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Viti që e lëmë pas ishte përplot me sfi da sa i përket 
respektimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të nje-
riut. Vazhdimi i krizës politike dhe zbatimi i zgjedhjeve të 
parakohshme parlamentare u refl ektuan në të gjitha sfer-
at e shoqërisë dhe kjo ndikoi që qytetarët me vështirësi 
të mëdha t’i realizojnë dhe mbrojnë të drejtat e tyre në 
mënyrë efektive. Ky konstatim rezulton nga ankesat e 
qytetarëve të cilat ia drejtonin Avokatit të Popullit. 

Përdorim i tepruar i forcës nga ana e policisë, të 
burgosurit vite me radhë të lënë pa mbrojtje sistematike 
shëndetësore, problemet me përcaktimin dhe arkëtimin 
e taksës radiodifuzive, llogaritë për ujë dhe energji elek-
trike, vonesa gjatë pagimit të ndihmës sociale, mangësi të 
sistemit pensional, puna e përmbaruesve, gjyqësori, puna 
jocilësore e trupave të punës dhe lista e pa azhurnuar 
zgjedhore, janë vetëm një pjesë e fushave dhe proble-
meve të cilat janë vërejtur kur bëhet fjalë për respektimin 
e të drejtave të qytetarëve.

Përdorimi i tepruar i forcës nga ana e policisë u manifestua sidomos gjatë protestave të “Rev-
olucionit shumëngjyrësh”, kur një numër i madh i qytetarëve dolën në rrugë për ta shprehur pa-
kënaqësinë e tyre për vendimin e Presidentit të shtetit për faljen e një numri të madh të funksion-
arëve dhe personave zyrtarë, si dhe gjatë transportimit të personave të akuzuar për rastin “Lagjja 
e Trimave”. Për të dyja rastet, nga hetimet e Avokatit të Popullit u konstatuan elemente të veprës 
penale Torturë, trajtim jonjerëzor, ndëshkim dhe keqtrajtim gjatë shërbimit. Ajo që veçanërisht 
shqetëson janë hetimet joefektive nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë 
Publike për vepra serioze, me çka kryerësit e veprave të këtilla, përkatësisht personat zyrtarë me 
autorizime për zbatimin e mjeteve të forcës, mbeten të pandëshkuar. 

Veçanërisht është shqetësuese inercia e institucioneve për zbatimin e reformës së sistemit 
shëndetësor të burgjeve e cila, para se të miratohej, u kritikua ashpër nga ana e Avokatit të Popul-
lit. Në këtë segment, tejet joserioz është moszbatimi i Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve. Gjatë 
muajve të fundit të vitit raportues, vihet re rritja e rasteve të vdekjes të të burgosurve në rrethana 
të dyshimta, raste të cilat i heton Avokati i Popullit, megjithatë habit heshtja dhe jotransparenca e 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve.  

Një numër i madh i qytetarëve kërkuan ndihmë për problemet me të cilat ballafaqohen gjatë 
përcaktimit dhe arkëtimit të taksës radiodifuzive. Është e pa tolerueshme që shteti, vite me radhë, 
në mënyrë ta paligjshme e lejon Televizionin e Maqedonisë ta arkëtojë këtë taksë, problem i njohur 
mirë edhe nga Kuvendi edhe nga Qeveria. Puna, e NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”-Shkup jashtë 
normave të përcaktuara ligjore, më saktësisht lëshimi i faturave të ashtuquajtura të jashtëzakon-
shme për arkëtimin e ujit, shumat e të cilave tejkalonin madje edhe mbi një milion denar, ishte 
shkaku kryesor për numrin e rritur të ankesave nga kjo fushë.

Avokati i Popullit, në vitin raportues, me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve për realizimin e të 
drejtës zgjedhore hapi linjë telefonike falas, në të cilën kishte numër të madh të lajmërimeve. Lista 
e pa azhurnuar zgjedhore, kapaciteti i dobët i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe organeve 
të tjera zgjedhore, frikësimi i votuesve, janë vetëm një pjesë e konstatimeve të cilat në periud-
hën e ardhshme duhet të shqyrtohen seriozisht, me qëllim të respektimit konsekuent të të drejtës 
kushtetuese të votës së çdo qytetari.

Në zyrën e Avokatit të Popullit, vazhduan të paraqiteshin qytetarë të cilët kishin probleme 
me punën e përmbaruesve dhe gjykatave, veçanërisht për respektimin e gjykimit në afat të ar-
syeshëm, qytetarë të cilët ankoheshin për pamundësinë e realizimit të të drejtës së ndihmës so-
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ciale, si dhe qytetarë të cilët ankoheshin lidhur me fushën e: marrëdhënieve pronësore-juridike, 
shëndetësisë, sigurimit pensional dhe invalidor, urbanizmit dhe ndërtimit.

Të drejtat e fëmijës cenohen edhe më tutje, edhe pse bëhet fjalë për kategori vulnerabile për 
të cilën nevojitet vëmendje e veçantë, ndërkohë që nuk ka lëvizje pozitive as kur bëhet fjalë për 
kushtet në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese.

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) në vitin raportues, zbatoi tetë vizita në stacione poli-
core, dy vizita në institucionet ndëshkuese-korrektuese, një vizitë në institucion publik, si dhe 
katër vizita në Qendrat e përkohshme për përkujdesjen e refugjatëve/migrantëve. Qendrën për katër vizita në Qendrat e përkohshme për përkujdesjen e refugjatëve/migrantëve. Qendrën për katër vizita në Qendrat e përkohshme për përkujdesjen e refugjatëve/migrantëve. Qendrën për 
të Huaj dhe Qendrën për Azilkërkues. Tejet shqetësuese është mungesa e kapacitetit kadrovik të të Huaj dhe Qendrën për Azilkërkues. Tejet shqetësuese është mungesa e kapacitetit kadrovik të të Huaj dhe Qendrën për Azilkërkues. Tejet shqetësuese është mungesa e kapacitetit kadrovik të 
Mekanizmit Parandalues Nacional, i cili tanimë dy vjet nuk ka kuadër me marrëdhënie të rregullt të Mekanizmit Parandalues Nacional, i cili tanimë dy vjet nuk ka kuadër me marrëdhënie të rregullt të Mekanizmit Parandalues Nacional, i cili tanimë dy vjet nuk ka kuadër me marrëdhënie të rregullt të 
punës. Zbatimi i këtyre aktiviteteve, përkatësisht mandati u realizua duke iu falënderuar ndihmës punës. Zbatimi i këtyre aktiviteteve, përkatësisht mandati u realizua duke iu falënderuar ndihmës punës. Zbatimi i këtyre aktiviteteve, përkatësisht mandati u realizua duke iu falënderuar ndihmës 
së Zyrës së UNHCR, e cila na mundësoi angazhimin e përkohshëm të pesë personave. së Zyrës së UNHCR, e cila na mundësoi angazhimin e përkohshëm të pesë personave. së Zyrës së UNHCR, e cila na mundësoi angazhimin e përkohshëm të pesë personave. 

Për dobësitë e konstatuara dhe rekomandimet e dhëna të përgjithshme për përmirësimin Për dobësitë e konstatuara dhe rekomandimet e dhëna të përgjithshme për përmirësimin Për dobësitë e konstatuara dhe rekomandimet e dhëna të përgjithshme për përmirësimin 
e sistemit dhe sigurimin e respektimit kualitativ, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të nje-e sistemit dhe sigurimin e respektimit kualitativ, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të nje-e sistemit dhe sigurimin e respektimit kualitativ, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të nje-
riut, kërkoj që Kuvendi me seriozitet të madh t’i qaset këtij Raporti dhe pres që, në përputhje me riut, kërkoj që Kuvendi me seriozitet të madh t’i qaset këtij Raporti dhe pres që, në përputhje me riut, kërkoj që Kuvendi me seriozitet të madh t’i qaset këtij Raporti dhe pres që, në përputhje me riut, kërkoj që Kuvendi me seriozitet të madh t’i qaset këtij Raporti dhe pres që, në përputhje me riut, kërkoj që Kuvendi me seriozitet të madh t’i qaset këtij Raporti dhe pres që, në përputhje me 
ndryshimet e reja ligjore, të përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve, si dhe ta angazhoj ndryshimet e reja ligjore, të përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve, si dhe ta angazhoj ndryshimet e reja ligjore, të përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve, si dhe ta angazhoj ndryshimet e reja ligjore, të përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve, si dhe ta angazhoj ndryshimet e reja ligjore, të përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve, si dhe ta angazhoj 
Qeverinë që pas gjashtë muajsh ta informoj Kuvendin për zbatimin e rekomandimeve.Qeverinë që pas gjashtë muajsh ta informoj Kuvendin për zbatimin e rekomandimeve.Qeverinë që pas gjashtë muajsh ta informoj Kuvendin për zbatimin e rekomandimeve.
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 Pas insistimit të vazhdueshëm të Avokatit të Popullit, në vjeshtën e vitit 2016, u miratuan 
ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, të cilat do të fi llojnë të zbatohen në mars 
të këtij viti, me çka do të bëhet harmonizimi i rekomandimeve të Grupit të Ekspertëve me Përvojë 
për çështje sistemore për sundimin e së drejtës në Republikën e Maqedonisë, i njohur si Raporti i 
Pribes, si dhe me Prioritetet e Reformave Urgjente për Republikën e Maqedonisë nga Komisioni Ev-
ropian.

 Në këtë mënyrë, nga aspekti normativ u krijuan parakushtet për fi timin e Statusit A për In-
stitucion Nacional për të Drejtat e Njeriut. 

 Përkatësisht, me ndryshimet është paraparë zgjerimi i mandatit të Avokatit të Popullit me 
përfshirjen e promovimit të të drejtave të njeriut, si dhe me përfshirjen e kompetencës së re – të 
veproj si mik i gjykatës me autorizime të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës dhe të drejtën 
që të informohet për seancat e caktuara gjyqësore, si dhe t’i mundësohet këqyrje në dokumentet 
dhe në mënyrë aktive të merr pjesë në procedurë me të drejtën e dhënies së propozimeve dhe 
mendimeve. 

 Promovimi është segment i rëndësishëm, për shkak se krijon mundësi të mëdha për in-
formimin e qytetarëve për të drejtat e tyre, identifi kimin e cenimit të tyre dhe mënyrën, kushtet dhe 
procedurën e mbrojtjes së tyre.

 Gjithashtu, bëhen përpjekje për inkorporimin e pluralizmit gjatë përzgjedhjes së zëvendësve, 
pa parakushtin që të njëjtët të jenë vetëm juristë të diplomuar, ndërsa këto ndryshime dhe plotësime 
duhet të mundësojnë edhe fuqizimin e pavarësisë së Institucionit dhe shërbimit të tij profesional dhe 
përforcimit të pozitës së funksioneve udhëheqëse në Institucion.

 Në këtë drejtim, me rëndësi të jashtëzakonshme sa i përket fuqizimit të Institucionit është 
dispozita me të cilën në të ardhmen raportet e veçanta për pengimin e punës së Avokatit të Popul-
lit doemos do të duhet të shqyrtohen në mbledhjen e Qeverisë e cila, nga ana tjetër, doemos do të 
duhet të merr qëndrim me propozim-masa, edhe për këtë ta njoftoj Avokatin e Popullit në afatin e 
përcaktuar në raportin e veçantë.

 Rrjedhimisht, fuqizohet edhe kontrolli i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mbi pushtetin 
ekzekutiv, kur bëhet fjalë për përcaktimin e masave për zbatimin e rekomandimeve për tejkalimin 
e gjendjeve të konstatuara në Raportin vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe 
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve, respektimit të parimit të mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të  bashkësive.

AVOKATI I POPULLIT – INSTITU-
CION NACIONAL PËR MBROJTJEN 
E TË DREJTAVE TË NJERIUT
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 Konkretisht, në të ardhmen, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në çdo gjashtë muaj, do të 
duhet ta njoftoj Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zbatimin e rekomandimeve, ndërsa trupat 
e tij të punës do t’i shqyrtojnë në prezencë të Avokatit të Popullit dhe përfaqësuesve të Qeverisë. 

 Duhet të potencohet se ndryshimet ligjore ishin të domosdoshme edhe për shkak të harmo-
nizimit me dispozitat e Protokollit Fakultativ të Konventës Kundër Torturës dhe Llojeve të tjera të 
Trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, si dhe rregullimit shtesë të fushës “Mjete për 
punën e Avokatit të Popullit”, në përputhje me obligimet nga ratifi kimi i dokumenteve ndërkombë-
tare. 

 Në këtë segment janë dispozitat me të cilat në pjesën “Mjetet e punës” parashikohet të nda-
hen mjete për funksionimin e Mekanizmit Parandalues Nacional, përmes përcaktimit të programit të 
posaçëm buxhetor. 

 Megjithatë, Buxheti i miratuar për vitin 2017, për fat të keq, jo vetëm se nuk i përfshin 
implikimet fi nanciare të cilat ishin parashikuar për zbatimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për Avokatin e Popullit, por buxheti i votuar shkon deri në ekstremin tjetër që në ndarjen 
“Pagat” tek Avokati i Popullit janë zvogëluar mjetet. Kjo hap dyshimin për qëllimin e vërtetë për 
zbatimin konsekuent të të gjitha ndryshimeve dhe plotësimeve të numëruara ligjore.

 Avokati i Popullit nuk do të mund të fi llojë me realizimin e kompetencave të fi tuara nëse fi l-
limisht nuk sigurohen mjete të mjaftueshme fi nanciare, ndërsa ndryshimet e bëra do të mbeten 
vetëm si pro-formë të zbatimit të të gjitha rekomandimeve nga institucionet ndërkombëtare.

 Në të vërtetë, për fi timin e Statusit A Institucion Nacional për të Drejtat e Njeriut, përveç 
parakushteve normative, nevojitet edhe implementimi praktik, i cili në asnjë rast nuk mund të real-
izohet pa mjetet e nevojshme dhe resurset njerëzore.
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NIVELI I REALIZIMIT DHE MBROJTA 
E TË DREJTAVE DHE LIRIVE SIPAS 
FUSHAVE

NË VITIN RAPORTUES

 Pas procedurës së zbatuar dhe kon-
takteve të shumta me organet dhe institucio-
net kompetente, Avokati i Popullit pa mëdy-
shje konstatoi se mbi 300 të siguruar janë 
dëmtuar ose do të dëmtohen me pensione 
konsiderueshëm më të ulëta të pleqërisë, për 
shkak se ishin përfshirë në shtyllën e dytë të 
pensionit, ndërsa në momentin e lidhjes së 
Marrëveshjes kanë qenë më në moshë dhe 
kanë pasur nga 10 deri në 15 vjet deri në re-
alizimin e të drejtës së pensionit të pleqërisë. 
Së këtejmi, gjatë lidhjes së Marrëveshjes nuk 
u është bërë me dije ose janë vënë në laj-
thitje.

 Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave 
të këtyre qytetarëve, Avokati i Popullit, me 
iniciativë personale, hapi procedurë dhe nga 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kërkoi 
ndryshimin e kornizës ligjore, e cila e rregul-
lon çështjen e sigurimit të fi nancimit vullnetar 
pensional, për fshirjen nga regjistri të kësaj 
kategorie të të siguruarve nga Shtylla e dytë 
pensionale.

 Në përputhje me Ligjin për formimin e komi-
sionit për vendosje në procedurë administrative dhe 
procedurë nga marrëdhënia e punës për lëndët e 
shkallës së dytë, Komisioni Shtetëror kur vepron 
sipas ankesës së paraqitur kundër aktvendimit i 
cili është shfuqizuar një herë dhe është kthyer për 
zgjidhje të sërishme, duhet ta zgjidh vet lëndën, 
përkatësisht të vendos në mënyrë meritore. Edhe 
Gjykata Administrative, në përputhje me Ligjin për 
konteste administrative në rastet kur një herë është 
shfuqizuar akti administrative në kontest të njëjtë 
administrativ, ndërsa organi kompetent nuk ka 
vepruar plotësisht sipas aktgjykimit, duhet ta kon-
statoj gjendjen faktike dhe në bazë të gjendjes së 
konstatuar faktike të miratoj aktgjykim.

 Avokati i Popullit konstatoi se organet e për-
mendur edhe pse kanë kompetencë ligjore për ven-
dosje meritore nuk e praktikojnë të njëjtën dhe për 
këtë shkak qytetarët detyrohen vite me radhë të 
zhvillojnë procedura administrative dhe gjyqësore, 
por edhe ta humbasin besimin tek institucionet.

GRUP MË I MADH I PERSONAVE TË SIGURUAR 
U DËMTUAN ME SHUMË JASHTËZAKONISHT 
TË ULËT TË PENSIONIT

KOMPETENCA LIGJORE PËR VENDOSJE MERITORE 
RRALLË ZBATOHET, PRANDAJ QYTETARËT VITE ME 
RADHË MBAJNË PROCEDURA ADMINISTRATIVE 
DHE KONTESTE ADMINISTRATIVE
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 Duke e pasur parasysh se Avokati i Popullit evidentoi raste të brutalitetit policor, në periudhën 
raportuese kjo ndikoi drejtpërdrejt mbi aktivitetin e tij për procedimin e 5 kallëzimeve penale kundër 
nëpunësve policorë, për shkak të dyshimit të bazuar se janë kryerës të veprave penale kundër të 
drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit.

 Me qëllim të realizimit të qëllimeve të Kodit Penal dhe rolit të Avokatit të Popullit në një sho-
qëri, Avokati i Popullit apelon që Prokuroria Publike me qasje serioze t’i procedojë kallëzimet penale 
të Avokatit të Popullit, në mënyrë që të pengohet dukuria e brutalitetit policor në kuadër të punës së 
Ministrisë së Punëve të Brendshme.

 Avokati i Popullit, edhe në kuadër të Mekanizmit Parandalues Nacional edhe si mekanizëm i 
jashtëm kontrollues të punës së punonjësve të Ministrisë, edhe më tutje do ta monitorojë zbatimin e 
mjeteve dhe mënyrave të përdorimit të forcës nga ana e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brend-
shme dhe për të njëjtat do ta njoftojë në kohë Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 
si edhe publikun e gjerë.

PESË KALLËZIME PENALE PËR BRUTALITETIN POLICOR

 Babai i personit të mitur nga Shkupi, iu drejtua Kontrollit të Brendshëm të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për shkak të sjelljes johumane dhe degraduese të pjesëtarëve të ALFA-ve  ndaj djalit 
të tij të mitur, për çka ka marrë përgjigje se parashtresa e tij është e pabazë. Për shkak të mbrojtjes 
së të drejtave të djalit të tij të mitur, prindi e kanë paraqitur rastin në zyrën e Avokatit të Popullit. 

 Sipas të dhënave të prezantuara në parashtresë dhe provave të bashkëngjitura, i mituri (16 
vjeçar) bashkë me shokun e tij, gjithashtu i mitur (15 vjeçar) në ditën kritike kishin dalë të shëtisnin 
me veturë në malin Vodno ku ishin ndaluar nga ana e pjesëtarëve të NjPPI “Alfa”, me ç’rast e kanë 
urdhëruar të zhvishet tërësisht lakuriq me qëllim që të kontrollojnë se i njëjti a posedon substanca të 
palejuara psikotrope, me ç’rast nuk është gjetur asgjë. Për shkak të sjelljes së këtillë degraduese, i 
mituri ka fi lluar të dridhet nga të ftohti, frika dhe turpi sepse kjo ka ndodhur në vend publik. Për shkak 
të sjelljes së këtillë johumane dhe degraduese, Avokati i Popullit menjëherë hapi procedurë duke 
kërkuar informata nga Kontrolli i Brendshëm i Ministrisë për ngjarjen dhe për nëpunësit e involvuar të 
policisë.

 Meqë Kontrolli i Brendshëm nuk i dërgoi të dhënat dhe informatat e kërkuara, Avokati i Popullit 
i dërgoi Informatë me shkrim ministrit të Punëve të Brendshme për pengimin e punës së tij për lëndën 
konkrete.

 Pas dërgimit të të dhënave të kërkuara nga ana e Kontrollit të Brendshëm dhe pas bisedës së 
zhvilluar me të miturin e dëmtuar në zyrën e Avokatit të Popullit, Avokati i Popullit konstatoi se tre 
pjesëtarët e forcave policore i kanë cenuar të drejtat e personit të mitur, prandaj deri te Prokuroria 
Themelore Publike në Shkup, kundër tyre paraqiti kallëzim penal me të dhëna se ekzistojnë dyshime 
të bazuara se kanë kryer vepër penale – Torturë dhe trajtim tjetër brutal, jonjerëzor, nënçmues ose 
ndëshkues, të ndëshkueshme sipas nenit 142 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë.

 Në kallëzimin penal, Avokati i Popullit theksoi se shqetëson fakti se sjellja e këtillë e nëpunësve 
policorë ndaj kategorisë më vulnerabile dhe më delikate të personave të rinj mund të lë pasoja të 
thella në zhvillimin e tyre psikik dhe shpirtëror, si dhe mosbesim të thellë ndaj punës së pjesëtarëve 
të policisë.

 Procedura për këtë kallëzim penal është në rrjedhë para Prokurorit Publik kompetent në Shkup, 
ndërsa Avokati i Popullit do ta ndjek me seriozitet.

MINORENI ZHVESHET LAKURIQ NË VEND PUBLIK NGA ANA E “ALFAVE”!
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 Përdorimi i tepruar i forcës dhe sjellja 
joadekuate nga ana e policisë së burgut ndaj 
personave të dënuar u konstatua në disa raste 
të cilat mbështeten me prova përkatëse materi-
ale dhe verbale, sipas së cilave Avokati i Popul-
lit deri te prokuroritë publike kompetente dërgoi 
kërkesë për hapjen e procedurës për përcaktimin 
e përgjegjësisë penale të personave zyrtarë për 
vepër të kryer penale “Keqtrajtim gjatë kryerjes 
së shërbimit”. Procedurat ende vazhdojnë, përveç 
një rasti për të cilin prokuroria është deklaruar 
se nuk bëhet fjalë për vepër e cila ndiqet sipas 
detyrës zyrtare, por eventualisht për vepër e cila 
ndiqet sipas padisë penale.

 Avokati i Popullit edhe një herë e potencon 
shqetësimin e tij për hetimet joefi kase ndaj per-
sonave zyrtarë të cilët përdorin mjete për dhunë 
dhe mosndëshkimin e tyre.

 Qytetarët, të cilët për çdo ditë drejto-
hen në zyrat e Avokatit të Popullit, gjithnjë e 
më shpesh, e shprehin pakënaqësinë e tyre 
nga Projekti “Termini im”, i cili në vend që të 
kontribuojë për mbrojtje shëndetësore më të 
thjeshtë dhe më efektive, krijoi kaos në shën-
detin publik. 

 Kritikat e qytetarëve nuk pushojnë, 
ata përditë ankohen për (mos)funksionimin 
e kësaj risie, për pritjet e paarsyeshme me 
javë dhe muaj për kontrollet e domosdoshme 
dhe të pa prolongueshme-urgjente, incizimet 
dhe ekzaminimet e tjera mjekësore, të cilat 
për shkak të urgjencës së tyre mund të jenë 
edhe me pasoja fatale. Pikërisht për këto 
shkaqe, ndërkaq me qëllim që sa më shpejt 
të arrijnë deri te shërbimi mjekësor, diagnos-
tifi kimi, intervenimi, qytetarët me gjendje të 
përkeqësuar shëndetësore dhe me sëmundje 
të ndryshme me rrezik të lartë, ndonëse kanë 
sigurim, detyrohen t’i shfrytëzojnë shërbimet 
e institucioneve shëndetësore private, çmimet 
e të cilëve, për shkak të strukturës monopole, 
janë tejet të larta për standardin edhe ashtu 
modest të qytetarëve.

 Avokati i Popullit, me qëllim arri-
tjes së nivelit më të lartë të realizimit të së 
drejtës të mbrojtjes shëndetësore të të gjithë 
qytetarëve, rekomandon organet kompetente 
ta rishikojnë me seriozitet këtë “reformë” të 
sistemit shëndetësor dhe, në bazë të analizës 
së hollësishme, t’i vënë në dukje mangësitë e 
projektit, i cili ndoshta është menduar mirë, 
megjithatë është evidente se ka lëshime dhe 
dobësi gjatë implementimit, e që e bën joefi -
kas.

SJELLJE BRUTALE E POLICISË SË BURGUT NDAJ 
PERSONAVE TË DËNUAR, VEÇANËRISHT NË INK 
“IDRIZOVË”

QYTETARËT JANË TË PAKËNAQUR NGA PRO-
JEKTI “TERMINI IM”, KONSIDEROJNË SE ËSHTË 
I PAZBATUESHËM DHE JOEFIKAS

 Nuk ka ndryshime të sistemit shënde-
tësor në institucionet ndëshkuese-korrektuese, 
përkundrazi, i njëjti është më i keq dhe jofunk-
sional. Ekipimi i pamjaftueshëm me personel 
mjekësor, mos-pajisja e ambulancave me aparate 
përkatëse mjekësore, qasje deri tek mjeku në 
burgje ose nuk ka ose nëse ka, ka vetëm deri në 
ora 16:00, si dhe mungesa e shpeshtë e medi-
kamenteve janë pengesë për realizimin e mbro-
jtjes shëndetësore të personave të dënuar dhe të 
paraburgosur. Avokati i Popullit, tanimë tre vjet, 
e sugjeron nevojën për rregullimin sistematik të 
mbrojtjes shëndetësore, sepse sistemi ekzistues 
shëndetësor është jofunksional dhe është jashtë 
ligjit, si dhe ndërmarrjen e masave urgjente dhe 
të menjëhershme me qëllim të zbatimit, shman-
gies së këtyre mangësive dhe krijimit të kushte 
për personat e dënuar dhe të paraburgosur për 
t’iu siguruar mbrojtje shëndetësore në përputhje 
me standardet vendore dhe ndërkombëtare.

MBROJTJA DHE TRAJTIMI SHËNDETËSOR I PER-
SONAVE TË PARABURGOSUR NË INSTITUCIONET 
NDËSHKUESE-KORREKTUESE OSE NUK EKZISTON 
FARE OSE ËSHTË NËN ÇDO NIVEL
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 Mbyllja e kufi jve të të ashtuquajturës “Rruga Ballkanike” rezultoi me deportime të paligjshme 
masive të refugjatëve të cilët u gjetën në territorin e Republikës së Maqedonisë, në vendin prej ku 
e kanë realizuar hyrjen (më së shpeshti Greqia) pa kurrfarë formalitetesh dhe pa mbajtur evidencë 
zyrtare.

 Avokati i Popullit deri te Ministria e Punëve të Brendshme dërgoi rekomandim që menjëherë të 
ndërpritet praktika e deportimeve masive të refugjatëve, por edhe krahas kësaj vazhdon praktika e 
deportimeve të paligjshme masive të refugjatëve.

  Intervenimet e fundit në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme në mënyrë plotësuese e 
vështirësuan realizimin e të drejtës së garantuar të refugjatëve për mbrojtje ndërkombëtare, me ven-
dosjen e kufi zimit të përkohshëm të parimit të bashkimit familjar dhe vendosjen e bazës juridike që 
refugjatët, të cilët mbërrijnë në territorin e Republikës së Maqedonisë, të kthehen në vendet anëtarë 
të BE, NATO dhe EFTA, pa u ofruar mundësia të dëshmojnë se këto vende nuk janë të sigurta për ta, 
duke i marrë parasysh rrethanat e tyre personale.

 Në bashkëpunim me sektorin joqeveritar, Avokati i Popullit paraqiti Iniciativë deri te Qeveria 
e RM-së për ndryshimin e Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, me të cilin kërkoi fshirjen e 
dispozitave kufi zuese dhe harmonizimin e Ligjit me Direktivat e BE-së dhe rregullat e tjera ndërkom-
bëtare, pas çka u pranua përgjigjja se e njëjta është pranuar dhe do të merret parasysh në Ligjin e ri 
për azil dhe mbrojte të përkohshme.

AVOKATI I POPULLIT KONSTATOI DEPORTIM TË PALIGJSHËM TË REFUGJATËVE NGA REPUB-
LIKA E MAQEDONISË, SI DHE INICIOI EDHE NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AZIL DHE MBROJTJE TË 
PËRKOHSHME

 Pranë Avokatit të Popullit, një grua e lindur në Maqedoni, ku edhe jeton pandërprerë, paraqiti 
parashtresë për mbrojtjen e të drejtës për fi timin e shtetësisë së Maqedonisë. Ajo është nënë e 6 
fëmijëve, jozyrtarisht është e divorcuar nga bashkëshorti i cili është shtetas maqedonas i punësuar 
në MPB.

 Parashtruesja e parashtresës, pranë Avokatit të Popullit e bashkëngjiti aktvendimin me të cilin 
i është refuzuar kërkesa për pranimin në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë, në të cilin si arsy-
etim është cekur se nuk e plotëson kushtin sipas Ligjit për shtetësi që pranimi i saj të mos e rrezikoj 
sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit.

 Parashtruesja e parashtresës thekson se vendimtare për aktvendimin negativ të organit kom-
petent për shtetësi është ndikimi i bashkëshortit të saj (me të cilin tanimë nuk është në bashkësi 
efektive martesore) në organin për siguri dhe kundërzbulim (DSK) i cili jep mendim për plotësimin 
e kushtit mosrezikimi i sigurisë dhe mbrojtjes së shtetit. Avokati i Popullit hapi procedurë, me ç’rast 
kërkoi sqarim, informata dhe dëshmi nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim për ndërhyrjen even-
tuale të bashkëshortit të parashtrueses për dhënien e mendimit negativ pranë organit për shtetësi.

 Njëkohësisht, parashtruesja është këshilluar ta realizojë të drejtën e hapjes së kontestit ad-
ministrativ kundër aktvendimit negativ për pranim, ndërsa meqë e njëjta është e papunësuar, është 
realizuar kontakt me organizatë joqeveritare për ndihmë të domosdoshme juridike falas në procedurë 
administrative.

 Avokati i Popullit do ta ndjek këtë rast dhe nëse sigurohen fakte të mjaftueshme se ish-
bashkëshorti e ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare, si i punësuar në Ministrisë e Punëve të Brend-
shme në dëm të bashkëshortes së tij, do të ndërmerr edhe masa të tjera të parashikuara me Ligjin 
për Avokatin e Popullit.

