i dedikoi vëmendje të veçantë qytetarëve me dhënien e përgjigjeve të py-
etjeve të parashtruara nga fusha e pensionit me sqarimin e dispozitave ligjore dhe duke vepruar para 
organeve kompetente, me qëllim që qytetarët të informohen për rregullativën ligjore, realizimin më 
të lehtë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore.

• Mosrespektimi i afateve ligjore për realizimin 
e të drejtave të sigurimit pensional dhe inva-
lidor, si nga ana e Fondit për Sigurim Pen-
sional dhe Invalidor, përkatësisht filialet dhe 
Rregulloret e Fondit, ashtu edhe nga Komi-
sioni Shtetëror për Vendosje në Shkallë të 
Dytë në Procedurë Administrative dhe Proce-
durë nga Marrëdhënia e Punës, gjatë marrjes 
së vendimit në procedura sipas ankesave;

• Për shkak të kamatave të papaguara për 
pagimin me vonesë të kontributeve, Fondi 
nuk e evidenton stazhin e pensionit në evi-
dencës amë, ndërsa qytetari si i siguruar nuk 
mund ta realizojë të drejtën e tij.

• Të ndërmerren masa me qëllim të të 
vendosjes më efikase për kërkesat e 
qytetarëve nga fusha e pensionit dhe 
komunikimi më i madh mes organeve për 
shkak të dorëzimit në kohë të lëndëve për 
ankesa dhe marrjen e vendimeve me res-
pektimin e afateve ligjore;

• Të evidentohen kontributet e paguara për 
qytetarët nga ana e Fondit, pavarësisht 
nga kamata, kurse kundrejt punëdhënësve 
të ndërmerren masa të vazhdueshme për 
shkak të plotësimit në kohë të obligimeve.

Konstatime Rekomandime

Në periudhën raportuese nuk është konstatuar përmirësimi në punën e organeve të cilat ven-
dosin për kërkesat e qytetarëve nga mbrojtja shëndetësore  dhe sigurimi shëndetësor, për çka 
qytetarët me vështirësi i realizojnë të drejtat nga kjo sferë. Sërish ishte vërejtur veprimi jo në kohë 
në disa shërbime rajonale për sigurim shëndetësor, si dhe mos informimi i qytetarëve për rrjedhën e 
procedurave me kërkesë të tyre. Edhe pse numri i parashtresave këtë vit shënon ulje nuk ka ndry-
shime në raport të problemeve dhe fushave për të cilat është kërkuar mbrojtja e të drejtave nga ana 
e qytetarëve.

Përkatësisht, numër i madh i parashtresave te Avokati i Popullit ishin për shkak të anulimit 
të procedurave për kërkesat ose ankesat për të drejtat nga mbrojtja shëndetësore dhe sigurimi 
shëndetësor. Më tej, për realizimin e të drejtës për refundimin e mjeteve për shërbime shënde-
tësore të kryera, kompensimi i mjeteve për mungesë nga puna për shkak të shtatzënisë, amësisë, 
sëmundjes, lëndimit gjatë punës, mjekimit të papërgjegjshëm, joprofesional dhe jokualitativ, të 
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drejtës së mjekimit spitalor, kurse i pakonsiderueshëm është numri i parashtresave për realizimin e 
të drejtës për drejtim në mjekim jashtë vendit.

Duke vepruar sipas kërkesave të qytetarëve, Avokati i Popullit  drejtohej te Fondi për Sigurim 
Shëndetësor dhe Ministria e Shëndetësisë dhe kërkonte azhurnimin e procedurave, kurse për shkak 
të veprimit me kërkesat e tyre paraprake drejtonte sugjerime dhe informata te organi më i lartë i 
drejtpërdrejtë dhe te ministri i Shëndetësisë me qëllim që të mos pengohet në punën për parashtre-
sat e qytetarëve.

Avokati i Popullit nëpërmjet kontrollit të drejtpërdrejtë e evidenton mënyrën e veprimit në këto 
organe, e përcakton gjendjen faktike sipas lëndëve individuale, dhe kërkoi nga organet miratimin e 
vendimit në afat sa më të shkurtë. Në atë kontekst, Avokati i Popullit konstatoi raste të mosveprimit 
sipas kërkesave në afatin e paraparë ligjor, si para organit të shkallës së parë, ashtu edhe në pro-
cedurën e shkallës së dytë, respektivisht raste kur Ministria e Shëndetësisë e pranonte ankesën por 
nuk ishte marrë vendim për procedurë të sërishme në shkallë të parë, si dhe kur Ministria e Shënde-
tësi në kohë vepron sipas aktgjykimin e Gjykatës Administrative. 

Mosdorëzimi i shkresave për lëndët, më shpesh është theksuar si pengesë për veprim në kohë 
sipas ankesave të qytetarëve dhe aktgjykime të Gjykatës, që sërish u reflektua mbi qytetarët, sepse 
vendimin asnjëherë nuk e marrin në afatin e paraparë me ligj.

Avokati i Popullit në lëndët nga fusha shëndetësore  konstatonte mosathurnmin dhe veprimin 
jo në kohë sipas kërkesave të qytetarëve dhe tejkalimin e afatit ligjor për veprim dhe vendimmarrje. 
Për këtë gjendje e informoi Inspektoratin Shtetëror Administrativ, kurse me Raport të veçantë dhe 
ministrin e Shëndetësisë, me çka për një pjesë të kërkesave të qytetarëve ishin marrë vendime, 
kurse për pjesën më të madhe ende nuk është vepruar, respektivisht ende janë në rrjedhë.

Qytetarët dhe Shoqatat e Qytetarëve kërkon intervenim nga Avokati i Popullit për mjekim 
joadekuat, joprofesional dhe jokualitativ, respektivisht përcaktimin  se për shkak të gabimit të pu-
nëtorit shëndetësor (mjek, infermiere, anesteziolog dhe ngjashëm) ka ndodhur vdekja e ndonjë të 
afërmi. Avokati i Popullit në këto raste i drejtohej Ministrisë së Shëndetësisë, Inspektoratit Shtetëror 
Sanitar dhe Shëndetësor, respektivisht nëse gjatë trajtimit dhe mjekimit të pacientit/ëve nga ana e 
mjekëve janë ruajtur protokollet mjekësore dhe rregullat. Në këtë kontekst Inspektorati Shtetëror 
Sanitar dhe Shëndetësor dhe Oda e Mjekëve treguan gatishmëri për bashkëpunim me Avokatin e 
Popullit dhe duke vepruar sipas intervenimeve të tyre kryenin mbikëqyrje, respektivisht marrjen 
e masave për hulumtim në rastet dhe mënyrën e mjekimit të pacientit. Në asnjë nga rastet nuk u 
vërtetuan shkelje për mjekim joadekuat, joprofesional dhe jokualitativ nga ana e mjekëve, për çka 
parashtruesit e parashtresave u drejtuan për mbrojtje eventuale të mëtejshme të të drejtave para 
gjykatave kompetente. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit vepronte edhe për parashtresat e qytetarëve me sëmundje të 
rralla (fibrozë cistike) të cilët nuk u futën në Regjistrin Nacional për Sëmundje të Rralla dhe në atë 
mënyrë nuk kanë trajtim të barabartë dhe u shkurtohet mundësia për shfrytëzimin e mjeteve nga 
programi vjetor për sëmundje të rralla të cilat i sjell Qeveria e RM-së. Duke vepruar sipas parash-
tresës Avokati i Popullit intervenonte para Komisionit për Sëmundje të Rralla, i cili është përgjegjës 
për caktimin e diagnozave të sëmundjeve të rralla. Njëkohësisht, u drejtua te Ministria e Shënde-
tësisë si organ kompetent ku mbahet dhe azhurnohet Regjistri Nacional i cili kujdeset për zbatimin 
e programit. Në referimet e Avokatit të Popullit dhe bisedat e realizuara në veçanti ishte theksuar 
nevoja për trajtim të barabartë të të gjithë pacientëve me sëmundje të rralla dhe sigurim të kujdesit 
të barabartë për qasje te shërbimet shëndetësore dhe medikamentet. Veprimet e marra rezultojnë 
me sukses dhe  pacientët me fibrozë cistike u futën në Regjistrin Nacional për Sëmundje të Rralla, 
kurse mjekimi dhe blerja e barnave filloi të sigurohet nëpërmjet mjeteve të Fondit për Sigurim Shën-
detësor, dhe me Programin për Sëmundje të Rralla me të cilin menaxhon Ministria e Shëndetësisë. 

Këtë vit në numër më të vogël ishin dorëzuar parashtresa për refundimin dhe pranimin e mjete 
nga ana e shërbimeve rajonale të Fondit për shërbime shëndetësore ose për blerjen e barnave, dhe 
pas intervenimit të Avokatit i Popullit qytetarët të cilët kanë shfrytëzuar shërbime në institucione 
shëndetësore të cilat kanë lidhur marrëveshje me Fondin për Sigurim Shëndetësor i realizuan të 
drejtat e tyre, respektivisht mjetit u janë refunduar.  Avokati i Popullit vepronte edhe sipas parash-
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tresave të cilat kanë të bëjnë me ndërprerjen e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të personave 
të cilët nuk janë të siguruar në mënyrë të detyrueshme sipas asnjë baze, për dhënien e të dhënave 
të pavërteta për lartësinë e mjeteve të realizuara në vitin paraprak. Në veprimin sipas këtyre lëndëve 
Avokati i Popullit me drejtimin e tij te Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe te Ministria e Shëndetësisë 
sugjeronte në nevojën  gjatë vendimmarrjes për ankesat e parashtruesve të  cilët kanë parasysh 
dispozitat e Ligjit për plotësim të Ligjit për sigurim shëndetësor të cilat parashihnin ndërprerjen e 
procedurave penale dhe lirimin e shfrytëzuesve nga vuajtja e dënimit.

• Граѓаните не се задоволни од начинот 
на лекување во здравствените установи, 
болниците и клиниките, и се сомневаат 
во стручноста и  квалитетот на дадената 
здравствена услуга од страна на 
здравствените работници;

• Për shkak të mungesës të gjendjes kuali-
tative mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Shërbimeve Rajonale në Fondin për Sigurim 
Shëndetësor qytetarët në kohë marrin ven-
dim për kërkesat e tyre dhe ankesa për të 
drejtat nga sigurimi shëndetësor dhe mbro-
jtja shëndetësore;

• Ministria e Shëndetësisë i pengon qytetarët 
në vendimmarrje efikase për ankesat e tyre, 
në mënyrë që nuk i dorëzon shkresat sipas 
lëndës te Gjykata Administrative. Edhe pse 
sillen aktgjykime në favor të qytetarëve, 
gjatë sërish  shqyrtimi dhe vendosja për 
lëndën miratohen  vendimet me të cilat refu-
zohen kërkesat, për shkak që qytetarët de-
tyrohen në procedura të gjata ta dëshmojnë 
bazueshmërinë e kërkesës për një të drejtë 
të caktuar.

• Të ndërmerr masa për respektimin më të 
madh të qytetarëve si pacientë dhe in-
formimi i tyre në kohë dhe informim i tërë-
sishëm për trajtim dhe mënyra e mjekimit 
të institucioneve shëndetësore;

• Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sig-
urimit Shëndetësor t’i respektojë afatet 
ligjore në procedura sipas kërkesa dhe 
ankesa të qytetarëve për realizim efikas të 
të drejtave nga fusha e shëndetësisë; 

• Të ndërmerren masa për organizim më 
të mirë dhe bashkëpunim të shërbimit në 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe në shërbime 
rajonale të Fondit për Sigurim Shënde-
tësor për dorëzimi në kohë të shkresave të 
lëndëve dhe vendimmarrje efikase për to.

Konstatime Rekomandime
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Qëllimi dhe esenca themelore e të gjitha aksioneve për respektimin e të drejtave të fëmijës 
është të sigurohen të drejtat dhe liritë e barabarta për të gjithë fëmijët, mundësimi i jetës së denjë 
dhe respektimi i fëmijës si bartës i këtyre të drejtave. Obligimi i secilit shtet-anëtar i cili e ratifikoi 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës, duke e përfshirë edhe Republikën e Maqedonisë është të krijojë 
dhe t’i përmirësojë kushtet ekzistuese për zhvillimin e fëmijëve, dhe për pjesëmarrjen e tyre në ak-
tivitetet shoqërore, kulturore, arsimore dhe aktivitetet tjera që janë të domosdoshme për zhvillimin 
dhe mirëqenien e tyre.

Në praktikë, realizimi i të drejtave të fëmijëve dhe respektimi i tyre ende nuk është në nivelin e 
duhur, këtë e vërtetojnë rastet e shkeljes së të drejtave të fëmijës në familje, shkollë, në institucio-
net për përkujdesjen e fëmijëve, duke e përfshirë edhe në lidhje me të drejtat e fëmijëve me nevoja 
të veçanta.

Për këtë shkak, nevojiten aktivitete të vazhdueshme për përmirësimin e kushteve ekzistuese 
për realizimin e të drejtave të fëmijëve, një promovim më i madh i të drejtave të fëmijëve, një 
edukim për njohjen e shkeljeve nga fëmijët, por edhe trajnime për përforcimin e vetëdijes te të 
moshuarit për rëndësinë e të drejtave të fëmijëve dhe respektimin dhe përfshirjen e tyre gjatë mi-
ratimit të vendimeve që i prekin fëmijët.

TË DREJTAT E FËMIJËS 

Në vitin raportues sërish numri më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me mosrealizimin apo 
realizimin e vështirë të së drejtës së marrëdhënieve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta të 
fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton. Pastaj, mbrojtja e së drejtës së theksuar ishte kërkuar nga 
prindërit apo familjarët e fëmijës, shpeshherë edhe për shkak të pakënaqësisë nga puna e Qendrave 
për Punë Sociale, më saktë vendimet në lidhje me të drejtën për t’u parë.

Avokati i Popullit u sugjeroi Qendrave për Punë Sociale gjatë vendosjes ta kenë parasysh inter-
esin më të mirë të fëmijës, ta dëgjojnë mendimin e tij dhe të miratojnë vendim i cili, para se gjithash, 
do të sigurojë realizim të papenguar të kësaj të drejte të garantuar me Konventën dhe Ligjin për 
familje.

Qëndrimin e tillë, Avokati i Popullit e pati edhe në rastet në të cilat njëri apo të dy prindërit janë 
në vuajtje të dënimit me burg, duke sugjeruar se e drejta e mbajtjes së marrëdhënieve personale 
dhe kontakteve të drejtpërdrejta të fëmijës me prindin/prindërit mund të kufizohet nëse është në 
kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës.

Avokati i Popullit përcaktoi se kjo e drejtë e fëmijës vështirë realizohet jo vetëm kur prindërit 
jetojnë në Republikën e Maqedonisë, por edhe kur njëri prej prindërve me fëmijën/fëmijët largohet 
apo jeton jashtë vendit. Duke e ndjekur mënyrën e veprimit dhe marrjes së aktiviteteve nga qendrat 
kompetente për Punë Sociale, Avokati i Popullit në disa raste përcaktoi se vendimi i miratuar për 
realizimin e marrëdhënieve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta të qendrës kompetente për 
Punë Sociale nuk realizohet. Pra, njëri prind me fëmijën e lëshoi shtetin pa pëlqimin e Qendrës apo 
pa pëlqimin e prindit tjetër, kurse Qendra nuk mund t’i zbatojë vendimet e saj, me çka ndërpritet 
kontakti ndërmjet fëmijës dhe prindit me të cilin nuk jeton, që është në dëm të fëmijës dhe e drejta 
e tij të jetë me të dy prindërit.

Në raste të tilla, Avokati i Popullit sugjeroi të merren masa kundër prindit, përkatësisht Qendrа, 
të parashtrojë padi penale për ekzistimin e dyshimit për kryerje të veprës penale „Grabitja e të mi-
turit“, kurse prindi u këshillua të fillojë procedurë para organeve kompetente për shkak të realizimit 
të së drejtës për t’u parë me fëmijën, në pajtim me Konventën e Hagës për aspektet juridike civile 
të grabitjes ndërkombëtare të fëmijëve, duke pasur parasysh që bëhet fjalë për fëmijë - shtetas të 
Republikës së Maqedonisë.

Si problem ishte shënuar lëshimi i dokumentit të udhëtimit për fëmijën kur njëri prej prindërve 
kundërshton, përkatësisht nuk jep pëlqim për lëshimin e dokumentit të udhëtimit për fëmijën, me 

Të drejtat e fëmijës në familje
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ç’rast nga Qendra si organ që përkujdeset për të drejtat dhe interesat e fëmijëve jepet pëlqimi për 
kërkesën.

Avokati i Popullit në disa raste konstatoi se prindi e njofton Qendrën dhe Ministrinë e Punëve 
të Brendshme përse e kundërshtoi lëshimin e dokumentit të udhëtimit, përkatësisht për dyshimin se 
dokumenti i udhëtimit do të keqpërdoret dhe se fëmija do të transferohet prej shtetit. Qendra, edhe 
pse e obligon prindin që për çdo largim me fëmijën jashtë vendit të njoftohet me kohë, të njëjtën nuk 
e respekton, për shkak që pakënaqësia e njërit prind kalon në dyshim në objektivitetin e veprimit 
profesional të organit.

Në rastet kur prindërit dyshojnë në profesionalizimin e ekipit i cili vepron në kërkesën konk-
rete në pajtim me Ligjin për familje, Avokati i Popullit kërkoi nga IP Enti për Veprimtari Sociale ta 
mbikëqyr punën profesionale të ekipit dhe të përcaktojë nëse masat e marra janë në interes të 
fëmijës apo janë në interes të prindit. Njëherit, qendrave kompetente për Punë Sociale u sugjeroi të 
marrin masa për shkak të udhëzimit të prindërve në trajtimin përkatës dhe ndihmën profesionale në 
institucionet përkatëse, kurse me fëmijën/fëmijët të punohet në drejtim të tejkalimit të traumave 
dhe rezistencës eventuale për kontaktet dhe për t’u parë me prindin me të cilin nuk jeton.

Pastaj, janë shënuar ndryshimet pozitive në marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve, vendosen 
marrëdhëniet e rregullta në relacionin fëmijë - prind, me ç’rast aktet për t’u parë u realizuan ose nën 
mbikëqyrjen e Qendrës për Punë Sociale ose në mënyrë të pavarur, në vendin e caktuar nga Qen-
dra. Është konstatuar veprimi më efikas i qendrave për Punë Sociale dhe komunikimi i përmirësuar 
ndërmjet qendrave për Punë Sociale në lidhje me kërkesat e prindërve për miratimin e vendimit për 
rregullimin e mënyrës dhe dinamikës së realizimit të marrëdhënieve personale dhe kontakteve me 
fëmijën/fëmijët, kur fëmija dhe prindi nuk jetojnë në vendin, përkatësisht qytetin e njëjtë.

Në përgjithësi, nga veprimi me lëndët në lidhje me këtë të drejtë të fëmijës, Avokati i Popullit 
konstatoi se shpeshherë nuk realizohet akti për t’u parë, ose realizohet me vështirësi për shkak të 
marrëdhënies së prindërve, përkatësisht mosveprimi sipas vendimeve të qendrave për Punë Sociale, 
por edhe për shkak të reagimit jo me kohë dhe mosmarrjes së masave nga qendrat kompetente për 
Punë Sociale kundrejt prindit i cili e pengon zbatimin e vendimit, me ç’rast fëmijës i shkaktohet dëm, 
dhe ndikon negativisht në zhvillimin e tij të drejtë.

Sipas Avokatit të Popullit, Qendrat Ndërkomunale për Punë Sociale duhet në mënyrë të azhur-
nuar dhe në vijimësi ta ndjekin gjendjen në familjet që janë në rrezik. Më shpesh t’i ndjekin efektet 
nga veprimet e marra, t’u sugjerojnë në lëshimet dhe dobësitë e prindërve në marrëdhënien dhe 
edukimin e fëmijëve, por gjithashtu, t’i marrin masat ligjore në rastet kur me vetëdije dhe me qëllim 
prindi/prindërit u shmangen obligimeve prindërore.

Duke e ndjekur çdo rast veçmas, Qendra për Punë Sociale mund ta ndjek zhvillimin e ngjar-
jeve dhe gjendjeve në familjen e cila është në rrezik, me ç’rast do të krijohen kushtet që si organ 
kompetent të reagojë me kohë dhe të parandalojë prishje më të madhe në bashkësinë martesore/
jashtëmartesore, e me të edhe pasojat negative eventuale, shpërfillja apo keqpërdorimi i fëmijës në 
familje.

Dhuna familjare dhe dhuna tjetër mbi fëmijët dhe ndërmjet 
fëmijëve

Parashtresat për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna familjare dhe lloji tjetër i dhunës, duke e 
përfshirë edhe keqpërdorimin seksual të fëmijëve kanë parashtruar më shpesh prindërit e fëmijëve 
gjatë ndërprerjes së bashkësisë martesore, apo kur fëmijët i janë besuar në përkujdesje njërit 
prind.

Në shumicën e rasteve, dhunën familjare e paraqesin viktimat, përkatësisht nënat e fëmijëve, 
me ç’rast sugjeruan se ushtruesit e dhunës janë bashkëshortët e tyre martesorë/jashtëmartesorë 
me të cilët jetojnë apo më nuk jetojnë, kurse në një rast babai u ankua në dhunë mbi fëmijën nga 
partneri i bashkëshortes së tij të mëhershme.
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Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të theksuara iu drejtua Qendrës Ndërko-
munale për Punë Sociale, organeve të policisë, apo institucioneve shëndetësore për shkak të shqyr-
timit të konstatimeve për dhunë me sugjerim të marrin masa për mbrojtjen e viktimave nga dhuna 
familjare, por edhe masa kundrejt ushtruesve të dhunës, duke e pasur parasysh interesin më të 
mirë të fëmijës dhe të drejtën e fëmijës për rritjen dhe zhvillimin e drejtë.

Në rastet kur ishte vërtetuar dhuna familjare nga Qendrat për Punë Sociale janë marrë masa 
për vendosjen e viktimës/viktimave në Qendrën për Persona - Viktima nga Dhuna Familjare, masa 
për mbrojtjen shëndetësore, ndërhyrje dhe trajtim përkatës psiko-social, kurse u parashtruan edhe 
propozime për masat e përkohshme për mbrojtje nga dhuna familjare në gjykatën kompetente, 
kundrejt ushtruesve të dhunës.

Avokati i Popullit, në asnjë rast në të cilat veproi nuk ishte njoftuar se është kërkuar apo shqip-
tuar masa e përkohshme - mënjanimi i ushtruesit nga shtëpia dhe ndalimi për t’iu afruar shtëpisë, 
përkatësisht viktima e lëshonte shtëpinë dhe vendosej në Qendrën për Viktima nga Dhuna Famil-
jare.

Njëherit, edhe pse me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga 28.04.2015 ishte 
konstituuar Trupi Koordinues Nacional kundër dhunës familjare, përveç miratimit të Rregullores së 
Punës, kjo praktikisht nuk funksionoi.

Pas disa parashtresash në të cilat u kërkua këshilla juridike për mbrojtje nga dhuna familjare, 
Avokati i Popullit i këshilloi parashtruesit për mënyrat e mbrojtjes, përkatësisht se si të veprojnë, 
për çka hartoi njoftime me shkrim, me ç’rast kërkoi plotësim/sqarim të ngjarjeve konkrete për 
shkak të marrjes së masave për mbrojtje, por këto as nuk u paraqitën sërish, as nuk i plotësuan 
parashtresat. Si rrjedhojë, edhe rekomandimi për nevojën nga informimi më i madh, por edhe 
inkurajimi i viktimave për mbajtjen e plotë të procedurës për mbrojtje nga dhuna familjare, edhe 
më tepër nëse kihet parasysh se fëmijët në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë paraqiten si 
viktima të dhunës familjare, kurse për shkak të moshës dhe pjekurisë së tyre frikësohen që këto 
raste t’i paraqesin në organet kompetente.

Krahas mbrojtjes nga dhuna familjare, Avokati i Popullit veproi për mbrojtjen e fëmijëve nga 
keqpërdorimi trupor dhe psikik në shkolla nga kuadri mësimor, mbrojtjen nga dhuna nga personi 
zyrtar i policisë, si dhe mbrojtjen nga shqetësimi seksual dhe sjellja e pahijshme e profesorit ndaj 
nxënëses në shkollë të mesme në Shtip.

Avokati i Popullit pas njohurive të marra nga mjetet për informim publik se gjatë orës së 
mësimit, mësimdhënësi në mënyrë fizike ka sulmuar një nxënës në shkollën fillore në Shën Nikollë, 
me iniciativë të tij ngriti procedurë dhe kërkoi marrjen e masave nga ana e drejtorit, Sektorit për 
Punë të Brendshme në Shtip, dhe bëri kërkesë edhe në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit për 
shkak të kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese në shkollën fillore. Pastaj, sugjeroi nevojën e veprimit 
urgjent dhe të paanuluar, duke e pasur parasysh seriozitetin e rastit, si dhe marrjen e masave për-
katëse për mbrojtjen e nxënësit dhe masave kundrejt mësimdhënësit nëse vërtetohen konstatimet 
për keqpërdorim fizik. Pas shqyrtimit të rastit, Avokati i Popullit ishte njoftuar se mësimdhënësit 
i është shqiptuar masa disiplinore, përkatësisht është dënuar me të holla në lartësi prej 15% të 
rrogës mujore, në kohëzgjatje prej 5 muajsh, përkatësisht deri në skadimin e Kontratës në kohë të 
caktuar. Gjithashtu, ishte ngarkuar për pagesën e gjobës prej 600 euro në kundërvlerë me denarë 
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe paqes publike, kurse prindërit e fëmijës pas 
sigurimit të dokumentacionit të nevojshëm (certifikatës mjekësore) janë udhëzuar të parashtrojnë 
padi penale kundër mësimdhënësit për lëndim të lehtë trupor.

Avokati i Popullit në këtë rast, sikurse edhe në rastet tjera, edhe pse nuk kanë qenë të vërtetu-
ara konstatimet për keqpërdorim fizik të nxënësit / nxënësve i ka sugjeruar drejtorët e shkollave për 
marrjen e masave përkatëse për mbrojtjen e fëmijëve nga të gjitha format e keqpërdorimit fizik dhe 
psikik, dhe zbatimin e disiplinës në shkollë me respektimin e personalitetit dhe dinjitetit të fëmijëve, 
si dhe obligimin, në mes tjerash, të mbajnë llogari për adekuatshmërinë e kuadrit edukues që punon 
me fëmijët.

Në rastin tjetër, Avokati i Popullit me shqetësim konstatoi keqpërdorimin e nxënësit në shkollën 
fillore në Shkup, nga pjesëtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, me ç’rast pasoi ndalimi i proce-
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durës pas paraqitjes së prindit nga Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale, 
edhe pse bëhej fjalë për shkeljen e të drejtave të fëmijës.

Pra, Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale në vend që plotësisht të 
zbatojë procedurë dhe ta përcaktojë gjendjen faktike në lidhje me sjelljen dhe veprimin e nëpu-
nësit policor, për të cilin ka padi për keqpërdorim fizik të fëmijës në shkollë fillore, duke u thirrur 
në deklaratën e prindit se tërhiqet nga padia, e njoftoi Avokatin e Popullit se nuk do të bëjë kontroll 
të mëtejshëm pas konstatimeve të prononcuara në parashtresë. Për këtë shkak, Avokati i Popullit 
te ministri i Punëve të Brendshme dorëzoi Iniciativë për ngritjen e procedurës disiplinore kundër 
personit zyrtar, si dhe kopje nga dokumentacioni i siguruar për rastin, në mesin e të cilave edhe 
CD-ROM nga video mbikëqyrja në shkollë, me sugjerim që Ministria e Punëve të Brendshme dhe 
njësitë e saj organizative me kohë dhe në mënyrë cilësore t’i shqyrtojnë rastet, të bashkëpunojnë 
me Avokatin e Popullit si mekanizëm kontrollues, me qëllim të mbrojtjes efikase të të drejtave dhe 
lirive të qytetarëve. Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Profesionale duke vepruar me 
këtë Iniciativë përsëri e hapi rastin dhe e siguroi tërë materialin zyrtar në lidhje me ngjarjen, me 
ç’rast i vërtetoi konstatimet në iniciativën dhe kërkesën e Avokatit të Popullit, në lidhje me njërin 
prej dy nëpunësve policorë. Gjithashtu, i pranoi sugjerimet e Avokatit të Popullit për domosdosh-
mërinë nga mbajtja e mëtejshme e procedurës, duke pasur parasysh se si viktimë paraqitet fëmija 
dhe në Prokurorinë Publike Themelore Shkup dorëzoi njoftim, duke u thirrur në Kërkesën e Avokatit 
të Popullit për përcaktimin e përgjegjësisë penale për nëpunësit policorë në lidhje me rastin.

Shqetësimi nuk është më i vogël në rastin me paraqitjen anonime për shqetësimin seksual të 
nxënëses dhe sjelljes së pahijshme të profesorit në shkollën e mesme në Shtip. Avokati i Popullit pas 
veprimeve të marra në udhëheqësinë dhe shërbimin profesional të shkollës, dhe vërtetimin se një 
rast i tillë paraprakisht është paraqitur në shkollë, konstatoi se nuk janë marrë të gjitha masat për 
zbardhjen e rastit, e as për seriozitetin e konstatimeve janë informuar prindërit e nxënëses.

Drejtori dhe shërbimi profesional i shkollës, të nuk shqetësuar për rejtingun nuk i morën masat 
e nevojshme, dhe në mënyrë plotësuese me sugjerimin tonë e kontaktuan prindin e fëmijës dhe ai 
u informua me rastin, kurse anketa e zbatuar me nxënësit në disa raste vërtetoi sjelljen joadekuate 
të profesorit.

Për këtë shkak, Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit që plotësisht të shqyrtohet rasti dhe të veprohet në pajtim me kompetencat, nëse 
vërtetohen konstatimet në paraqitjen anonime.

Inspektorati Shtetëror i Arsimit e ndaloi procedurën, me arsyetimin se nuk janë përcaktuar 
shkeljet në pajtim me kompetencat e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, kurse Ministria e Punëve 
të Brendshme, Sektori për Punë të Brendshme - Shtip pas shqyrtimit të plotë të konstatimeve në 
Kërkesën e Avokatit të Popullit, si dhe kompletimit dhe dokumentimit të rastit, parashtroi padi pe-
nale në PPTH kundër profesorit, për kryerjen e veprës penale „Përdhunim me keqpërdorim të poz-
itës“, kurse kundër drejtorit të shkollës dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit për kryerjen e veprës 
„Mosparaqitje të veprës penale apo ushtruesit“.

Parashtresë për keqpërdorim dhe maltretim fizik të fëmijës të vendosur në Konviktin e Nxë-
nësve/Internatin Kriva Pallankë dorëzoi nëna e fëmijës, me ç’rast Avokati i Popullit ngriti procedurë 
para kompetentëve në Konvikt. Për shkak që u mohuan konstatimet në parashtresë nga drejtori i 
konviktit, e duke e pasur parasysh se bëhet fjalë për fëmijë, mes tjerash edhe për shkak që nëna në 
parashtresë ka theksuar akuza serioze për keqpërdorim të nxënësit nga fëmijët tjerë, dhunë fizike 
mbi të, si dhe dyshim për shfrytëzimin e drogës për çka ka paraqitur në stacionin policor, Avokati i 
Popullit për këtë rast e njoftoi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Pas masave të marra për shqyr-
timin e paraqitjes së nënës dhe në pajtim me kërkesën e Avokatit të Popullit, Sektori për Punë të 
Brendshme Kumanovë në Prokurorinë Publike Themelore parashtroi padi penale kundër dy fëmijëve 
të vendosur në Konvikt për shkak të ekzistimit të dyshimit se kanë kryer vepër penale „Dhunë“, 
kurse parashtroi edhe padi penale kundër drejtorit dhe mësimdhënësit në Konviktin e Nxënësve, 
për shkak të ekzistimit të dyshimit se kanë kryer vepër penale „Punë e pavetëdijshme në shërbim“.
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Avokati i Popullit e ndoqi realizimin e të drejtave të fëmijëve në rrezik, pjesëtarëve të kat-
egorisë së ndjeshme dhe të margjinalizuar, dhe për këtë qëllim, krahas veprimit me parashtresa 
për mbrojtjen e të drejtave të këtyre fëmijëve janë kryer inspektime të drejtpërdrejta, përkatësisht 
vizita në qendrat ditore për përkujdesjen e fëmijëve në rrugë dhe në institucionet publike në të cilat 
ishin të vendosur si fëmijë në rrezik.

Duke vepruar me parashtresën e prindit me marrjen e së drejtës së prindit për mbrojtjen e të 
drejtave të dy fëmijëve të vendosur në Institucionin Publik për Vendosjen e Fëmijëve me Probleme 
Edukative-Sociale „25 Maji“ - Shkup dhe Institucionin Publik për Vendosjen e Fëmijëve me Sjellje 
të Çrregulluar „Ranka Millanoviq“ - Shkup, Avokati i Popullit konstatoi se këto institucione nuk ar-
ritën në tërësi t’u ndihmojnë fëmijëve për përmirësimin e sjelljes dhe zhvillimin e tyre të drejtë. U 
krye vizita në institucione për shkak të shqyrtimit të kushteve, kapaciteteve, dhe në përgjithësi të 
gjendjes dhe efekteve nga puna me fëmijët e vendosur në to.

Gjatë vizitës është konstatuar se fëmijët e vendosur në institucione janë më tepër jashtë se 
sa në vendet e vendosjes, shpeshherë janë në ikje, kurse personat profesionalë nuk kanë mundësi 
t’i përmbushin qëllimet e planifikuara me planet dhe programet individuale për punë. Edhe pse per-
sonat profesionalë të këtyre institucioneve e kanë njoftuar Qendrën për Punë Sociale se fëmijët nuk 
janë të përshtatur në mënyrën institucionale të jetesës, përkatësisht se nuk ka kushte përkatëse 
për qëndrim dhe trajtim në institucion, Qendra vazhdon me hartimin e vendimit për vendosjen e 
fëmijëve në institucionet prej të cilave ikin dhe janë jashtë në rrugë.

Në lidhje me punën e organit si kujdestar i këtyre fëmijëve, Avokati i Popullit konstatoi an-
gazhim dhe përkushtim të pamjaftueshëm, vizita të rralla të fëmijëve në institucione, kurse në ras-
tin konkret, më tepër se një vjet. Edhe pse ka qenë i njohur me problemin, Qendra nuk ka marrë 
masa esenciale për ndryshimet në interes të fëmijëve, duke e përfshirë edhe ndryshimin e formës 
së përkujdesjes.

Avokati i Popullit konstatoi se një pjesë e fëmijëve vetëm e kanë ndërruar institucionin për 
përkujdesje, përkatësisht në vend të përmirësimit të sjelljes dhe kthimit të tyre eventual në familje, 
këta prej „25 Majit“ - Shkup dërgohen në „Ranka Millanoviq“ - Shkup, për shkak të sjelljes së çr-
regulluar. Njëkohësisht, Avokati i Popullit përcaktoi rast kur vetëm disa orë pas ardhjes në institu-
cion, fëmija e lëshoi atë dhe më nuk është kthyer në institucion, raste të fëmijëve dhe të rinjve që 
janë dërguar në Institucion, kurse gjenden jashtë tij, në bazë të jetës jashtëmartesore, krijimit të 
familjes, (bëhet fjalë për nëna të mitura). Pastaj rasti kur prindi nuk e lëshon fëmijën të kthehet në 
institucion, si dhe disa raste kur fëmijët/të rinjtë janë lëshuar për t’u aftësuar në mjedisin familjar, 
dhe në atë periudhë derisa nuk janë në institucion, mungojnë nga mësimi, kurse nuk ka dokument 
përkatës se kjo lejohet nga Gjykata apo Qendra, në varësi të asaj kush i dërgon në institucion. 
Të shqetëson edhe konstatimi se shpeshherë fëmijët/të rinjtë që i takojmë gjatë vizitave tona në 
Institucioni Ndëshkues Edukues - Tetovë, Veles paraprakisht kanë kaluar nëpër këto institucione.

Konstatimet e theksuara, Avokati i Popullit i prezantoi në punëtorinë për gjendjen dhe sfidat 
e fëmijëve dhe të rinjve me probleme edukative-sociale dhe sjelle të çrregulluar të vendosur në 
institucione, para përfaqësuesve të organeve dhe institucioneve kompetente dhe rekomandoi mar-
rjen e masave dhe aktiviteteve urgjente për tejkalimin e gjendjes së realizimit të të drejtave të 
fëmijëve që janë të vendosur në institucionet nga çdo aspekt.

Në rastin konkret, Avokati i Popullit pas ndërhyrjes më të gjatë dhe sugjerimit për tejkalimin 
e problemit me formën joadekuate të përkujdesjes, përkatësisht vendosjes së fëmijëve në institu-
cione, krahas Qendrës për Punë Sociale dhe Institucionit, në ndërhyrjet e tyre e përfshiu edhe Min-
istrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe IP Enti i Veprimtarive Sociale, me ç’rast u ndryshua mënyra 
e përkujdesjes nga forma institucionale dhe forma jashtëinstitucionale, në interes të fëmijëve.

Gjithashtu, Avokati i Popullit përmes Seksionit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe 
Personave me Nevoja të Veçanta i vizitoi qendrat ditore për vendosjen e fëmijëve në rrugë, me 
ç’rast përcaktoi se nuk ka kuadër të mjaftueshëm për punë me këta fëmijë në qendrat ditore dhe se 

Të drejtat e fëmijëve pjesëtarë të grupeve të ndjeshme dhe të 
margjinalizuara
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Në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, sigurohen të drejtat, mjetet dhe format e cak-
tuara për mbrojtjen e fëmijëve, me ç’rast të drejtat e fëmijëve që përbëhen në pranimet me para 
janë të drejta personale dhe nuk mund të barten. Në këtë kontekst, pranime me para konsiderohen 
të ardhurat në bazë të shtesës fëmijërore, shtesës së veçantë, ndihmës me para të njëhershme për 
të sapolindurin, shtesës prindërore për fëmijë dhe participimi.

Një numër i konsiderueshëm i parashtresave u dorëzuan nga femrat-nëna, në të cilat sugjeru-
an në shkeljen e së drejtës së pranimeve me para për fëmijën e tyre. Nga veprimi me parashtresat,

Avokati i Popullit konstatoi se nënat me vështirësi e realizojnë të drejtën e shtesës prindërore 
për fëmijën e tretë. Pra, pas kërkesës së parashtruar, Qendrat për Punë Sociale nuk miratojnë ven-
dim për realizimin e shtesës prindërore për fëmijën e tretë në afatin e paraparë ligjor, për këtë shkak 
Avokati i Popullit dorëzoi sugjerim për miratimin e vendimit, me ç’rast parashtruesit e realizuan këtë 
të drejtë. Megjithatë, problemi nuk u zgjidh në tërësi, sepse nënat u ballafaquan me problemin e 
pagesës jo të rregullt, përkatësisht pagesës së vonuar të kompensimit për shtesën prindërore për 
fëmijën e tretë, veçanërisht për njësitë e zonës në Karposh, Çair dhe Butel.

Avokati i Popullit dorëzoi Informatë të veçantë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për 
problemin me pagesën jo të rregullt dhe të vonuar të mjeteve për shtesën prindërore për fëmijën e 
tretë, me sugjerimin të merren masat për përshpejtimin e procedurës për pagesën e kompensimit 
për shtesën prindërore për fëmijën e tretë, dhe realizimin e papenguar të kësaj të drejte. Pas kësaj, 
nënave që parashtruan parashtresë për mbrojtjen e të drejtave u ishte paguar kompensimi për 
fëmijën e tretë.

Në disa raste, Avokati i Popullit konstatoi se nga Qendra për Punë Sociale së pari miratohet 
vendimi me të cilin nënës i pranohet e drejta e shtesës prindërore për fëmijën e tretë, e pastaj me 
vendim tjetër pas një periudhe të caktuar kjo e drejtë i ndërpritet për shkak të mospërmbushjes së 
kushteve.

Sipas Avokatit të Popullit, veprimi i tillë është indikator për punën joefikase të Qendrës 
për Punë Sociale dhe qasjen joserioze në obligimet e personit zyrtar që duhet plotësisht dhe në 
mënyrë të drejtë ta përcaktojë gjendjen faktike në lidhje me përmbushjen e kushteve ligjore, kurse 
shfrytëzuesi/shfrytëzuesit e kësaj të drejte të pësojnë pasoja me miratimin e vendimit negativ për 
kërkesën.  Avokati i Popullit i këshilloi qytetarët ta vazhdojnë procedurën me parashtrimin e ankesës 
në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, dhe me dhënien e drejtimeve për veprim, Ministria i 
mori masat në kompetencë të saj, me ç’rast qytetarët që e kanë vazhduar procedurën me dhënien 
e ankesës e kanë realizuar të drejtën. 

I vogël është numri i parashtresave të dorëzuara për shkeljen e së drejtës së shtesës së 
veçantë për fëmijë që sugjeron se nevojitet informim më i madh i qytetarëve për mënyrat dhe 
mundësitë për kërkimin e mbrojtjes së të drejtave të këtij lloji. Në lidhje me lartësinë e shtesës së 
veçantë, Avokati i Popullit me parashtresën e prindit të dy fëmijëve me nevoja të veçanta kërkoi 

Të drejtat e pranimeve me para (për fëmijë)

fëmijët përsëri janë në rrugë dhe lypin apo bëjnë punë të tjera. Njëherit, konstatoi se edhe më tutje 
është problem mosregjistrimi i lindjes së fëmijëve në librin e amzës së të lindurve, pamundësia të 
përfshihen në arsimin fillor, kurse në mënyrë të pamjaftueshme merren masat dhe aktivitetet nga 
organet kompetente për punë me prindërit e fëmijëve në rrugë, për ngritjen dhe përforcimin e po-
tencialeve dhe mundësive të tyre prindërore dhe për përmirësimin e gjendjes materiale të familjes 
për shkak të parandalimit të lypjes si mënyrë e ekzistencës së familjes.

Sipas Avokatit të Popullit, obligim i shtetit është të sigurojë kushte për mbrojtjen dhe ndihmën 
e fëmijëve, sepse mbrojtja e fëmijëve realizohet me sigurimin e kushteve dhe nivelit të standardit 
jetësor që i përgjigjet zhvillimit të tyre fizik, mental, emocional, moral dhe social. Nevojitet krijimi i 
parakushteve themelore për realizimin e të drejtave themelore të njeriut dhe të drejtave të veçanta 
të fëmijëve, që është në pajtim me Konventën për të Drejtat e Fëmijës.
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Në vitin raportues, dukshëm është rritur numri i parashtresave nga prindërit prej më tepër 
qyteteve në Republikë, të parashtruara veçmas, apo si parashtresë grupore, që janë kundër vaksin-
imit të fëmijëve të tyre, në të cilat kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të tyre për shkak të 
pengimit të regjistrimit të tyre në kopshtet për fëmijë, përkatësisht shkollat fillore, duke theksuar 
se u kërkohet vërtetimi për imunizimin e rregullt të fëmijëve. 

Duke vepruar me parashtresat, Avokati i Popullit organizoi një takim të përbashkët me për-
faqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe prindërit - parashtruesit e parashtresave, ku u pronon-
cuan argumentet për dhe kundër nevojës nga vaksinimi i fëmijëve. Njëherit, për rastet e veçanta 
për refuzimin e regjistrimit të fëmijëve në kopshtet për fëmijëve dorëzoi sugjerim në Ministrinë e 
Punës dhe Politikës Sociale dhe në Ministrinë e Shëndetësisë për marrjen e masave për respektimin 
e të drejtave të fëmijës.  

Avokati i Popullit, duke pasur parasysh mosbesimin dhe frikën te prindërit në lidhje me cilësi-
në e vaksinave për fëmijë, sugjeroi që seriozisht të shqyrtohen argumentet e prindërve që nuk duan 
fëmijët e tyre t’i vaksinojnë, veçanërisht arsyetimin eventual të këtyre argumenteve. Gjithashtu, 
sugjeroi të merren masa dhe veprime për informim më të madh të qytetarëve për çështjet lidhur 
me vaksinat, përbërjen dhe cilësinë e tyre. Kërkoi që prindërit me kohë dhe vazhdimisht, para çdo 
vaksine të informohen për dobitë dhe reagimet e pritura eventuale apo efektet e padëshiruara nga 
pediatrit në institucionet shëndetësore përkatëse, si dhe të merren masat për harmonizimin e rreg-
ullativës juridike, sepse në Ligjin për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse dhe në Ligjin 
për arsimin fillor, detyrueshmëria e vaksinave është saktësuar, kurse ky nuk është rast edhe me 
Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, në pajtim me të cilin prindërit obligohen të parashtrojnë vërtetim 
për gjendjen shëndetësore të fëmijës, përkatësisht konstatim dhe mendim nga institucioni pro-
fesional përkatës për fëmijën me pengesa në zhvillimin mental apo pengesën trupore, e jo edhe 
vërtetim për vaksinat e pranuara. 

Ministria e Shëndetësisë e pranoi sugjerimin e Avokatit të Popullit dhe dorëzoi njoftim në in-
stitucionet shëndetësore që personeli mjekësor kompetent i prindërve t’u japë sqarime për llojin 
e vaksinës dhe kundër cilës sëmundje ngjitëse mbron, informata për prodhimin, si dhe sqarim për 
reagimet e mundshme të padëshiruara, dhe për rreziqet në të cilat ekspozohet fëmija nëse nuk 
vaksinohet.   

Avokati i Popullit për shkak të përcaktimit të gjendjes me regjistrimin e fëmijëve në kopshtet 
për fëmijë bëri inspektimin dhe bisedën konsultuese në më tepër kopshte për fëmijë në Shkup, 
kurse me telefon kontaktoi me një pjesë të kopshteve për fëmijë nëpër Maqedoni, me ç’rast për-
caktoi se asnjë kopsht për fëmijë nuk ka refuzuar fëmijë për të pranuar në kopshtin për fëmijë që 
nuk ka marrë vaksinë, apo nëse nuk është dorëzuar vërtetimi për imunizim. 

Për shkak që në faqen e internetit të njërit kopsht për fëmijë në Shkup ishte publikuar Infor-
mata me të cilën prindërit njoftohen se janë të detyruar të dorëzojnë vërtetim për statusin vaksinal 
të fëmijës, në të kundërtën nuk do të regjistrohet në kopshtin për fëmijë, Avokati i Popullit bëri 
inspektim në kopshtin për fëmijë, por nuk pati njoftim me përmbajtje të tillë. Avokati i Popullit, 
drejtoreshës i sugjeroi që Informatë të tërhiqet nga faqja e internetit të kopshtit për fëmijë, nga 
shkaku që nuk ka bazë ligjore për kushtëzim të tillë, përkatësisht kjo paraqet shkeljen e të drejtave 
të fëmijëve që nuk kanë marrë vaksinë.  Pas sugjerimit menjëherë u morën masat dhe Informata 
ishte tërhequr nga faqja e internetit të kopshtit për fëmijë. 

Në lidhje me këtë çështje, Avokati i Popullit veproi edhe me parashtresat, për të cilët u par-

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve 

nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të shqyrtohet mundësia për rritjen e lartësisë së kësaj 
shtese, me ç’rast u informua se do të bëhen analizat për mundësinë e rritjes së lartësisë së shtesës 
së veçantë për të gjithë prindërit e fëmijëve me pengesa në zhvillim.
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ashtruan padi penale nga grupi i prindërve në Prokurorinë Publike Themelore kundër ushtruesve të 
panjohur, personave përgjegjës të Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak të ekzistimit të dyshimit për 
kryerjen e veprës penale - Prodhimi dhe lëshimi në qarkullim i mjeteve të dëmshme për mjekim - 
vaksina Diftekok dhe vaksina BCG VACCINE, FREEZE-DRIED (Live). Procedurat për këto lëndë ende 
janë në rrjedhë. 

Periudha raportuese ROMA S.O.S nga Prilepi kërkoi ndërhyrjen me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave të romëve, më saktë të shqyrtimit të rastit me vajzën që vdiq nga helmimi me ushqim, pasi 
është lëshuar në mjekim në shtëpi nga ISHP Spitali i Përgjithshëm në Prilep. Avokati i Popullit për 
shkak të zbardhjes së plotë të rastit iu drejtua spitalit të lartpërmendur, Ministrisë së Shëndetësisë, 
Inspektoratit Shëndetësor dhe Sanitar Shtetëror dhe Institutit për Mjekësi Gjyqësore në Manastir, 
kurse pas marrjes së informatave në mënyrë plotësuese iu drejtua Prokurorisë Publike Themelore 
Prilep, prej ku u njoftua se merren masat me ç’rast do të vendoset nëse eventualisht kundër mjekëve 
që e kanë mjekuar vajzën do të ngrihet padi penale përkatëse për mjekim jocilësor, joprofesional dhe 
të pandërgjegjshëm apo jo.

Arsimimi i fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme 

E drejta e arsimit fillor/të mesëm të fëmijës është përcaktuar në Ligjin për arsimin fillor dhe 
Ligjin për arsimin e mesëm, sipas të cilëve, arsimi është falas dhe i detyrueshëm. Duke u nisur 
nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe ligjet e lartpërmendura, Avokati i Popullit duke vepruar 
me disa parashtresa të prindërve për regjistrimin e fëmijës në klasën e parë kërkoi nga drejtorët e 
shkollave që gjatë regjistrimit të respektohet, para se gjithash, interesi më i mirë i fëmijës dhe të 
veprohet në pajtim me Ligjin për arsimin fillor dhe Vendimin për rajonizim, që ishte pranuar.  Kra-
has së theksuarës, ndërhyri edhe për shkak të zhvendosjes së kuadrit mësimor prej njërës klasë në 
klasën tjetër gjatë vitit shkollor, duke sugjeruar se me të ndërpritet mënyra e vendosur e edukimit 
dhe arsimimit të fëmijës dhe besimi në relacionin mësimdhënës - nxënës që negativisht mund të 
ndikojë në zhvillimin personal dhe social, dhe dëshira për ndjekjen e rregullt të procesit arsimor te 
fëmija, duke e pasur parasysh moshën e tij. 

Pas njohurive të marra nga mjetet për informim publik, se në një shkollë të Shkupit nxënësit 
e bashkësisë turke më tepër se katër muaj nuk e ndjekin mësimin, nga shkaku që mësimdhënësi 
është larguar, kurse mësimdhënës tjetër nuk është punësuar, Avokati i Popullit ngriti procedurë për 
mbrojtjen e së drejtës së arsimimit të nxënësve në gjuhën amë. Në këtë kontekst, nga drejtori i 
shkollës dhe Ministria e Arsimit kërkoi të merren masat për punësimin e një mësimdhënësi të ri dhe 
sigurimin e kushteve për realizimin e papenguar të kësaj të drejte të fëmijëve, me ç’rast Avokati i 
Popullit ishte njoftuar se në shkollë është punësuar një mësimdhënës i ri, kurse për orët e humbura 
do të përgatitet programi përkatës i shkurtuar mësimor për nxënien e materialit. 

Avokati i Popullit me iniciativë të rij veproi në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në kopshtet 
për fëmijë dhe shkollat në territorin e Komunës së Aerodromit, pas marrjes së njohurive se fëmijëve 
u janë ndarë pyetësorë nga mësimdhënësit për plotësimin e tyre nga prindërit, në lidhje me punën 
e Komunës. 

Komuna e Aerodromit u përgjigj se fëmijët nuk kanë qenë të përfshirë, por janë lutur, nëse 
duan t’ua japin pyetësorin prindërve, kurse Inspektorati Shtetëror i Arsimit pas mbikëqyrjes së kryer 
në një kopsht për fëmijë konstatoi se komuna ka zbatuar anketë me karakter informativ në lidhje 
me projektet e zbatuara në procesin edukativo-arsimor, me ç’rast pyesëtorët e anketave nuk janë 
bartur përmes fëmijëve, por i janë dorëzuar drejtpërdrejtë prindit.   

Nga shkaku që informatat i morën përmes mjeteve për informim publik pa theksim konkret të 
shkollës apo kopshtit për fëmijë për veprimin e tillë, Avokati i Popullit i njoftoi organet kompetente 
për qëndrimin se në kopshtet për fëmijë dhe shkollat fëmijët duhet të nxënë edukim dhe arsim, e jo 
këta të shfrytëzohen për dorëzimin e materialeve me shkrim që kanë të bëjnë me punën e komunës 
apo për realizimin e qëllimeve tjera, jashtë procesit edukativo-arsimor. Njëherit, përfshirja e fëmi-
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jëve në këtë lloj të aktiviteteve i vë fëmijët në pozitë të pashembullt të luajnë rolin e dorëzuesve 
komunalë, kurse prindin në gjendjen të mund të përgjigjet në pyetësorët duke u frikuar nga pasojat 
eventuale mbi fëmijën. 