NËNA E 6 FËMIJËVE PA SHTETËSI – “RREZIK I MADH” PËR SIGURINË E SHTETIT?!
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 Duke e ndjekur gjendjen e grave rome të 
Shuto Orizarës dhe qasjen në shërbimet shënde-
tësore gjinekologjike, Avokati i Popullit konstatoi se 
akoma nuk është zgjidhur problemi, edhe pse para 
disa vjetësh në programin e Ministrisë së Shëndetë-
sisë u parashikua hapja e ordinancës gjinekologjike 
në ambulancën në Shuto Orizarë. Problemi me re-
alizimin e shëndetit reproduktiv të grave të kësaj 
komune, i shkaktuar për shkak të mosfunksionimit 
të kontrolleve gjinekologjike dhe mos-punësimit të 
mjekut specialist-gjinekolog në ambulancën e Shu-
to Orizarë, krijon probleme plotësuese për pacientet 
për shkak të arkëtimit të paligjshëm të kontrolleve 
gjinekologjike në një pjesë të institucioneve shën-
detësore të cilat mbulohen nga Fondi për Sigurim 
Shëndetësor.

Edhe gjatë këtij viti, Avokati i Popullit paraqiti Men-
dim deri te Fondi për Sigurim Shëndetësor për nevo-
jën e zbatimit të kontrolleve të pa paralajmëruara 
të jashtëzakonshme, si dhe ndërmarrjes së masave 
të tjera me qëllim të parandalimit të arkëtimit të 
shërbimeve shëndetësore shtatzënat rome, ndërsa 
nga Ministria e Shëndetësisë kërkoi urgjentisht të 
zgjidhet problemi me ordinancën gjinekologjike në 
Shuto Orizarë dhe punësimin e mjekut specialist 
gjinekolog.

 Këtë e konstatoi Avokati i Popullit nga 
parashtresat dhe bisedat e drejtpërdrejta 
me të dënuarat e Repartit të Femrave në INK 
“Idrizovë”, të cilat u ankuan për trajtim joad-
ekuat shëndetësor, qasje jo me rregull deri 
te mjeku dhe shpërndarje të terapisë nga të 
dënuarat e tjera. Me kërkesë të Avokatit të 
Popullit, mbikëqyrje të jashtëzakonshme in-
spektuese zbatoi Drejtoria për Ekzekutimin 
e Sanksioneve e cila e konfi rmoi këtë që 
u tha më lartë si dhe se, në momente të 
caktuara, të dënuarat e përcaktojnë ose e 
ndryshojnë vet terapinë. Avokati i Popullit, 
për këto konstatime i rekomandoi drejtorit 
të Institucionit marrjen e masave urgjente 
për përmirësimin e mbrojtjes shëndetësore 
të të dënuarave, përmes angazhimit të de-
tyrueshëm të personelit mjekësor, me qëllim 
të qasjes së rregullt deri te mjeku, ndërkaq 
shpërndarja dhe zëvendësimi i terapisë të 
bëhet ekskluzivisht nga personi mjekësor 
sipas përshkrimit të recetës së mjekut, gjë 
që u pranua.

AMBULANCA NË SHUTO ORIZARË TANIMË TETË 
VJET PA ORDINANCË GJINEKOLOGJIKE, NDËRSA 
SHTATZËNAT DETYROHEN TË PAGUAJNË PËR SHËR-
BIMET TË CILAT JANË FALAS

TË DËNUARAVE TË REPARTIT TË FEMRAVE 
NË INK “IDRIZOVË”, NË VEND TË PERSONIT 
MJEKËSOR, TERAPINË UA SHPËRNDAJNË TË 
DËNUARAT E TJERA

 Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues, 
me iniciativë personale, hapi procedura për hetimin 
e disa rasteve të vdekjes së personave të dënuar, 
të cilët vuanin dënimin me burg në Institucionin 
Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”. Duke e marrë 
parasysh gjendjen e përgjithshme lidhur me aspek-
tin e kujdesit dhe trajtimit të rregullt dhe adekuat 
nga personat profesionistë mjekësor, me qëllim të 
përcaktimit të shkaqeve të vdekjes së tyre, kërkoi 
mendim profesional nga Instituti për Mjekësi Ligjore 
dhe Kriminalistikë pranë Fakultetit të Mjekësisë në 
Shkup. Proceduat janë në rrjedhë.

DISA RASTE TË VDEKJEVE NË INSTITUCIONET 
NDËSHKUESE-KORREKTUESE E ALARMUAN PUBLI-
KUN DHE E VUNË NË DYSHIM TRAJTIMIN SHËNDE-
TËSOR TË PERSONAVE TË DËNUAR
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 Më shumë organizata qytetare, në emër të bashkësisë boshnjake në Republikën e Maqedon-
isë iu drejtuan Avokatit të Popullit me kërkesë që institucionet shtetërore t’i respektojnë të drejtat e 
garantuara me Kushtetutë të kësaj bashkësie për shprehjen e lirë të përkatësisë së tyre nacionale. 
Konkretisht, kërkesat kanë të bëjnë me emërimin e gjuhës së kësaj bashkësie si gjuhë bosanase nga 
ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë lëshimit të dokumenteve të tyre personale.

 Duke e analizuar parashtresën Avokati i Popullit realizoi konsultime me Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës-Shkup, e cila tanimë ka marr vendim për mësim eksperimental në gjuhën bosanase 
në disa shkolla fi llore në Veles dhe Shkup, ndërsa është dërguar sqarimi me shkrim nga Ambasada 
e Bosnjë e Hercegovinës në Shkup se, në përputhje me Kushtetutën e Federatës së Bosnjë e Her-
cegovinës, gjuhë zyrtare e Federatës janë gjuha bosanase dhe kroate, ndërsa alfabeti zyrtar është 
alfabeti latin. Për këto shkaqe, Avokati i Popullit deri te ministri i Punëve të Brendshme të Republikës 
së Maqedonisë dërgoi Propozim me të cilin  propozoi që, në aktet nënligjore të Ministrisë, të cilat 
burojnë nga Ligji për letërnjoftim, Ligji për dokumente të udhëtimit dhe Ligji për siguri në komu-
nikacionin rrugor të cilat i lëshon kjo ministri, termi “gjuha boshnjake” të zëvendësohet me termin 
“gjuha bosanase”.

 Edhe pse nga ministri i Punëve të Brendshme (i cili i miraton aktet nënligjore në Ministri) 
është dhënë përgjigje se Ministria menjëherë ka fi lluar me ndërmarrjen e aktiviteteve për ndry-
shimin e akteve nënligjore, me të cilat rregullohen formularët e kërkesave për lëshimin e doku-
menteve personale të qytetarëve, sipas informatave të Avokatit të Popullit, ndryshimi i akteve, në 
fi llim të vitit 2017, ende nuk është zbatuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.

 Për shkak të konstatimit se qytetarët 
në mënyrë të pabazë janë privuar nga 
shfrytëzimi i mjeteve në para dhe realizimi 
i të drejtës së ndihmës sociale ose ndihmës 
së përhershme në para me zbatim retroaktiv 
të ndryshimeve dhe plotësimeve të akteve 
juridike nënligjore, me të cilat transferimi i 
shpejtë i parave vendoset nën nocionin pro-
në, Avokati i Popullit deri te Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale dërgoi Informatë me 
propozim për ndërmarrjen e aktiviteteve për 
respektimin konsekuent të Kushtetutës dhe 
ligjeve.

 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, 
duke vepruar sipas propozimit të Avokatit të 
Popullit, i shfuqizoi dispozitat kontestuese 
të dy akteve nënligjore – Rregullore, me 
çka transferimi i shpejtë i mjeteve në para 
u përjashtua nga kategoria pronë dhe nuk 
paraqet pengesë për realizimin e të drejtave 
të mbrojtjes sociale.

GJUHA BOSANASE PRAKTIKOHET NË DISA SHKOLLA, POR QYTETARËVE EDHE MË TEJ DOKUMENTET 
PERSONALE U LËSHOHEN NË GJUHËN DHE ALFABETIN BOSHNJAK

ME INICIATIVË TË AVOKATIT TË POPULLIT 
TRASFERIMI I SHPEJTË I MJETEVE NË PARA 
PËRJASHTOHET NGA KATEGORIA PRONË

 Shfrytëzuesit e të drejtave të ndihmës 
sociale, veçanërisht qytetarët të cilëve u është 
njohur e drejta e ndihmës së njëfi shtë në para 
ose subvencioni për energjinë e harxhuar në vitin 
2016 nuk arritën ta realizojnë në kohë të drejtën 
vetëm për shkak të mjeteve të limituara fi nanci-
are të qendrave kompetente për punë sociale. 

 Sipas Avokatit të Popullit, me veprimin e 
këtillë cenohen të drejtat e kategorive më vulner-
abile të qytetarëve dhe akoma më tepër thellohet 
rreziku social dhe varfëria në të cilat ekspozohen 
dhe për këtë shkak i rekomandoi ministrit të Pu-
nës dhe Politikës Sociale që pa prolongim të sig-
urojë mjete për pagimin e parave për të drejtën e 
mbrojtjes sociale, duke sugjeruar se nuk ka dobi 
nga njohja e të drejtës nëse për të njëjtën nuk 
sigurohen mjete dhe mundësi për realizimin thel-
bësor të kësaj të drejte.

RREZIKU SOCIAL NUK MUND TË TEJKALOHET 
VETËM ME NJOHJEN E TË DREJTËS SË MBROJTJES 
SHËNDETËSORE, PA SIGURIMIN E MJETEVE PËR 
PAGIMIN E NDIHMËS
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 Rreth njëqind qytetarëve të bashkësisë rome, herët në mëngjes, më datë 1 gusht, u janë 
rrënuar shtëpitë e improvizuar në Kalanë e Shkupit pranë lumit Vardar, me çka 31 familje, prej të 
cilëve mbi 70 fëmijë dhe gjashtë gra shtatzëna kanë mbetur pa mbrojtje dhe nën qiell të hapur. 

 Avokati i Popullit konstatoi mungesë të strehimit adekuat, ushqimit, ujit të pastër dhe qasjes 
në shërbime shëndetësore, mes të cilave edhe shërbimet që kanë të bëjnë me shëndetin reproduktiv 
të grave shtatzëna dhe, për këtë shkak, në kontinuitet intervenonte me Rekomandime, Sugjerime 
dhe Kërkesa deri te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale 
e Qytetit të Shkupit dhe kryetari i Komunës së Shkupit, me qëllim të vendosjes dhe përkujdesjes së 
personave, si dhe zgjidhjes së përhershme të çështjes së strehimit të këtyre familjeve, duke e res-
pektuar dinjitetin e tyre njerëzor. 

 Institucionet nuk i ndërmorën masat e nevojshme për tejkalimin e problemit dhe realizimin e 
të drejtës së strehimit të këtyre personave, përkatësisht nuk bënë asgjë të rëndësishme, madje edhe 
kur u përkeqësuan kushtet klimatike u zotuan se përkohësisht, një pjesë të personave të pastrehë, 
do t’i vendosin në institucion publik.

 Kjo gjendje nxori në sipërfaqe konstatim të rëndësishëm se nuk janë të mjaftueshme kapacite-
tet ekzistuese për vendosje dhe kujdes për të pastrehët, përkatësisht të njëjtët nuk ofrojnë zgjidhje 
afatgjate dhe efi kase sa i përket plotësimit të nevojave dhe realizimit të të drejtave të këtyre perso-
nave të cilët janë në pozitë tejet të rëndë.

NË +38 DHE NË -20°C QINDRA ROMË ME MUAJ TË TËRË KANË QENË PA KUJDES ADEKUAT DHE NËN 
QIELL TË HAPUR

 Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve të cilëve u ishte ndaluar shfrytëzimi i një 
shume të caktuar në para të mbrojtjes sociale, Avokati i Popullit konstatoi se aktvendimi për ndër-
prerjen e një të drejte të caktuar, thuaja se në të gjitha rastet, është për shkak të dhënies së të 
dhënave të paplota ose të pasakta, ndërkaq në lidhje me pranimin e njëfi shtë të mjeteve në para 
përmes të të ashtuquajturit transferim të parave ose mosparaqitjes së ndryshimeve të gjendjes ma-
teriale ose numërore të bartësit të të drejtës. 

 Në raste të këtilla, nga ana e Qendrës kompetente për punë sociale, qytetari fi llimisht kushtë-
zohet t’i kthejë mjetet në para, ndërsa më pas të paraqes kërkesë të re për ndihmë sociale. Gjithash-
tu konstatoi se në Ligj është përcaktuar mundësia që Qendra për Punë Sociale të paraqes padi për 
kthimin e mjeteve të pranuara dhe me këtë ta kompensojë dëmin e shkaktuar eventual.  

 Sipas Avokatit të Popullit dispozita e këtillë e kufi zon qasjen deri te e drejta mbi afatin e për-
caktuar me të cilin jepet ndalimi në aktvendim, përkatësisht derisa t’i kthejë mjetet, me çka akoma 
më shumë thellohet rreziku social tek këto familje dhe është në kundërshtim me qëllimet e mbrojtjes 
sociale si sistem i masave, aktiviteteve dhe politikave për parandalimin dhe tejkalimin e rreziqeve 
themelore sociale ndaj të cilëve ekspozohet qytetari dhe për zvogëlimin e varfërisë dhe përjashtimin 
social.

 Avokati i Popullit paraqiti Iniciativë deri te Qeveria e RM-së dhe Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale në drejtim të shfuqizimit të kësaj 
dispozite kushtëzuese, me ç’rast e përkujtoi faktin se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në fi l-
lim të vitit i shfuqizoi aktet juridike sipas të cilëve transferimi i shpejtë i parave shënohet me termin 
pronë dhe si i tillë tanimë nuk paraqet pengesë për realizimin e të drejtave të mbrojtjes sociale.

KË E MBRON LIGJI PËR MBROJTJE SOCIALE, QYTETARËT APO BUXHETET E QENDRAVE PËR PUNË 
SOCIALE?
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 Duke vepruar për një numër më të 
madh të parashtresave të parashtruara nga të 
punësuarit e administratës gjyqësore, Avokati 
i Popullit konstatoi se kryetarët e gjykatave, 
pas njoftimit të pranuar paraprak nga ana e 
kryetarit të Këshillit Buxhetor Gjyqësor për 
mënyrën e zbatimit të procedurës për përlloga-
ritjen e pagës për të punësuarit të cilët morën 
pjesë në grevë, nga personat përgjegjës të 
gjykatave kërkuan që me Urdhër të bëjnë përl-
logaritjen e pagës së zvogëluar për 40% për 
çdo të punësuar për shkak të pjesëmarrjes në 
grevë. Së këtejmi, përllogaritja e pagës u bë në 
mënyrë kolektive për të gjithë pjesëmarrësit 
në grevë, me këtë rast pa u siguruar deklara-
tat se kanë marrë pjesë në grevë dhe pa u 
marrë aktvendime individuale për zvogëlimin e 
pagës. Kryetarët e gjykatave, gjendjen faktike, 
në kuptimin se kush nga të punësuarit kanë 
marrë pjesë në grevë, e kanë përcaktuar pas 
marrjes së deklaratave nga të punësuarit të 
cilët nuk kanë marrë pjesë në grevë.

 Avokati i Popullit duke e ndjekur gjend-
jen dhe duke vepruar sipas lëndëve për këtë 
problem konstatoi se jo secili kryetar i gjykatës 
ka vepruar sipas Njoftimit të Këshillit Buxhetor 
Gjyqësor, përkundrazi, një pjesë e tyre kanë 
miratuar aktvendime individuale për pagën e 
nëpunësve gjyqësorë gjatë kohës së grevës, 
ndërsa të tjerët, nuk i kanë zbatuar dispozitat 
e Ligjit të njëjtë dhe tërësisht i kanë injoru-
ar konkluzionet e Këshillit Buxhetor Gjyqësor, 
kështu që të punësuarve, ndonëse kanë mar-
rë pjesë në grevë, ua kanë paguar pagat me 
shumën e plotë.

ME URDHËR “NUK MUNDET”, NUK ËSHTË AS 
JURIDIKE E AS NUK KA BAZË LIGJORE TË 
VENDOSET PËR TË DREJTAT PERSONALE DHE 
INDIVIDUALE, SIÇ ËSHTË E DREJTA E PAGËS

 Kjo rezultoi nga vizitat e realizuara në in-
stitucionet specialistike psikiatrike në Shkup, Ne-
gorc dhe Demir Hisar, të realizuara nga Avokati i 
Popullit me qëllim të inspektimit të gjendjeve me 
realizimin e të drejtave të personave, në përputhje 
me Ligjin për shëndetin mendor. Për gjendjet e 
konstatuara, Avokati i Popullit hartoi informatë të 
veçantë me konstatime dhe rekomandime konk-
rete të cilat ua dërgoi organeve kompetente, me 
ç’rast, mes tjerash rekomandoi miratimin e Strat-
egjisë Nacionale për Shëndetin Mendor, me të 
cilën do të sigurohen parakushte për vazhdimin e 
procesit të deinstituonalizimit, përmes hapjes së 
qendrave për shëndetin mendor dhe njëkohësisht 
do të përforcohet parandalimi në fushën e shën-
detit mendor me kujdes të theksuar dhe të vazh-
dueshëm të personave me sëmundje mendore.

PËR KUJDES MË TË MADH DHE MË ADEKUAT TË 
PERSONAVE ME SËMUNDJE MENDORE ËSHTË E 
DOMOSDOSHME TË MIRATOHET STRATEGJIA PËR 
SHËNDETIN MENDOR

 Kjo, mes tjerash, rezulton nga hulumtimi 
i Avokatit të Popullit i zbatuar me mbështetje fi -
nanciare të UNICEF dhe ndihmës së ekspertëve 
të Qendrës për të Drejtat e Njeriut dhe zgjidhjen 
e konfl ikteve për përfshirjen e fëmijëve me aftësi 
të kufi zuar në arsimin e rregullt në 332 shkolla 
fi llore qendrore në Republikën e Maqedonisë. 

 Hulumtimi tregoi se aftësia e kufi zuar 
mungon si bazë për diskriminim në Ligjin për ar-
simin fi llor dhe ligjet e aktet e tjera nënligjore 
të cilat kanë të bëjnë me arsimin, ndërsa arsimi 
inkluziv promovohet vetëm në mënyrë deklara-
tive, por nuk zbatohet plotësisht. Sistemi ekzis-
tues arsimor nuk i nënshtrohet diversitetit dhe 
nevojave të çdo fëmije, e që e vë në pah nevojën 
për ndryshim sistematik efi kas dhe të plotë për 
mbështetjen në arsim të fëmijëve me aftësi të 
kufi zuar.

VETËM ME KRIJIMIN E KUSHTEVE NË SHKOLLA 
DHE ME NDRYSHIME SISTEMORE MUND TË 
PRITET INKLUZIONI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË 
KUFIZUAR NË ARSIMIN E RREGULLT
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 Konstatimi i Avokatit të Popullit se projekti 
për punësime grupore, në mënyrën siç zbatohet 
aktualisht, nuk jep rezultate pozitive dhe është 
më shumë në dëm sesa në dobi të qytetarëve, 
si dhe se të njëjtët janë vënë në lajthitje se do 
ta realizojnë të drejtën e punësimit, u konfi r-
mua edhe në vitin 2016, sepse personat e zgjed-
hur sipas konkurseve të shpallura të NP “Pyjet 
e Maqedonisë”-Shkup edhe pse kanë kaluar tre 
vjet ende nuk e kanë realizuar të drejtën e pu-
nësimit.

 Hulumtimi, të cilin e realizoi Avokati i 
Popullit, për përcaktimin e gjendjes me realizi-
min e të drejtës së punësimit të personave me 
invaliditet (aftësi të kufi zuar) pas konkursit të 
shpallur për punësimin e 300 (realizuesve) tre-
goi se edhe kjo procedurë për punësim grupor 
nuk është parashikuar dhe konceptuar siç duhet, 
e as nuk është realizuar në kohën e parashikuar. 
Para shpalljes së konkursit nuk është përcaktuar 
nevoja reale për punësimin e këtyre personave 
në organet e nivelit shtetëror dhe lokal, numri më 
i madh i personave, të drejtën e kanë realizuar 
ngadalë dhe me vështirësi, ndërkaq ka edhe per-
sona të cilët ende nuk e kanë realizuar të drejtën 
e punësimit. Edhe pse ishte parashikuar periudha 
nga rankimi i kandidatëve deri në transferimin e 
tyre të zgjasë 4-6 muaj, hulumtimi konfi rmoi se 
kjo procedurë ende nuk ka përfunduar dhe po zg-
jatë tanimë tre vjet pas shpalljes së konkursit.

PUNËSIMET GRUPORE EDHE PAS TRE VITESH NGA 
KONKURSI ENDE PA REALIZIM FINAL

 Duke vepruar sipas parashtresës së punëtorit-të siguruarit, Avokati i Popullit konstatoi se 
zbrazëtira juridike në rregullat të cilat e rregullojnë realizimin e të drejtës së kompensimit për 
pengim të përkohshëm nga puna për shkak të sëmundjes, në rastin kur i siguruari nuk ka minimum 
6 muaj sigurim shëndetësor nga themelimi i marrëdhënies së punës. Në rastin konkret, për të cilin 
veproi Avokati i Popullit u konstatua se punëtori-i siguruari dëmtohet, ndërkohë që mbrohet Fondi 
për Sigurim Shëndetësor dhe punëdhënësi, ndërsa që ironia të jetë edhe më e madhe, për shkak se 
punëtori ka përjetuar sulm cerebral para se të mbush 6 muaj sigurim, edhe pse diagnoza është me 
karakter të rrezikut vital, mjetet nuk ia ka paguar, as punëdhënësi, as Fondi, ndërsa në ndërkohë ka 
pranuar aktvendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

 Avokati i Popullit, për këtë parregullsi juridike, e informoi Qeverinë e Republikës së Maqe-
donisë me Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune dhe Ligjit për 
sigurim shëndetësor. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, deri tek e cila është ridërguar iniciativa, 
njoftoi se iniciativa e propozuar do të merret parasysh në ndonjërin nga ndryshimet dhe plotësimet 
e ardhshme të Ligjit për marrëdhënie pune, ndërsa Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë përgjigje 
përkatëse.

REALIZIMI I TË DREJTËS SË KOMPENSIMIT TË PAGËS PËR SHKAK TË SËMUNDJES KUR PUNËTORI-
I SIGURUARI MË SHUMË SE 30 DITË ËSHTË NË PUSHIM MJEKËSOR, NDËRSA NUK KA MINIMUM 6 
MUAJ SIGURIM, NUK E PAGUAN AS PUNËDHËNËSI, AS FONDI, LIGJI NUK E PËRCAKTON SE KUSH 
DUHET TA PAGUAJ!?

 Ministria e Mbrojtjes ka bërë shkarje 
gjatë miratimit të aktvendimit për ndërpre-
rjen e marrëdhënies së punës, sepse nuk e 
ka konstatuar tërësisht gjendjen faktike me 
stazhin e tij të përgjithshëm, përkatësisht ka 
miratuar aktvendim për ndërprerjen e mar-
rëdhënies së punës pa përcaktuar nëse par-
ashtruesi nuk ka stazh të regjistruar pension-
al prej 35 vitesh. Organi është udhëhequr nga 
të dhënat të cilat kanë qenë të regjistruara në 
librezën e punës, nga pasqyra e të dhënave 
të regjistruara të Fondit për Sigurim Pen-
sional dhe Invalidor, si dhe nga të dhënat e 
evidencës personale të parashtruesit, por nuk 
i ka kontrolluar të njëjtat, me çka e ka dëm-
tuar qytetarin i cili ka ngelur edhe pa pension 
edhe pa punë.

 Kërkesa e Avokatit që të Popullit të ri-
shikohet gjendja e përgjithshme për këtë rast 
ose aktvendimi për ndërprerjen e marrëd-
hënies të shpallet i pavlefshëm, nuk u pranua 
nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes, me arsy-
etimin se ndërprerja e marrëdhënies së pu-
nës është përfundimtare, ndërsa parashtruesi 
për të njëjtën nuk ka paraqitur ankesë.

PËR SHKAK TË GABIMIT TË PUNËDHËNËSIT, 
TANIMË NËNTË VJET, QYTETARI I VUAN 
PASOJAT E DËMSHME, NUK E REALIZON TË 
DREJTËN E PENSIONIT, AS TË PAGËS DHE 
ËSHTË PA MJETE PËR EKZISTENCË, ORGANET 
ARSYETOHEN SE NUK ËSHTË FAJI I TYRE
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 E drejta e mbrojtjes adekuate shënde-
tësore nuk realizohet në vëllim dhe kualitet në 
përputhje me standardet e përcaktuara. Është 
vështirësuar qasja e të dënuarave deri te shër-
bimi shëndetësor, mungojnë kontrollet dhe 
ekzaminimet e rregullta, detektimi i hershëm 
dhe parandalimi i sëmundjeve tek gratë. Të 
dënuarat e vendosura në këtë institucion, fare 
nuk kanë të siguruat kontrolle gjinekologjike, 
ndërsa institucioni nuk ka të punësuar mjek-
gjinekolog. Këtë, mes tjerash, e tregoi hu-
lumtimi i Avokatit të Popullit i zbatuar në vitin 
2016 në Repartin e Grave të INK “Idrizovë”. 
Përveç kësaj që u tha më lartë, gjithashtu, 
nuk realizohet e drejta e arsimit, përkatësisht 
nuk ka programe arsimore, as programe për 
arsim profesional ndërsa një numër i konsider-
ueshëm i të dënuarave nuk kanë kurrfarë ar-
simi paraprak. 

 Shqetëson konstatimi se në kuzhinën 
e burgut nuk ka takëme për ushqim, por të 
dënuarat i sigurojnë vet dhe të njëjtin e rua-
jnë në dhomat ku janë të vendosura, edhe pse 
materialet e takëmit (lugë, pirun...), nuk janë 
sigurta të dhe lehtësisht mund të shkaktojnë 
lëndim të personit tjetër ose të çojnë deri në 
vetëlëndim.

 Për këto dhe për konstatimet e tjera, 
Avokati i Popullit i njoftoi ministritë kompetente 
dhe INK “Idrizovë”, dhe njëkohësisht rekoman-
doi seriozisht të angazhohen për kapërcimin e 
dobësive të konstatuara.

NUK KA KONTROLLE GJINEKOLOGJIKE PËR 
GRATË NË INK “IDRIZOVË”, AS ARSIM, NDËRSA 
PËR USHQIM PËRDOREN TAKËMET E SIGURU-
ARA NGA SHTËPIA ME TË CILËT LEHTË MUND 
TË (VET) LËNDOHEN!

 Avokati i Popullit, duke u udhëhequr nga 
parimi i ndalimit për veprim retroaktiv të ligjeve 
sipas të cilit ligjet dhe normat e tjera ligjore nuk 
mund të kenë veprim prapaveprues, përveç me 
përjashtim, në rastet kur një gjë e këtillë është në 
dobi të qytetarëve, gjatë vitit 2014 deri te Gjykata 
Kushtetuese paraqiti nismë për hapjen e proce-
durës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 
108 dhe 109 të Ligjit për nëpunës administrativë. 
Avokati i Popullit konstatoi se përmes vendosjes 
së kushteve të veçanta të nëpunësve administra-
tivë, kryhet efekt prapaveprues i rregullave mbi 
nëpunësit administrativë të cilët marrëdhënien e 
punës e kanë themeluar nën kushte dhe rregulla 
të tjera, para miratimit të Ligjit për nëpunës ad-
ministrativë. Këto kushte paraprakisht nuk ishin 
parashikuar në Ligjin për nëpunës shtetërorë mbi 
bazë të të cilit nëpunësit administrativë e kanë 
fi tuar statusin e nëpunësit shtetëror/administra-
tiv.

 Gjykata Kushtetuese, pas dy vjetësh, ve-
proi sipas nismës së Avokatit të Popullit dhe mira-
toi aktvendim për abrogimin e neneve të lartpër-
mendur nga Ligji për nëpunës administrativë.

DY VJET PAS PARAQITJES SË NISMËS, 
MEGJITHATË GJYKATA KUSHTETUESE MIRATOI 
VENDIM PËR ABROGIMIN E DISPOZITAVE TË 
LIGJIT PËR NËPUNËSIT ADMINISTRATIVË

 Avokati i Popullit, duke e ndjekur gjendjen me fëmijët e vendosur në Institucionin Edukues-
Korrektues, i cili gjendet në Institucionin Ndëshkues-Korrektues në Burgun Ohër, në muajin mars të 
vitit 2016, realizoi vizitë në Burgun Ohër, ndërsa në mënyrë plotësuese edhe në muajin maj të vitit 
të njëjtë, me ç’rast konstatoi se nuk janë siguruar kushte të plota dhe kualitative për trajtimin dhe 
punën me fëmijët, me qëllim të riedukimit të tyre. Gjatë inspektimit, pakontestueshëm u konstatua 
se Institucioni Edukues-Korrektues nuk është i pajisur sa duhet në aspekt të hapësirave në të cilat 
janë vendosur fëmijët, ka hapësirë të kufi zuar të lëvizjes dhe nuk është plotësuar në mënyrë kuali-
tative koha e lirë e të përkujdesurve. Në vend të arsimit të detyrueshëm dhe falas, në INK Tetovë 
në Burgun Ohër realizohet projekti për mësimin e shkrim-leximit të fëmijëve, me ç’rast aktivitetet 
arsimore realizohen nga kuadër joadekuat dhe joprofesional.

NUK KA RISOCIALIZIM TË SUKSESSHËM PA KUADËR TË MJAFTUESHËM PROFESIONAL, PA ARSIM 
DHE PËRFSHIRJE AKTIVE TË FËMIJËVE TË CILËT JANË NË KONFLIKT ME LIGJIN
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 Këtë, mes tjerash, e konstatoi Avokati i Popullit nga takimet edukative dhe nga bisedat in-
teraktive me mbi 1300 nxënës të klasave të gjashta dhe të shtata në 40 shkolla fi llore dhe rajonale 
në territorin e Republikës së Maqedonisë, si dhe nga analiza e përgjigjeve të pyetësorit anketues 
anonim në të cilin u përgjigjën fi lloristët. 