Në lidhje me punën e shkollave fillore, përkatësisht vendimeve të kësaj komune, prindërit, 
fëmijët e të cilëve mësojnë në SHF “Gjorgjija Pulevski” dhe “Ljuben Lape” parashtruan parashtresë 
me ankesë, për shkak që në fillim të mësimit këndohet himni i Republikës së Maqedonisë, përkatë-
sisht nuk u lejohet ndjekja e mësimit fëmijëve që vonohen në këndimin e himnit.  

Avokati i Popullit dorëzoi Informatë me propozim për marrjen e masave në Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës, me ç’rast sugjeroi në respektimin dhe realizimin e papenguar të procesit edukativo-
arsimor, në pajtim me Ligjin për arsimin fillor dhe dispozitat e Ligjit për përdorimin e stemës, flamurit 
dhe himnit me të cilin saktë është caktuar kur këndohet himni si simbol shtetëror i Republikës së 
Maqedonisë. Njëkohësisht kërkoi Inspektorati Shtetëror i Arsimit të kryejë mbikëqyrje inspektuese 
në shkollat e theksuara, me sugjerimin të merren masat për mbrojtjen e së drejtës së arsimimit të 
fëmijëve. Ministria e Arsimit dhe Shkencës lëndën e dërgoi në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit i 
cili e njoftoi Avokatin e Popullit se pas masave të marra ka përcaktuar se është miratuar Vendimi i 
Këshillit të Komunës së Aerodromit për këndimin e himnit që nuk është në kundërshtim me dispozi-
tat e Ligjit për arsimin fillor. 

Avokati i Popullit edhe më tutje mbetet në qëndrimin se zhvillimi i ndjenjës për përkatësinë e 
fëmijës, gjatë procesit edukativo-arsimor mund të ngrihet në mënyra të ndryshme, e jo vetëm me 
këndimin e himnit, për shembull me futjen apo pasurimin e përmbajtjeve mësimore apo organizi-
min e aktiviteteve për pjesëmarrjen e fëmijëve. Gjithashtu, nuk guxon të shpërfillet roli i prindërve, 
përkatësisht familjes në të cilën fëmija rritet dhe zhvillohet dhe ndikimi i tij në rritjen dhe zhvillimin 
e drejtë të fëmijës dhe në këtë kontekst edukimi i fëmijës për përkatësinë në bashkësinë apo sho-
qërinë e caktuar, si dhe zhvillimi i ndjenjës për patriotizëm nga mosha e hershme.  

Në periudhën raportuese përsëritet problemi nga viti i kaluar për ndërprerjen e mësimit në 
shkollën fillore në Kërçovë për shkak të mospagesës së borxhit për energjinë elektrike. Avokati i 
Popullit, duke u nisur, para se gjithash, nga interesi më i mirë i fëmijës dhe e drejta e arsimimit, 
kurse nga ana tjetër, obligimi dhe kompetencat e pushteteve lokale të sigurojnë kushte përkatëse 
për realizimin e kësaj të drejte, bëri kërkesë në Komunën e Kërçovës për marrjen e masave urgjente 
dhe të paanuluara për tejkalimin e gjendjes së shkaktuar dhe gjetjen e zgjidhjes së shpejtë dhe 
efikase me të cilën do të realizohet e drejta e arsimimit të fëmijëve, që është e garantuar me 
Kushtetutë dhe ligj, dhe njëkohësisht nuk do të ndikojë negativisht në mirëqenien dhe shëndetin e 
tyre.  Në ndërkohë, problemi u zgjidh dhe fëmijët vazhduan me mësimin e rregullt. 

Parashtresë për kushtet e këqija në të cilat realizohet procesi arsimor dhe gjetja e zgjidhjes 
hapësinore për ndjekjen e mësimit në kushtet përkatëse dorëzuan një grup prindërish fëmijët e të 
cilëve mësojnë në shkollën e mesme në Komunën e Tetovës. Avokati i Popullit u drejtua në Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës dhe te kryetarja e Komunës së Tetovës për shkak të marrjes së masave për 
zgjidhjen e problemit. Procedura është në rrjedhë. 

Tek Avokati i Popullit, parashtresë në emër të nxënësve nga gjimnazi i Manastirit dorëzoi 
nxënësja e zgjedhur për fëmijë avokate në Gjimnaz, në të cilën kërkoi mbrojtjen e të drejtave të 
nxënësve në lidhje me mënyrën e ligjërimit dhe vlerësimit të profesorëve për lëndën e fizikës dhe 
gjeografisë. Pas përgjigjes nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit se nuk është përcaktuar shkelje e 
të drejtave, dhe se profesorët posedojnë kualifikime përkatëse për punë dhe me sukses i ushtrojnë 
detyrat e punës, Avokati i Popullit e njoftoi drejtorin e gjimnazit për ankesën dhe kërkoi të merren 
masat për ndjekjen e sjelljes dhe mënyrën e punës/ligjërimit të profesorëve, me qëllim të ndërhy-
rjes përkatëse dhe me kohë për mbrojtjen e nxënësve dhe arsimimit të tyre cilësor. 

Viti raportues e shënoi bojkotin e mësimit të nxënësve të shkollës së mesme përmes të cilit 
e shprehën pakënaqësinë nga koncepti i ri dhe mënyra e dhënies së maturës shtetërore, si dhe 
mënyra e vlerësimit të njohurisë së nxënësve që e mbarojnë arsimin e mesëm (testimin ekstern). 

Avokati i Popullit në vijimësi e ndjek gjendjen, dhe me kërkesë të Plenumit të Shkollës së 
Mesme ishte përfshirë në mbikëqyrjen e takimit të nxënësve të shkollës së mesme me përfaqësuesit 
e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Njëkohësisht, te ministri i Arsimit dhe Shkencës dorëzoi In-
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Avokati i Popullit përmes Seksionit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Personave me 
Nevoja të Veçanta e ndjek realizimin e të drejtave të këtij grupi të qytetarëve para organeve dhe 
institucioneve ndaj të cilave në mënyrë kompetente vepron, duke e pasur parasysh Konventën për 
të Drejtat e Personave me Invaliditet dhe Konventën për të Drejtat e Fëmijës. 

Parashtruesit e parashtresave kërkuan mbrojtjen e së drejtës për qasje në shërbimet, mar-
rjen e biletës falas për transportin e qytetit, apo për mundësinë të realizojnë të drejtën e transportit 
hekurudhor dhe ndërqytetor falas. Njëherit, u kërkua këshilla juridike për realizimin e së drejtës 
së caktuar. Në këtë kontekst, edhe pse në numër të vogël në dallim nga viti i kaluar, nuk ngelën 
parashtresat në lidhje me të drejtat e mbrojtjes sociale, kurse nga përmbajtja e tyre u përcaktua 
se fëmijët/personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me pengesa në realizimin e së drejtës së 
shtesës së shurdhërisë dhe mobilitetit, veçanërisht për shkak të mosvendosjes në afatin e paraparë, 
edhe pse veçmas pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit u morën masat dhe parashtruesit e realizuan 
të drejtën. 

Në lidhje me arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, duhet të përmendet parashtresa me 
peticion nga prindërit në shkollën fillore për bartjen, përkatësisht regjistrimin e fëmijës me nevoja të 

Të drejtat e fëmijëve/personave me nevoja të veçanta 

formatë me propozim për marrjen e masave, në të cilën, mes tjerash, rekomandon respektimin e 
denjë të parimit të interesit më të mirë të fëmijës, të drejtës së mendimit të lirë, si dhe respektimin 
e mendimit të fëmijës, në pajtim me Konventën për të Drejtat e Fëmijës.  Gjithashtu, rekomandon 
respektimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut që e mbron të drejtën e secilit për lirinë 
e të shprehurit, e cila e drejtë e përfshinë edhe lirinë e mendimit personal dhe pranimin dhe bartjen 
e informatave apo ideve, si dhe Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë e cila e garanton lirinë e 
bindjes, vetëdijes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit.  

Duke e informuar ministrin për vërejtjet e nxënësve dhe prindërve, Avokati i Popullit rekoman-
doi të merren masat, me qëllim të respektimit të së drejtës së nxënësve që janë drejtpërdrejtë 
të prekur nga reformat në arsim, që lirisht t’i prononcojnë qëndrimet dhe mendimet e tyre për 
çështjet që lidhen me procesin edukativo-arsimor. Në këtë kontekst kërkoi që Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës seriozisht t’u përkushtojë vëmendje vërejtjeve të nxënësve të shkollës së mesme dhe 
në bisedë me ta të planifikohen zgjidhjet që do të pranohen reciprokisht, plotësisht dhe në mënyrë 
cilësore, e jo në dëm të nxënësve. 

Avokati i Popullit ishte njoftuar se Ministria e Arsimit dhe Shkencës e tërhoqi konceptin e ri të 
maturës shtetërore, kurse mënyra e dhënies së vlerësimit ekstern mbeti të zbatohet në pajtim me 
praktikën e deritanishme edhe krahas vërejtjeve të nxënësve, si në lidhje me hartimin e pyetjeve, 
kushteve për dhënie, futjes, përkatësisht regjistrimit të notës përfundimtare në dëftesë dhe ndikimit 
në sukses, etj. 

Si rrjedhojë e bojkotit të mësimit, Avokati i Popullit veproi edhe me parashtresat e nxënësve 
nga shkollat e mesme nëpër qytetet në Republikën e Maqedonisë, për shkak të kërcënimeve dhe 
presioneve nga drejtorët e shkollave dhe një pjese të profesorëve, të mos marrin pjesë në protestën 
e qetë. Avokati i Popullit veçmas kërkoi nga shkollat të respektohen të drejtat e nxënësve, me sug-
jerimin se çfarëdo pengese, kërcënime apo presione mbi ta nuk është e lejuar, dhe paraqet shkelje 
të të drejtave, që është në kundërshtim me ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara 
nga Republika e Maqedonisë.  Shkollat u përgjigjën se nuk janë penguar nxënësit në pjesëmarrjen 
në protesta dhe se nuk regjistrohen mungesat si të paarsyetuara. 

Sipas Avokatit të Popullit, nevojitet komunikim më cilësor dhe konstruktiv me nxënësit, sepse 
ata janë drejtpërdrejtë të prekur nga reformat në procesin edukativo-arsimor, dhe kjo ndikon në 
zhvillimin e tyre dhe ndërtimin e personalitetit të tyre. Futja e reformave në arsim dhe mënyrat 
për realizimin e tyre nuk duhet të zhvillohet pa konsultime, komunikim dhe dialog me të rinjtë të 
përfshirë në procesin arsimor, në të kundërtën kontribuon që këta të ndihen të panevojshëm dhe të 
parëndësishëm, edhe pse këto ndryshime kanë të bëjnë për nxënësit dhe ata i ndiejnë pasojat prej 
tyre. 
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veçanta në shkollë të veçantë, që të mos e “pengojë” arsimimi i fëmijëve tjerë.  Në rastin konkret, 
fëmija e prindit që e ka dorëzuar parashtresën nuk shkoi në shkollë për shkak të ngjarjeve jo të mira 
lidhur me fëmijën me nevoja të veçanta, kurse nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit ishte njoftuar se 
do të ngarkohet me gjobë prej 1000 euro në kundërvlerë me denarë për shkak të mospërmbushjes 
së obligimit për arsimimin e detyrueshëm.  

Avokati i Popullit e njoftoi prindin për të drejtën e arsimimit që njëjtë u takon të gjithë fëmi-
jëve, pa marrë parasysh mungesën e tij fizike apo mentale, kurse nga shkolla kërkoi të merr masa 
për përshtatjen përkatëse të fëmijës në mjedisin arsimor, me përfshirjen dhe angazhimin e kuadrit 
mësimor, por edhe familjes së fëmijës me nevoja të veçanta. Njëherit, sugjeroi se shërbimet pro-
fesionale duhet të punojnë me fëmijën në rast të rezistencës të mësojë në mjedis ku ka fëmijë me 
nevoja të veçanta, përkatësisht se zhvendosja e këtij fëmije nuk është zgjidhja e vetme dhe për-
katëse e problemit.  Inspektorati Shtetëror i Arsimit pranoi ta tërheq kërkesën që prindit t’i shqiptojë 
gjobë, kurse prindi u obligua t’i mundësojë vizitë të rregullt mësimit të fëmijës së tij. 

Avokati i Popullit me organizimin e tryezës së rrumbullakët iu bashkëngjit aktiviteteve për 
shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve me Autizëm, e duke i pasur parasysh strategjitë në 
arsimin për inkluzion dhe integrim të këtyre fëmijëve zbatoi hulumtim në lidhje me realizimin e së 
drejtës së arsimimit të fëmijëve me spektër autistik të çrregullimit në arsimimin e rregullt. 

Hulumtimi tregoi se në pjesën më të madhe të shkollave fillore ka të regjistruar fëmijë me çr-
regullim të spektrit autik, por jo secila shkollë është e përgatitur t’i ofrojë arsimim përkatës fëmijës, 
në pajtim me nevojat e tij.   Në këtë kontekst, në një numër të vogël të shkollave fillore ka defek-
tolog, përkatësisht edukator special për punën me fëmijët me autizëm në paralele, në një pjesë të 
shkollave, defektologu është mobil dhe mbulon disa shkolla fillore apo punon në përgjithësi me të 
gjithë fëmijët me nevoja të veçanta, duke i përfshirë edhe fëmijët me autizëm disa herë në javë, 
përkatësisht jo çdo ditë. Gjithashtu, në disa shkolla fillore, me fëmijët me autizëm punon kuadri 
mësimor i cili mban mësim për të gjithë nxënësit, edhe pse ky nuk është i trajnuar për punë me 
këta fëmijë.

 Për gjendjet e konstatuara nga hulumtimi, Avokati i Popullit e njoftoi Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës, kurse para opinionit profesional dhe të përgjithshëm i prezantoi të dhënat e marra, me 
rekomandime konkrete për tejkalimin e pengesave me të cilat ballafaqohen këta fëmijë në realizimin 
e së drejtës së arsimimit. 

Avokati i Popullit për rastet konkrete në lidhje me të drejtën e arsimimit të fëmijëve me çr-
regullim të spektrit autik dhe për përfshirjen e tyre cilësore dhe efikase në arsimimin e rregullt, e 
para se gjithash, të krijohen ekipet inkluzive dhe të punësohen defektologët/edukatorët specialë në 
shkollat fillore, në pajtim me nevojat e këtyre fëmijëve. 

Me rëndësi është të theksohet se personat me nevoja të veçanta kërkuan mbrojtjen në reali-
zimin e të drejtave të arsimit të lartë, përkatësisht të drejtën e regjistrimit dhe lirimin nga pagesa 
e participimit, dhe pas marrjes së masave nga Avokati i Popullit procedurat përfunduan me rezultat 
pozitiv. 

Avokati i Popullit përmes Seksionit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Personave me 
Nevoja të Veçanta e ndjek realizimin e të drejtave të këtij grupi të qytetarëve para organeve dhe 
institucioneve ndaj të cilave në mënyrë kompetente vepron, duke e pasur parasysh Konventën për 
të Drejtat e Personave me Invaliditet dhe Konventën për të Drejtat e Fëmijës. 

Parashtruesit e parashtresave kërkuan mbrojtjen e së drejtës për qasje në shërbimet, mar-
rjen e biletës falas për transportin e qytetit, apo për mundësinë të realizojnë të drejtën e transportit 
hekurudhor dhe ndërqytetor falas. Njëherit, u kërkua këshilla juridike për realizimin e së drejtës 
së caktuar. Në këtë kontekst, edhe pse në numër të vogël në dallim nga viti i kaluar nuk ngelën 
parashtresat në lidhje me të drejtat e mbrojtjes sociale, kurse nga përmbajtja e tyre u përcaktua 

Bashkëpunimi i organeve dhe organizatave me Avokatin e Popullit 
në sferën e të drejtave të fëmijës 
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se fëmijët/personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me pengesa në realizimin e së drejtës së 
shtesës së shurdhërisë dhe mobilitetit, veçanërisht për shkak të mosvendosjes në afatin e paraparë, 
edhe pse veçmas pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit u morën masat dhe parashtruesit e realizuan 
të drejtën. 

Në lidhje me arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, duhet të përmendet parashtresa me 
peticion nga prindërit në shkollën fillore për bartjen, përkatësisht regjistrimin e fëmijës me nevoja të 
veçanta në shkollë të veçantë, që të mos e “pengojë” arsimimi i fëmijëve tjerë.  Në rastin konkret, 
fëmija e prindit që e ka dorëzuar parashtresën nuk shkoi në shkollë për shkak të ngjarjeve jo të mira 
lidhur me fëmijën me nevoja të veçanta, kurse nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit ishte njoftuar se 
do të ngarkohet me gjobë prej 1000 euro në kundërvlerë me denarë për shkak të mospërmbushjes 
së obligimit për arsimimin e detyrueshëm.  

• E drejta e fëmijës të mbajë kontakte me 
prindin me të cilin nuk jeton ende nuk real-
izohet në mënyrë përkatëse dhe të papen-
guar. Qendrat për Punë Sociale me masat që 
i marrin nuk kontribuojnë për ndryshime të 
dukshme në këtë plan, veçanërisht kur prindi 
me të cilin fëmija jeton në mënyrë arbitrare 
ia kufizon këtë të drejtë fëmijës;

• Në rastet e dhunës familjare, viktima mes së 
cilës edhe fëmija e lëshojnë shtëpinë, kurse 
ushtruesi mbetet. Ende nuk funksionon në 
tërësi sistemi për masat e përkohshme për 
mbrojtje kundrejt ushtruesit të dhunës me 
mundësi për mënjanimin e tij nga shtëpia 
dhe ndalimi për t’iu afruar shtëpisë;

• Fëmijët e vendosur në institucione shpesh-
herë janë në ikje, kurse personat profesion-
alë nuk kanë mundësi të sigurojnë mbrojtje 
efikase dhe ta ndryshojnë sjelljen e tillë te 
fëmijët;

• Dhuna fizike mbi fëmijët në shkolla nga 
kuadri mësimor dhe personat tjerë zyrtarë, si 
dhe rastet e paraqitura për shqetësim sek-
sual sugjerojnë se fëmijët nuk janë mjaft të 
siguruar në shkolla;

• Në vend të bisedës dhe dialogut kishte 
kërcënime dhe presione mbi nxënësit e 
shkollave të mesme për shkak të protes-
tave të qeta për konceptin e ri të maturës 
shtetërore dhe vlerësimit ekstern të nxë-
nësve;

• Mangësitë për shtesën prindërore për fëmi-
jën e tretë nuk paguhen rregullisht, e me të 
fëmija dhe familja vihen në rrezik social;

• Qendrat Ndërkomunale për Punë Sociale 
t’i marrin të gjitha masat në pajtim me 
interesin më të mirë të fëmijës, ta dëg-
jojnë mendimin e tij dhe të miratojnë 
vendim i cili, para se gjithash, do të sig-
urojë realizim të papenguar të kësaj të 
drejte të fëmijës, si dhe masat kundrejt 
prindit që e pengon të drejtën e mba-
jtjes së marrëdhënieve personale dhe 
kontakteve të drejtpërdrejta me prindin 
me të cilin nuk jeton; 

• Vazhdimisht të përforcohet sistemi i 
mbrojtjes së viktimave të dhunës famil-
jare, të krijohen kushtet për zbatimin 
praktik të masave për mbrojtjen në 
pajtim me Ligjin për parandalim, ndalim 
dhe mbrojtje të dhunës familjare, si dhe 
për zbatimin e masës së mënjanimit të 
dhunuesit nga shtëpia;

• Në institucionet për përkujdesje të 
fëmijëve të punohet në mënyrë cilësore, 
gjithëpërfshirëse dhe efikase me fëmi-
jët në rrezik dhe të sigurohet mbrojtja 
përkatëse dhe mbështetja profesionale 
për shkak të tejkalimit të problemeve në 
sjelljen e fëmijëve;

• Të merren masat për mbrojtjen e 
fëmijëve nga të gjitha format e keqpër-
dorimit fizik dhe psikik, dhe zbatimin e 
disiplinës në shkollë me respektimin e 
personalitetit dhe dinjitetit të fëmijëve. 
Veçanërisht të mbahet konsideratë për 
adekuatshmërinë e personalit/kuadrit që 
punon me fëmijët; 

Konstatime Rekomandime

• E drejta e arsimimit inkluziv të fëmijëve me 
çrregullim të spektrit autik është vetëm for-
mal, e jo edhe esencial, sepse në pjesën më 
të madhe të shkollave fillore nuk ka kuadër 
përkatës dhe kushte për punë me këta 
fëmijë.
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TË DREJTAT E ARSIMIT TË LARTË

Në vitin 2015 është shënuar rritje e butë e parashtresave në lidhje me mbrojtjen e të drejtave 
të arsimit të lartë.  Avokati i Popullit duke vepruar me këto ndërhyri para Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës dhe Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës për shkak të azhurnimit të procedurave me kundërshtime dhe ankesa, 
më tutje për lëshimin e certifikatës për ciklin e mbaruar të arsimit të lartë, të drejtën e dhënies së 
provimit të noterit, me parashtresat për mbrojtjen e të drejtave në procedurën për specializim dhe 
të drejtat tjera të studentëve në institucionet e arsimit të lartë.

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, studentëve iu dorëzuan vendimet pas kundërshtimit apo 
ankesës së parashtruar, por mbeti vërejtja në lidhje me përgjigjet “sipas modelit” nga Komisioni 
Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës 
në Shkallë të Dytë.   Pra, ky organ më tepër formalisht se sa esencialisht e njofton Avokatin e Popul-
lit për lëndën konkrete, përkatësisht se ankesa është pranuar apo jo, dhe se për të do të veprohet 
në afatin e paraparë ligjor, duke e pasur parasysh radhitjen kronologjike të pranimit të ankesave. 

Duke vepruar me parashtresat që kanë të bëjnë me të drejtat e arsimit të lartë, Avokati i Pop-
ullit përcaktoi se nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës më tepër vite nuk u janë paguar mjetet për 
hartimin e punimit të magjistraturës dhe të doktoraturës, edhe pse nga Ministria është përcaktuar 
se kandidatët i përmbushin kushtet për ndarjen e kompensimeve të njëhershme për këtë qëllim.  
Avokati i Popullit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës kërkoi njoftim për masat e marra në lidhje me 
secilën nga parashtresat, me ç’rast sugjeroi nëse nga Ministria është miratuar vendim me të cilën 
u pranohet e drejta të merren masat për pagesën e mjeteve, duke e pasur parasysh rëndësinë dhe 
qëllimin e tyre.  Ministria e Arsimit dhe Shkencës duke vepruar sipas Sugjerimit njoftoi se pagesa 
e mjeteve të kandidatëve do të realizohet kur do të ketë mjete për atë qëllim, me ç’rast Avokati i 
Popullit dorëzoi Informatë te ministri i Arsimit dhe Shkencës, me qëllim të shqyrtimit serioz të kësaj 
çështjeje dhe marrjen e masave përkatëse për sigurimin e mjeteve të nevojshme dhe pagesën  e 
mjeteve për hartimin e punimit të magjistraturës dhe të doktoraturës të parashtruesve të parash-
tresave që i përmbushin kushtet e parapara me Ligjin për veprimtari hulumtuese shkencore. 

• E drejta e arsimimit inkluziv të fëmijëve me 
çrregullim të spektrit autik është vetëm for-
mal, e jo edhe esencial, sepse në pjesën më 
të madhe të shkollave fillore nuk ka kuadër 
përkatës dhe kushte për punë me këta 
fëmijë.

• Të vendoset dhe praktikohet komunikimi 
me nxënësit dhe pjesëmarrja e tyre gjatë 
krijimit dhe zbatimit të reformave në arsim 
që i prekin apo kanë të bëjnë me nxënësit;

• Të krijohen kushtet për pagesën me kohë 
dhe të papenguar të kompensimit të 
shtesës prindërore për fëmijë në pajtim me 
Ligjin për mbrojtjen e fëmijës;

• Të respektohet në mënyrë konsekuente 
Ligji për arsimin fillor me qëllim të krijimit 
të kushteve për realizimin e papenguar të 
së drejtës së arsimit inkluziv dhe cilësor të 
fëmijëve me çrregullim të spektrit autik në 
të gjitha shkollat fillore.

Konstatime Rekomandime



www.ombudsman.mk64

Më tutje, Avokati i Popullit në periudhën raportuese konstatoi se juristëve të diplomuar me 240 
SETK nuk u ishte lejuar të japin provimin e noterit, për shkak që sugjeroi në dispozitat e Ligjit për 
noteri, sipas të cilave, provimin e noterit mund ta japin juristët e diplomuar të cilët gjatë kohës së 
dhënies së provimit kanë dy vjet përvojë pune në punët juridike, dhe kërkoi arsyetim për refuzimin 
e kandidatëve. Komisioni për dhënien e provimit të noterit e njoftoi Avokatin e Popullit se kërkesat 
e tilla refuzohen nga shkaku që kandidatët nuk i përmbushin kushtet, me ç’rast arsyetoi se Ligji për 
noteri dhe Rregullorja për dhënien e provimit të noterit janë miratuar sipas programit të vjetër të 
sistemit të arsimit të lartë, dhe se diploma e personave me mbarimin e ciklit të parë të studimeve 
me 240 kredi sipas SETK-së (Sistemi Evropian Transfer i Kredisë) nuk është ekuivalent me titul-
lin jurist i diplomuar VII/1, me mbarimin e studimeve juridike katërvjeçare para futjes së SETK-së 
apo me diplomë për mbarimin e studimeve juridike me 300 kredi të marra sipas Sistemit Evropian 
Transfer të Kredisë. 

Avokati i Popullit, në Ministrinë e Shëndetësisë, si propozues i autorizuar parashtroi iniciativa 
për ndryshimin dhe plotësimin e disa dispozitave të Ligjit për mbrojtje shëndetësore.  Për zbatimin 
e kësaj kompetence janë rastet pas pranimit të parashtresës nga grupi i specializantëve të Fakultetit 
të Mjekësisë, në të cilën kërkuan ndërhyrje në drejtimin e rishqyrtimit të ndryshimeve dhe plotësi-
meve të miratuara të Ligjit për mbrojtje shëndetësore, me të cilat parashihen kushtet e reja për 
realizimin e specializimit në Republikën e Maqedonisë. 

Avokati i Popullit duke i analizuar dispozitat e Ligjit për mbrojtje shëndetësore në pjesën që ka 
të bëjë me zbatimin, ndërprerjen dhe mbarimin e stazhit të specializimit, vërejti gjendje që nuk do 
të kontribuojnë për zbatimin efikas të specializimit, si dhe për përmirësimin e cilësisë së edukimit 
të bartësve të shëndetësisë sekondare dhe terciare në Republikën e Maqedonisë.  Sipas Avokatit të 
Popullit, me qasjen në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore, në pajtim me 
vërejtjet dhe propozimet e pronocuara në Iniciativë në Ministrinë e Shëndetësisë, do të kontribuohet 
për rregullativën juridike më të saktë dhe më reale me të cilën do të sigurohet sundimi i së drejtës 
si vlerë themelore e rendit kushtetues dhe sistem shëndetësor më të fortë, më të qëndrueshëm dhe 
më të sigurt në të cilin siguria e pacientëve dhe cilësia e shërbimeve shëndetësore në institucionet 
do të jetë në nivelin e pritur dhe të duhur.  Procedura për iniciativën është në rrjedhë.   

Edhe pse numër më të vogël, në këtë periudhë raportuese qytetarët kërkuan mbrojtje para 
Avokatit të Popullit për shkak të refuzimit t’u lëshohet Certifikata për mbarimin e ciklit të studimeve, 
duke i kushtëzuar me pagesën paraprake të obligimeve financiare ndaj Fakultetit.  Avokati i Popullit 
kërkoi që Inspektorati Shtetëror i Arsimit të kryejë mbikëqyrje në fakultetin përkatës dhe në rastet 
kur ishte vërtetuar se studentët i kanë dhënë të gjitha provimet e parapara me programin studimor, 
kurse kanë obligime financiare të papaguara, sugjeroi në zbatimin e Ligjit për arsim të lartë dhe 
kërkoi t’u lëshohet certifikata dhe diploma.  Njëkohësisht për borxhet materiale ndaj Fakultetit për 
të cilët nuk është arritur marrëveshja për arkëtim, Avokati i Popullit udhëzoi në zbatimin e dispozitës 
së kontratës në lidhje me zgjidhjen gjyqësore të problemit, që u pranua nga Fakulteti.  

• Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të 
Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë 
vazhdon me dorëzimin e përgjigjeve formale 
tek Avokati i Popullit në lidhje me ankesat 
e parashtruara për të drejtat e arsimit të 
lartë, që sugjeron në mosnjohjen e funksionit 
Avokati i Popullit; 

• Magjistratët dhe doktorantët të cilët në vitet 
2010 dhe 2011 kanë parashtruar kërkesë 
për kompensim të njëhershëm për hartimin 
e punimit, ende nuk i kanë marrë mjetet 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, edhe 
pse është miratuar vendimi se u pranohet e 
drejta;

• Fakultete të caktuara e kushtëzojnë lëshimin 
e Certifikatës për ciklin e mbaruar të arsimit 
të lartë me pagesën e borxhit të ngelur nga 
studentët, që është në kundërshtim me Ligjin 
për arsim të lartë.
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Në realizimet e të drejtave të marrëdhënies së punës, qytetarët në një numër të madh kërkuan 
mbrojtje në procedurat e punësimit, procedurat e sistematizimit, në lidhje me procedurat e zbatu-
ara disiplinore dhe në shqyrtimin e pushimit të punësimit. Gjithashtu, u dorëzuan parashtresat për 
mbrojtjen e të drejtave në procedurat e pagesës së rrogës dhe kompensimeve lidhur me punën 
(kompensimin, çmimet jubilare).  

Në vitin raportues, qytetarët vazhduan të parashtrojnë parashtresa për shkak të mosrealizimit 
të së drejtës së punësimit pas nënshkrimit të kontratës për punësim me NP “Pyjet e Maqedonisë” - 
Shkup.  

Nga të vepruarit veçmas për parashtresat del se këtyre personave në mënyrë të ashpër u 
shkelen të drejtat, sepse edhe pas kalimit të dy viteve nga dita e nënshkrimit të kontratave për 
punësim ende nuk e kanë realizuar të drejtën e punësimit, nuk realizojnë rroga dhe kontribute të 
rrogës, nuk kanë sigurim social, nuk shfrytëzojnë as të drejtat në bazë të papunësisë, nga shkaku 
që numri më i madh prej tyre janë shlyer nga evidenca e të papunëve.  

Kjo gjendje është shkaktuar për shkak që projekti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të 
punësojë 1600 kryerës nga personat e papunësuar një kohë të gjatë - mbi 10 vjet, personat nga 
familjet me shumë fëmijë, prindërit vetëmbajtës dhe familjet me një prind, personat e papunësuar 
nga familjet ku nuk ka asnjë të punësuar ka dobësi të shumta dhe ky nuk është menduar dhe har-
tuar mirë. 

Qeveria para se ta zbatojë këtë projekt në përgjithësi nuk e ka përcaktuar nevojën reale të 
organeve në nivel shtetëror dhe lokal për punësimin e kryerësve, nuk ka marrë parasysh  se cilat 
vende të punës nevojiten që të publikohet shpallja, por vetëm është publikuar numri prej 1600 kry-

MARRËDHËNIET E PUNËS

• Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të 
Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë 
vazhdon me dorëzimin e përgjigjeve formale 
tek Avokati i Popullit në lidhje me ankesat 
e parashtruara për të drejtat e arsimit të 
lartë, që sugjeron në mosnjohjen e funksionit 
Avokati i Popullit; 

• Magjistratët dhe doktorantët të cilët në vitet 
2010 dhe 2011 kanë parashtruar kërkesë 
për kompensim të njëhershëm për hartimin 
e punimit, ende nuk i kanë marrë mjetet 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, edhe 
pse është miratuar vendimi se u pranohet e 
drejta;

• Fakultete të caktuara e kushtëzojnë lëshimin 
e Certifikatës për ciklin e mbaruar të arsimit 
të lartë me pagesën e borxhit të ngelur nga 
studentët, që është në kundërshtim me Ligjin 
për arsim të lartë.

• Komisioni Shtetëror ta përmirësojë 
bashkëpunimin me Avokatin e Popullit dhe 
përgjigjet të jenë esenciale me qëllim të 
mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, 
e jo vetëm formalisht të përgjigjet gjatë 
procedurës për ankesë;

• Ministria e Arsimit dhe Shkencës të marrë 
masa përkatëse për sigurimin dhe pagesën 
e mjeteve për hartimin e punimit të mag-
jistraturës dhe të doktoraturës të kandi-
datëve që i përmbushin kushtet;

• Fakultetet pa kurrfarë kushtëzimi të vepro-
jnë në pajtim me Ligjin për arsim të lartë 
dhe të diplomuarve t’u lëshojnë Certifikatë 
për mbarimin e ciklit të arsimit të lartë.

Konstatime Rekomandime
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erësve.  Pastaj, shpalljen e publikoi një organ - NP Pyjet e Maqedonisë, ky e zbatoi tërë procedurën 
për punësim që në përgjithësi nuk kishte nevojë të punësojë aq numër të personave, por vetëm 
shërbeu që ta zbatojë procedurën për punësim. Ky organ me kandidatët e zgjedhur nënshkroi kon-
trata për punësim, pa e zbatuar procedurën deri në fund, përkatësisht kandidatët e zgjedhur nuk i 
paraqiti në sigurim social prej të cilit veprim fillojnë të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë në bazë 
të kryerjes së punës, e kur u nënshkruan kontratat marrja e kandidatëve të zgjedhur kaloi në kom-
petencë të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, që ballafaqohet dhe ende bal-
lafaqohet me probleme të shumta që ta zbatojë marrjen dhe që të realizohet projekti deri në fund.  
Ky projekt ende nuk ka mbaruar. 

Me projektet e tilla qytetarët vetëm vihen në huti se ndonjëherë do ta realizojnë të drejtën 
e punësimit, këta janë viktima të manipulimit duke pritur ta realizojnë të drejtën, ta realizojnë të 
drejtën e rrogës, si çështja e tyre më e lartë duke pasur parasysh se nuk kanë kurrfarë mjetesh 
për ekzistencë dhe janë në pragun e varfërisë.  Veçanërisht shqetëson gjendja që edhe gjatë vitit 
2015 ky problem nuk u zgjidh, sepse Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, përveç 
premtimeve formale se procedura është në rrjedhë asgjë esenciale nuk mori. 

Në parashtresat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave në procedurat e punësimit, më 
shpesh për pranimin e mësimdhënësve, qytetarët u ankuan se janë pranuar kandidatë të cilët nuk 
i përmbushin kushtet e përcaktuara në Ligjin për arsim fillor dhe Normativin e kuadrit mësimor.  
Për këto lëndë, Avokati i Popullit kërkoi që Inspektorati Shtetëror i Arsimit të kryejë mbikëqyrje 
inspektuese dhe t’i ngarkojë drejtorët e shkollave fillore të marrin masa dhe aktivitete për zbatimin 
konsekuent të rregullativës që e rregullon këtë çështje, kurse prej drejtorëve kërkoi të zbatojnë 
procedura për kryerjen e pranimit të kuadrove përkatëse me qëllim të arsimimit cilësor të fëmijëve. 

U parashtruan parashtresat edhe për shkak të përshpejtimit të procedurave për transformimin 
e marrëdhënies së punës prej kohës së caktuar në kohë të pacaktuar dhe për rregullimin e statusit 
të punës personave që kanë ushtruar punë dhe detyra të punës në arsim. Avokati i Popullit kërkoi 
nga komisionet komunale të caktuara për kryerjen e punëve profesionale dhe punëve administra-
tive teknike, gjatë transformimit të marrëdhënies së punës të përshpejtohet procedura e dorëzimit 
të dokumentacionit të nevojshëm në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, kurse pas dorëzimit të do-
kumentacionit e vazhdoi procedurën para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me sugjerimin në pe-
riudhën më të shpejtë kohore të miratojë vendim për pëlqimin e transformimit të marrëdhënies së 
punës prej orarit të punës të caktuar në orar të punës të pacaktuar. Një numër i madh i qytetarëve 
në këtë mënyrë e realizuan të drejtën e punësimit në orar të punës të pacaktuar me miratimin e 
vendimeve përkatëse, por me ndërhyrjen e Avokatit të Popullit. 

Në lidhje me procedurat për sistematizim, qytetarët u ankuan se janë të sistematizuar në 
vende joadekuate të punës sipas shkallës së arsimit dhe se për këtë shkak pranojnë rrogë më 
të ulët. Avokati i Popullit sugjeroi në zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore, dhe përcaktimin 
se vendi i punës në të cilën sistematizohet punëtori është paraparë me aktin për sistematizim të 
vendeve të punës në organin që e zbaton sistematizimin, nëse punëtori i përmbush kushtet e para-
para për vendin e punës në të cilën sistematizohet dhe nëse e realizon rrogën e paraparë për atë 
vend pune.  Në rast të parregullsisë së përcaktuar gjatë sistematizimit, Avokati i Popullit bëri kërke-
sa dhe sugjerime përkatëse tek organet, dhe në mënyrë juridike i këshilloi qytetarët për mënyrën 
e mbrojtjes së të drejtave. 

Një pjesë e qytetarëve kërkuan mbrojtjen nga procedurat e zbatuara disiplinore dhe kon-
sideruan se ngritja e tyre është e pabazë dhe pa ekzistimin e shkaqeve konkrete, përkatësisht se u 
ngritën për shkaqe subjektive të eprorëve apo për shkak të prishjes së marrëdhënieve të ndërsjella. 

Gjatë veprimit me këto lëndë, Avokati i Popullit kërkoi nga komisionet kompetente të cak-
tuara për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të punëtorit ta përcaktojnë tërë gjendjen faktike 
për rastin konkret, që t’i kenë parasysh dispozitat e parapara për zbatimin e procedurës disiplinore, 
këto plotësisht t’i zbatojnë dhe të miratojnë vendim ligjor në lidhje me përcaktimin e përgjegjësisë 
disiplinore të punëtorit. Në numrin më të madh të rasteve është përcaktuar përgjegjësia disiplinore 
te të punësuarit të cilëve u janë miratuar vendimet për përcaktimin e masës disiplinore - dënim me 
para.
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 Parashtresat për mbrojtjen e të drejtave u parashtruan edhe për shkak të rrogave dhe 
kompensimeve të papaguara lidhur me punën (kompensimin dhe çmimet jubilare). Për këto par-
ashtresa, Avokati i Popullit sugjeroi se e drejta e fitimit - rrogës së punëtorit si e drejtë ligjore dhe 
kushtetuese që secili punëdhënës ka për detyrë ta respektojë, dhe në këtë drejtim kërkoi që reali-
zimi i kësaj të drejte të zbatohet dhe kryhet. Njëkohësisht, Avokati i Popullit sugjeroi se secili punëd-
hënës ka obligim të bëjë pagesën edhe të kompensimeve lidhur me punën, si e drejtë e përcaktuar 
e qytetarëve në pajtim me dispozitat ligjore.  Për të gjitha parashtresat e parashtruara qytetarët e 
realizuan të drejtën e rrogës, kurse një pjesë e qytetarëve e realizuan edhe të drejtën e pagesës së 
kompensimeve lidhur me punën. 

Sa u përket lëndëve në të cilat u kërkua mbrojtja për shkak të shqiptimit të pushimit të pu-
nësimit, qytetarët konsideruan se vendimet e miratuara janë joligjore dhe të pabaza, për të cilat 
parashtresa Avokati i Popullit kërkoi rishqyrtim të procedurave për miratimin e vendimeve për push-
imin e punësimeve dhe zbatimin e drejtë të dispozitave ligjore gjatë zbatimit të këtyre procedurave. 

Avokati i Popullit ndërhyri për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në rastet kur ishte pranuar 
kërkesa për vazhdimin e kontratës për punësim në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune, për-
katësisht kur u shqiptua pushimi i marrëdhënies së punës pa u marrë parasysh dispozitat ligjore. 
Në këtë kontekst, me qëllim qytetarët ta realizojnë të drejtën e vazhdimit të kontratës për punësim, 
Avokati i Popullit sugjeroi në zbatimin e Ligjit për marrëdhënie pune dhe kërkoi nga punëdhënësit 
t’i anulojnë vendimet e miratuara për pushimin e marrëdhënies së punës për shkak të kushteve të 
përmbushura për realizimin e pensionit të moshës, duke pasur parasysh se gjatë miratimit të tyre 
nuk ishte marrë parasysh deklarata, përkatësisht kërkesa për vazhdimin e kontratës për punësim. 

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, qytetarëve iu anuluan vendimet e miratuara për push-
imin e marrëdhënies së punës dhe këta vazhduan t’i realizojnë të drejtat e marrëdhënies së punës, 
përkatësisht iu vazhduan kontratat për punësim, në pajtim me Ligjin. 

Edhe ky vit raportues pati raste të çlajmërimit nga sigurimi menjëherë pas vendimit të mi-
ratuar për pushimin e marrëdhënies së punës, pa u pritur vendimi i organit të shkallës së dytë pas 
ankesës së parashtruar që e anulon nga zbatimi vendimin për pushimin e marrëdhënies së punës.  
Avokati i Popullit në këto raste në mënyrë të pakontestueshme konstatoi se qytetarët përjetojnë 
pasoja sepse nuk realizojnë kurrfarë të drejta në bazë të marrëdhënies së punës, për shkak të vep-
rimit të përshpejtuar, e para se gjithash, veprimit joligjor të eprorëve. Për këto parashtresa, Avokati 
i Popullit sugjeroi dhe kërkoi nga organi të marrë masa për paraqitjen e personave në sigurim social, 
nga shkaku që çlajmërimi është kryer para se të miratohet vendimi i organit të shkallës së dytë, me 
çka kanë mundur t’i realizojnë të drejtat e marrëdhënies së punës deri kur të ndodh plotfuqishmëria 
e vendimit për pushimin e punësimit.
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• Personat e zgjedhur në listën e NP “Pyjet 
e Maqedonisë” ende presin ta realizojnë 
të drejtën e punësimit, edhe pse kaluan 
dy vjet nga zgjedhja e kryer pas listës së 
publikuar për punësimin e më tepër per-
sonave. Në këtë periudhë nuk realizojnë 
rroga dhe kompensime të rrogës, nuk janë 
me sigurim social, e as që mund të shfrytë-
zojnë të drejta në bazë të papunësisë, nga 
shkaku që një numër i madh prej tyre janë 
të shlyer nga evidenca e të papunëve;

• Personat që kërkojnë transformim të mar-
rëdhënies së punës nuk mund ta realizo-
jnë të drejtën për shkak të mosazhurnimit 
të komisioneve komunale për kryerjen e 
punëve profesionale dhe punëve adminis-
trative teknike që jo me kohë e dorëzojnë 
dokumentacionin e nevojshëm në Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës;

• Vazhdon praktika të çlajmërohet punë-
tori nga sigurimi menjëherë pas miratimit 
të vendimit për pushimin e punësimit, 
përkatësisht ai pa u bërë i plotfuqishëm. 
Gjithashtu, në mënyrë konsekuente nuk 
respektohen dispozitat për vazhdimin e 
kontratës së punësimit pas dhënies së 
deklaratës së personit të punësuar. 

• Urgjentisht të merren masat konkrete me 
qëllim personat që kanë nënshkruar kon-
tratë për punësim me NP “Pyjet e Maqe-
donisë” - Shkup ta realizojnë të drejtën 
e punësimit, e me të edhe të gjitha të 
drejtat tjera në bazë të marrëdhënies së 
punës;

• Komisionet komunale me kohë t’i 
azhurnojnë listat dhe ta dorëzojnë do-
kumentacionin për të punësuarit që i 
përmbushin kushtet për transformim në 
marrëdhënie pune nga koha e caktuar në 
kohë të pacaktuar;

• Të marrin masa për respektimin dhe zba-
timin përkatës të dispozitave të Ligjit për 
nëpunësit administrativë/shtetërorë në 
lidhje me çlajmërimin e punëtorit nga sig-
urimi, si dhe zbatimin e denjë të Ligjit për 
marrëdhënie pune në lidhje me të drejtën 
për vazhdimin e Kontratës për punësim. 

Konstatime Rekomandime

MARRËDHËNIET PRONËSORE - JURIDIKE

Gjatë vitit 2015 numri më i madh i parashtresave nga sfera pronësore - juridike kishin të bëjnë 
me mbrojtjen e të drejtave në procedurat për denacionalizim, ku me dekada zgjatë beteja institu-
cionale e qytetarëve për realizimin e tyre, kurse në këtë segment edhe Avokati i Popullit, gjithashtu, 
në vijimësi konstaton shkeljen e të drejtave të tyre, në të gjitha shkallët e procedurës dhe nga të 
gjitha organet kompetente. Pikërisht për këtë, e në lidhje me gjendjen e përcaktuar në përgjithësi, 
as ky vit raportues, nuk paraqet përjashtim nga ato paraprake, andaj të gjitha konstatimet e pro-
noncuara deri më tani për parregullsitë në veprim, problemet me të cilat palët ballafaqohen dhe 
zbatimi i gabuar i së drejtës materiale, mund vetëm të përsëriten.

Konkretisht, për të gjitha lëndët e tilla, është jokontestuese se nga komisionet për Denacion-
alizim të Ministrisë së Financave, procedura në mënyrë të paarsyeshme zgjatet dhe azhurnohet pasi 
Avokati i Popullit pas parashtresave të veçanta, në mënyrë përkatëse do të ndërhyjë. Si rrjedhojë e 
kësaj, madje edhe të mos ekzistojë lëndë për të cilën këtë vit raportues është miratuar vendim i ri, 
përkatësisht të zgjidhet, kurse për numrin e vogël që ishin zgjidhur, është miratuar vendim negativ. 
Pastaj, nga komisionet për Denacionalizim jashtëzakonisht merren përgjigjet se në procedurën e 
sërishme merren veprimet për përcaktimin e gjendjes faktike dhe sigurohen provat e nevojshme, 
me ç’rast lënda do të zgjidhet.
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Megjithatë, nga inspektimi në punën në fjalë dhe shkresat nga lëndët e veçanta, Avokati i 
Popullit konstatoi se komisionet për Denacionalizim në vend të mekanizimit efektiv për realizimin 
e të drejtave të qytetarëve ndonjëherë shndërrohen në instrument i cili pamundëson realizimin e 
të drejtave të garantuara me Ligjin për denacionalizim. Kjo, mes tjerash, del edhe nga rrethana që 
me ngulm nuk veprohet në pajtim me kuptimet e prononcuara juridike dhe sugjerimet e dhëna në 
vendimet e organeve gjyqësore, andaj kërkesat nga disa herë refuzohen me arsyetimin e njëjtë, si 
në vendimet, të cilat si të paligjshme, janë anuluar.

Në këtë segment, gjithsesi se kontribut të tyre kanë edhe Gjykata Administrative dhe Gjykata 
e Lartë Administrative duke pasur parasysh se edhe pse kanë mundësi, thuajse edhe të mos mira-
tojnë vendime të plotfuqishme për kërkesa të caktuara. Procedurat administrative për kompletimin 
e lëndëve dhe dorëzimin e rregullt të vendimeve dhe parashtresave tjera te palët në procedurë, 
ndonjëherë zgjasin me vite. Njëherit, për shkak të komunikimit të dobët ndërmjet Ministrisë së 
Financave, Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të 
Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, Gjykatës Administrative dhe Gjykatës së Lartë Adminis-
trative, lëndët ngelin në labirintet burokratike dhe palët në mënyrë të paarsyeshme pësojnë pasoja 
të dëmshme.

Ilustrimi për gjendjet e tilla është rrethana kur me vite organet kompetente nuk mund të koor-
dinohen dhe të sigurojnë provë për plotfuqishmërinë e vendimit të caktuar, apo kur lënda duhet të 
kompletohet me shkresa dhe të dërgohet në kompetencë në gjykatën më të lartë.

Më tutje, thuajse me probleme të njëjta, qytetarët çdo ditë ballafaqohen edhe në procedurat 
për privatizim të tokës ndërtimore, ku këtë vit, karakteristike është se për shkak të numrit të madh 
të lëndëve, nga Drejtoria për Punë Pronësore - Juridike, në vend të zgjidhen në seksionet e zonave 
kompetente lokale (më shpesh të Shkupit), ato dërgohen në seksionet e zonave nëpër Republikë. 
Sipas arsyetimit të Ministrisë së Financave, veprimet e tilla merren me qëllim të rritjes së efikasitetit 
dhe veprimit me kohë sipas kërkesave për privatizim të tokës ndërtimore. Nga Ministria, për reali-
zimin e këtij qëllimi, janë bërë ndryshimet e Rregullores për organizim dhe punë, ku krahas kom-
petencës së caktuar, çdo seksion i zonës për procedurë administrative të shkallës së parë mund të 
kryejë punë nga kompetenca e seksioneve tjera të zonave për procedurën administrative të shkallës 
së parë, nëse kjo ka nevojë për vijimësi në procesin e punës.

Sipas Avokatit të Popullit është kontestuese nëse veprimi i tillë është në pajtim me rregullat e 
procedurës administrative që kanë të bëjnë me kompetencën lokale. Në të vërtetë, normat impera-
tive të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, imponojnë në kornizat e rregullave për 
organizim të brendshëm të organeve që zgjidhin në procedurë administrative, kompetenca lokale 
të caktohet sipas vendit ku patundshmëria gjendet dhe sipas vendbanimit të palëve. Krahas kësaj, 
konstatimi i Avokatit të Popullit është se ky proces në përgjithësi nuk do të kontribuojë, sikurse Min-
istria pohoi për efikasitetin dhe veprimin me kohë, por krejtësisht e kundërta, procedura në mënyrë 
plotësuese do ta ndërlikojë, sepse palët do t’i ekspozojë në pagesën e shpenzimeve për dorëzimin e 
provave, dhe plotësisht do ta pamundësojë edhe komunikimin e drejtpërdrejtë.

Përndryshe, nga analiza e punës me lëndë, Avokati i Popullit konstatoi se nga numri i madh i 
lëndëve, një numër mjaft i vogël zgjidhen në mënyrë pozitive apo në përgjithësi zgjidhen. Kështu, 
me vendimet për refuzim zgjidhen vetëm ato lëndë për të cilat qytetarët nuk i përmbushin kushtet 
ligjore, sepse nuk janë të regjistruar si shfrytëzues të tokës. Andaj, duhet të theksohet se qytetarët 
jo me fajin e tyre, por për shkak të informimit joadekuat nga organet shtetërore kompetente i kanë 
parashtruar këto kërkesa, për të cilat qysh nga fillimi është e qartë se procedura do të përfundojë në 
dëm të tyre dhe se panevojë do të ekspozohen në pagesën e shpenzimeve për taksat administrative, 
për sigurimin e provave, hartimin e elaborateve, etj.

Lëndët tjera, për shkak të marrëdhënieve kontestuese dhe marrëdhënieve të papastruara 
pronësore - juridike, për shkak të mbajtjes së paazhurnuar dhe joadekuate të procedurës në të gji-
tha shkallët dhe nga të gjitha organet kompetente, pastaj për shkak të mospasjes së kapaciteteve 
adekuate të Drejtorisë për Punë Pronësore - Juridike dhe për shkak të gjendjeve tjera të ngjashme, 
shumë ngadalë apo në përgjithësi nuk zgjidhen. Në këtë drejtim dhe pas ndërhyrjeve të Avokatit 
të Popullit për veprim dhe vendimmarrje në afatet e caktuara ligjore, nuk veprohet me arsyetimin 
e njëjtë.
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Edhe këtë vit raportues, qytetarët parashtruan numër të përafërt të parashtresave kundër 
Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive dhe njësive të saj organizative, me sugjerime se në 
rastet e tyre nuk veprohet sipas ligjit dhe bëhet regjistrimi i së drejtës së pronësisë apo kufizimet 
tjera të të drejtave të kompetencave të caktuara, pa bazë juridike. Pastaj, disa vitet e fundit ekzis-
ton mungesë e bashkëpunimit të Agjencisë me Avokatin e Popullit dhe vazhdimisht mosmarrja e 
veprimeve dhe masave për zbatimin e kërkesave, rekomandimeve dhe sugjerimeve të dhëna për 
realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Kështu, për të gjitha rastet për të cilat nga Sektori për Kontroll të Brendshëm dhe Mbikëqyrje 
të Agjencisë është kërkuar në kontekst të lëndëve të theksuara të merren veprimet për inspektim 
dhe kontroll të ligjshmërisë në veprimin e Qendrës për Kadastër të Patundshmërive Shkup apo të 
ndonjë seksioni tjetër nëpër Republikë, nuk zbatohet hetimi efikas, efektiv dhe cilësor, përkatësisht 
asgjë esenciale nuk merret. Në të vërtetë, thjeshtë bëhet ngarkimi formal i njësisë organizative 
kompetente, që rasti të rishqyrtohet dhe pastaj thuajse pa përjashtim me detyrë zyrtare lëshohet 
vërtetimi se nuk ekziston bazë të veprohet në pajtim me kërkesat e palëve apo tek ata dorëzohen 
informata që të drejtën ta realizojnë në procedurë gjyqësore.