 Këto takime me nxënësit tregojnë se njohuritë e nxënësve për të drejtat e fëmijës nuk janë 
në nivel të kënaqshëm, nuk e dinë se çka përmban Konventa për të Drejtat e Fëmijës, rrallëkush 
prej tyre ka dëgjuar për këtë dokument, ndërsa akoma më pak e kanë lexuar ndonjëri të njëjtin. 
Gjithashtu, nuk i kanë të qarta parimet e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, nuk arrijnë ta sqaro-
jnë domethënien e mirëfi lltë të asaj se çka do të thotë Interesi më i mirë i fëmijës, nuk e kuptojnë 
esencën e parimit të pjesëmarrjes së fëmijës, përkatësisht dëgjimin e mendimit të fëmijës për 
vendime të cilat kanë të bëjnë me të dhe zhvillimin e tij të drejtë, ndërkaq, trajtimi i pabarabartë i 
fëmijëve mbi bazë të përkatësisë, religjionit ose gjendjes sociale, në përgjigjet e tyre janë përmen-
dur më së shpeshti si baza të diskriminimit.  

 Këtë që e thamë, mes tjerash, i referohet përpunimit të pamjaftueshëm të pyetjes për të 
drejtat e fëmijës në përmbajtjet mësimore dhe tekstet shkollore, si dhe fondit të dobët të librave 
(literaturës) dhe materialeve të tjera në bibliotekat shkollore për të drejtat e fëmijëve, për njohjen e 
të drejtave të fëmijës, konform Konventës për të Drejtat e Fëmijës, si dhe mekanizmave për mbro-
jtjen e të drejtave të tyre, të cilat Avokati i Popullit e dërgoi deri te Ministria kompetente.

FËMIJËT PAMJAFTUESHËM I DINË TË DREJTAT E TYRE DHE NUK I NJOHIN PARIMET THEMELORE TË 
KONVENTËS PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

 Avokati i Popullit nga hulumtimi i zbatuar në 107 shkolla të mesme në territorin e Republikës 
së Maqedonisë konstatoi nivel të ulët të pjesëmarrjes së nxënësve të shkollave të mesme në mar-
rjen e vendimeve për çështje të cilat i prekin ata, ndërsa para së gjithash për shkak të rregullimit të 
paqartë të formës së bashkimit të nxënësve të shkollave të mesme. Përkatësisht, nxënësit e shkol-
lave të mesme më së shpeshti konsultohen për çështje lidhur me ekskursionet, uniformat, festën e 
maturës, aksione dhe gara të ndryshme dhe ngjashëm, ndërsa më rrallë përfshihen në ndjekjen e 
punës së organeve dhe janë pa të drejtë të pjesëmarrjes në proceset e miratimit të vendimeve, në 
drejtim të përfaqësimit të të drejtave dhe interesave të tyre. 

 Në Raportin e veçantë drejtuar ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Avokati i Popullit, me 
tjerash, rekomandoi ndërmarrjen e masave për rregullimin ligjor të të drejtës së pjesëmarrjes së 
nxënësve të shkollave të mesme në sistemin arsimor të Republikës së Maqedonisë, sigurimin e ga-
rancisë ligjore të të drejtës së bashkimit të nxënësve, me qëllim të mbrojtjes dhe realizimit të të 
drejtave dhe interesave të tyre, në mënyrë inkluzive dhe gjithëpërfshirëse, me çka do të krijohen 
mundësi reale të dëgjohet mendimi i nxënësit, dhe në këtë drejtën të sigurohet edhe pjesëmarrja e 
tij në marrjen e vendimeve të rëndësishme për çështjet të cilat kanë të bëjnë me jetën e shkollës. Po 
ashtu, Avokati i Popullit rekomandoi përfshirje më të madhe të nxënësve të shkollave të mesme në 
procesin e planifi kimit dhe implementimit të politikave arsimore, kontributin e tyre në përmirësimin 
e arsimit (planifi kimin, miratimin ose ndryshimin e vendimeve të cilët ndikojnë tek nxënësit gjatë 
arsimimit të tij), përfshirë edhe nxënësit me aftësi të kufi zuara.

NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME NUK NJIHEN SI SUBJEKT DHE FAKTOR QË MUND TË KONTRIBUO-
JNË PËR FUNKSIONIMIN DHE PUNËN EFIKASE TË SHKOLLËS
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 Duke e analizuar Rregulloren për 
vlerësimin e nevojave specifi ke të personave 
me aftësi të kufi zuar fi zike ose psikike, Avokati 
i Popullit konstatoi se fi broza cistike edhe pse 
është sëmundje kronike nuk është përfshirë 
me këtë akt nënligjor prandaj, fëmijët/person-
at me fi brozë cistike dhe familjet e tyre nuk 
mundën ta realizojnë të drejtën e shtesës së 
posaçme në para. Në mendimin profesional, 
të pranuar nga IPSH Klinika Universitare për 
Sëmundje të Fëmijëve, u konstatua se fi broza 
cistike është sëmundje e rëndë, komplekse, 
kronike multi-sistemore, e cila kërkon trajtim 
të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës së pacientit 
dhe se trajtimi i këtillë, në masë të konsider-
ueshme, e rëndon buxhetin e familjeve të kë-
tyre personave. Njëherësh, trajtimi joadekuat 
i sëmundjes mund të çoj deri në përkeqësim 
serioz të shëndetit të pacientëve, zhvillim të 
dobësisë respiratore (shkallë të rëndë të inva-
liditetit), madje të përfundoj edhe në mënyrë 
fatale. 

 Duke e pasur parasysh këtë që u tha, 
Avokati i Popullit, deri te Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale dërgoi Iniciativë për ndry-
shimin dhe plotësimin e kësaj Rregullore dhe 
kjo u pranua, me çka fi broza cistike u përfshi 
në Rregullore dhe u krijua baza juridike për re-
alizimin e të drejtës së shtesës së posaçme në 
para për fëmijët me fi brozë cistike.

AVOKATI I POPULLIT KONSTATOI PARREG-
ULLSI JURIDIKE E CILA ËSHTË NË DËM TË 
FËMIJËVE/PERSONAVE ME FIBROZË CISTIKE 
DHE FAMILJET E TYRE DHE PËR KËTË SHKAK 
KËRKOI NDRYSHIME

 Klinika për Sëmundje të Fëmijëve, në 
marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë ka 
vendosur në tenderin për furnizim të specifi koj 
vetëm terapi të ngjashme biologjike hormonale 
për të gjithë fëmijët të cilët vuajnë nga sëmundje 
endokrinologjike. Pas marrjes së informatave se 
ndryshimi i terapisë mund të shkaktoj kundër-
indikacione dhe efekte anësore për shëndetin e 
fëmijëve, Avokati i Popullit dërgoi Rekomandim 
dhe kërkoi marrjen e masave përkatëse me qël-
lim të sigurimit të mbrojtjes shëndetësore të 
vazhdueshme dhe papengesë, si dhe krijimin e 
kushteve që fëmijët të vazhdojnë me terapinë e 
njëjtë – hormonin për rritje, me të cilin trajtohen 
që nga fi llimi i mjekimit, pa futur ndryshime të cilat 
mund të shkaktojnë pasoja të padëshirueshme 
për shëndetin e tyre.

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT 
FËMIJËT ME ÇRREGULLIME ENDOKRINOLOGJIKE 
E VAZHDUAN MJEKIMIN ME TERAPINË E NJËJTË, 
PËRKATËSISHT HORMONIN PËR RRITJE

 Një numër i madh i shkupjanëve, të cilët i 
kanë paguar me rregull të gjitha llogaritë e matu-
ruara, u befasuan nga NP me llogaritë e jashtëza-
konshme në emër të “gjendjes së ndërlidhur”, 
shuma të cilat tejkalonin edhe mbi një milion de-
nar.

 As vet NP nuk kishte arsyetim se për cilën 
periudhë kanë të bëjnë këto llogari dhe mbi cilën 
bazë juridike janë përpiluar.

 Një gjë e këtillë mbase edhe nuk duhet 
të habisë, sepse as në dispozitat e Ligjit për 
mbrojtjen e konsumatorëve, Ligjit për furnizim 
me ujë dhe shkarkimin e ujërave të zeza urbane 
dhe Ligjit për marrëdhënie detyrimore, të cilat 
NP duhet t’i zbatoj në punë, nuk ekziston termi 
faturë e jashtëzakonshme.

 Avokati i Popullit për veprimin e këtillë 
dërgoi raporte të veçanta deri te Këshilli Drejtues 
i NP dhe deri te Kryetari i Qytetit të Shkupit, me 
qëllim që të marrin masa për tejkalimin e kësaj 
situate, ndërsa disa herë e informoi publikun, 
megjithatë gjendja mbeti e pandryshuar.

PAGUESIT E RREGULLT TË BEFASUAR ME FATU-
RAT E JASHTËZAKONSHME NGA NP “UJËSJELLËSI 
DHE KANALIZIMI”
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 Njësi të caktuara të vetëqeverisjes lokale (Komu-
na e Karposhit dhe Komuna e Qendrës) edhe pse ekziston 
obligimi ligjor për grumbullimin dhe shkëmbimin e pro-
vave dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare, fare nuk ve-
projnë sipas kërkesave të organeve kompetente, që t’ua 
dërgojnë provat ose sqarimet dhe të dhënat e tjera, në të 
shumtën e rasteve certifi kata të planit urbanistik.

 Komunat, në vend që të veprojnë sipas Ligjit, 
përpiqen ta bindin Avokatin e Popullit se provat ose të 
dhënat e tilla, është më mirë që qytetarët t’i sigurojnë 
personalisht, por duke e shpërfi llur tërësisht rrethanën 
se për një gjë të këtillë duhet të paguajnë kompensim në 
para, rregull i cili nuk vlen kur dokumentet lëshohen sipas 
detyrës zyrtare.

 Duke i vlerësuar këto të dhëna si krejtësisht të 
pabaza, si dhe duke konstatuar cenim të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, me veprimin 
e këtillë të komunave, Avokati i Popullit kërkoi që pa 
kushtëzime dhe menjëherë të veprojnë sipas kërkesave 
përkatëse për sigurimin dhe shkëmbimin e provave dhe 
të dhënave sipas detyrës zyrtare. 

 Intervenimi i Avokatit të Popullit u pranua.

LIGJI PËR GRUMBULLIMIN DHE SHKËMBIMIN E PROVAVE 
DHE TË DHËNAVE SIPAS DETYRËS ZYRTARE, VETËM NË 
LETËR

 Qytetarët me të drejtë vote, të cilët asnjëherë nuk e kanë braktisur shtetin, në ekstraktet e 
listës zgjedhore trajtohen si mërgimtarë.

Përkatësisht, këta qytetarë, disa ditë para zgjedhjeve e kanë kontrolluar dhe kanë konstatuar se ata 
gjenden në Aplikimin Elektronik të Listës Unike Zgjedhore, megjithatë, në ditën e zgjedhjeve janë 
zhdukur nga ekstraktet e listës zgjedhore, të dërguara në qendrat e votimit.

 Ata kanë paraqitur se në adresat e tyre janë regjistruar persona të cilët nuk jetojnë aty, dhe 
se as që kanë jetuar ndonjëherë (a.q. votues fantazmë), me ç’rast Ministria e Punëve të Brendshme 
(MPB) ka lëshuar aktvendime për fshirjen e vendbanimit, por KSHZ nuk i ka fshirë nga Lista Zgjed-
hore.

 Një e treta e të burgosurve nuk mundën ta realizojnë të drejtën zgjedhore. Diskriminimi, në 
aspekt të realizimit të të drejtës zgjedhore të personave të kategorive të sëmurë, përkatësisht per-
sona të pamundur dhe denoncime për kërcënime të të punësuarve dhe largim para kohe nga vendi i 
punës të administratës për të marrë pjesë në mitingje të partisë politike.

 Këto janë parregullsitë kryesore dhe cenimet e të drejtës së zgjedhjes, të konstatuara nga 
Avokati i Popullit gjatë kohës së Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare 2016.

 Pjesa më e madhe e këtyre dukurive përsëriten në vazhdimësi, në çdo cikël zgjedhor dhe është 
koha e fundit që dikush të mbaj përgjegjësi sepse, për shkak të punës së paligjshme dhe joefektive 
të dikujt, qytetarët nuk mund ta realizojnë të drejtën e zgjedhjes, por jo me fajin e tyre.

KAOS ME LISTËN ZGJEDHORE DHE EKSTRAKTET E LISTAVE ZGJEDHORE, KOMISIONI SHTETËROR 
ZGJEDHOR SERVIS I MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME, DHE JO ANASJELLTAS

 Organet disiplinore të 
Dhomës së Avokatisë, ngadalë 
ose fare nuk veprojnë sipas par-
ashtresave të qytetarëve për për-
caktimin e përgjegjësisë për cen-
ime të kryera disiplinore nga ana 
e avokatëve dhe shpeshherë i in-
jorojnë kërkesat e tyre për mar-
rjen e informatës për veprimet e 
ndërmarra dhe epilogun e proce-
durës.

 Njëkohësisht, Dhoma e 
Avokatisë e pengon edhe punën e 
Avokatit të Popullit sepse nuk ve-
pron sipas intervenimeve të tij, me 
çka fitohet përshtypja se manifes-
ton arbitraritet dhe njëanshmëri 
ndaj kolegëve avokatë.

DHOMA E AVOKATISË PA SENS PËR 
KËRKESAT E QYTETARËVE
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 Qendra e Kadastrës Shkup, në rrethana dhe gjendje faktike juridike të njëjta, pa kurrfarë 
kushtëzimi ose kërkese për pëlqim, për gjithsej 50 banesa, ka lëshuar fl etë-pronësi vetëm për disa 
banorë edhe pse është e pakontestueshme se të gjithë e kanë kryer legalizimin konform Ligjit për 
fi timin e statusit juridik të objekteve të paligjshme.

Banorëve, të cilëve kadastra ua refuzon lëshimin e fl etë-pronësisë, u kërkon të paraqesin deklarata 
për pëlqim nga Drejtoria e të Ardhurave Publike dhe nga përmbaruesi se janë dakord të fshihet hi-
poteka, diçka që nuk e ka kërkuar për banesat për të cilat ka lëshuar fl etë-pronësi.

Së këtejmi, në vend që ta hetoj plotësisht rastin, drejtori i Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive, 
i dërgoi Avokatit të Popullit përgjigje të çuditshme se personat zyrtarë të cilët kanë vepruar sipas ap-
likimeve për regjistrimin e banesave në fjalë, në mënyrë arbitrare kanë nxjerr vërtetime në kuadër 
të autorizimeve dhe se sipas detyrës zyrtare, kadastra nuk do të kryej shfuqizimin e fl etë-pronësive. 

Sipas tij, fshirjen e të drejtave të regjistruara të paligjshme, personat e interesuar duhet ta kërkojnë 
ekskluzivisht në procedurë me padi para Gjykatës Administrative edhe atë duke u paditur njëri me 
tjetrin.

KADASTRA NË MËNYRË SELEKTIVE LËSHON FLETË-PRONËSI VETËM PËR PERSONA TË CAKTUAR, 
NDËRSA TË TJERËT I DREJTON TË PARAQESIN PADI

 Mos-azhurnimi i Regjistrit të obliguesve 
të taksës radiodifuzive, si dhe refuzimi këmbën-
gulës për vite me radhë i udhëheqësisë së RTM, 
për të miratuar vendim për fshirje të borxhit të 
evidentuar pabazë për taksë radiodifuzive, janë 
dy shkaqet kryesore për më shumë se 1000 par-
ashtresa, të paraqitura pranë Avokatit të Popullit 
në vitin 2016.

 Përkatësisht, qytetarët për çdo ditë bal-
lafaqohen me probleme të mëdha dhe pa kur-
rfarë shkaqesh objektive, pa nevojë shpenzojnë 
kohë duke kaluar nëpër një golgotë të vërtetë në 
sportelet e RTM dhe DAP që të dëshmojnë se pa 
bazë u përcaktohet dhe arkëtohet taksa radiodi-
fuzive.

 Avokati i Popullit konstatoi gjendje të pan-
dryshuar të një numri të madh të personave, të 
cilët vite me radhë në mënyrë të pabazë janë 
evidentuar si obligues për pagimin e taksës radi-
odifuzive, ndërsa përgjegjësia për këtë kalon nga 
RTM tek DAP dhe anasjelltas, ose brenda shër-
bimeve të tyre të pakoordinuara dhe personave 
udhëheqës.

 As Raporti i veçantë i Avokatit të Popullit, i 
dërguar në Kuvend dhe në Qeverinë e Republikës 
së Maqedonisë, nuk kontribuoi për tejkalimin e 
gjendjes së këtillë.

RTM NË BASHKËPUNIM ME DAP NË MËNYRË TË 
PALIGJSHME VAZHDON TË ARKËTOJ TAKSËN 
RADIODIFUZIVE

 Me qëllim të perceptimit adekuat të 
gjendjes lidhur me fshirjen e borxhit mbi 
bazë të harxhimit të ujit dhe heqjes së mbe-
turinave komunale, Avokati i Popullit gjatë 
vitit 2016 me iniciativë personale kërkoi 
përgjigje nga drejtori i NP edhe për atë se a 
janë shlyer dhe mbi cilën bazë, si dhe kujt i 
janë shlyer borxhet e këtilla.

 Avokati i Popullit për asnjërën nga 
pyetjet e parashtruara nuk mori përgjigje 
dhe as nuk iu dërgua dokumentacioni në lid-
hje me procesin e zbatuar, bashkë me listën 
e personave (qytetarëve dhe subjekteve ju-
ridike) të cilëve u është shlyer borxhi.

 Kjo paraqet pengim të vrazhdë të 
punës dhe realizimit të funksionit të tij për 
mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe lig-
jore të qytetarëve dhe fi tohet përshtypja se 
në këtë rast, ndoshta bëhet fjalë për keqpër-
dorim të NP, qasje selektive të saj gjatë 
shlyerjes ose zvogëlimit të borxheve dhe 
mundësimit të statusit të privilegjuar, vetëm 
për konsumatorë të caktuar.

ÇKA PËRPIQET TË FSHEH NGA AVOKATI I 
POPULLIT NP “UJËSJELLËSI DHE KANALIZI-
MIT” SHKUP
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 Është i bazuar perceptimi i qytetarëve sa i 
përket mosbesimit të sistemit gjyqësor nëse mer-
ret parasysh se në vend që ta fi tojnë drejtësinë e 
kërkuar, më së shpeshti, vite me radhë, ngecin në 
procedurat e gjata dhe joefi kase, edhe pse ligji ua 
garanton parimin e gjykimit në afat të arsyeshëm.

 Ajo që shqetëson më së shumti është se 
edhe Gjykata Supreme e Republikës së Maqedon-
isë, kompetencë e së cilës është të konstatoj cenim 
të këtij parimi, në punën e saj nuk e respekton 
dhe nuk i zgjidh lëndët në afatin e përcaktuar prej 
gjashtë muaj.

 Si shkak për këtë, Gjykata Supreme më së 
shpeshti justifi kohet se nuk mund t’i sigurojë do-
kumentet e lëndëve, për të cilat është paraqitur 
kërkesë për mbrojtjen e të drejtës së gjykimit në 
afati arsyeshëm, para së gjithash nga gjykatat ad-
ministrative.

 Në mënyrë plotësuese, Gjykata Supreme e 
bën pa efekt edhe faktin se nga ana e saj vetëm 
paraqitet kërkesa për pranimin e dokumenteve të 
lëndës dhe pastaj nuk ndërmerr asnjë veprim tjetër 
për ta përfunduar procedurën.

 Dukuria e këtillë është e palejueshme dhe 
nuk korrespondon fare me rolin dhe rëndësinë të 
cilën e ka kjo Gjykatë në mbrojtjen e të drejtës së 
gjykimit në afat të arsyeshëm.

PARIMI I GJYKIMIT NË AFAT TË ARSYESHËM NË 
PRAKTIKË EDHE MË TEJ I PAREALIZUESHËM 

 Më shumë se alarmante është gjendja me deponimin dhe menaxhimin me mbeturinat, tregon 
hulumtimi i zbatuar nga Avokati i Popullit.

 Deponia e vetme, e cila i përmbush kushtet minimale për kryerjen e veprimtarisë është 
Deponia Rajonale “Drislla” – Shkup, ndërsa deponia e dytë rajonale “Rusino” – Gostivar, nuk është 
aspak vendi në të cilin, konform standardeve dhe kritereve të përcaktuara ekologjike, duhet t’i de-
ponojnë më shumë komuna.

 Deponitë lokale janë vende jashtë qytetit, të cilat në të shumtën e rasteve nuk janë të shënu-
ara si të tilla dhe e vetmja gjë që mund të identifi kohet se është vend për grumbullimin e mbeturi-
nave janë mbeturinat e shpërndara anë e mbanë, si dhe era e padurueshme.

Moszgjidhja e këtij problemi është njëri nga shkaqet kryesor për ndotjen e tokës, ajrit, madje edhe 
të ujit.

 Nga ana tjetër, habit inercia si e autoriteteve qendrore ashtu edhe atyre vendore, të cilët nuk 
i qasen seriozisht zgjidhjes së këtij problemi, edhe pse shteti e ka harmonizuar kornizën ligjore e cila 
ka të bëjë me këtë sferë.

VENDET PËR DEPONIMIN E MBETURINAVE NËN ÇDO NIVEL DHE ME RREZIK TË LARTË PËR SHËNDETIN 
E QYTETARËVE 

 Nga një operator kabllor është nën-
shkruar kontratë dyvjeçare për shërbim me 
person të pa aftë për punë, gjendje e cila 
padyshim ka qenë evidente dhe pa këqyrjen 
e dokumentacionit mjekësor.

 Për më tepër, kujdestarit të tij, oper-
atori nuk ia ka pranuar kërkesën për ndër-
prerjen e kontratës, madje i është kërcënuar 
edhe me padi nëse nuk i paguan llogaritë.

 Pas intervenimit të Avokatit të Popul-
lit dhe me ndërmjetësimin e Agjencisë për 
Komunikime Elektronike, kontrata është 
ndërprerë, ndërsa kujdestari nuk i ka paguar 
gjobat dhe të njëjtit nuk i është kërkuar t’i 
paguaj llogaritë e prapambetura mujore për 
shërbimet.

KU JANË KUFIJTË E (PA) PËRGJEGJËSISË SË 
OPERATORËVE KABLLOR
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 Tingëllon çuditshëm, megjithatë një banore e Komunës Gjorçe Petrov ka ngelur pa një pjesë 
të shtëpisë së saj – banjon, pasi e ka dëgjuar lutjen e kryetarit të Komunës së Shkupit, që ta jep atë 
pjesë me qëllim që të zgjerohet rruga.

 Premtimi i kryetarit të komunës ka qenë se si kompensim për prishjen e banjos, do t’i ndër-
tohet banjo e re në tokë shtetërore, e cila nuk do t’i pengojë askujt, ndërsa nga aspekti arkitektonik 
do të përfshihet në shtëpinë e saj.

 Kryetari ka fi lluar me plotësimin e premtimit, kështu që NP Rrugët dhe Rrugicat, e kanë ndër-
tuar banjon dhe çdo gjë ka qenë në rregull derisa ka mbërritur denoncimi se është ndërtim pa leje 
dhe duhet të rrënohet.

 Që atëherë, fi llojnë hallet e vërteta të pronares së shtëpisë, ndërsa për shkak të konfl iktit 
midis inspeksionit të Komunës së Gjorçe Petrov dhe Qytetit të Shkupit, në njëfarë mënyrë pësoi 
edhe familja e përbërë prej disa anëtarësh, në të cilën ka edhe fëmijë të vogël, dhe e cila gjendet 
në pritje të dimrit dhe periudhës më të ftohtë të vitit, është lënë të gjendet si të mundet.

 Habit efi kasiteti i shërbimeve inspektuese (të cilat zakonisht arrijnë me vonesë, ndërsa të 
shumtën e rasteve asnjëherë nuk ndërmarrin veprime të këtilla) se edhe krahas kërkesës me arsy-
etim të Avokatit të Popullit për shtyrjen e përkohshme të ekzekutimit të aktvendimit për prishjen e 
ndërtimit të njëjtin, pavarësisht pasojave dhe pa analizë paraprake të të gjitha aspekteve të rastit, 
e zbatoi menjëherë.

 Komuna e Gjorçe Petrovit nuk veproi në përputhje me dispozitat e Ligjit për Avokatin e Pop-
ullit, të cilat parashikojnë se në rastet kur Avokati i Popullit do të paraqes kërkesë të këtillë, detyri-
misht dhe menjëherë të miratojnë vendim për shtyrjen e shembjes së ndërtimit dhe të njëjtin t’ia 
dërgojnë.

PËR SHKAK TË ZGJERIMIT TË RRUGËS NË KOMUNËN GJORÇE PETROV NË SHKUP, BANORJA E KËSAJ 
KOMUNE KA NGELUR PA BANJO NË SHTËPI 
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MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS FUSHAVE

AUTORIZIMET POLICORE

Avokati i Popullit me vëmendje të veçantë e monitoron veprimin, përkatësisht autorizimet poli-
core gjatë kryerjes së punëve policore, duke e marrë parasysh funksionin e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, ndërsa në këtë kontekst edhe mundësinë 
e cenimit dhe mosrespektimit të këtyre të drejtave.  

Brutaliteti policor i cili si dukuri, në mënyrë më fl agrante i shkel të drejtat e njeriut  është po-
tencuar edhe gjatë vitit 2016, e që u konstatua nga rastet për të cilat intervenoi Avokati i Popullit, 
përmes parashtresave të parashtruara nga qytetarët ose përmes iniciativave personale. 

Njëri nga shembujt më karakteristikë, me të cilët konfi rmohet ky konstatim, është protesta 
publike e qytetarëve para zyrës së Presidentit të Republikës në Shkup, për çka Avokati i Popullit hapi 
procedurë sipas detyrës zyrtare dhe përmes ekipit të këshilltarëve shtetërorë e hulumtoi mënyrën e 
përdorimit të mjeteve të forcës nga policia mbi personat të cilët protestonin dhe të cilët u arrestuan 
në stacionet policore. Së këtejmi, nga evidencat e zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme pa-
kontestueshëm konstatoi se 12 persona të cilët kishin dal në protesta ishin privuar nga liria dhe ishin 
arrestuar në stacionet policore për shkak të “Pjesëmarrjes në turmë që do të kryej vepër penale”, të 
parashikuar me nenin 385 të Kodit Penal, me ç’rast kualifi kimi i veprës është pas konsultimeve tel-
efonike midis policisë dhe Prokurorit Publik të Prokurorisë Themelore Publike-Shkup. Nga njëra anë, 
krahas evidencës së Ministrisë së Punëve të Brendshme personat e arrestuar, në deklaratat e tyre 
personale, kanë konfi rmuar se kanë marrë pjesë në protesta, por se nuk kanë pasur veprime për 
prishjen e rendit dhe qetësisë publike. Krahas kësaj, të gjithë ishin mposhtur nga pjesëtarët e Njësisë 
për Shpërndarje të Shpejtë (NjShSh) me lidhjen e duarve dhe ishin arrestuar në stacione policore. 

Avokati i Popullit, pas sigurimit të provave të nevojshme nga evidenca zyrtare e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe NPSH Klinika Universitare për Sëmundje Kirurgjike “Shën Naumi i Ohrit”-
Shkup, deri te Prokuroria Themelore Publike-Shkup paraqiti kërkesë për hapjen e procedurës për 
konstatimin e përgjegjësisë penale të disa pjesëtarëve të identifi kuar me emër dhe pa emër të Një-
sisë për Shpërndarje të Shpejtë, për shkak se me përdorimin tejmase të forcës dhe mjeteve të dhu-
nës (goditje me shufra policore dhe mburoja trupi, goditje në këmbë me qëllim të rrëzimit dhe lidhjes 
me pranga) ndaj personave të arrestuar të cilët kishin marrë pjesë në turmën e demonstruesve të 
cilët kishin kryer vepër penale – Torturë dhe trajtim tjetër brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshk-
ues, që parashikohet në nenin 142 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë. Megjithatë, kallëzimin 
penal të Avokatit të Popullit, brenda afatit prej 2 muajsh e hodhi poshtë Prokuroria Themelore Publike 
edhe atë me arsyetimin se “vepra e kallëzuar nuk është vepër penale për të cilën ndiqet sipas detyrës 
zyrtare dhe se në veprimet e të denoncuarve (nëpunësve policorë) nuk ka përmbajtje të elementeve 
të rëndësishme të veprës penale – “Torturë dhe trajtim brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues”.

Për brutalitetin policor u ankuan edhe personat e paraburgosur të rastit “Lagjja e Trimave” – 
Kumanovë, duke vënë në dukje se ndaj tyre është përdorur forcë nga ana e pjesëtarëve të Njësisë 
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Speciale “Tigrat” gjatë transportimit nga burgu deri në godinën e gjykatës penale. Duke vepruar sipas 
këtyre parashtresave, Avokati i Popullit siguroi video-materiale nga automjetet zyrtare të dedikuara 
për transport, por gjatë inspektimit të tyre nuk mund të vërtetoheshin të dhënat. 

Në një rast tjetër, Avokati i Popullit paraqiti kallëzim penal kundër një pjesëtari të panjohur (të 
maskuar) pjesëtar i Njësisë Speciale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili pas seancës së mba-
jtur në ambientet e gjykatës, kishte përdorur forcë mbi njërin nga personat e rastit të përmendur, 
dhe këtë e kishte bërë duke e goditur në pjesën e shpinës dhe për këtë shkak personi i paraburgosur 
i ishte nënshtruar trajtimit mjekësor në Burgun – Shkup, e që është konstatuar përmes inspektimit 
të drejtpërdrejt të Avokatit të Popullit në hapësirat e burgut. Pranë Avokatit të Popullit nuk është dër-
guar informata nga ana e Prokurorisë për kërkesën për hapjen e procedurës për përgjegjësi penale, 
megjithatë edhe përkundër kësaj vazhdoi t’i monitoroj gjendjet e të drejtave të njeriut të personave 
të paraburgosur për rastin “Lagjja e Trimave”, si dhe respektimin e parimit të prezumimit të pafajësisë 
deri në vendimin e formës së prerë gjyqësor. 

Përveç kësaj që u tha më lart, Avokati i Popullit regjistroi raste të trajtimit joprofesional dhe 
johuman të pjesëtarëve të policisë ndaj personave të mitur, nga ana e pjesëtarëve të Njësisë ALFA, të 
cilët gjatë kontrollit rutinë të automjetit, kishin kryer kontroll johumane dhe degraduese të të miturit. 
Përkatësisht, të njëjtët e kanë urdhëruar të miturin të zhvishet në vend publik, ndërsa gjatë kontrollit 
nuk kanë gjetur asgjë. Avokati i Popullit paraqiti kërkesë për hapjen e procedurës për përgjegjësi pe-
nale kundër tre pjesëtarëve të Njësisë ALFA për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër pe-
nale – “Torturë dhe trajtim tjetër brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues”, e që është e ndëshk-
ueshme sipas nenit 142 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë, ndërsa procedura lidhur me këtë 
lëndë është në rrjedhë e sipër.

Megjithatë, shqetëson mënyra e trajtimit dhe sjellja e pjesëtarëve të kësaj njësie, nga të cilët 
pritet të manifestojnë profesionalizëm gjatë kryerjes së punëve të cilat janë në kompetencë të tyre, 
duke i respektuar fëmijët si kategori vulnerabile, mes tjerash, edhe për atë se sjellja ofenduese dhe 
degraduese mund të shprehet negativisht në zhvillimin e mëtutjeshëm të fëmijëve dhe të formoj kri-
joj perceptim të ndryshëm për policinë, përkatësisht se policia është mbrojtës i të drejtave të njeriut.

Përveç kësaj, në disa ankesa të qytetarëve kërkohej mbrojtja e të drejtave për shkak të vep-
rimit të policëve të uniformuar dhe të pa uniformuar të cilët me kontrolle të vazhdueshme, në adresën 
e tyre kërkonin se a jetojnë persona të cilët janë objekt të hetimeve policore, ua cenojnë të drejtën e 
paprekshmërisë së shtëpisë dhe jetës familjare. Në njërën nga këto lëndë, Avokati i Popullit paraqiti 
kallëzim penal kundër komandantit të stacionit të policisë për shkak të keqtrajtimit të shumëfi shtë 
dhe shqetësimit të qytetarit dhe familjes së tij, megjithatë Prokurori Publik e hodhi poshtë këtë kallë-
zim.

Në periudhën raportuese, Avokati i Popullit pranë prokurorisë publike kompetente paraqiti gjith-
sej 5 (pesë) kërkesa për hapjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë penale kundër një 
numri të njohur të pjesëtarëve dhe një numri të panjohur të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme se gjatë kryerjes së shërbimit kanë kryer vepra penale kundër lirive dhe të drejtave të 
njeriut dhe qytetarit, por deri më tani nuk është pranuar asnjë prej tyre. Krahas kësaj, është e pa-
pranueshme heshtja e Prokurorisë Publike, e cila nuk u përgjigjet fare shkresave të Avokatit të Popul-
lit apo përgjigjet të cilat i dërgoj e kënaqin formën, por jo edhe thelbin, edhe pse Avokati i Popullit, 
me vëmendje tejet të madhe e trajton dhe e paraqet kërkesën konkrete për përgjegjësi penale. 

Në këtë kontekst, si edhe gjatë viteve paraprake, Avokati i Popullit e vë në dukje nevojën e zba-
timit të hetimeve efektive për rastet lidhur me veprimin e pjesëtarëve të policisë, si dhe sanksionimin 
përkatës të trajtimit dhe sjelljes me të cilën seriozisht cenohen të drejtat e njeriut. 

Gjithashtu, edhe më tutje mbetet konstatimi se organi i Kontrollit të Brendshëm  vepron në 
mënyrë subjektive ndaj pjesëtarëve të policisë si persona të punësuar në organet shtetërore dhe nuk 
mund të shihet qëllimi serioz për zbulimin dhe ndëshkimin e nëpunësve policorë në rastet kur ekzis-
tojnë indikacione serioze për një gjë të tillë. 

Në drejtim të përmirësimit të gjendjes momentale, me hetimet dhe ndëshkimet jo të plota të 
pjesëtarëve të policisë, angazhimet dhe përpjekjet e Avokatit të Popullit janë në drejtim të fuqizimit 
të kontrollit të jashtëm mbi punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, përmes fuqizimit të kapac-
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iteteve të institucioneve dhe përfshirjes së ekspertëve të sektorit civil të veprojë si trup i posaçëm, i 
pavarur dhe i jashtëm (mekanizëm) për kontrollin e policisë. 

Në këtë mënyrë, Avokati i Popullit do të veproj si korrektues plotësues i sistemit të hetimit të ve-
prave të kryera penale nga ana e të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Brendshme me autorizime 
policore (përfshirë edhe pjesëtarët e policisë së burgut), me çka do të sigurohej jo vetëm monitorimi, 
por edhe dërgimi në kohë i rasteve deri te prokuroria kompetente me qëllim të sigurimit të shpejtë 
dhe adekuat të hetimeve penale, me ç’rast viktimave, nga çdo aspekt, do t’u sigurohej mbështetja e 
nevojshme.

Së këtejmi, sa i përket përdorimit të mjeteve të forcës, Avokati i Popullit edhe në këtë vit rapor-
tues e vuri në pah rrezikun e përdorimit të mjeteve të dhunës, të parashikuara me Ligjin për polici, 
siç janë: forca fi zike, shufra policore, paralizuesi elektrik, mjetet kimike, plumbat e gomës (predhat), 
qentë zyrtarë, automjetet speciale për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike dhe mjetet shpërthyese-
piroteknike. 

Avokati i Popullit edhe më tej është i mendimit se rregullat e Ministrisë për përdorimin e mjeteve 
të dhunës nuk janë përkufi zuar mirë dhe të njëjtat lënë mundësi për keqpërdorimin e tyre gjatë im-
plementimit. Në këtë drejtim, për shkak të seriozitetit të çështjes, si dhe me qëllim të stimulimit të 
diskutimit publik dhe shkëmbimit të përvojave për justifi kimin e përdorimit të mjeteve të dhunës, 
Avokati i Popullit organizoi punëtori rajonale për përdorimin e forcës nga ana e policisë, në të cilën 
edhe një herë rikujtoi se ndryshimet në Ligjin për polici, me të cilat lejohen mjetet potencialisht 
të rrezikshme për dhunë, mundësojnë kufi zime të gjera dhe gjithëpërfshirëse për respektimin e të 
drejtave të njeriut. 

Sipas Avokatit të Popullit, çfarëdo qoftë përdorimi të forcës nga nëpunësit policorë, kundër çdo 
personi, doemos duhet të zbatohet me kujdes dhe të respektohen kushtet e Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut. 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, si dhe duke e pasur parasysh faktin se Avokati i 
Popullit angazhohet për përcaktimin e shpejtë të përgjegjësisë të të gjithë nëpunësve policorë, të cilët 
i aplikojnë mjetet e dhunës, kur të njëjtat nuk sigurojnë proporcionalitet dhe nevojë reale, Avokati 
i Popullit i dërgoi mendim me shkrim ministrit të Punëve të Brendshme, në të cilin e përshëndeti 
kufi zimin e zbatimit të mjeteve të dhunës ndaj fëmijëve, të sëmurëve personave të moshuar dhe të 
pamundur, personave me invaliditet dhe grave me shtatzëni të dukshme. Njëkohësisht, e shprehu 
edhe qëndrimin se duhet të fshihen përjashtimet e këtyre kufi zimeve, ndërsa “paralizuesi elektrik” 
dhe “plumbat e gomës”, përkatësisht “predhat e gomës”, në tekstin e Ligjit duhet të fshihen. Përveç 
kësaj, sugjeroi se Ligji për policinë duhet të parashikojë ndihmën mjekësore për personat mbi të cilët 
zbatohen mjetet e dhunës, si dhe trajnimin për dhënien e ndihmës së parë të punësuarve në Minis-
trinë e Punëve të Brendshme, me një qëllim të vetëm që përdorimi i mjeteve të dhunës të jetë i sigurt 
dhe të pengohen lëndimet eventuale serioze për shëndetin dhe jetën e qytetarëve.

Sa i përket përdorimit të mjeteve të dhunës nga ana e policisë, në rastet e vendosjes së rendit 
dhe qetësisë së prishur publike në përmasa më të mëdha, Avokati i Popullit e përshëndet vendimin 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme për qasjen në drejtim të ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për 
polici, si dhe paraqitjen e ndryshimeve të Ligjit për mendim deri te Avokati i Popullit.

Avokati i Popullit e monitoroi edhe gjendjen me shtetasit e huaj të ndaluar në Qendrën për 
Pranimin e të Huajve të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shkup, përkatësisht problemin me 
kufi zimin e lirive dhe të drejtave të të huajve, të cilët transitojnë si refugjatë dhe migrantë përmes 
Republikës së Maqedonisë. Në këtë drejtim realizoi disa vizita të jashtëzakonshme në Qendrën për 
Pranimin e të Huajve, të locuar në Komunën e Gazi Babës në Shkup, ndërsa shpeshtimi i vizitave të 
këtilla u referohej ndalimit të pabazë të refugjatëve dhe migrantëve të cilët kalojnë në shtet, për çka 
Avokati i Popullit rregullisht e njoftonte publikun përmes komunikatave të veta. 

Gjatë inspektimeve, Avokati i Popullit konstatoi se shkaku i vetëm për ndalimin dhe privimin e 
tyre nga liria është nevoja për dëshmimin eventual të tyre në procedura gjyqësore kundër shtetasve 
të Republikës së Maqedonisë, me çka u kufi zohet liria e lëvizjes pa ndonjë qëllim konkret legjitim 
të përcaktuar me Kushtetutë dhe me konventat e ratifi kuara ndërkombëtare. Së këtejmi, edhe më 
tutje mbetet konstatimi se Qendra për Pranimin e të Huajve e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
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nuk i plotëson standardet, e që në të vërtetë e vë në dukje edhe Komiteti Evropian për Parandalimin 
e Torturës, ndërsa përmes aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane, konsiderohet se shteti e shkel nenin 
3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për ndalimin e torturës ose trajtimin nënçmues dhe 
ndëshkues. 

Avokati i Popullit, për shkak të kufi zimit të të drejtave të personave të ndaluar të huaj në 
kundërshtim me normat kushtetuese dhe ndërkombëtare, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe personalisht deri te ministri dërgoi disa informata për marrjen e masave për tejkalimin e dobësive 
të konstatuara në punën e nëpunësve policorë nga organi i punëve të brendshme i cili është kompe-
tent për trajtimin e të huajve.

Avokati i Popullit e vazhdoi procedurën lidhur me cenimin masiv të të drejtës së respektimit të 
jetës private dhe familjare të një numri të madh të qytetarëve, përmes ndjekjes së komunikimit të 
tyre në periudhën kohore 2011-2014. Për shkak të mosbashkëpunimit evident të organeve të ad-
ministratës shtetërore ndaj të cilëve Avokati i Popullit ka kompetencë të veprojë dhe në përputhje 
me Ligjin për Avokatin e Popullit, Avokati i Popullit deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dërgoi Raport të veçantë për pengimin e punës së Avokatit të 
Popullit, me kërkesë që ky Raport të shqyrtohet në mbledhjet e tyre të rregullta, megjithatë, gjatë 
vitit 2016 një gjë e këtillë nuk ndodhi.

Ndonëse edhe këtë vit nuk mungoi bashkëpunimi me organin e punëve të brendshme dhe stand-
arde profesionale, sa i përket dërgimit të informatave dhe provave të kërkuara nga evidenca zyrtare, 
vërejtjet e Avokatit të Popullit vazhdojnë të jenë si edhe më parë, se përgjigjet janë të natyrës for-
male dhe me qëllim që të mos arrihet deri të përcaktimi i përgjegjësisë së nëpunësve policorë për 
shkeljen e të drejtave të qytetarëve. Mes tjerash, përgjigjet nuk i përmbajnë informatat e nevojshme, 
veçanërisht në drejtim të zbulimit të emrave të  pjesëtarëve të policisë për të cilët Avokati i Popullit 
ka siguruar të dhëna se gjatë zbatimit të autorizimeve i kanë shkelur të drejtat e njeriut. 

Gjatë punës me lëndë të caktuara, para Avokatit të Popullit u hap çështja nëse organet për 
kundërvajtje, në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e kryejnë funksionin e tyre të për-
caktuar me më shumë rregulla ligjore. Përkatësisht, përshtypja e Avokatit të Popullit është se komi-
sionet për kundërvajtje, të formuara si organe për kundërvajtje në kuadër të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, janë dorë e zgjatur dhe në funksion të vet Ministrisë dhe në këtë mënyrë derogohen 
të drejtat e qytetarëve për shfrytëzimin e mjetit juridik, por edhe të rregullit themelor të Ligjit për 
kundërvajtje se procedura e kundërvajtjes mund të përmbaj edhe sanksion kundërvajtës dhe këtë 
mund ta bëjë vetëm gjykata kompetente.   

Gjatë punës me lëndë, Avokati i Popullit haste edhe shembuj kur, për një ngjarje të njëjtë, orga-
ni për kundërvajtje i Ministrisë së Punëve të Brendshme miraton vendim të ndryshëm nga ai i gjykatës 
kompetente për kundërvajtje. Shembujt e këtillë e konfi rmojnë konstatimin se Ligji për kundërvajtje 
kundër rendit dhe qetësisë publike përmban dispozita jo precize të cilat mundësojnë zbatim arbitrar 
të ligjit nga ana e nëpunësve policorë, të cilat zgjidhen lehtë për zbatimin e dënimeve të atypëraty-
shme në formë të gjobave në para edhe në rastet kur nuk ka kushte për një gjë të këtillë. Nga ana 
tjetër, Ligji për kundërvajtje është ligj procedural për të gjitha kundërvajtjet, parashikon ndëshkim 
të atypëratyshëm vetëm nëse kryerësi e ka pranuar veprën me të cilën ngarkohet ose nëse personi 
zyrtar (nëpunësi policor) kundërvajtjen e ka konstatuar personalisht me përdorimin e mjeteve për-
katëse teknike ose me aparate. 

Avokati i Popullit edhe më tej konsideron se Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë 
publike duhet të pësojë ndryshime serioze, me ç’rast theksi do të vihet mbi mbrojtjen e qetësisë dhe 
të drejtave të qytetarëve dhe jo mbi mbrojtjen e nëpunësve policorë. Në këtë kontekst, Avokati i 
Popullit nuk e sheh arsyetimin e veprës kundërvajtëse “denoncim i rrejshëm”, kur kjo materie është 
rregulluar në Kodin Penal të RM-së si vepër penale – “Denoncim i rrejshëm”.
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• Vazhdon dukuria e brutalitetit policor ndaj 
qytetarëve, por edhe e trajtimit jopro-
fesional dhe johuman të pjesëtarëve të 
policisë ndaj personave të mitur. Avokati i 
Popullit kërkon hetime të plota dhe efi kase 
nga Prokuroria Publike dhe sanksionim të 
kryerësve;

• Të punësuarit me autorizime policore të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë 
kryerjes së punëve nga kompetenca e tyre, 
nuk e respektojnë dhe zbatojnë në për-
pikëri parimin e prezumimit të pafajësisë;

• Tek organi i kontrollit të brendshëm, në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, ende 
nuk është i dukshëm qëllimi serioz për 
zbulimin dhe ndëshkimin e nëpunësve 
policorë, madje edhe kur ekzistojnë indika-
cione serioze për involvim (pjesëmarrje) të 
nëpunësve policorë në raste të cenimit të 
të drejtave të qytetarëve;

• Për shkak të pengimit të punës së Avoka-
tit të Popullit lidhur me lëndën për ndjekje 
masive të komunikimeve, Avokati i Popullit 
nuk arriti t’i mbroj të drejtat e garantuara 
kushtetuese të qytetarëve;

• Edhe pse Ligji për procedurë penale para-
shikon që për personat e privuar nga liria 
të mbahet regjistër i veçantë në sistemin 
informatikë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, dhe këqyrje mbi të njëjtin të 
kryej edhe Avokati i Popullit, këtë të drejtë 
nuk mundi ta shfrytëzoj meqë një sistem i 
këtillë ende nuk është instaluar në Ministri;

• Mungojnë përgjigjet profesionale dhe të 
dërguara në kohë nga Prokuroria Publike 
lidhur me kallëzimet penale të Avokatit të 
Popullit. Prokuroria Publike, njëjtë sikurse 
edhe Avokati i Popullit, me fuqinë e ligjit 
është kontrollor mbi punën e ligjshme të 
policisë dhe në këtë drejtim Avokati i Po-
pullit pret që Prokuroria në mënyrë për-
katëse t’i procedoj kallëzimet penale të tij 
kundër pjesëtarëve të policisë;

• Qendra për Pranimin e të Huajve e Min-
istrisë së Punëve të Brendshme nuk i 
plotëson standardet për ndalim. Në këtë 
Qendër, me ndalimin e pabazë, të huajve 
(refugjatëve/migrantëve), u është kufi -
zuar e drejta universale e lirisë së lëvizjes, 
si dhe të drejtat e tjera;

• Komisionet për kundërvajtje, në kuadër të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë 
dorë e zgjatur e vet Ministrisë dhe nuk 
kanë kapacitet për zbatimin e drejtë të 
dispozitave për kundërvajtje; dhe

• Nuk është rregulluar në mënyrë precize 
zbatimi i mjeteve të forcës në përputhje 
me aktet dhe standardet ndërkombëtare 
dhe për këtë shkak, në praktikë nëpunësit 
policorë në aksionet e mëdha për ruajtjen 
e rendit dhe qetësisë publike i cenojnë 
liritë dhe të drejtat themelore të njeriut 
dhe qytetarit.

Konstatime
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• Prokuroria Publike të veprojë në kohë dhe 
me efi kasitet sipas kallëzimeve penale të 
Avokatit të Popullit në të cilat ekzistojnë 
dyshime të bazuara për vepra të kryera 
penale kundër lirive dhe të drejtave të 
njeriut dhe qytetarit, përkatësisht të cilat 
kanë të bëjnë me nenet 2 dhe 3 të Kon-
ventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
dhe për këto vepra të mbahet evidencë e 
veçantë zyrtare;

• Gjatë zbatimit të punëve policore, nëpu-
nësit policorë ta respektojnë dhe zbatojnë 
me precizitet parimin e prezumimit të pa-
fajësisë, ndërsa aplikimi i mjeteve të forcës 
të përcaktohet në mënyrë rigoroze dhe 
të kontrollohet konform akteve dhe stan-
dardeve ndërkombëtare;

• Organi për kontroll të brendshëm i Min-
istrisë së Punëve të Brendshme të kryej 
hetime të plota dhe kualitative sipas kërke-
save të Avokatit të Popullit, për të cilat 
ka indikacione për cenimin e lirive dhe të 
drejtave të njeriut, dhe tërësisht e në kohë 
ta informoj për masat e ndërmarra;

• Gjatë shqyrtimit të raporteve të veçanta të 
Avokatit të Popullit për pengimin e punës 
së tij, për lëndë individuale të shkeljes 
masive të lirive dhe të drejtave të njeriut, 
organet shtetërore ta ftojnë çdoherë Avo-
katin e Popullit në mbledhjet e tyre;

• Ministria e Punëve të Brendshme në siste-
min e saj informatikë sa më parë ta in-
stalojë (ta vë në funksion) regjistrin e 
personave të privuar nga liria, në të cilin 
këqyrje papengesë do të ketë edhe Avokati 
i Popullit;

• Të fuqizohet kontrolli i jashtëm mbi Mini-
strinë e Punëve të Brendshme dhe Proku-
rorisë Publike gjatë kryerjes së hetimeve 
kundër nëpunësve policorë dhe policisë së 
burgjeve, me sigurimin e mandatit më të 
fuqishëm dhe me fuqizimin e kapaciteteve 
të Avokatit të Popullit;   

• Të hapet Qendër e re për pranimin e të 
huajve e Ministrisë së Punëve të Brend-
shme, qendër e cila do t’i plotësoj stan-
dardet ndërkombëtare për ndalimin e të 
huajve (refugjatëve/migrantëve dhe të 
huajve të tjerë);

• Të merren masa me të cilat Ministrisë 
së Punëve të Brendshme në praktikë 
nuk do t’i mundësohet që në procedurë 
për kundërvajtje të merr pjesë edhe si 
parashtrues i kërkesës edhe si organ për 
kundërvajtje;

• Ministria e Punëve të Brendshme ndry-
shimet e Ligjit për polici, në pjesën e 
mjeteve të forcës, t’i harmonizoj me stan-
dardet evropiane dhe mendimet e dër-
guara të Avokatit të Popullit për fshirjen e 
kategorisë “predha gome”; 

• Avokati i Popullit rekomandon reforma në 
sistemin arsimor të kuadrove policorë me 
inkorporimin e procesit të rregullt arsimor 
për rekrutimin e nëpunësve të rinj poli-
corë, si dhe përforcimin e trajnimeve të 
vazhdueshme.

Rekomandime
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Nga fusha e gjendjes civile, që dominuan në punën me lëndë të Avokatit të Popullit edhe më 
tutje në numër më të madh janë parashtresat që kanë të bëjnë me rregullimin e statusit të shtetësisë 
dhe bashkëpunimit përkatës të organit kompetent për shtetësi në kuadër të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme.

Përkatësisht, Avokati i Popullit konstatoi se koordinimi i pamjaftueshëm i organeve të invol-
vuara, të cilat vendosin për shtetësi, veçanërisht Drejtoria e Zbulimit dhe Kundërzbulimit,  e cila 
deklarohet për plotësimin e kushtit se pranimi i aplikuesit në shtetësi a e rrezikon sigurinë dhe 
mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë, si dhe moszbatimi i normave më të favorshme rezulton me 
zvarritjen e panevojshme të procedurës për fi timin e shtetësisë. Nga konstatimet e drejtpërdrejta 
të Avokatit të Popullit për disa aplikues kjo procedurë për shtetësisë mund të zgjasë vite me radhë, 
madje edhe me dekada.

Për vite me radhë, konstatimet e Avokatit të Popullit janë se në procedurën për fi timin e 
shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim, me shfrytëzimin e 
autorizimit të diskrecionit arbitron në realizimin e kësaj të drejte fundamentale të njeriut para organit 
për shtetësi. Edhe pse Ligji për shtetësi e përcakton qartë se kusht për pranim në shtetësi është 
aplikuesi të mos e rrezikojë sigurinë dhe mbrojtjen e vendit, ka raste kur Drejtoria e Sigurisë dhe 
Kundërzbulimit jep mendime negative, jo për shkak të rrezikimit nga ana e aplikuesit për shtetësi, 
por për shkak të ndikimit dhe ndërhyrjes së ish-partnerit (bashkëshortit) të tij/saj kur bëhet fjalë për 
natyralizim mbi bazë të martesës.

Rast aktual karakteristik i parashtesës së parashtruar pranë Avokatit të Popullit është një  grua, 
nënë e 6 fëmijëve, e cila është në fazë zyrtare të divorcit të martesës me një nëpunës policor, e 
cila pohon se kërkesa për pranim në shtetësi i është refuzuar vetëm për shkak të ndikimit të ish-
bashkëshortit të saj në Drejtorinë e Sigurisë dhe Kundërzbulimit. Nga këqyrja mbi aktvendimin për 
refuzimin e kërkesës shihet qartë se organi nuk i ka arsyetuar shkaqet se përse aplikuesi e rrezikon 
shtetin, edhe pse një gjë e këtillë është obligim ligjor. Këtë rast, i cili aktualisht po rishikohet para 
Gjykatës Administrative, Avokati i Popullit do ta hetoj me përpikëri dhe nëse vjen deri në konstatimin 
me të cilin do të konfi rmohen të dhënat e qytetares për shkaqet e kufi zimit të të drejtës së saj, do 
të reagoj deri te të gjitha organet e administratës shtetërore, me qëllim të realizimit të të drejtës së 
saj ligjore.

Gjithashtu, nga puna me lëndë imponohet konstatimi se në Republikën e Maqedonisë akoma 
ekzistojnë të ashtuquajturit “të huaj të gjetur” pa status të përcaktuar të shtetësisë, edhe pse kon-
ventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare rekomandojnë eliminimin e pa-shtetësisë.

Edhe pse Ligji për shtetësi i Republikës së Maqedonisë deri më tani është ndryshuar disa herë, 
për shkak të harmonizimit të tij me normat ndërkombëtare dhe përshpejtimit të procedurës sipas 
mjeteve juridike, u konstatua se organi kompetent për shtetësi ende nuk e zbaton drejtpërdrejt 
Konventën Evropiane për Shtetësi, e cila në Republikën e Maqedonisë është në fuqi që nga viti 2003. 
Konfrom kësaj Konvente, Republika i ka ndërmarrë obligimet si vijojnë: të mundësoj që shtetësinë 
ta fi tojnë bashkëshortët e shtetasve të saj, kërkesat për fi timin e shtetësisë të shqyrtohen në afat të 
arsyeshëm, shtetasit e saj të posedojnë edhe një shtetësi, kur kjo shtetësi fi tohet me automatizëm 
me hyrjen në martesë, si dhe parimet e lidhjes efektive të personit me shtetin, vendbanimin e për-
hershëm të personit në kohë të suksesionit të shtetit dhe vullnetit të personit në fjalë.

Për zgjidhjen e gjendjes aktuale me çështjen e shtetësisë, Avokati i Popullit, në komunikim të 
rregullt me të punësuarit në organin kompetent për shtetësi, në çdo lëndë e sugjeron bashkëpunimin 
parimor dhe dërgimin e përgjigjeve cilësore.

Gjatë këtij viti raportues, parashtresat e dyta me radhë sipas numrit, janë ato që kanë të bëjnë 
me punën e organit kompetent për evidencën amzë të qytetarëve – Drejtoria për Udhëheqjen e Li-
brave Amzë, veçanërisht Seksioni i cili i mbulon rajonet amë të Qytetit të Shkupit dhe komunat e tij.

Konstatim i parë është se ky Seksion nuk bashkëpunon me zyrën e Avokatit të Popullit në 
kuadër të obligimeve të cilat burojnë nga Ligji për Avokatin e Popullit në kontekst të dërgimit të shpe-
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jtë, të saktë dhe të mbuluar me prova dhe me përgjigje për të dhënat e prezantuara në parashtresat 
e qytetarëve.

Konstatim i dytë është se Seksioni nuk vepron sipas kërkesave të Avokatit të Popullit për dër-
gimin e dokumenteve nga evidenca amzë, në formë të ekstrakteve për nevojat e Avokatit të Popul-
lit, i cili gjithashtu kërkon në emër të qytetarëve të cilët nuk janë në gjendje vet ta bëjnë këtë për 
shkaqe nga më të ndryshmet.

Konstatim i tretë është se të punësuarit në organet e evidencës amzë nuk i zbatojnë në mënyrë 
konsekuente (për shkak të kapaciteteve jopërkatëse ose për shkak të trajnimit joadekuat) dispozitat 
e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative për parimin e orientimit shërbyes të organeve 
në drejtim të realizimit të të drejtave dhe interesave të palëve, parimin e punës efi kase dhe mbro-
jtjen e të drejtave të palëve, njëjtë sikur edhe për mbrojtjen e interesit publik.

Posedimi i dokumenteve publike për identifi kim personal të qytetarit është parakusht për re-
alizimin e më shumë të drejtave në sistemin juridik dhe politik në shtet, kështu që shteti e ka për 
obligim me kohë dhe në mënyrë kualitative t’u ofroj shërbim qytetarëve të saj. Konstatim i Avokatit 
të Popullit është se ende nuk janë krijuar kushtet materiale dhe kadrovike për plotësimin e obligi-
meve të shërbimeve administrative të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Nga ana tjetër, ende është në fuqi zgjidhja ligjore për obligimin e qytetarit që shërbimeve tua 
dorëzoj dokumentet juridike se ka banesë në të cilën jeton edhe atë mbi bazë të pronës ose mar-
rëveshjes për qira, me çka vështirësohet regjistrimi i vendbanimit ose vendqëndrimit të tij të vërtetë. 
Evidencat të cilat mbahen në Ministrinë e Punëve të Brendshme për vendbanimet dhe vendqëndrimet 
e qytetarëve mund të kenë implikime serioze edhe mbi realizimin e të drejtës së tyre të zgjedhjes. 
Për këto shkaqe, Ministria e Punëve të Brendshme duhet t’i azhurnoj rregullisht këto evidenca me 
mjete përkatëse teknike.

Si kuriozitet, vlen të theksohet se që nga viti 2015, Ministria e Punëve të Brendshme i ka dër-
guar për miratim në procedurë kuvendore ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për lajmërimin e vend-
banimit dhe vendqëndrimit dhe Ligjit për letërnjoftim, megjithatë të njëjtat nuk janë miratuar ende 
nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit konsideron se tek të dy ligjet e përmendur mund të jepet mendim personal 
në drejtim të avancimit të të drejtave të qytetarëve në këto fusha, ndërsa për Ministrinë e Punëve të 
Brendshme të jetë me prioritet funksioni kontrollues në sigurimin e zbatimit të ligjeve.

Një lëndë karakteristike, nga viti 2015, për të cilën Avokati i Popullit veproi edhe në vitin 2016, 
është drejtimi i më shumë organizatave qytetare cilat, në emër të bashkësisë boshnjake në Repub-
likë, kërkuan që institucionet shtetërore t’i respektojnë të drejtat e garantuara me Kushtetutë të 
kësaj bashkësie për shprehjen e lirë të përkatësisë nacionale, ndërkaq e njëjta kishte të bëjë me 
gjuhën dhe alfabetin e kësaj bashkësie si bosanase dhe jo si gjuhë dhe alfabet boshnjak, siç është 
përcaktuar në aktet nënligjore dhe formularët për lëshimin e dokumenteve në Ministrinë e Punëve 
të Brendshme.

Avokati i Popullit e fi lloi procedurën e konsultimeve me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, e cila 
tanimë kishte miratuar aktvendim për proces mësimor eksperimental në gjuhën bosanase në disa 
shkolla fi llore në Veles dhe Shkup. Njëkohësisht, Ministria e Punëve të Brendshme shprehi gatish-
mëri për t’iu qasur ndryshimit të dispozitave nënligjore në të cilat rregullohet materia për formularët 
e dokumenteve personale të shtetasve të Republikës së Maqedonisë, nëse institucioni kompetent 
(Instituti për Gjuhë Maqedonase), në Republikën e  Maqedonisë konfi rmon se gjuha të cilën e fl asin 
boshnjakët duhet të riemërohet si gjuhë bosanase dhe jo boshnjake.