Mënyra e tillë e veprimit ka të bëjë edhe për rastet ku në mënyrë të pakontestueshme kon-
statohen apo detektohen indicionet për parregullsitë në punën me kryerjen e pavetëdijshme dhe të 
papërgjegjshme të punëve dhe detyrave të punës të nëpunësve të kadastrës dhe mosrespektimi i 
rregullave të përcaktuara ligjore të procedurës. Kjo shkakton gjendje kur kinse me detyrë zyrtare 
bëhet korrigjimi i gabimit teknik, kurse ndryshohet e drejta e pronësisë dhe bartësi i tij, kur men-
jëherë zhduken kufizimet e regjistruara të patundshmërisë, siç është hipoteka apo kur edhe pse 
kadastra disponon me të gjitha dokumentet, fletëparaqitjet e qytetarëve nga disa herë refuzohen 
për shkak të kinse jokompetencës. Në këtë segment, e duke e shfrytëzuar paditurinë dhe mosin-
formimin e tyre juridik, qytetarët nxiten të parashtrojnë kërkesa dhe fletëparaqitje të ndryshme në 
Kadastër dhe të ekspozohen në pagesën e mjeteve me para të shpenzimeve për shërbim që realisht 
nuk mund ta fitojnë, përkatësisht ta realizojnë të drejtën.

Gjithashtu, në pjesën më të madhe si rezultat të mosmarrjes së veprimeve për informimin e 
qytetarëve për zbatimin e ndryshimeve të Ligjit për kadastër të patundshmërive, u dorëzuan par-
ashtresa se u është zvogëluar sipërfaqja e patundshmërive. Këto lëndë, Avokati i Popullit konstatoi 
se janë shkaktuar si rezultat i procesit të digjitalizimit të planeve analoge dhe vënien e tyre në 
formën elektronike, për çka palët paraprakisht nuk janë informuar me kohë dhe në mënyrë për-
katëse. Pastaj sepse dallimi që paraqitet në sipërfaqe është në kornizat e lëshimit të lejuar në pajtim 
me dispozitat e Ligjit për kadastër të patundshmërive, nga Agjencia, për rastet e tilla nuk miratohet 
vërtetim i veçantë për sipërfaqen digjitale, përkatësisht i tillë lëshohet vetëm te lëshimet që janë 
mbi të lejuarën.

Në fund, shqetësuese është gjendja që Kadastra në përgjithësi nuk i respekton vendimet e 
Gjykatës Administrative dhe Gjykatës së Lartë Administrative dhe nuk vepron në pajtim me përm-
bajtjen e tyre. Pra, për të gjitha rastet e tilla për të cilat Avokati i Popullit ka vepruar, me ngulm 
lëshohen vërtetime të njëjta, si të anuluarat, apo fletëparaqitjet e palëve injorohen dhe formohen 
lëndët sipas detyrës zyrtare, për të cilat lëshohen vërtetimet e reja, por gjithashtu, negative për 
palët.

•  Komisionet për Denacionalizim në vend 
të mekanizimit efektiv për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve ndonjëherë shndërro-
hen në instrument i cili pamundëson realizi-
min e të drejtave të garantuara me Ligjin për 
denacionalizim;

•  Procedurat administrative për kompletimin e 
lëndëve dhe dorëzimi i rregullt i vendimeve 
dhe parashtresave tjera te palët në proce-
durë, ndonjëherë zgjasin me vite;

•  Lëndët për privatizimin e tokës ndërtimore, 
në vend të zgjidhen në seksionet e zonave 
kompetente lokale (më shpesh të Shkupit), 
nga Drejtoria për Punë Pronësore - Juridike, 
dërgohen në seksionet e zonave nëpër Re-
publikë;

•  Nga numri i madh i lëndëve të pranuara për 
privatizim të tokës ndërtimore, një numër 
mjaft i vogël, zgjidhen në mënyrë pozitive 
apo në përgjithësi nuk zgjidhen;

•  Mungesa e bashkëpunimit efektiv të Agjen-
cisë së Kadastrës së Patundshmërive me 
Avokatin e Popullit dhe mosmarrja e vazh-
dueshme e veprimeve dhe masave për 
zbatimin e kërkesave, rekomandimeve dhe 
sugjerimeve të dhëna për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve;

•  Kadastra nuk i respekton vendimet e 
Gjykatës Administrative dhe Gjykatës së 
Lartë Administrative dhe nuk vepron në pa-
jtim me përmbajtjen e tyre.
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Urbanizimi dhe ndërtimi janë me rëndësi të madhe për qytetarët e Republikës së Maqedonisë 
dhe shoqërisë në tërësi, veçanërisht nëse merret parasysh se përmes rregullimit dhe humanizimit 
të hapësirës sigurohen standardet dhe kushtet për jetesë dhe punë të mirë që është parakusht për 
ngritjen e bashkësisë së shëndoshë familjare, jetesës urbane, si dhe rregullimit të marrëdhënieve 
personale - juridike.

Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit mori veprime në kornizat 
e kompetencave të tij, me ç’rast u dërguan një numër i madh të kërkesave për njoftim, kërkesave 
për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, urgjencave, rekomandimeve dhe sugjerimeve kryesisht te 
kryetarët e komunave si kompetent për ballafaqim me problemet urbanistike lokale.  

URBANIZIMI DHE NDËRTIMI

•  Komisionet për Denacionalizim në vend 
të mekanizimit efektiv për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve ndonjëherë shndërro-
hen në instrument i cili pamundëson realizi-
min e të drejtave të garantuara me Ligjin për 
denacionalizim;

•  Procedurat administrative për kompletimin e 
lëndëve dhe dorëzimi i rregullt i vendimeve 
dhe parashtresave tjera te palët në proce-
durë, ndonjëherë zgjasin me vite;

•  Lëndët për privatizimin e tokës ndërtimore, 
në vend të zgjidhen në seksionet e zonave 
kompetente lokale (më shpesh të Shkupit), 
nga Drejtoria për Punë Pronësore - Juridike, 
dërgohen në seksionet e zonave nëpër Re-
publikë;

•  Nga numri i madh i lëndëve të pranuara për 
privatizim të tokës ndërtimore, një numër 
mjaft i vogël, zgjidhen në mënyrë pozitive 
apo në përgjithësi nuk zgjidhen;

•  Mungesa e bashkëpunimit efektiv të Agjen-
cisë së Kadastrës së Patundshmërive me 
Avokatin e Popullit dhe mosmarrja e vazh-
dueshme e veprimeve dhe masave për 
zbatimin e kërkesave, rekomandimeve dhe 
sugjerimeve të dhëna për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve;

•  Kadastra nuk i respekton vendimet e 
Gjykatës Administrative dhe Gjykatës së 
Lartë Administrative dhe nuk vepron në pa-
jtim me përmbajtjen e tyre.

• Organet kompetente (Ministria e Finan-
cave, Gjykata Administrative dhe Gjykata 
e Lartë Administrative), urgjentisht t’i 
zgjidhin të gjitha lëndët e mbetura që 
përfundimisht t’i vihet fund procesit për 
denacionalizim;

• Ministria e Financave ta intensifikojë pro-
cesin e privatizimit të tokës ndërtimore 
dhe përmes bashkëpunimit të të gjitha 
institucioneve kompetente të tejkalohen 
problemet e natyrës administrative, që 
ndikojnë në zgjatjen e procedurave të 
veçanta;

• Në rastet në të cilat ekzistojnë dyshime 
për parregullsi në punë me kryerjen e 
pavetëdijshme dhe të papërgjegjshme të 
punëve dhe detyrave të punës të nëpu-
nësve të kadastrës dhe mosrespektimin e 
rregullave të përcaktuara ligjore, Agjencia 
e Kadastrës së Patundshmërisë të zbatojë 
hetim efektiv dhe efikas, në mënyrë kon-
sekuente të veprojë me vendimet e organ-
eve gjyqësore dhe të bashkëpunojë me 
Avokatin e Popullit;

• Organet kompetente të sigurojnë respek-
tim konsekuent të afateve të caktuara 
ligjore për veprim duke pasur parasysh 
procedurat administrative për kompletimin 
e lëndëve dhe dorëzimin e rregullt të 
vendimeve dhe parashtresave tjera te 
palët në procedurë.

Konstatime Rekomandime
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Nga veprimi në fjalë del se Ligji për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ende në mënyrë 
të pamjaftueshme zbatohet nga vetëqeverisjet lokale, për shkak që një numër i vogël i kërkesave 
të qytetarëve janë zgjidhur me miratimin e aktit përkatës, që ishte vërtetuar edhe me hulumtimin 
që Avokati i Popullit e zbatoi në vitin 2015. Mes tjerash, nga hulumtimi që i përfshiu të gjitha njësitë 
e vetëqeverisjes lokale del se përfundimisht më 30.09.2015 në nivel të Republikës së Maqedonisë 
janë zgjidhur 113.096 lëndë, që paraqet vetëm afër një të tretën nga gjithsej 344.293 kërkesat 
e parashtruara për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Deri më tani për gjithsej 107.681 
objekte është përcaktuar statusi juridik.

Numri më i madh i kërkesave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa 
leje janë parashtruar në komunat: Kumanovë, Gazi Babë, Prilep, Manastir dhe Kisella Vodë, me 
ç’rast përqindja e gjithsej lëndëve të zgjidhura është më i madh në komunat: Ilinden 73%, Pehçevë 
60%, Gostivar 53%, Koçani dhe Qendër 52%, Bogovinjë, Gjevgjeli dhe Negotinë 51%. Nga ana 
tjetër, numri më i vogël i lëndëve të zgjidhura është në komunat: Likovë vetëm 4%, Haraçin 7%, 
Saraj 9%, Novaci, Pllasnicë dhe Studeniçan me 12% etj.

Ekzistojnë më tepër shkaqe për numrin e tillë të vogël të lëndëve të zgjidhura që ndikojnë në 
gjatësinë e procedurës, kurse si kryesorë janë mosdorëzimi i elaboratit gjeodezik dhe marrëdhëniet 
e pazgjidhura pronësore - juridike.

Avokati i Popullit për konstatimet nga hulumtimi i njoftoi kryetarët e komunave në të gjitha 
njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe për shkak të realizimit të papenguar të të drejtave të qytetarëve 
dhe zbatimit konsekuent të azhurnimit të tërë procesit për përcaktimin e statusit juridik të objekteve 
të ndërtuara pa leje. Mes tjerash, rekomandoi aty ku ekzistojnë kushte, me qëllim të përshpejtimit 
të tërë procesit dhe kërkuesit të mos ngarkohen pa nevojë, që zgjidhja e marrëdhënieve pronësore 
- juridike të bëhet me detyrë zyrtare dhe në bashkëpunim me organet tjera kompetente (Agjencia 
e Kadastrës së Patundshmërive dhe Drejtoria për Punë Pronësore - Juridike). Më tutje, të iniciohet 
ndryshimi i ligjit ekzistues në të cilin në vend që kërkuesit të dorëzojnë deklarata të verifikuara në 
noter nga pronarët e mëhershëm apo shfrytëzuesit e tokës ku është ndërtuar objekti, legalizimi të 
bëhet vetëm me dorëzimin e deklaratës së kërkuesit se toka ku është ndërtuar objekti, e kanë blerë 
dhe në mënyrë të papenguar e sundojnë. Gjithashtu, Avokati i Popullit rekomandoi të shqyrtohet 
mundësia që kërkuesit, kompensimin për legalizim të mund ta paguajnë në më tepër këste.

Përndryshe, me numrin e madh të ndryshimeve ligjore janë caktuar masat për lehtësimin 
dhe azhurnimin e procedurave, posaçërisht për kategorinë e caktuar të qytetarëve në rrezik social. 
Qytetarët që janë pranues të ndihmës sociale me para dhe ndihmës së përhershme me para, si dhe 
qytetarët me të ardhura të ulëta deri më 168.000 denarë në vit, në nivel të ekonomisë familjare, 
kanë të drejtë të hartimit të elaboratit gjeodezik falas, për çka duhet të parashtrojnë kërkesë në 
seksionet e zonave të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive.

Avokati i Popullit rekomandoi që njësitë e vetëqeverisjes lokale në vijimësi t’i informojnë 
qytetarët për shkak të shfrytëzimit të kësaj dobie, si dhe për mundësinë për parashtrimin e kërke-
save të reja deri më 31.03.2016 për përcaktimin e statusit juridik jo vetëm për objektet që janë 
ndërtuar pa leje përfundimisht më 3 mars 2011, por edhe për legalizimin e ballkoneve që qytetarët 
në objektet banesore kolektive i përshtatin në hapësirat për banim.

Duke vepruar me parashtresat që kanë të bëjnë me kryerjen e detyrueshme, Avokati i Popullit 
konstatoi se procedurat për kryerjen e detyrueshme administrative të akteve administrative ekze-
kutive për mënjanimin e objekteve të ndërtuara pa leje në periudhën para vitit 2011, në përgjithësi 
nuk u zbatuan edhe gjatë vitit 2015. Kjo, për shkak të kufizimit të paraparë me Ligjin për veprim 
me objekte të ndërtuara pa leje ku parashihet që të gjitha procedurat ekzekutive të këtij lloji të 
ndërpriten, me qëllim t’u jepet mundësia pronarëve të objekteve pa leje që këto t’i legalizojnë nëse 
i përmbushin kushtet e caktuara ligjore.

Sipas Avokatit të Popullit, e dukshme është dukuria e veprimit të azhurnimit të inspektorëve 
të autorizuar ndërtimorë dhe urbanistikë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese mbi objektet e 
reja që janë në ndërtim, dhe kjo duhet të vazhdojë. Gjithashtu, nevojitet të intensifikohet aktiviteti 
parandalues i shërbimeve inspektuese përmes inspektimeve të shpeshta në terren me qëllim në 
fazën fillestare të parandalohen aktivitetet ndërtimore joligjore.

• E pakënaqshme është dinamika me të cilën 
zhvillohet procesi i legalizimit të ndërtimeve 
pa leje;

•  Profesionalizmi i pamjaftueshëm dhe joefi-
kasiteti gjatë veprimit dhe vendimmarrjes së 
organeve kompetente në nivel lokal, si dhe 
mungesa e veprimit me kohë dhe sipas ligjit 
e organeve inspektuese shpie në zgjatjen e 
procedurave, nxitjen e ndërtimit pa leje, si 
dhe mossanksionimin e dukurive të ndërtimit 
pa leje;

•  Hartimi dhe miratimi i planeve të hollësishme 
urbanistike me të cilat nuk mbahet plotësisht 
konsideratë për nevojat reale të qytetarëve 
dhe subjekteve juridike.



Avokati i Popullit - Raporti vjetor  2015 73

Është vërejtur edhe një dinamikë më e madhe në disa njësi të vetëqeverisjes lokale në pro-
cedurat për miratimin e planeve të hollësishme urbanistike që janë të domosdoshme për zbatimin e 
azhurnimit të procedurave me objekte të ndërtuara pa leje dhe mundësia për përshtatjen e tyre në 
to. Realizimi i planeve të hollësishme urbanistike ende është problem i komunave, para se gjithash, 
në sferën e ndërtimit të objekteve nga infrastruktura publike, siç janë rrugët dhe rrjeti i kanalizimit 
dhe i ujësjellësit.

• E pakënaqshme është dinamika me të cilën 
zhvillohet procesi i legalizimit të ndërtimeve 
pa leje;

•  Profesionalizmi i pamjaftueshëm dhe joefi-
kasiteti gjatë veprimit dhe vendimmarrjes së 
organeve kompetente në nivel lokal, si dhe 
mungesa e veprimit me kohë dhe sipas ligjit 
e organeve inspektuese shpie në zgjatjen e 
procedurave, nxitjen e ndërtimit pa leje, si 
dhe mossanksionimin e dukurive të ndërtimit 
pa leje;

•  Hartimi dhe miratimi i planeve të hollësishme 
urbanistike me të cilat nuk mbahet plotësisht 
konsideratë për nevojat reale të qytetarëve 
dhe subjekteve juridike.

• Marrja e masave për përmirësimin e punës 
së deritanishme të njësive të vetëqever-
isjes lokale me qëllim të vendosjes me 
kohë, në mënyrë të azhurnuar dhe efi-
kase për kërkesat e qytetarëve, para se 
gjithash, në procedurat për legalizimin e 
objekteve të ndërtuara pe leje me respek-
timin e afateve të parapara ligjore;

• Trajnimet dhe edukimet e vazhdueshme 
të personave zyrtarë për zbatimin e rreg-
ullativës juridike dhe miratimin e akteve 
nënligjore për rregullimin e hollësishëm të 
materies ligjore me sqarime dhe udhëzime 
për punë, ekipimi shtesë kadrovik përmes 
angazhimit të numrit të madh të person-
ave profesionalë (arkitektë, juristë, etj.) që 
do të kontribuojë në rritjen e azhurnimit 
dhe profesionalizmit gjatë veprimit;

• Gjatë hartimit dhe miratimit të planeve ur-
banistike, njësitë e vetëqeverisjes lokale t’i 
kenë parasysh nevojat reale të qytetarëve 
dhe me to të sigurohet jo vetëm shfrytë-
zimi racional i hapësirës, por edhe kushtet 
për jetën humane dhe punën e qytetarëve 
njëkohësisht duke mbajtur konsideratë 
edhe për interesin komercial të inves-
tuesve.

Konstatime Rekomandime

Sfera banesore dhe banimi edhe gjatë vitit 2015 është njëra ndër sferat e interesit dhe vep-
rimit nga Avokati i Popullit në drejtim të realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve. Numri i parashtresave në të cilat qytetarët ankohen në shkeljen e të drejtave 
nga sfera e banimit edhe këtë vit raportues nuk është shumë i madh. Ato në numrin më të madh 
të rasteve edhe më tutje kanë të bëjnë me punën joefikase, joekonomike dhe të pakoordinuar të 
Shoqërisë Aksionare për Ndërtim dhe Ekonomizim me Hapësirën Banesore dhe Hapësirën Afariste 
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me Rëndësi për Republikën dhe njësitë e saj të zonave, Komisionit për Çështje Banesore të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, dhe Sektorit për Punë Komunale Banesore në Ministrinë e Transportit 
dhe Lidhjeve.

Shteti përmes caktimit të masave dhe aktiviteteve ligjore ka obligim t’u sigurojë qytetarëve 
të tij kushte përkatëse për jetë të denjë. Në këtë kontekst janë edhe kërkesat ligjore me të cilat 
krijohen kushtet për rregullimin e statusit juridik të njësive banesore, përkatësisht është dhënë 
mundësia për blerjen e banesave në pronësi shoqërore. Krahas kësaj kategorie të qytetarëve, është 
dhënë edhe mundësia për blerjen e banesave që u janë ndarë personave me të ardhura të ulëta.

Si rrjedhojë, numri më i madh i qytetarëve kërkuan mbrojtjen nga Avokati i Popullit në pro-
cedurat për kërkesat për blerjen e banesave shoqërore, si dhe për ripërtëritjen e marrëveshjeve 
për qira të banesave, kurse një numër më i vogël i parashtresave u dorëzuan tek Avokati i Popullit 
nga personat në rrezik social që u ankuan në zgjatjen e paarsyeshme të procedurave për ndarjen e 
banesës me qira. Duke vepruar me këto parashtresa, Avokati i Popullit dorëzoi kërkesa për përsh-
pejtimin e procesit të vendimmarrjes dhe për hartimin e akteve përkatëse në Shoqërinë Aksionare 
për Ndërtim dhe Ekonomizim me Hapësirën Banesore dhe Hapësirën Afariste me Rëndësi për Repub-
likën, në Komisionin për Çështje Banesore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe në Sektorin 
për Punë Komunale Banesore në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Gjithashtu, Avokati i Popullit 
këtyre organeve/institucioneve u sugjeroi në zgjidhjen efikase të problemit duke e pasur parasysh 
statusin social të qytetarëve. Në numrin më të madh të rasteve nga organet e lartpërmendura me 
kohë u dorëzuan përgjigjet e kërkuara, por përgjigjet nuk ishin esenciale, përkatësisht nuk kontribu-
uan për zgjidhjen konkrete të çështjes banesore.

• Edhe pse me ndryshimet ligjore u krijuan 
kushtet për rregullimin e statusit të banesave 
në pronësi shoqërore, banesat e ndara për 
personat me të ardhura të ulëta dhe banesat 
që qytetarët i shfrytëzuan pa akt përkatës 
për ndarje, procedurat për blerjen e bane-
save nuk u realizuan deri në fund;

• Shoqëria Aksionare për Ndërtim dhe Ekono-
mizim me Hapësirën Banesore dhe Hapë-
sirën Afariste me Rëndësi për Republikën me 
punën e saj të paazhurnuar e pengon dhe e 
kufizon shfrytëzimin normal dhe sipas ligjit të 
pronës në pronësi shtetërore;

• Azhurnimi dhe efikasiteti i pamjaftueshëm 
në punën e Komisionit për Çështjen Bane-
sore të Qeverisë së Republikës së Maqedon-
isë në procedurat me kërkesat për ndarjen 
e banesës me qira për qytetarët në rrezik 
social.

• Të merren masat për zgjidhjen përkatëse 
të statusit juridik të banesave në pronësi 
shoqërore, banesave të ndara në të a.q. 
persona me të ardhura të ulëta dhe bane-
save që u shfrytëzuan pa akt përkatës për 
ndarje.

• Vetëdije, përkujdesje dhe azhurnim më 
i madh gjatë ekonomizmit me pronën 
shtetërore nga Shoqëria Aksionare për 
Ndërtim dhe Ekonomizim me Hapësirën 
Banesore dhe Hapësirën Afariste me 
Rëndësi për Republikën;

• Procedurat me kërkesat e qytetarëve për 
ndarjen e banesave me qira të zbatohen 
me azhurnim nga Komisioni për Çështje 
Banesore.

Konstatime Rekomandime



Avokati i Popullit - Raporti vjetor  2015 75

Ruatja e vlerave dhe përmirësimi i kushteve për mjedisin e shëndosh jetësor, zvogëlimi i 
rreziqeve për jetën dhe shëndetin e njerëzve, zbulimi dhe parandalimi i ndikimit të dëmshëm mbi 
mjedisin jetësor, janë obligime primare, si për shtetin në tërësi, ashtu edhe për çdo individ. Përku-
jdesja për mjedisin jetësor nënkupton miratimin e sistemit gjithëpërfshirës për mbrojtjen me masat 
konkrete, nga shkaku që zgjidhjet parciale dhe paliative japin rezultate në afat të shkurtër dhe nuk 
kontribuojnë për zgjidhjen komplete të këtij problemi.

Përkundër gjendjes alarmante me depot pa leje, ndotësit e mëdhenj industrialë dhe ndotja 
tejmase e ajrit të ambientit në qytetet e mëdha, veçanërisht në Shkup dhe në Tetovë, përsëritet 
praktika e viteve të kaluara në lidhje me numrin e vogël të parashtresave tek Avokati i Popullit nga 
sfera e mjedisit jetësor.

Sipas analizave dhe matjeve nga punktet e autorizuara të matjes edhe të Institutit për Shën-
det Publik, të shpallura publikisht, përqendrimet e grimcave të dëmshme në ajër në vitin 2015 
vazhdimisht ishin në nivel të lartë alarmues dhe me të shkelen standardet e vendosura për cilësinë 
e ajrit. Në disa ditë ishin matur vlerat edhe deri më 20 herë me nivel më të lartë të këtyre aero-
soleve të dëmshme në lidhje me ato të lejuarat maksimalisht. Në mënyrë plotësuese, analizat e 
caktuara sugjerojnë se më tepër se 90% të grimcave të dëmshme vijnë nga industria e rëndë dhe 
metalurgjia, shfrytëzimi i thëngjillit gjatë prodhimit të rrymës, komunikacioni i dendur në qendrat e 
mëdha urbane dhe industriale, si dhe ngrohja e ekonomive familjare me dru për ngrohje.

Në ndotjen e madhe të ajrit gjithsesi ndikon edhe vendosja topografike e qyteteve të mëdha, 
të cilat kryesisht gjenden në lugina, që shkakton dukurinë e mjegullës, pastaj rrymimin e pam-
jaftueshëm të ajrit, si dhe dukuria e inversionit të temperaturës, për shkak që materiet e ndotjes 
një kohë të gjatë qëndrojnë në ajër.

Avokati i Popullit si problem të rëndësishëm i konsideron edhe kapacitetet e mëdha industriale 
në Shkup, Tetovë (Jegunovcë), Manastir (REK Bitolë), Kavadarci (Feni) dhe Milladinovci (Rafineria 
OKTA), të cilat për shkak të mospërmbajtjes së standardeve ekologjike në punë dukshëm ndikojnë 
për cilësinë e dobët të ajrit. Pengesë është edhe procedura e gjatë dhe e ndërlikuar për sigurimin e 
lejeve të detyrueshme ekologjike A-integruara për parandalimin dhe kontrollin e ndotjes, që duhet 
të vërtetohet se procesi i prodhimit në kapacitetet industriale është i sigurt dhe në pajtim me nor-
mativat për ndotjen e mjedisit jetësor. Politikat e dobëta të organeve kompetente, tolerimi i një 
pjese të ndotësve të mëdhenj dhe vazhdimi i shpeshtë selektiv i afateve për vendosjen e filtrave 
mbrojtës janë plagë e kancerit që ndikon në tërë gjendjen negative në këtë sferë.

Në qytete, burime plotësuese të ndotjes janë edhe planifikimi i dobët urbanistik, si dhe loka-
litetet e shumta të aktiviteteve ndërtimore në të cilat emetohen sasi të mëdha të pluhurit. Gjithash-
tu, në ndotjen krahas objekteve industriale dhe drurit për ngrohje, në pesë deri në shtatë vitet e 
fundit një kontribut të madh pati edhe vendimi qeveritar për importin e automjeteve të vjetra me 
euro 3 normativ, të vjetra më tepër se 10-15 vjet. Këto automjete nuk i përmbushin euro norma-
tivat e deklaruara, nuk kanë filtra mbrojtës dhe katalizatorë dhe e rrisin emisionin e grimcave të 
dëmshme PM 10 në ajër.

Kështu, njëra ndër lëshimet më të mëdha kur bëhet fjalë për mbrojtjen e mjedisit jetësor 
është mospasja e depove për mbeturinë që do t’i përmbushnin të gjitha standardet ekologjike. 
Deponimi joadekuatë i mbeturinës ka pasoja të gjata dhe gjithëpërfshirëse mbi mjedisin jetësor, jo 
vetëm nga aspekti i ndotjes së ajrit, por edhe mbi ndotjen e tokës, e me të edhe të ujërave nën-
tokësore që edhe më tutje shfrytëzohen për pije dhe për ujitjen e prodhimeve bujqësore. Ndërtimi 
i depove komunale apo rajonale për menaxhimin me hedhurinë sipas standardeve ndërkombëtare, 
do të kontribuojnë për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme negative. Shembull karakteristik 
për këtë është deponimi joadekuatë i mbeturinës (mospasja e depove) në Tetovë, ku me vite të tëra 
më herët mbeturina është djegur, me ç’rast ka paraqitjen e përqendrimeve të mëdha të grimcave të 
suspenduara në ajër. Këtu duhet të theksohet edhe fakti që Tetova është qytet me dendësi mjaft të 
madhe të popullsisë prej 330 banorë në kilometër katrorë, urbanizim joadekuatë dhe aktivitete të 
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shtuara ndërtimore, më tepër kapacitete të prodhimit që së bashku me faktorët urbanë si komuni-
kacioni i dendur, ngrohja e pakontrolluar individuale, ndikojnë në ndotjen e ajrit.

Pikërisht për këto shkaqe, Avokati i Popullit në vitin 2016 do të zbatojë një hulumtim të vël-
limshëm për gjendjen me deponimin dhe menaxhimin me mbeturinën.

E shpeshtë është dukuria e vërshimeve në më tepër rajone si pasojë e hedhjes së pakontrol-
luar të mbeturinës dhe hedhurinës ndërtimore në shtretërit e lumit dhe kanalet, e tërë kjo, para se 
gjithash, për shkak të vetëdijes mjaft të ulët ekologjike të popullsisë. Përgjegjësi për këtë gjendje 
kanë edhe institucionet kompetente që nuk marrin aksione të vazhdueshme për mirëmbajtjen dhe 
pastrimin e shtretërve të lumit dhe kanaleve. Për fat të keq, më shpesh kjo bëhet pasi të shkaktohet 
dëmi material. Për këtë shkak, është e domosdoshme veprimi parandalues edhe në këtë segment.

Sipas Avokatit të Popullit edhe krahas gjendjes së tillë faktike, organet kompetente pa sukses 
enden në ballafaqimin me situatën dhe nuk kanë të hartuar studime profesionale për shkaqet që 
e shkaktojnë ndotjen dhe për mënyrat për t’u ballafaquar me këtë problem që është me rëndësi 
esenciale për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mbrojtjen e tërë biodiversitetit. Është evidente 
mungesa e kontrollit parandalues dhe të vazhdueshëm të organeve inspektuese që u përshtatet 
ndotësve, për këtë shkak është e domosdoshme nevoja për marrjen e masave plotësuese për për-
forcimin e kontrolleve inspektuese në terren.

Mungesa e gjendjeve të tilla e imponon nevojën për të cilën Avokati i Popullit shpesh sugjeron, 
e kjo është intensifikimi i programeve për edukimin e qytetarëve nga sfera e mjedisit jetësor, duke 
pasur parasysh se përvojat tregojnë se vetëdija ekologjike e qytetarëve në këtë sferë ende është 
në nivel mjaft të ulët.

Këtë vit raportues, si edhe vitet e kaluara, ankesat e qytetarëve të bëra tek Avokati i Popul-
lit më shpesh kanë të bëjnë me problemet që drejtpërdrejtë i rrezikojnë të drejtat personale apo 
interesat e qytetarëve, siç është ndotja e medieve të mjedisit jetësor, niveli i rritur i zhurmës në 
objektet hoteliere të vendosura në afërsi të drejtpërdrejtë të objekteve banesore, ndotja e mjedisit 
jetësor me deponimin e hedhurinës dhe materialeve tjera të hedhurinës në depot pa leje të ven-
dosura në afërsi të drejtpërdrejtë të vendbanimeve të tyre, si dhe zgjatja e procedurës së caktuar 
administrative, përkatësisht marrja jo me kohë e masave nga organet inspektuese. Avokati i Popullit 
duke vepruar me parashtresat, iu drejtua inspektorëve për mjedis jetësor në nivel lokal dhe qendror 
me qëllim të marrjes së masave për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve.
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• Shqetësuese është puna e pandërgjegjshme 
e shërbimeve inspektuese në nivel qen-
dror dhe lokal, si dhe përkujdesja e pam-
jaftueshme dhe mungesa e masave paranda-
luese të organeve kompetente;

•  Mosekzistimi i strategjisë gjithëpërfshirëse 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor në të gjitha 
segmentet;

•  Mospasja e depove për mbeturina që i përm-
bushin standardet ekologjike kontribuon për 
nivelin e rritur të ndotjes, sikurse të ajrit, 
ashtu edhe të ujit, tokës, e me të edhe të 
ushqimit;

•  Vetëdija e ulët ekologjike te qytetarët dhe 
vetëdija e pamjaftueshme e organeve kom-
petente për ndjekjen e vazhdueshme të 
gjendjeve dhe mosmarrjen e masave për 
tejkalimin e problemeve.

• Kontrolle të përforcuara dhe të shpesh-
tuara inspektuese në terren dhe zbatimi 
joselektiv i rregullave;

• Autoritetet urgjentisht të hartojnë strategji 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor;

• Institucionet kompetente në nivel lokal dhe 
qendror në mënyrë prioritare të sigurojnë 
mjete në buxhetet e tyre për ndërtimin 
e depove që do t’i përmbushin të gjitha 
standardet e përcaktuara ekologjike;

• Programet intensive për edukimin e 
qytetarëve në sferën e ruajtjes së mjedisit 
jetësor dhe marrjes së masave për rritjen 
e vetëdijes dhe shprehive të qytetarëve 
për mjedis të shëndoshë dhe të pastër.

Konstatime Rekomandime

Ky vit raportues e shënoi numrin e rritur tejmase të parashtresave, që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, nga sfera e financave. Qasja jashtëzakonisht e dobët në për-
caktimin dhe arkëtimin e taksës radiodifuzive dhe mbajtja e paazhurnuar e regjistrit të obliguesve 
për pagesën e taksës radiodifuzive, së bashku me problemet dhe parregullsitë në procedurat për 
arkëtimin e detyrueshëm, janë shkaku themelor për shkeljen e të drejtave të qytetarëve nga Ra-
diotelevizioni i Maqedonisë (RTM) dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP), gjendja që zgjatë 
me vite.

Në këtë segment, veçanërisht shqetëson fakti që te numri më i madh i parashtresave të par-
ashtruara, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me taksën radiodifuzive dhe përcaktimi dhe arkëtimi 
i tatimit mbi pronë, Avokati i Popullit konstatoi shkeljen e të drejtave të qytetarëve, përkatësisht 
se këto janë të bazuara. Pra, qytetarët në mënyrë të pabazë dhe jashtë të gjitha rregullave ligjore 
detyrohen për pagesën e kësaj takse, në një numër të madh rastesh kjo me detyrim u arkëtohet, 
borxhi i arkëtuar në mënyrë të pabazë nuk u shlyhet, kurse mjetet e arkëtuara në përgjithësi nuk u 
kthehen. Konstatimi i Avokatit të Popullit është se kjo dukuri ka ndodhur me fajin e institucioneve 
të sistemit, moskoordinimi i tyre, si dhe hedhja e përgjegjësisë së ndërsjellë prej DAP-it te RTM-ja, 
dhe anasjelltas.

Gjendje e pakontestueshme është se nga RTM-ja dhe DAP-i me detyrë zyrtare dhe me inicia-
tivë personale nuk bëhet kontroll i hollësishëm dhe pastrim i Regjistrit të obliguesve për pagesën 
e taksës radiodifuzive, me çka do të përcaktohet se në të ekzistojnë jo numër i vogël i personave 
që duhet të shlyhen. Si rrjedhojë, qytetarët vihen në pozitë të humbin kohë duke u munduar që të 
dëshmojnë se në asnjë bazë nuk mund të obligohen për pagesën e taksës radiodifuzive apo borxhin 
vetëm se e kanë paguar.

FINANCAT DHE DOGANA
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Në të vërtetë, si pasojë e mosazhurnimit të të dhënave në regjistër, shpesh ndodhë që dy apo 
më tepër anëtarë të familjes së njëjtë të ngarkohen për pagesën e taksës radiodifuzive dhe kjo me 
detyrim t’u arkëtohet edhe pse me Ligj janë të liruar, aty ende të gjenden personat që janë nga 
kategoria e shfrytëzuesve të ndihmës sociale me para apo ndihmës së përhershme me para, familje 
në të cilën ka person të verbër me dëmtim të shikimit prej mbi 90%, person të shurdhër me dëmtim 
të dëgjimit prej mbi 60 decibel, person me mbi 90% invaliditet, persona që me vite të tëra janë të 
shpërngulur dhe të vendosur në qendrat e pranimit, persona të pastrehë, etj.

Rekomandimet e Avokatit të Popullit për shlyerjen e personave të cilët në mënyrë të pabazë 
janë regjistruar në regjistrin e DAP-it dhe RTM-së pranohen, megjithatë, nuk bëhet shlyerja e borx-
hit të evidentuar deri atëherë dhe kthimi i mjeteve me para të arkëtuara në mënyrë të pabazë. 
Avokati i Popullit, edhe pse për këtë problem me Raportin e Veçantë i informon edhe strukturat ud-
hëheqëse të RTM-së, vazhdimisht merr përgjigje se DAP-i nuk i kthen paratë, por vetëm nëse RTM-
ja miraton vendim përkatës me shkrim për shlyerje. Kështu, vendimi me përmbajtjen e tillë me vite 
të tëra nuk miratohet, kurse përgjigje se pse kjo është kështu, nuk ka. Për Avokatin e Popullit, si dhe 
për qytetarët që kanë pësuar dëm në mënyrë të pabazë, por ende pësojnë, është i papranueshëm 
sqarimi i personave udhëheqës të RTM-së se procedura për miratimin e vendimit të tillë është në 
rrjedhë dhe gjendja e tillë do të zgjasë jo me muaj, por me vite.

Këtu me arsye shtrohet edhe pyetja nëse me paratë e marra nga qytetarët në mënyrë të pal-
igjshme, duhet të financohet puna e RTM-së. Nga këto shkaqe, Avokati i Popullit në më tepër raste i 
bëri thirrje udhëheqësisë së RTM-së që menjëherë ta miratojë vendimin e nevojshëm për shlyerjen 
e borxheve të evidentuara në mënyrë të pabazë, sepse askush, e së paku institucionet nuk kanë 
të drejtë t’i shkelin të drejtat e qytetarëve dhe të disponojnë me paratë e tyre të fituara nga rroga, 
pensioni apo në ndonjë bazë tjetër.

Si rrjedhojë, RTM-ja në vend të bëjë shlyerjen dhe t’ua kthejë paratë, në mënyrë plotësuese 
shkaktoi gjendje absurde duke i udhëzuar qytetarët për këto vendime të parashtrojnë ankesa të 
veçanta, përmes DAP-it për Ministrinë e Financave, pastaj plotësisht duke e injoruar faktin se afati 
për të ka kaluar, si dhe faktin se në mënyrë plotësuese duhet të paguajnë taksë administrative për 
ankesë, e cila arrin më tepër se taksa, përkatësisht 250 denarë për vendim. Rezultat i tërë kësaj 
është shkelja flagrante e të drejtave të qytetarëve, ekspozimi i tyre në pagesën e shpenzimeve të 
panevojshme dhe krijimi i panevojshëm i rrëmujave të mëdha para sporteleve të DAP-it dhe RTM-
së.

Avokati i Popullit edhe më tutje konstaton se në procedurat për arkëtimin e detyrueshëm të 
taksës radiodifuzive, tatimet e ndryshme, taksat, gjobat dhe taksat tjera publike, që i zbaton DAP-i, 
Qyteti i Shkupit dhe komunat, në përgjithësi nuk mbahet konsideratë për mbrojtjen e të drejtave 
dhe dinjitetit të qytetarëve dhe familjeve të tyre. Kjo, sepse nga llogaritë e tyre të transaksionit 
në bankë u merren të gjitha mjetet me para, me çka lihen pa mjetet themelore për ekzistencë. 
Ndërhyrjet e Avokatit të Popullit për kthimin e mjeteve me para të arkëtuara në mënyrë të pabazë 
nga Qyteti i Shkupit dhe për mbajtën e konsideratës për kufizimin/përjashtimin nga arkëtimi i de-
tyrueshëm, në përgjithësi nuk respektohen. Madje, nga ana e tij, thuajse çdoherë si mënyrë për 
arkëtimin e detyrueshëm zgjidhet ajo me bllokimin e llogarisë së transaksionit në bankë edhe pse 
me mënyrën e tillë, në mënyrë të pakontestueshme se më shumë shkelen të drejtat e qytetarëve, 
mes tjerash, edhe për shkak të parregullsisë dhe joadekuatshmërisë së rregullativës ligjore ekzis-
tuese.

Njëherit, ekziston edhe gjendja e mosrespektimit të plotë të rregullit të procedurës (veça-
nërisht nga administrata e Qytetit të Shkupit), në aspekt të përcaktimit të obliguesve për pagesën e 
tatimit mbi pronë dhe dorëzimi i vendimeve dhe shkrimeve tjera për palët në procedurë. Kjo shpie 
që si obligues për tatimin mbi pronë të evidentohen personat të cilët qysh moti e kanë shitur, për-
katësisht që në përgjithësi nuk janë pronarë/shfrytëzues të tij apo të bëhet arkëtimi i detyrueshëm 
i tatimit të tillë, pa u dorëzuar vendimi paraprakisht për obliguesin në mënyrë të rregullt, tërheqja 
e vërejtjes për borxhin e papaguar, vendimi për arkëtimin e detyrueshëm, etj. Duke i shqyrtuar 
dobësitë, pas ndërhyrjeve të dhëna të Avokatit të Popullit, administrata e Qytetit të Shkupit në ras-
tet e tilla në mënyrë plotësuese insistoi nga qytetarët që vetë të japin deklaratë se borxhin e arkë-
tuar në mënyrë të pabazë nuk kërkojnë t’u kthehet, por duan t’u kompensohet për borxhin tjetër, i 
cili ende nuk ka arritur për arkëtim.
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Gjithashtu, për shkak të problemeve burokratike dhe shmangies së marrjes së obligimeve nga 
kompetenca e përcaktuar ligjore, për qytetarët paraqet problem të madh dëshmimi se tokë të cak-
tuar ndërtimore e shfrytëzojnë për qëllime bujqësore, e për shkak që për të duhet të lirohen nga pag-
esa e tatimit mbi pronë. Pra, pa ekzistimin e çfarëdo rrethanash objektive, kjo kategori e qytetarëve 
dërgohet prej administratës së Qytetit të Shkupit në administratën e komunave apo në njësitë e 
zonës së Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, për marrjen e procesverbalit 
për dedikimin e tokës dhe procedurat e tilla zgjasin në mënyrë të paarsyeshme gjatë.

Më tutje, për numrin e madh të rasteve të shkeljes së të drejtave, kontribut të tyre kanë edhe 
bankat afariste, të cilat në procedurën për arkëtimin e detyrueshëm në pajtim me vendimet e mi-
ratuara nga DAP-i, Qyteti i Shkupit dhe komunat, krahas asaj që ia marrin tërë shumën me para, tek 
ata e pranojnë në emër të rrogës, pensionit, kompensimeve në bazë të shtesës fëmijërore, bursave, 
mbrojtjes sociale, etj., vetë e caktojnë provizionin për bllokimin dhe zhbllokimin e llogarive dhe 
shpenzimeve tjera në procedurë, të cilat, qytetarëve edhe kur në mënyrë të pabazë u arkëtohen, 
nuk u kthehen. Sipas Avokatit të Popullit, është e palejuar gjendja që të gjitha bankat të kenë listë 
të ndryshme të tarifës për arkëtimin e shërbimeve lidhur me arkëtimin e detyrueshëm dhe kjo ndon-
jëherë të jetë më e madhe edhe se borxhi kryesor. Në të vërtetë, bëhet fjalë për kryerjen e punëve, 
që me karakterin e tyre janë plotësisht të njëjta dhe nuk ekziston kurrfarë kriteri objektiv, sipas të 
cilit, këto duhet të jenë të ndryshme prej bankës në bankë.

Gjendja e tillë, gjithsesi se negativisht ndikon në realizimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve 
të garantuara me Kushtetutë, dhe kjo në mënyrë plotësuese e ndërlikon edhe rrethanën që nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ende nuk është vepruar me iniciativën e Avokatit të Popullit (të 
dhënë qysh në maj 2014) për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit 
për tatime mbi pronë. Qeveria menjëherë e ka dorëzuar iniciativën në Ministrinë e Financave, ku 
ende qëndron, kurse Avokati i Popullit si institucion i pavarur, detyra kryesore e të cilit është pikërisht 
mbrojtja e të drejtave të qytetarëve ende nuk ka kurrfarë informate nëse kjo do të pranohet apo jo.

Pra, nuk ka kurrfarë baze të bazuar objektivisht, kjo iniciativë të mos pranohet dhe në pajtim 
me përmbajtjen e saj qytetarët të mbrohen, përkatësisht të mos lihen thuajse pa mjetet themelore 
për ekzistencë. Andaj, urgjentisht duhet të parashihen dispozitat në pajtim me të cilat DAP-i, Qyteti 
i Shkupit dhe komunat, vendimet për arkëtimin e detyrueshëm me kërkesën me para në llogarinë 
në bankë që u takojnë personave fizikë detyrimisht t’i hartojnë duke i respektuar kufizimet e reali-
zimit, përkatësisht të mos merret më tepër se një e treta nga rroga apo nga pensioni, realizimi të 
mos mund të zbatohet mbi të ardhurat në bazë të mbrojtjes sociale, pensionit invalidor, ndihmës së 
njëhershme me para, shtesës fëmijërore, etj., të mbahet konsideratë për dinjitetin e debitorëve dhe 
familjeve të tyre dhe realizimi të jetë më i volitshëm për debitorët. Domosdoshmëria nga nevoja për 
ndryshimin e këtyre ligjeve, më mirë mund të ilustrohet përmes gjendjes së përditshme në bankat 
kur qytetarët do të kuptojnë se tërë shuma e mjeteve me para të marra sipas ndonjërës bazë, në 
mënyrë të pabazë u merren me vendimin për arkëtimin e detyrueshëm, të miratuar nga DAP-i, 
Qyteti i Shkupit dhe komunat.

Sjellja e tillë e institucioneve të theksuara është e papranueshme dhe paraqet pengesë në punën 
e Avokatit të Popullit në njërën ndër funksionet e tij themelore që t’i mbrojë të drejtat kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve, kur u shkelen nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet 
dhe organizatat tjera që kanë autorizime publike. Rregullat ligjore në çdo rast duhet qytetarëve t’ua 
garantojnë të drejtën që realizimi të jetë i volitshëm për ta dhe të mos lihen pa mjetet themelore 
për ekzistencë, kurse puna e Avokatit të Popullit për të gjitha këto dukuri është ta alarmojë opinionin 
dhe të kërkojë nga të gjitha organet kompetente, duke e përfshirë edhe Kuvendin dhe Qeverinë që 
plotësisht të angazhohen në kornizat e kompetencave të përcaktuara me qëllim menjëherë të marrin 
masa për tejkalimin e gjendjes së tillë.
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• Rritja tejmase e numrit të parashtresave të 
parashtruara nga qytetarët kundër RTM-së 
dhe DAP-it, veçanërisht qasja e dobët në 
përcaktimin dhe arkëtimin e taksës radiodi-
fuzive dhe mbajtja e paazhurnuar e regjistrit 
të obliguesve për pagesë të taksës radiodi-
fuzive;

• Një numër i madh i qytetarëve pabazë dhe 
jashtë të gjitha rregullave ligjore ngarkohen 
për pagesë të kësaj takse, në një numër të 
madh rastesh, kjo me detyrim u arkëtohet, 
borxhi i evidentuar në mënyrë të pabazë nuk 
u shlyhet, kurse mjetet me para të arkëtuara 
apo mjetet me para të marra me detyrim, në 
përgjithësi nuk u kthehen;

• Rekomandimet e Avokatit të Popullit për sh-
lyerjen e personave që në mënyrë të pabazë 
janë regjistruar në regjistër, prej DAP-it dhe 
RTM-së pranohen, por nuk bëhet shlyerja e 
borxhit të evidentuar deri atëherë dhe mjetet 
me para të arkëtuara në mënyrë të pabazë 
nuk u kthehen, as që miratohet vendimi 
për shlyerjen e mjeteve me para të marra 
në mënyrë kundërligjore, edhe pse Avokati 
i Popullit për këtë problem i ka informuar 
organet udhëheqëse të RTM-së, Qeverisë dhe 
Kuvendit;

• Me vite në procedurat për arkëtim të de-
tyrueshëm që i zbatojnë DAP-i, Qyteti i 
Shkupit dhe komunat, në përgjithësi nuk 
mbahet konsideratë për të drejtat dhe din-
jitetin e qytetarëve dhe familjeve të tyre, 
sepse u merren të gjitha mjetet me para dhe 
lihen pa mjetet themelore për ekzistencë;

• Pa ekzistimin e çfarëdo rrethanash objektive 
nga Qeveria ende nuk është vepruar me ini-
ciativën e Avokatit të Popullit (të dhënë qysh 
në maj 2014) për ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit për 
tatime mbi pronë;

• Bankat afariste kanë listë të ndryshme të 
tarifës për arkëtimin e shërbimeve lidhur me 
arkëtimin e detyrueshëm.

• Të tejkalohet mënyra e dobët e përcak-
timit dhe arkëtimit të taksës radiodifuzive 
dhe RTM-ja në mënyrë konsekuente ta 
përmbush obligimin e vendosur ligjor që 
vazhdimisht gjatë vitit me detyrë zyrtare ta 
azhurnojë Regjistrin e obliguesve për pag-
esë të taksës radiodifuzive;

• RTM-ja menjëherë ta miratojë vendimin e 
nevojshëm për shlyerjen e borxheve të evi-
dentuara në mënyrë të pabazë, kurse DAP-i 
të gjithë qytetarëve t’ua kthejë mjetet me 
para të marra në mënyrë kundërligjore;

• Në procedurat për arkëtim të detyrueshëm 
që i zbatojnë DAP-i, Qyteti i Shkupit dhe 
komunat, detyrimisht të mbahet konsideratë 
për mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetin e 
qytetarëve dhe familjeve të tyre, ashtu që 
nuk do t’u merren të gjitha mjetet me para 
dhe të lihen pa mjetet themelore për ekzist-
encë;

• Për shkak të mbrojtjes efektive dhe efikase 
të të drejtave të qytetarëve në procedurat 
për arkëtim të detyrueshëm, në pajtim me 
iniciativën në fjalë të Avokatit të Popullit, të 
hartohet propozimi përkatës për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tati-
more dhe Ligjit për tatime mbi pronë;

• Me aktin e vetëm normativ të rregullohet 
çështja e lartësisë së shërbimeve banka-
re në procedurën për arkëtimin e de-
tyrueshëm, kurse në procedurat me të cilat 
rregullohet qarkullimi pagesor të parashihen 
dispozitat me të cilat do të mundësohet re-
spektimi konsekuent i dispozitave të ligjeve 
përkatëse për kufizimin e përmbarimit.

Konstatime Rekomandime
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Për shkak të mbrojtjes dhe realizimit të të drejtave të tyre si konsumatorë, këtë vit raportues, 
në pjesën më të madhe parashtruan parashtresa që kanë të bëjnë me pakënaqësinë nga shfrytë-
zimi i shërbimeve të ndërmarrjeve komunale publike, dërgimi i energjisë elektrike dhe të ngrohjes, 
shfrytëzimi i shërbimeve telefonike dhe shërbimeve tjera të komunikimit, si dhe për cilësinë e pro-
dhimeve të blera.

Në këtë drejtim, për pjesën e parashtresave në të cilat qytetarët u ankuan nga puna dhe shër-
bimet e ndërmarrjeve publike, që ushtrojnë veprimtari komunale furnizimi me ujë dhe shkarkimi i 
materieve urbane të hedhurinës (mbeturinë), prej të cilave më së shumti NP Ujësjellësi dhe Kanali-
zimi dhe NP Higjiena Komunale - Shkup, është karakteristike që nuk bëhet fjalë për rast të izoluar, 
por për gjendjet që përsëriten prej viti në vit.

Këto janë probleme që kanë të bëjnë me faturat kontestuese që dalin nga mënyra e llogaritjes 
së ujit të konsumuar, leximit të parregullt të ujëmatësve, mosazhurnimit të personave zyrtarë në 
lidhje me ndryshimin e tyre pas defektit të konstatuar apo me kërkesat e qytetarëve, cilësisë dhe 
mënyrës së realizimit të shërbimit, etj. Pastaj, duke i fshehur lëshimet dhe dobësitë në punën e 
shërbimeve dhe individëve të tyre, kryesisht duke u udhëhequr nga pozita monopole, në mënyrë 
të pabazë u shkaktohet dëm shfrytëzuesve të shërbimeve dhe të drejtave të tyre legjitime dhe in-
teresave juridike. 

Konkretisht, me detektimin jo me kohë të gjendjeve të tilla në kornizat e aktiviteteve të 
rregullta të punës për mirëmbajtjen e vazhdueshme dhe kontrollin e sistemit dhe pa ekzistimin e 
çfarëdo rrethanash objektive, zgjatet periudha e arkëtimit me mesatare për kinse ujëmatësin e par-
regulluar. Si rrjedhojë, në vend me shumën reale për ujin e konsumuar, qytetarët ngarkohen me 
fatura për ujin e konsumuar që dukshëm janë më të larta se ato me të cilat janë ngarkuar, kur ujë-
matësit rregullisht do të lexohen, kur rregullisht do të bëhet kontrolli në aspekt të rregullshmërisë 
së tyre apo kur me kërkesat për zëvendësimin e tyre me kohë do të reagohet.