Me shkresën e fundit, ministri i Punëve të Brendshme e njoftoi Avokatin e Popullit se Ministria 
e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë menjëherë aktivitete përkatëse, me qëllim të ndryshimit të 
rregullave nënligjore me të cilat rregullohen formularët e kërkesave për lëshimin e dokumenteve 
personale të qytetarëve, në përputhje me propozimin e Avokatit të Popullit për ndryshimin e termit 
“gjuha boshnjake” me termin “gjuha bosanase”. Sipas informatave të Avokatit të Popullit tanimë 
është formuar grupi i punës.
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• Në Republikën e Maqedonisë ende ka 
qytetarë me status të parregulluar të 
shtetësisë edhe përkundër lidhjeve të tyre 
efektive me Republikën e Maqedonisë dhe 
në kundërshtim me dokumentet ndërkom-
bëtare për shmangien dhe eliminimin e pa- 
shtetësisë;

• Procedurat për fi timin e shtetësisë në Re-
publikën e Maqedonisë edhe më tej zvar-
riten për shkak të mos-koordinimit të or-
ganeve në përbërje të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme dhe veçanërisht për shkak 
të strukturës arbitrare dhe autorizimeve 
të diskrecionit të Drejtorisë për Siguri dhe 
Kundërzbulimit në përbërje të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme;

• Drejtoria për Mbajtjen e Librave Amzë 
dhe seksionet e saj rajonale nuk bashkë-
punojnë me Avokatin e Popullit konform 
autorizimeve të cilat burojnë nga Ligji për 
Avokatin e Popullit;

• Ministria e Punëve të Brendshme shërbi-
met e qytetarëve nuk i ofron në kohë dhe 
në mënyrë kualitative sa i përket lëshimit 
të dokumenteve personale të tyre;

• Ende ekziston mosharmonizim i akteve 
nënligjore të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme sa i përket emërimit të gjuhës 
dhe alfabetit të popullit boshnjak i cili je-
ton brenda kufi jve të Republikës së Maqe-
donisë.

Konstatime

• Zbatim adekuat dhe konsekuent i dispozi-
tave të Konventës Evropiane për Shtetësi 
dhe Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative nga ana e organit kompe-
tent për shtetësi, me ç’rast shqyrtimi dhe 
vendimmarrja sipas kërkesave për fi timin 
e shtetësisë të bëhet në periudhë të arsye-
shme kohore;

• Me qëllim të realizimit efi kas të të drejtës 
së fi timit të shtetësisë, organet, në përbër-
je të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
duhet të bashkëpunojnë dhe të koordino-
hen, ndërsa gjatë miratimit të vendimeve 
për refuzimin e kërkesave të zbatohet në 
mënyrë strikte neni 7 paragrafi  5 i Ligjit 
për shtetësi të Republikës së Maqedonisë, 
me atë që do t’i arsyetoj shkaqet se pse ka 
marrë vendim të këtillë;

• Drejtoria për Mbajtjen e Librave Amzë 
dhe seksionet e saj rajonale rregullisht 
dhe në afat të përcaktuar t’u përgjigjen 
kërkesave dhe sugjerimeve të Avokatit të 
Popullit dhe të kenë qasje shërbyese ndaj 
kërkesave të qytetarëve për lëshimin e 
dokumenteve nga evidenca amzë;

• Përforcimi i kornizës ligjore dhe mundësitë 
e Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
servisimin e shërbimeve kualitative dhe në 
kohë të qytetarëve në domenin e lëshimit 
të dokumenteve personale të tyre;

• Ministria e Punëve të Brendshme të kryej 
ndryshimin e rregullave nënligjore lidhur 
me emërimin e gjuhës dhe alfabetit të 
bashkësisë boshnjake në Republikën e 
Maqedonisë.

Rekomandime
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Funksionimi i jurisprudencës është një nga problemet kryesore të sistemit juridik maqedonas, 
për të cilin Avokati i Popullit, edhe gjatë këtij viti raportues, konstatoi një sërë dobësish të cilat kanë 
pasoja të drejtpërdrejta mbi realizimin dhe mbrojtjen efi kase të të drejtave të qytetarëve. 

 Kohëzgjatja-gjykimi në afat të arsyeshëm, kualiteti i vendimeve gjyqësore, mos-vendosja 
në mënyrë meritore nga gjykatat më të larta dhe gjykatat administrative dhe praktika gjyqësore, 
e cila jo çdoherë është e balancuar, si dhe lëshimet dhe parregullsitë në punën dhe funksionimin e 
organeve të tjera të jurisprudencës e rrezikojnë sigurinë juridike, sundimin e së drejtës dhe kontri-
buojnë në zhvillimin e mosbesimit në sistemin e jurisprudencës në përgjithësi, i cili në Republikën e 
Maqedonisë po rritet nga viti në vit.

 Në ankesat e shumta është evidente gjendja e këtillë, mosbesimi i qytetarëve në drejtësi, por 
edhe ligjshmëria e vendimeve të miratuara dhe respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut.

 Në të vërtetë, gjendje e pamohueshme është se viteve të fundit, ka pasur kritika të shpeshta 
dhe shumë të fuqishme për gjyqësorit maqedonas, të cilat i kanë drejtuar edhe trupat dhe organiza-
tat relevante ndërkombëtare, të cilat i vlerësojnë gjendjet në gjyqësor.

Analiza e rezultateve nga puna me lëndë në vitin 2016, tregon se reformat e deritanishme në 
sistemin e jurisprudencës ende nuk sigurojnë parakushte të mjaftueshme për realizimin dhe mbro-
jtjen efi kase të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve me gjykim të drejte, të ndershëm 
dhe gjykim në afat të arsyeshëm. 

Së këtejmi, me qëllim të përshpejtimit të zgjidhjes së lëndëve dhe në mënyrë që të krijohet një 
sistem bashkëkohor dhe funksional, sistemi i jurisprudencës duhet të rishikohet dhe të reformohet 
në mënyrë plotësuese. 

Në këtë segment, duhet të sigurohen parakushte për realizimin efi kas të të drejtës së qasjes 
deri te gjykatat për qytetarët më të rrezikuar social, sepse sistemi ekzistues për ndihmë juridike 
falas, për shkak të procedurave të shumta administrative dhe kushteve kufi zuese, në praktikë nuk 
funksionon fare, dhe as që mund t’i kënaq nevojat e tyre. 

Qytetarët, thuaja se në të gjitha parashtresat e parashtruara, për shkak të pakënaqësisë së 
vendimeve të plotfuqishme gjyqësore, edhe pse në të shumtën e rasteve nuk i vënë në dukje dësh-
mitë dhe argumentet konkrete për konfi rmimin e gjendjes së këtillë, deklaronin se janë miratuar nën 
presion, në mënyrë të paligjshme, me keqpërdorim të detyrës zyrtare, nën ndikim të qendrave të 
caktuara të fuqisë politike ose për shkaqe korruptive.

Rrjedhimisht me këtë, nga Avokati i Popullit kërkohet t’i ndryshoj vendimet gjyqësore dhe të 
ndërmerr masa për sanksionimin e gjykatësve të cilët kanë marrë pjesë në miratimin e tyre, e që 
është e pakontestueshme se në asnjë rast nuk është kompetent për marrjen e veprimeve të këtilla.

Një numër i madh i parashtresave, në të cilat qytetarët ankohen me arsye për kohëzgjatjen 
e procedurave dhe mosrespektimin e parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm të procedurave dhe 
mosrespektimit të parimit për gjykim në afat të arsyeshëm, në procedurat para gjykatave të shkallës 
së parë, Gjykatave të Apelit, Gjykatës Supreme e Republikës së Maqedonisë, si dhe Gjykatave Ad-
ministrative dhe Gjykatës së Lartë Administrative.

Konstatim i Avokatit të Popullit është se për shkak të procedurave të stërzgjatura, në praktikë 
qytetarët ballafaqohen me vështirësi gjatë realizimit të të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm, 
para së gjithash, në procedurat civile dhe në vëllim më të vogël në ato penale, ndërkohë që gjendja 
nuk dallon fare, as në organet e tjera të jurisprudencës.

Arsyeja për këtë, krahas dobësive subjektive, shfrytëzimit të pamjaftueshëm të mundësive 
ligjore për përballjen me sjellje jokorrekte të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurat 
gjyqësore, siç janë dëshmitarët, ekspertët, etj., duhet të kërkohet edhe në kornizën e gjerë ligjore 
shpesh të ndryshueshme dhe të pamodifi kuar dhe përvojën profesionale të pamjaftueshme të punës 
së bartësve të funksionit të gjykatësit para zgjedhjes së tyre.

Të dhënat statistikore nga puna me lëndë, tregojnë se numri i parashtresave të qytetarëve 
për zvarritjen e procedurave gjyqësore para gjykatave të shkallës së dytë është zvogëluar duk-

JURISPRUDENCA
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shëm. Megjithatë, Avokati i Popullit konstaton se Gjykata e Apelit Shkup ka vështirësi me zgjidhjen 
e lëndëve, me respektimin e afateve të caktuara ligjore për miratimin e vendimit dhe me kohën e 
nevojshme për përgatitjen dhe dërgimin e vendimit me shkrim. Së këtejmi, është e hapur çështja 
se a zvarriten procedurat vetëm për shkak të, siç thotë kryetari, prurjes së madhe të lëndëve dhe 
mospasjes së numrit të mjaftueshëm të gjykatëse ose kjo ndodh për shkaqe të tjera, përfshirë edhe 
organizimin joadekuat dhe funksionalitetin. 

Avokati i Popullit, në interes të realizimit të të drejtës së palëve-parashtrues të parashtresave, 
pranë kësaj Gjykate, dërgonte sugjerime që ndonjë lëndë sipas ankesës të merret urgjentisht në 
procedurë për shqyrtim dhe vendosje. Kjo, sepse procedurat përkatëse sipas ankesës zvarriteshin 
(madje edhe ato të cilat konform ligjit duhet të procedohet urgjentisht), kështu që nuk respektohet 
parimi i gjykimit në afat të arsyeshëm dhe dispozitat përkatëse të Konventës Evropiane për Mbro-
jtjen e Lirive dhe të Drejtave  Themelore të Njeriut.

Avokati i Popullit konstatoi zvarritje të procedurave edhe nga Gjykata Supreme e Republikës së 
Maqedonisë, për të cilën parashtresat janë zvogëluar pa konsiderueshëm në krahasim me vitin para-
prak raportues. Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë, në kundërshtim me rregullat për-
katëse ligjore, në të cilat është përcaktuar afati në të cilin duhet të merret vendimi (gjashtë muaj), 
i zvarritë edhe procedurat për kërkesat për mbrojtjen e të drejtës të gjykimit në afat të arsyeshëm, 
ndërsa si shkak për këtë, më së shpeshti e potencon rrethanën se nuk mund t’i siguroj dokumentet 
e lëndëve, për të cilat është paraqitur kërkesë e këtillë, veçanërisht nga gjykatat administrative.

Megjithatë, është fakt se Gjykata Supreme, edhe kur kalon një periudhë më e gjatë kohore, 
nga dita e paraqitjes së kërkesës për dërgimin e dokumenteve, nuk ndërmerr asnjë veprim për 
azhurnimin e procedurës. Dukuria e këtillë është e palejueshme dhe nuk korrespondon aspak me 
rolin dhe rëndësinë që duhet ta ketë kjo gjykatë si më e lartë në hierarkinë e gjyqësorit.

Avokati i Popullit, duke u udhëhequr ekskluzivisht nga interesi për realizimin e të drejtës së 
palës, ndërmerrte veprime para gjykatave administrative që menjëherë të veprojnë sipas kërkesave 
të Gjykatës Supreme.

Gjendja me procedurat para Gjykatës Administrative ende nuk është në nivel të kënaqshëm 
edhe pse vepron sipas padive kundër akteve administrative të cilat i prekin interesat ekzistenciale të 
qytetarëve, përkatësisht që lëndët të zgjidhen në kohë, në mënyrë efi kase, kualitative dhe meritore.

Për shkak të mungesës shumëvjeçare të bashkëpunimit dhe komunikimit jashtëzakonisht të 
keq të Gjykatës Administrative me organet administrative dhe organet e tjera, akti administrativ i 
të cilëve është kontestuar dhe anasjelltas, kompletimi i lëndëve me dokumentet e nevojshme ende 
është pengesë e madhe në procedim, i cili çon deri në zvarritjen e procedurave të kontesteve ad-
ministrative.

Për shkak të pasivitetit dhe punës joadekuate të Gjykatës Administrative dhe mos-marrjes së 
masave për zgjidhjen e këtij problemi, Avokati i Popullit për një numër të vogël të lëndëve konstatoi 
se janë ngujuar në labirintet burokratike dhe vite me radhë mbeten të pazgjidhura.

Janë evidentuar parashtresa edhe për lëndë për të cilat Gjykata Administrative deri te organet 
e paditur e ka dërguar vetëm vendimin e miratuar, ndërsa për një periudhë më të gjatë kohore nuk 
i ka dërguar dokumentet e lëndëve ose pa arsye objektive nuk ka vepruar sipas kërkesave për dër-
gimin e dëshmisë në kontekst të plotfuqishmërisë së vendimeve të saj.

Gjykata Administrative, gjithashtu, nuk ndërmerr masa në kohë apo fare nuk ndërmerr as 
masa dhe veprime të cilat i ka në dispozicion, në mënyrë që të mund të kompletohet lënda dhe t’i 
dërgohet në kompetencë Gjykatës së Lartë Administrative lidhur me ankesën, e cila gjithashtu e 
zvarrit procedurën për miratimin e vendimit për shkak se ankesën nuk e pranon pa dokumentet e 
lëndës. 

Zgjidhja ligjore nga neni 42-а paragrafi  2 i Ligjit për konteste administrative, sipas së cilës 
kundër vendimit të Gjykatës Administrative, organit akti i të cilit ka qenë çështje e kontestit ad-
ministrativ, të mund të paraqes ankesë përmes Avokatit të Shtetit të Republikës së Maqedonisë, 
gjithashtu, në mënyrë më direkte e rrezikon  besimin e qytetarëve në institucione dhe nuk siguron 
mbrojtje kualitative dhe në kohë, por shërben vetëm për zvarritjen e realizimit të mbrojtjes juridike.
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Së këtejmi, në praktikë të gjitha organet, aktet e të cilëve kanë qenë çështje të kontestit ad-
ministrativ, pas marrjes së vendimeve nga Gjykata Administrative, me kërkesë i drejtohen Avokatit 
të Shtetit të paraqes ankesë deri te Gjykata e Lartë Administrative.

Kjo është gjendje e pa-tolerueshme sepse organi, akti i të cilit ka qenë çështje e kontestit ad-
ministrativ, nuk është fare bartës i të drejtave dhe obligimeve për të cilat është vendosur dhe me 
aktin e miratuar nuk cenohen kurrfarë të drejta dhe interesa juridike të tij.

Konkretisht, organi i cili e udhëheq procedurën dhe i cili vendos për të drejtat dhe obligimet e 
qytetarëve në çështje administrative individuale, nuk mund dhe nuk guxon të trajtohet edhe si palë 
në procedurë, me të drejtë të shfrytëzojë mjete juridike kundër vendimeve të organit i cili kryen 
kontroll gjyqësor mbi ligjshmërinë e akteve administrative.

Përndryshe, bashkëpunimi i Gjykatës Administrative dhe Gjykatës së Lartë Administrative me 
Avokatin e Popullit, në vitin raportues, është korrekt në pjesën që do të thotë veprim në kohë sipas 
kërkesave të tij për dërgimin e sqarimeve, informatave dhe dëshmive për procedurën e lëndëve të 
caktuara. 

Në procedimin dhe dërgimin e përgjigjes së parashtresave të qytetarëve, të parashtruara pranë 
Këshillit Gjyqësor, Avokati i Popullit konstatoi ngecje për shkak se në fazën e formimit ishte trupi 
i ri Këshilli për Përcaktimin e Fakteve dhe Hapjen e Procedurës për Përcaktimin e Përgjegjësisë së 
Gjykatësit i cili, gjithashtu, me vonesë vendos për parashtresat e qytetarëve.

Në kontinuitet shqetëson gjendja lidhur me kohëzgjatjen e procedurave të prokurorive publike 
para prokurorive publike kompetente, veçanërisht Prokurorisë Themelore Publike Shkup.

Konkretisht, Avokati i Popullit konstatoi veprime në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe zvar-
ritje të miratimit të vendimeve të prokurorive publike nga ana e prokurorive publike, shpeshherë 
edhe pa ndonjë shkak objektiv. Krahas kësaj, fakt i pamohueshëm është se Prokuroria është shumë 
e mbyllur dhe nuk komunikon në mënyrë kënaqshme sepse nuk jep përgjigje për marrjen e infor-
matave për statusin dhe fazën në të gjenden procedurat sipas kallëzimeve të tyre, shpeshherë duke 
u arsyetuar se hetimi është fshehtësi. Megjithatë, prokuroria, edhe pas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, gjithashtu, dërgonte përgjigje jo të plota dhe vetëm formale.

Konstatohet se me mënyrën e këtillë të punës, prokuroria edhe vet kontribuon në rritjen edhe 
ashtu negative të përshtypjes, e cila tanimë qarkullon në publik. Besimi i qytetarëve dhe i publikut të 
gjerë, për punë objektive dhe ndërmarrje në kohë dhe në mënyrë të paanshme të masave për secilin 
rast individual, më së shpejti fi tohet me komunikim kualitativ. 

Avokati i Popullit në mënyrë aktive e monitoronte gjendjen dhe vepronte sipas parashtresave 
për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve edhe në procedurat e përmbarimit. Në numrin më të madh 
të rasteve, qytetarët kërkonin intervenim në procedurat e iniciuara para përmbaruesve kompetentë 
nga ndërmarrjet publike ose nga kompanitë me kapital publik dhe privat, më së shpeshti ofrues të 
shërbimeve të caktuara, të cilët si kreditor kërkonin arkëtimin e borxheve për shërbime komunale, 
të telekomunikacionit, kreditore dhe shërbime të tjera, si dhe për shfrytëzimin e energjisë elektrike 
dhe ujit.

Shkaqet, të cilat të cilat i përmendin qytetarët si bazë për cenimin e të drejtave të tyre, 
përsëriten vite me radhë. Arsyeja është se nuk janë njoftuar në kohë ose nuk janë njoftuar fare 
për ekzistimin e borxhit, përmbaruesi nuk u ka dërguar urdhër për përmbarim, ndërsa informatën e 
këtillë e kanë kuptuar gjatë përpjekjeve për të tërhequr mjete në para nga llogaritë e transaksionit 
të cilat u ishin bllokuar, parashkrim, në urdhrat e përmbarimit janë përfshirë kërkesat të cilat janë 
paguar, mos-mbajtja e llogarisë për përjashtimin/kufi zimin e përmbarimit etj.

Në rastet në të cilat u konstatua cenim i të drejtave, Avokati i Popullit intervenonte deri te 
përmbaruesi për zbatimin e drejtë të dispozitave të Ligjit për përmbarim dhe për tejkalimin e gjendjes 
me të cilën rrezikohet minimumi ekzistencial i debitorëve ose për mënjanimin e parregullsive të 
tjera, siç janë: mosrespektimi i radhës gjatë zbatimit të arkëtimit të detyrueshëm (njëkohësisht nga 
më shumë përmbarues në mënyrë të njëjtë), mos-marrja parasysh e provave se në ndërkohë është 
paguar një pjesë e borxhit dhe ngjashëm.

Përmbaruesit vepronin sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit, me ç’rast duhet të thekso-
het se, në të shumtën e rasteve, ata edhe vet ishin të vetëdijshëm për cenimet të cilat i bëjnë ndaj 
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debitorëve, megjithatë udhëhiqen nga interesat për arkëtim të shpejtë të borxhit, nga pafuqia dhe 
mosdija juridike e debitorëve për të drejtat e tyre dhe mënyrën e mbrojtjes, si dhe supozimit se ata 
nuk kanë mjete për angazhimin e avokatit. Mënyra e këtillë e veprimit vjen më shumë në shprehje 
në rastet kur përmbarimi zbatohet mbi të ardhurat e fi tuara në bazë të ndihmës sociale, pensionit 
minimal, përkujdesit ligjor, papunësisë së përkohshme dhe subvencioneve të ndryshme, të cilat me 
Ligjin për përmbarim përjashtohen nga arkëtimi i detyrueshëm ose për tejkalimin e maksimumit 
ligjor prej 1/3 së pagës ose pensionit.

Për parashtresat në të cilat qytetarët u ankuan për lartësinë e mjeteve të cekura në urdhrat 
për përmbarim dhe për të cilat pohonin se janë tejet të larta, duke i marrë parasysh të ardhurat të 
cilat i realizojnë, Avokati i Popullit konstatoi se përmbaruesit veprojnë në përputhje me Ligjin për 
përmbarim dhe Tarifën për shpërblime dhe shpenzime të tjera për punën e përmbaruesve.

 Një pjesë e vogël e parashtresave kundër përmbaruesve u paraqitën edhe nga kreditorët për 
zvarritjen e paarsyeshme të procedurave përmbarimore të detyrueshme, përkatësisht se përmba-
ruesit nuk ndërmarrin në kohë masa dhe aktivitete të mjaftueshme për arkëtim efi kas të kërkesave 
në para në dokumentin ekzekutiv. 

Avokati i Popullit konstatoi se përmbaruesit kanë vepruar në përputhje me Ligjin për përmba-
rim dhe me këtë rast nuk ka parregullsi në veprimin e tyre, sepse shkaqet për gjendjen e tillë në të 
shumtën e rasteve janë të karakterit objektiv, mos-posedimi i pronës ose mjeteve në emër të debi-
torit, debitori është në falimentim dhe situata të ngjashme.

 Avokati i Popullit veproi edhe për parashtresat në të cilat qytetarët vinin në dukje se u janë 
dërguar aktvendime për leje për përmbarim, të miratuara në bazë të dokumentit të besueshëm nga 
ana e noterëve, me çka e kanë lëshuar afatin e parashikuar ligjor për paraqitjen e kundërshtimit. 
Me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike, Avokati i Popullit kërkonte nga noterët të dërgojnë 
dëshmi se i kanë njoftuar në kohë dhe në mënyrë të rregullt debitorët, ndërsa në rastet kur kishte 
parregullsi, qytetarët i këshillonte të paraqesin propozim për shfuqizimin e plotfuqishmërisë edhe 
ekzekutimit të vendimit, përmes noterit deri te kryetari i gjykatës kompetente dhe nëse gjykata 
vendos pozitivisht, ta vazhdojnë procedurën e dëshmimit, me paraqitjen e kundërshtimit përkatës të 
aktvendimeve.

Sa u përket cenimeve të të drejtave të qytetarëve nga ana e avokatëve, edhe pse numri i par-
ashtesave të tyre nuk është shumë i madh, vërehet se organet disiplinore të Dhomës së Avokatëve 
të Republikës së Maqedoni veprojnë ngadalë për parashtresat e tyre dhe shpeshherë janë “të shurd-
hër” sa u përket kërkesave për marrjen e informatës për veprimet dhe epilogun e procedurës. Duke 
e marrë parasysh se gjendja e njëjtë rezulton edhe nga veprimi sipas intervenimeve të Avokatit të 
Popullit, mund të konstatohet se ata manifestojnë njëanshmëri të caktuar dhe mbështetje të ko-
legëve të tyre avokat.
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• Edhe në këtë vit raportues mbetet i pan-
dryshueshëm perceptimi i qytetarëve që 
rezulton nga mosbesimi në sistemin e 
jurisprudencës sepse për çdo ditë bal-
lafaqohen me pengesa gjatë realizimit të 
së drejtës për gjykim të drejtë, korrekt 
dhe gjykim në afat të arsyeshëm dhe me 
stërzgjatjen e procedurave në gjykatat 
civile, Gjykatën e Apelit Shkup, Gjykatën 
Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe 
veçanërisht para Gjykatës Administrative 
dhe Gjykatës së Lartë Administrative dhe 
Prokurorisë Publike;

• Vendimet gjyqësore, kundrejt afateve 
urgjente miratohen me vonesa të mëdha, 
me çka shkelet parimi i gjykimit në afat të 
arsyeshëm, ndërsa tek qytetarët, palë në 
procedurat gjyqësore, është e pranishme 
bindja për ndikime dhe presione të ndry-
shme mbi gjykatësit, 

• Komunikim i keq shqetësues, veçanërisht 
i organeve të administratës me Gjykatën 
Administrative, si dhe mosmarrja për vite 
me radhë, e masave për tejkalimin e gjen-
djes së këtillë, kontribuon që Gjykata Ad-
ministrative dhe Gjykata e Lartë Adminis-
trative për paditë dhe ankesat e qytetarëve 
të vendos me vonesë të madhe;

• Organet, aktet e të cilëve kanë qenë 
çështje të kontestit administrativ, pas 
marrjes së vendimeve nga Gjykata Ad-
ministrative, në vend që të veprojnë sipas 
të njëjtave, duke e shfrytëzuar nenin 42-a 
paragrafi n 2 të Ligjit për konteste admin-
istrative drejtohen me kërkesë deri te 
Avokati i Shtetit të paraqes ankesë deri te 
Gjykata e Lartë Administrative.

• Zvarritja e miratimit të vendimeve të 
prokurorive publike nga prokuroritë pub-
like, shpeshherë është bërë edhe pa 
ndonjë shkak objektiv;

• Ndonëse në numër më të vogël, 
megjithatë ende janë të pranishme ras-
tet e veprimeve të përmbaruesve, të cilat 
janë në kundërshtim me dispozitat e Ligjit 
për përmbarim, që kanë të bëjnë me për-
jashtimin/kufi zimin e përmbarimit, me çka 
pa bazë rrezikohet minimumi ekzistencial i 
debitorëve; dhe

• Organet disiplinore të Dhomës së Avoka-
tisë të Republikës së Maqedonisë ngadalë 
ose fare nuk veprojnë sipas parashtresave 
të qytetarëve dhe gjithashtu janë “të 
shurdhër” edhe sa u përket intervenimeve 
të Avokatit të Popullit.

Konstatime
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TË DREJTAT ZGJEDHORE

Viti i kaluar 2016 ishte vit zgjedhor, kështu që me qëllim të promovimit dhe mbrojtjes së të 
drejtës të zgjedhjes së qytetarëve, Avokati i Popullit para zgjedhjeve, gjatë kohës së fushatës zgjed-
hore, në ditën e zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, në vazhdimësi e ka monitoruar këtë proces.

Në këtë drejtim, si dhe në prag të zgjedhjeve të deritanishme, Avokati i Popullit i njoftonte 
qytetarët për rëndësinë e të drejtës së zgjedhjes dhe mënyrën e realizimit dhe mbrojtjes së saj. 
Njëkohësisht apelonte tek qytetarët që të mos heshtin, të jenë aktivë dhe t’i denoncojnë shkeljet e 
të drejtës së zgjedhjes, meqenëse në atë mënyrë do të kontribuojnë për demokratizimin e procesit 
zgjedhor në përgjithësi. 

Për këtë qëllim, Avokati i Popullit i paralajmëroi institucionet dhe të gjithë aktorët e tjerë 
të procesit zgjedhor, t’i respektojnë dhe zbatojnë rregullat dhe ta kenë parasysh obligimin dhe 
përgjegjësinë e krijimit të kushteve reale për mundësimin dhe respektimin e të drejtës së zgjedhjes 
së qytetarëve, pa kurrfarë kushtëzime, presione dhe frikësime.

Avokati i Popullit, para fi llimit të fushatës zgjedhore, apeloi tek të gjithë aktorët e përfshirë në 
procesin zgjedhor për nevojën e domosdoshme të mbajtjes llogari për interesin më të mirë të fëmijës 
dhe të përmbajtjes nga përfshirja e tyre në fushata zgjedhore. Krahas kësaj, Avokati i Popullit u sug-

• Ndërmarrja e masave konkrete për respe-
ktimin pakusht dhe konsekuent të parimit 
të gjykimit në afat të arsyeshëm nga 
gjykatat dhe fuqizimin e rolit të gjykatave 
më të larta për krijimin e praktikës së bal-
ancuar gjyqësore, të harmonizuar me stan-
dardet dhe praktikën juridike ndërkom-
bëtare të Gjykatës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut;  

• Gjykata e Apelit Shkup t’i tejkaloj 
vështirësitë me zvarritjen e procedurave 
për vendosje sipas ankesës dhe përballimit 
të prurjes më të madhe të lëndëve;  

• Gjykata Supreme e Republikës së Maqe-
donisë të vendos në mënyrë efi kase dhe 
efektive sipas mjeteve dhe kërkesave juri-
dike të qytetarëve për mbrojtjen e të dre-
jtës në afat të arsyeshëm, si parim bazik i 
cili rezulton nga neni 6 i Konventës për të 
Drejtat e Njeriut;

• Organet e administratës shtetërore dhe 
organet e organizatat e tjera me autor-
izime publike pa prolongim dhe në mënyrë 

efi kase  ta përmirësojnë komunikimin me 
Gjykatën Administrative dhe lëndët-shkre-
sat t’i dërgojnë me kohë, ndërsa Gjykata 
Administrative të vendos në mënyrë meri-
tore dhe në afat të arsyeshëm;

• Të rishikohet zgjidhja ligjore nga neni 
42-a paragrafi  2 i Ligjit për konteste 
administrative, sipas së cilit kundër ven-
dimit të Gjykatës Administrative, organi, 
akti i të cilit ka qenë çështje e kontestit 
administrativ, të mund të paraqes ankesë 
përmes Avokatit të Shtetit të Republikës 
së Maqedonisë;

• Prokuroritë Publike, pa kurrfarë seleksion-
imi, t’i respektojnë dispozitat dhe afatet 
ligjore për marrjen e veprimeve të nevo-
jshme dhe për miratimin e vendimeve;

• Në procedurat për përmbarim të mos zba-
tohen masat e arkëtimit të detyrueshëm 
të borxhit përmes bllokimit të llogarive të 
transaksionit në banka, derisa përmbarue-
si nuk e pranon informatën për bazën e të 
ardhurave të cilat i realizojnë debitorët.

Rekomandime
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jeroi mediave që të mbajne llogari të mos japin incizime, video nga fushata dhe ngjashëm ku janë 
përfshirë fëmijë, me qëllim që të njëjtit të jenë të mbrojtur nga manipulimet politike dhe ideologjike 
dhe u bëri thirrje për informim objektiv, të balancuar dhe konsekuent, duke e respektuar kodin etik 
për informim.

Rrjedhimisht me këtë, si për çdo cikël zgjedhor, ashtu edhe për zgjedhjet e parakohshme parla-
mentare në vitin 2016, Avokati i Popullit instaloi linjë telefonike falas në të cilën qytetarët mundeshin 
të denonconin çfarëdo qoftë shkelje të të drejtës së zgjedhjes dhe të marrin këshillë dhe ndihmë 
juridike. Kjo linjë telefonike, që nga fi llimi i fushatës zgjedhore, funksiononte çdo ditë pune, prej orës 
08:00 deri në ora 16:00, ndërsa sipas denoncimeve të qytetarëve veprohej menjëherë, pas pranimit 
të thirrjes ose mesazhit të regjistruar.

Në ditën e votimit, në mënyrë që t’u ndihmohet qytetarëve në realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të tyre të votës, të marrin këshillë dhe ndihmë adekuate juridike, përveç linjës telefonike 
falas ishin të hapura të gjitha shtatë zyrat e Avokatit të Popullit.

Në bazë të aktiviteteve të ndërmarra gjatë periudhës parazgjedhore, në ditën e votimit dhe 
procedurës së realizuar sipas lëndëve të formuara për shkelje të të drejtës së zgjedhjes, ku deri më 
tani ishte në numër më të madh, Avokati i Popullit konstatoi parregullsi dhe shkelje të drejtës së 
zgjedhjes në disa segmente.

Persona të caktuar, vetëm për shkak të lëshimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) 
nuk mundën të realizojnë të drejtën e zgjedhjes edhe pse i kishin plotësuar kushtet ligjore dhe të 
njëjtit ishin regjistruar në Listën unike të zgjedhësve, pastaj, për shkak të të ashtuquajturve votues 
“fantazmë”, problemeve me realizimin e të drejtës së zgjedhjes të të burgosurve, diskriminimit të 
personave të kategorisë të sëmurë, përkatësisht persona të pamundur dhe denoncimeve për kërcën-
ime ndaj të punësuarve dhe largimit para kohe nga vendet e punës në administratë, për prezencë në 
miting/gje të partisë politike.

Respektivisht, në këto zgjedhje u përsëritën gjendjet të cilat Avokati i Popullit tanimë i ka de-
tektuar dhe për të cilat, në periudhën e kaluar kohore, ka dhënë rekomandime adekuate deri tek të 
gjitha organet kompetente. 

Gjendja është shqetësuese veçanërisht për shkak të lëshimeve në punën e Komisionit Shtetëror 
të Zgjedhjeve. Përkatësisht, qytetarët pa fajin e tyre të mos mund ta realizojnë të drejtën e zgjed-
hjes për shkak se ata nuk gjenden në ekstraktet e Listës Zgjedhore në vendet e zgjedhjes edhe pse 
gjenden në Listën unike të zgjedhësve dhe për këtë arsye në ditën e votimit nga komisionet zgjed-
hore nuk u lejuan të votojnë.

Avokati i Popullit gjendjen e këtillë e konfi rmoi nga këqyrja në aplikacionin e e-listës zgjedhore 
dhe nga bisedat e zhvilluara me anëtarët e këshillave zgjedhore në ditën e votimit, të cilët shprehnin 
pafuqi për ta zgjidhur problemin, ndërsa për këtë drejtpërdrejtë e fajësonin Komisionin Shtetëror të 
Zgjedhjeve.

Gjithashtu, persona të caktuar edhe pse në ditën e shpalljes së Zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare – me datë 18.10.2016, kanë pasur letërnjoftime/pasaporta me afat të vlefshëm, ndër-
sa në ndërkohë kanë nxjerr edhe të reja, nga KSHZ janë fshirë nga Lista unike zgjedhore dhe si 
pasojë ata nuk mundën ta realizojnë të drejtën e zgjedhjes. Për shkak të lëshimeve të ngjashme të 
KSHZ dhe pa arsye objektive, persona të tjerë, pa fajin e tyre gjendeshin në listën e votuesve në 
diasporë edhe pse fare nuk kishin paraqitur kërkesë për të votuar atje.

Në këtë segment, KSHZ duke paraqitur tek Avokati i Popullit përgjigje tërësisht të paqarta dhe 
joprecize, siç janë ”personi gjendet në listën zgjedhore, se personi gjendet në regjistrin e posaçëm të 
listës zgjedhore ose se personi është i regjistruar në ekstraktin e posaçëm të listës zgjedhore”, edhe 
më shumë i konfi rmoi konstatimet për gjendjen konfuze të Listës zgjedhore.

Dukuria që Lista zgjedhore mos të përputhet me ekstraktet e saj, nuk ndodh për herë të parë, 
por përsëritet në vazhdimësi.

Së këtejmi, Avokati i Popullit ngre dyshimin se si, në çfarë baze dhe a e azhurnon dhe kontrol-
lon KSHZ-ja drejtpërsëdrejti listën zgjedhore dhe të dhënat që futen, sa është numri i personave 
të cilëve vetëm për fajin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe shërbimeve të tij, u është pa-
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mundësuar realizimi i të drejtës së zgjedhjes dhe në fund, në çfarë mënyre dhe kur kontrollohen 
rrethanat se ekstraktet e  listave zgjedhore a përputhen dhe a janë plotësisht të njëjta me të dhënat 
e Listës unike zgjedhore e që është ekskluzivisht kompetencë ligjore e KSHZ.

Realizimi jo plotë i metodës së kontrollit të kryqëzuar, shpiu deri tek ajo që qytetarët të cilët 
vite me radhë kanë votuar, që kanë dokumente të vlefshme dhe të cilët pothuajse kurrë nuk e kanë 
lëshuar vendin, të mos mund të votojnë, për shkak se nga KSHZ janë evidentuar ose në listën e 
votuesve të kontestueshëm ose në listën e atyre që janë shpërngulur jashtë shtetit.

Pikërisht për këtë, është hapur edhe çështja se vallë vetëm për shkak të rrethanës se ka pasur 
mospërputhje me të dhënat e adresave, më shumë se 20.000 (njëzet mijë) persona nga Komisioni 
Shtetëror i Zgjedhjeve të regjistrohen në listën e votuesve të kontestueshëm, ndërsa faji për këtë 
ekskluzivisht të hidhet në anën e tyre me arsyetimin burokratik se nuk kanë paraqitur kërkesa gjatë 
thirrjes publike dhe këqyrjes publike para zgjedhjeve.

Në të vërtetë, çfarë parakushte duhet të krijojë sistemi, a të jenë qytetarët në shërbim të 
institucioneve apo anasjelltas. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, në aspektin e të drejtës së 
zgjedhjes është tërësisht e qartë, duke përcaktuar se çdo qytetarë që ka mbushur 18 vjet e fi ton të 
drejtën e zgjedhje, e cila është e barabartë, e përgjithshme dhe e drejtpërdrejtë dhe realizohet në 
zgjedhje të lira me votim të fshehtë. Në përputhje me dispozitat kushtetuese, të drejtë për zgjedhje 
nuk kanë vetëm personat të cilëve u është marrë aftësia e veprimit.

Po ashtu, vetëm për shkak të mos-koordinimit, pa përgatitjes dhe mungesës së çfarëdo qoftë 
bashkëpunimi mes Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) 
një numër i madh i të ashtuquajturve votues “fantazmë” edhe më tutje ishin të evidentuar në listën 
zgjedhore.

Avokati i Popullit konstaton se qytetarët, të cilët me vetiniciativë kanë tentuar të ndihmojnë 
për evidentimin dhe mënjanimin e shpejtë të votuesve “fantazmë”, janë ekspozuar ndaj procedurave 
që janë në kundërshtim me dispozitat e Kodit Zgjedhor dhe të njëjtit ridërgoheshin nga Komisioni 
Shtetëror i Zgjedhjeve tek Ministria e Punëve të Brendshme apo anasjelltas.

Në këtë pjesë, është e pakontestueshme se lista zgjedhore nuk u pastrua tërësisht, kështu 
që Avokati i Popullit gjatë punës me lëndë konstatoi se Ministria e Punëve të Brendshme edhe pse 
miraton aktvendime që vendbanimi i ndonjë qytetari nuk ekziston më, për shkak të mosrespektimit 
dhe moszbatimit të plotë të procedurës së përcaktuar, KSHZ këta qytetarë nuk i ka fshirë nga lista 
zgjedhore. Me letërnjoftimet e marra në mënyrë të paligjshme, të gjithë këta votues “fantazmë” 
mundën të votojnë në këto zgjedhje.

Në këtë mënyrë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve drejtpërsëdrejti kontribuon në realizimin 
eventual të të drejtës së zgjedhjes nga persona të cilët nuk duhet të kenë këtë të drejtë, dhe një gjë 
e këtillë gjithsesi se e vë në pikëpyetje edhe kredibilitetin e institucioneve dhe procesin zgjedhor në 
përgjithësi.

Avokati i Popullit në ditën e votimit realizoi vizitë dhe këqyrje në burgun më të madh të Repub-
likës – INP “Idrizovë” dhe konstatoi se pothuajse 30% e të burgosurve nuk mundën të votojnë për 
arsye se nuk ishin në listën zgjedhore. Së këtejmi, një numër i madh i tyre pohonin se kanë pasapor-
ta/letërnjoftime të vlefshme dhe se fi guronin në aplikacionin përkatës të e-Listës zgjedhore të KSHZ.

Një ditë pas zgjedhjeve, Avokati i Popullit edhe nga Burgu Shtip pranoi një denoncim se 50 të 
burgosur, për arsye të njëjta, nuk kanë mundur të votojnë.

Tërësisht është e papranueshme dhe e palejueshme që askush prej kompetentëve, e para së 
gjithash drejtoria e burgut dhe KSHZ, nuk deshën të ndërmerrnin përgjegjësi se përse të burgosurit 
në vazhdimësi dhe në kohë nuk informohen për mënyrën se si mund të sigurojnë dokumente biom-
etrike të udhëtimit, kur mund të bëjnë këtë dhe përse ekipi mobil i MPB, thirret vetëm nëse ndonjë 
i burgosur personalisht kërkon të veprohet në mënyrë të këtillë.

Në mungesë të marrjes së aktiviteteve të tilla sipas detyrës zyrtare, qoftë nga drejtoria e bur-
gut apo nga KSHZ, për Avokatin e Popullit janë të papranueshme sqarimet se të burgosurit kinse nuk 
janë të interesuar për votim dhe për sigurimin e letërnjoftimeve të reja.

KSHZ për votimin e të burgosurve krijoi konfuzion në mënyrë plotësuese me shkeljen direkte të 
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dispozitave të Kodit Zgjedhor (sipas të cilave, votuesi identitetin personal e dëshmon me letërnjoftim 
ose pasaportë), ku duke mos cituar se sipas cilit nen të Kodit Zgjedhor ka autorizim të tillë, pa arsy-
etim dhe pak para votimeve nxori udhëzim, sipas të cilit të burgosurit mund të votojnë (dhe votuan) 
me legjitimacionet e burgut.

Është fakt se letërnjoftimet ose pasaportat, të burgosurit nuk i mbajnë me vete (me ata dis-
ponon drejtoria e burgut), por kjo nuk mund të jetë bazë që KSHZ ta suspendojë zbatimin e Kodit 
Zgjedhor. Në fakt, të burgosurit në vendvotime barten në mënyrë të organizuar dhe nën mbikëqyrje, 
prandaj sigurisht që KSHZ në suaza të kompetencave të përcaktuara mund siguroj parakushte që të 
organizohet  që fi ll para votimit t’u jepen letërnjoftimet e tyre, të cilat do t’i kthejnë pas votimit.

Për personat e sëmurë dhe të pamundur, Avokati i Popullit konstaton diskriminim, meqenëse jo 
një herë por në të gjitha ciklet zgjedhore, pa fajin e tyre u shkurtohet e drejta e votës dhe lihen që 
vetë ta zgjidhin problemin ose të kërkojnë ndihmën e tij. Avokati i Popullit vetëm mundet përsëri t’u 
rekomandojë kompetentëve që përfundimisht të gjendet zgjidhje adekuate. Aq më tepër, nuk bëhet 
fjalë për rast të izoluar, por për problem me të cilin ballafaqohet një numër i madh i personave. Kjo 
mund të ilustrohet me atë që në ditën e votimit u paraqit person i vendosur në Entin gerontologjik 
në Prilep dhe vuri në dukje se 70 prej tyre nuk do të mund të votojnë për shkak se KSHZ, nuk e ka 
organizuar votimin për ta. Diskriminimi i këtyre personave, rrjedh nga ajo që pa pasur kurrfarë rre-
thana objektive, KSHZ fare nuk u mundëson që ata të votojnë në vendet ku qëndrojnë më gjatë ose 
përgjithmonë – shtëpitë e pleqve ose institucione të tilla të ngjashme, ente gerontologjike, spitale dhe 
institucione të tjera shëndetësore.

Pavarësisht apelit të Avokatit të Popullit drejtuar të gjithë udhëheqësve të institucioneve dhe 
personave tjerë në administratën publike, që mos të marrin guximin që në çfarëdo qoftë mënyre t’i 
frikësojnë ose t’u bëjnë presion të punësuarve dhe Institucioneve dhe resurset e tyre të mos shfrytë-
zohen për qëllime partiake, meqenëse sjellja e tillë është e palejueshme dhe i nënshtrohet përgjegjë-
sisë penale, gjatë fushatës së këtyre zgjedhjeve, për herë të parë tek Avokati i Popullit u paraqitën 
denoncime edhe për dukuri të këtilla. 

Megjithatë, në të gjitha rastet e këtilla denoncimet ishin anonime, për shkak se qytetarët kanë 
frikë nga pasojat ndaj tyre ose të afërmve të tyre që të prezantohen me emër dhe mbiemër dhe të 
japin deklaratë për personat që i ndërmarrin veprimet e tilla të palejueshme dhe mënyrën se si i krye-
jnë.

Po ashtu, në përgjithësi nuk mund të shmanget konstatimi për ekzistimin e tyre nëse merret 
parasysh gjendja e cila rezultoi në bazë të disa kontrollove të kryera nga përfaqësues të Avokatit të 
Popullit.

Konkretisht, sigurisht që nuk është e rastësishme që sistemi për regjistrim të hyrjeve dhe dalje-
ve nga puna, në ditën e caktuar, nuk ka qenë funksional, përkatësisht ka qenë i prishur, udhëheqësit 
e NP ose komunave ishin në pushime gjatë fushatës zgjedhore dhe arsyetime tjera të ngjashme, por 
sqarime tërësisht absurde.  

Nga ana e AP është regjistruar edhe një rast në të cilin, derisa nxënësit janë në pushimin e 
madh, personeli i shkollës merr pjesë në tubim partiak, i cili është realizuar në oborrin e shkollës.

Për dukuritë e këtilla, të cilat përmbajnë elemente të veprave penale kundër zgjedhjeve, patjetër 
duhet që organi i vetëm kompetent – Prokuroria Publike, pas çdo zëri të dëgjuar ose pas çdo denon-
cimi, menjëherë të reagojë dhe t’i procedojë rastet tek organet kompetente gjyqësore për sanksionim 
adekuat.

Përfundimisht, është fakt i pamohueshëm se ekzistojnë persona dhe organe zgjedhore të pead-
ukuar dhe joprofesional, të cilët janë të angazhuar për realizimin e zgjedhjeve, prandaj me siguri vë-
mendje më e madhe duhet t’i kushtohet ndërmarrjes së aktiviteteve në këtë drejtim, si dhe në mënyrë 
plotësuese duhet të punohet më shumë për informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre të votës, 
si ta shfrytëzojnë atë dhe si dhe në çfarë mënyre të mbrohen në rastet kur u cenohet apo shkelet e 
njëjta.

Megjithatë, fuqia e Avokatit të Popullit është deri aty që t’i dërgoj informatat për këto dukuri, 
por edhe rastet individuale deri te institucionet kompetente, ndërsa atyre u mbetet se sa prej tyre do 
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të pranohen dhe shfrytëzohen për mbindërtimin e sistemit për respektimin konsekuent të të drejtave 
të njeriut.

• Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk pati 
sukses që të gjithë qytetarëve me të drejtë 
vote t’ua mundësojë realizimin e të njëjtës. 
Lista zgjedhore edhe më tutje mbetet e 
pa pastruar dhe një pjesë e madhe e të 
ashtuquajturve votues “fantazmë”, ende 
mundën të votojnë në Zgjedhjet e para-
kohshme parlamentare 2016.

• Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk 
ka mekanizma që t’i siguroj të gjitha të 
dhënat e nevojshme për Listë zgjedhore të 
saktë dhe të përditësuar, ndërsa për gjen-
djen e tillë në MPB përgjegjësin dhe fajin ia 
hedhin njëra tjetrës, kurse pasojat i vuajnë 
vetëm qytetarët duke mos e realizuar të 
drejtën e votës që e kanë të garantuar me 
Kushtetutë.

• Një e treta e të burgosurve nuk mundën 
ta realizojnë të drejtën e votës – nuk u 
gjetën në listën zgjedhore.

• Diskriminohen personat e sëmurë dhe të 
pamundur, të cilët janë të vendosur në 
shtëpitë e pleqve dhe institucione të ng-
jashme, ente gerontologjike ose që gjen-
den në mjekim për një kohë më të gjatë 
në spitale dhe institucione tjera shënde-
tësore, për shkak se pa vullnetin e tyre u 
shkurtohet e drejta e votës.  dhe 

• Denoncime për presione dhe kërcënime 
ndaj të punësuarve në administratë dhe 
në sektorin publik që t’i vizitojnë mitingjet 
e partisë në pushtet.

Konstatime
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TË DREJTAT E REFUGJATËVE/MIGRANTËVE

Përballja me sfi dat dhe menaxhimi me krizën aktuale të refugjatëve në Republikën e Maqedon-
isë ishte dhe ende është çështje e monitorimit të vazhdueshëm dhe të përforcuar nga ana e Avokatit 
të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), i cili në korniza të mandatit të tij e monitoron 
gjendjen me respektimin e të drejtave të migrantëve/refugjatëve.

Gjatë vitit 2016 Avokati i Popullit realizoi 40 vizita në vendet ku kryhej pranimi dhe akomodimi 
i përkohshëm i migrantëve/refugjatëve edhe atë në: Qendrën për Pranimin e të Huajve, Qendrën për 
Azilkërkues dhe Qendrat e Përkohshme Transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc”, ku i monitoronte kushtet 
e vendosjes, veprimit dhe trajtimit të migrantëve/refugjatëve në vendet e ndalimit.

Nga vizitat e kryera në Qendrën për Pranimin e të Huajve, Avokati i Popullit konstatoi se 
edhe pse me intensitet të zvogëluar, megjithatë vazhdon praktika e ndalimit për kohë të gjatë të 
migrantëve/refugjatëve për sigurimin e tyre si dëshmitarë në procedura gjyqësore që udhëhiqen 
kundër personave të tretë.

Baza formale-juridike e cekur në aktvendimet për ndalimin e tyre është “verifi kimi i identitetit”, 
por nëse e marrim parasysh faktin se sa i përket kësaj baze vetëm gjykata është kompetente të 
miratojë aktvendime të këtilla, Avokati i Popullit shpreh shqetësim serioz që Ministria e Punëve të 
Brendshme, në kundërshtim me dispozitat ligjore e ka marrë përgjegjësinë për miratimin e aktvendi-
meve për ndalimin e të huajve në qendrën për pranim në këtë bazë, për çka drejtoi kritikë publike. 
Mandej, Avokati i Popullit-MPN konstatoi se në shumë raste, aktvendimet e këtilla Ministria nuk ua 
dorëzon personave për të cilët janë të dedikuar, me çka në fakt atyre u pamundësohet që të njihen 
me përmbajtjen e aktvendimeve dhe të njëjtët në afatet e parapara ligjore t’i ankimojnë. Si rezultat 
i rekomandimeve dhe përpjekjeve të Avokatit të Popullit – MNP, praktika e këtillë u ndërprerë nga 
fundi i muajit gusht, kur Drejtoria e Qendrës fi lloi t’u shpërndajë kopje të aktvendimeve për ndalim. 
Megjithatë, mbetet problem fakti që refugjatëve/migrantëve ende nuk u sigurohet përkthyes dhe për 

• Të shqyrtohet gjendja se pse disa qytetarë, 
pa fajin e tyre, nuk mundën ta realizo-
nin të drejtën e votës dhe të konstatohet 
përgjegjësia për gjendjen e këtillë,

• Shteti duhet t’ia garantojë të drejtën e 
votës çdo qytetari që i ka mbushur 18 vjet 
dhe për këtë qëllim nuk duhet të inkorpo-
rohen kurrfarë procedura administrative 
me të cilat qytetarët duhet ta dëshmojnë 
të njëjtën para Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve.

• Të krijohen kushte dhe të gjenden zgjidhje 
adekuate, të burgosurit dhe personat e 
vendosur në shtëpi të pleqve dhe institu-
cione të ngjashme, në ente gerontologjike 
ose të cilët gjenden në mjekim për një 

kohë më të gjatë në spitale ose institu-
cione tjera shëndetësore, pa kushtëzime 
të mund ta realizojnë të drejtën e zgjed-
hjes në vendin ku qëndrojnë.

• Prokuroria pas çdo zëri të dëgjuar ose de-
noncimi të reagoj menjëherë dhe të gjitha 
dukuritë e presioneve dhe kërcënimeve 
ndaj zgjedhësve me elemente të veprave 
penale kundër zgjedhjeve, t’i procedojë 
tek organet kompetente gjyqësore për 
sanksionim adekuat dhe

• Institucionet dhe resurset e tyre njerëzore 
dhe materiale të mos shfrytëzohen për 
qëllime partiake.

Rekomandime
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këtë arsye një numër i madh i personave nuk mund ta kuptojnë përmbajtjen e aktvendimit dhe as 
të depozitojnë mjete efektive juridike në afatet e parapara ligjore. 

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional në raportet e tij të veçantë i ka shënuar 
edhe kushtet e këqija materiale në Qendrën për Pranim dhe vendosjen e një numri të madh të per-
sonave në një hapësirë të vogël, pavarësisht se në Qendër ka kapacitete të lira për vendosje, fakt të 
cilin e konfi rmoi Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional. 

Në gjysmën e dytë të vitit 2016, duke vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit, 
Ministria e Punëve të Brendshme në mënyrë të konsiderueshme i ka përmirësuar kushtet materiale 
në kapacitetet e vendosjes, ndërsa zvogëlimi i numrit të personave të ndaluar ndikoi që mos të ketë 
mbipopullim në hapësirat e vendosjes.

Përveç çështjes së legalitetit dhe legjitimitetit të ndalimit të personave në Qendrën për Pran-
imin e të Huajve, Avokati i Popullit nga bisedat e drejtpërdrejta me personat e ndaluar, konstatoi se 
ushqimi që sigurohet për personat e ndaluar është me sasi dhe kualitet jashtëzakonisht të keq dhe 
se nuk respektohet e drejta për shëtitje ditore, as e drejta e përkthyesit, edhe pse këto të drejta janë 
të parapara në Rregulloren për rendin shtëpiak në Qendrën për Pranimin e të Huajve.

Nga vizitat e realizuara në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve në Vizbeg, Avokati i Popul-
lit konstatoi se e njëjta mundëson kushte adekuate për vendosjen dhe trajtimin e azilkërkuesve, 
ku në mënyrë plotësuese ndikonte përmirësimi i kushteve materiale në kapacitetet e vendosjes 
dhe ndërtimi i fushave rekreative-sportive për më të rinjtë. Qendra për Azilkërkuesve ka vendosur 
bashkëpunim të mirë me më shumë organizata qytetare (Asociacioni për Aksion Kundër Dhunës dhe 
Tregtisë me Njerëz-“Porta e Hapur” (“Otvorena porta”), Asociacioni Maqedonas i Juristëve të Rinj, 
Shërbimi i Jezuit për Refugjatë dhe Persona të Shpërngulur etj.), të cilët në mënyrë permanente 
janë prezent në Qendër, duke u mundësuar aplikuesve qasje më të lehtë dhe të përhershme tek 
shërbimet që i ofrojnë.

Një prej vërejtjeve të Avokatit të Popullit – MNP në lidhje me Qendrën për Pranimin e Azilkërk-
uesve ishte kualiteti i ushqimit, posaçërisht për fëmijët dhe shpërndarja jo e rregullt, si dhe mungesa 
e përkthyesit gjatë orëve të pasdites dhe të mbrëmjes, me çka azilkërkuesve në atë periudhë u 
vështirësohet komunikimi dhe qasja tek informacionet.

Gjatë vitit 2016, objekt i monitorimit të vazhdueshëm dhe të përforcuar ishte edhe trajtimi i 
personave të vendosur në Qendrat e Përkohshme Transitore “Vinojug”-Gjevgjeli dhe ”Tabanoc” – 
Kumanovë, veçanërisht gjatë periudhës pas mbylljes zyrtare të kufi jve të ashtuquajturës “Rruga 
ballkanike”.

Së këtejmi, një pjesë e madhe e migrantëve/refugjatëve që kishin për qëllim ta vazhdonin 
rrugëtimin e tyre në ndonjë prej shteteve euro-perëndimore, pas mbylljes së kufi jve mbetën të 
“ngujuar” në Maqedoni duke mos pasur mundësi që të vazhdojnë për tek destinacioni i dëshiruar. 
Kjo ishte arsyeja kryesore përse Qendrat e Përkohshme Transitore u shndërruan në lloj kampe të 
refugjatëve, kurse qëllimi fi llestar i tyre ishte vendosja për kohë të shkurtër, ofrimi i ndihmës së parë 
dhe plotësimi i nevojave elementare.  

Avokati i Popullit konstaton se pas mbylljes së të ashtuquajturës “Rruga ballkanike”, migrantët 
në Republikën e Maqedonisë patën problem me qasjen deri te procedura për njohjen e të drejtës së 
azilit, si dhe me përcaktimin e statusit juridik për ndalimin e tyre.

Përkatësisht, gjendja faktike vuri në pah një praktikë të vendosur ku migrantët të cilët kanë 
pasur sukses të futen në Republikën e Maqedonisë para mbylljes së “rrugës” u është pamundësuar 
ose janë penguar që të iniciojnë procedurë për njohjen e të drejtës për azil nga ana e pjesëtarëve 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme me arsyetime dhe pretekste nga më të ndryshmet. Gjithashtu 
është regjistruar edhe problemi për statusin juridik të migrantëve të ndalur, i cili edhe pas kalimit të 
pothuajse tërë vitit ende nuk është defi nuar.

Avokati i Popullit reagoi ndaj gjendjes së këtillë, ndërsa për raste të caktuara formoi lëndë dhe 
hapi procedura, me çka nga Ministria e Punëve të Brendshme – Sektori për Azil kërkoi që të fi llohet 
me procedurat e pranimit të së drejtës së azilit dhe mbrojtjes së përkohshme, kështu që pas inter-
venimit të tij, në sektorin kompetent u hap procedurë përkatëse për më shumë persona.

Më tutje, gjatë vitit raportues, Avokati i Popullit – MPN vuri në dukje gjendjen lidhur me ndal-
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imin e azilkërkuesve në vetë qendrat transitore, në vend që ata t’i vendosin në Qendrën adekuate 
për azilkërkues në Vizbeg.

Duke vlerësuar se trajtimi i këtillë paraqet qasje selektive dhe diskriminuese ndaj azilkërk-
uesve, Avokati i Popullit i dërgoi Raport të veçantë ministrit të dhe organeve kompetente si dhe 
disa herë publikisht kërkoi që azilkërkuesit e vendosur në kontejnerë në afërsi të Qendrave të Për-
kohshme Transitore “Vinojug” dhe ”Tabanoc”, të vendosen në Qendrat për Azilkërkues. Rekomandimi 
u pranua, ndërsa azilkërkuesit u vendosën në Qendrën për Azilkërkuesve në Vizbeg.

Gjithashtu, Avokati i Popullit – MNP konstatoi se migrantët/refugjatët, të cilët kishin hyrë ilegal-
isht, në të shumtën e rasteve nga Republika e Greqisë, nga ana e zyrtarëve të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme vendosen në tendën “Habitat”, që është e vendosur jashtë rrethojës së Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Vinojug”, e më pastaj vetëm pas disa orëve, deportohen në mënyrë grupore 
pa procedura adekuate në territorin nga ku kanë hyrë ilegalisht dhe për këtë nuk udhëhiqet evidencë 
zyrtare. Njëherësh, organizatat joqeveritare ishin të kufi zuara sa u përket vizitave të tendës “Habi-
tat”, me çka migrantëve/refugjatëve iu pamundësua qasja deri tek ndihma adekuate juridike.

Më tutje, në tendën “Habitat” ishin vërejtur kushte skajshëm të vështira dhe joadekuate për 
qëndrim, ishte evidentuar problemi mbipopullimit, ndërsa ekzistonte edhe rreziku nga paraqitja e 
sëmundjeve ngjitëse ose viruseve të rrezikshme.

Sipas vlerësimit të Avokatit të Popullit praktika e këtillë paraqet shkelje të vrazhdë të dinjitetit 
njerëzor dhe shkelje të legjislacionit ndërkombëtar. Avokati i Popullit disa herë e ka theksuar pub-
likisht se praktika e deportimit masiv, pa realizim të procedurave juridike, patjetër duhet të ndër-
pritet menjëherë dhe e njëjta të tejkalohet duke u respektuar plotësisht legjislacioni vendor dhe ai 
ndërkombëtar, si dhe zbatimi i e marrëveshjeve për ripranim.

Rekomandimet e këtilla u përfshinë edhe në Raportet e veçanta të Avokatit të Popullit të cilët 
ua dërgoi organeve dhe ministrive kompetente si dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Pas 
reagimeve të shumta të Avokatit të Popullit dhe të sektorit joqeveritar, tenda “Habitat” pushoi së 
shfrytëzuari nga migrantët për qëndrim për kohë të shkurtë por, për fat të keq, praktika e deportimit 
masiv dhe mos-evidentimi i migrantëve ilegal vazhdon edhe më tutje.