Leximi i rregullt i gjendjeve të ujëmatësve në mënyrë të pakontestueshme është mekanizmi 
i vetëm kontrollues përmes të cilit mund të evidentohet konsumimi i saktë i ujit, e me të edhe 
ngarkimi real. Për shkak të veprimit të tillë të shërbimeve kompetente të NP Ujësjellësi dhe Kanali-
zimi - Shkup, Avokati i Popullit konstatoi se shumë qytetarë ngarkohen me borxh që nuk është real 
dhe nuk ka të bëjë me shfrytëzimin e shërbimit. Pra, i dukshëm është numri i qytetarëve të cilët 
nga NP-ja mbahen si debitorë për borxhe që kanë të bëjnë me periudhën prej para 10 dhe më tepër 
vitesh, për të cilat janë njoftuar gjatë këtij viti dhe për të cilat më shpesh sqarohet se kanë ndodhur 
si pasojë e ujëmatësit të parregulluar apo të paevidentuar. 

Si rrjedhojë, qytetarë të caktuar madje edhe nga zona urbane e qytetit, menjëherë me një 
faturë ngarkohen me shuma enorme për ujin e konsumuar (madje edhe më tepër se 10 mijë 
euro), kinse për shkak të ujëmatësve të parregulluar apo të paevidentuar, që gjithsesi se është i 
paarsyeshëm dhe i palejuar. Kështu, kërkohet arkëtimi i borxhit nga ekzistimi i objektit banesor, 
përkatësisht me dekada më pas pa mbajtur konsideratë për mbajtjen dhe ndryshimin e pronësisë 
dhe shfrytëzuesve të shërbimit, një fakt që qytetarët e dëshmojnë me dokumentacionin përkatës. 

Njëherit, në përgjithësi nuk zbatohet kontrolli i brendshëm me qëllim të përcaktohen dhe 
sanksionohen lëshimet e shkaktuara me kryerjen e pavetëdijshme dhe të papërgjegjshme të pu-
nëve dhe detyrave të punës të të punësuarve në NP, veçanërisht në rastet kur me kohë dhe në 
mënyrë përkatëse nuk është vepruar me kërkesat e qytetarëve për veprim në këtë drejtim dhe për 
evidentimin e ndryshimeve të bëra.

Pas rekomandimeve dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit të dhëna për mënjanimin e par-
regullsive të tilla nuk veprohet, sepse sjellja e papërgjegjshme dhe e pavetëdijshme e shërbimeve 
kompetente, Ndërmarrja Publike thuajse në të gjitha rastet e arsyetoi vetëm me deklaratën e dhënë 
të inkasatorit për shkaqet që njehsori kinse nuk është lexuar. Por, të gjitha deklaratat e tilla, në 
përgjithësi nuk janë verifikuar me numër arkivor dhe nuk përmbajnë të dhëna për ditën, muajin dhe 
vitin kur janë dhënë, e as në mënyrë plotësuese janë prezantuar faktet dhe provat se me të vërtetë 
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bëhet fjalë për gjendjen e tillë apo se në ndërkohë është kryer ndonjë kontroll i brendshëm.
Për shkak të gjendjes së tillë, e në kushtet kur parashihet dhe duhet të zbatohet leximi i 

gjendjeve në ujëmatësit, si njëra ndër detyrat themelore të dhënësve të shërbimit, shtrohet pyetja 
për rregullshmërinë e ngarkimit me konsumimin mesatar, sepse kjo në mënyrë të pabazë i ngarkon 
shfrytëzuesit e shërbimeve dhe thuajse në të gjitha rastet është në dëmin e tyre. Në këtë pjesë, 
kjo NP ka futur procedurë të brendshme, sipas së cilës, kundërshtimet dhe vërejtjet e qytetarëve 
dorëzohen në Komisionin për Fatura Kontestuese, i cili për to thuajse çdoherë negativisht përgjigjet, 
pa iu përmbajtur çfarëdo rregullave të procedurës. Ky komision, nuk miraton vendime në formën e 
aktvendimit, në të cilat qytetarët do të kenë të drejtë të mbrojtjes plotësuese me dhënien e ankesës 
apo shfrytëzimit të ndonjë mjeti tjetër juridik. 

Andaj, në punën në fjalë, pa përjashtim, në të gjitha rastet e tilla, Avokati i Popullit sugjeroi 
se nevojitet të anulohen faturat e hartuara mesatarisht dhe shfrytëzuesit të marrin fatura në pajtim 
me gjendjen e lexuar në njehsor.

Më tutje, te qytetarët u dorëzuan edhe vërejtjet për borxhin e mbetur, që janë të përgjithshme 
dhe të cilat nuk përmbajnë kurrfarë të dhënash për borxhin e shfrytëzuesit, siç janë: baza e tij 
(borxhi kryesor për ujin apo për shfrytëzimin e shërbimit tjetër, kamata, shpenzimet), periudha ko-
hore për të cilën ka të bëjë, nëse ky është i paditur apo jo, në cilën fazë dhe para cilit organ gjendet 
procedura, etj. Për shkak të kësaj dukurie, qytetarët u detyruan në mënyrë plotësuese të kërkojnë 
informata në lidhje me borxhin dhe nga Ndërmarrje Publike morën vetëm përgjigje të paplota dhe 
të paqarta dhe vetëm për borxhin në bazë të ujit të papaguar, kurse për borxhin e bërë si pasojë e 
obligimit të papërmbushur për shkarkimin dhe transportimin e hedhurinës komunale u dërguan në 
NP “Higjiena Komunale”. 

Avokati i Popullit konstaton se veprimi i tillë nuk është i arsyetuar që të dyja ndërmarrjet në 
pajtim me marrëveshjen e lidhur obligohen që arkëtimi dhe kompensimi për shkarkimin dhe trans-
portimin e hedhurinës komunale, të jetë në faturat që dërgohen për ujin e konsumuar, që do të 
thotë se NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi ka evidencë dhe inspektim në gjendjen rrjedhëse për secilin 
shfrytëzues. Si rrjedhojë, krejtësisht i bazuar është konkluzioni se qytetarët në mënyrë të pabazë 
ekspozohen në pagesën e shpenzimeve plotësuese jo me fajin e tyre, por si rezultat i mungesës së 
koordinimit të ndërsjellë dhe shkëmbimit të informatave të shërbimeve kompetente prej këtyre dy 
ndërmarrjeve.

Në një numër të caktuar të rasteve u janë tërhequr vërejtjet dhe nga qytetarët që rregullisht 
i kanë paguar obligimet sepse në tërësi ishte arsyetuar revolti i shprehur nga puna e paazhurnuar 
e shërbimeve të ndërmarrjes publike. Avokati i Popullit në më tepër raste konstatoi se te qytetarët 
dorëzohen fatura dhe vërejtje në emër të personit të vdekur edhe pse dhënësi i shërbimit ka njo-
huri për ndryshimin e bërë dhe kërkon sigurimin e ngarkimit me faturat e shfrytëzuesit real (dikush 
nga trashëgimtarët ligjorë të shfrytëzuesit të evidentuar) dhe ndërprerjen e ngarkimit plotësues të 
borxhit themelor me shpenzimet në emër të kamatave, shpenzimet në procedurë, etj. Megjithatë, 
përveç përgjigjeve formale se kështu do të veprohet pasi do të krijohen kushtet, praktikisht asgjë 
nuk është marrë, kurse pyetja është cilat janë dhe çfarë janë ato kushte dhe çka është marrë dhe 
çka planifikohet të merret për krijimin e tyre. 

Avokati i Popullit duke shqyrtuar se dorëzimi i parregullt i faturave edhe më tutje mbetet një 
problem i madh për qytetarët sugjeroi për nevojën nga dorëzimi me kohë i faturave, informimin e 
qytetarëve për borxhet e mbetura, si dhe futjen e sistemit të vazhdueshëm të kontrollit mbi punën e 
inkasatorëve, të cilët janë të ngarkuar për leximin e njehsorit dhe shpërndarjen e faturave. Përndry-
she, duhet të theksohet se ndërmarrja i mori parasysh ndërhyrjet e Avokatit të Popullit për dhënien 
e mundësive për pagesën më të lehtë të borxhit për shkak të pozitës materiale të qytetarëve dhe 
fuqisë së zvogëluar ekonomike evidente. 

Sa u përket shërbimeve lidhur me grumbullimin dhe transportimin e hedhurinës komunale 
për qytetarët e caktuar si problem paraqitet ngarkimi për shërbimin që faktikisht nuk shfrytëzohet, 
sepse në pjesët e theksuara nga vendbanimet krahas asaj që nuk janë të vendosur kontejnerë apo 
lloj tjetër i shportave, mbeturina në përgjithësi nuk grumbullohet. Pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit, një pjesë e këtyre qytetarëve u liruan nga borxhi i vjetër, por mbeti një numër i konsider-
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ueshëm i qytetarëve të cilëve borxhi në këtë bazë, nuk u është shlyer, me arsyetimin nga ndërmar-
rja komunale se në adresën në fjalë janë ushtruar veprimtari komunale.

Kjo ka të bëjë edhe me qytetarët të cilëve llogaritja e kompensimit të tillë u bëhet për sipër-
faqe më të madhe se sipërfaqja reale dhe të vërtetuar në listat pronësore, si dhe për ata që ngar-
kohen për njësitë banesore që nuk janë funksionale apo në përgjithësi nuk shfrytëzohen. Qytetarë 
të caktuar, gjithashtu, detyrohen të paguajnë ngarkime shumëvjeçare me borxh për shërbimin 
edhe pse aktivitetet e rregullta të ndërmarrjes me dinamikën e përcaktuar kanë filluar të realizohen 
shumë më vonë. Edhe krahas gjendjes së tillë, ndërmarrja komunale duke u thirrur në obligimin e 
tyre për paraqitjen me kohë të çfarëdo ndryshimi të njësisë banesore, i liron vetëm nga dita e dorë-
zimit të kërkesës, që në rastin e fundit gjithsesi se nuk është plotësisht i arsyetuar. 

Krahas kësaj, edhe këtë vit raportues vazhdon dukuria që ndërmarrja pagesat e rregullta të 
qytetarëve t’i regjistrojë për muajt tjerë që nuk janë regjistruar. Puna e tillë gjithsesi është në dëm 
të tyre duke pasur parasysh që jo secili shfrytëzues i shërbimit i ruan faturat për pagesën e bërë 
nga vitet e kaluara dhe mund ta dëshmojë pagesën, e në të vërtetë as nuk ka detyrë të krijojë arkiv 
personal.

Numri më i madh i parashtresave të qytetarëve, që u parashtruan tek Avokati i Popullit kundër 
EVN Maqedoni SHA Shkup (EVN), kanë të bëjnë me ndërhyrjet për lidhjen e sërishme në rrjetin e 
shpërndarjes elektrike dhe mundësimin e dobive në aspekt të pagesës së borxhit të mbetur. 

Avokati i Popullit duke vepruar me parashtresat e tilla konstatoi se veprimi i EVN-së është 
në pajtim me kushtet e përgjithshme për dërgimin e energjisë elektrike, përkatësisht qytetarët 
të shkyçen nga rrjeti për shkak të faturave të papaguara për energjinë elektrike të konsumuar, 
prej të cilave disa kanë të bëjnë edhe për disa vite më herët. Duke e pasur parasysh gjendjen e 
vështirë ekonomike dhe sociale në të cilën gjenden, Avokati i Popullit në EVN ndërhyri me qëllim 
që konsumatorëve t’u mundësojë lidhjen e sërishme me pagesën e një pjese të borxhit konkret, 
kurse pjesa e mbetur të mbetet me lidhjen e marrëveshjes për pagesën në më tepër këste dhe me 
anuitet më të vogël mujor. Në dallim nga viti i kaluar, EVN-ja tani i thirri ata persona dhe shprehi 
gatishmëri t’u ofrojë lidhjen e marrëveshjeve për pagesën e borxhit me këste edhe pse në raste të 
caktuara këto janë të papranueshme, sepse shuma e këstit të vetëm është më i madh se të ardhu-
rat e përgjithshme me para të shfrytëzuesve. 

Avokati i Popullit ndërhyri në EVN edhe për zbatimin e vendimeve për shlyerjen e borxhit 
për energjinë elektrike të konsumuar, të miratuara në pajtim me dispozitat e Ligjit për shlyerje të 
njëhershme të borxheve të qytetarëve dhe në këtë segment konstatoi lëshime të caktuara në zba-
timin e tij. Pra, për shkak të përcaktimit të paplotë të gjendjes faktike dhe lëshimeve evidente në 
procedurë nga komisionet kompetente të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të dala edhe nga 
moskoordinimi me EVN-në, për persona të caktuara edhe pse janë miratuar vendimet për shlyerje, 
përsëri u paraqiten borxhet, që në mënyrë të pakontestueshme duhet të jenë lëndë e shlyerjes, 
sepse përfshihen në dispozitat e këtij ligji. Pastaj, nga EVN-ja insistohet për pagesën e tyre përmes 
shfrytëzimit të pozitës së monopolit dhe në formë të kushtëzimit të shfrytëzuesve.

Këtë vit raportues dukshëm ishte zvogëluar numri i parashtresave për arkëtimin e taksës 
për ndriçimin rrugor për vendbanimet në të cilat nuk është vendosur sistemi për ndriçim rrugor. 
Megjithatë, mbetet konstatimi i përgjithshëm se ky problem duhet në mënyrë sistematike të zgjid-
het, sepse në praktikë edhe pse konsumatorët nuk shfrytëzojnë shërbim të tillë, pasi në vendban-
imin në fjalë nuk ka sistem të vendosur të ndriçimit publik, rrallë cila komunë miraton vendim për 
lirimin e tyre nga pagesa. Ky problem nuk merr përmasa të gjera dhe revolti i qytetarëve nuk eska-
lon vetëm pse komunat nuk marrin veprime për arkëtimin e detyrueshëm të borxhit të evidentuar 
sipas kësaj baze. 

Në lidhje me furnizimin me energjinë e ngrohjes, konstatimi i Avokatit të Popullit është se në 
përgjithësi është qetësuar revolti i konsumatorëve të shkyçur për shkak të ngarkimit me kompen-
simin për fuqinë e angazhuar (pjesa fikse) nga kompensimi për energjinë e ngrohjes. Por, në 
kushtet kur kjo parashihet në rregullativë është e qartë se lirimi nga kjo taksë për këtë kategori të 
qytetarëve është në lidhje të ngushtë vetëm me ndryshimet ligjore, të cilat edhe pse propozohen, 
ende nuk pranohen.
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Si rrjedhojë, kur bëhet fjalë për shfrytëzuesit e energjisë së ngrohjes, u parashtruan parash-
tresa edhe në lidhje me llogarinë e drejtë të sipërfaqes së ngrohjes, cilësinë e dërgimit të energjisë 
së ngrohjes, si dhe veprimit me kohë me fletëparaqitjen e defekteve në sistem dhe në lidhje me 
kuptimin e faturave (veçanërisht të së dhënës që ka të bëjë me numrin e shfrytëzuesve aktivë 
dhe shfrytëzuesve të shkyçur). Avokati i Popullit në të gjitha rastet e tilla kërkoi sqarime përkatëse 
për problemin e shkaktuar dhe zgjidhjen e gjendjeve kontestuese përmes kontrollit plotësues nga 
furnizuesit e energjisë së ngrohjes në terren. Në pajtim me ndërhyrjet në fjalë iu qas zgjidhjes së 
rasteve.

Në fund, qytetarët në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të tyre si konsumatorë, parash-
truan edhe një numër të caktuar të parashtresave që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e shërbimeve 
nga operatorët e telefonisë fikse dhe celulare. Kjo, sepse konsiderojnë se u imponohen pakot e 
shërbimeve për të cilat nuk kanë marrë sqarime përkatëse dhe detyrohen t’i pranojnë obligimet 
e imponuara, pastaj për pakënaqësinë nga shkalla e cilësisë së shërbimeve, mënyra e arkëtimit 
të shërbimit, çmimi i shërbimit dhe në të cilat nuk u ankuan në përmbajtjen e marrëveshjeve të 
lidhura dhe marrëdhënies së vendosur të parapagesës. Në të gjitha rastet e tilla, Avokati i Popul-
lit kërkoi sqarime dhe kontrolle të faturimit të bërë nga operatorët e theksuar, e aty ku ekzistonin 
kushtet, ishte kërkuar marrja e veprimeve dhe masave përkatëse nga Agjencia për Komunikime 
Elektronike dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut.

• Një numër i madh i rasteve në të cilat ekzis-
ton ngarkimi për mesatare, e jo në pajtim me 
gjendjen e lexuar në njehsor, si dhe ngarkimi 
me borxh dhe shfrytëzimi i detyrimit për pag-
esën e tij edhe pse nuk është real dhe nuk ka 
të bëjë me shërbimin e shfrytëzuar;

• Dorëzimi i parregullt i faturave dhe dorëzimi 
i tërheqjes së vërejtjes për borxhin e mbetur 
që janë të përgjithshme dhe që nuk përmba-
jnë kurrfarë të dhënash për borxhin konkret 
të shfrytëzuesit dhe bazës së tij;

• Mungesa e koordinimit reciprok, komunikimit 
dhe shkëmbimit të informatave ndërmjet NP 
Ujësjellësi dhe Kanalizimi dhe NP Higjiena 
Komunale - Shkup;

• Për shkak të lëshimeve në procedurë dhe 
moskoordinimit ndërmjet komisioneve të 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 
institucioneve kompetente dhe dhënësit e 
shërbimeve të personave të caktuar edhe pse 
janë miratuar vendime për shlyerjen e borx-
heve, përsëri u  paraqiten borxhe, të cilët në 
mënyrë të pakontestueshme duhet të jenë 
lëndë të shlyerjes;

• Revolti i vazhdueshëm i konsumatorëve të 
shkyçur për shkak të ngarkimit me kompen-
sim për fuqinë e angazhuar (pjesa fikse) të 
kompensimit për energjinë e ngrohjes;

• Të anulohen faturat e hartuara në mënyrë 
mesatare dhe shfrytëzuesit të ngarkohen 
me fatura të ujit, energjisë elektrike dhe të 
ngrohjes dhe shërbime tjera komunale, për 
periudhën kur shërbimin e tillë praktikisht e 
kanë shfrytëzuar në pajtim me gjendjen e 
lexuar në njehsor;

• Shfrytëzimi i pozitës së monopolit, së 
bashku me lëshimet dhe dobësitë në punën 
e shërbimeve dhe personave udhëheqës, në 
asnjë rast të mos jetë në dëm të shfrytëzue-
sve të shërbimeve dhe të drejtave të tyre 
legjitime dhe interesave juridike;

• Të krijohen përcaktime normative për lexi-
min e rregullt të gjendjes në njehsor, si me-
kanizëm i vetëm kontrollues për evidentimin 
e konsumimit të saktë; 

• Dorëzimi me kohë i faturave, informimi 
i vazhdueshëm i qytetarëve për borxhet 
e mbetura dhe futja e sistemit efikas të 
kontrollit në punën e personave që ngarko-
hen për leximin në njehsor dhe shpërndarja 
e faturave, për shkak të shmangies së 
shpenzimeve plotësuese për qytetarët, që e 
ndjekin arkëtimin e detyrueshëm;

• Të vazhdojë futja e fleksibilitetit duke pasur 
parasysh mundësimin e pagesës së borx-
heve në më tepër këste dhe me anuitete më 

Konstatime Rekomandime
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• Në vend të marrjes së veprimeve për zba-
timin e sugjerimeve apo rekomandimeve 
të dhëna të Avokatit të Popullit, marrja 
e përgjigjeve që paraqesin pasqyrë kro-
nologjike të njëanshme, joobjektive dhe ten-
dencioze të masave të marra nga shërbimet 
e ndërmarrjeve përkatëse;

•  Fleksibilitet më i madh i dhënësve të shërbi-
meve duke pasur parasysh pagesën e borx-
heve të mbetura në këste;

•  Qëndron problemi me arkëtimin e pabazë 
të taksës për ndriçimin rrugor dhe qytetarë 
të caktuar paguajnë për shërbimin që nuk e 
marrin.

të vogla mujore, kurse shteti përmes pro-
grameve përkatëse ta rit shumën e sub-
vencioneve për llojin e caktuar të energjisë 
duke e pasur parasysh gjendjen e vështirë 
financiare materiale në të cilën gjenden 
shfrytëzues të caktuar të shërbimeve;

• Përmes procedurave interne dhe mira-
timit të vendimeve nga organet e me-
naxhimit të ndërmarrjeve publike, EVN-ja 
dhe operatorët tjerë, të marrin veprime 
për shlyerjen e borxhit për personat që në 
përgjithësi nuk e shfrytëzojnë shërbimin 
dhe orientimin e tij te shfrytëzuesit realë;

• Të rishqyrtohet ngarkimi me kompensim 
për fuqinë e angazhuar (pjesa fikse) të 
kompensimit për energjinë e ngrohjes për 
konsumatorët e shkyçur.

Konstatime Rekomandime

MOSDISKRIMINIMI

Në Republikën e Maqedonisë ekziston kornizë ligjvënëse gjithëpërfshirëse për anti-diskrimin-
im, por në praktikë paraqitet në sjelljen diskriminuese, veçanërisht në sferat e jetës shoqërore që 
janë me rëndësi të veçantë dhe të ndjeshme për realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Paragjykimet dhe stereotipat ende të pranishme më grupe (bashkësi) të caktuara shoqërore 
apo individë janë shkaqet kryesore për paraqitjen e diskriminimit. Sjelljet e tilla ndonjëherë drejt-
përdrejtë, e shpeshherë tërthorazi, kanë për qëllim të bëjnë ndarjen dhe trajtimin e pabarabartë 
të qytetarëve, përkatësisht shpien në veprimin e ndryshëm kundrejt individëve dhe grupeve të 
caktuara në situata të njëjta dhe të ngjashme. 

Duke vepruar me lëndët nga sfera e mbrojtjes së diskriminimit, Avokati i Popullit në vitin 2015 
konstatoi se numri i tyre është përafërsisht i njëjtë si edhe vitin e kaluar, me ç’rast përsëri më i për-
faqësuar janë lëndët që kanë të bëjnë me bazën etnike, pastaj diskriminimi në marrëdhënien e pu-
nës, parashtresat në lidhje me zbatimin e parimit afirmativ të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë, 
si dhe për mbrojtjen nga shqetësimi (mobingu) në vendin e punës. 

Në të gjitha rastet, Avokati i Popullit sugjeroi ndalimin e të gjitha formave të diskriminimit 
dhe përkujtimin e obligimit të zbatimit të masës afirmative të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë. 
Në shumicën e rasteve, ndërhyrjet e Avokatit të Popullit u pranuan, kurse për lëndët në të cilat 
qytetarët u ankuan në diskriminim në baza etnike për shkak të kufizimit të lirisë së lëvizjes dhe 
kthimit të tyre nga kufiri shtetëror, nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk është pranuar 
asnjë rekomandim/sugjerim i Avokatit të Popullit, edhe pse në mënyrë të pakontestueshme për-
caktohet shkelja e së drejtës së lirisë së lëvizjes së qytetarëve - pjesëtarë të bashkësisë rome. 
Përndryshe, gjendja me kufizimin e së drejtës së lëvizjes së qytetarëve nuk është ndryshuar që 
vërtetohet edhe me inkurajimin e qytetarëve për mbrojtjen e të drejtave në procedurë gjyqësore. 
Për t’u shënuar është ajo që janë miratuar disa aktgjykime të plotfuqishme me të cilat u vërtetuan 
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konstatimet e Avokatit të Popullit për diskriminim nga nëpunësit policorë në pikat kufitare, për çka 
me Raport të Veçantë ishte informuar paraprakisht Ministria e Punëve të Brendshme dhe Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë. 

Në kontekst të këtij problemi, e në funksion të zbatimit konsekuent të rregullave, Avokati i 
Popullit në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup dhe Komitetin e Helsinkut për të Drejtat 
e Njeriut gjatë vitit 2015, organizuan Konferencë me temë: „Kufizimi i së drejtës së lirisë së lëvizjes 
së romëve në pikat kufitare“, ku krahas Avokatit të Popullit morën pjesë edhe përfaqësuesit e Min-
istrisë së Punëve të Brendshme, Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe Jotolerancës së Këshillit 
të Evropës, OSBE/OHIHR, Komitetit të Helsinkut për të Drejtat e Njeriut dhe KHAM Dellçevë, që 
u përqendruan në fenomenin e profilimit racor dhe diskriminimit të romëve në pikat kufitare, e 
njëkohësisht të krahasuara ishin prezantimet dhe gjendjet në rajon dhe më gjerë. Në pajtim me 
standardet ndërkombëtare që në pjesë të madhe janë të inkorporuara në legjislacionin vendor, 
duke e pasur parasysh rolin pozitiv që organet shtetërore kanë për detyrë ta ushtrojnë në luftën me 
diskriminimin racor dhe etnik dhe promovimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit 
të së drejtës, me qëllim të sigurimit dhe garantimit të të drejtave dhe sigurisë së të gjithë perso-
nave njëjtë, pjesëmarrësit në Konferencë i dhanë rekomandimet e tyre që u dorëzuan te të gjitha 
institucionet relevante në Republikën e Maqedonisë. Mes tjerash, pjesëmarrësit në Konferencë 
rekomanduan të pushojë praktika e diskriminimit sistematik në bazë të përkatësisë etnike dhe pro-
filimit racor të romëve në pikat kufitare, pa dallim të paragjykimeve dhe stereotipave personale të 
personave të autorizuar zyrtarë. 

Gjatë vitit 2015 ishte vepruar edhe me parashtresat e qytetarëve për shkak të shkeljes, 
përkatësisht mosrespektimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë në shpalljet e pub-
likuara për punësim, kurse parashtruesit sugjeruan në nivelin e ulët të përfaqësimit të pjesëtarëve 
të bashkësisë shqiptare dhe bashkësisë vllahe, për çka konsideruan se ka trajtim të pabarabartë, 
përkatësisht diskriminim gjatë punësimit. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit ndërhyri në Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, Agjencinë e Mërgatës, Institucionin Nacional – Galeria 
Nacionale e Maqedonisë, si dhe në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. 

Duke marrë veprime në pajtim me kompetencën e përcaktuar, Avokati i Popullit nga organet/
institucionet e lartpërmendura grumbulloi të dhëna për numrin e përgjithshëm të të punësuarve, 
për të punësuarit të sistematizuar në vendet e punës udhëheqëse dhe numrin e të punësuarve të 
sistematizuar në vendet e punës joudhëheqëse. Këto të dhëna u kërkuan nga aspekti i zbatimit 
të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë. Njëkohësisht, në drejtim të veprimit efikas 
ishte realizuar inspektimi i drejtpërdrejtë dhe biseda me personat zyrtarë dhe përgjegjës. Pas 
veprimeve të marra u përcaktua se në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë realizimi i parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë nuk është në nivelin e duhur në planin e përgjithshëm, me 
ç’rast është konstatuar shkalla e ulët e përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla në 
vendet e punës udhëheqëse. Për gjendjen e tillë ishte dorëzuar sugjerimi për drejtorin e Agjencisë, 
i cili duke e pranuar këtë njoftoi se sugjerimi do të realizohet me hartimin e Planit dhe Programit 
Vjetor për Punësim, me ç’rast në pajtim me procedurën e caktuar me Ligjin për nëpunës adminis-
trativë në mënyrë konsekuente do të zbatohet edhe parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë. 
Gjendja e ngjashme ishte përcaktuar edhe në Galerinë Nacionale dhe Agjencinë e Mërgatës, për 
çka ishte dorëzuar rekomandimi për drejtorët, të cilët duke e pranuar këtë njoftuan se në të ardh-
men do të merren masat dhe veprimet për zbatimin përkatës të parimit të përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuatë, dhe do të mbahet konsideratë gjatë zgjedhjes të punësohet kuadri i cili në mënyrë 
përkatëse do të mund t’u përgjigjet nevojave në vendet e kërkuara të punës, në drejtim të zba-
timit konsekuent të parimit të përmendur kushtetues. Më tutje, Avokati i Popullit ka konstatuar se 
parimi kushtetues i përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë i pjesëtarëve të të gjitha bashkësive nga 
Sekretari i Përgjithshëm i Gjykatës Kushtetuese në përgjithësi nuk zbatohet dhe se gjendja në 
lidhje me përfaqësimin e të gjitha bashkësive, si në planin e përgjithshëm, ashtu edhe në planin e 
vendeve të punës udhëheqëse dhe joudhëheqëse është i pandryshuar dhe kjo është në nivel jo të 
duhur. Për gjendjen e tillë ishte dorëzuar rekomandimi për Sekretarin e Përgjithshëm të Gjykatës 
Kushtetuese, i cili e njoftoi Avokatin e Popullit se me miratimin e Amendamentit të Kushtetutës së 
RM-së dhe rritjen e kompetencave të Gjykatës Kushtetuese, do të merren veprimet urgjente për 
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ekipimin përkatës dhe shërbimin profesional. 
Duke vepruar me parashtresat për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve për shkak të 

shqetësimit në vendin e punës, Avokati i Popullit dorëzoi sugjerimet për zbatimin e dispozitave të 
Ligjit për mbrojtjen nga shqetësimi në vendin e punës dhe zbatimi i procedurës për ndërmjetësim 
dhe mbrojtje nga shqetësimi. Sugjerimet u pranuan dhe procedura u zbatua, me çka qytetarët u 
mbrojtën në mënyrë përkatëse. Në kontekst të këtij problemi është veprimi i Avokatit të Popullit 
me parashtresën e parashtruar nga mjeku specialist i spitalit të përgjithshëm në Veles për shkak 
të mosrespektimit të të drejtave të tij të marrëdhënies së punës me elementet e shqetësimit për 
shkak të përjashtimit nga procesi i punës. Pra, parashtruesi i parashtresës theksoi se drejtori i 
spitalit ku është i punësuar nuk e zbaton vendimin, si dhe konstatimin dhe mendimin e Fondit për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë për punë me orar të shkurtuar të punës prej katër 
orësh, me ç’rast ka miratuar Vendim për përcaktimin e rrogës, me të cilën i caktohet rroga prej 
85% nga dallimi ndërmjet rrogës së realizuar për punë me orar të shkurtuar të punës dhe rrogës 
që do ta realizonte duke punuar me orar të plotë të punës. Parashtruesi i parashtresës theksoi se 
pasi ka ngritur procedurë për realizimin e të drejtave të tij, drejtori i spitalit e ka përjashtuar nga 
procesi i punës për të cilin fitohen shtesat me para të rrogës. Duke e shqyrtuar tërë dokumen-
tacionin e bashkëngjitur nga parashtruesi dhe me mësimin e rregullativës që e rregullon këtë të 
drejtë, Avokati i Popullit konstatoi se organi i autorizuar ka miratuar vendim joligjor, për shkak që 
dorëzoi sugjerimin me të cilin kërkoi së pari që vendimi i miratuar të anulohet dhe të miratohet 
vendimi i ri me të cilin do të paguhet rroga me shumë të plotë, si dhe sugjerimi për shqetësimin e 
bërë në vendin e punës (ushtrimi i mobingut). Gjatë procedurës së pari drejtori refuzoi të veprojë 
me udhëzimet e dhëna nga Avokati i Popullit, mirëpo pas sugjerimit të dorëzuar që t’i bëhet pre-
sion parashtruesit dhe përjashtimit të tij nga procesi i punës, dhe faktet e dhëna për nevojën nga 
veprimi ligjor, drejtori i institucionit miratoi Vendim të ri për pagesën e rrogës me përqindjen e 
korrigjuar me shumën e plotë prej 100%, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën. 

Krahas veprimit në fjalë, Avokati i Popullit vazhdoi ta ndjek rregullativën për antidiskriminim, 
si dhe të marrë pjesë në ngjarje, seminare dhe punëtori për mbrojtjen nga diskriminimi dhe zba-
timin e parimit të drejtë dhe adekuatë. Përfaqësuesi i Seksionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori 
pjesë në grupin e punës për hartimin e Strategjisë së re për mbrojtjen nga diskriminimi, me ç’rast 
u dha kontributi aktiv me vërejtjet konkrete në aftësimin institucional dhe zbatimin e aktiviteteve 
që dalin prej saj. Njëkohësisht, Avokati i Popullit hartoi raport të veçantë në shqyrtimin e 8-10 ra-
portit periodik të Republikës së Maqedonisë në pjesën e zbatimit të Konventës Ndërkombëtare për 
eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor, që e dorëzoi te Komiteti për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. 

Barazia ndërmjet femrave dhe meshkujve është e garantuar me Kushtetutën dhe ligjet e Re-
publikës së Maqedonisë, për shkak që shteti është obliguar të vendos politika të mundësive të bara-
barta dhe mosdiskriminimit në bazë të gjinisë. Në kontekst të kësaj mase në nenin 9 të Kushtetutës 
së Republikës së Maqedonisë parashihet barazia e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë në liritë 
dhe të drejtat pavarësisht gjinisë, kurse Ligji për mundësitë e barabarta të femrave dhe meshkujve 
parashikon krijimin e kushteve për barazinë ndërmjet qytetarëve, veçanërisht në lidhje me gjininë 
dhe ndalimin e diskriminimit në bazë të gjinisë. Pastaj, në ligjin e njëjtë janë përcaktuar masat 
themelore dhe masat e veçanta për vendosjen e mundësive të barabarta dhe trajtimin e njëjtë të 
femrave dhe meshkujve në të gjitha sferat e jetesës shoqërore. Me këtë ligj ndalohet diskriminimi 
në bazë të gjinisë në sektorin publik dhe privat, me vështrimin e drejtpërdrejtë të segmentit të 
punësimit. Me dispozitën nga neni 3 të Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, krahas shumë bazave 
të theksuara ndalohet diskriminimi në bazë të gjinisë dhe arsimit, kurse me dispozitat e mëtejshme 
ndalohet çdo diskriminim i drejtpërdrejtë apo i tërthortë sipas këtyre dy bazave, si dhe thirrja dhe 
nxitja e diskriminimit dhe ndihma e veprimit diskriminues. 

Duke pasur parasysh zbatimin e këtij obligimi edhe këtë vit raportues, Avokati i Popullit krahas 
hulumtimit për shqyrtimin e gjendjes për zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë 
të bashkësive, zbatoi hulumtim paralel edhe për strukturën gjinore edhe strukturën arsimore të të 
punësuarve në 1.238 institucione, prej të cilave janë përgjigjur 1.202 institucione. Nga të gjitha 
institucionet ishte kërkuar në pasqyrë tabelare të dorëzohen të dhënat për gjendjen në lidhje me 
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Tabela nr. 1 Përfaqësimi gjinor sipas llojit të vendit të punës dhe arsimit

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

Pers. të zgjedhur apo të emëruar 2881 1575 54,67 1306 45,33 1544 53,59 1302 45,19 17 0,59 14 0,49 4

Vende pune udhëheqëse 8861 4843 54,55 4028 45,45 4169 47,04 3391 38,26 142 1,6 125 1,41 511 5,77 506 5,71 11 0,12 6 0,07

Vende pune joudhëheqëse 108771 54941 50,51 53830 49,49 18594 17,09 27469 25,25 2705 2,49 3471 3,19 26276 24,16 19014 17,48 7366 6,77 3876 3,56

Të punësuar në organ 120513 61349 50,51 59164 49,09 24307 20,17 32162 26,69 2864 2,38 3596 2,98 26801 22,24 19524 16,2 7377 6,12 3882 3,22
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SHKALLA E ARSIMIT

Arsimi sipëror Të punësuar sipas gjinisë Arsim i lartë dyvjeçar Arsim i mesëm Arsim fillor

GJITHSEJ 120513 56469 6460 46325

gjininë (numri i përgjithshëm i personave të zgjedhur dhe të emëruar, numri i përgjithshëm i 
vendeve të punës udhëheqëse dhe joudhëheqëse), si dhe pasqyrë të hollësishme për shkallën 
e arsimit të të punësuarve sipas gjinisë dhe sistematizimi i tyre në vendet e punës udhëheqëse, 
përkatësisht vendet e punës joudhëheqëse në lidhje me shkallën e arsimit (arsimi i lartë, arsimi 
sipëror, arsimi i mesëm dhe arsimi fillor). 

Nga analiza e të dhënave të dorëzuara mund të shqyrtojmë sa prej gjithsej 120.513 të pu-
nësuarve në institucione, 61.349 janë meshkuj (50,51%), kurse 59.164 (49,09%) janë femra. Në 
lidhje me personat e zgjedhur dhe të emëruar konstatimi është se përfaqësimi i gjinisë femërore në 
institucione arrin 1.306 (45,33%), kurse përfaqësimi i gjinisë mashkullore është 1.575 (54,67%). 
Si edhe te kategoria paraprake, i ngjashëm është edhe korrelacioni ndërmjet femrave dhe meshku-
jve te vendet e punës udhëheqëse, ashtu që përfaqësimi i gjinisë femërore në institucione është 
4.028 (45,45%), kurse përfaqësimi i gjinisë mashkullore arrin 4.843 (54,55%). Te vendet e pu-
nës joudhëheqëse korrelacioni është më i shprehur, me ç’rast përfaqësimi i gjinisë femërore arrin 
53.830 (49,49%), kurse përfaqësimi i gjinisë mashkullore arrin 54.941 (50,51%).

Nga gjithsej 120.513 të punësuar meshkuj dhe femra në administratë, 56.469 (46,85%) 
janë me arsim të lartë, 6.460 (5,36%) janë me arsim sipëror, 46.325 (38,43%) janë me arsim të 
mesëm, kurse 11.259 (9,34%) janë me arsim fillor. 

Analiza e të dhënave tregon se prej 56.469 të punësuarve në administratë me arsim të lartë 
32.162 (26,69%) janë femra, kurse 24.307 (20,17%) janë meshkuj. Prej tyre, në kategorinë e 
personave të zgjedhur dhe të emëruar 1.302 (45,19%) janë femra, kurse 1.544 (53,59%) janë 
meshkuj. Në vendet e punës udhëheqëse 3.391 (38,26%) janë femra, kurse 4.169 (47,04%) janë 
meshkuj, kurse në vendet e punës joudhëheqëse 27.469 (25,25%) janë femra, kurse 18.594 
(17,09%) janë meshkuj.

Avokati i Popullit konstaton edhe këtë vit më i vogël është numri i përgjithshëm i të punësu-
arve femra në lidhje me numrin e meshkujve në administratë, kurse numri i tyre është më i vogël 
edhe në vendet e punës udhëheqëse. Dukshëm është më i madh numri i femrave me arsim të lartë 
në administratë në lidhje me numrin e meshkujve, por përsëri mbetet trendi që meshkujt janë më 
të shumtë në lidhje me numrin e femrave si persona të zgjedhur dhe të emëruar edhe në vendet e 
punës joudhëheqëse.

Prej 6.460 të punësuarve me arsimin sipëror 3.596 (2,98%) janë femra, kurse 2.864 (2,38%) 
janë meshkuj. Prej tyre në persona të zgjedhur dhe të emëruar si edhe vitin e kaluar nuk ka asnjë 
femër, kurse 17 (0,59%) janë meshkuj. Në vendet e punës udhëheqëse 125 (1,41%) janë femra, 
kurse 142 (1,6%) janë meshkuj. Në vendet e punës joudhëheqëse 3.471 (3,19%) janë femra, 
kurse 2.705 (2,49%) janë meshkuj. 

Në bazë të të dhënave të prononcuara, Avokati i Popullit konstatoi se me arsimin sipëror në 
administratë, më tepër janë të punësuar femra, se sa meshkuj dhe se nuk ka asnjë femër si per-
son i zgjedhur dhe i emëruar, njëherit më i vogël është numri i femrave edhe në vendet e punës 
udhëheqëse.

Prej 46.325 të punësuarve në administratë me arsim të mesëm 19.524 (16,2%) janë femra, 
kurse 26.801 (22,24%) janë meshkuj. Prej tyre në vendet e punës udhëheqëse 506 (5,71%) janë 
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femra, kurse 511 (5,77%) janë meshkuj, në vendet e punës joudhëheqëse 19.014 (17,48%) janë 
femra, kurse 26.276 (24,16%) janë meshkuj.

Analiza e të dhënave për korrelacionin femra – meshkuj me arsim të mesëm tregon se 
pjesëtarët e gjinisë mashkullore janë dukshëm më të shumtë në lidhje me pjesëtarët e gjinisë 
femërore.

E ngjashme është gjendja edhe me përfaqësimin gjinor në lidhje me arsimin fillor, nga gjith-
sej 11.259 të punësuarve me arsim fillor në administratë 3.882 (3,22%) janë femra, kurse 7.377 
(6,12%) janë meshkuj.

Duke e pasur parasysh gjendjen e tillë, Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues konstaton 
pabarazi gjinore, si në lidhje me numrin e përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe në lidhje me 
shkallën e arsimit, për çka sugjeron në nevojën nga marrja e masave dhe aktiviteteve për respek-
timin e parimit të barazisë ndërmjet meshkujve dhe femrave, përkatësisht sistematizimit përkatës 
të vendeve të punës në bazë të gjinisë dhe shkallës së arsimit, veçanërisht në vendet e punës 
udhëheqëse. 

• Kthimi i qytetarëve nga pikat kufitare, veça-
nërisht pjesëtarët e bashkësisë rome vazhdoi 
edhe në vitin 2015. Diskriminimi i konstatuar 
nga Avokati i Popullit është vërtetuar edhe 
me aktgjykim të prerë gjyqësor edhe krahas 
asaj që Ministria e Punëve të Brendshme mo-
hon me ngulm;

• Nuk ekzistojnë kritere ligjore të qarta dhe të 
dykuptimta me të cilat vepron kontrolli kufi-
tar që shpie në subjektivitet dhe shkelje të të 
drejtave të qytetarëve nga policia kufitare;

• Gjatë punësimit dhe avancimit të pjesëtarëve 
të bashkësive më të vogla etnike në mënyrë 
të paplotë respektohet parimi kushtetues i 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë;

• Mungojnë trajnimet cilësore për përforcimin 
e kapaciteteve të institucioneve për mbro-
jtjen nga diskriminimi (veçanërisht në nive-
lin e menaxherit), si dhe fushatat edukative 
informative për përforcimin e vetëdijes së 
qytetarëve për njohjen e diskriminimit në të 
gjitha format e paraqitjes dhe mundësive për 
mbrojtje.

• Ministria e Punëve të Brendshme në vep-
rimin ta respektojë të drejtën e lirisë së 
lëvizjes së të gjithë qytetarëve njëjtë, 
kurse kufizimi të jetë në pajtim me atë që 
parashihet me Kushtetutë, ligjet dhe mar-
rëveshjet ndërkombëtare;

• Të merren masat për plotësimin e plotë 
të normativës me të cilën vepron policia 
kufitare, si dhe përcaktimi i obligimit të 
personave zyrtarë për miratimin e vendim-
it të arsyetuar në formën me shkrim për 
daljen e palejuar nga shteti, me çka do të 
mundësohet siguria juridike dhe mbrojtja 
e mëtejshme e të drejtave të qytetarëve; 

• Në planet dhe programet vjetore për 
punësim në mënyrë konsekuente të zba-
tohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuatë dhe pa kufizim të zbatohet gjatë 
punësimit dhe avancimit të pjesëtarëve të 
bashkësive më të vogla etnike;

• Përmes përmbajtjeve dhe punëtorive të 
vazhdueshme edukative nga organet dhe 
institucionet shtetërore kompetente të 
ngrihet dhe përforcohet vetëdija te menax-
himi dhe te të punësuarit për diskrimin-
imin.

Konstatime Rekomandime
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Njëra ndër vlerat themelore që është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, 
është zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve që u takojnë të gjitha 
bashkësive. 

Avokati i Popullit në pajtim me kompetencën e përcaktuar kushtetuese edhe këtë vit rapor-
tues, si edhe vitet paraprake, krahas veprimit në fjalë në të cilën qytetarët prononcuan ankesë për 
mbrojtjen e këtij parimi, zbatoi hulumtim për shkallën e zbatimit të tij.

Para veprimit në këtë hulumtim gjithëpërfshirës, Avokati i Popullit bëri azhurnimin e institucion-
eve në pjesën e arsimit, shëndetësisë, kulturës dhe vetëqeverisjes lokale, ashtu që baza momentale 
e të dhënave tregon ekzistimin e 1.206 institucioneve publike, përkatësisht këtë vit raportues numri 
i tyre është më i madh për 129, në dallim nga viti i kaluar raportues kur u reduktua në 1.077.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit tregoi kritikë publike për Ministrinë e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës për shkak të mosdorëzimit të të dhënave për azhurnimin e bazës me institucionet 
publike, që me shkrim u kërkua gjatë vitit 2015. 

Duke vepruar në këtë drejtim, si edhe vitet e kaluara edhe këtë vit raportues, Avokati i Popullit 
me tabelat e përgatitura paraprake, iu drejtua organeve të administratës shtetërore, organeve dhe 
organizatave të pavarura, njësive të vetëqeverisjes lokale, institucioneve shëndetësore, kulturore 
dhe arsimore, gjykatave dhe prokurorive dhe institucioneve dhe shërbimeve tjera kundrejt të cilave 
vepron me kompetencë. Kërkesa me shkrim me tabelat e përgatitura për plotësim u dorëzuan te 
1.206 institucione prej të cilave 1.202 dorëzuan të dhëna, kurse vetëm 4 institucione edhe kra-
has urgjencave me shkrim dhe kontakteve telefonike nuk dorëzuan përgjigje. Të dhënat nuk janë 
marrë nga SHF “Shën Cirili dhe Metodi” nga fshati Buçin – Krushevë, SHF “Naim Frashëri“ nga fshati 
Studeniçan – Shkup, SHF “Gjergj Kastrioti Skënderbeu“ nga fshati Haraçin dhe Fakulteti i Arteve 
nga Tetova, me çka e penguan punën e Avokatit të Popullit. Në lidhje me institucionet që nuk iu 
përgjigjën kërkesave të Avokatit të Popullit të dhënat e futura nuk janë azhurnuar dhe e paraqesin 
gjendjen nga viti i kaluar. Theksojmë se Ndërmarrja Publike e Republikës së Maqedonisë edhe kra-
has kërkesës dhe sugjerimit për nevojën nga dorëzimi i të dhënave për këtë institucion, dorëzoi të 
dhëna përmbledhëse për të gjitha prokuroritë në Republikën e Maqedonisë, për shkak që të dhënat 
për prokurorinë janë marrë nga viti i kaluar.

PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

Pasqyra tabelare përmbledhëse për vitin 2015
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 4 80,0 1 20,0

Vende udhëheqëse të punës 15 13 86,7 2 13,3
Vende joudhëheqëse të punës 30 24 80,0 2 6,7 1 3,3 1 3,3 2 6,7
Të punësuar në organ 50 41 82,0 5 10,0 1 2,0 1 2,0 2 4,0
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 52 38 73,1 13 25,0 1 1,9
Vende joudhëheqëse të punës 221 154 69,7 58 26,2 2 0,9 2 0,9 3 1,4 2 0,9
Të punësuar në organ 277 195 70,4 72 26,0 3 1,1 2 0,7 3 1,1 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 43 11 25,6 24 55,8 1 2,3 2 4,7 2 4,7 1 2,3 2 4,7
Të punësuar në organ 74 30 40,5 31 41,9 1 1,4 3 4,1 3 4,1 3 4,1 3 4,1

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

Vende udhëheqëse të punës 5 5 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 18 13 72,2 3 16,7 1 5,6 1 5,6

Të punësuar në organ 30 23 76,7 5 16,7 1 3,3 1 3,3
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 9 6 66,7 2 22,2 1 11,1
Vende udhëheqëse të punës 10 9 90,0 1 10,0
Vende joudhëheqëse të punës 13 12 92,3 1 7,7 0,0
Të punësuar në organ 32 27 84,4 3 9,4 1 3,1 1 3,1

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

Vende udhëheqëse të punës 14 11 78,6 2 14,3 1 7,1
Vende joudhëheqëse të punës 18 15 83,3 1 5,6 1 5,6 1 5,6 0,0
Të punësuar në organ 45 33 73,3 5 11,1 1 2,2 3 6,7 2 4,4 1 2,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 11 11 100,0
Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 12 9 75,0 3 25,0

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 1 1 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 59 46 78,0 9 15,3 3 5,1 1 1,7 0,0
Të punësuar në organ 89 66 74,2 17 19,1 4 4,5 1 1,1 1 1,1
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 19 13 68,4 6 31,6
Vende udhëheqëse të punës 7 6 85,7 0,0 1 14,3
Vende joudhëheqëse të punës 61 57 93,4 1 1,6 2 3,3 1 1,6

Të punësuar në organ 87 76 87,4 7 8,0 2 2,3 2 2,3
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 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 76 54 71,1 17 22,4 1 1,3 2 2,6 2 2,6
Të punësuar në organ 114 90 78,9 19 16,7 1 0,9 2 1,8 2 1,8
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 5 50,0 2 20,0 1 10,0 2 20,0
Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 5 5 100,0

Të punësuar në organ 16 11 68,8 2 12,5 1 6,3 2 12,5
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0 0,0
Vende udhëheqëse të punës 128 117 91,4 5 3,9 3 2,3 3 2,3
Vende joudhëheqëse të punës 305 261 85,6 28 9,2 3 1,0 8 2,6 4 1,3 1 0,3

Të punësuar në organ 437 381 87,2 34 7,8 3 0,7 11 2,5 7 1,6 1 0,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 7 5 71,4 2 28,6
Vende udhëheqëse të punës 22 12 54,5 8 36,4 2 9,1
Vende joudhëheqëse të punës 73 46 63,0 22 30,1 4 5,5 1 1,4

Të punësuar në organ 102 63 61,8 32 31,4 4 3,9 3 2,9
Pers. të zgjedhur ose të emëruar
Vende udhëheqëse të punës 10 10 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 59 54 91,5 2 3,4 1 1,7 2 3,4

Të punësuar në organ 69 64 92,8 2 2,9 1 1,4 2 2,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 11 8 72,7 3 27,3

Vende udhëheqëse të punës

Vende joudhëheqëse të punës

Të punësuar në organ 11 8 72,7 3 27,3
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 6 5 83,3 1 16,7

Vende udhëheqëse të punës 901 758 84,1 108 12,0 5 0,6 2 0,2 21 2,3 3 0,3 1 0,1 3 0,3
Vende joudhëheqëse të punës 10534 8080 76,7 2064 19,6 101 1,0 75 0,7 147 1,4 14 0,1 34 0,3 19 0,2
Të punësuar në organ 11441 8843 77,3 2173 19,0 106 0,9 77 0,7 168 1,5 17 0,1 35 0,3 22 0,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 51 29 56,9 20 39,2 1 2,0 1 2,0
Vende joudhëheqëse të punës 95 40 42,1 43 45,3 5 5,3 1 1,1 1 1,1 2 2,1 2 2,1 1 1,1
Të punësuar në organ 150 71 47,3 64 42,7 6 4,0 1 0,7 2 1,3 2 1,3 3 2,0 1 0,7
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 4 100,0
Vende udhëheqëse të punës 53 42 79,2 8 15,1 1 1,9 2 3,8

Vende joudhëheqëse të punës 168 95 56,5 64 38,1 1 0,6 1 0,6 3 1,8 0,0 2 1,2 2 1,2

Të punësuar në organ 225 141 62,7 72 32,0 1 0,4 1 0,4 4 1,8 2 0,9 2 0,9 2 0,9
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0
Vende udhëheqëse të punës 39 34 87,2 4 10,3 1 2,6
Vende joudhëheqëse të punës 93 48 51,6 40 43,0 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 0,0
Të punësuar në organ 134 83 61,9 45 33,6 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3
Vende udhëheqëse të punës 121 111 91,7 8 6,6 1 0,8 1 0,8
Vende joudhëheqëse të punës 866 662 76,4 139 16,1 22 2,5 10 1,2 18 2,1 3 0,3 7 0,8 5 0,6

Të punësuar në organ 994 776 78,1 150 15,1 23 2,3 10 1,0 19 1,9 3 0,3 7 0,7 6 0,6
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 3 3 100,0
Vende udhëheqëse të punës 17 14 82,4 2 11,8 1 5,9

Vende joudhëheqëse të punës 194 164 84,5 13 6,7 2 1,0 1 0,5 5 2,6 2 1,0 5 2,6 2 1,0

Të punësuar në organ 214 181 84,6 15 7,0 2 0,9 1 0,5 6 2,8 2 0,9 5 2,3 2 0,9
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 42 35 83,3 4 9,5 1 2,4 1 2,4 1 2,4

Vende joudhëheqëse të punës 122 66 54,1 47 38,5 1 0,8 5 4,1 1 0,8 2 1,6

Të punësuar në organ 168 102 60,7 52 31,0 2 1,2 1 0,6 7 4,2 2 1,2 2 1,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 2 100,0 0,0
Vende udhëheqëse të punës 13 8 61,5 5 38,5

Vende joudhëheqëse të punës 38 10 26,3 24 63,2 1 2,6 3 7,9

Të punësuar në organ 53 20 37,7 29 54,7 1 1,9 3 5,7
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 45 38 84,4 2 4,4 1 2,2 3 6,7 1 2,2
Vende udhëheqëse të punës 166 113 68,1 24 14,5 12 7,2 13 7,8 2 1,2 2 1,2
Vende joudhëheqëse të punës 263 179 68,1 72 27,4 4 1,5 2 0,8 2 0,8 1 0,4 1 0,4 2 0,8
Të punësuar në organ 474 330 69,6 98 20,7 17 3,6 2 0,4 18 3,8 3 0,6 1 0,2 5 1,1
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 26 20 76,9 5 19,2 1 3,8
Vende joudhëheqëse të punës 212 114 53,8 71 33,5 7 3,3 4 1,9 9 4,2 2 0,9 5 2,4

Të punësuar në organ 242 136 56,2 76 31,4 8 3,3 5 2,1 10 4,1 2 0,8 5 2,1
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 3 2 66,7 1 33,3
Vende udhëheqëse të punës 87 76 87,4 8 9,2 2 2,3 1 1,1

Vende joudhëheqëse të punës 897 704 78,5 127 14,2 12 1,3 6 0,7 17 1,9 8 0,9 7 0,8 16 1,8

Të punësuar në organ 987 782 79,2 136 13,8 12 1,2 6 0,6 19 1,9 9 0,9 7 0,7 16 1,6
Pers. të zgjedhur ose të emëruar
Vende udhëheqëse të punës 36 31 86,1 3 8,3 1 2,8 1 2,8
Vende joudhëheqëse të punës 189 98 51,9 78 41,3 3 1,6 4 2,1 1 0,5 3 1,6 1 0,5 1 0,5

Të punësuar në organ 225 129 57,3 81 36,0 3 1,3 4 1,8 2 0,9 3 1,3 2 0,9 1 0,4
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0

Vende udhëheqëse të punës 70 61 87,1 7 10,0 1 1,4 1 1,4
Vende joudhëheqëse të punës 212 162 76,4 29 13,7 5 2,4 4 1,9 4 1,9 1 0,5 5 2,4 2 0,9
Të punësuar në organ 286 226 79,0 37 12,9 6 2,1 4 1,4 5 1,7 1 0,3 5 1,7 2 0,7
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 3 60,0 1 20,0 1 20,0

Vende udhëheqëse të punës 47 38 80,9 3 6,4 3 6,4 1 2,1 2 4,3
Vende joudhëheqëse të punës 304 224 73,7 55 18,1 3 1,0 9 3,0 6 2,0 5 1,6 1 0,3 1 0,3
Të punësuar në organ 356 265 74,4 58 16,3 4 1,1 13 3,7 7 2,0 7 2,0 1 0,3 1 0,3
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 4 80,0 1 20,0
Vende udhëheqëse të punës 106 95 89,6 7 6,6 1 0,9 3 2,8
Vende joudhëheqëse të punës 594 510 85,9 65 10,9 4 0,7 3 0,5 5 0,8 3 0,5 3 0,5 1 0,2
Të punësuar në organ 705 609 86,4 73 10,4 5 0,7 3 0,4 5 0,7 6 0,9 3 0,4 1 0,1
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0
Vende udhëheqëse të punës 80 70 87,5 5 6,3 2 2,5 1 1,3 1 1,3 1 1,3

Vende joudhëheqëse të punës 367 192 52,3 13 3,5 67 18,3 56 15,3 22 6,0 8 2,2 8 2,2 1 0,3

Të punësuar në organ 449 263 58,6 19 4,2 69 15,4 57 12,7 23 5,1 8 1,8 9 2,0 1 0,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 1 1 100,0
Vende udhëheqëse të punës 11 11 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 391 361 92,3 16 4,1 2 0,5 5 1,3 3 0,8 2 0,5 2 0,5

Të punësuar në organ 403 373 92,6 16 4,0 2 0,5 5 1,2 3 0,7 2 0,5 2 0,5
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 1 1 100,0
Vende udhëheqëse të punës 12 11 91,7 1 8,3

Vende joudhëheqëse të punës 13 10 76,9 3 23,1 0,0

Të punësuar në organ 26 22 84,6 3 11,5 1 3,8
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 1 1 100,0
Vende udhëheqëse të punës 28 20 71,4 6 21,4 1 3,6 1 3,6

Vende joudhëheqëse të punës 73 42 57,5 20 27,4 2 2,7 2 2,7 2 2,7 3 4,1 1 1,4 1 1,4

Të punësuar në organ 102 62 60,8 27 26,5 2 2,0 2 2,0 2 2,0 4 3,9 1 1,0 2 2,0

Pers. të zgjedhur ose të emëruar

Vende udhëheqëse të punës 42 39 92,9 1 2,4 2 4,8

Vende joudhëheqëse të punës 1814 25 1,4 1560 86,0 128 7,1 76 4,2 7 0,4 1 0,1 17 0,9

Të punësuar në organ 1856 25 1,3 1599 86,2 129 7,0 76 4,1 7 0,4 1 0,1 19 1,0

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 51 45 88,2 5 9,8 1 2,0

Të punësuar në organ 84 68 81,0 12 14,3 2 2,4 1 1,2 1 1,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 138 115 83,3 18 13,0 2 1,4 1 0,7 2 1,4

Vende udhëheqëse të punës 5 5 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 267 215 80,5 34 12,7 6 2,2 2 0,7 3 1,1 5 1,9 1 0,4 1 0,4

Të punësuar në organ 410 335 81,7 52 12,7 8 2,0 2 0,5 3 0,7 6 1,5 3 0,7 1 0,2
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 89 64 71,9 20 22,5 2 2,2 1 1,1 2 2,2

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

Vende joudhëheqëse të punës 240 199 82,9 25 10,4 2 0,8 3 1,3 9 3,8 1 0,4 1 0,4

Të punësuar në organ 334 267 79,9 46 13,8 4 1,2 3 0,9 10 3,0 1 0,3 3 0,9
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 430 346 80,5 56 13,0 3 0,7 1 0,2 8 1,9 6 1,4 6 1,4 4 0,9

Vende udhëheqëse të punës 24 21 87,5 3 12,5

Vende joudhëheqëse të punës 1969 1576 80,0 272 13,8 36 1,8 24 1,2 20 1,0 25 1,3 7 0,4 9 0,5

Të punësuar në organ 2423 1943 80,2 331 13,7 39 1,6 25 1,0 28 1,2 31 1,3 13 0,5 13 0,5
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0
Vende udhëheqëse të punës 156 111 71,2 40 25,6 1 0,6 2 1,3 2 1,3 0,0
Vende joudhëheqëse të punës 1337 1025 76,7 251 18,8 10 0,7 4 0,3 18 1,3 23 1,7 1 0,1 5 0,4

Të punësuar në organ 1495 1137 76,1 292 19,5 11 0,7 4 0,3 20 1,3 25 1,7 1 0,1 5 0,3

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 23 17 73,9 6 26,1

Vende udhëheqëse të punës 47 34 72,3 11 23,4 1 2,1 1 2,1

Vende joudhëheqëse të punës 1017 780 76,7 161 15,8 15 1,5 26 2,6 10 1,0 14 1,4 4 0,4 7 0,7

Të punësuar në organ 1087 831 76,4 178 16,4 16 1,5 26 2,4 10 0,9 14 1,3 4 0,4 8 0,7
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 104 79 76,0 14 13,5 10 9,6 1 1,0

Vende udhëheqëse të punës 712 528 74,2 147 20,6 12 1,7 2 0,3 8 1,1 3 0,4 2 0,3 10 1,4

Vende joudhëheqëse të punës 5017 3779 75,3 941 18,8 101 2,0 37 0,7 78 1,6 34 0,7 12 0,2 35 0,7

Të punësuar në organ 5833 4386 75,2 1102 18,9 123 2,1 39 0,7 87 1,5 37 0,6 14 0,2 45 0,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 20 13 65,0 7 35,0

Vende udhëheqëse të punës 27 22 81,5 4 14,8 1 3,7

Vende joudhëheqëse të punës 793 674 85,0 95 12,0 2 0,3 5 0,6 7 0,9 10 1,3

Të punësuar në organ 840 709 84,4 106 12,6 2 0,2 5 0,6 8 1,0 10 1,2

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 162 92 56,8 50 30,9 8 4,9 3 1,9 1 0,6 4 2,5 2 1,2 2 1,2

Vende udhëheqëse të punës 1076 920 85,5 107 10,0 11 1,0 1 0,1 17 1,6 9 0,8 4 0,4 7 0,7
Vende joudhëheqëse të punës 10665 8053 75,5 1982 18,6 194 1,8 86 0,8 132 1,2 91 0,9 43 0,4 84 0,8

Të punësuar në organ 11903 9065 76,1 2139 18,0 213 1,8 90 0,8 150 1,3 104 0,9 49 0,4 93 0,8
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 109 83 76,1 21 19,3 1 0,9 4 3,7

Vende udhëheqëse të punës 1317 1084 82,3 169 12,8 14 1,1 6 0,5 18 1,4 17 1,3 4 0,3 5 0,4

Vende joudhëheqëse të punës 16242 12276 75,6 2270 14,0 315 1,9 804 4,9 256 1,6 83 0,5 92 0,6 146 0,9

Të punësuar në organ 17668 13443 76,1 2460 13,9 330 1,9 810 4,6 278 1,6 100 0,6 96 0,5 151 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 119 90 75,6 21 17,6 5 4,2 1 0,8 2 1,7

Vende udhëheqëse të punës 2493 2080 83,4 246 9,9 32 1,3 1 0,0 64 2,6 34 1,4 14 0,6 22 0,9

Vende joudhëheqëse të punës 16558 13496 81,5 2036 12,3 188 1,1 193 1,2 305 1,8 86 0,5 98 0,6 156 0,9

Të punësuar në organ 19170 15666 81,7 2303 12,0 220 1,1 194 1,0 374 2,0 121 0,6 112 0,6 180 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 223 148 66,4 58 26,1 6 2,7 6 2,7 2 0,9 1 0,4 2 0,9

Vende udhëheqëse të punës 210 112 53,3 80 37,9 13 6,2 1 0,5 1 0,5 3 1,4

Vende joudhëheqëse të punës 19218 12504 65,1 5485 28,5 595 3,1 106 0,6 218 1,1 79 0,4 66 0,3 165 0,9

Të punësuar në organ 19651 12764 65,0 5623 28,6 614 3,1 107 0,5 224 1,1 81 0,4 68 0,3 170 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 71 57 80,3 12 16,9 2 2,8

Vende udhëheqëse të punës 96 57 59,4 34 35,4 2 2,1 1 1,0 2 2,1

Vende joudhëheqëse të punës 8133 5908 72,6 1870 23,0 124 1,5 24 0,3 117 1,4 52 0,6 12 0,1 26 0,3

Të punësuar në organ 8300 6022 72,6 1916 23,1 126 1,5 24 0,3 120 1,4 54 0,6 12 0,1 26 0,3

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 917 764 83,3 105 11,5 5 0,5 13 1,4 7 0,8 3 0,3 20 2,2

Vende udhëheqëse të punës 226 150 66,4 70 31,0 4 1,8 2 0,9

Vende joudhëheqëse të punës 1220 954 78,2 212 17,4 4 0,3 9 0,7 20 1,6 16 1,3 2 0,2 3 0,2

Të punësuar në organ 2363 1868 79,1 387 16,4 9 0,4 9 0,4 37 1,6 23 1,0 5 0,2 25 1,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 157 135 86,0 17 10,8 1 0,6 2 1,3 2 1,3

Vende udhëheqëse të punës 221 193 87,8 15 6,8 2 0,9 1 0,5 6 2,7 3 1,4

Vende joudhëheqëse të punës 7588 6537 86,1 602 7,9 100 1,3 85 1,1 124 1,6 64 0,8 26 0,3 50 0,7

Të punësuar në organ 7966 3866 86,2 634 8,0 102 1,3 87 1,1 132 1,7 66 0,8 26 0,3 53 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2881 2234 77,5 467 16,2 46 1,6 8 0,3 50 1,7 28 1,0 15 0,5 33 1,1

Vende udhëheqëse të punës 8861 7147 80,7 1225 13,8 113 1,3 18 0,2 173 2,0 89 1,0 32 4,0 64 0,7

Vende joudhëheqëse të punës 108771 80586 74,1 20959 19,3 2075 1,9 1672 1,5 1592 1,5 665 0,6 478 0,4 744 0,7

Të punësuar në organ 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

2014 108848 80385 73,9 21199 19,5 2045 1,9 1497 1,4 1689 1,6 716 0,7 482 0,4 835 0,8
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Pasqyra tabelare krahasuese për vitet 2007-2015
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2015 120513 89967 74,7 22651 18,8 2234 1,9 1698 1,4 1815 1,5 782 0,6 525 0,4 841 0,7

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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Maqedonas Shqiptarë Turq Romë

Prej të dhënave të fituara nga hulumtimi, mund të konkludohet se këtë vit raportues për 
shkak të numrit të rritur të institucioneve të përfshira, numri i të punësuarve është rritur për 
11.674 prej vitit të kaluar. Të dhënat sugjerojnë se thuajse te të gjitha institucionet është rritur 
numri i të punësuarve në dallim prej vitit të kaluar. Ky konstatim së pari ka të bëjë me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, njësive të 
vetëqeverisjes lokale, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Mbrojtjes, prokuroritë 
publike themelore dhe ndërmarrjet publike. Pra, do të theksonim se dallimi më i madh prej vitit të 
kaluar paraqitet te Ministria e Punëve të Brendshme me gjithsej 11.441 të punësuar, që sugjeron 
në 666 punësime të reja në këtë organ gjatë vitit 2015.

Njëherit do të theksonim se të dhënat që janë dhënë në pasqyrën tabelare kanë të bëjnë me 
personat që janë në marrëdhënie të rregullt të punës, përkatësisht persona të punësuar në kohë 
të pacaktuar.

Nga analiza e të dhënave, Avokati i Popullit konstatoi se ekziston një përparim i lehtë i cak-
tuar sasior, përkatësisht përparim joreal, e jo përparim cilësor në zbatimin e parimit të drejtë dhe 
adekuatë, por njëherit konstatohet edhe ekzistimi i numrit të madh të institucioneve që e kanë 
arritur nivelin e detyrueshëm, përkatësisht nivelin e duhur të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë. 
Konstatimi i tillë i Avokatit të Popullit përsëritet me vite më herët, dhe ky udhëzon në konkluzionin 
se në institucione të veçanta në mënyrë të pamjaftueshme është zbatuar parimi i përfaqësim-
it të drejtë dhe adekuatë, që është karakteristike kur analizohen të dhënat për përfaqësimin e 
pjesëtarëve të bashkësive te kuadri udhëheqës, por edhe përfaqësimin e pjesëtarëve të bashkë-
sive të vogla, si në nivelin e të punësuarve të përgjithshëm, ashtu edhe të punësuarve në vendet 
e punës udhëheqëse.

Nga ana tjetër, përsëri si edhe vitet paraprake prezent është konstatimi se te prokuroritë 
publike, institucionet përmirësuese ndëshkuese dhe shëndetësinë publike, përfaqësimi i të gjitha 
bashkësive është ende në nivelin jo të duhur, kurse te institucionet e caktuara është e ulët shkalla 
e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë. Konstatimi i tillë është prezent si në 
lidhje me numrin e përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe në lidhje me të punësuarit që e 
përbëjnë kuadrin udhëheqës në institucion, gjendja që mund të vërehet edhe te Gjykata e Lartë 
Administrative, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Financave, Shërbimi për 
Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Republikës së Maqedonisë, etj. 

Nga analiza e të dhënave, Avokati i Popullit me shqetësim konstatoi se me vite më herët ka 
dukuri në zbatimin jocilësor në parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë. Avokati i Popullit 
përsëri shprehi kritikë publike për gjendjen në Sekretariatin për Implementimin e Marrëveshjes Ko-
rnizë, ku prej gjithsej 1.856 të punësuarve 1.599 janë pjesëtarët e bashkësisë shqiptare (86,2%), 
129 janë turq, 76 janë romë, 7 serbë, 1 vlleh, 19 boshnjakë, kurse 25 janë maqedonas. Në Bankën 
Popullore të Republikës së Maqedonisë është shqyrtuar gjendja e përgjithshme prej 437 të punësu-
arve, maqedonas janë 381 apo 87,2%, 34 janë pjesëtarë të bashkësisë shqiptare, 3 janë turq, nuk 
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ka të punësuar asnjë romë, II serbë, 9 janë vlleh dhe nuk ka asnjë boshnjak, dukuri që Avokati i 
Popullit, gjithashtu e kritikon.

Për tejkalimin e problemit me zbatimin jocilësor të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuatë, nevojitet institucionet të marrin masa dhe aktivitete konkrete si për afirmimin, ashtu 
edhe për zbatimin e këtij parimi kushtetues, kurse Avokati i Popullit me mbikëqyrje të përforcuar 
dhe vizita të drejtpërdrejta do ta ndjek këtë rekomandim të tij. 

• Parimi kushtetues i zbatimit të vlerës 
themelore të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuatë për të gjitha bashkësitë nuk zbato-
het në mënyrë cilësore dhe reale;

• Nuk ka ndryshime të dukshme në zbatimin 
e këtij parimi, veçanërisht kur janë në py-
etje pjesëtarët e bashkësive që nuk i takojnë 
bashkësisë shumicë dhe sistematizimi i tyre 
në vendet e punës udhëheqëse.

• Institucionet të marrin masa dhe aktivitete 
konkrete për respektimin e detyrueshëm 
dhe zbatimin real të parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuatë të pjesëtarëve të të 
gjitha bashkësive;

• Marrja e masave afirmative për realizimin 
konsekuent të parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuatë, veçanërisht në lidhje 
me bashkësitë më të vogla etnike dhe në 
lidhje me vendet e punës udhëheqëse.

Konstatime Rekomandime

Një numër i madh i parashtresave nga qytetarët u parashtruan për shkak të mosmarrjes së 
përgjigjes pas parashtresës së parashtruar, apo për shkak të mosveprimit me kërkesat e tyre të 
dorëzuara tek organet e administratës shtetërore dhe organet dhe organizatat tjera me autorizime 
publike. Avokati i Popullit duke vepruar me këto parashtresa nga organet kompetente kërkoi ta 
njoftojnë për shkaqet që nuk u veprua me kërkesat e qytetarëve, duke u sugjeruar në obligimin që 
me shkrim të përgjigjen pas parashtresës së parashtruar apo ankesës së qytetarit, përkatësisht të 
mos pengohet e drejta e qytetarit të informohet apo eventualisht të kërkojë mbrojtje të mëtejshme 
të të drejtave.

I konsiderueshëm është numri i parashtresave në këtë periudhë raportuese, në lidhje me 
pagesat e drejtpërdrejta në bujqësi, përkatësisht pagesa e mjeteve financiare në bazë të Programit 
për mbështetje financiare në bujqësi. Pas veprimeve të marra për shqyrtimin e secilit rast veçmas, 
Avokati i Popullit i sugjeroi Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural se ka 
për detyrë pas përcaktimit të plotë dhe të drejtë të bazueshmërisë së kërkesës së parashtruesve, 
të miratojë vendim për kërkesën, me udhëzim juridik përkatës, që në të gjitha rastet është pranuar 
pa vërejtje.

Një pjesë e parashtresave të qytetarëve kanë të bëjnë me kërkesat kundrejt subjektit që 
Avokati i Popullit nuk ishte kompetent të veprojë. Në këto raste, parashtruesit u këshilluan se si, 
përkatësisht para cilit organ shtetëror duhet të drejtohen për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Më 
i vogël është numri i parashtresave të parashtruara nga subjektet juridike, me të cilat Avokati i 
Popullit me këshillë juridike i njoftoi për mënyrën dhe mundësinë për realizimin e së drejtës për të 
cilën ishte kërkuar ndërhyrja.

TË DREJTAT TJERA
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Procesi i decentralizimit mundëson që problemet lokale të qytetarëve të zgjidhen përmes 
përmirësimit të shërbimeve, rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në organizimin e ngjarjeve të 
rëndësishme në jetën e tyre, por edhe kontrollit më të madh mbi aktivitetet e marra nga vetëqever-
isja lokale. 

Nga veprimi me parashtresat e qytetarëve dhe ndjekja e gjendjeve në sferat në kompetencë 
të vetëqeverisjes lokale, Avokati i Popullit përmes gjashtë zyrave rajonale konstatoi se ende nuk 
janë të kënaqur dhe ka nevojë nga përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike që pushtetet lokale 
ua japin qytetarëve, kurse problemet e qytetarëve nuk zgjidhen shpejtë dhe në mënyrë efikase, 
mes tjerash, edhe për shkak të administratës komunale joefektive dhe administratës të pam-
jaftueshme profesionale. Gjithashtu, nuk merren masat dhe politikat aktive nga pushtetet lokale 
për motivimin e qytetarëve për pjesëmarrjen aktive dhe participimin në jetën shoqërore në nivel 
lokal, me çka edhe më tutje vazhdon praktika e punës së pamjaftueshme përgjegjëse, raportuese 
dhe transparente në nivel lokal. 

Në këtë pjesë të Raportit Vjetor, Avokati i Popullit i prezantoi perceptimet për shkallën e re-
alizimit të të drejtave të qytetarëve, veçmas nëpër sfera që janë në kompetencë të vetëqeverisjes 
lokale. 

VETËQEVERISJA LOKALE

Tek Avokati i Popullit u dorëzuan parashtresa nga qytetarët në të cilat kërkohej vetëm këshilla 
juridike se si ta realizojnë të drejtën e caktuar, përkatësisht se si të veprojnë dhe çka të marrin nëse 
organi/institucioni i caktuar nuk vepron apo vepron në mënyrë joadekuate. Avokati i Popullit duke 
vepruar me këto parashtresa, parashtruesit çdoherë i këshillonte për mënyrën dhe procedurën e 
realizimit të të drejtave të tyre, duke i përkujtuar edhe në mundësinë, me procedurën e iniciuar për 
realizimin e së drejtës të kërkojnë mbrojtjen edhe nga Avokati i Popullit.

Planifikimi hapësinori dhe urbanistik është proces i vazhdueshëm i cili me miratimin dhe 
zbatimin e planeve hapësinore dhe urbanistike siguron rregullimin dhe humanizimin e hapësirave 
dhe mbrojtjen dhe rregullimin e mjedisit jetësor dhe natyrës.  Së këndejmi, përgatitja e planeve 
hapësinore duhet të themelohet në analizën paraprake, me kontroll në vendin e ngjarjes, përkatë-
sisht në terren i cili planifikohet të përfshihet me planin, në këtë rast të respektohen parimet për 
hapësirë më kualitative për jetesë dhe interesin dhe vullnetin e qytetarëve. 

Duke e përcjellë gjendjen në këtë sferë dhe duke vepruar sipas parashtresave të ngritura, 
Avokati i Popullit konstaton se gjatë përpilimit të planeve detale urbanistike jo çdo herë mbahen 
evidencë për planifikimin e hapësirave në interes të qytetarëve.  Në periudhën e raportit pati rea-
gime nga qytetarët lidhur me prezantimin e draft - PDU nga ana e autoriteteve lokale, që nuk janë 
në pajtim me miratimin e tyre nga ana e komunave.  Edhe pse Ligji për planifikim hapësinor dhe 
urbanistik, anketa publike është e përcaktuar si vegël me të cilën pikërisht banorët që jetojnë në 
kufijtë e përfshirjes urbanistike mund të ndikojnë në vendimet e komunës për planin e ndërtimit, 
kushtet dhe objektet që do të ndërtoheshin, kjo fazë e Ligjit në praktikë trajtohet si formalitet.  

Lidhur me planet detale urbanistike në më shumë komuna, nga ana e zyrave rajonale të 
Avokatit të Popullit është vepruar për shkak të shtyrjes së procedurave për miratimin e planeve 
detale urbanistike nga ana autoriteteve lokale, pastaj për shkak të mungesës së lajmërimeve për 
vërejtjet e dhëna gjatë anketës publike dhe prezantimit të planeve, mungesës së përgjigjeve për 
pyetje të dorëzuara ose kërkesa nga qytetarë në këtë sferë etj.  Në kontekst të asaj që u përmend 
më lartë, pas intervenimit të Avokatit të Popullit, qytetarë të Komunës së Tetovës të cilët me shkrim 

Urbanizmi dhe ndërtimi
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kanë reaguar për shkak të ndryshimit të planit detal urbanistik të komunës, me të cilin parashihej 
ndërtimi i objekteve banesore  kolektive, morën përgjigje nga komuna, me të cilën pjesërisht janë 
pranuar vërejtjet e tyre në pjesën e rregullimit të kateve të objekteve banesore. Në një rast tjetër 
për parashtresën e dorëzuar nga një grup qytetarësh nga Manastiri, Avokati i Popullit ka përcaktuar 
se pa u ndryshuar plani detal urbanistik, për parcelën e njëjtë të kadastrës, në vite të ndryshme, 
nga ana e komunës janë lëshuar ekstrakte me dedikime të ndryshme të tokës, ashtu që në ekstrak-
tin e planit të vitit 2009 të parcelës së kadastrës, në pjesën e ndërtimit ishte paraparë ndërtesë 
individuale e banimit, ndërsa në ekstraktin e Planit të vitit 2014 ishte paraparë gjelbërim.  Pas vep-
rimeve të ndërmarra, sektori kompetent në Komunën e Manastirit e informoi Avokatin e Popullit se 
është valit ekstrakti i Planit 2014, ndërsa sqarime më të hollësishme për shkaqet e gabimit në plan 
nuk mund të jep për shkak të Ekstraktet e tilla janë me vlefshmëri arkivore deri në 6 muaj.   

Për Avokatin e Popullit janë të papranueshme “gabimet” e tilla nga ana e administratës ko-
munale, në veçanti nëse gabimet bëhen në akte të cilat nxjerrin të drejta të caktuara, siç është në 
rastin e drejta e ndërtimit, megjithatë, sjellë deri në pasiguri juridike tek qytetarët dhe mos besim 
në punën e administratës komunale, për këtë shkak duhet të ndërpritet mënyra e tillë e punës dhe 
veprimit.  

Lidhur me planin detal urbanistik, Avokati i Popullit ka intervenuar për parashtresat e qytetarëve 
të Komunës së Ohrit, për shkak të shtyrjes së pabazë të procedurës për ndryshimin e planit detal 
urbanistik për një pjesë të bashkësisë urbanistike e cila ka qenë e filluar para shumë viteve. Avokati 
i Popullit konstaton se procedura për miratimin e planit urbanistik ka filluar në vitin 2008 dhe ende 
nuk ka përfunduar, ndërsa sqarimi i kryetarit të Komunës se e njëjta është për shkak të përfshirjes 
së një pjese më të madhe të pjesës qendrore të qytetit dhe në ndërkohë rregullativa e ndryshuar 
ligjore e cila kërkon pëlqimin e nevojshëm edhe nga institucionet tjera, nuk është plotësisht e arsy-
etuar.  Sipas Avokatit të Popullit edhe pse Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik i cili ka qenë 
në fuqi kur ka filluar procedura nuk e parasheh afatin e veprimit dhe përgatitjes së Raportit nga ana 
e Komisionit, e njëjti është dashur t’i respektojë parimet e efikasitetit gjatë kryerjes së punëve në 
kompetencë të tij. Më tutje, nëse draft plani me pranimin e vërejtjeve nga anketa publike ka pësuar 
ndryshime të dukshme, Kryetari i Komunës për draft planin me vërejtjet e inkorporuar në të cilën 
përsëri të realizojë prezantim publik dhe anketë publike, që në këtë rast nuk është bërë. Në ndër-
kohë, prej vitit 2008, kur filloi procedura për miratimin e PDU, Ligji ka pësuar shtatë ndryshime dhe 
plotësime, që pa mëdyshje kontribuon për komplikimin e udhëheqjes së procedurës, dhe pasigurisë 
juridike tek qytetarët dhe subjektet tjera të interesuar për vendimet urbanistike të parapara me 
planin.    

Sipas Avokatit të Popullit, juridikisht nuk mban që Komisioni të përpilojë Raport për anketat e 
dorëzuara nga qytetarët gjatë anketës publike të mbajtur në fund të vitit 2012 ose në fillim të vitit 
2013, ku pas përfundimit të anketës dhe prezantimit të draft planit janë bërë ndryshime në shtresat 
e kadastrës dhe është përpiluar elaborat gjeodezik, me të cilën ndryshohet vet gjendja faktike dhe 
vendimet urbanistike të ofruara në draft planin.  

Qytetarët kanë ngritur parashtresa në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit për shkak të 
pengimit të drejtës së sundimit me pronat e tyre, dhe në këtë kontekst është kërkuar intervenim 
me qëllim që autoritetet lokale të fillojë me realizimin administrativ të vendimeve për largimin e 
objekteve të ndërtuara pa leje.  

Duke vepruar për këto parashtresa, Avokati i Populli ka konstatuar se shumë pak ka ndrysh-
uar gjendja në krahasim me vitet paraprake, përkatësisht vazhdon mos zbatimi ose shumë rrallë 
nga ana e autoriteteve lokale zbatohen procedura për realizim të detyrueshëm administrativ në 
akte ekzekutive administrative për largimin e objekteve të ndërtuara pa leje.  Përsëri si arsyetim të 
asaj që u cek më lartë përmendet mospasja e mjeteve financiare ose procedura e papërfunduar për 
furnizime publike për lidhjen e marrëveshjes me realizues të licencuar për largimin e objekteve të 
ndërtuara pa leje.   Vërtetim për rastin e lartpërmendur është rasti në Strumicë, në të cilin Avokati 
i Popullit konstaton se janë miratuar vendime për largimin e objekteve të ndërtuara pa leje në vitin 
2013, ndërsa realizimi i të njëjtës ka qenë i paraparë në planin për realizim administrativ të vendi-
meve për muajin qershor dhe korrik 2015. Me fjalë tjera, në këtë komunë ka pasur leje në qasje të 
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realizimit të vendimit dhe konkluzionit për realizim madje pas skadimit të afatit dy vjeçar, në atë 
periudhë qytetari ka qenë i detyruar t’i vuajë dëmet nga ndërtimi pa leje.  

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas  parashtruara ka dorëzuar kërkesa në komunat për sqa-
rim dhe përgjigje në pyetjen se pse nuk realizohet aktet administrative për largimin e objekteve të 
ndërtuara pa leje të ngritura në gusht 2011, për të cilat merr përgjigje, konkretisht nga Komuna 
e Bogovinës se gjatë procedurës për furnizime publike për zgjedhjen e realizuesit për largimin e 
ndërtimeve pa leje në komunë, përkatësisht se pas përfundimit të procedurës dhe lidhjes së mar-
rëveshjes, kryetari i Komunës do të kishte përgatitur plan dhe dinamikë për të gjitha vendimet e 
miratuara për largimin e objekteve të ndërtuara pa leje.   

Me pamundësi të zbatimit të vendimeve të plotfuqishme për largimin e objekteve të ndërtuara 
pa leje ballafaqohet edhe Komuna e Ohrit, ku ende nuk ka zgjedhur operator ekonomik për rrënimin 
e objekteve të ndërtuara pa leje, ashtu edhe Komuna e Kumanovës, e cila në veprimin e parash-
tresave në këtë bazë, e ka informuar Avokatin e Popullit se largimi administrativ do të realizohet 
pas përfundimit të procedurës së filluar të tenderit për zgjedhjen e personit juridik për realizim 
administrativ.  

Nga procedimi sipas parashtresave të qytetarëve nga Komuna Vasilevë, Avokati i Popullit kon-
staton se komuna ka mungesë të inspektorëve të autorizuar ndërtimor, që implikon pamundësi të 
veprohet sipas kërkesave të qytetarëve, prapë është shkak për shtyrjen e veprimit ndaj objekteve 
të cilat ndërtohen, për të cilat ekziston dyshimi se aktivitetet ndërtimore kryhen pa leje të ndër-
timit.  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Kryetari i Komunës mori veprim me qëllim të nxitjes 
së inspektorit ndërtimore të shërbimeve të përbashkëta të Komunës së Bosilovës, Vasilës dhe Novo 
Sellës.  

Përndryshe, inspektor të autorizuar ndërtimore nuk ka as në Komunën e Krivogashtanit, ndër-
sa procedurën që e ka ngritur Kryetari i Komunës për autorizimin e inspektorit ndërtimor, për shkak 
të pengesave juridike pa marrëveshje të arritur ndër komunale. Për këtë shkak, gjatë procedurë 
për vendosjen e bashkëpunimit ndër komunal në këtë sferë me Komunën e Radovishit, e cila është 
në fazë përfundimtare të lidhjes së marrëveshjes. Inspektorati i autorizuar ndërtimor në Komunën 
e Makedonski Brodit ka qenë i punësuar madje në korrik të vitit 2014, dhe deri në këtë datë askush 
nuk ka vepruar sipas kërkesës së qytetarëve për mbikëqyrje.  

Edhe pse me vëllim më të vogël, në periudhën raportuese është konstatuar shtyrja e akteve 
administrative pas mbikëqyrjeve të kryera në disa administrata komunale. 

Duke vepruar sipas parashtresave të ngritura nga qytetarët për shkak të mos veprimit sipas 
kërkesave të tyre nga ana e inspektorit të autorizuar ndërtimor në Komunën e Kumanovës, Avokati 
i Popullit ka arritur t’i mbrojë të drejtat e tyre dhe me sugjerim të inspektorëve të autorizuar ndër-
timore kanë marrë veprime për ndërtimet të cilat janë ndërtuar pa leje të lëshuar për ndërtim, 
inspektorët e autorizuar ndërtimore kanë miratuar akte administrative për largimin e tyre. Në 
kontekst të asaj që u përmend më lartë për shtyrje të pabazë të miratimeve të akteve adminis-
trative pas mbikëqyrjes së kryer është veprimi për parashtresën e një qytetari të kësaj komune, i 
cili paraqitjen/kërkesën për mbikëqyrje tek inspektori i autorizuar ndërtimore e ka ngritur në qer-
shor të vitit 2015, ndërsa inspektori i autorizuar ndërtimore ka kryer mbikëqyrje dhe ka përpiluar 
Procesverbal për konstatimin pas 2 muajve nga kërkesa e dorëzuar. Pastaj, vendimi për largimin 
e ndërtimit, që në pajtim me Ligjin për shërbime inspektuese detyrimisht duhet të miratohet pa 
shtyrje, ndërsa më së voni në afat prej 3 ditëve pas mbikëqyrjes së realizuar e ka miratuar madje 
në nëntor të vitit 2015. Në një rast tjetër Avokati i Popullit ka konstatuar se pas mbikëqyrjes së 
kryer në vitin 2014 Konkluzioni për lejen e ekzekutimit është miratuar pas plotë 7 muajve, përkatë-
sisht në qershor 2015.   
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Të drejtat e konsumatorëve   

Qytetarët  si konsumatorë kanë paraqitur parashtresa në zyrat rajonale të Avokatit të Popul-
lit për mënyrën e kryerjes së veprimtarive komunale nga ana e ndërmarrjeve publike të pushtetit 
lokal nga ana e ndërmarrjeve publike të themeluara nga pushteti lokal, kërkon mbrojtje për shkak 
të problemeve me ndriçimin publik, furnizimin me ujë, si dhe mbrojtjen në procedura kundër tyre 
për shkak të pagimit të borxhit.   

Lidhur me ndriçimin publik kanë reaguar për shkak të obligimit të imponuar nga pushteti lokal 
që të paguajnë taksë komunale për shërbimin të cilin në përgjithësi nuk e shfrytëzojnë, për shkak se 
në rajon, vendin ose rrugën ku jetojnë ose ku gjenden vikend shtëpitë e tyre nuk ka ndriçim publik.  
Në bazë të kësaj u ngritën parashtresa ndaj komunave, Probishtip, Strumicë, Kumanovë, Manastir 
dhe Rankovce.  

Avokati i Popullit në veprimin sipas parashtresave i ka informuar dhe këshilluar qytetarët par-
ashtruesit e parashtresave si të veprojnë dhe ku të drejtohen duke pasur parasysh Ligjin për taksa 
komunale, në pajtim me të cilën lirim nga pagimi i kësaj takse komunale mund të kërkojnë pronarët 
e matësve të rrymës në vendbanimet ku nuk ka ndriçim publik. Lirimi nga pagimi i kësaj takse ko-
munale e përcakton Këshilli i komunës me vendim të veçantë. Në kontekst të asaj që u tha Avokati i 
Popullit ka intervenuar në Këshillin e Komunës të dorëzojnë vendime për lirimin e qytetarëve nga ky 
obligim komunal, në rastet kur realisht nuk ka të realizuar ndriçim rrugor, duke u sugjeruar pushtetit 
lokal se qytetarëve duhet t’u arkëtohen për shërbimet që i marrin, ndërsa në rastet kur kanë shtëpi 
në vende ku nuk është i instaluar ndriçimi publik duhet të lirohen nga pagimi i taksës komunale për 
ndriçim publik.    

Shembulli pozitiv për veprim sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit, ndërsa në interes të 
qytetarëve është Komuna Raknovcë, ku Këshilli i Komunës ka miratuar vendim për përcaktimin e 
vendbanimeve pasive ku nuk ka ndriçim publik dhe me kontroll të ndërsjellë në vendin e ngjarjes 
është rregulluar plotësimi i kushteve për lirim nga taksa e ndriçimit rrugor.

Në numër më të madh ishin parashtresat ishte në të cilat qytetarët vinin në dukje se nga ana 
e ndërmarrje publike komunale, të themeluara nga komunat, u kërkohej pagimi i borxheve të par-
ashkruara, përkatësisht u dorëzohej vërejtje me të cilat kërkohej pagimi i borxhit për dërgesë të pa-
paguar të ujit, për grumbullimin e hedhurinave me kërcenim për pagim të detyrueshëm të njëjtës, 
ose shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit.  

Nga veprimi sipas parashtresave Avokat i Popullit ka përcaktuar se në Komunën e Gjevgjelisë, 
qytetarëve nga ana e ndërmarrjes komunale publike u dorëzohen vërejtje me lajmërim nëse kanë 
fatura të ujit papaguar që t’i paguajnë, në të kundërtën ta injorojnë vërejtjen e dorëzuar, që ka fu-
tur shqetësim dhe huti tek qytetarët, për shkak se këshilli juridik si të veprojnë, dhe në çdo rast të 
veçantë i njëjti iu dha nga Avokati i Popullit.    

Në kontekst të kësaj, tentimi të paguajë borxh të konstatuar dhe të pa paditur për ujë, Avokati 
i Popullit ka konstatuar në Kërçovë, nga ana e NPVK Komunalec, për të cilën drejtori i ndërmarrjes 
publike ka dorëzuar sugjerim se pabazë kërkohet pagimi i këtij borxhi, duke u referuar në këtë rast 
në Ligjin për marrëdhënie të obligacionit me të cilën parashihet parashkrim i procedurës për pagim 
të detyrueshëm, në ç’rast arriti ta pengojë pagimin e borxhit të parashkruar nga qytetarë shfrytë-
zues të këtij shërbimi.  

Përndryshe, për pagimin e kërkesave të parashkruara u dorëzuan parashtresa edhe në NKP 
“Komunalec”, dhe NKP “Ujësjellësi” nga Manastiri.  Në të gjitha këto procedura, Avokati i Populli ka 
arritur t’i mbrojë të drejtat e qytetarëve të mos e paguajnë atë që me ligj nuk janë të obliguar ta 
paguajnë.  Pikërisht, pas sugjerimeve të dorëzuara ndërmarrjet publike i kanë ndërprerë dërgesat 
e vërejtjeve për pagimin e obligimeve të shkaktuar para disa viteve, i kanë tërhequr procedurat e 
ngritura tek noteri, si dhe kërkesat për përmbarim të dorëzuara tek përmbaruesit.  Në reagimin e 
Avokatit të Popullit për pakënaqësitë e manipulimit të tillë masiv me qytetarët, ndërmarrje publike 
e kanë informuar se çdo qytetarë i cili do të drejtohej në shërbimet e tyre ka qenë i informuar për 
periudhën për të cilën kishte të bëjë borxhi, ndërsa e drejta e qytetarit është nëse do ta plotësojë 
obligimin ose jo.
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Marrëdhëniet e punës  

Numri është i vogël i parashtresave të paraqitura në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit nga 
të punësuar në administratën komunale, në shkollat fillore në kompetencë të vetëqeverisjes lokale 
ose në institucionet publike komunale. Shpesh herë në parashtresa, parashtruesit reagojnë në pro-
cedurat për zgjedhjen e kandidatëve për shpalljet e publikuara për punësim, kërkuan mbrojtjen 
e të drejtave për shkak të dënimeve të shqiptuara në para, ose për mosrespektimin e vendimeve 
gjyqësore me të cilat janë anuluar vlerësimet e dhëna në procedurë për vlerësimin e tyre si nëpunës 
shtetëror, si dhe mos zbatimi i procedurës për transformim të marrëdhënies së punës nga në kohë 
të përcaktuar në kohë të papërcaktuar të punës.   

Duke vepruar sipas parashtresave nga kjo sferë, lidhur me zgjedhjen e kandidatëve sipas 
konkursit të shpallur publik nga ana e shkollave nga komunat e Kumanovës dhe Gostivarit, Avokati 
i Populli kërkoi nga Inspektorati Shtetërori Arsimit të kryejë mbikëqyrje inspektuese edhe në bazë 
të rezultatit të mbikëqyrjes nga masat përkatëse. Në njërin nga dy rastet pas mbikëqyrjes së kryer 
Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka konstatuar parregullsi në procedurën për zgjedhje të kuadrit për 
mësimdhënës, për të cilën inspektori ka sjellë vendim me të cilin e ka obliguar drejtorin që ta anu-
lojë zgjedhjen dhe në procedurën e dytë të realizuar të kryejë pranim pranimin e kuadrit përkatës 
arsimor, i cili i plotëson kushtet e shpalljes dhe të Ligjit për arsim fillor.  

 Në sferën e parashtresave në bazë të themelimit të marrëdhënies së punës, u dorëza parash-
tresë nga një kandidat për konkursin e shpallur për punësim në administratën e komunës në Sveti 
Nikole, në ç’rast është konstatuar se parashtruesi i parashtresës së bashku me kërkesën nuk i ka 
dorëzuar plotësisht dokumentet e shpalljes, për këtë shkak kërkesa nuk është hedhur poshtë  si e 
pakompletuar.  

Ndaj Kryetarit të Komunës së Berovës janë parashtruar parashtresa për shkak të mos zba-
timit të aktvendimeve gjyqësore. Pikërisht, parashtruesit e parashtresave, si nëpunës shtetëror të 
punësuar në administratën komunale kanë ngritur procedura gjyqësore me të cilat e kontestojnë 
vlerësimin nga ana e Kryetarit të Komunës. Procedurat gjyqësore me plotfuqishmëri kanë përfun-
duar në dobi të parashtruesve, të cilën janë anuluar vlerësimet e dhëna, ndërsa Kryetari i Komunës 
ka qenë i angazhuar të përgatit formularë të rinj për vlerësim. Avokat i Popullit në veprimin e këtyre 
parashtresave konstaton se në ndërkohë, derisa ka zgjatur procedura gjyqësore e këtyre nëpunësve 
shtetëror iu është përcaktuar ndërprerje e marrëdhënies së punës në komunë, në ç’rast kanë ngritur 
procedura të reja gjyqësore me qëllim të anulimit të vendimeve të tilla, procedura të cilat ende janë 
në rrjedhë.  

Ajo që u cek më lartë edhe një herë vërtetohet konstatimi se Avokati i Popullit lidhur me 
procedurat e gjata gjyqësore, në rastin edhe në procedurën për mbrojtjen e të drejtave të marrëd-
hënies së punës, procedura të cilat në praktikë zgjasin edhe vite me radhë, edhe pse sipas ligjin janë 
urgjente. Qytetarët në rastin konkret për shkak të asaj që kanë kontestuar akte të punëdhënësit 
pësojnë pasoja, përkatësisht janë të detyruar në procedurë gjyqësore ta dëshmojnë ndërprerjen 
pabazë të marrëdhënies së punës.  

Tek Avokati i Popullit janë parashtruar edhe disa parashtresa për shkak të refuzimit të kërkesës, 
ose mungesës së përgjigjes për kërkesë të mësimdhënësit për transformimin e marrëdhënies së 
punës prej kohë të përcaktuar në kohë të papërcaktuar të dorëzuar tek drejtorët e shkollave fillore 
dhe të mesme në Komunën e Tetovës, Kriva Pallankës, Kumanovës dhe Manastirit.    

Avokati i Popullit duke vepruar për këto parashtresa ka konstatuar se pas plotësimit të kushtit 
të Ligjit për marrëdhënie të punës, mësimdhënësit të cilët kanë qenë të angazhuar me punë në 
shkollë 5 vjet, me ose pa ndërprerje, kanë dorëzuar kërkesë tek drejtorët për shkak të trans-
formimit të marrëdhënies së punës. Megjithatë, nga ana e drejtorëve ose nuk kanë përgjigje për 
kërkesën e tillë, ose iu është ndërprerë marrëdhënia e punës pas skadimit të kontratës, ndërsa në 
vend të tyre janë punësuar mësimdhënës tjerë. Me këtë nuk i bëhet transformimi i marrëdhënies 
së punës, drejtorët ashpër i cenojnë të drejtat e qytetarëve dhe veprojnë në kundërshtim me Ligjin 
për marrëdhënie të punës që ua pranon këtë të drejtë punëtorëve. Këta mësimdhënës ishin këshil-
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Marrëdhëniet pronësore-juridike 

Me Ligin e ri për tokë ndërtimore i cili zbatohet nga korriku 2015 komunave iu është bartur 
kompetenca në procedura për tjetërsimin dhe dhënien me qira në kohë afatgjate të tokës ndërti-
more dhe për themelimin e të drejtës zyrtare reale të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës 
së Maqedonisë.   

Zbatimi i procedurave për tjetërsimin e tokës ndërtimore, ose pengimin e dorëzimin faktik në 
zotërim të parcelave ndërtimore të blera nga ana e qytetarëve me kontratë të lidhur për tjetërsimin 
e tokës ndërtimore me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, ishin shkaqet për paraqitjen e disa 
parashtresave në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit në këtë sferë.  

Duke vepruar sipas parashtresave, Avokat i Popullit ka konstatuar se nga shkaqe të ndryshme 
qytetarët me vështirësi e realizojnë këtë të drejtë, ndërsa komunat si kompetente për zgjidhjen e 
problemit arsyetohet në planin detal urbanistik.  Ashtu që në një rast të shtyrjes së procedurës për 
tjetërsimin e tokës ndërtimore, Avokat i Popullit ka vepruar dhe ka konstatuar se vendimi i lëshuar 
për tjetërsimin e tokës ndërtimore është tërhequr nga ana e organi për shkak të korrigjimit në 
matjen e metrit katror, por edhe pas kalimit të 2 viteve nuk është miratuar vendim i ri i korrigjuar.   
Pas intervenimit të Avokatit të Popullit te Kryetari i Komunës së Gostivarit, nga ana e komunave u 
ndërmorën masa për përpilimin e planit të ri detal urbanistik, me të cilën ndryshohet situata e plotë 
në terren dhe pjesa nga blloku për të cilën kryetari kërkoi të miratohet vendim ka qenë i dorëzuar 
për pëlqim në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, që nga ana e Këshillit të Komunës do të mira-
tohet dhe qytetari do ta marrë vendimin afatgjatë.  

Gjithashtu, Avokati i Popullit ka vepruar sipas një parashtrese të një qytetari të fshatit Novak, 
Komuna Qendër Zhupë, për shkak të zvarritjes së procedurës për vendimmarrje të kërkesës së tij 
për tjetërsimin e tokës ndërtimore për shkak të formimit plotësues të parcelës ndërtimore, e dorë-
zuar nga Komuna në qershor 2015. Nga Komuna Qendër Zhupë erdhi lajmërim se ka interesim të 
interesim të investitorëve të ndryshëm për lokacionin për të cilin është i interesuar edhe qytetari, 
për shkak të cilës komuna është në fazë të përgatitjes së planit urbanistik jashtë vendbanimeve me 
përfshirje më të gjerë, ku do të përfshihet edhe lokacioni për të cilin ka të bëjë kërkesa e dorëzuar 
e qytetarëve, përkatësisht procedura për tjetërsimin e tokës do të mbahet edhe për kërkesën e 
parashtruesit të parashtresës.  

Në një rast tjetër, Avokat i Popullit ka konstatuar se në vitin 2010, një qytetar ka lidh kon-
tratë me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve për shitblerje të tokës ndërtimore me marrëveshje 
të drejtpërdrejtë për formimin plotësues të parcelës ndërtimore në Komunën e Prilepit, por në 
procedurën për marrjen e lejes për ndërtim të rrethojës rreth parcelës ndërtimore, kërkesa e qyte-
tarit u refuzua. Pas veprimeve të marra nga  Avokati i Popullit konstaton se refuzimi i kërkesës për 
rrethimin e parcelës ndërtimore është për shkak të asaj që në një pjesë të asaj parcele ndërtimore 
kalon rrugë e asfaltuar - aksi rrugor, i cili për momentin funksionon si rrugë publike. Gjendjen e tillë 
e konfirmoi nga kontrolli në ekstraktin e PDU të lëshuar nga Komuna në vitin 2010, në bazë të cilës 
është lidh kontrata e shitblerjes.  Së këndejmi, edhe parashtruesi i parashtresës, por edhe Ministria 
e Transportit dhe Lidhjeve është dashur të njoftohen me gjendjen faktike se në pjesën e parcelës 
ndërtimore kalon rrugë e asfaltuar.  Përndryshe, me planin e ri detal urbanistik për atë rajon është 
paraparë ndërtimi i rrugës së re e cila do të jetë krahas parcelës ndërtimore, por deri në realizimin 
e planit, parashtruesi i parashtresës nuk mund të zotërojë pa pengesë me një pjesë të tokës së 

luar që mbrojtjen e të drejtave të tyre ta kërkojnë para gjykatave, të cilat, varësisht nga gjykata 
dhe gjykatësi që gjykon ndryshe vendosin për lëndët. E gjithë kjo shkakton pasiguri juridike tek 
qytetarët, dukuri e cila për Avokatin e Popullit është e palejueshme dhe në kundërshtim me pa-
rimin e sundimit të drejtës si vlerë themelore, në bazë të cilës është themeluar rendi kushtetues 
në Republikën e Maqedonisë.  
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blerë ndërtimore. Duke pasur parasysh gjendjen e tillë faktike të konstatuar, Avokat i Popullit e ka 
këshilluar qytetarin për mënyrën e zgjedhjes së problemit, përkatësisht ose të presë në realizimin e 
planit detal urbanistik dhe ndërtimin e rrugës së re, ose në procedurë gjyqësore të kërkojë prishjen 
e kontratës së lidhur për formimin plotësues të parcelës ndërtimore.     

Financat dhe dogana 

Qytetarët lidhur me obligimet financiare të cilat i kanë ndaj pushtetit lokal, më së shumti 
reagojnë në cenimet e drejtave të tyre gjatë llogaritjeve dhe pagimit të tatimit të pronës nga ana 
e pushtetit lokal.  Pjesa më e madhe e parashtresave nga kjo sferë, të dorëzuara në zyrat rajonale 
të Avokatit të Popullit kanë të bëjnë me mënyrën e kryerjes së pagimit të detyrueshëm të borxhit 
tatimor dhe ngarkimin me borxh të pronës pa bazë nga ana e komunës.  

Nga përmbajta e parashtresave të qytetarëve del se shpesh herë komunat për shkak të pagim-
it të tatimit të pronës marrin hapa drejtë bllokimit të llogarive të transaksionit të qytetarëve, pa 
mbajtur llogari për bazën e të hyrave, me të cilën shkelen të drejtat e tyre. Në kontekst të asaj që 
u përmend, Avokati i Popullit në procedurën për mbrojtjen e të drejtave të qytetarit konstaton se 
Komuna e Makedonsi Brodit nga shtatori 2014 ka kryer pagim të detyrueshëm të tatimit të pronës 
me bllokimin e llogarisë së tyre të transaksionit në të cilën kanë të hyra mjete në  para vetëm në 
bazë të ndihmës sociale në para. Avokati i Popullit  i ka sugjeruar Komunës se në pajtim me Ligjin 
për tatim të pronës, përmbarimet në bazë të mjeteve në para në bazë të drejtave sociale janë të 
përjashtuara nga përmbarimet. Për shkak të cilës ka kërkuar përcaktimin e bazës së të hyrave të 
mjeteve të llogarisë së bllokuar, nëse konstatohet se në llogarinë e njëjtë të hyrat e vetme janë nga 
kompensimi për ndihmë sociale në para, menjëherë do të zhbllokohet.  

Për shkak të ngarkimeve pa bazë të qytetarëve me borxh të tatimit të pronës, nga ana 
e Avokatit të Popullit janë ngritur dy procedura. Njëra për shkak të mënyrës së udhëheqjes të 
obliguesve tatimor në komunën e Likovës dhe Kumanovës, ndërsa tjetra lidhur me ngarkimin e një 
qytetari me tatimin e pronës për banesë të cilën parashtruesi i parashtresës e ka tjetërsuar para 15 
viteve.  Në rastin e parë Avokati i Popullit ka konstatuar se qytetari rregullisht e ka paguar tatimin 
ndaj Komunës ku gjendet e tërë prona e tij, por edhe krahas kësaj në adresën e tij është dorëzuar 
letër me vërejtje për pagimin e borxhit të ngelur në emër të tatimit të pronës nga ana e Komunës 
së Kumanovës, ku asnjëherë nuk ka poseduar pronë.  

Në procedurën për këtë parashtresë, Avokat i Popullit u drejtua me sugjerim në Komunën e 
Kumanovës dhe kërkoi menjëherë të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme dhe veprimet që të 
ndërpritet pagimi i detyrueshëm i pabazë i borxhit tatimor dhe të pengohen pasojat e mëtejme për 
qytetarin.  Për zgjedhjen e këtij problemi bëhet harmonizimi i evidencës së tatimpaguesve mes dy 
komunave, në ç’rast u konstatua se ekzistojnë tatimpagues të cilët gjenden edhe në Komunën e 
Kumanovës edhe në Komunën e Likovës, ndërsa ka filluar edhe procedura për shlyerjen e tatim-
paguesve të evidentuar gabimisht dhe shlyerje të përhershme të borxheve tatimore në të dy komu-
nat.    

Lidhur me parashtresën e dytë për ngarkim me borxh të tatimit të pronës për banesë të cilën 
parashtruesi i parashtresës e ka tjetërsuar para 15 viteve, me kërkesë të Avokatit të Popullit është 
përsëritur procedura për përcaktimin e tatimit të pronës, në të cilën konstatohet ngarkimi pa bazë 
me borxh të tatimit të pronës për parashtruesin e parashtresës që është e paguar para disa viteve.  
Me kërkesë të Avokatit të Popullit Kryetari i Qytetit të Shkupit me vendim i ka anuluar të gjitha 
vendimet e miratuara paraprakisht me të cilat pabazë është paguar tatimi i pronës për banesën e 
parashtruesit të parashtresës që gjendej në Shkup, ndërsa me anulimin e vendimit, u shkaktua edhe 
obligimi për Qytetin e Shkupit që t’i kthejë mjetet në para të arkëtuara pabazë.  

Duke pasur parasysh problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët lidhur me konstatimin e 
pagimit të tatimeve nga ana e pushtetit lokal, Avokat i Popullit ka pasur sugjerime ndaj adminis-
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tratës komunale që procedurat t’i menaxhojë në pajtim me Ligjin për tatimin e pronës dhe me 
konstatimin paraprak  të gjendjes praktike të pakontestueshme nëse qytetari ka cilësinë e tatim-
paguesit, ose jo.  

Sipas Avokatit të Popullit është e palejueshme që për shkak të evidencës së udhëhequr jo të 
mirë dhe të parregullt për tatimpaguesit, qytetarët të ngarkohen me tatim të pronës të cilën nuk e 
kanë, pastaj t’i nënshtrohen procedurave për pagim të detyrueshëm, sikurse në rastin e përmen-
dur më lartë.   

Lidhur me vërejtjes për pagimin e obligim të ngelur tatimor u konstatua se të njëjtat nuk 
dorëzohen në mënyrën e paraparë me ligj, për shkak të cilës qytetarët theksojnë se fare nuk i kanë 
pranuar, ndërsa sektorët tatimor nuk kanë prova për dërgesa të rregullta të vërejtjeve.  

Për Avokatin e Popullit nuk është e kontestueshme  vetëm dërgesa e plotësuar në rregull 
paraqet provë për dërgesën e dorëzuar, dhe nga ky moment fillojnë të rrjedhin të drejtat dhe 
obligimet, sikur se për tatimpaguesin, ashtu edhe për organin i cili e ka sjellë vendimin.  Megjithatë, 
përkundër zgjidhjes së tillë ligjor, qytetarët shpesh herë e kuptojnë se kundër tyre mbahen proce-
dura për pagim të detyrueshëm pasi që t’u bllokohen llogaritë e transaksionit, ndërsa pas reagimit 
të tyre vendime për pagim të detyrueshëm u dorëzohen në dorë në hapësirat zyrtare të komunave.    

Në periudhën e raportit Avokati i Popullit konstaton se vazhdon praktika që pushteti lokal t’i 
ngarkojë qytetarët me tatim të papaguar për periudhë para 10 viteve, edhe pse sipas Ligjit për 
tatim të pronës ky është afat absolut i parashkrimit dhe i njëjti mund të merret parasysh vetëm 
nëse pushteti lokal dëshmon pa kontest se në atë periudhë kanë marrë veprime të cilat e kanë 
ndërprerë parashkrimin. 

Avokat i Popullit potencon dhe sugjeron se nuk ekziston asnjë lidhje e shkakut ose pasojës 
për shlyerje të përhershme të kontabilitetit të obligimeve tatimore ngritët vetëm me propozim të 
Kryetarit të Komunës, me pagim joligjor të atyre obligimeve.   Më saktësisht, nuk guxon të kërkojë 
ose kryejë pagim të detyrueshëm të obligimit tatimor pas skadimit të afatit të parashkrimit, edhe 
më shumë nëse ato obligime janë të shlyera nga evidenca e kontabilitetit.  

Avokat i Popullit sugjeron se ligjshmëria, profesionalizmi dhe çështja jo seleksionuese e me-
naxhimit të procedurave për konstatimin e pagesës së tatimpaguesve nga ana e administratës ko-
munale janë parakusht për qytetarët që ta rrisin besimin ndaj pushtetit lokal, me të cilën ndaj këtij 
obligimi nuk do të shohin si ngarkesë financiare, por të njëjtën do ta ndjejnë si kontribut personal 
për të mirën e përgjithshme dhe zhvillimin e komunës në të cilën jetojnë dhe që është në interes 
të të gjithë banorëve që i shërben. 

Në periudhën e raportimit në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit janë paraqitur vetëm disa 
parashtresa për mbrojtjen e të drejtave të mjedisit jetësor, që nuk përputhen me problemet me të 
cilat realisht ballafaqohen qytetarët lidhur me këtë të drejtë.  Qytetarët reagojnë për shkak të mos 
marrjes së masave përkatëse veprimeve nga ana e inspektimeve të autorizuara për fletëparaqitjet e 
tyre dhe kërkesat, ndërsa në një rast Avokati i Popullit ka ngritur procedurë me iniciativë të vet për 
mbrojtjen e të drejtës së qytetarëve për mjedis jetës të pastër dhe të pa ndotur publik.  

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve të Komunës së Vasilevës 
konstaton se fqinji i tij në oborr mban një numër të madh të deleve dhe qengjave, për këtë shkak në 
rrethinë ka erë të padurueshme, dukuri të parazitëve, numër i madh plehrave etj.  Pas paraqitjes së 
tij në organet inspektuese komunale në esencë nuk kanë ndërmarrë masa efikase për tejkalimin e 
këtij problemi, përpos që kanë përpiluar procesverbal pas kontrollit të kryer.  Inspektori i autorizuar 
komunal e informoi Avokatin e Popullit se ka kryer kontroll në vendin e ngjarjes dhe ka përpiluar 
procesverbal, që sipas tij punën e vetme që ka mund ta bëjë, për shkak se kompetencë e tij ka qenë 

Mjedisi jetësor 
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mirëmbajtja dhe kontrolli i pastrimit publik të sipërfaqeve publike, përkatësisht se nuk ka pasur 
rregullativë për sanksionimin e parregullsive të konstatuara.   

Për Avokatin e Popullit mos njohja e tillë e dispozitave ligjore nga të cilat organi inspektues e 
merr kompetencën e vet është e palejueshme dhe tej jo profesionale, për këtë shkak i sugjeron ins-
pektorit se ruajtja e bagëtive dhe shpezëve në vendbanim në kundërshtim me kushtet në Vendimin 
e rendit komunal të Komunës duhet të dënohet, në pajtim me Ligjin për veprimin komunal për sh-
qiptimin e gjobës për person fizik.  Në këtë rast është e pakontestueshme se në kushtet në të cilat 
fqinji i kultivon bagëtitë janë në kundërshtim me kushtet e kërkuara, në ç’rast inspektori komunal 
mundet edhe është i obliguar sipas ligjit t’i shqiptojë gjobë.    

Gjithashtu, nga një banor i komunës së Strumicës është kërkuar intervenim nga Avokati i Pop-
ullit për shkak të mosveprimit të inspektorit të autorizuar për mjedis jetësor në komunë, për kërke-
sat e kanalit të pa pastruar të kullimit të ujërave të zeza që shkakton ndotje të rrethinës së plotë me 
fekale.  Madje me kërkesë të Avokatit të Popullit, inspektori i autorizuar i mjedisit jetësor doli aty për 
aty dhe pas gjendjes së konstatuar solli vendim, me të cilin e obligon ndërmarrjen komunale pub-
like që ta pastrojë kanalin e kullimit, i cili një periudhë të gjatë ka paraqitur problem për banorët, në 
veçanti të qytetarit dhe të familjes së tij i cili jeton në afërsi të kanalit.  

Sipas informatave të marra në rr.”11 Nëntori” (lagjja Bedinje), Komuna e Kumanovës ku ka-
lon rruga rajonale Kumanovë-Likovë-Shkup, derdhen ujëra të zeza nga kanalizimi i qytetit të Ku-
manovës, Avokat i Popullit ka ngritur procedurë me iniciativë të vet dhe menjëherë e lidh kontakt me 
drejtorin e Ndërmarrjes Publike “Ujësjellësi” - Kumanovë, prej të cilit ka kërkuar të merren masa për 
sanim urgjent të defektit.   Në ç’rast ka sugjeruar se për shkak të mos azhurimit të ndërmarrjes jo 
vetëm që ndotet mjedisi jetësor por drejtpërdrejtë shkelet e drejta e mjedisit jetësor të pastër dhe të 
pa ndotur publik.  Edhe pse nga ana e ndërmarrjes publike ishte refuzuar marrëveshja se një pjesë 
e rrjetit të kanalizimit paraqet kanalizim pa leje dhe nuk kanë obligim të marrin veprime për sanimin 
e defektit, prapë se prapë me kërkesë të Avokatit të Popullit janë ndërmarrë masa dhe ekipi i NP 
“Ujësjellësi” filloi të punojë për mënjanimin e defektit, ditën e njëjtë, me të cilën u ndërpre derdhja 
e ujërave fekale në rrugë-kalim. 

Nga disa parashtresa të qytetarëve nga kjo sferë del konstatimi se autoritetet lokale nuk janë 
mjaftë të azhurnuar gjatë zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët, nuk ka efi-
kasitet nga inspektorët e autorizuar komunal dhe inspektorët e mjedisit jetësor gjatë marrjes së 
veprimeve të kompetencës së tyre.    

Avokat i Popullit rekomandon përforcimin e mekanizmit për mbikëqyrje mbi punën e inspek-
timeve dhe edukimit dhe trajnimit të vazhdueshëm për shkak të zbatimit efikas të ligjeve sipas të 
cilave veprojnë.  Njëkohësisht rekomandon që autoritetet lokale të marrin masa më aktive dhe më 
efikase për ngritjen e vetëdijes publike për domethënien dhe nevojën e mjedisit jetësor të shëndosh 
tek qytetarët, por edhe tek administrata komunale, e cila ka për obligim të sigurojë jetë në mjedis 
të pastër dhe jo të ndotur.  

Kompetencat e pushtetit lokal në sferën e mbrojtjes sociale janë të shumta. Megjithatë, ko-
munat duhet të sigurojnë realizimin e mbrojtjes sociale të personave me invaliditet, të fëmijëve pa 
prindër dhe fëmijët pa përkujdesje të prindërve, fëmijë në rrugë, persona të nënshtruar në rrezik 
social, persona viktima të dhunës familjare, persona viktima të tregtisë me njerëz, pleq pa përku-
jdesje familjare etj.  

Përkujdesja e tillë për grupet e rrezikuara që qytetarëve në territorin e tyre, autoritetet lokale 
duhet të sigurojnë përmes formave jashtë institucionale dhe institucionale të mbrojtjes sociale, 
në ç’rast mjetet për financimin e kompetencave të bartura në këtë sferë sigurohen nga buxhetet 
e komunave, ndërsa një pjesë përmes dotacioneve të dedikuara edhe nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë.    

Siguria sociale dhe mbrojtja 
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Në praktikë kompetencat e cekura të autoriteteve lokale për parandalim, zgjidhje dhe për-
parim të gjendjeve të sferës sociale, pak zbatohen, për këtë shkak qytetarët nuk e perceptojnë 
vetëqeverisjen lokale si organ i cili mund t’i zgjidh problemet sociale me të cilat ballafaqohen çdo 
ditë dhe t’u ofrojë mbrojtje sociale përkatëse.    

Ajo që u përmend konfirmohet edhe me atë që para zyrave rajonale të Avokatit të Popullit nuk 
është parashtruar asnjë parashtresë nga sfera sociale.  

Avokati i Popullit për shkak të marrjes në konsideratë të gjendjes lidhur realizimin e të drejtave 
të qytetarëve nga sfera sociale dhe përcaktimi nëse edhe në atë shkallë komunat si bartës të mbro-
jtjes sociale mbajë llogari për qytetarët, në kuadër të kompetencave të tyre, ka realizuar hulumtim 
përmes kërkesës së të dhënave të 46 komunave në Republikë, të mjediseve rurale dhe të qytetit.  

Në kërkesën, 11 Komuna nuk i kanë dorëzuar të dhënat e kërkuara, ndërsa komuna e Mana-
stirit ka refuzuar të japë të dhëna, me arsyetim se Avokati i Popullit nuk ka kompetencë të kërkojë 
të dhëna për përcjelljen e gjendjes me realizimin e të drejtave të qytetarëve, por kompetenca e tij 
thjeshtë është kur shkelen të drejtat e qytetarit konkret.   

Nga analizat e marra prej 34 komunave, del se në buxhetet e plota të Komunave parashihen 
mjete të konsiderueshme prej të cilave qytetarëve duhet t’u sigurohet e drejta e mbrojtjes sociale 
dhe sigurisë sociale.  Mjetet e parapara në Buxhetin e plotë për vitin 2015, në të gjitha komunat u 
treguan si të pamjaftueshme që të mund të veprojnë sipas kërkesave të qytetarëve në rrezik social. 

Nga përgjigjet e komunave del se ballafaqohen me pengesa gjatë kryerjes së kompetencave 
nga sfera sociale, kurse decentralizimi në këtë sferë ende nuk i jep rezultatet e pritura. Qëndruesh-
mëria e shërbimeve sociale të decentralizuara varet nga lartësia e mjeteve për këtë dedikim të cilat 
parashihen në buxhetin e komunës. 

Hulumtimi tregon se mjetet të cilat Komunat i parashohin në Buxheti për realizimin e të 
drejtave të qytetarëve nga mbrojta sociale dhe siguria sociale janë larg nga të mjaftueshme që t’i 
kënaqin nevojat të qytetarëve me rrezik social dhe qytetarët nga grupe të prekura, dhe të njëjtat 
më shpesh janë nën  1% nga Buxheti i përgjithshëm. Përqindja e realizimit të programit dhe aktiv-
itetet të parapara për mbrojte sociale dhe siguri sociale të qytetarëve është larg nga i kënaqshëm 
dhe qytetarët nuk e marrin nevojën ndihmën e nevojshme. Nga ana tjetër, ri dedikimi i mjeteve të 
parapara për kompensime sociale për përmbushjen e shpenzimeve tjera të Komunave është pa-
raqitje e shpeshtë, për çka në Buxhetet formalisht paraqiten shuma në emër” mjete të pashfrytë-
zuara për kompensime sociale”. 

Avokati i Popullit, gjithashtu konstaton se komunat nuk kanë programe të veçanta për të 
gjitha grupet e prekura të qytetarëve dhe më shpesh mbrojtja sociale që i jepet qytetarëve është 
ndihmë e njëhershme me para për nevoja të ndryshme të qytetarëve. Mbrojtja e fëmijëve më 
shpesh është sjellë në ndarjen e mjeteve për çerdhe fëmijësh dhe kompensim për foshnjë. Komu-
nat nuk kanë programe të veçanta për kujdesen e persona të pa strehë dhe personat e zhvendosur 
nga brendia dhe mbrojtja e kësaj kategorie e qytetarëve  më shpesh mundësohet nga pushteti 
qendror. Krahas kësaj, nuk ekziston mekanizëm formal i vendosur dhe standarde për identifikim e 
të varfërve dhe personave të prekur, siç nuk ka as plan strategjik të qartë për avancimin e gjendjes 
për qytetarët e rrezikuar social. 

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, Avokati i Popullit konsideron se është e nevojshme 
kornizë normative me të cilën decentralizohet kompetenca në sferën sociale dhe e cila në mënyrë 
formale siguron mbrojtje efikas e të drejtave sociale të qytetarëve nga ana pushtetit lokal,të fillojë 
dhe realisht të zbatohet, me çka qytetarët do t’i ndiejnë përfitimet nga kompetencat e bartuara. 
Në atë kontekst, komunat duhet të ndajnë më shumë mjete për mbrojtje social në buxhetet e tyre, 
në pajtim me numrin dhe nevojat e qytetarëve të rrezikuar social në territorin e tyre dhe mjetet 
financiare për mbrojtje sociale në tërësi të shfrytëzohen në pajtim me dedikimin dhe të mos kryhen 
rishpërndarje për nevojat nga zëra tjerë në Buxhet.  

Mes tjerash, është e nevojshme Komunat gjatë miratimit të Buxhetit dhe përcaktimit të 
shumës së mjeteve financiare për mbrojtje sociale dhe siguri të qytetarëve, të sigurojë mekanizëm 
përmes të cilës qytetarët do të  jenë të kyçur në procesin e identifikimit të nevojave të tyre. Një-
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kohësisht të miratohen programe konkrete dhe plane aksionare për çdo target grup me të cilat në 
mënyrë konkrete do  të parashihen, ndahen dhe do ta harxhohen me dedikim mjetet financiare për 
ndihmë të kategorive të prekura sociale të qytetarëve të territorit i cili i përfshin komuna konkrete.
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   AP nr.  3249/15
 Avokati i Popullit me vetiniciativë ngriti procedurë  pas njoftimeve të marra për grevë me uri  
të personave të gjykuar në SHNP Idrizovë, SHNP Shtip, SHNP Tetovë, SHNP Kumanovë dhe SHNP 
Gjevgjeli, si pasojë e kushteve të këqija për akomodim, e njëkohësisht edhe si mbështetje e inicia-
tivës qytetare  për ndryshim të Ligjit për Amnisti. pas kontrollit të kryer në këto institucione, Avokati 
i Popullit konstaton se pjesë e personave të gjykuar në këto institucione  që mbajnë grevë urie  me 
shkrim i kanë njoftuar drejtoritë e institucioneve  si dhe Drejtorinë për Ekzekutimin e Sanksioneve. 
duke marrë parasysh gjendjen e tillë Avokati i Popullit rregullisht i ndiqte gjendjet në këto institucione  
veçanërisht në pjesën e mbrojtjes shëndetësore  të personave të gjykuar  që mbanin grevë urie, me 
ç’rast në vazhdimësi  drejtorive të këtyre institucioneve u sugjeronte obligimin  për ndjekje të vazh-
dueshme  të gjendjes së tyre shëndetësore dhe marrjes së masave përkatëse  nëse eventualisht vjen 
deri te keqësimi i gjendjes së tyre shëndetësore. Njëkohësisht Avokati i Popullit kërkoi dhe sugjeroi 
nevojën e domosdoshme të personave të gjykuar tu sugjerohet për pasojat e dëmshme për shënde-
tin e tyre  që do të mund të shkaktoheshin nga refuzimi i ushqimit. Drejtoritë e institucioneve vepruan 
sipas sugjerimeve të Avokatit të Popullit dhe rregullisht e ndoqën gjendjen shëndetësore  veçanërisht 
të personave  që mbanin grevë urie. Ndërkohë pas grumbullimit të nënshkrimeve të nevojshme për 
iniciativën për ndryshimin e Ligjit për amnisti dhe vënien e tij në shqyrtim para Kuvendit të Repub-
likës së Maqedonisë të dënuarit  në të gjitha INK e ndërprenë grevën e urisë.

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA

   AP nr.  3211/15
Në Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit  në Tetovë, u drejtua me parashtresë T.E. i siguruar 

pensional që jeton në Republikën e Gjermanisë dhe kërkoi intervenim për mbrojtjen e të drejtave 
të cenuara nga Fondi për Sigurim Pensional Invalidor i Maqedonisë, për shkak të mosveprimit dhe 
moszbatimit të aktit të miratuar administrativ me të cilin i njihet e drejta për pjesë të proporcionale 
të pensionit të pleqërisë.

Duke vepruar për parashtresën, Avokati i Popullit iu drejtua Fondit dhe sugjeroi domosdosh-
mërinë për ndërmarrjen e veprimit  për realizimin e të drejtës për pension të pleqërisë në shumën e 
caktuar dhe transferimin e tij në Republikën e Gjermanisë. Pas intervenimit, Fondi miratoi aktvendim 
për transfer të pensionit  dhe pagesës së shumës së plotë, me çka parashtruesi i parashtresës  e 
realizoi të drejtën.
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   AP nr.  60/15
	 Gj.К	nga	F.Kuklish,	Strumicë,	parashtroi	parashtresë	në	emër	të	babait	të	tij	të	sëmurë	i	cili	nuk	
mund	të	realizonte	të	drejtën	e	kompensimit	me	para	për	ndihmë	dhe	kujdes	nga	personi	tjetër,	edhe	
pse	ishte	në	gjendje	të	vështirë	shëndetësore,	për	shkak	të	prolongimit	të	procedurës	gjyqësore.
	 	Pikërisht,	pas	aktgjykimit	të	Gjykatës	Administrative	me	të	cilën	iu	pranua	kërkesa	e	padisë	nga	
parashtruesit	në	bazë	të	të	lartpërmendurës,	ankesë	parashtroi	Ministria	e	Punës	dhe	Politikës	Sociale	
në	shtator	të	vitit	2013.	Gjykata	Administrative,	këtë	ankesë	e	dorëzoi	te	paditësi,	në	rastin	parash-
trues	i	parashtresës,	pothuajse	një	vit	më	vonë,	përkatësisht	në	fund	të	qershorit	të	vitit	2014.	Në	
afatin	ligjor	parashtruesi	u	prononcua	me	përgjigje	përkatëse	dhe	e	dorëzoi	te	Gjykata	Administrative.	
Për	shkak	se	deri	në	janar	të	vitit	2015,	nuk	kishte	marrë	vendim	gjyqësor	sipas	ankesës	së	Ministrisë	
së	Punës	dhe	Politikës	Sociale,	kërkoi	ndërhyrje	nga	Avokati	i	Popullit.
	 	Në	procedurën	e	ngritur	u	vërtetua	se	lënda	e	parashtruesit	në	Gjykatën	e	Lartë	Administrative	
është	pranuar	më	20.01.2015	dhe	menjëherë	u	mor	në	punë,	ndërsa	Avokati	i	Popullit	u	njoftua	se	
pas	marrjes	së	vendimit	do	të	kthehet	në	Gjykatën	Administrative	për	dorëzim	të	vendimit	te	palët.
	 	Pas	një	periudhe	të	caktuar	kohore,	djali	i	parashtruesit	e	njoftoi	Avokatin	e	Popullit	se	e	ka	
fituar	aktgjykimin,	por	se	babai	i	tij	ndërkohë	ka	vdekur,	si	dhe	se	është	në	rrjedhë	përsëritja	e	pro-
cedurës,	por	se	rezultati	përfundimtar	është	i	pasigurt	sepse	ka	marrë	aktvendim	negativ		nga	Qendra	
Ndërkomunale	për	Punë	Sociale	Strumicë,	për	të	cilin	nëpërmjet	avokatit	ka	parashtruar	ankesë	te	
Ministria	e	Punës	dhe	Politikës	Sociale.

  AP nr.  494/15, 495/15, 496/15, 497/15, 498/15, 499/15, 500/15, 501/15, 502/15, 
                 503/15, 504/15, 505/15, 506/15 и 3048/15 

Deri te Avokati i Popullit janë parashtruar një numër më i madh parashtresash nga qytetarët e 
komunës së Manastirit dhe rajoni më i gjerë, në të cilat ka kërkuar mbrojtje të të drejtave të tyre në 
procedurat për marrje të patentë shoferit.

Pikërisht, këta persona janë kandidatë të cilët e kanë përfunduar trajnimin për shoferë në peri-
udhën derisa në Manastir ekzistonte Qendra për Provime  Auto-mot Sojuz dhe i kishin paguar të gjitha 
kompensimet e nevojshme financiare (për trajnimin, për vërtetime mjekësore,dhe dhënie të pjesës 
teorike dhe praktike të provimit për shofer).

Me këtë rast, në komunën e Manastirit, që në gusht 2014, pushoi punën Qendra për Provime - 
Auto Moro Sojuz - Manastir, gjoja për shkak të punës së paligjshme. Ministria e Punëve të Brendshme 
ia hoqi licencën e punës kësaj Qendre të Provimit dhe që atëherë banorët e komunës së Manastirit dhe 
tërë rajonit që e mbulon Sektori për Punë të Brendshme Manastir (komunat Prilep, Resnje, Krushevë, 
Demir Hisar, Makedonski Brod dhe komunat tjera më të vogla) mbetën pa mundësinë për t’i kryer 
procedurat për marrje të patentë shoferit.

Me hapjen e Qendrës së re për provime, Auto Makedonija, Manastir, në janar 2015, kandidatët-
parashtrues të parashtresave, edhe pse te qendra parashtruan kërkesë për vazhdimin e dhënies së 
provimit për shofer, secili në pjesën që nuk e ka kaluar për shkak të pamundësisë objektive, u është 
dhënë përgjigje se ka kaluar afati i përcaktuar ligjor prej një viti në të cilin ata kishin të drejtë ta japin 
provimin për shofer, për çka duhet përsëri t’i paguajnë shpenzimet  për dhënie të provimit.

 Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kërkoi informatë për të gji-
tha veprimet e marra, të cilat me ligj janë të autorizuar t’i marrin në raste të tilla. Ministria përsëri e 
njoftoi Avokatin e Popullit se nuk e ka zbatuar procedurën e përcaktuar me ligj  (atë për ta organizuar 
dhe realizuar provimin për shofer) për shkak se nuk ka poseduar kapacitet përkatëse hapësinore dhe 
materiale teknike, kuadër profesional dhe pajisje informatike për realizimin e procedurës së përmen-
dur. 

Njëkohësisht, ndërsa në drejtim të tejkalimit të kësaj gjendjeje, Ministria e Punëve të Brend-
shme  dhe Qendra e sapozgjedhur për provime  u kontraktuan mes vete që Qendra për Provime kë-
tyre kandidatëve tu mundësojë dhënien e pjesëve të mbetura  të provimit me ngarkesë financiare të 
Qendrës për Provime. 
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  AP nr.  2298/15
Një i punësuar në SHMKPB „Gjorçe Petrov“- Kavadar kërkoi ndërhyrje të Avokatit të Popullit 

para Komunës së Kavadarit për shkak të mosdorëzimit të dokumentacionit te Ministria e Arsimit
dhe Shkencës në procedurë për marrjen e pëlqimit për transferim të marrëdhënies së punës 

nga orari i caktuar në orar të pacaktuar të punës. Duke vepruar për parashtresën Avokati i Popullit iu 
drejtua komunës së Kavadarit me kërkesë për veprim të azhurnuar, përkatësisht të merren masa në 
drejtim të dorëzimit të dokumentacionit te Ministria.

Nga njoftimi i dorëzuar dhe kontaktet e realizuara me person zyrtar të komunës, Avokati i Pop-
ullit konstatoi se Komuna ka vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit , përkatësisht dokumen-
tacioni u dorëzua te Ministria, e cila në periudhë më të shpejtë kohore konfirmoi pëlqim për mjete fi-
nanciare për transformim të marrëdhënies së punës nga me orar të caktuar të punës në të pacaktuar. 
Në bazë të pëlqimit të dhënë dhe pas zbatimit të masave të mëtejshme nga Komuna dhe shkolla, 
parashtruesi e realizoi të drejtën për transformim të marrëdhënies së punës me miratimin e vendimit 
për punësim me orar të pacaktuar të punës.

Por, pas një periudhe të caktuar, te Avokati i Popullit përsëri u dorëzuan parashtresa  nga disa 
kandidatë në të cilat theksuan se edhe krahas kësaj, megjithatë shpenzimin financiar për vazhdim 
të dhënies së provimit për patentë shoferi  kërkohet që përsëri ta mbulojnë ata. Avokati i Popullit fil-
limisht iu drejtua Qendrës për Provime Auto Makedonia, Manastir me sugjerimin, në të cilin theksoi 
nevojën për respektimin dinjitoz të asaj që u kontraktua më parë me Ministrinë e Punëve të Brend-
shme për lirimin nga shpenzimet për dhënie të pjesës së mbetur të provimit për patentë shoferi nga 
kandidatë që pa faj të tyre e humbën të drejtën e dhënies së këtij provimi.

Për shkak të mosveprimit të Qendrës për Provime pas dhënies së sugjerimit  për respektim din-
jitoz të asaj që u kontraktua më parë Avokati i Popullit kërkoi që Ministria e Punëve të Brendshme të 
kryejë mbikëqyrje  të punës së Qendrës për provime në Manastir në pjesën e kandidatëve të dëmtuar 
dhe respektimin dinjitoz të qëndrimit tani më të marrë të ministrit të  Punëve të Brendshme të dorë-
zuar te Avokati i Popullit me shkresë nr.13.1-14811/1 nga 03.03.2015.

Ministria veproi për kërkesën e Avokatit të Popullit, kreu mbikëqyrje dhe në mënyrë kthyese 
me shkresë nr.22.2-92638/1 nga 23.12.2015, njoftoi se komisioni për mbikëqyrje të punës së qen-
drave për provim kreu kontroll të dosjeve të kandidatëve  për shoferë dhe konstatoi gjendje në të 
cilën pothuajse të gjithë kandidatët  të cilëve u ka kaluar afati i pjesës teorike të provimit, kanë pasur 
mundësi dhe kohë të vazhdojnë me dhënien e pjesës praktike të provimit deri në ndërprerjen me punë 
te e Auto Moto Sojuz -Qendra për Provime Manastir,përfundimisht deri më 04.08.2014.

Me përgjigjen e tillë, Ministria e Punëve të Brendshme, për shkaqe të paqarta ndryshoi qën-
drimin e saj për zgjidhjen e problemit të qytetarëve dhe përgjegjësinë ua hodhi kandidatëve.

Për shkak të gjendjes së tillë në të cilën i njëjti organ shtetëror (Ministria e Punëve të Brend-
shme)për periudhë prej vetëm disa muajsh konstaton gjendje të ndryshme faktike për problem të 
njëjtë të qytetarëve dhe mori qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e tij, duke mos vepruar gjatë kësaj 
sipas kërkesës së Avokatit të Popullit për trajtim të njëjtë të kandidatëve, Avokati i Popullit parash-
truesve të parashtresave u sugjeroi mundësinë që në procedurë gjyqësore të kërkojnë mbrojtje të të 
drejtave në procedurën për dhënien e provimit për patentë shoferi.
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  AP nr.  1182/15
Në Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit në Shtip, parashtresë parashtroi avokati M.V-i 

autorizuar i personit i cili vuan dënim me burg në SHNK Shtip Në parashtresë theksoi se personi 
i gjykuar nuk i realizon të drejtat e garantuara me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, përkatë-
sisht ato i janë kufizuar nga personat zyrtarë në burg.

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit kreu kontroll në SHNP Shtip, me ç’rast 
konstatoi se bëhet fjalë për të gjykuar të ekstraduar  nga Kosova, dhe për shkaqe sigurie janë 
marrë kufizime të caktuar në lidhje me vizitat nga jashtë dhe lëvizjen dhe qëndrimin me personat 
tjerë të gjykuar.

Avokati i Popullit  kërkoi nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve Shkup, të kryejë 
mbikëqyrje të punës së institucionit për të vërtetuar nëse janë cenuar të drejtat themelore të këtij 
personi të gjykuar, nëse e vuan dënimin me burg si personat tjerë të gjykuar, përkatësisht në pa-
jtim me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve  dhe rregullat Evropiane të burgut.

Nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve është marrë njoftim me shkrim se është vepru-
ar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, me ç’rast është kryer mbikëqyrje profesionale-instruk-
tore, ndërsa komandantit në SHNK Shtip i janë dhënë sugjerime përkatëse  për lëshimet e bëra  
ndaj personit të gjykuar  dhe ato janë mënjanuar.

   AP nr.  399/15
  Një qytetar, i angazhuar me Marrëveshje në Institucionin Nacional Opera dhe Baleti i Maqe-
donisë  parashtroi parashtresë te Avokati i Popullit, për shkak të cenimit të të drejtës për marrëd-
hënie pune, përkatësisht për shkak të mosrespektimit të dispozitave nga marrëveshja për pagesë të 
kompensimeve mujore  të cilat institucioni nuk i ka paguar. Pas shqyrtimit të lëndës, duke pasur para-
sysh shkresat e parashtruara Avokati i Popullit ndërmori masa ndaj Operës dhe Baletit të Maqedonisë 
me dorëzimin e sugjerimit për cenim të të drejtave dhe kërkoi që ky institucion t’i plotësojë obligimet 
për pagesë të shumës së plotë të mbetur që është punuar nga parashtruesi.
 Në afatin e paraparë ligjor Avokati i Popullit mori njoftim nga drejtori i institucionit se sugjerimi 
i dërguar është pranuar dhe se parashtruesit të parashtresës do t’i paguhet në tërësi shuma e mbetur 
për punën e kryer, ndërsa parashtruesi i parashtresës konfirmoi se i janë paguar në tërësi mjetet nga 
lënda në fjalë në llogarinë e tij të transaksionit.

AP nr.  4103/15
Në Zyrën e Avokatit të Popullit në Tetovë për shkak të ngarkimit së pabazë me taksë radiodi-

fuzive, parashtresë parashtroi Е.А. nga Tetova.
Avokati i Popullit duke vepruar për parashtresën konstatoi se është e bazuar sepse  në lidhje 

me familjen  konkrete janë plotësuar kushtet nga Ligji për shërbime audivizuele dhe të medieve për 
lirim nga pagesa e kësaj takse.

Respektivisht, parashtrues i parashtresës është personi me dëmtim të dëgjimit prej mbi 60 
decibel, për çka posedon dokumentacion përkatës medicinal.

Në bazë të kësaj gjendjeje, Avokati i Popullit iu drejtua Drejtorisë së të Hyrave Publike-Tetovë 
dhe NP Radiotelevizioni i Maqedonisë-Shkup dhe sugjeroi se është e nevojshme të merren masa dhe 
veprime në drejtim të lirimit nga obligimi për pagesë të taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen akt-
vendimet tani më të dërguara, që nuk janë në përputhje me ligjin në fjalë.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit në tërësi është pranuar dhe familja e parashtruesit të parash-
tresës  është liruar nga pagesa e taksës radiodifuzive.
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AP nr.  3522/15
Qytetari R.R nga Kërçova parashtroi parashtresë kundër Inspektoratit Shtetëror për Ndërtim-

tari dhe Urbanizëm, për shkak të mosveprimit për kërkesën e tij  t’i vihet vulë për plotfuqishmëri të 
aktvendimit dhe konkluzion për përmirësim të gabimit për shkak të vazhdimit të mëtejmë të proce-
durës.

Pas pranimit të parashtresës, Zyra e Avokatit të Popullit  në Kërçovë, iu drejtua Organit kom-
petent, pas çka parashtruesi i parashtresës  personalisht informon se ndërkohë është vepruar për 
kërkesën, përkatësisht i janë dorëzuar aktvendimi dhe konkluzioni të vërtetuara me vulë për plotfu-
qishmëri.

   AP nr.  1073/15
Avokati i Popullit  duke vepruar për parashtresën e parashtruar nga një qytetare për 

mbrojtjen e të drejtave të saj dhe të drejtën e nipit të saj për të mbajtur marrëdhënie personale 
dhe kontakte të drejtpërdrejta, iu drejtua IP Qendra Ndërkomunale  për Punë Sociale e Qytetit 
të Shkupit dhe kërkoi të njoftohet për dinamikën me të cilën realizohen takimet e fëmijës me 
gjyshen, përkatësisht a është miratuar aktvendim për takim dhe cilat masa janë ndërmarrë nga 
qendra kompetente për punë sociale. Njëkohësisht, Avokati i Popullit  iu drejtua edhe IP Enti për 
Veprimtari Sociale dhe kërkoi të kryhet mbikëqyrje profesionale e punës së ekipit të Qendrës.

Pas marrjes së të dhënave dhe informative, si dhe nga raporti i dorëzuar i IP Enti i Veprim-
tarive Sociale dhe pas mbikëqyrjes së kryer të punës profesionale të Qendrës, Avokati Popullit 
konstaton se edhe pse është miratuar vendim për takim megjithatë kjo për një periudhë më të 
gjatë nuk respektohet, përkatësisht takimet ndërmjet gjyshes dhe nipit të saj janë ndërprerë, 
si dhe se nuk janë marrë masa përkatëse për realizim të papenguar të të drejtës për takim, në 
mënyrë të paraparë me aktvendimin e ekipit profesional.

Avokati i Popullit konstatoi se me veprimet e tilla kryhet cenim i të drejtës së fëmijës për 
të realizuar marrëdhënie personale dhe kontakte të drejtpërdrejta me të afërmit e ngushtë të 
nënës së tij, përkatësisht të drejtën e gjyshes dhe fëmijës për të realizuar kontakte dhe takime 
me nipin e saj, për çka sugjeroi qendrën kompetente të angazhohet për realizim më efikas të  
të drejtës, përkatësisht të marrë masa me qëllim të zbatimit të aktvendimit dhe realizimit të të 
drejtës së gjyshes për  të parë fëmijën. Pas kësaj ishte miratuar aktvendim i ri i rishikuar për 
takim të gjyshes dhe nipit të saj në përputhje me nevojat e fëmijës, ndërsa takimet filluan me 
dinamikë të rregullt.

   AP nr.  2537/15
D.I nga f.Vasilevë, parashtroi parashtresë për shkak se një periudhë më të gjatë kohore nuk 

kishte marrë njoftim në lidhje me konkursin për ndarje të banesës për fëmijët pa prindër nga ana e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë-Komisioni për Çështje të Banimit. Avokati i Popullit iu drejtua 
Komisionit për Çështje të Banimit dhe kërkoi informacion për këtë rast, pas çka u dorëzua përgjigje 
se personi nuk është vënë në kategorinë e fëmijëve pa prindër, pas marrjes së njoftimit nga IP Qen-
dra Ndërkomunale për Punë Sociale Strumicë. Në veprimin e mëtejmë Avokati i Popullit  vizitoi QNPS 
Strumicë, me ç’rast u konfirmua se personi në vitin 1997 është dërguar në Shtëpi të fëmijëve si 
fëmijë i braktisur dhe për këtë arsye nuk është vendosur në kategorinë e fëmijëve pa prindër. Avokati 
i Popullit sugjeroi për cenimin e të drejtave të parashtruesit dhe kërkoi të merren masa për veprim 
juridik në  rastin konkret të vihet në listë për të realizuar të drejtën si fëmijë pa prindër.

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit nga ana e Qendrës për Punë Sociale  janë dorëzuar doku-
mente të tjera shtesë në Qeverinë e RM-Komisioni për çështje të banimit pas çka u pranua njoftim se 
kërkesa e parashtruesit të  parashtresës për ndarje të banesës, do të shqyrtohet si kërkesë e fëmijës 
pa prindër dhe pa kujdes prindëror.
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   AP nr.  4022/154
Te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga P.P nga Manastiri, në të cilën vihet në 

dukje cenimi i të drejtës për jetë në një mjedis të qetë, pa zhurma të intensitetit të fortë, për qytetarët 
të cilët jetojnë në afërsi të kishës së Shën Mërisë në qendër të Manastirit. Sipas pretendimeve në 
parashtresë, qerësia në jetën e tyre të përditshme, nga fundi i tetorit të vitit 2015 vazhdimisht prishet 
nga zhurma e madhe që vjen nga Kisha, e cila filloi që shërbimet e saj t’i transmetojë jashtë lokaleve 
të Kishës nëpërmjet altoparlant. Sipas pretendimeve të ankesës, qytetarët u drejtuan te inspektori 
i autorizuar i mjedisit jetësor në komunën e Manastirit, por ai u shpall jokompetent për t’u marrë 
me kërkesat për mbikëqyrje, për çka edhe qytetarët kërkuan ndërhyrjen e Avokatit të Popullit. Duke 
pasur parasysh dispozitat e Ligjit për mbrojtjen nga zhurma në mjedisin jetësor  qëllimi i të cilit është 
që të krijohen dhe të sigurohen kushte të shëndetshme të jetesës së qytetarëve dhe mbrojtje  e 
mjedisit  jetësor nga zhurma, Avokati i Popullit kërkoi nga inspektori i autorizuar për mjedis jetësor  
të komunës që menjëherë të paraqitet në vendngjarje dhe të masë vlerën e nivelit të emisionit të 
zhurmës që del përmes altoparlantëve të kishës. Shën Mëria në Manastir.

Pas kësaj kërkese, inspektori i autorizuar i mjedisit jetësor dorëzoi informatë se për prishjen 
e qetësisë së qytetarëve nuk është kompetent  inspektorati, por Ministria e Punëve të Brendshme, 
ndërsa në përputhje me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike. I 
pakënaqur me përmbajtjen e tillë tejet joprofesionale të përgjigjes, Avokati Popullit duke i sugje-
ruar inspektorit se  në rastin në fjalë nuk bëhet fjalë për prishjen e rendit dhe qetësisë publike, por 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor nga zhurma dhe mundësimin e kushteve të shëndosha për jetë të 
qytetarëve, edhe një herë  paraqiti kërkesë për marrjen e masave në bazë të kompetencave të tij dhe 
matje të nivelit të zhurmës.

Sipas kësaj kërkese, inspektori veproi në përputhje me përgjegjësitë dhe kompetencat e 
tij,kështu që në tri raste dhe në kohë të ndryshme të ditës inspektoi vendin dhe përpiloi raporte. Në 
këtë segment, ka bërë matje të vëllimit të zërit  të emetuar nga altoparlantët dhe kambanat e ven-
dosura në kishë, me ç’rast është regjistruar vëllim prej rreth 60 dB,e që është në nivelin e leuar ligjor 
të zhurmës.

   AP nr.  701/15
B.M. nga Strumica kërkoi ndërhyrje nga ana e Avokatit të Popullit për shkak të prolongimit të 

procedurës gjyqësore para  Gjykatës Administrative  përkatësisht Gjykatës së Lartë Administrative 
në Shkup. Pikërisht parashtruesja në qershor të vitit 2011 ka paraqitur ankesë kundër aktgjykimit 
të Gjykatës Administrative, sipas të cilës dhe pas katër vjetësh nuk ka marrë  vendim nga gjykata.  
Në procedurë të filluar për të përcaktuar se ankesa dhe gjithë lënda qëndron në Gjykatën Adminis-
trative, përkatësisht nuk është dorëzuar në Gjykatën e Lartë Administrative  për shkak se ajo refu-
zon të pranojë lëndën pa dokumentet e nevojshme që duhet të paraqesë Ministria e Shëndetësisë.

Pas veprimeve të marra nga autoritetet kompetente në Gjykatën Administrative është dorë-
zuar njoftim se  gjykata disa herë ka dërguar urgjenca në Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që 
të sigurojë dokumentet për lëndën, por lënda mbeti e  paplotë dhe si e tillë u vu në listën e lëndëve 
problematike që ishte dorëzuar në Këshillin Gjyqësor të R. të Maqedonisë, por përgjigje dhe udhë-
zime për trajtim të mëtejmë nuk janë marrë. 

Për shkak të kësaj situate faktike, ose për shkak se parashtruesja pas kalimit të disa viteve 
nuk e ka realizuar të drejtën e saj ligjore dhe nuk ka marrë  vendim gjyqësor pas ankesës së par-
ashtruar, ishte këshilluar që të shfrytëzojë mundësinë ligjore për tu drejtuar te Gjykata e Supreme 
për shkak të cenimit të të drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm.
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   AP nr.  373/15
Te Avokati i Popullit parashtresë ka paraqitur një qytetar nga Shkupi  në të cilën kërkoi mbrojtje 

nga Seksioni për dhunë në familje pas paraqitjes së parashtresave duke vënë në dukje se nuk janë 
marrë masa për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve të tij nga moskujdesi dhe neglizhenca e nënës së 
tyre. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit fillimisht  kërkoi nga Ekipi i ekspertëve të 
Qendrës për Punë Sociale të informohet menjëherë për masat e marra, dhe pastaj në drejtim të 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe interesit të tyre më të mirë disa herë kreu kontrolle të drejt-
përdrejta në këtë institucion dhe sugjeroi për veprim të vazhdueshëm të personave  profesionalë për 
lëndën për mbrojtjen e fëmijëve dhe prindërve.

Si rezultat i ndjekjes së veprimit të Qendrës dhe sugjerimeve që të merren masat e parapara 
ligjore Qendra parashtroi propozim te gjykata kompetente për shqiptim të masës ndalim për tu afruar 
në vendin e jetesës dhe ndalim për t’iu afruar shkollës, ndërsa kryerësit iu shqiptua masë për mjekim 
të detyrueshëm. 

   AP nr.  1143/15
Një qytetar me shtetësi të dyfishtë, njëra prej të cilave e Maqedonisë ka parashtruar ankesë 

te Avokati i Popullit për cenim të të drejtave dhe mbrojtje nga diskriminimi për shkak të trajtimit 
të pabarabartë nga NP “Parkingu i qytetit” Shkup. Respektivisht, parashtresa ka të bëjë me mar-
rjen e kartelës për parkim preferencial për automjet me targa të vendit fqinjë, edhe pse qytetari 
zotëron banesë personale dhe letërnjoftim  me vendbanim në komunën Qendër. Avokati i Popullit 
iu drejtua sektorit kompetent të NP “Parkingu i qytetit “- Shkup, me ç rast sugjeroi respektim të 
rregullativës ligjore ekzistuese, dhe nevojën për ndryshimin e rregullativës nënligjore që rregullon 
çështjen e përdorimit të vend parkimit me të cilën  menaxhon ndërmarrja publike. Në të njëjtën 
kohë, ai i sugjeroi dhënësit të shërbimit për parkingje se e drejta për gëzimin dhe shfrytëzimin e të 
drejtave të caktuara duhet të lidhet me pronësinë e banesës, e jo me targat e automjetit të cilat i 
posedon personi i caktuar, me ç’rast kërkoi që të merren masa për trajtim të barabartë të  të gjithë 
qytetarëve në lidhje me këtë të drejtë. Shërbimi kompetent i NP “Parkingu i qytetit” - Shkup pranoi 
sugjerimin me çka parashtruesit të parashtresës i lejoi të realizojë të drejtën.

   AP nr.  977/15
Në Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit në Tetovë ka parashtruar ankesë J.S nga Gostivari 

dhe kërkoi ndërhyrje në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë-dega Gostivar, 
për të vepruar në përputhje me përmbajtjen e vendimit nga ana e Komisionit Shtetëror  për Proce-
durë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënie së Punës në Shkallë të Dytë -Shkup, me të cilën 
u pranua kërkesa e tij. 

Avokati i popullit në rastin  konkret konstaton cenim të të drejtave me prolongimin e proce-
durës dhe si pasojë bëri thirrje Fondit të sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë - dega 
Gostivar, duke kërkuar që lënda pa prolongim të punohet. Sipas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit 
parashtruesi e realizoi të drejtën e tij.
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   AP nr.  1806/15
Në Zyrën Rajonale të Avokatit të Popullit në Shtip paraqiti ankesë L.N nga Shtipi me të cilën 

kërkohet ndërhyrje në njësinë rajonale për  procedurë administrative të shkallës së parë në Shtip, 
ndërsa për shkak të prolongimit të procedurës për realizim të të drejtës për privatizim të tokës 
ndërtimore. 

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit inspektoi organin, me ç’rast konstatoi 
se lënda i është ndarë për trajtim njësisë rajonale në Probishtip. Për këtë arsye, Avokati i Popullit 
dorëzoi sugjerim te kjo njësi në të cilën sugjeroi për domosdoshmërinë e ndërmarrjes së veprimeve 
dhe masave të nevojshme për miratimin e aktit duke marrë parasysh  atë se afati ligjor ka kaluar 
që moti.

Njësia dërgoi përgjigje pas sugjerimit në të cilën e arsyetoi shkakun për prolongim të proce-
durës dhe gjithashtu kërkoi një periudhë shtesë për grumbullim të të dhënave të nevojshme për 
vendimmarrje të drejtë për kërkesën e paraqitur për privatizim. 

Pas marrjes së shkresave të nevojshme dhe nxjerrjes së dëshmive në fjalë lënda u zgjidh, 
përkatësisht parashtruesi i parashtesës e realizoi të drejtën e tij.

   AP nr.  1166/15
Një grup qytetarësh nga fshati Patetino paraqitën ankesë te Avokati i Popullit, në të cilën thek-

suan se të drejtat e tyre janë cenuar, sepse pas një fatkeqësie elementare që përfshiu pronën e tyre 
të luajtshme dhe të paluajtshme, njësia e vetadministrimit lokal nuk zbatoi procedurë ligjore për 
përcaktimin e dëmeve dhe kompensimit të personave të prekur. 

Duke shqyrtuar dokumentacionin e plotë dhe dëshmitë parashtruesve të parashtresës, Avokati 
i Popullit konstatoi se shërbimet përkatëse në komunë nuk vepruan në përputhje me rregullativën ju-
ridike për vlerësimin e dëmeve dhe pagesën e kompensimit për çka te kryetari i komunës ka dorëzuar 
sugjerim se ka për detyrim të formojë komision për vlerësimin e dëmeve që do të përpilojë proces-
verbal për gjendjen e konstatuar, përkatësisht  dëmin real dhe kompensimin i cili duhet t’i paguhet 
individualisht secilit prej pronarëve të pronës.

Pas dërgimit të sugjerimit Avokati i Popullit u njoftua se është vepruar sipas tij, ndërsa nga 
dëshmitë e paraqitura nga komuna është zbatuar tërë procedura për shkak të përcaktimit të dëmit të 
pronës nga fatkeqësia elementare.

   AP nr.  16/15
Te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi një banor i Strumicës, në të cilën  kërkoi ndërhyrje 

për shkak se nga Agjencia për Menaxhimin e Pronës së Sekuestruar në mënyrë të paligjshme i është 
bllokuar llogaria e transaksionit. 

Pas ndërmarrjes së masave dhe veprimeve, Avokati i Popullit konstatoi se me aktvendim të 
miratuar nga Agjencia janë cenuar të drejtat e personit në mënyrë që është vepruar në kundërshtim 
me Ligjin për përmbarim dhe të përcaktuarën në aktgjykimin e gjykatës kompetente, përkatësisht 
në mënyrë të pabazë dhe të paligjshme është penguar në menaxhimin e mjeteve të tij personale 
me para. Avokati i Popullit dorëzoi sugjerim te Agjencia për Menaxhim me Pronën e Sekuestruar 
dhe kërkoi të merren masa për të kapërcyer problemin, përkatësisht tërheqjen e aktvendimit me të 
cilin plotësisht është bllokuar llogaria e transaksionit, përkatësisht të miratohet aktvendim ligjor në 
përputhje me Ligjin për përmbarim  dhe aktgjykimin e gjykatës dhe të mos  rrezikohet ekzistenca e 
personit. Si rezultat i veprimeve të ndërmarra, Avokati i Popullit u informua se është vepruar sipas 
sugjerimit përkatësisht llogaria e transaksionit të qytetarit u zhbllokua.
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   AP nr.  2921/15
К.V. nga f.Murtinë parashtroi parashtresë te zyra rajonale në Strumicë dhe theksoi se edhe pse 

ka pasur aktvendim të plotfuqishëm për shfrytëzimin e mjeteve për ndihmë sociale ajo për një kohë 
më të gjatë nuk i është paguar.