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, nga muaji prill i 
vitit 2016, ligjvënësi e vështirësoi edhe më shumë, përkatësisht e pamundësoi qasjen tek e drejta 
e azilit, duke vendosur kufi zim të përkohshëm të principit për bashkim familjar, ndërsa u formua 
edhe instituti “Vendi i tretë i sigurt”, shtet anëtar i Bashkimit Evropian, shtet anëtar i Organizatës 
Veri Atlantike (NATO) ose shtet anëtar i Asociacionit Evropian për Tregti të Lirë (EFTA), me çka u 
vendos baza juridike, e cila parasheh që personi i cili vjen nga këto shtete në territorin e Republikës 
së Maqedonisë, të kthehet pa iu dhënë mundësia që të dëshmojë se shteti i tretë nuk është i sigurt 
për të, duke i marrë parasysh rrethanat e tij personale.

Duke i marrë parasysh dispozitat e këtilla, Avokati i Popullit në bashkëpunim me sektorin jo-
qeveritarë paraqiti iniciativë për ndryshimin e Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, me çka 
u kërkua edhe harmonizimi i Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme me Direktivat e Bashkimit 
Evropian dhe rregullave të tjera ndërkombëtare. Është për t’u përshëndetur fakti se rekomandimet e 
Avokatit të Popullit janë pranuar dhe të njëjtat do të inkorporohen në Ligjin e ri për azil dhe mbrojtje 
të përkohshme. 

Më tutje, Avokati i Popullit konstatoi trajtim dhe regjim të ndryshëm në lidhje me mundësinë 
e migrantëve/refugjatëve që të dalin dhe të shëtisin lirshëm jashtë qendrave të përkohshme transi-
tore. Në këtë kuptim, për dallim nga Qendra e Përkohshme Transitore “Tabanoc” ku ishte evidentuar 
trajtim më liberal në lidhje me mundësinë e lëshimit dhe daljes nga Qendra, Qendra e Përkohshme 
Transitore “Vinojug” funksionon si Qendër e llojit të mbyllur ku refugjatëve u është pamundësuar 
lëvizja e lirë jashtë kufi jve të saj.

Prolongimi i gjendjes së kufi jve të mbyllur, afërsia e Qendrës së Përkohshme Transitore 
“Tabanoc” me kufi rin serb, si dhe mundësia e personave që lirshëm ta lëshojnë Qendrën, në masë 
të madhe ndikoi që një pjesë e migrantëve të vendosin të shkojnë në shtetet e Evropës Perëndimore 
përmes kalimit të kufi jve nëpër rrugë ilegale. Mbyllja e kufi rit, gjithashtu çoi edhe deri te hapja e 
korridorit ilegal që shkaktoi rritje të tregtisë me njerëz dhe e imponoi nevojën e përforcimit të ka-
paciteteve për identifi kimin dhe mbrojtjen e viktimave nga tregtia me njerëz.
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Kjo u pasqyrua drejtpërdrejtë dhe dukshëm e zvogëloi numrin e personave të vendosur në 
Qendrën e Përkohshme Transitore “Tabanoc”, kështu që numri fi llestar prej rreth 1200 personave, 
pas mbylljes së kufi jve u zvogëlua shpejt, që sipas të dhënave zyrtare në dhjetor të vitit 2016 ky 
numër ishte vetëm 60 migrantë/refugjatë. 

Avokati i Popullit konstaton se organet kompetente në Qendrën e Përkohshme Transitore 
“Tabanoc” nuk mbajnë evidencë zyrtare për numrin e personave që arrijnë dhe personave që e 
lëshojnë Qendrën (të kategorizuar sipas moshës, gjinisë, datës së arritjes etj.), si dhe as që kryhet 
evidentimi i personave të cilët për çdo ditë herë pas here dalin dhe hyjnë në Qendër.

Për dallim nga gjendja e Qendrës së Përkohshme Transitore “Tabanoc”, në Qendrën e Për-
kohshme Transitore “Vinojug”, ndikoi fakti që migrantëve/refugjatëve t’u pamundësohet lëvizja e 
lirë jashtë kufi jve të Qendrës, e që çoi që numri prej rreth 100-120 personave të vendosur të jetë 
konstantë për një kohë më të gjatë.

Ndalimi i personave në Qendrën e Përkohshme Transitore “Vinojug” pa mundësinë e lëvizjes 
së lirë jashtë kufi jve të Qendrës zgjati më shumë se 6 muaj, kur pas iniciativave dhe përpjekjeve të 
Avokatit të Popullit dhe organizatave joqeveritare, refugjatët të shoqëruar nga përfaqësues të Kryqit 
të Kuq mundeshin të shëtisin shkurt deri në qytet.

Nga bisedat me personat e vendosur në Qendrat e Përkohshme Tranzitore, si dhe me për-
faqësuesit e organizatave ndërkombëtare dhe joqeveritare që u ofronin përkrahje psikologjike këtyre 
personave, u fi tuan informacione për ndërrim të disponimit dhe gjendjes psikike të emigrantëve dhe 
për këtë arsye Avokati i Popullit angazhoi bashkëpunëtorë të jashtëm, përfaqësues të Asociacionit të 
Psikiatërve dhe Dhomës së Psikologëve, të cilët kishin për qëllim ta hulumtojnë gjendjen psikike të 
migrantëve/refugjatëve të vendosur në Qendrat e Përkohshme Transitore.

Rezultatet nga hulumtimi i realizuar treguan se ata shprehnin ndjenjë të lartë të pakënaqësisë, 
anksiozitetit dhe depresivitetit, gjendje të cilat kanë ndikim mbi shëndetin e tyre mendor. Veça-
nërisht brengos fakti se edhe tek fëmijët është vërejtur prania e ankiozitetit dhe depresivitetit, që 
shkakton çrregullim të theksuar tek sjellja e tyre. 

Me qëllim të tejkalimit gjendjeve të këtilla negative, Avokati i Popullit në Raportet e veçanta 
të cilët ia ka dorëzuar organeve kompetente dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë rekomandoi 
që për refugjatët/migrantët të sigurohen trajtime të kombinuara psikiatriko-psikologjike, medika-
mentoze dhe psikoterapeutike, përkatësisht këshillim psikologjik, ndërsa për fëmijët të organizohen 
punëtori të ndryshme për shkak të përballimit të vështirësive psikologjike.

Sa u përket kushteve materiale të qendrave të përkohshme transitore, për dallim nga peri-
udha fi ll pas mbylljes së kufi jve Avokati i Popullit – MNP konstatoi disa përmirësime në kuptimin 
infrastrukturor, si dhe në qasjen deri te shërbimet e tjera (ushqim, veshmbathje, nxehje, ujë të 
ngrohtë, shërbime shëndetësore etj.), por përsëri prolongimi i kësaj gjendje dhe mbajtja me muaj 
në kapacitetet e vendosjes kolektive, sipas Avokatit të Popullit është në kundërshtim me të drejtën 
e standardit adekuat jetësor të garantuar me aktet ndërkombëtare, si dhe me të drejtën e jetës 
private dhe familjare.

Në këtë kuptim edhe Avokati i Popullit – MNP konstatoi se edhe pse këto qendra të përkohshme 
transitore paraqesin zgjidhje adekuate për vendosje të përkohshme afatshkurtër, megjithatë vendos-
ja afatgjate është në kundërshtim me të drejtën e standardit jetësor adekuat si bazë për sigurimin e 
shëndetit dhe mirëqenies së njerëzve dhe familjeve të tyre, që është paraparë në Deklaratën Univer-
sale për të Drejtat e Njeriut, ndërsa sipas Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve është në kundërshtim 
me interesin më të mirë të fëmijës.

Avokati i Popullit – MPN konstatoi se, nga fundi i vitit 2016, në bazë të programit të miratuar 
nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, fi lluan të realizohen aktivitete të caktuara edukativo-
arsimore nga ana e përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe joqeveritare për fëmijët në 
qendrat transitore. Avokati i Popullit e mbështeti këtë hap pozitiv drejt zhvillimit arsimor të fëmijëve, 
por njëkohësisht rekomandoi se edhe Ministria e Arsimit duhet të ndërmerr veprime konkrete për 
verifi kimin e nivelit adekuat të arsimit të kryer, me çka do të mundësohej vazhdimi i procesit arsimor 
i fëmijëve.
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• Në Maqedoni praktikohet deportimi grupor 
i refugjatëve/migrantëve duke mos pasur 
kujdes për procedurat formale juridike, 
që paraqet shkelje brutale të dinjitetit 
njerëzor si dhe legjislacionit vendor dhe 
ndërkombëtar. Kjo dukuri negative e cila 
është shqetësuese nuk është karakteris-
tike vetëm për Maqedoninë, por edhe për 
shtetet e tjera të cilat janë pjesë e “Rrugës 
ballkanike”;

• Refugjatëve/migrantëve në Maqedoni u 
është shkelur e drejta e lëvizjes së lirë, e 
mos-diskriminimit, moskthimit si dhe të 
drejtat e tjera, me çka nuk u respektuan 
parimet thelbësore të Konventës për sig-
urimin e garancive se personat që kanë 
nevojë për mbrojtje ndërkombëtare do të 
mund ta realizojnë atë në kushte të migri-
meve masive;

• Ministria e Punëve të Brendshme, në 
kundërshtim me dispozitat ligjore, mira-
ton aktvendime për ndalimin e personave 
në Qendrat për Pranimin e të Huajve për 
përcaktimin e identitetit, ndërsa njëherësh 
vazhdon praktika e ndalimit për një kohë 
më të gjatë të të huajve për shkak të 
nevojës së sigurimit të tyre si dëshmitarë 
në procedura gjyqësore. Është konstatuar 
dërgesa jo e rregullt e aktvendimeve, me 
çka personave të ndalur u është pamundë-
suar që të njoftohen me përmbajtjen e 
aktvendimeve dhe të njëjtit në afatet e 
parapara ligjore t’i ankimojnë;

• Ushqimi që sigurohet për personat e nda-
luar në Qendrën për Pranimin e të Huajve 
është me sasi dhe kualitet jashtëzakonisht 
të keq, ndërsa Rregullorja e rendit shtëpiak 
nuk respektohet në pjesën ku garantohet e 
drejta e shëtitjeve ditore në ajër të pastër 
dhe e drejta e përkthyesit;

• Kushtet për qëndrim në Qendrën për 
Azilkërkues i plotësojnë standardet 
ndërkombëtare, por azilkërkuesit ankohen 
për kualitetin e ushqimit dhe shpërndarjen 
jo të rregullt të tij, si dhe për mungesën e 
përkthyesit në orët e pasdites dhe orëve të 
mbrëmjes;

• Ministria e Punëve të Brendshme ua 
vështirëson dhe pamundëson migrantëve/
refugjatëve qasjen deri te procedura e 
njohjes të së drejtës për azil, pa proce-
durë adekuate i deporton migrantët në 
mënyrë grupore me hyrje në mënyrë jo 
të rregullt në territor nga ku kanë kryer 
hyrjen e pa rregullt, ndërsa për këtë nuk 
mban evidencë zyrtare. Statusi juridik i 
ndalimit të emigrantëve edhe pas kalimit 
të një periudhe më të gjatë ende nuk 
është përcaktuar;

• Ekziston trajtim dhe regjim i ndryshëm 
në lidhje me mundësinë e migrantëve/
refugjatëve që lirshëm ta lëshojnë dhe të 
lëvizin jashtë qendrave të përkohshme 
transitore. Për dallim nga Qendra e 
Përkohshme Transitore “Tabanoc”, ku liria 
e lëvizjes nuk është e kufi zuar, Qendra e 
Përkohshme Transitore “Vinojug” funk-
sionon si qendër e llojit të mbyllur, ku 
refugjatëve u pamundësohet lëvizja e lirë 
jashtë kufi jve të Qendrës.

• Organet kompetente të Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc” nuk 
mbajnë evidencë zyrtare për numrin e 
personave të arritur dhe personave që e 
lëshojnë Qendrën, as që kryhet eviden-
timi i personave të cilët gjatë ditës dalin 
dhe hyjnë në të;

• Në bazë të programit të miratuar nga 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në 
Qendrat e përkohshme transitore fi lloi re-
alizimi i aktiviteteve edukativo – arsimore 
për fëmijët, megjithatë Ministria e Arsimit 
nuk ndërmerr veprime konkrete për veri-
fi kimin e nivelit adekuat të arsimimit të 
kryer; dhe

• Rezultatet nga hulumtimi psikologjik i 
migrantëve të vendosur në qendrat tran-
sitore, treguan prezencën e çrregullimit të 
stresit post traumatik (ÇSPT), ndjenjën e 
pakënaqësisë, anksiozitetit dhe depresiv-
itetit, gjendje të cilat kanë ndikim negativ 
mbi shëndetit mendor. Posaçërisht është 
shqetësues fakti se edhe tek fëmijët 
është vërejtur prezencë e anksiozitetit 
dhe depresivitetit, që shkakton çrregullim 
të theksuar në sjelljen e tyre.

Konstatime
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• Menjëherë të ndërpritet praktika e depor-
timit masiv pa zbatim të procedurave for-
male juridike, përmes respektimit të plotë 
të legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar 
dhe zbatimit të marrëveshjeve të nënshk-
ruara për ripranim;

• Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme 
t’i nënshtrohet ndryshimeve plotësuese në 
drejtim të harmonizimit me dokumentet 
ndërkombëtare për sigurimin e mbrojtjes 
më të madhe të refugjatëve dhe realizimit 
të të drejtave të garantuara me Konventën 
mbi Statusin e Refugjatëve dhe akteve 
tjera ndërkombëtare;

• Ministria e Punëve të Brendshme ta ndër-
presë praktikën e miratimit të vendimeve 
për ndalimin e të të huajve në Qendrën për 
Pranimin e të Huajve për shkak të verifi -
kimit të identitetit, duke e pasur parasysh 
se në përputhje me Ligjin për të Huaj për 
miratimin e vendimeve të këtilla kompe-
tente është vetëm gjykata, ndërsa patjetër 
duhet të ndërpritet ndalimi i migrantëve/
refugjatëve për sigurimin e tyre si dëshmi-
tarë në procedura gjyqësore. Është e do-
mosdoshme të kryhet dërgesa e rregullt e 
aktvendimeve, me çka personat e ndaluar, 
në afatet e parapara ligjore do të mund t’i 
ankimojnë të njëjtat;

• Është i domosdoshëm përmirësimi i kual-
itetit dhe kuantitetit të ushqimit i cili sigu-
rohet për personat e ndaluar në Qendrat 
për Pranimin e të Huajve si dhe respekti-
min dhe realizimin e të drejtave të parapa-
ra në Rregulloren për rendin shtëpiak, mes 
të cilave edhe e drejta për shëtitje ditore 
dhe e drejta për përkthyes;

• Në Qendrën për Pranimin e Azilkërkuesve 
të kryhet shpërndarje e rregullt e ushqimit, 
të përmirësohet kualiteti i tij, ku veçanër-
isht duhet pasur kujdes për ushqyerjen e 
fëmijëve, ndërsa në orët e pasdites dhe të 
mbrëmjes të sigurohet prezencë e përkthy-
esit;

• T’u mundësohet migrantëve/refugjatëve 
qasje në procedurat e të drejtës për azil, 
të ndërpritet deportimi grupor. Ministria 
e Punëve të Brendshme të mbaj evidencë 
për numrin e personave të cilët kanë 
hyrë përmes rrugëve ilegale në shtet dhe 
të udhëheqë dokumentacion zyrtar për 
mënyrën dhe procedurën e kthimit të tyre 
në vendin nga ku e kanë kryer hyrjen 
ilegale. Është e nevojshme që të ndërmer-
ren veprime konkrete për rregullimin e 
statusit juridik të personave të vendosur 
në qendrat e përkohshme transitore dhe 
të rregullohet qëndrimi i tyre;

• Është e domosdoshme që organet kom-
petente të vendosin trajtim të njëjtë në 
lidhje me lirinë e lëvizjes së migrantëve/
refugjatëve, përkatësisht në të dy qendrat 
transitore të ekzistojë mundësia e lëshi-
mit të lirë dhe lëvizjes pa pengesa jashtë 
kufi jve të kampeve;

• Organet kompetente të Qendrës së 
Përkohshme Transitore “Tabanoc” të mba-
jnë evidencë zyrtare dhe të përditësuar 
për numrin e personave të arritur dhe 
personave që përkohësisht ose përgjith-
monë e lëshojnë Qendrën (të kategorizuar 
sipas moshës, gjinisë, datës së arritjes 
etj.);

• Ministria e Arsimit duhet të ndërmerr 
veprime konkrete për verifi kimin e nivelit 
adekuat të arsimimit të kryer, me çka do 
të mundësohej vazhdimi i procesit arsimor 
i fëmijëve; dhe

• Për refugjatët/migrantët, të cilët kanë 
probleme psikologjike, është e domos-
doshme të sigurohen trajtime të kombinu-
ara psikiatriko – psikologjike, medikamen-
toze dhe psikoterapeutike, përkatësisht 
këshilla psikologjike, ndërsa për fëmijët 
të organizohen punëtori të ndryshme 
psikologjike për shkak të përballimit të 
vështirësive psikologjike.

Rekomandime
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Në periudhën raportuese nuk janë vërejtur ndryshime të konsiderueshme sa i përket gjendjes 
me mbipopullimin dhe ndikimin e dukurive negative lidhur me kushtet e vendosjes, kualitetit të ush-
qimit, mirëmbajtjes së higjienës personale dhe asaj të përgjithshme në institucione, si dhe kushtet 
në hapësirat sanitare etj, të cilat edhe më tutje janë të këqija dhe të pakënaqshme. Avokati i Pop-
ullit gjatë tërë vitit në vazhdimësi u ka sugjeruar organeve dhe institucioneve kompetente që duke 
e respektuar dinjitetin njerëzor të këtyre personave të ndërmerren masa për sigurimin e kushteve 
për vuajtjen e dënimit me burg dhe masës së paraburgimit. Megjithatë, masat që ishin ndërmarrë 
ishin minore dhe në thelb nuk e ndryshuan gjendjen e kushteve të papërshtatshme në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese.

Nuk janë ndërmarrë as masa serioze sipas vërejtjeve të Avokatit të Popullit në lidhje me sis-
temit e mbrojtjes shëndetësore në institucionet ndëshkuese- korrektuese. Përkatësisht, pavarësisht 
sugjerimeve të Avokatit i Popullit që me vite të tëra ua drejton organeve kompetente për urgjencën 
e sigurimit të kushteve për mbrojtje shëndetësore adekuate dhe trajtim të personave të cilët vuajnë 
dënim me burg, të njëjtat nuk u kuptuan seriozisht, e që në praktikë e dëshmon numri i parashtre-
save të parashtruara nga të paraburgosurit dhe personat e dënuar.

Avokati i Popullit konstaton se personat e dënuar dhe të paraburgosur më së shumti kanë 
parashtruar ankesa për pamundësinë e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore në orët e pasdites 
dhe të mbrëmjes, mbrojtjen shëndetësore joadekuate dhe jo të plotë, mos udhëzimin për kontrolle 
specialistike në institucione të tjera shëndetësore, si dhe mosveprimit sipas kërkesave të tyre për 
vendosje të nofullës artifi ciale.

Duke e monitoruar gjendjen me mbrojtjen shëndetësore dhe trajtimin e personave në këto in-
stitucione, Avokati i Popullit tre vjet radhazi konstaton se nuk është ndryshuar Ligji për Ekzekutimin 
e Sanksioneve nga viti 2013, sipas të cilit shërbimet shëndetësore në burgje duhej të ndërmerreshin 
nga shtëpitë e shëndetit, si pjesë të shëndetit publik. Në kontekst të kësaj që u tha, ndërsa sido-
mos për shkak të mos-organizimit të sistemit shëndetësor në këto institucione (në disa prej tyre 
fare nuk ka të punësuar person mjekësor, ndërsa kujdesi shëndetësor u jepet në Institucionet pub-
like shëndetësore), nuk habit fakti që personat e dënuar dhe të paraburgosur më shpesh shprehnin 
pakënaqësi ose kërkonin mbrojtje të të drejtës së mbrojtjes shëndetësore në institucionet ndëshk-
uese- korrektuese në territorin e Republikës së Maqedonisë. Mospasje të punonjësit shëndetësor në 
institucionet ndëshkuese - korrektuese në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, konstatoi edhe Avokati 
i Popullit, për çka me arsye parashtrohet pyetja se vallë personave të dënuar dhe të paraburgosur u 
është siguruar qasje e plotë dhe adekuate deri te mbrojtja shëndetësore, përkatësisht, nëse do të 
monitorohej në kohë dhe vazhdimisht gjendja e personave të dënuar nga personi mjekësor profe-
sional, a do të pengoheshin rastet që rezultuan me vdekje?

Në periudhën raportuese u parashtruan edhe disa parashtresa nga të dënuarat e repartit të 
në INK “Idrizovë”, në lidhje me trajtimin mjekësor joadekuat, qasjen e vështirësuar deri te mjeku i 
burgut dhe shpërndarjen joadekuate të terapisë mjekësore, ndërsa ankesa pati edhe gjatë bisedave 
të drejtpërdrejta me përfaqësues të Avokatit të Popullit.

Avokati i Popullit në detaje i hulumtoi pohimet e këtilla, ndërsa gjatë veprimit e përfshiu edhe 
Drejtorinë për Ekzekutimin e Sanksioneve me kërkesë për kryerjen e inspektimeve të jashtëzakon-
shme. Pas konstatimit të pohimeve për mbrojtje shëndetësore të pasiguruar, qasje të vështirësuar 
deri te mjeku dhe shpërndarje të terapisë nga ana e të dënuarave tjera, Avokati i Popullit dërgoi 
rekomandim deri te drejtori i INP ”Idrizovë”, që të dënuarave t’u sigurohet mbrojtje shëndetësore 
gjithëpërfshirëse, në përputhje me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve dhe Rregullave Evropiane 
të Burgjeve. Për plotësimin e rekomandimeve të dhëna, drejtori i institucionit ndërmori veprime 
për tejkalimin e gjendjeve të këtilla duke dhënë urdhër me shkrim për mënyrën e distribuimit dhe 
shpërndarjes së medikamenteve dhe qasjes deri te medikamentet dhe terapia ditore e përgatitur 
paraprakisht ose terapia e rregullt javore të kenë vetëm personat zyrtarë si dhe përgatitje të orarit 
mujor për kryerjen e kontrolleve shëndetësore për femrat e dënuara në hapësirë të përcaktuar veç-
mas, përkatësisht ambulancë.

INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE DHE EDUKUESE-KOR-
REKTUESE
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Përveç problemeve paraprakisht të cekura lidhur me trajtimin joadekuat mjekësor, një numër i 
madh i parashtresave kishin të bëjnë me shërbimet stomatologjike, kështu që në të gjitha këto raste 
Avokati i Popullit i dërgoi sugjerim Drejtorisë së institucionit në drejtim të ndërmarrjes së masave 
për rregullimin e dhëmbëve të dëmtuar, respektivisht fi llimin e procedurës për vendosjen e nofullave 
artifi ciale në llogari të institucionit. Edhe pse, në të gjitha rastet, ishin pranuar sugjerimet e Avokatit 
të Popullit dhe kishin fi lluar procedurat për intervenim stomatologjik dhe vendosjen e nofullave, të 
njëjtat zhvilloheshin ngadalë, ndërsa për shkak të mënyrës joadekuate të konsumimit të ushqimit, 
tek këta persona ekzistonte mundësia e shfaqjes së rrezikut të paraqitjes së problemeve të tjera 
shëndetësore.

Një numër i vogël i parashtresave të parashtruara kishin të bënin me konfl iktet mes personave 
të dënuar edhe atë më së shpeshti për INK ”Idrizovë”. Ndjeshmëria për dukurinë e këtillë posaçërisht 
është e rëndësishme nga aspekti i sigurisë së personave të dënuar, por edhe i sigurisë së institu-
cionit në përgjithësi. Për shkak të kësaj që u tha më lartë dhe sidomos për shkak të sigurisë së disa 
personave të dënuar kërkonin të zhvendoseshin në reparte të tjera të institucionit, ndërsa një pjesë 
kërkonin të zhvendoseshin në institucion tjetër ndëshkues- korrektues. Avokati i Popullit nga Drej-
toria e institucionit kërkoi zhvendosje dhe vendosje urgjente në repartet e tjera të disa personave 
të dënuar që ishin pjesëmarrës në konfl ikte, duke sugjeruar se nëse është e nevojshme të hapet 
procedurë për zhvendosjen e tyre në institucione tjera ndëshkuese- korrektuese, si dhe zbatim kon-
sekuent të Rregullores për armatosje dhe për mënyrën e kryerjes së punëve nga Sektori për sigurim 
i institucioneve ndëshkuese- korrektuese dhe edukuese- korrektuese.

Në tre prej shtatë rasteve, sipas parashtresave të parashtruara nga persona të dënuar të cilët 
ankoheshin për torturë dhe sjellje joprofesionale nga personat e Sektorit për sigurim, Avokati i Pop-
ullit konstaton se ka bazë për dyshim për vepër të kryer penale, për këtë arsye në prokuroritë publike 
në Shkup, Shtip dhe Strumicë dërgoi Kërkesë për hapje të procedurës për verifi kimin e përgjegjësisë 
penale kundër pjesëtarëve të policisë së burgut në Burgun Strumicë, INK Shtip dhe INK “Idrizovë”. 
Për njërën kërkesë Prokuroria Themelore Publike Strumicë vendosi të mos hapë procedurë, me ar-
syetimin se në veprimet e personit zyrtarë nuk ka pasur elemente të veprës penale Maltretim gjatë 
kryerjes së shërbimit e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, respektivisht e njëjta eventualisht mund 
të regjistrohet si vepër penale – Lëndim trupor e cila ndiqet sipas padisë private. Procedurat sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit për dy rastet tjera, nga prilli dhe shtatori i vitit 2016, ende janë në 
rrjedhë, respektivisht ende nuk ka vendim nga prokuroria publike. 

Ashtu si edhe vitin e kaluar, numri më i madh i parashtresave kishte të bëjë me pamundësinë 
e shfrytëzimit të favoreve, prej të cilave më të numërta ishin kërkesat e personave të dënuar për 
zhvendosje nga një repart i institucionit në tjetër ose zhvendosje në institucion tjetër, si dhe për 
shfrytëzimin e pushimit gjatë vikendit. Edhe pse në këto raste nuk bëhej fjalë për shkelje të ndonjë 
të drejte të personave të dënuar, por për favore për cilat Avokati i Popullit nuk ka kompetenca të 
veproj, përsëri me qëllim që tek ata të mos shkaktohet pasiguri dhe mosbesim në funksionimin e 
institucionit dhe mos të ndjehen në pozitë të nënshtruar ndaj personave tjerë të dënuar të cilët 
i shfrytëzojnë favoret, Avokati i Popullit ndërmori aktivitete për të përcaktuar se ndonjë person i 
dënuar a i plotëson kushtet për shfrytëzimin e favorit. Për njohuritë e fi tuara gjatë veprimit, Avokati 
i Popullit rregullisht i njoftonte parashtruesit e parashtresave dhe i informonte për arsyet se pse ende 
nuk i plotësojnë kushtet e shfrytëzimit të ndonjë prej privilegjeve. Përveç kësaj që u tha, Avokati i 
Popullit në bisedat e drejtpërdrejta gjatë vizitave në institucionet ndëshkuese-korrektuese, rregull-
isht i këshillonte personat e dënuar për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të ndonjë privilegji.

Duke vepruar sipas parashtresave për transferimin e personave të dënuar, sipas sugjerimit të 
Avokatit të Popullit, në tre raste, personat e dënuar nga INK “Idrizovë” janë transferuar në shtetet e 
tyre amë – Republikën e Bulgarisë, Republikën e Polonisë dhe Republikën e Gjermanisë, ndërsa në 
një rast shteti amë Holanda refuzoi të pranojë transferim të qytetarit të saj, ndërsa rasti për trans-
ferimin e qytetarit të Maqedonisë nga Republika e Turqisë në Republikën e Maqedonisë është ende 
në rrjedhë.

Avokati i Popullit në periudhën raportuese e ndoqi gjendjen me sigurimin dhe realizimin e të 
drejtave të personave të paraburgosur, ndërsa nga inspektimet e drejtpërdrejta dhe parashtre-
sat e parashtruara konstatoi se edhe pse ishin ndërmarrë disa masa për rinovimin e reparteve të 
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paraburgimit në Burgun Shkup – Shkup, repartet e të paraburgosurve në institucionet ndëshkuese-
korrektuese ende janë të mbipopulluara, ndërsa kushtet e vendosjes dhe higjienës nuk janë në nivel 
të kënaqshëm.

Në përgjithësi, trajtimi i personave të paraburgosur, përfshirë edhe personat nga “Lagjja e 
Trimave” ishin nën monitorim të rregullt të Avokatit të Popullit, ku një pjesë e tyre u ankuan për 
torturë nga ana e pjesëtarëve të njësiteve të posaçme të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjatë 
privimit të tyre nga liria ose transportimit deri në gjykatën kompetente për në seancë gjyqësore, si 
dhe gjatë kthimit të tyre në institucionet ndëshkuese- korrektuese. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit 
dërgoi mendime deri te Drejtoria e Burgut Shkup për disa raste individuale, për nevojën për trajtim 
mjekësor adekuat të personave të paraburgosur që janë të lënduar, ndërsa nëse është e nevojshme 
edhe dërgimin e tyre për ekzaminime specialistike plotësuese në institucione mjekësore adekuate, 
sipas të cilave Drejtoria e Burgut veproi plotësisht dhe personat e paraburgosur e fi tuan kujdesin e 
nevojshëm mjekësor.

Në vitin rrjedhës, Avokati i Popullit në dy raste me vetiniciativë hapi procedurë në lidhje me 
vdekjen e dy personave të dënuar të cilët vuanin dënimin në INP “Idrizovë”, me ç’rast nga Instituti i 
Mjekësisë Ligjore dhe Kriminalistikës pranë Fakultetit të Mjekësisë në Shkup kërkoi informacion për 
arsyet e vdekjes së personave të dënuar, të konstatuara mbi bazë të obduksionit të kryer, për çka 
procedura është në rrjedhë.