Pas parashtrimit të kërkesës njoftim te Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale Strumicë për 
shkakun për të cilin  parashtruesit të parashtresës nuk i është paguar ndihma sociale me para, Avokati 
I Popullit u njoftua me shkrim se pas sugjerimit të institucionit dhe kontrollit të kryer të kartelës 
analitike në sistemin elektronik të IP QNPS Strumicë është konfirmuar se në tërësi është paguar 
kompensimi me para për ndihmë sociale me para përfundimisht më 31.07.2015. si dëshmi për atë që 
u theksua më pare në shtojcë u dorëzua edhe kartela analitike  e parashtruesit nga e cila u vërtetua se 
kompensimi i caktuar me para është transferuar në llogarinë e tij të transaksionit në bankë. 

   AP nr.  1896/15
Një qytetar G.S nga Kërçova parashtroi parashtresë në zyrën e Avokatit të Popullit në Kër-

çovë, kundër NPSHK “Komunalec” në Kërçovë. 
Në mënyrë të veçantë, qytetari përkatës tha se  për borxh të vjetërsuar për faturat e pa-

paguara është paralajmëruar se do të shkëputet nga rrjeti i ujësjellësit. 
Pas pranimit të parashtresës është biseduar me drejtorin e Ndërmarrjes Publike të cilit i është 

sugjeruar  se për  borxh të vjetërsuar  nuk ka të drejtë ta shkyç shfrytëzuesin e shërbimit apo të 
kërkojë  pagesë të detyruar të borxhit.

Sugjerimi i tillë është pranuar, me vërejtjen se nëse shfrytëzuesi  vazhdon me pagesën e  
faturave rrjedhëse, nuk do të shkyçet.

   AP nr.  2640/15 
Te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga një grup i të punësuarve në SHPKNJP 

“Rodon” Manastir, në të cilën kërkon përshpejtimin e procedurës për ankesën të cilën punëdhënësi i 
tyre e paraqiti në aktvendim të miratuar nga inspektori shtetëror i punës  në Manastir, në të cilin de-
tyrohet që të punësuarve tu paguajë regres për pushim vjetor për vitin 2014. 

Në veçanti, të punësuarit dyshuan se me paraqitjen e ankesës nga punëdhënësi por edhe me 
prolongimin e procedurës për dorëzimin e lëndës për ankesë te organi i shkallës së dytë, punëdhënësi 
por edhe inspektorati i punës qëllimisht e prolongojnë procedurën për pagesën e regresit për pushim 
vjetor për vitin 2014.                              

Gjatë kontrollit të kryer  në parashtresë dhe dëshmitë e siguruara, Avokati i Popullit në lidhje me 
rastin konkret, konstaton prolongim të paarsyeshëm të procedurës, sepse kishte kaluar afati ligjor  për 
veprim të organit të shkallës së dytë për ankesë.

Me këtë rast, Avokati i Popullit  hasi në mosbashkëpunim  të organeve të cilat ishin kompetente  
për ta ridërguar ankesën në fjalë te organi i shkallës së dytë për veprim, për çka iu drejtua Këshillit 
Inspektues.

Në bashkëpunim me Këshillin Inspektues, u kërkua nga Inspektorati Administrativ Shtetëror në 
Manastir të kryejë mbikëqyrje inspektuese të punës së Inspektoratit Shtetëror të Punës, me qëllim të 
konfirmimit të shkaqeve për prolongimin e procedurës për mos dorëzimin e ankesës te organi i shkallës 
së dytë për veprim.

Me iniciativë të Avokatit të Popullit, u mënjanuan parregullsitë dhe më 30.11.2015, përfundim-
isht, ankesa me shkresat e lëndës, iu dorëzua  Komisionit Shtetëror për Vendosje në Procedurë Ad-
ministrative  në Shkallë të Dytë.
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   AP nr.  4081/15
Te Avokati i Popullit me parashtresë u drejtua një nënë e fëmijës me autizëm dhe kërkoi 

mbrojtje të të drejtave para IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit, Qen-
dra Ditore për Autizëm - Shkup, sepse sipas saj ekipi profesional i Qendrës ditore për Fëmijë me 
Autizëm punon pamjaftueshëm me djalin e saj.

Duke vepruar për parashtresën, Avokati i Popullit iu drejtua IP Enti për veprimtari Sociale- 
Shkup dhe kërkoi të kryhet mbikëqyrje e punës së ekipit profesional të Qendrës ditore për Fëmijë 
me Autizëm, konkretisht të punësuarve që janë të detyruar të punojnë me fëmijën e parashtrueses, 
me ç’rast kërkoi të jepen udhëzime për veprim të mëtejmë me qëllim të mbrojtjes së fëmijës me 
nevoja të veçanta.

Pas kryerjes së mbikëqyrjes Enti për Veprimtari Sociale-i sugjeroi Qendrës Ditore të përpilojë 
Plan për punë individuale me shfrytëzuesin, listë për përcjelljen e shfrytëzuesit në të cilën rregull-
isht do të evidentohen aktivitetet e zbatuara. Me këtë rast Enti vlerësoi se është e nevojshme që 
Qendra Ditore t’i përfshijë edhe prindërit e fëmijës  në përpilimin e planit për punë. Qendra Ditore 
për Fëmijë me Autizëm veproi sipas udhëzimeve të Entit dhe ndërmori aktivitete për punë efektive  
me fëmijën me autizëm.

   AP nr.  3399/15
Në  Zyrën Rajonale në Kumanovë, me telefon u paraqit personi i dënuar I.М. i cili  vuan dënim 

me burg në Burgun e Kumanovës dhe kërkoi ndërhyrje, duke theksuar se para disa kohësh e ka 
lënduar(thyer) këmbën, e ndërsa çdo ditë në burg nuk ka mjek, pas disa ditësh, pas kryerjes së 
kontrollit mjeku ka konstatuar lëndim (ënjtje) dhe e ka informuar se ka mundësi që këmba të jetë e 
thyer, për çka i ka dhënë udhëzim spitalor për IPSH Spitali i Përgjithshëm në Kumanovë. Parashtruesi 
kërkoi mbrojtjen e të drejtave, sepse nga Sektori për Sigurim i është thënë se për momentin autom-
jetet e burgut janë të angazhuara në punë tjera dhe se për kontroll do të dërgohet pas disa ditësh.

Pas marrjes së njoftimit, Avokati i Popullit mori veprime dhe në bisedë me mjekun e angazhuar 
në burgun e Kumanovës ishin të nevojshme pohimet e personit të dënuar, se i është dhënë udhëzim 
për në spitalin e Kumanovës me sqarim se më tej duhet të veprojnë autoritetet e burgut. Avokati i 
Popullit, në veprimin e mëtejmë e kontaktoi Udhëheqësin e Sektorit për Sigurim të Burgut dhe kërkoi 
marrje urgjente të veprimeve, me qëllim të veprimit sipas udhëzimit të mjekut i dënuar menjëherë 
të dërgohet në spital, me qëllim që me kohë t’i jepet mbrojtja e domosdoshme shëndetësore dhe të 
pengohet çfarëdo lloj komplikimi dhe pasoje për shëndetin e personit të gjykuar.

Udhëheqësi i Sektorit për Sigurim e pranoi sugjerimin edhe me automjetin e parë të lirë në 
burg, personi i dënuar u dërgua në spital. Avokati i Popullit gjat vizitave të rregullt në burgun e Ku-
manovës bisedoi me personin e dënuar i cili konfirmoi se pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit  u 
transferua në spital ku i është bërë ndërhyrje mjekësore, përkatësisht këmba i është vënë në gips.

   AP nr.  1007/15
Qytetari B.C nga Kërçova, parashtroi parashtresë kundër Regjistrit Qendror të Republikës së 

Maqedonisë për shkak të mosveprimit për kërkesën e tij për shlyerje nga evidenca  e subjektit tregtar 
individ, gjendje e cila çon në atë që të mos mund t’i realizojë të drejtat e tij në bazë të papunësisë.

Pas pranimit të parashtresës nga Zyra e Avokatit të Popullit në Kërçovë është ndërhyrë në 
mënyrë përkatëse në organin kompetent, pas çka është marrë përgjigje dhe  subjekti juridik  është 
vënë në listën për shlyerje nga evidenca. 
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   AP nr.  2133/15
Një qytetar nga Shkupi  parashtroi parashtresë te Avokati i Popullit për shkak se Fondi për 

Sigurim Shëndetësor - Shërbimi Rajonal  Shkup  pothuajse 4 vjet  nuk ka vepruar sipas aktgjykimit 
të Gjykatës Administrative, me çka i është penguar e drejta për refundim të mjeteve për shërbim të 
kryer shëndetësor. 

 Avokati i Popullit duke vepruar për parashtresën e parashtruesit konstatoi se Gjykata Admin-
istrative  më 23.02.2011 ka miratuar aktgjykim  sipas të cilës është dashur të veprojë Fondi për Sig-
urim Shëndetësor dhe për shkak se Fondi  një periudhë më të gjatë nuk ka vepruar sipas aktgjykimit, 
parashtruesi ka parashtruar kërkesë me shkrim  te Fondi dhe te Ministria e Shëndetësisë, por  nuk 
ka marrë kurrfarë përgjigje.

Për shkak të realizimit të drejtave të parashtruesit, Avokati i Popullit i mori masat e nevojshme 
dhe i dorëzoi sugjerim Fondit për Sigurim Shëndetësor që në afat sa më të shkurtë të veprojë  sipas 
aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe të miratojë aktvendim për rastin e parashtruesit. Pas ndë-
rhyrjes së Avokatit të Popullit Fondi miratoi aktvendim  me të cilin parashtruesit iu lejuan dhe refun-
duan mjetet për shërbimin e kryer shëndetësor, në pajtim me udhëzimet e aktgjykimit të Gjykatës 
Administrative, me çka parashtruesi i realizoi të drejtat e veta.

   AP nr.  2303/15, 2646/15, 2822/15, 2900/15, 2911/15, 3120/15 и 3121/15
Te Avokati i Popullit në vitin 2015 u parashtruan më shumë parashtresa nga qytetarët, të cilët 

janë përkohësisht të shpërngulur  jashtë vendit dhe ku qëndrojnë tani më 3, 5, 10, e edhe më shumë 
se 20 vite, për shkak të bllokimit të llogarive të tyre të transaksionit dhe të tjera në banka.

Avokati i Popullit duke vepruar për këto parashtresa, konfirmoi se nga RTM –ja edhe këta per-
sona kanë qenë të vendosur në Regjistrin e obliguesve për pagesë të taksës radiodifuzive, dhe për 
arkëtimin e saj, nga Drejtoria e të Hyrave Publike u janë bllokuar llogaritë.

Avokati i Popullit dorëzoi kërkesa te NP RTM Shkup (në shtojcë të të cilave i dorëzoi dëshmitë e 
nevojshme me të cilat në mënyrë të pakontestueshme dëshmohej se parashtruesit e 

parashtresave janë shpërngulur jashtë vendit kanë shtetësi edhe në ato shtete, se për patund-
shmëritë (banesë apo shtëpi) paguajnë tatim mbi pronë si për shtëpi/banesë në të cilën nuk jeto-
jnë dhe përfundimisht dorëzoi edhe vërtetim nga Ministria e Punëve të Brendshme se me rregull e 
kanë paraqitur qëndrimin jashtë vendit më gjatë se 3 muaj, në të cilën si shtojcë qëndron edhe viti i 
shpërnguljes së parë (1968, 1970, 2001...).

Në bazë të gjendjes së tillë, ndërsa duke i dorëzuar të gjitha dokumentet e nevojshme (me të 
cilat në mënyrë të pakontestueshme dëshmohej se parashtruesit e parashtresave janë të shpërngu-
lur jashtë vendit kanë shtetësi edhe në ato shtete, se në RM paguajnë tatim mbi pronë si për shtëpi/
banesë në të cilën nuk jetojnë dhe vërtetim nga Ministria e Punëve të Brendshme se me rregull e 
kanë paraqitur qëndrimin jashtë vendit më gjatë se 3 muaj, në të cilën si shtojcë qëndron edhe viti i 
shpërnguljes së parë (1968, 1970, 2001...) Avokati i Popullit sugjeroi nevojën që RTM-ja këta persona 
me detyrë zyrtare t’i shlyejë nga  Regjistri i obliguesve për taksë radiodifuzive.

Me këtë rast, në periudhë të caktuar RTM-ja vepronte për sugjerimet e tilla dhe këta qytetarë 
u shlyen nga Regjistri i obliguesve për TRD, por në shtator 2015 e njoftoi Avokatin e Popullit se që të 
mund të shlyhen këta qytetarë është e nevojshme të dorëzojnë Vërtetim të lëshuar nga Ministria e 
Punëve të Brendshme se janë të shpërngulur përherë nga Republika e Maqedonisë.

Duke pasur parasysh kërkesën e tillë të RTM-së, Avokati i Popullit nga drejtori i RTM-së kërkoi 
që menjëherë ta ndërpresë praktikën e tillë sepse kjo nuk mbështetet ligjërisht dhe nuk ka mbështetje 
në asnjë dispozitë ligjore, e me vet këtë nuk ekziston as organ i cili do të lëshonte dokument me 
përmbajtje të tillë.

Respektivisht, në dispozitat e Ligjit për paraqitje të vendbanimit të qytetarëve nuk është para-
parë mundësia qytetarët-shtetas të RM-së të jenë të shpërngulur përherë nga Republika e Maqedon-
isë dhe me vet këtë, nuk ekziston dispozitë në ligj në bazë të të cilës Ministria e Punëve të Brendshme 
do të fillonte lëshimin e Vërtetimit për shpërngulje të përhershme të qytetarëve.

Pas kësaj RTM-ja vazhdoi me veprimin për kërkesat e parashtruara nga Avokati i Popullit, 
në mënyrë që ata persona që bëjnë pjesë në këtë kategori të qytetarëve shlyhen nga Regjistri i 
obliguesve për TRD.
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   AP nr.  2819/15
Avokati i Popullit veproi për parashtresën për mbrojtje të të drejtave të arsimit të lartë të 

një qytetari nga Tetova për shkak të refuzimit të lëshimit të vërtetimit për dhënie të provimeve 
nga Fakulteti i Mjekësisë në Shkup. Pas veprimeve të mara Avokati i Popullit konfirmoi se studenti 
i ka kaluar të gjitha provimet, për çka ka dorëzuar kërkesë për lëshim të vërtetimit për dhënie të 
provimeve, ndërsa nga Fakulteti ishte kushtëzuar që paraprakisht ta shlyejë borxhin, përkatësisht të 
paguajë për regjistrimin e semestrit për t’ia lëshuar vërtetimin.

Avokati i Popullit i sugjeroi Fakultetit të Mjekësisë se me kushtëzimin e tillë ia cenon të drejtat 
studentit, përkatësisht se fakulteti i ka mundësuar të regjistrojë vitin dhe të japë provime edhe pse 
nuk i ka plotësuar obligimet financiare në tërësi, për çka sugjeroi se vepron në kundërshtim me Ligjin 
për arsim të lartë. Me këtë rast kërkoi ta plotësojë obligimin  në pajtim me Ligjin për arsim të lartë dhe 
studentit i cili i ka kryer studimet sipas programit të studimit t’i lëshojë vërtetim. Duke vepruar sipas 
sugjerimit Fakulteti i Mjekësisë i lëshoi Vërtetim për dhënie të provimit parashtruesit të parashtresës.

   AP nr.  2325/15
Te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi qytetari Т.Т. nga Shkupi, në të  cilën kërkoi  ndë-

rhyrje në NP Radiotelevizioni i Maqedonisë-Shkup (RTM), për atë se edhe pse është person i shurdhër  
me dëgjim të dëmtuar prej mbi 60 decibelë, familja e tij është e ngarkuar me taksë radiodifuzive.

Duke vepruar për parashtresën Avokati i Popullit konstaton se është me bazë dhe se në rastin 
konkret janë plotësuar kushtet nga Ligji për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike, të jetë i liruar 
nga obligimi i tillë.

Në këtë drejtim, sugjerimi i dhënë i Avokatit të Popullit për lirim nga taksa radiodifuzive, nga 
RTM-ja është pranuar përkatësisht qytetari është shlyer nga regjistri për obligues të taksës radiodi-
fuzive, ndërsa të gjitha aktvendimet e lëshuara janë anuluar

   AP nr. 1909/15
Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Shtip, në bazë të parashtresës së një grupi të qytetarëve 

nga komuna e Koçanit dhe Orizares, ngriti procedurë me qëllim të konfirmimit të rrethanave në pikë-
pamje të zbatimit të drejtë të dispozitave nga Ligji për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje 
dhe nëse qytetarët me këtë rast vihen në  pozitë të pabarabartë sepse ndër të tjera janë legalizuar 
objekte të ndërtuara pas hyrjes së tij në fuqi.

Avokati i Popullit duke vepruar për parashtresën ndërhyri në Prokurorinë Publike në Koçan dhe 
Prokurorinë Publike Themelore në Koçan.

Me këtë rast Avokati i Popullit për zonën e Koçanit, Vinicës. Berovës dhe Dellçevës u shpall 
jokompetent për të vepruar.

Pastaj, nga Prokurori Publik Themelor nga Koçani është formuar lëndë fillimisht në regjistër me 
të ndryshme, sipas të cilit janë ndërmarrë masat dhe veprimet e nevojshme, që pastaj të regjistrohet 
në regjistër për persona përgjegjës penalisht, kundër personave të caktuar dhe personit juridik, për 
dyshim të bazuar se kanë kryer vepër penale.

Në këtë segment, te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve- Sektori për Punë Administrative 
Mbikëqyrëse në Shkup, është parashtruar kërkesë për ndërmarrje të veprimeve konkrete në lidhje 
me kryerjen e mbikëqyrjes për veprimet e paraqitura, si dhe persona tjerë zyrtarë në Sektorin e Or-
ganit, që punon në Komunën e Koçanit.

Procedura në Prokurorinë Publike kompetente ende vazhdon.
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   AP nr.  466/15
Qytetari M.V nga Kërçova në zyrën rajonale e Avokatit të Popullit në Kërçovë, parashtroi par-

ashtresë kundër qytetit të Shkupit në të cilën sugjeroi se edhe pse e ka shlyer borxhin për tatim mbi 
pronën për banesë, i është bllokuar llogaria e transaksionit dhe nuk mund ta marrë pensionin.

Në ditën e pranimit të parashtresës  është kryer bisedë telefonike me autoritetet e qytetit të 
Shkupit dhe Komunës së Çairit, me ç’rast janë prezantuar të gjitha rrethanat e rastit konkret, për-
katësisht baza e parashtresës.

Në pajtim me ndërhyrjen, nga ana e tyre, qytetarit menjëherë i është bërë zhbllokimi i lloga-
risë.

   AP nr.  3491/15
Qytetari P.Ј. nga Shkupi parashtroi parashtresë  me të cilën kërkoi ndërhyrje të Avokatit të 

Popullit në Drejtorinë e të Hyrave Publike-Drejtoria Rajonale Shkup (DHP), për shkak të prolongimit 
të padrejtë të procedurës për vërtetim të pronës  të cilën e posedon ose disponon  me mjete më të 
mëdha se ato të tatimuara.

Me këtë rast edhe pse vendimet e DHP-së për rastin konkret nga Gjykata Administrative disa 
herë janë anuluar  megjithatë në procedurën e dytë të këtij organi nuk është vepruar sipas kuptimeve 
të kryera juridike dhe sugjerimeve të dhëna nga Gjykata sepse vazhdimisht janë marrë vendime me 
përmbajtje të njëjtë.

Avokati i Popullit në bazë të rrethanave të rastit dhe dëshmive me shkrim të siguruara, konsta-
ton se procedura në fjalë zgjat disa vjet dhe se lënda përsëri një periudhë më të gjatë kohore gjendet 
në DHP, që nuk vepron për të.

Si rezultat i gjendjes së tillë qytetarit përkatës në mënyrë të padrejtë i janë shkaktuar pasoja 
të dëmshme, veç tjerash dhe sepse i është ndaluar disponimi me pronën e tij të përgjithshme dhe 
mjetet me para. 

Ndërhyrja e Avokatit të Popullit për marrje të vendimit nga DHP-ja nuk është pranuar, por është 
marrë përgjigje e natyrës formale, e kjo është se është në rrjedhë procedura për rishikimin e gjendjes 
së përcaktuar faktike.

   AP nr. 632/15
Te Avokati i Popullit me parashtresë u drejtua Е.I. me vendbanim të mëparshëm në f.Sllupçan-

Komuna e Likovës, tani shtetase e Republikës së Kosovës, me adresë banimi në Fushë Kosovë, në të 
cilën kërkoi mbrojtje  sepse nga Njësia për Administrim të të Hyrave të Komunës së Kumanovës-ka 
marrë vërejtje për shlyerje të borxhit të mbetur  me bazë të tatimit mbi pronë. Parashtruesja theksoi  
se në komunën e Kumanovës as nuk ka dhe as që ka pasur pronë por edhe krahas kësaj çdo vit pra-
non vërejtje për tatim mbi pronë.

Avokati i Popullit iu drejtua Komunës së Kumanovës - Seksioni për Administrim të të Hyrave me 
sugjerimin se edhe krahas asaj që ky rast ishte trajtuar  edhe gjatë vitit 2011 edhe pas marrjes së 
veprimeve, nga udhëheqësi i njësisë u njoftua se parashtruesja nuk do të ketë pasoja  nga mospag-
esa e borxhit të theksuar në vërejtje dhe se në emër të saj nuk do të ketë më vërejtje nga Komuna e 
Kumanovës, pas katër vitesh përsëri përpallet me problemin e njëjtë dhe sugjeroi të merren masa për 
shqyrtim serioz  të garkimit të tillë me borxh të pabazë dhe shqetësimit të parashtrueses. 

Duke vepruar sipas sugjerimit, Komuna e Kumanovës mbajti mbledhje me Komunën e Likovës 
dhe në procesverbal u konstatuan detyrësit e evidentuar tatimorë të cilët në mënyrë të dyfishtë  u 
ngarkuan me borxh në këto komuna, pas çka u miratua propozim vendim për çregjistrim të përher-
shëm  të borxhit tatimor dhe shlyerjen e obliguesve tatimorë nga evidenca në bazën  e detyrësve tati-
morë në Komunën e Kumanovës  që kanë të vërtetuar pronë të paluajtshme  në territorin e Komunës 
së Likovës. Propozim vendimi u miratua në mbledhjen e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me çka 
parashtruesja e realizoi të drejtën.
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   AP nr.  1287/15
Një qytetar nga Shkupi, parashtroi parashtresë për mbrojtjen e të drejtave para EVN- Maqedoni 

SHA- Shkup, ndërsa për shkak të ngarkimit me borxh me fatura për energji të harxhuar elektrike.
Avokati i Popullit në pajtim me autorizimet ligjore iu drejtua EVN- Maqedoni SHA –Shkup, me 

kërkesë të merren masa për rishqyrtim dhe zgjidhje përkatëse të rastit konkret, përkatësisht faturat 
joreale të anulohen dhe të përpunohen të reja në pajtim me gjendjen reale të orëmatësit.

Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, EVN- Maqedoni SHA- Shkup, e informon 
Avokatin e Popullit se nga shërbimet kompetente, në sistemin për arkëtim është kryer anulim i fatu-
rave joreale për energji të shpenzuar elektrike, dhe është përgatitur faturë e re e korrigjuar.

   AP nr.  2028/15
Për shkak të prolongimit të paarsyeshëm të procedurës për regjistrim të ndryshimit në Kadas-

trën e Patundshmërive, një grup qytetarësh nga Shkupi, parashtruan parashtresë te Avokati i Popullit 
kundër Qendrës për Kadastër të Patundshmërive.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit e zbatoi procedurën e nevojshme dhe kon-
statoi se cenohen të drejtat dhe interesat e drejtpërdrejta pronësore juridike të këtij personi. Re-
spektivisht, si shkak për mosrealizimin e të drejtës konkrete kadastra e thekson rrethanën se nga 
palët janë dorëzuar dokumentet e nevojshme-Aktgjykimi U.nr. 5354/09 nga 23.04.2010, e Gjykatës 
Supreme, si dhe Aktvendimi U.2 nr. 37-555 nga 28.07.2009 nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Megjithatë në rastin, aspak nuk është kontestuese se këto dëshmi gjenden në evidencën zyr-
tare të Qendrës për Kadastër të Patundshmërive Shkup, ndërsa krahas kësaj edhe nga parashtruesit 
e parashtresës, ato disa herë janë dorëzuar. 

Megjithatë sugjerimi i Avokatit të Popullit, që Qendra për Kadastër të Patundshmërive Shkup, 
për lëndën konkrete të marrë të gjitha masat konkrete dhe menjëherë të veprohet për kërkesën 
konkrete nuk u pranua.

Gjithashtu edhe nga ndërhyrja plotësuese e Avokatit të Popullit te Sektori për Kontroll të Brend-
shëm në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive, të merren veprime për shqyrtim dhe  kontroll 
të ligjshmërisë në veprimin e Qendrës, nuk dha kurrfarë efekti sepse për kërkesën në fjalë përsëri 
është dhënë vërtetim për refuzim me arsyetim skajshmërisht të paarsyeshëm–se nga palët nuk janë 
dorëzuar dokumentet e nevojshme.  

  AP nr.  4100/15
Te zyra rajonale e Avokatit të Popullit në Tetovë parashtresë parashtroi Z.N nga Gostivari 

për shkak të ngarkimit me borxh për taksë radiodifuzive si obligues i evidentuar në adresë të 
prindërve të tij në Tetovë, e cila më parë ka qenë vendbanimi i tij i përhershëm.

Avokati i Popullit nga shqyrtimi i dokumentacionit në fjalë sugjeroi se në ekonominë famil-
jare në Gostivar ku tani jeton parashtruesja ka të evidentuar obligues të taksës radiodifuzive 
dhe rregullisht shlyhen obligimet.

Duke e pasur parasysh gjendjen e tillë, Avokati i Popullit  iu drejtua NP Radiotelevizioni 
i Maqedonisë- Shkup me sugjerim që të merren masa për tejkalimin e problemit, përkatësisht 
nga regjistri i obliguesve të shlyhet emri i parashtruesit të parashtresës.

NP Radiotelevizioni i Maqedonisë - Shkup tërësisht e pranoi sugjerimin e dhënë dhe e 
njoftoi Avokatin e Popullit se aktvendimet e lëshuara për përcaktim të taksës radiodifuzive janë 
anuluar dhe nuk do të shkaktojnë asnjë veprim juridik, ndërsa në ndërkohë është informuar 
edhe DHP-Drejtoria Rajonale Tetovë. 
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   AP nr.  1694/15
Deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga B.R. nga Shkupi, në të cilën kërko-

het intervenim i Avokatit të Popullit në drejtim të shpejtimit të procedurës për vënien e vulës së plot-
fuqishmërisë të vendimit plotësues, miratuar nga ana e Komisionit për vendimmarrje sipas kërkesës 
për denacionalizim me seli në komunën Prilep. 

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës u drejtua deri te Komisioni për Denacion-
alizim me seli në Prilep dhe kërkoi të informohet se në cilën fazë të procedurës gjendet lënda për 
denacionalizim. 

Njëherit, Avokati i Popullit e vuri në pah prolongimin e vazhdueshëm të procedurës për kërkesën 
për denacionalizim e cila zgjat plot 12 vite dhe për nevojën nga ana e Komisionit të ndërmerren masa 
efektive, efikase dhe veprime me qëllim përfundimisht të mbarohet procedura për denacionalizim. 

Duke e pasur parasysh atë që Komisioni, nuk vepronte sipas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, edhe pse në mënyrë plotësuese janë ndërmarrë edhe veprime tjera (intervenime, kontakt 
telefoni me anëtar të Komisionit për denacionalizim dhe ngjashëm) për pengim të punës dhe për vep-
rim joprofesional dhe joefikas, Avokati i Popullit deri te Ministri i Financave të RM dorëzoi Raport të 
veçantë dhe kërkoi të ndërmarrë masa efektive për tejkalimin e gjendjes së konstatuar, me çka deri 
te Avokati i Popullit ishte dorëzuar njoftim nga Komisioni për Denacionalizim me seli në Prilep, se vula 
e plotfuqishmërisë së vendimit plotësues në ndërkohë është vënë. 

  AP nr.  3386/15
Peroni V.M deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën theksohet se si shfrytë-

zues i shërbimeve të NP Ujësjellës dhe Kanalizim Shkup, rregullisht i ka paguar të gjitha llogaritë, 
por ka vërejtje në lidhje me ngarkimin e borxhit sepse matësi i ujit nuk është lexuar rregullisht, në 
vazhdimësi ngarkohet me 30 m3 të cilat realisht familja e saj nuk mund t’i harxhojë. 

Gjatë procedurës, Avokati i Popullit konstaton se matësi i ujit në fjalë nuk është lexuar prej 
11/2014 deri në 09/2015 dhe se në këtë periudhë inkasatori aspak nuk ka kryer kontroll, as nuk ka 
bërë tentim për të njëjtën, kurse kërkesa me përmbajtje të tillë të parashtrueses të parashtresës nga 
shërbimet kompetente të Ndërmarrjes janë injoruar.  

Sugjerimi i dhënë i Avokatit të Popullit që ky rast sërish të shqyrtohet dhe rjedhimisht me këtë, 
të kryhet korrigjimi i të gjitha faturave për periudhën kur nuk është kryer leximi i gjendjes, kurse në 
të ardhmen ngarkimi të vazhdojë vetëm në bazë të gjendjes së lexuar të matësit të ujit, nga NP nuk 
është e pranuar. 

Së këtejmi, sjellja e papërgjegjshme, nga shërbimet dhe individët kompetent dhe udhëheqësia 
e NP e arsyeton vetëm me deklarata të dhëna nga ana e tyre, të cilat nuk janë regjistruar me numër 
arkivor dhe pa të dhëna për ditën, muajin dhe vitin kur janë dhënë, si dhe pa u prezantuar faktet në 
mënyrë plotësuese dhe prova se më të vërtetë bëhet fjalë për gjendje të tillë, respektivisht se është 
zbatuar kontroll i brendshëm adekuat. 

  AP nr.  2824/15
Qytetari T.L. nga Struga parashtroi parashtresë kundër Agjencisë për Menaxhim me Pronë të 

Konfiskuar Shkup, në të cilën theksoi se duke vepruar sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelore Ohër 
për konfiskimin e pronës në procedurë penale, Agjencia ia bllokoi llogarinë e transaksionit në Ohrid-
ska Banka SHA Shkup. 

Avokati i Popullit konstatoi se nga Agjencia nuk mbahet llogari për kufizimin e përmbarimit, 
sepse në këtë rast konfiskohet më tepër se sa maksimumi ligjor, i cili arrin 1/3 e pensionit. 

Pikërisht për këtë, u morën veprimet e nevojshme me ç’rast Agjencia për Menaxhim me Pronë 
të Konfiskuar, ia zhbllokoi llogarinë e transaksionit, kurse realizimi vazhdoi t’i kryejë me respektim 
konsekuent dispozitat për kufizimin e përmbarim.
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   AP nr.  1320/15
Te Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Shtip parashtresë parashtroi qytetari D.S. nga Shti-

pi për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive, sepse bashkëshortja e tij është person me 99% 
zvogëlim të shikimit në të dy sytë, të konstatuar me dokumentacion mjekësor. 

Avokati i Popullit i dha sugjerim RTM-së dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike – Drejtorisë Ra-
jonale Shtip, për nevojën e domosdoshme të merren veprimet dhe masat, për tejkalimin e problemit 
në mënyrën që ekonomia familjare e parashtruesit të parashtresës të lirohet nga obligimi për pagesën 
e taksës radiodifuzive dhe të tërhiqen vendimet e dorëzuara për përcaktimin e taksës radiodifuzive. 

Kjo, sepse bëhet fjalë për rast në të cilin përmbushen kushtet e caktuara ligjore për lirimin nga 
pagesa e taksës së tillë. 

Sugjerimi i dhënë nga RTM-ja dhe DAP-i është pranuar dhe familja e parashtruesit të parash-
tresës është liruar në tërësi nga obligimi për pagesën e taksës radiodifuzive. 

   AP nr.  3051/15
F.B. nga f. Llojan- Komuna e Likovës ka dorëzuar parashtresë te Avokati i Popullit në të cilën 

kërkon mbrojte të drejtësisë, për shkak se për kërkesën e dorëzuar për shlyerjen e njëhershme të 
borxhit Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk i ka dorëzuar njoftim.  

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës ka konstatuar se parashtruesit në ndërkohë 
iu është dorëzuar njoftimi se nuk i plotëson kushtet për realizimin e të drejtës për shlyerjen e borxhit, 
me arsyetim se sipas të dhënave të dorëzuara nga ana e institucioneve, Komisioni ka konstatuar se 
nuk i plotëson kushtet për shlyerje të një hershme të borxheve, në pajtim me Ligjin për shlyerje të 
njëhershme të borxheve të qytetarëve, më saktësisht për shkak se më 31 dhjetor 2013 nuk ka pasur 
status të shfrytëzuesit të ndihmës sociale në para ose ndihmës së përhershme sociale, përkatësisht 
kërkuesi dhe bashkëshortja e tij nuk kanë pasur status të personit të papunë, i cili në mënyrë aktive 
kërkon punë më gjatë se 12 muaj etj.  Në veprim e mëtejmë Avokati i Popullit ka kryer kontroll në 
IP Qendra Ndër Komunale për Punë Sociale në Kumanovë, në ç’rast pa dyshim konstaton se parash-
truesi më 31.12.2013 ka qenë shfrytëzues i ndihmës sociale në para.   

Në bazë të asaj që u cek Avokati i Popullit iu drejtua komisionit për veprim sipas kërkesave për 
shlyerje të njëhershme të borxheve të qytetarëve me kërkesë që përsëri ta shqyrtojë kërkesën dhe 
sugjeroi pas konstatimit të plotë të gjendjes faktike të miratojë vendim në pikëpamjen e plotësimit 
të dispozitave pozitive ligjore.   

Komisioni pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale Shkup, e pranoi kërkesën dhe sugjer-
imin e Avokatit të Popullit që përsëri ta shqyrtojë lëndën dhe solli vendim se parashtruesi i plotëson 
kushtet për shlyerjen e borxhit, pastaj lëndën për shlyerjen e borxheve e ka dorëzuar te kreditorët. 
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Segment i rëndësishëm në punën e Avokatit të Popullit  është promovimi që për këtë institu-
cion  është i rëndësishëm  nga dy aspekte, me të përforcohen njohuritë dhe kapacitetet e organeve 
e Administratës shtetërore, por njëkohësisht përforcohet edhe vetëdija te qytetarët  në lidhje me 
të drejtat që u takojnë dhe për të cilat mund të kërkojnë  mbrojtje përkatëse. 

Në vitin 2015 institucioni Avokati i Popullit e zbatoi tuining lajt projektin „Promovimi i kompe-
tencave të Avokatit të Popullit dhe përforcimi i kapaciteteve institucionale“, që në partneritet  me 
bordin e ombudsmanit austriak dhe Institutin Ludvig Bordsman për të drejta të njeriut u realizua 
në periudhën prej maj deri dhjetor 2015. 

Gjatë këtyre tetë viteve tuining partnerët zbatuan shtatëmbëdhjetë aktivitete të përkushtu-
ara përforcimit të kapaciteteve institucionale, promovimit të kompetencave institucionale në nivel 
lokal dhe rajonal, si dhe ngritjen e pamjes së institucionit ndërmjet qytetarëve. 

Projekti filloi në maj 2015 me ngjarje promovuese që e shënoi fillimin e projektit. Pasuan 
trajnime në pjesën e Mekanizmit Preventiv Nacional dhe Seksionit për të Drejtat e Fëmijëve dhe 
Personave me Nevoja të Veçanta. Në trajnime morën pjesë të punësuar në Institucionin Avokati i 
Popullit, por edhe përfaqësues nga organizata joqeveritare dhe asociacione  me të cilat Avokati i 
Popullit nënshkroi memorandume për bashkëpunim.

E para nga katër punëtoritë e parapara me Projektin  u mbajt në qershor 2015 dhe i kushtohej 
krizës së parë të refugjatëve/emigrantëve. Aty diskutohej për mbrojtje më të mire të të drejtave 
të tyre por gjithashtu alarmoheshin institucionet relevante dhe publiku për trajtim më të mire ndaj 
kësaj kategorie personash.

Punëtoria e dytë e cila u mbajt në shtator 2015 i trajtonte të drejtat dhe mbrojtjen e kat-
egorisë fëmijë në rrugë, ndërsa punëtoria e tretë e tuining projektit i kushtohej përfaqësimit të 
fëmijëve romë në sistemin arsimor. Punëtoria e katërt e fundit, e përpunoi inkluzivitetin në arsimin 
e rregullt të fëmijëve me çrregullime të spektrit autik në Republikën e Maqedonisë. Për nevojat e 
kësaj punëtorie institucioni Avokati i Popullit zbatoi hulumtim në të cilin bëri pasqyrë të gjendjes 
aktuale për përfaqësimin e fëmijëve me autizëm në arsimin e rregullt fillor në shkollat në territorin 
e Republikës së Maqedonisë. Meqë punëtoritë kishin për qëllim bartjen e përvojave nga Austria, 
ekspertët për temat lëndë e debatit  në punëtori ishin të ftuar t’i prezantojnë gjendjet në shtetin e 
tyre, të bartin përvojat dhe praktikat më të mira. Në mënyrë krahasuese kolegët e tyre nga Maqe-
donia i njoftuan me problemet rrjedhëse me të cilat përballet shteti, por edhe për mënyrën me të 
cilën ato tejkalohen. Punëtoritë u vizituan nga përfaqësues të të gjitha institucioneve, trupave dhe 
organizatave.

Në fokusin e këtij Projekti ishte edhe përfaqësimi i kapaciteteve të zyrave rajonale të institu-
cionit. Theksi kësaj radhe ishte vënë te zëvendësit në zyra si bartës kryesorë të aktiviteteve të in-
stitucionit për nivel lokal, por edhe persona përgjegjës për promovimin e kompetencave të Avokatit 
të Popullit në zonat e veta rajonale. Me kolegët austriakë ata zbatuan një varg aktivitetesh  që në 
vete përmbanin trajnime në vend pune, por edhe promovim të mandatit institucional jashtë tij. 
Për nevojat e këtij aktiviteti projektues u zbatuan aktivitete promovuese në tri shkolla në Manastir, 
Shtip dhe Tetovë me qëllim të njohjes së nxënësve të këtyre shkollave për të drejtat dhe liritë e 
tyre.

Një nga shtyllat e Projektit e përpunonte edhe vlefshmërinë e institucionit nëpërmjet mësimit 
të metodave të reja dhe fitimit të njohurive të reja për promovim më të mirë dhe më efikas të 
kompetencave të institucioneve.

Në kuadër të tuining projektit, ndërsa në bashkëpunim me Zyrën e Komisarit Lartë për Ref-
ugjatë në Republikën e Maqedonisë, Avokati i Popullit z.Ixhet Memeti bashkë me kryesuesin e 
Bordit të ombudsmanit austriak, znj. Brinek dhe shefin e UNHCR-së për Maqedoni, z. Arifi realizoi 
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edhe një aktivitet plotësues që fillimisht nuk qëndronte në planin e aktiviteteve të projektit, vizitë e 
Qendrës së Përkohshme Transportuese “Vinojug” në Gjevgjeli, me qëllim të shqyrtimit të gjendjes 
të kësaj qendre për pranimin e refugjatëve/emigrantëve. Këtij aktiviteti i paraprinte vizitë tjetër 
e cila realizohej  bashkë me ombudsmanin grek u.d, z. Vasilis Karidis dhe Zyrën e UNHCR-së në 
Maqedoni, e cila kishte për qëllim për ta shqyrtuar gjendjen në qendrat e pranimit të refugjatëve 
në dy anët e kufirit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, të sugjerojë për parregullsitë dhe t’i nxisë 
autoritetet drejt zgjidhjes së shpejtë të gjendjeve të hasura.

Në lidhje me gjendjen e emigrantëve dhe refugjatëve në vitin 2015 u realizuan edhe dy 
vizita, edhe atë njëra në qendrën e pranimit në kufirin verior ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë që 
kësaj radhe ishte në realizim me Ombudsmanin serb, z. Jankoviq, ndërsa vizita tjetër në qendrën 
“Vinojug” Gjevgjeli në bashkëpunim me SOS  Fshati i fëmijëve dhe ombudsmanin holandez  për 
fëmijë dhe kryesuesin e Rrjetit Evropian të Ombudsmanëve për fëmijë, ndërsa me rastin e 10 dhje-
torit, Ditës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Të gjitha këto vizita kontribuuan drejt alarmimit të publikut më të gjerë por para së gjithash 
institucionet e prekura, si në shtet ashtu edhe në rajon për sanimin me kohë të mangësive dhe 
gjendjet e hasura dhe trajtim më të mirë ndaj personave që transitojnë nëpër rajon, gjithnjë në 
drejtim të mbrojtjes së të drejtave të tyre.

Në vitin 2015 institucioni Avokati i Popullit nënshkroi memorandum për bashkëpunim me 
Zyrën e UNHCR-së në Maqedoni dhe në këtë mënyrë e ngriti nivelin e bashkëpunimit  me këtë or-
ganizatë ndërkombëtare dhe e hapi rrugën drejt veprimit të përbashkët në nivel projektues. Kësh-
tu, në dhjetor 2015 u realizua projekti i parë për mbështetje të Avokatit të Popullit – Mekanizmi 
Preventiv Nacional. Për vitin 2016 janë paraparë aktivitete tjera plotësuese për punë të përbashkët 
dhe ngritje në nivelin e mbrojtjes së personave refugjatë që kalojnë nëpër territorin e Republikës 
së Maqedonisë.

Këtë vit raportues Avokati i Popullit nënshkroi Memorandum për bashkëpunim edhe me disa 
organizata joqeveritare: Asociacionin qytetar “MOST”, Asociacionin për Iniciativa Qytetare-Gostivar, 
Qendrën për Analiza Ekonomike, Ambasadën e parë për fëmijë në botë “Megjashi” dhe Qendrën 
Kulturore për të Rinjë-Manastir, me qëllim të realizimit të projektit “Udhërrëfyesi drejt zgjedhjeve 
të drejta dhe demokratike” që do të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtës zgjedhore të qytetarëve 
të Republikës së Maqedonisë. Në këtë kontekst në konferencë për shtyp Avokati i Popullit i ftoi të 
gjithë faktorët  e procesit zgjedhor t’i respektojnë dhe zbatojnë rregullat zgjedhore, me qëllim që 
tu mundësohet qytetarëve realizim i të drejtës zgjedhore në zgjedhje të lira me votim të fshehtë, 
pa kurrfarë kërcënimesh, presionesh dhe frikësimesh. Njëkohësisht duke  inkurajuar menjëherë 
dhe pa dyshim ta paraqesin çdo formë presioni dhe cenim të drejtave të tyre në linjën e hapur 
telefonike falas 0800 54321 në zyrën e Avokatit të Popullit dhe në zyrat rajonale.

Institucioni Avokati i Popullit ishte pjesë e ekipit për organizim të Konferencës së titulluar 
si  “Kufizim I të drejtës për liri të lëvizjes së romëve gjatë daljes në kalimet kufitare”, që në 
bashkëpunim me Misionin dhe Komitetin e Helsingut për të drejtat e njeriut u realizua në tetor 
2015.

Në kuadër të aktiviteteve projektuese, Avokati i Popullit në vitin 2015 realizoi dy tryeza të 
rrumbullakëta përkushtuar fëmijëve dhe të rinjve me probleme edukuese sociale dhe sjellje të çr-
regulluar të vendosur në institucione, si dhe gjendjes me fëmijë me autizëm dhe trajtimit të tyre 
në Republikën e Maqedonisë.
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Edhe pse në vitin raportues, për shkak të mosdhënies së pëlqimeve nga Ministria e Finan-
cave, Mekanizmi Parandalues Nacional me kapacitete të zvogëluara drastike, që në shtator të vitit 
2015 të mbetet pa asnjë të punësuar, megjithatë në pjesën më të mirë u realizuan aktivitetet e 
planifikuara dhe vizitat e parapara me Planin vjetor për punë për vitin 2015.

Mekanizmi Parandalues Nacional edhe këtë vi raportues vazhdoi me përfshirjen e bashkëpu-
nëtorëve të jashtëm  të  më shumë profileve, dhe në këtë mënyrë mundësoi qasje multidiciplinore 
gjatë zbatimit të vizitave, duke u udhëzuar nga rekomandimet e Asociacionit për Parandalim të 
Torturës. Gjatë vizitave ishin përfshirë ekspertë nga Shoqata e Psikiatërve, Shoqata e Foren-
zikëve pranë Institutit për Mjekësi Ligjore, Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, Shoqata për 
të Drejtën Penale dhe Kriminologji, Shoqata e Punonjësve Socialë e Qytetit të Shkupit, Shoqata e 
Infermiereve, Lidhja e Defektologëve dhe Oda e Psikologëve të RM-së.

Mekanizmi Parandalues Nacional, gjithashtu realizoi bashkëpunim më të ngushtë edhe me 
Zyrën e Komisariatit të Lartë për Refugjatë të KB (UNHCR) si rezultat i këtij bashkëpunimi, Avokati 
i Popullit nënshkroi Memorandum për bashkëpunim me këtë organizatë.

Gjatë vitit 2015, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi 24 vizita të institucioneve dhe 
vendeve të privimit nga liria, në kuadër të cilave u realizuan 4 vizita në institucione burgjesh (Bur-
gu Shkup, paraburgimi Shkup, burgu Tetovë dhe Seksioni arrestues në përbërje të SHNK Idrizovë).

Në gjysmën e parë të vitit 2015 Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi 2 vizita të njëpas-
njëshme kontrolluese  të stacioneve policore (SP Gazi Babë dhe SP Koçanë), ndërsa në gjysmën e 
dytë u realizuan edhe 7 vizita të stacioneve policore dhe atë në SP Kisela Vodë, SP Gazi Babë, SP 
Bit Pazar, SP Qendër dhe SP Karposh, si dhe vizita të stacioneve policore në Prilep dhe Negotinë.

Vizitat e stacioneve policore SP Kisela Vodë, SP Gazi Babë, SP Bit Pazar, SP Qendër dhe SP 
Karposh , ekipi i MPN-së i realizoi pas mbajtjes së  demonstratave në muajin maj me moton „Ndal 
brutalitetit policor“. Pas njoftimit se ka persona të arrestuar,  Mekanizmi Parandalues Nacional real-
izoi vizita të stacioneve policore  dhe bisedoi me personat e arrestuar dhe të mbajtur në pikëpamje 
të veprimit me ta  dhe realizimit të drejtave gjatë privimit nga liria. Në bazë të vizitës së realizuar 
së këtyre stacioneve policore  u dorëzua informatë te Ministria e Punëve të Brendshme. 

Në kuadër të realizimit të tuining projektit  që u realizua në bashkëpunim me ombudsmanin 
austriak dhe Institutin Luvig Boltcman, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi 4 vizita edhe atë 
vizitë të IP Enti për Rehabilitim të Fëmijëve dhe të Rinjve, Shkup, Institucioni Publik për kujdesin 
e fëmijëve me probleme edukuese sociale-Shkup, IP Enti për Kujdes të Fëmijëve dhe të Rinjve 
dhe ISHP Enti Gerentologjik „13 Nëntori“ Shkup-Seksioni „Nëna Terezë“. Për vizitat u përgatitën 
raporte të veçanta të cilat u dërguan te ministritë kompetente dhe te personat udhëheqës të in-
stitucioneve.

Ky vit raportues ishte në shenjë të krizës së refugjatëve, kështu që në gjysmën e parë të 
vitit u realizuan edhe dy vizita të jashtëzakonshme të qendrës për refugjatë Gazi Babë, pas parala-
jmërimeve për rebelim dhe veprim johuman në këtë institucion. Pas vizitave të realizuara në qen-
drën për të huaj, Avokati i popullit –MPN dorëzoi informatë te ministria me resor, mbajti konferencë 
për shtyp si dhe kërkoi mbylljen e qendrës për shkak të kushteve substandarde në të cilat qëndro-
jnë personat që janë me hyrje ilegale në shtet. Njëkohësisht në konferencën e Mbajtur për shtyp 
Avokati i Popullit i paraqiti konstatimet e veta për mbajtjen e paligjshme të të huajve për shkak të 
statusit të tyre të dëshmitarëve në procedura ndëshkimore, dhe njëkohësisht kërkoi mundësimin 
e të drejtës për azil. Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi edhe disa vizita të Qendrës në lidhje 
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me ankesat e mara për raste individuale, në bazë të cilave më vonë hapën procedura për mbrojtjen 
e të drejtave të personave të caktuar. Mekanizmi Parandalues Nacional gjithashtu realizoi një vizitë 
të njëpasnjëshme të Qendrës për Kërkues të Azilit.

Gjendja e refugjatëve/emigrantëve ishte në fokus edhe të Konferencës që u mbajt më 
26.06.2015 në Shkup, në kuadër të aktiviteteve tuining dhe në bashkëpunim me kolegët e om-
budsmanit austriak dhe të Institutit Ludvig Boltcman, me rastin e ditës ndërkombëtare për mbro-
jtje të viktimave nga tortura. Në konferencë u prononcuan një pjesë e organizatave ndërkombë-
tare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përkatësisht UNHCR, si dhe Komiteti për Parandalim të 
Torturës pranë Këshillit të Evropës. Kontribut të tyre dhanë edhe Mekanizmat Parandalues Nacional 
nga Austria dhe Sllovenia që i ndanë përvojat e tyre në pikëpamje të mbrojtjes së të drejtave të 
kërkuesve të azilit dhe emigrantëve ilegalë në këto vende.

Në vitin 2015 Mekanizmi Parandalues Nacional përgatiti dhe dorëzoi raport alternativ te 
Komiteti kundër torturës të Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu dha mendimin e vet në lidhje me 
projekt strategjinë nacionale për zhvillim të sistemit penitenciar në Republikën e Maqedonisë, të 
dorëzuar nga Drejtoria për Kryerje të Sanksioneve. 

Raporti vjetor i Mekanizmi Parandalues Nacional  për vitin 2014 u prezantua më 25.06.2015, 
e më vonë u shpërnda te trupat kompetent  dhe institucionet ndërkombëtare. Aty ishte përfshirë 
edhe pjesa tematike kushtuar hospitalizimit të detyrueshëm në institucionet psikiatrik dhe realizi-
mit të drejtave të njeriut  në këto institucione.

Mekanizmi Parandalues Nacional ishte aktiv  në plan ndërkombëtar, kështu që një përfaqësues  
në 25 vjetorin e Komitetit për Parandalim të torturës  pranë Këshillit të Evropës, si dhe në takimet 
e rrjetit MPN të Evropës Juglindore që u mbajtën në Tiranë, Shqipëri.

Njëkohësisht, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi edhe vizitë studimore te kolegët  e 
vet në Austri në kuadër të tuining projektit, me ç’rast kishte mundësi të njihet me mënyrën e vep-
rimit me emigrantë ilegalë dhe kërkuesit e azilit në Stacion policor  në Vjenë, si dhe në një qendër 
pranimi të kërkuesve të azilit.
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Ndjekja e gjendjeve me shkallën e sigurimit, përparimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave 
të njeriut paraqet kompetencë ligjore të Avokatit të Popullit, i cili edhe në vitin raportues nëpërmjet 
hulumtimeve u mundua ta shqyrtojë gjendjen në sfera të caktuara  dhe për kategori të ndryshme.

Avokati i Popullit, gjithashtu, çdoherë kur do të  vlerësonte se organet të cilave u sugjeroi 
cenim të ndonjë të drejte nuk vepruan dhe me këtë e penguan punën e tij, i informonte drejt-
përdrejt organet më të larta  me raporte ose informata të veçanta.

Në këtë segment, e ndërsa për shkak të marrëdhënies joserioze dhe injoruese të drejtorisë 
për Siguri dhe Kundërzbulim  në Ministrinë e Punëve të Brendshme  dhe Prokurorinë Publike të Re-
publikës së Maqedonisë që me muaj nuk i dërgonin sqarimet, iformatat dhe dëshmitë  e kërkuara 
Avokati i Popullit parashtroi raport të veçantë për pengesën e punës së tij te Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë.

Më tej, duke analizuar dispozitat e Ligjit për mbrojtje shëndetësore në pjesën që ka të bëjë 
me zbatimin, ndërprerjen dhe përfundimin e stazhit të specializimit, Avokati i Popullit vuri në pah 
gjendje që nuk do të kontribuojnë në zbatimin efikas të specializimit, si dhe për përmirësimin e 
kualitetit të edukimit të bartësve të shëndetësisë sekondar dhe terciar, prandaj propozoi ndry-
shimin e dhe të dy neneve të Ligjit për mbrojtje shëndetësore.

Një nga temat aktuale  të cilat në aspekt të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut i tra-
jtonte Avokati i Popullit në vitin raportues, ishin ndryshimet e Ligjit për policinë që kishin të bënin 
me mjetet për detyrim në rast të tubimeve. Duke analizuar dispozitat që kishin të bënin me këtë 
sferë, Avokati i Popullit te Ministria e Punëve të Brendshme dorëzoi Mendim për Propozim ligjin 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për polici. Në mendim, Avokati i Popullit e theksoi qën-
drimin  e tij se e konsideron pozitive kufizimin e aplikimit të mjeteve për detyrim, si dhe saktësimin 
plotësues të asaj që konsiderohet mjet kimik. Por nga ana tjetër dha mendim negativ në pjesën 
e mjeteve të reja të parapara për detyrim dhe se ndryshimi i ligjit nuk i plotëson standardet  në 
lidhje me këto mjete.

Avokati i Popullit në aspekt të realizimit të të drejtave të mbrojtjes sociale, për shkak të cilave 
qytetarët nuk mund t’i realizojnë disa nga të drejtat e përcaktuara nga mbrojtja sociale. bëhej fjalë 
për zbatimin jopërkatës të dispozitave ligjore, veprimin jo në kohë për kërkesat e parashtruara për 
realizimin e të drejtave nga mbrojtja sociale, heqjen e të drejtës sociale të ndarë për shkak të pra-
nimit të mjeteve me para si dhe mosveprimin sipas drejtimeve të dhëna të Gjykatës administartive 
në procedurat për padi për kontest administrativ.

Për shkak të gjendjeve të konstatuara Avokati i Popullit te Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale  dorëzoi Informatë me propozim për marrje të masave për tejkalimin e gjendjeve të 
konstatuara dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Numri i zmadhuar tej mase i parashtresave të qytetarëve që kishin të bënin me mënyrën 
e përcaktimit të arkëtimit  të taksës radiodifuzive, dhe mbajtjes së, paazhurnuar të regjistrit të 
obliguesve për këtë tatim  që çuan në situata në një ekonomi familjare  të gjithë anëtarët të marrin 
aktvendime dhe bllokime të llogarive  në bankë, si dhe marrëdhënia indolente e  Bordit Mbikëqyrës  
të NP Televizioni i Maqedonisë, ishte shkaku kryesor që Avokati i Popullit të parashtrojë Raport 

Hulumtime, iniciativa dhe mendime
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të veçantë te Kuvendi dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me të cilin i informon për 
qasjen e keqe në përcaktimin e arkëtimit të taksës radiodifuzive dhe mbajtjes së paazhurnuar të 
regjistrit të obliguesve  për pagesë të këtij tatimi dhe dha rekomandime për tejkalimin e gjendjes 
së tillë.

Avokati i Popullit në lidhje me këtë problematikë në mënyrë shtesë te Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë dorëzoi kërkesë për Interpretim autentik të nenit  136 paragrafit 1 alinesë 1 
të Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuele me qëllim të përcaktimit të nocionit „Ekonomi 
familjare“.

Pikërisht nevoja e kësaj kërkese rezulton nga puna e Avokatit të Popullit për parashtresat 
për arkëtim të taksës radidifuzive, më saktë nevoja për përcaktimin nëse edhe personat që jetojnë 
vetëm, personat pa shtëpi, personat e vendosur në shtëpi të pleqve,dhe institucione të ngjashme 
hyjnë në kategorinë „Ekonomi familjare“ dhe i nënshtrohen pagesës së këtij tatimi.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta në vi-
tin raportues  realizoi disa hulumtime për shqyrtimin e gjendjeve në këtë sferë. Kështu hulumtimi 
për përfshirjen e fëmijëve me spektër autik të çrregullimeve në shkollat fillore në vitin 2014/2015, 
i prezantuar në Informatën për gjendjen numerike të fëmijëve me spektër autik të çrreg-
ullimeve  dhe gatishmëria e shkollave fillore  për përfshirjen e tyre  dhe arsimin cilësor 
u ndoq me interes të veçantë nga kuadri mësimor në shkollat fillore, si nga prindërit e prekur  të 
fëmijëve me lloj të tillë të çrregullimit. Nga përgjigjet e 256 shkollave fillore, Avokati i Popullit 
konstatoi se fëmijët me spektër autik të çrregullimeve janë përfshirë në arsim të rregullt fillor, 
por jo çdo shkollë është e gatshme t’i sigurojë arsim përkatës fëmijës me autizëm, në pajtim me 
nevojat e tij. shkollat nuk janë të përgatitura në mënyrë kuadrovike, hapësinore e as materiale 
me mjetet/materialet ndihmëse të nevojshme për mësim. Nga ana tjetër kuadri mësimor nuk 
është i trajnuar mjaftueshëm (në disa shkolla nuk është aspak) për punë me fëmijë të spektrit 
autik të çrregullimeve.

Duke pasur parasysh rëndësinë e arsimit inkluziv për të gjithë fëmijët, Avokati i Popullit sug-
jeroi që në shkollat fillore të krijohen parakushte themelore  jo vetëm për integrimin e fëmijëve 
me spektër autik të çrregullimeve, por edhe përfshirjen e tyre cilësore dhe efikase në arsimin e 
rregullt. Në këtë drejtim të merren masa për sigurimin e kushteve hapësinore për punë me fëmijë 
me autizëm në shkolla  dhe masa për përshtatjen përkatëse të materialit mësimor, në pajtim me 
nevojat e fëmijëve me autizëm.

Duke punuar në fushën e përfshirjes së bashkësive më të vogla siç është ajo rome, Avokati 
i Popullit bëri një hulumtim të veçantë për përfshirjen e romëve në arsimin fillor. Hulumtimi tre-
goi se numri i fillestarëve romë të regjistruar në fillim dhe në fund të të vitit shkollor nuk është i 
njëjtë. Shkak për këtë janë: shkuarja jashtë vendit, puna sezonale e prindërve, shpërngulja nga 
një rajon/qytet në një tjetër si dhe mosinteresimi i prindërve për ndjekje të rregullt të mësimit nga 
fëmijët  e tyre. Gjithashtu gjatë formimit të paraleleve për nxënës të klasës së parë jo çdoherë 
mbahet llogari për shpërndarjen e barabartë të nxënësve romë  ndërmjet nxënësve të bashkësisë 
tjetër etnike, në pajtim me numrin e paraleleve të formuara.

Për tejkalimin e këtyre gjendjeve, Avokati i Popullit dha më shumë sugjerime edhe atë: 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, vetadministrimi lokal dhe shkollat secila në kuadër të kompe-
tencave për të marrë masa me qëllim të mbajtjes së nxënësve romë në shkolla dhe tejkalimit 
të problemit me largimin e nxënësve romë nga shkolla fillore. Më tej të realizohen aktivitete 
me përfshirje më të madhe të prindërve romë për përforcimin e kapaciteteve të tyre, ngritjen e 
vetëdijes për rëndësinë e arsimit dhe aktivitete ndërmjet prindërve dhe fëmijëve të përkatësisë 
së ndryshme etnike me qëllim të respektimit të ndryshimeve dhe ngritjen e shkallës së integrimit 
ndëretnik në të gjitha segmentet e procesit arsimor.

Për shkak të shqyrtimit të gjendjes dhe perceptimit të problemeve me të cilat përballen 
qytetarët gjatë realizimit të të drejtës së legalizimit të objekteve të egra të ndërtuara, si dhe për 
përcaktimin e shkaqeve për prolongimin e procedurave para organeve kompetente, Avokati i Pop-
ullit realizoi hulumtim dhe iu referua të gjitha njësive të vetadministrimit lokal në Republikën e 
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Maqedonisë dhe kërkoi të dorëzohen të dhëna nga të cilat do të mund të konfirmohej gjendja reale 
nga zbatimi i Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje. Nga të dhënat e mara, Avokati i 
Popullit përgatiti Informatë për gjendjen me zbatimin e procedurës për përcaktimin e statusit ju-
ridik të objekteve të ndërtuara pa leje, që e dorëzoi te të gjitha komunat.

Avokati i Popullit për shkak të realizimit të papenguar të të drejtave të qytetarëve dhe zba-
timit konsekuent të azhurnuar të tërë procesit për përcaktimin e statusit juridik për objektet e 
ndërtuara pa leje u sugjeroi njësive të vetadministrimit lokal të apelojnë  te parashtruesit e par-
ashtresave të mos e presin afatin e fundit ligjor për parashtrimin e elaborateve gjeodezike dhe dha 
rekomandime përkatëse.



K O M U N I K I M I  D H E  B A S H K Ë P U N -
I M I  I  AV O K AT I T  T Ë  P O P U L L I T 
M E  T R U P AT  D H E  A S O C I A C I O N E T 
N D Ë R K O M B Ë T A R E
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Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues kishte rol aktiv në pjesën e komunikimit dhe 
bashkëpunimit ndërkombëtar.

Në kuadër të aktiviteteve të veta ndërkombëtare, Avokati i Popullit dorëzoi informatë te 
Komiteti për Eliminimin e diskriminimit racor të Kombeve të Bashkuara, me të cilën e prezantoi 
udhëzimet dhe konstatimet e veta  për eliminimin e diskriminimit racor  që Republika e Maqedonisë 
e ka ratifikuar ndërsa njëkohësisht organizoi edhe përcjelljen publike të mbledhjes së Komitetit 
në të cilin ishin ftuar dhe morën pjesë të gjitha organet relevante dhe organizatat që merren me 
çështjen e diskriminimit.

Këtë vit raportues te Komiteti për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara, Avokati i 
Popullit dorëzoi dehe Informatë për respektimin dhe realizimin e Paktit ndërkombëtar për të drejta 
qytetare dhe politike. të dy dokumentet përmbajnë të dhëna kualitative dhe kuantitative në lidhje 
me aktivitetet e mara për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të paraqitura në këto dy doku-
mente.

Me rastin e 25 vjetorit të ekzistimit të Komitetit për Parandalimin e Torturës pranë Këshil-
lit të Evropës, përfaqësues i Mekanizmit Parandalues Nacional mori pjesë në Konferencën e cila 
u mbajt në Strasburg, Francë, ndërsa në të cilën morën pjesë edhe përfaqësues të Komitetit për 
Parandalimin e Torturës dhe Këshilli i Evropës, Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës i Kombeve 
të Bashkuara, Mekanizmat Parandalues Nacional nga vende tjera dhe organizata tjera ndërkombë-
tare. Në konferencë u bisedua për luftën kundër torturës në polici dhe burgje mbrojtjen shënde-
tësore në shtëpitë ndëshkuese korrektuese, trajtimin e personave të mitur në vendet e mbajtjes, 
realizimin e qelive, si dhe nevojën e zhvillimit të standardeve të reja në institucionet psikiatrike.

Si anëtar i Evropian  të institucioneve nacionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Avokati 
i Popullit mori pjesë në Kuvendin Vjetor të Rrjetit Evropian të Ombudsmanëve në Utreht, Holandë 
ku u parashtruan raporte për punën e deritanishme  të rrjetit dhe planet për periudhën e ardhshme, 
me ç’rast u bë zgjedhja e personave udhëheqës të trupave dhe komiteteve.

Me këtë përfaqësues, Avokati i Popullit mori pjesë edhe në konferencën „Liria e shprehjes-
parakusht për demokracinë“ në organizimin e Këshillit të Evropës në Strasburg, Francë. Në Konfer-
encë morën pjesë përfaqësues të 47 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, ndërsa qëllimi i këtij 
takimi ishte të zhvillohet vetëdija e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës  për rolin dhe përgjegjë-
sin e Këshillit të Evropës për realizimin e lirisë së shprehjes në Evropë, me theks në zbatimin e 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Avokati i Popullit mori pjesë në takim pune të organizuar nga Rrjeti Evropian i Institucion-
eve Nacionale për të Drejtat e Njeriut dhe Drejtoria e Avokatit për persona me invaliditet të R. së 
Kroacisë. Në kuadër të takimit të punës u debatua për shkallën e implementimit dhe realizimit të 
Konventës për të drejtat e personave me invaliditet dhe Protokolli Fakultativ ndaj Konventës  për 
të drejtat e personave me invaliditet, nga vendet anëtare të rrjetit që e kanë ratifikuar Konventën.

Bashkëpunimi me institucione dhe trupa ndërkombëtarë 
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Bashkëpunimi në nivel evropian

Bashkëpunimi në rajon
Me ftesë të Zyrës së Ombudsmanëve për të drejtat e njeriut të Bosnjës dhe Hercegovinës, 

Avokati i Popullit mori pjesë në Konferencën Vjetore, ku pati fjalimin e tij me temë „Ligji për ndalim 
të diskriminimit, si deri te mekanizmat më të mirë të mbrojtjes“.

Kontribut të tij Avokati i Popullit   dha edhe në vizitën e tij studimore në Zagreb, R. e Kroacisë 
kushtuar këmbimit të përvojave ndërmjet institucioneve dhe organizatave që punojnë në problemin 
me dhunën e bazuar gjinore, këmbimin e praktikave të mira në pengimin e dhunës ndaj grave dhe 
sigurimi i shërbimeve sociale  të viktimave nga dhuna e bazuar gjinore dhe gratë viktima të tregtisë 
me njerëz.

Në plan rajonal, Avokati i Popullit pati bashkëpunim të frytshëm me Zyrën për Mbrojtjen e 
Qytetarëve të R. së Serbisë. Në fokus të dy zyrave ishte gjendja me refugjatët dhe emigrantëve 
që transitojnë nëpër vendet e Ballkanit Perëndimor. Me qëllim të alarmimit të publikut më të gjerë  
së pari u organizua mbledhje përgatitore, si paraprirje për mbajtjen e Konferencës Rajonale të 
kushtuar kësaj teme. Me përfaqësues të institucioneve të ombudsmanëve dhe organizata tjera 
ndërkombëtare Konferenca u mbajt në Beograd, Republika e Serbisë e titulluar si „Ombudsman/
Institucione nacionale për të drejtat e njeriut-Sfida për të drejtat e njeriut  të refugjatëve dhe emi-
grantëve  në kushte të krizës“.Në sesionet panel u diskutua për sfidat  me të cilat përballen vendet 
nëpër të cilat tranzitojnë refugjatët/emigrantët, por edhe vendet te të cilat drejtohen  si destinacion 
i fundit, pastaj mbrojtja e të drejtave të refugjatëve  dhe emigrantëve dhe ndikimi i institucioneve 
të ombudsmanit në krijimin e politikave pozitive të shteteve ndaj këtyre personave.

Në organizim të Rrjetit Evropian të Ombudsmanëve në Varshavë, Poloni u mbajt Seminari i 
dhjetë nacional i ombudsmanëve të Rrjetit Evropian të titulluar „Ombudsmanët kundër diskrimin-
imit“, në të cilin mori pjesë edhe Avokati i Popullit. Në fokus të kësj ngjarjeje ishte diskriminimi, 
gjendja me realizimin e të drejtave  të personave të moshuar dhe personave me pengesa në Ev-
ropë, pakicave nacionale, si dhe gjendja me refugjatët/emigrantët në Evropë.

„Roli i institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut në situata konfliktuoze dhe paskonflik-
tuoze“ ishte temë në Konferencën ndërkombëtare që u mbajt në Kiev, Ukrainë, ndërsa në të cilën 
mori pjesë  përfaqësues i zyrës së Avokatit të Popullit. Edhe në këtë Konferencë theks i veçantë u 
vu në çështjet për refugjatët dhe personat e zhvendosur brenda shtetit. Nga të gjithë pjesëmar-
rësit në Konferencë në mënyrë aklamative u miratua „Deklarata e Kievit për rolin e institucioneve 
nacionale për të drejtat e njeriut në situata konfliktuoze dhe paskonfliktuoze“.

Në kuadër të Programit për mbështetjen  e parlamenteve në procesin e zgjerimit të vendeve 
të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, me ftesë të Parlamentit Evropian, ndërsa në bashkëpunim me  
Ombdusmanin  Evropian, në Bruksel Belgjikë  u mbajt seminar me temë „Roli i ombudsmanëve në 
demokracitë parlamentare moderne- perspektiva rajonale“ në të cilën mori pjesë Avokati i Popul-
lit. Në seminar u theksua nevoja dhe rëndësia për përforcimin e komunikimit dhe bashkëpunimit 
ndërmjet Ombudsmanëve dhe Parlamenteve, në drejtim të përparimit  të sistemeve për realizimin 
e mbrojtjes  së lirive dhe të drejtave të njeriut.

Në këtë vit raportues u mbajt edhe Simpoziumi i Tretë Ndërkombëtar i Institucioneve të 
Ombudsmanit në Ankara, Turqi në fokus të të cilit ishte kriza me refugjatët dhe emigrantët, si dhe 
struktura e institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut me referim të veçantë në gjetjen e 
mekanizmave për ndihmë, me qëllim të zbatimit më efikas të rekomandimeve të ombudsmanëve.
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Pjesëmarrje dhe fjalim të tij, Avokati i Popullit pati edhe në punëtorinë e titulluar „Reali-
zimi i të drejtave të kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare“, që u mbajt në Tiranë, republika e 
Shqipërisë ku u fol për situatën aktuale në vendet e Ballkanit Perendimor dhe rolin e ombuds-
manëve në mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve. Në punëtori ombudsmanët e rajonit si dhe 
përfaqësuesit e një numri të madh të organizatave  që merren me mbrojtjen e të drejtave të 
refugjatëve,këmbyen mendime për krizën aktuale me refugjatët/emigrantët, si dhe për mënyrat 
e përmirësimit të bashkëpunimit të vendeve të rajonit, me qëllim të trajtimit human të këtyre 
personave.
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Në vitin raportues Avokati i Popullit veproi për gjithsej 5.336 parashtresa nga të cilat në pe-
riudhën raportuese  u pranuan 4.403 nga 4.584 parashtrues (qytetarë -parashtrues, organizata, 
shoqata), ndërsa 933 të tjera u transferuan nga viti paraprak.

 Numri më i madh i parashtresave 3.370 u pranuan personalisht nga parashtruesit në zyrat e  
Avokatit të Popullit, me postë 596, me postë elektronike 249, nëpërmjet ueb faqes 115, nëpërmjet 
thirrjeve telefonike 38, me telefaks 4, ndërsa 31 parashtresa u formuan  me vetiniciativë.
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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 53 1,2

Autorizime policore 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06 177 4,68 173 4,07 156 3,54
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 90 2,04

Jurisprudenca 883 29,2 744 20,48 757 18,72 732 17,2 710 16,34 732 19,37 901 21,2 850 19,32
Mbrojtja sociale 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52 206 5,45 279 6,57 382 8,67
Marrëdhëniet e punës 253 8,37 389 10,71 365 9,03 412 9,68 306 7,04 246 6,51 299 7,04 265 6,02
Çështje të banimit 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31 76 2,01 36 0,85 42 0,95
Mbrojtja shëndetësore

69 2,28 72 1,98 93 2,3 115 2,7 166 3,82 128 3,39 125 2,94 79 1,79

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 180 5,96 181 4,98 159 3,93 237 5,57 241 5,55 224 5,93 221 5,2 175 3,97

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 41 0,93

Të drejtat e fëmijëve 145 4,8 157 4,32 111 2,75 144 3,38 161 3,7 116 3,07 124 2,92 158 3,59
Urbanizmi dhe ndërtimi

162 5,36 170 4,68 170 4,2 146 3,43 155 3,57 140 3,7 168 3,95 168 3,81

Mjedisi jetësor 15 0,5 21 0,58 20 0,49 26 0,61 35 0,81 20 0,53 26 0,61 16 0,36
Financat 48 1,59 50 1,38 71 1,76 101 2,37 130 2,99 106 2,8 407 9,58 865 19,64
Marrëdhëniet pronësore-
juridike 317 10,5 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26 261 6,9 239 5,62 224 5,09

Të drejtat e 
konsumatorëve 147 4,86 277 7,63 553 13,68 673 15,81 948 21,81 646 17,09 486 11,44 368 8,36

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe 347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45 257 5,84

Persona me nevoja të 
veçanta 10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2

Regjistrimi 12 0,28 3 0,07
Të drejtat zgjedhore 90 2,11 42 1,11 78 1,84 2 0,05
Të tjera 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39 221 5,85 230 5,41 203 4,61

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100

2015

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA                                                                                                                                                             
(2008-2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pasqyrë nr.1
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Tjera

Shërbime dhe institucione publike

Pushteti lokal

Persona juridikë

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Në vitin 2015 vazhdoi pranimi i drejtpërdrejt i qytetarëve në Zyrën e Avokatit të Popullit në 
Shkup, si dhe në zyrat në Manastir, Kërçovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Strumicë. Në krahasim 
me vitin paraprak këtë vit raportues numri i qytetarëve që u pranuar në bisedime është rritur për 
500, përkatësisht gjithsej u pranuan 8.500 qytetarë. Një numër i madh i qytetarëve të cilët u pran-
uan në bisedime u këshilluan për mundësinë juridike për realizimin e të drejtave të tyre. Një pjesë 
e qytetarëve edhe ose janë të njoftuar se Avokati i Popullit nuk është kompetent për të vepruar, për 
shkak të pozitës së tyre të keqe materiale, dhe pamundësisë për të angazhuar avokat, megjithatë 
i drejtohen Avokatit të Popullit.

Duke pasur parasysh këtë gjendje, Avokati i Popullit  e përsërit qëndrimin nga viti i kaluar, 
përkatësisht rekomandon përforcimin e sistemit për ndihmë juridike falas.

 Këtë vit raportues Zyra e Avokatit 
të Popullit në Shkup veproi për 277 par-
ashtresa, zyra në Manastir për 579, në 
Tetovë për 558, në Kërçovë për 301, në 
Kumanovë për 259, në Shtip për 206 
dhe në Strumicë për 187 parashtresa.

Figura nr.1

Shtip
5% Tetovë

12%

Strumicë 
4%

Shkup
52%

Kërçovë
7%

Kumanovë 
7%

Manastir
13%

Prej gjithsej 4403 parashtresave të pranuar më 2015, numri më i madh i tyre 1939 ose 
44,04% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga shërbimet dhe institucionet publike, 1635 
ose 37,13% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga pushteti qendror, në 321 parashtresa 
ode 7,29% janë cenuar të drejtat nga vetadministrimi lokal, në 282 parashtresa ose 6,40% janë 
cenuar të drejtat nga personat juridikë, në 29 parashtresa ose 0,66% kishte cenim të të drejtave, 
si nga pushteti qendror po ashtu edhe nga ai lokal, ndërsa në 197 parashtresa ose 4,47% parash-
truesit ankohen për cenim të të drejtave nga subjekte tjera.

Grafiku nr.1
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Numri më i madh i qytetarëve-parashtrues, që janë deklaruar për përkatësinë e tyre etnike 
janë maqedonas 1753 ose 62,50%; 736 ose 26,24% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare; 
125 ose 4,46% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike  rome; 91 ose 3,24% janë pjesëtarë të bashkë-
sisë etnike  turke; 34 ose 1,21% janë serbë; 24 ose 0,86% janë boshnjakë; 17 ose 0,61% janë 
pjesëtarë të bashkësive tjera etnike, 13 ose 0,46% janë vlleh; ndërsa numri më i vogël i  parashtre-
save, përkatësisht 12 ose 0,43% janë parashtruar nga maqedonas-myslimanë. Në vitin raportues 
nga numri i përgjithshëm 4.529 qytetarë-parashtrues, 1.724 ose 38,07% nuk janë prononcuar për 
përkatësinë e tyre etnike.
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 53 2 4 47 12 7 9 1 2 16

Autorizime policore 156 3 1 154 53 24 9 2 1 2 62

Gjendje civile dhe punë tjera të rendit 
90 1 89 22 34 3 9 1 5 14

Jurisprudenca 850 1 1 5 846 389 107 5 13 4 3 1 19 304

Mbrojtja dhe siguria sociale 
382 2 1 389 117 99 2 30 3 2 9 125

Marrëdhëniet e punës 265 3 4 261 103 27 4 7 1 7 110

Çështje të banimit 42 42 23 1 1 17

Mbrojtja shëndetësore 79 1 1 78 35 6 4 33

Sigurimi pensional dhe invalidor 
175 1 2 172 85 26 2 5 1 1 52

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 
41 1 40 14 3 1 3 19

Të drejtat e fëmijëve 158 10 11 186 37 15 5 1 1 127

Urbanizmi dhe ndërtimi 168 1 4 274 75 16 3 1 179

Mjedisi jetësor 16 2 2 12 5 7

Financat dhe dogana 865 1 1 865 401 272 9 10 3 8 26 132

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
224 1 224 107 12 2 2 2 3 6 90

Të drejtat e konsumatorëve 368 1 1 4 375 169 32 4 13 1 2 1 6 146

Entet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 257 1 6 5 245 22 22 4 1 3 193

Persona me nevoja të veçanta
9 9 1 2 1 5

Të drejtat zgjedhore 2 2 2

Të tjera 203 1 2 7 219 81 31 2 1 1 1 4 93

GJITHSEJ: 4403 9 31 55 4529 1753 736 34 125 12 24 13 91 1724

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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 Pasqyra nr. 2
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Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave janë 
nga Shkupi, përkatësisht 1.578, pastaj parashtresa të parashtruesve nga: Tetova, Manastiri, Ku-
manova, Kërçova, Strumica, Shtipi, Prilepi, dhe nga mjediset tjera urbane më të mëdha si dhe nga 
shtetet tjera. Mund të vërehet se me numër më të madh janë parashtruesit e parashtresave të cilët 
jetojnë në vendet ku gjenden edhe zyrat rajonale të Avokatit të Popullit.

Pasqyra nr. 3

Qyteti Viti 2014 Viti 2015 Qyteti/Shteti Viti 2014 Viti 2015

Berovë c 7 Ohër 108 88

Manastir 414 493 Pehçevë 15 1

Bogdanci 6 2 Prilep 91 113

Vallandovë 5 Probishtip 19 8
Veles 68 46 Radovish 21 27
Vinicë 13 18 Resnjë 12 27

Dibër 18 18 Shkup 1655 1578

Dellçevë 9 12 Strugë 51 41

Demir Hisar 19 9 Strumicë 166 172

Demir Kapi 2 Sveti Nikollë 19 11
Dojran 2 1 Tetovë 339 529
Gjevgjeli 45 31 Shtip 149 167

Gostivar 69 86 Shqipëri 1

Zletovë 1 1 Austri 1

Kavadar 36 36 Bosnjë e Hercegovinë 1

Kërçovë 189 225 Bullgaria 1

Koçan 51 42 Belgjikë 1

Kratovë 10 15 Gjermani 1 3

Kriva Palankë 29 34 Kosovë 5

Krushevë                                              11 7 Serbi 2 1
Kumanovë                                          340 335 Hungari 1

Mak. Kamenicë                     3 1 Kroaci 1
Mak. Brod 18 17 Suedi 1
Mavrovë 4 3 Zvicër
Negotinë 33 19 Nuk është cekur qyteti ose 

shteti 193 162

4249 4403

PASQYRA

E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

GJITHSEJ :  

Numri më i madh i parashtresave u pranuan nga sfera e: financat dhe puna financiare 865 
ose 19,65%; nga Jurisprudenca 850 ose 19,31%; mbrojtja sociale 382, përkatësisht 8,68%; të 
drejatat konsumatore (Kompensimet komunale dhe të tjera) 368 ose 8,36%; nga marrëdhëniet 
e punës 265 ose 6,02%; nga institucionet ndëshkuese përmirësuese dhe edukuese përmirësuese  
257 ose 5,84%; nga sfera pronësore juridike 224 ose 5,09%; sigurimi pensional invalidor 175 ose 
3,97%; urbanizmi dhe ndërtimi 168 ose 3,82%; mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 158 ose 3,59%; 
nga sfera e mbrojtjes së të drejtave gjatë autorizimeve policore 156 ose 3,54%; gjendjet civile dhe 
punë tjera të brendshme 90 ose 2,04%; mbrojtja shëndetësore 79 ose 1,79%; mosdiskriminimi 

Të dhënat sipas sferave
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dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekvat 53 ose 1,20%; marrëdhëniet banesore 42 ose 0,95%; arsimi, 
shkenca, kultura dhe sporti 41 ose 0,93%; mjedisi jetësor 16 ose 0,36%; fëmijë dhe persona me 
nevoja të veçanta 9 ose 0,20%; të drejta zgjedhore 2 ose 0,04%;  si dhe nga sfera tjera për të cilat 
janë pranuar 203 ose 4,61% parashtresa.
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 53 51 31 84 2 27 46 10 35 1 72 12

Autorizime policore 156 155 52 208 3 117 1 29 11 8 10 6 137 71

Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 90 90 47 137 39 1 40 36 3 1 2 79 58

Jurisprudenca 850 851 146 996 1 1 705 9 130 120 1 9 2 836 160

Mbrojtja sociale 382 390 89 471 2 263 1 152 146 2 4 2 412 59

Marrëdhëniet e punës 265 265 102 367 3 174 1 15 118 45 44 29 282 85

Çështje të banimit 42 42 10 52 38 11 5 6 49 3

Mbrojtja shëndetësore 79 79 56 135 1 66 1 2 38 34 3 1 2 106 29

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 175 174 45 220 1 128 1 61 56 2 3 188 32

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 41 41 2 43 30 11 6 5 5 36 7

Të drejtat e fëmijëve 158 197 34 192 10 93 10 74 57 15 2 4 1 175 17

Urbanizmi dhe ndërtimi 168 278 40 208 1 135 7 28 21 4 3 168 40

Mjedisi jetësor 16 14 2 18 2 13 2 1 1 14 4

Financat 865 866 52 917 1 252 8 2 520 481 15 24 758 159

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

224 225 46 270 158 5 80 67 6 7 236 34

Të drejtat e konsumatorëve 368 379 85 453 1 1 308 2 2 88 71 8 9 7 392 61

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 257 250 40 297 1 6 193 15 41 32 5 4 1 1 246 51

Persona me nevoja të 
veçanta 9 9 3 12 5 5 5 10 2

Të drejtat zgjedhore 2 2 2 2 2 2 0

Të tjera 
203 226 51 254 1 2 154 6 38 32 2 4 195 59

GJITHSEJ: 4403 4584 933 5336 9 31 2898 35 54 1514 1238 159 117 22 11 4393 943

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01. DERI MË DATË 31.12.2015

FUSHA Të
 p

ra
nu

ar
a 

në
 v

iti
n 

20
15

N
um

ri
 i 

pa
ra

sh
tr

ue
sv

e

Të
 n

ge
lu

ra
 n

ga
 v

iti
 p

ar
ap

ra
k

G
JI

TH
SE

J 
në

 p
un

ë

A
no

ni
m

e 
 

Lë
nd

 m
e 

in
ic

ia
tiv

ë 
pe

rs
on

al
e

Mënyra e zgjidhjes

In
fo

rm
at

a 
dr

ej
tu

ar
 m

in
is

tr
av

e 

In
fo

rm
at

a 
dr

ej
tu

ar
 Q

ev
er

is
ë

In
fo

rm
at

a 
dr

ej
tu

ar
 o

rg
an

ev
e 

dh
e 

or
ga

ni
za

ta
ve

 m
e 

au
to

ri
zi

m
e 

pu
bl

ik
e 

G
jit

hs
ej

 p
ro

ce
du

ra
 të

 p
ër

fu
nd

ua
ra

Lë
nd

ë 
të

 n
ge

lu
ra

 n
ë 

pu
në

 

M
e 

ve
nd

im
 p

ër
 n

dë
rp

re
rj

e 
os

e 
m

os
ha

pj
e 

të
 p

ro
ce

du
rë

s

Të
 z

gj
id

hu
ra

 n
ë 

m
ën

yr
ë 

tje
të

r 

K
ës

hi
llë

 ju
ri

di
ke

Cenime të konstatuara

Pasqyra nr. 4
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Në vitin 2015 vazhdoi të rritet numri i ankesave të qytetarëve nga sfera e financave dhe pu-
nës financiare kështu që numri i tyre ishte zmadhuar dyfish, me çka e kaloi numrin parashtresave 
të parashtruara nga sfera e Jurisprudencës, të cilat deri tani ishin më të shumtat. Në mënyrë të 
konsiderueshme ishte zmadhuar numri i ankesave të qytetarëve nga sfera e arsimit, shkencës kul-
turës dhe sportit. Gjithashtu ishte zmadhuar numri i ankesave të qytetarëve nga sigurimi social dhe 
mbrojtja sociale në krahasim me vitin raportues paraprak. Edhe pse këtë vit raportues nuk janë 
vërejtur ndryshime pozitive në lidhje me qasjen dhe shfrytëzimin e mbrojtjes sociale dhe sigurimit 
të qytetarëve, sipas Avokatit të Popullit zvogëlimi i numrit të qytetarëve të cilët kërkonin mbrojtje 
nga sfera e sigurisë këtë periudhë është rezultat i rekomandimeve të në punën e Avokatit të Popullit 
nga Ministria e Shëndetësisë që është konstatuar në raportet paraprake.

53

156

90

850

382

265

42

79

175

41

158

168

16

865

224

368

257

9

2

203

0 200 400 600 800 1000

Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 

Autorizime policore

Gjendje civile dhe punë tjera të rendit 

Jurisprudenca

Mbrojtja sociale 

Marrëdhëniet e punës 

Çështje të banimit 

Mbrojtja shëndetësore

Sigurimi pensional dhe invalidor 

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 

Të drejtat e fëmijëve 

Urbanizmi dhe ndërtimi 

Mjedisi jetësor 

Financat dhe dogana

Marrëdhëniet pronësore-juridike 

Të drejtat e konsumatorëve

Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese

Të drejtat zgjedhore

Persona me nevoja të veçanta

Të tjera 

2015

Grafiku nr. 2



www.ombudsman.mk148

21 

20 

16 

42 

32 

51 

66 

53 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Grafiku nr. 3

Në periudhën raportuese në mënyrë të konsiderueshme është rritur numri i parashtresave të 
parashtruara nga sfera e të drejtave të fëmijëve. Prej gjithsej 158 parashtresa, 42 ose 26,58%  kanë 
të bëjnë me të drejtat e fëmijëve në familje, përkatësisht për realizimin e marrëdhënieve personale 
dhe kontakteve të drејtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jeton, 34 parashtresa ose 21,52% kanë 
të bëjnë me cenimin e të drejtave për arsim fillor dhe të mesëm, 18 ose 11,39% për kompensim me 
para për fëmijë, 17 ose 10,76% për mbrojtje shëndetësore, 15 ose 9,49% kanë të bëjnë me dhunën 
ndaj fëmijëve në familje, kopsht, shkollë, institucion për përkujdesje dhe organ/institucion tjetër, 6 
ose 3,80% kanë të bëjnë me të drejta gjatë strehimit në institucione për përkujdesje gjatë veprimit 
edukues, 5 ose 3,16% me cenim të të drejtave për shkak të keqtrajtimit të fëmijës, prolongim i 
procedurave para organit kompetent dhe të drejta tjera të fëmijëve, ndërsa në 11 parashtresa ose 
6,96% Avokati i Popullit dha këshillë juridike  me qëllim realizimin e të drejtave të fëmijëve.

Edhe këtë vit raportues Avokati i Popullit konstatoi se vazhdojnë cenimet e të drejtave të fëmi-
jëve në më shumë sfera, përkatësisht ende fëmija nuk respektohet si subjekt i të drejtave, ndërsa 
vendimet e mara çdoherë janë në interesin e tij më të mirë.

2008

2010

2011

2012

2013

2014

Në vitin raportues në pjesën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë janë 
pranuar 53 parashtresa, nga të cilat numri më i madh, përkatësisht 18 kanë të bëjnë me diskrimin-
imin sipas përkatësisë etnike. Prej gjithsej 84 parashtresa për të cilat veproi Avokati i Popullit, në 
46 raste konstatoi cenim, për çka dorëzoi sugjerime dhe rekomandime te organet kompetente. Në 
10 raste u pranuan sugjerimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit, ndërsa për një rast pritet 
përgjigje. Në 35 raste Avokati i Popullit pas konstatimit të cenimit i ndërmori të gjitha veprimet 
ligjore në kompetencë të tij, ndërsa organi duke mos pranuar sugjerimin/rekomandimin e Avokatit 
të Popullit nuk pranoi se bën diskriminimi, për çka qytetarët u udhëzuan që mbrojtjen ta kërkojnë 
në mënyrë gjyqësore.

2015

2009
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Grafiku nr. 4

Procedimi
Prej gjithsej 5.336 parashtresa procedura ka përfunduar për 4.393 ose në 82,33% raste, 

ndërsa për 943 parashtresa ose 17,67% procedura vazhdon. (Figura nr.2)

Figura nr. 2

82,33%

17,67%

Parashtresa të përfunduara - 82,33%

Parashtresa të ngelura në punë -17,67%

 Nga 4.393 procedura të përfunduara 
në 1.238 parashtresa ose 28,18% Avokati i 
Popullit konstaton cenim të të drejtave dhe 
lirive të njeriut dhe ndërhyrjet e tij u pranu-
an, në 159 ose 3,62% raste Avokati i Popullit 
ndërmori të gjitha veprimet ligjore, për 880 
parashtresa ose në 20,03% raste nuk është 
ngritur procedurë, ndërsa për 2.018 lëndë 
ose në 45,94% rasteprocedura është ndër-
prerë. Në 54 lëndë ose 1,23% qytetarëve iu 
dha këshillë juridike në drejtim të realizimit 
të të drejtave të tyre, 35 lëndë ose 0,77% 
janë zgjidhur në mënyrë tjetër, ndërsa 9 ose 
0,21% raste ishin anonime. (Figura nr.3)
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Në vitin 2015 prej gjithsej 5.336 parashtresa ngriti procedurë për 4.456 parashtresa ose 
83,51%, ndërsa në 880 parashtresa ose 16,49% nuk ngriti procedurë. duke pasur parasysh kompe-
tencat e tij,ndërsa për shkak të numrit ë madh të parashtresave për të cilat nuk është ngritur proce-
durë, Avokati i Popullit konsideron se ka nevojë për promovim të lirive dhe të drejtave të njeriut në 
institucionin Avokati i Popullit, me qëllim që qytetarët të informohen për të drejtat e tyre, mënyrën 
e mbrojtjes së tyre, si dhe për kompetencat e Avokatit të Popullit. (Figura nr.4)

Nuk duhet të anashkalohet edhe fakti se një pjesë e qytetarëve të ngatërruar në labirintet e 
sistemit juridike duke mos mundur të gjejnë zgjidhje për problemin, kërkuan këshillë juridike dhe 
udhëzim për zgjidhjen e problemeve të tyre dhe realizimin e të drejtave të tyre, tregues që sugjeron 
se qytetarët e respektojnë dhe kanë besim te institucioni Avokati i Popullit.

Figura nr. 4

83,51%

16,49%

Është hapur procedurë  - 83,51%

Nuk është hapur procedurë - 16,49%

Prej gjithsej 4.456 parashtresa për të cilat 
Avokati i Popullit ngriti procedurë, 3.513 ose 
78,84% janë përfunduar,ndërsa për 943 parash-
tresa ose për 21,16% raste procedura ende vazh-
don. 

Në periudhën raportuese është rritur numri i 
lëndëve për të cilat Avokati i Popullit mezi mundi 
të ngrejë procedurë për mbrojtjen e lirive dhe të 
drejtave të njeriut për shkak të mosbashkëpunim-
it, përkatësisht pengimit të ashpër të punës së tij, 
veçanërisht nga Ministria e Punëve të Brendshme, 
Gjykata Supreme, Gjykata Themelore Shkupi I dhe 
Gjykata Themelore Shkupi II, Prokuroria Publike, 
Qeveria e RM-së, si dhe për shkak të përgjigje-
ve joesenciale dhe joformale nga Ministria e Pu-
nës dhe Politikës sociale, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e 
Financave dhe Agjencia për Kadastër të Patund-
shmërive.

Figura nr. 3
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Nuk është ngritur procedurë - 20,03%

Procedurë e ndërprerë - 45,94%
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Cenime të konstatuara për të cilat AP ka ndërmarrë të gjitha 
veprimet ligjore - 3,62%
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 0,77%

Këshillë juridike  - 1,23%

Parashtresa anonime  - 0,21%
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 Cenimet e konstatuara dhe masat e marra
Nga numri i përgjithshëm i lëndëve për të cilat Avokati i Popullit veproi, në 1.514 raste u kon-

statuan cenime të lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Prej tyre në 1.238 raste (81,77%) organet 
e administratës shtetërore, organet tjera dhe organizatat me autorizime publike i pranuan ndërhy-
rjet e Avokatit të Popullit, për 117 raste (7,73%) procedura ende vazhdon, ndërsa në 159 raste 
(10,50%) (pas cenimit të konstatuar dhe dorëzimit të rekomandimit që nuk u pranua, u ndërmorën 
veprime tjera në lloj të informatave  dhe raporteve të veçanta) Avokati i Popullit i shteri të gjitha 
mundësitë ligjore.

Avokati i Popullit për shkak të pengimit në sigurimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve drejtoi kritikë te këto organe, në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit.

Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues në vazhdimësi, çdo tre muaj, ndërsa në kuartalin e 
fundit edhe çdo muaj, dorëzonte informata te Qeveria e Republikës së Maedonisë për numrin dhe 
llojin e kërkesave të dorëzuara nga Avokati i Popullit te trupat e Qeverisë dhe te organet në për-
bërje të Ministrive. Avokati i Popullit  mbetet në konstatimin se edhe më tej duhet të punohet në 
përmirësimin e cilësisë së bashkëpunimit, me qëllim të veprimit pas ndërhyrjeve të tij dhe marrjen 
e përgjigjeve të bazuara esenciale dhe ligjore. 

 

 

 

  

  

1514
Cenime të 

konstatuara

1397
Të përfunduara

1238
Intervenime  të 

pranuara të AP-së

159
janë shfrytëzuar të 
gjitha mundësitë 

ligjore

117
Në punë

117
cenime të 

konstatuara sipas së 
cilave AP  pret  

përgjigje

Edhe këtë vit raportues numri më i madh i cenimeve të konstatuara ishin nga sfera e finan-
cave dhe dhe punës financiare 520 ose 34,35%, nga të cilat në 481 raste ose 92,50% u veprua 
pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Pastaj vazhdojnë parashtresat e qytetarëve për cenimin e 
të drejtave nga mbrojtja sociale, edhe atë 152 ose 10,04%, nga të cilat në 146 raste ose 96,05% 
u pranuan sugjerimet e  Avokatit të Popullit, pastaj vazhdojnë parashtresat nga sfera e Jurispru-
dencës, për të cilat janë konstatuar cenime në 130 raste ose 8,59%, nga të cilat në120 raste ose 
92,31% u pranuan ndërhyrjet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga marrëdhënia e punës, 
janë konstatuar cenime në  118 raste ose 7,79%, nga të cilat në 45 raste ose 38,14% u pranuan 
ndërhyrjet e Avokatit të Popullit. Në  parashtresat nga sfera e të drejtave konsumatore u kon-
statuan 88 cenime  ose 5,81%, nga të cilat në 71 raste ose 80,68% organet dhe organizatat me 
autorizime publike vepruan pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga marrëd-
hëniet pronësore juridike, janë konstatuar cenime në 80 raste ose 5,28%, nga të cilat në 67 raste 
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Figura nr. 5 
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Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë - 14
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Gjykata Administrative - 7

ose 83,75% u pranuan intervenimet e  Avokatit të Popullit, pastaj në parashtresat për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve, sigurimin pensional dhe invalidor etj.

Organet të cilat në numër më të madh nuk kanë vepruar sipas sugjerimeve, rekomandimeve, 
mendimeve dhe ndërhyrjeve tjera të Avokatit të Popullit janë Radiotelevizioni i Maqedonisë,Ministria 
për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Ministria e Financave, NP „Pyjet e Maqedonisë“, njësitë e 
vetadministrimit lokal, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Gjykata Administrative, Ministria e Punëve 
të Brendshme etj.
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Organizimi dhe mënyra e punës
Avokati i Popullit është organ i Republikës,  i cili sipas Kushtetutës  i mbron të drejtat kushtetuese 

dhe ligjore të qytetarëve që u janë cenuar nga organet e administratës shtetërore  dhe nga organe 
dhe organizata tjera që kanë autorizime publike. Avokati i Popullit i kushton vëmendje të posaçme 
mbrojtjes së parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, njëkohësisht 
edhe është Mekanizëm Parandalues Nacional. Zgjedhja dhe mandati i tij janë kategori kushtetuese.

Organizimi i punës së Avokatit të Popullit është përcaktuar në Ligjin për Avokatin e Popullit dhe 
aktet nënligjore të cilat i miraton Avokati i Popullit.

Selia e Avokatit të Popullit është në Shkup, ndërsa ka edhe zyra rajonale në: Manastir, Kër-
çovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip.

 (Jo)еkipimi kuadrovik
Zyra qendrore e Avokatit të Popullit edhe këtë vit raportues vazhdoi të funksionojë  me vetëm 

një, në vend me katër zëvendës. Njëkohësisht vazhdoi trendi i zvogëlimit, përkatësisht dobësimi i 
kapaciteteve kuadrovike të institucionit dhe pamundësia për plotësimin e vendeve të lira të punës, 
për shkak të mosmarrjes së pëlqimit nga Ministria e Financave, që kontribuon në zvogëlimin perma-
nent të numrit të të punësuarve  në institucionin e Avokatit të Popullit.
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Persona të zgjedhur ose të emëruar 4 3 4 3 7
Vende udhëheqëse të punës 11 12 11 12 23
Vende joudhëheqëse të punës 13 29 6 19 7 10 42

Gjithsej: 29 45 22 35 7 10 72
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NIVELI I ARSIMIT

Arsimi i lartë
Arsim i lartë 

dyvjeçar Arsimi i mesëm Arsim fillor

Institucioni funksionon në kushte të vendeve të paplotësuara të punës të cilat Avokati i Popul-
lit me vite nuk mund t’i plotësojë, sepse Ministria e Financave duke filluar nga viti 2011 me ngulm 
nuk jep pëlqim financiar për plotësimin e vendeve të lira të punës.

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. 
Për Avokatin e Popullit dhe nënprogramin Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) për vitin 2015 
janë miratuar gjithsej 72.776.000,00 MKD. Ribalansi i buxhetit themelor për vitin 2015 u reflek-
tua edhe në mjetet e miratuar për Avokatin e Popullit. Përkatësisht me ribalancin zëri rrogat ishte 
zvogëluar për 4.236.000 MKD, mjete të cilat për shkak të mosmarrjes së pëlqimit nga Ministria 
e Financave për plotësimin e vendeve të lira të punës ishin hequr, përkatësisht në vend të pritjes 
reale për përforcimin e kapaciteteve  me plotësimin e vendeve të lira të punës, institucioni përbal-
let me dobësim drastik të kapaciteteve që paraqet rrezik për kryerjen e funksionit. Mos dhënia e 
pëlqimit dhe heqja e mjeteve çoi në atë që Republika e Maqedonisë të mbetet pa Mekanizëm Paran-
dalues Nacional. Me këtë realisht u zvogëluan edhe mjetet e përgjithshme  me të cilat dispononte 
Avokati i Popullit dhe nënprogrami për Mekanizmin Parandalues Nacional (MPN) për vitin 2015 me 
shumë prej 68.540.000,00 МКД.

Mjetet të cilat miratohen për nevojat e Avokatit të Popullit në mënyrë konstante nuk janë 
të mjaftueshme dhe paraqesin problem për kryerjen cilësore të funksionit. Respektivisht, vërehet 
një fiksim i caktuar i paarsyeshëm në shumat e zërave të caktuar, për të cilat pa marrë parasysh 
peshën e arsyetimit për mjetet e kërkuara - asnjëherë nuk është marrë pëlqim.

Është i domosdoshëm miratimi i mjeteve plotësuese sepse Institucioni Avokati i Popullit për-
ballet me mungesë të kapaciteteve të brendshme kuadrovike d.m.th profesionale dhe materiale 
teknike, që janë të domosdoshme për punën i institucionit në fushën e parandalimit të cenimeve, 
promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, me qëllim të zvogëlimit të numrit të rasteve të cen-
imit të tyre, si dhe afrimin e institucionit me qytetarët dhe informimin e vazhdueshëm për kompe-
tencat e tij dhe kërkimin e bashkëpunimit me mediet dhe organizatat joqeveritare.

Sa i përket buxhetit të Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN) dhe pavarësisë së tij fina-
ciare, në pajtim me Protokollin Fakultativ ndaj Konventës kundër torturës të KB, ajo njëlloj si 
edhe pavarësia financiare e institucionit është plotësuar formalisht. Gjatë vitit raportues Mekanizmi 
Parandalues Nacional vazhdoi të punojë me kapacitete kuadrovike të përgjysmuara dhe ekipi i cili 
kishte dy këshilltarë, deri në fund të vitit raportues mbeti pa asnjë të punësuar.

Mjetet e punës

Vlera themelore e rendit kushtetues, përfaqësimi adekuat dhe i drejtë i qytetarëve të cilët u 
takojnë të gjitha bashkësive në organet e pushtetit shtetëror dhe institucionet tjera publike në të 
gjitha nivelet, që Avokati i Popullit në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë duhet ta 
mbrojë është shkatërruar në vet institucionin. Kjo është për shkak të varësisë financiare të Institu-
cionit nga Ministria e Financave.

Çështja me (jo)ekipimin kuadrovik të institucionit edhe pse disa herë është vënë te instancat 
përkatëse, ende nuk është zgjidhur, me çka vështirësohet mundësia për vendosjen dhe mbajtjen e 
paraleles ndërmjet cilësisë dhe efikasitetit të punës.

Avokati i Popullit vite me radhe për çdo vend të lirë pune kërkonte pëlqim nga Ministria Kom-
petente për plotësimin e tij, por për shkaqe të pakuptueshme Ministria ende përgjigjet negativisht 
në lidhje me këtë çështje, edhe pse mjetet për plotësimin e këtyre vendeve të punës  janë siguruar 
në Buxhet.

Për shkak të veprimit të tillë të Ministrisë së Financave, Republika e Maqedonisë më shumë 
se gjashtë muaj nuk ka Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), ndërsa një nga tri vendet në këtë 
seksion nuk është plotësuar qe tre vite.
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Nën 
zëra Përshkrimi Buxheti i AP 

2015
Buxheti i MPN 

2015
Realizimi i AP 

2015
Realizimi i 
MPN 2015

Pjesa e 
mbetur 

401 Pagat bazë 33.434.000,00 30.868.050,00 2.565.950,0

402 Kontribute për sigurim social 12.366.000,00 11.417.642,00 948.358,0
40 Paga dhe kompensime 45.800.000,00 42.285.692,00 3.514.308,0

420 Shpenzime të udhëtimit dhe mëditjet 730.000,0 40.000,0 676.370,0 25.814 67.816,0
421 Shërbime komunale 5.135.000,0 40.000,0 4.231.690,0 29.192 914.118,0
423 Materiale dhe vegla 985.000,0 10.000,0 983.900,0 6.676 4.424,0
424 Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse 1.500.000,0 1.395.468,0 104.532,0
425 Shërbime kontraktuese 11.920.000,0 400.000,0 11.832.432,0 299.814 187.754,0
426 Shpenzime të tjera rrjedhëse 700.000,0 15.000,0 696.765,0 700 17.535,0
42 Mallra dhe shërbime 20.970.000,0 505.000,0 19.816.625,0 362.196 1.296.179,0

464 Transferte të ndryshme 90.000,0 72.208,0 17.792,0
465 Pagesa sipas dokumenteve ekzekutive 90.000,0 72.208,0 17.792,0
480 Blerja e pajisjeve dhe makinave 895.000,0 818.218,0 76.782,0
485 Investime dhe mjete jofinanciare 280.000,0 261.478,0 18.522,0
48 Gjithsej për shpenzime kapitale 1.175.000,0 505.000,0 1.079.696,0 0,0 95.304,0

68.035.000,0 505.000,0 63.254.221,0 362.196 4.923.583,0  

 

63.616.417,068.540.000,0

GJITHSEJ 

GJITHSEJ 





Republika e Maqedonisë 
Avokati i Popullit

rr:„Maqedonia“ nr.19, 1000 Shkup, Maqedoni
tel: +389 2 3129335, faks: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