• Sistemi shëndetësor në institucionet 
ndëshkuese- korrektuese po vdes, mbro-
jtja shëndetësore në burgje është nën çdo 
nivel dhe standard, ndërsa edhe pas tre 
viteve, nga ndryshimet e miratuara ligjore, 
e njëjta nuk është e ndërmarrë tërësisht 
nga Ministria e Shëndetësisë, e as për 
funksionimin e saj efi kas nuk sigurohen 
mjetet e nevojshme materiale dhe fi nanci-
are;

• Gjendja në burgje është shqetësuese, për 
arsye se në një pjesë e tyre fare nuk ka të 
punësuar mjek, ndërsa aty ku ka i njëjti 
është i arritshëm vetëm deri në ora 16:00 
pastaj, për personat e dënuar dhe të para-
burgosur, kujdeset person i dënuar tjetër 
ose policia e burgut. Dukuria e rasteve 
të vdekjes të personave të dënuar gjatë 
periudhës raportuese, e cila është e regjis-
truar edhe pas kësaj periudhe, alarmon për 
nevojën e qasjes serioze dhe zgjidhjen e 
problemit me mbrojtjen shëndetësore, si 
nga aspekti i parandalimit ashtu edhe për 
mbrojtje shëndetësore në kohë, adekuate, 
efi kase të personave të paraburgosur dhe 
të dënuar;

• Nuk është zgjidhur problemi më i hidhur 
në institucionet ndëshkuese-korrektuese 
– mbipopullimi i cili në masë më të madhe 
kontribuon që personat e dënuar dhe të 
paraburgosur të vuajnë dënimin në kushte 
të këqija dhe degraduese, e që paraqet 
trajtim degradues dhe jonjerëzor;

• Sistemi i mbrojtjes shëndetësore në 
institucionet ndëshkuese-korrektuese 
nuk është funksional, dhe akoma më pak 
efi kas, ndërsa në disa fare nuk ekziston. 
Personat e dënuar dhe të paraburgosur 
fi tojnë njëfarë trajtimi shëndetësor vetëm 
gjatë orarit të punës së shërbimit shën-
detësor. Në të kundërtën për ata kujdeset 
ose person i dënuar tjetër ose policia e 
burgut, ndërsa vetëm në raste të posaçme 
dërgohen në Klinikë;

• Qasja e femrave të dënuara në shërbi-
min shëndetësor të INK “Idrizovë” është 
e vështirë dhe shumë e rrallë. Mungojnë 
kontrollet e rregullta, zbulimi i hershëm 
dhe parandalues i sëmundjeve tek femrat, 
nuk sigurohen kontrolle gjinekologjike, 
ndërsa në institucion nuk ka të punësuar 
mjek-gjinekolog;

Konstatime
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• Me vite nuk është siguruar procesi i rregullt 
arsimor në institucionet ndëshkuese- kor-
rektuese dhe as që është i ekipuar në 
mënyrë adekuate Sektori i riedukimit e që 
ndikon negativisht mbi efi kasitetin e pro-
cesit të risocializimit dhe adaptimit social 
të këtyre personave; dhe

• Rastet e përdorimit tejmase të forcës ndaj 
personave të dënuar nga ana e policisë së 
burgut vënë në dukje edukimin e pamjaf-
tueshëm dhe sjelljen joprofesionale të të 
punësuarve në kryerjen e detyrës.

Konstatime

• Të ndryshohet Ligji për Ekzekutimin e 
Sanksioneve me të cilin mbrojtja shën-
detësore do të kthehet në kompetencë të 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve 
dhe do të sigurohet qasje adekuate dhe 
efi kase deri te shërbimet shëndetësore, 
përmes sigurimit të kontrolleve të rregullta 
dhe në kohë nga punonjësit shëndetësor 
në burgje, gjatë 24 orëve, dhe të elimi-
nohet rreziku nga përkeqësimi i gjendjes 
shëndetësore të personave të dënuar dhe 
të paraburgosur, përkatësisht ruajtjes së 
jetës dhe shëndetit të tyre;

• Të merren masa urgjente për krijimin e 
parakushteve dhe resurseve themelore 
(kadrovike, materiale, fi nanciare) për 
sigurimin e të drejtës së sigurimit shën-
detësor dhe mbrojtjes shëndetësore të 
personave në institucionet ndëshkuese-
përmirësuese, konform standardeve 
ndërkombëtare dhe vendore;

• Qeveria, në bashkëpunim me Ministrinë e 
Drejtësisë, Drejtorinë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve dhe drejtoritë e institucione-
ve ndëshkuese- korrektuese menjëherë 
të ndërmarrin masa për zvogëlimin dhe 
zgjidhjen efi kase të problemit me mbipo-
pullimin, si dhe masa për përmirësimin 

e kushteve për vuajtjen e dënimit burg/
paraburgim, duke e respektuar dinjitetin 
njerëzor të këtyre personave;

• Ministria e Shëndetësisë të ndërmerr 
masa për zbatimin urgjent të Ligjit për 
Ekzekutimin e Sanksioneve për vendosjen 
e sistemit adekuat të mbrojtjes shën-
detësore në institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-korrektuese, 
përmes ekipimit shtesë dhe punësimit të 
personelit të nevojshëm shëndetësor, si 
dhe masa për përmirësimin e kushteve 
dhe pajisjeve në ambulancat e burgjeve;

• Mbrojtja shëndetësore e të dënuarave të 
jetë e rregullt dhe në kohë. Reparti i fem-
rave, përkatësisht, Drejtoria e institucionit 
të INP “Idrizovë” të dënuarave, pa pro-
longim dhe në çdo kohë, t’u sigurojë qasje 
deri te mjeku, në përputhje me nevojat 
e tyre, të riekipohet shërbimi shëndetë-
sor me personel adekuat dhe urgjen-
tisht të sigurohen kontrolle të rregullta 
gjinekologjike;

• Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Drej-
toria për Ekzekutimin e Sanksioneve të 
angazhohen seriozisht për vendosjen dhe 
realizimin e arsimimit të rregullt fi llor dhe 

Rekomandime
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Të drejtat e mbrojtjes sociale, në periudhën raportuese, qytetarët i realizuan me vështirësi dhe 
përmes procedurave të gjata. Në vend të pengimit dhe tejkalimit të rreziqeve elementare sociale, 
si dhe zvogëlimit të varfërisë dhe përjashtimit, të njëjtat u thelluan, me çka sistemi nuk pati sukses 
që t’i përforcojë kapacitetet e shfrytëzuesve për mbrojtje personale, ndërsa e rriti pakënaqësinë dhe 
mosbesimin e tyre në organet kompetente.

Numri më madh i parashtresave që u parashtruan kishin të bënin me veprimin e qendrave 
për punë sociale dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të cilët, duke proceduar sipas kërke-
save ose ankesave të qytetarëve, vendosnin jashtë afatit të paraparë ligjor, pastaj për pagesa jo në 
kohë të kompensimeve në para për të drejtat nga mbrojtja shëndetësore, ndërsa gjithashtu u kon-
statua një numër i madh i rasteve të zbatimit retroaktiv të akteve nënligjore në dëm të qytetarëve. 
Gjithashtu, qytetarët kërkonin mbrojtje për shkak të zvarritjes së paarsyeshme të procedurave para 
organeve kompetente, për ndërprerjen e pabazë të të drejtës për ndihmë sociale në para, si dhe 
për shkak të mosrealizimit të së njëjtës, ndërsa pjesa më e madhe e parashtresave kishin të bënin 
me mosveprimin ose refuzimin e kërkesave të tyre për shlyerjen e njëhershme të borxheve nga ana 
e Komisionit për Shlyerje të Njëhershme të Borxheve të Qytetarëve pranë Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale.

Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se disa qendra për punë sociale 
nuk vendosnin me kohë sipas kërkesave të cilat e kishin kompletuar plotësisht tërë dokumentacionin 
e nevojshëm, ndërsa në një numër më të vogël nuk ishte vepruar sipas lëndëve për shkak të doku-
mentacionit të pakompletuar, të cilën përndryshe, qendra duhet t’i e sigurojë sipas detyrës zyrtare. 
Për shkak të gjendjeve të këtilla, duke u nisur nga parimi i barazisë sociale, nga ana e Avokatit të 
Popullit vazhdimisht janë kryer inspektime të drejtpërdrejta në lëndë dhe pas verifi kimit paraprak të 
drejtë dhe të plotë të gjendjes për secilën lëndë veçmas, kërkonte dhe sugjeronte që të miratohen 
vendime përkatëse, duke u respektuar afatet nga Ligji për mbrojtjen sociale. Sugjerimet e Avokatit 
të Popullit, në shumicën e rasteve, u pranuan dhe pas intervenimit të tij qytetarët i realizonin të 
drejtat e mbrojtjes sociale.

Avokati i Popullit konstatoi pagesë jo të rregullt të kompensimeve në para për mbrojtje sociale 
që veçanërisht ishte shprehur tek e drejta e ndihmës së njëhershme në të para tek shfrytëzuesit e 
IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit – Seksioni rajonal Çair. Duke vepruar 
sipas parashtresave konstatohet se palëve nuk u paguhen mjetet me kohë sipas aktvendimeve të 
miratuara për ndihmë të njëhershme në para ose për kompensimin e subvencioneve për rrymën e 
harxhuar elektrike, me çka humbet kuptimi i plotë i të drejtës së fi tuar. Së këtejmi, qytetarët një 

MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE

të mesëm obligativ për të dënuarit në insti-
tucionet ndëshkuese- korrektuese, si pjesë 
e sistemit të përgjithshëm të arsimit dhe 
edukimit, duke i shfrytëzuar përvojat kra-
hasuese dhe praktikat pozitive të shteteve 
të tjera; dhe

• Punonjësit e policisë së burgut të eduko-
hen me trajnime të vazhdueshme dhe më 
të shpeshta për të respektuar të drejtat 
dhe liritë e njeriut dhe me personat e 
dënuar/paraburgosur të sillen dhe të ve-
projnë me profesionalizëm më të madh.

Rekomandime
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kohë të gjatë e prisnin aktvendimin, ndërsa më tutje edhe mjetet për pagim, edhe pse në ndërkohë 
rregullisht paraqisnin dëshmi për faturat e paguara të energjisë elektrike.

Avokati i Popullit, me qëllim që t’i konstatoj shkaqet për shkak të të cilave parashtruesit e par-
ashtresave janë penguar në realizimin e të drejtës për ndihmë të njëhershme në para dhe kompen-
simin e subvencioneve për energji të harxhuar, u drejtohej me shkrim qendrave kompetente, kryente 
inspektime të drejtpërdrejta dhe bisedonte me personat zyrtarë. Me këtë rast, u njoftua se arsyeja 
e mosveprimit sipas kërkesave të qytetarëve për subvencionimin e energjisë së harxhuar është 
mospasja e numrit të mjaftueshëm të punëtorëve profesional, ndërsa për të drejtën e ndihmës së 
njëhershme në para arsyeja ishte mungesa e mjeteve të cilat janë të kufi zuara për këtë qëllim, res-
pektivisht Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka shpërndarë shumë të caktuar të mjeteve të cilën 
Qendra nuk mund ta tejkalojë.

Duke u nisur nga e drejta që shfrytëzuesi ta realizoj të drejtën e fi timit të mjeteve të cilat i janë 
pranuar me vendim përkatës, ndërsa duke e pasur parasysh se shuma e ndihmës së njëhershme e 
përcaktuar në nivel vjetorë është tejkaluar, Avokati i Popullit për këtë problem e informoi Ministrinë 
kompetente dhe Drejtorin e IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit. Mes 
tjerash, e sugjeroi Ligjin për mbrojtje sociale konform të cilit shuma e ndihmës së njëhershme në 
para, e përcaktuar në nivel vjetor, varësisht nga numri i përgjithshëm i banorëve të rajonit për të cilin 
është kompetent Qendra, mund të rritet me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Së 
këtejmi, mjetet e kufi zuara për këtë dedikim nuk guxojnë të jenë pengesë për ndërprerjen e drejtës 
ose për mosrealizimin e aktvendimit të miratuar, me çka këtyre qytetarëve, si persona të cilët janë 
në krizë të thellë sociale, me prolongimin e pagesës jo vetëm që u vështirësohet gjendja në të cilën 
gjenden, por edhe humbet kuptimi i ndihmës së miratuar, për çka kërkoi që të gjenden mjete dhe 
mundësi për pagesë me kohë të kompensimeve në para.

Në periudhën raportuese Avokati i Popullit vazhdoi të veprojë sipas parashtresave të qytetarëve 
të cilëve u ishte ndërprerë e drejta e ndihmës sociale dhe ndihmës së përhershme në para, për shkak 
të mjeteve të pranuara përmes transferit të shpejtë të parave. Pas mendimit dhe informacionit të 
pranuar të Avokatit të Popullit se me akte të përgjithshme shkelet principi kushtetues për ndalimin e 
veprimit retroaktiv të rregullave, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bëri ndryshim dhe plotësim 
të Rregullores për mënyrën e përcaktimit të gjendjes së të ardhurave, pronës dhe të drejtave pro-
nësore të familjes, përcaktimin e bartësit të së drejtës dhe dokumentacionin e nevojshëm për re-
alizimin dhe shfrytëzimin e të drejtës së ndihmës së përhershme në para, përbërjen dhe mënyrën 
e punës së komisionit profesional dhe komisionit të shkallës së dytë, legjitimacionin e personave 
profesional, mënyrën e administrimit të evidencës së rezultateve të lëshuara dhe formën dhe për-
bërjen e formularit për dhënien e rezultatit, vlerësimit dhe mendimit për paaftësi për punë, me ç’rast 
e shfuqizoi bazën se transferi i shpejtë i mjeteve fi nanciare është kategori prone dhe se paraqet 
pengesë për shfrytëzimin e ndihmës sociale, përkatësisht ndihmës së përhershme në para. Me këto 
ndryshime u krijua mundësia për rishqyrtimin e 40 ose më shumë aktvendimeve të miratuara për 
qytetarë, të cilëve për shkak të transferit të shpejtë të parave u ishte ndërprerë ndihma sociale, re-
spektivisht ndihma e përhershme në para, kështu që Avokati i Popullit deri te Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale dërgoi propozim që përsëri të zbatohet procedurë në përputhje me ligjin. Ministria 
e Punës dhe Politikës Sociale duke vepruar sipas kërkesave për zbatim të sërishëm të procedurave 
nxori konkluzion dhe lejoi përsëritjen e procedurave, me çka në procedurat e përsëritura adminis-
trative një numër i madh i qytetarëve përsëri e fi tuan të drejtën e ndihmës sociale dhe ndihmës së 
përhershme në para dhe në këtë mënyrë e realizuan të drejtën për mbrojtje sociale.

Megjithatë, Avokati i Popullit konstatoi problem të ri me të cilin ballafaqohen shfrytëzuesit e të 
drejtës së ndihmës sociale, si rezultat i ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për mbrojtjen sociale 
(“Gazeta Zyrtare e RM” nr.116/2014) me inkorporimin e paragrafi t të ri, i cili parasheh ndalim për 
qytetarin për realizimin e ndonjë të drejte për mbrojtje sociale derisa nuk i kthen mjetet në para të 
pranuara paraprakisht. Respektivisht, për shkak të dualizmit të dispozitave të nenit 213 nga Ligji për 
mbrojtje sociale (paragrafi  4) – ndalim për qytetarin që të realizojë ndonjë të drejtë për mbrojtje 
sociale, derisa nuk i kthen mjetet fi nanciare të pranuara paraprakisht dhe mundësia e përcaktuar 
(paragrafi  3) qendra për punë sociale të paraqesë padi dhe në procedurë gjyqësore t’i kthej mjetet 
dhe në këtë mënyrë ta kompensojë dëmin e shkaktuar eventual, Avokati i Popullit paraqiti Iniciativë 
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për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale deri tek Qeveria e Republikës së Maqe-
donisë dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, kjo procedurë është në rrjedhë.

Nga mesi i vitit 2016, Avokati i Popullit reagoi publikisht për rrënimin e shtëpive të improvi-
zuara të rreth qindra qytetarëve të bashkësisë rome, të vendosura nën Kalanë e Shkupit pranë lumit 
Vardar. Njëkohësisht, me iniciativë personale hapi lëndë, me ç’rast me më shumë intervenime iu 
drejtua Qytetit të Shkupit, IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit dhe Minis-
trisë së Punës dhe Politikës Sociale. Për të njëjtin rast, në emër të më shumë qytetarëve parashtresë 
parashtroi edhe Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve me seli në Budapest.

Avokati i Popullit, duke vepruar për mbrojtjen e të drejtave të këtyre qytetarëve, institucioneve 
të cekura u sugjeroi që të marrin masa të menjëhershme për vendosjen e familjeve që kanë mbetur 
pa vendbanime. Megjithatë, përgjigjet e dhëna se po ndërmerren masa për zgjidhjen e përkohshme 
dhe për kohë më të gjatë të problemit me personat e pastrehë nga Nën-Kalaja e Shkupit, ky problem 
nuk u zgjidh deri në fund të periudhës raportuese. Duke e pasur parasysh gjendjen e përgjithshme 
në lidhje me personat që jetojnë Nën-Kala, kushtet joadekuate të motit, posaçërisht temperaturat e 
ulëta dhe ndikimi i mundshëm negativ ndaj shëndetit të këtyre personave të cilët janë pa përkujdesje 
adekuate dhe çështja e pazgjidhur e strehimit, duke e pasur parasysh se në mesin e këtyre familjeve 
ka numër të madh të fëmijëve, grave shtatzëna dhe foshnjave, Avokati i Popullit rekomandoi dhe 
sugjeroi që Ministria në bashkëpunim me organet dhe institucionet tjera, për mbrojtje të kësaj kate-
gorie vulnerabile të qytetarëve, menjëherë të ndërmerr masa për vendosjen e përkohshme të këtyre 
familjeve, si dhe masa për zgjidhjen e përhershme të çështjes së strehimit të këtyre familjeve, duke 
e respektuar dinjitetin e tyre njerëzor. Problemi me sigurimin e vendosjes adekuate dhe realizimin e 
të drejtës për strehim ende nuk është zgjidhur.

Në lidhje me parashtresat për mosveprim, nga ana e Komisionit për Shlyerje të Njëhershme të 
Borxheve, sipas kërkesave të qytetarëve për shlyerjen e njëhershme të borxheve, Avokati i Popul-
lit, individualisht për çdo parashtresë kryente inspektime dhe në rastet kur ishin plotësuar kushtet e 
parapara ligjore u pranohej e drejta e shlyerjes së borxhit, në të kundërtën kërkonte që qytetarët të 
njoftohen me shkrim për veprimin dhe vendimin e komisionit kompetent.

• Për shkak të mjeteve fi nanciare të pasigu-
ruara, shfrytëzuesit e të drejtave të mbro-
jtjes sociale, të cilët edhe ashtu janë në 
krizë të thellë sociale dhe të cilëve auto-
ritetet ua kanë pranuar të drejtën e ndih-
mës së njëhershme në para dhe subven-
cionimin për energjinë e harxhuar, këtë të 
drejtë e kanë vetëm në letër;

• Në vend të tejkalimit të rrezikut social 
i njëjti edhe më shumë thellohet tek 
shfrytëzuesit e të drejtave për mbrojtje 
sociale, me çka rritet edhe varfëria dhe 
pakënaqësia e qytetarëve për mënyrën e 
sigurimit të mbrojtjes sociale;

• Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe 
shumica e qendrave për punë sociale nuk 
vendosin me kohë sipas kërkesave dhe 

ankesave. Njëherësh, pagesa jo e rregullt 
dhe e vonuar e të drejtave për ndihma në 
të holla, ndikon për rrezik më të madh so-
cial të shfrytëzuesve të mbrojtjes sociale;

• Me zbatimin retroaktiv të akteve nënlig-
jore (Rregulloreve), nga ana e qendrave 
për punë sociale iu shkaktua dëm një 
numri të madh të familjeve të cilëve në 
mënyrë të paligjshme iu shkurtua e drejta 
për ndihmë sociale/të përkohshme në 
para;

• Shfrytëzuesit e të drejtës së ndihmës në 
para, për të cilët ishte marrë vendim për 
ndërprerjen e së drejtës edhe pas skadim-
it të afatit të ndalimit nuk mund të para-
shtrojnë kërkesë të re, e as të realizojnë 
të drejta derisa nuk i kthejnë mjetet e 

Konstatime
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pranuara pa bazë. Kjo dispozitë e re e 
Ligjit për mbrojtje sociale është në dëm të 
qytetarëve; dhe

• Personat e pa strehë nuk janë të mbrojtur 
mjaftueshëm dhe në mënyrë adekuate. 
Qendra e vetme për përkujdesjen e per-

sonave të pastrehë, në nivel të shtetit, 
nuk është mjaftueshëm e sigurt, nuk ka 
kapacitete të mjaftueshme të vendosjes 
dhe në përgjithësi nuk i plotëson kushtet 
për jetesë dhe realizimin e të drejtave të 
këtyre qytetarëve.

Konstatime

• Të ndërmerren masa për ndryshime në 
kornizën ligjore në drejtim të sigurimit të 
së drejtës së përkujdesjes të mbrojtjes so-
ciale dhe sigurisë sociale të qytetarëve, në 
përputhje me garancitë kushtetuese sipas 
parimit të barazisë sociale;

• Në këtë kontekst, gjatë miratimit të ligjeve 
nga sfera e mbrojtjes sociale t’i përkush-
tohet vëmendje serioze nevojës për siguri-
min e mjeteve të mjaftueshme (implikim 
fi skal) për realizimin efi kas të drejtave në 
praktikë;

• Të ndërmerren masa që organet kompe-
tente, të cilët vendosin sipas kërkesave të 
qytetarëve dhe ankesave të tyre t’i shqyr-
tojnë dhe, sipas të njëjtave të vendosin 
në afatet e parapara ligjore, në bazë të 
gjendjes së përcaktuar të plotë faktike. 
Njëherësh, të sigurohen mjetet e nevo-
jshme fi nanciare me qëllim që Ministria dhe 
Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale 
t’i realizojnë me kohë vendimet tanimë të 
miratuara;

• Aktet nënligjore, nga fusha e sigurisë dhe 
mbrojtjes sociale, të bazohen në ligj dhe 
në këtë mënyrë të thjeshtësohet proce-
dura e realizimit të ndonjë të drejte për 
mbrojtje sociale, me qëllim të lehtësimit 
të qasjes së qytetarëve deri te këto të 
drejta;

• Qeveria e RM dhe Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale të ndërmarrin masa për 
shfuqizimin e dispozitës nga Ligji për 
mbrojtjen sociale, me të cilën ndalohet që 
qytetari të realizojë të drejta për ndihmë 
në para për mbrojtje sociale; dhe

• Të sigurohen kapacitete të mjaftueshme 
dhe adekuate të vendosjes për mbrojtjen 
e personave të pastrehë dhe realizimin 
pa pengesa të të drejtave të tyre, si dhe 
shqyrtimin e mundësisë për hapjen e Qen-
drave për persona të pastrehë edhe në 
qytete të tjera në territorin e Republikës 
së Maqedonisë.

Rekomandime
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Të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor janë të drejta me rëndësi jetike për qytetarët, 
ndërsa mënyra e realizimit të tyre është e garantuar me Ligjin për sigurimin pensional dhe inva-
lidor. Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave për mbrojtjen e drejtave nga kjo fushë, 
konstatoi realizim të vështirësuar të të drejtave në nënfusha të ndryshme të sigurimit pensional 
dhe invalidor, për shkak të zvarritjes së procedurave nga ana e organeve kompetente të shkallës së 
parë (Shërbimet rajonale të Fondit), dhe procedurave sipas ankesave pranë Komisionit Shtetëror për 
Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë.

Numri më i madh i qytetarëve kërkuan mbrojtje për realizimin e të drejtës së pensionit inva-
lidor, për shkak të ndërprerjes së parakohshme të pagesës së pensionit invalidor në rastet e pensionit 
të përkohshëm invalidor, meqenëse pas kontrolleve të kryera, nga komisionet kompetente invalidore, 
merrnin rezultate, vlerësime dhe mendime se nuk kanë aftësi të humbur të punës, respektivisht se 
janë të aftë për punë. Në këto raste Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor e ndërpriste pagesën 
e pensionit, nga dita e marrjes së aktit në përputhje me raportit të fi tuar. Avokati i Popullit duke 
vepruar sipas parashtresave të këtilla konstatoi shkelje të drejtave të qytetarëve me ndërprerjen e 
pagesës së pensionit para se akti të bëhet përfundimtar dhe në këto raste sugjeronte dhe kërkonte 
të zbatohen drejtë dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe Ligjit për sig-
urim pensional invalidor, me të cilët defi nohet momenti kur miratohet aktvendim përfundimtar dhe i 
plotfuqishëm, përkatësisht neni 134 nga Ligji për sigurimin pensional dhe invalidor sipas të cilit nëse 
me ankesë sulmohet vlerësimi për përcaktimin e invaliditetit, shtyhet edhe zbatimi i aktvendimit të 
ankimuar.

Avokati i Popullit duke mos hyrë në bazueshmërinë dhe arsyetimin e raporteve të komisioneve 
profesionale a janë të bazuara apo të arsyeshme, konstaton se qytetarët të cilët gjatë kontrolleve 
ekzaminuese merrnin raporte, vlerësime dhe mendime nga komisionet kompetente se tanimë nuk i 
plotësojnë kushtet për realizimin e të drejtës së pensionit invalidor, për shkak se nuk janë me aftësi 
të humbur për punë, respektivisht se tashmë janë të aftë për punë, në praktikë mbetën pa kushte 
elementare për ekzistencë, respektivisht edhe pa pension edhe pa punë, sepse marrëdhënia e punës 
u pushon me realizimin e të drejtës për pension të përkohshëm invalidor.

Në lidhje me pakënaqësinë e qytetarëve nga vendimet e komisioneve kompetente mjekësore, 
përgjegjëse për vlerësimin e aftësisë për punë, të njëjtit u këshilluan që ta shfrytëzojnë të drejtën 
e ankesës para organit të shkallës së dytë, me çka Avokati i Popullit, për shkak të marrjes së vendi-
meve të ligjshme, në suaza të kompetencave të veta, në këto raste, e sugjeronte nevojën e përcak-
timit të drejtë të gjendjes faktike.

Qytetarët, gjithashtu u ankuan për përcaktimin jo të plotë dhe jo të drejtë të gjendjes faktike 
gjatë marrjes së vendimeve nga organet e shkallës së parë, veçanërisht në rastet kur më shumë 
herë janë udhëhequr procedura ankimuese, madje edhe konteste administrative, sipas të cilave 
është vendosur në dobi të tyre, ndërsa organi i shkallës së parë në procedurën e përsëritur për 
herë të tretë ose më shumë herë merr vendim për refuzimin e kërkesës. Në përputhje me Ligjin për 
formimin e komisionit shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga mar-
rëdhënia e punës në shkallë të dytë, Komisioni Shtetëror kur vepron sipas ankesës së parashtruar 
kundër aktvendimit i cili njëherë është anuluar dhe përsëri është kthyer për vendosje, duke vepruar 
sipas ankesës do ta zgjidh vetë lëndën (neni 8 paragrafi  7). Avokati i Popullit konstatoi se këtë kom-
petencë për vendosje meritore, Komisioni Shtetëror nuk e praktikon, me ç’rast qytetarët detyrohen 
që, vite me radhë të zhvillojnë procedura administrative dhe gjyqësore, me çka e humbin besimin 
tek institucionet.

Sa u përket ankesave të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e pensionit të pleqërisë, pakënaqë-
sia e qytetarëve ishte për shkak të pamundësisë së realizimit të të drejtës së pensioni të pleqërisë, 
më së shpeshti për shkak të mungesës së dokumentacionit adekuat që është i nevojshëm për evi-
dentimin e stazhit pensional, shuma pensionale e llogaritur gabimisht, veprim me vonesë nga ana 
e Fondit, mos-futja ose futja gabimisht e të dhënave në evidencën amë, kontribute të paguara me 
vonesë ose dërgimi i të dhënave me vonesë tek Fondi nga ana e punëdhënësve.

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR
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Avokati i Popullit, në mënyrë gjithëpërfshirëse veproi sipas çdo rasti individual, ndërsa me qël-
lim që t’ju ndihmoj qytetarëve, përfshihej në procedurë duke kërkuar prova nga Arkivi Shtetëror i 
Republikës së Maqedonisë dhe njësitë e tija rajonale, por edhe nga vetë punëdhënësit, me ç’rast një 
pjese të qytetarëve arriti t’ju ndihmojë përmes sigurimit të dokumentacionit ose provave të nevo-
jshme për kontribute të paguara, ndërsa një pjese tjetër të qytetarëve u ndihmoi përmes këshillave 
juridike duke i orientuar se si mund t’i mbrojnë të drejtat e tyre.

Në periudhën raportuese, duke vepruar sipas disa parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi 
edhe një problem real dhe ende aktual nga fusha e pensionit të pleqërisë, për çka hapi procedurë 
me iniciativë personale. Përkatësisht, u konstatua shkelje e të drejtave të qytetarëve të cilët janë 
përfshirë në sigurimin pensional vullnetar në shtyllën e dytë pensionale, me shumë të pensionit më 
të ulët. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit, ndërmori shumë aktivitete për përcaktimin e gjendjes 
faktike, me ç’rast iu drejtua Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedon-
isë, të dyja shoqërive pensionale – NLB Shtylla e re pensionale dhe KB Shoqëria e parë pensionale, 
gjithashtu iu drejtua Agjencisë për Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital – MAPAS, 
ndërsa pas përgjigjeve të marra në mënyrë plotësuese inicioi takim të përbashkët me të gjitha palët 
e involvuara, përfshirë edhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Avokati i Popullit, pakontes-
tueshëm konstatoi se mbi 300 të siguruar janë të dëmtuar me shumë të pensionit dukshëm më të 
ulët, për shkak se ishin përfshirë në shtyllën e dytë pensionale, ndërkohë që në kohën kur është 
lidhur kontrata kanë qenë më të moshuar dhe kanë pasur prej 10 deri në 15 vjet deri në realizimin 
e të drejtës së pensionit të pleqërisë.

Avokati i Popullit, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të këtij grupi të të siguruarve pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dërgoi sugjerim se është e nevojshme të bëhet ndryshimi 
i kornizës ligjore e cila e rregullon çështjen e sigurimit pensional vullnetar me fi nancim kapital, në 
drejtim të fshirjes së kësaj kategorie të të siguruarve nga regjistri i Shtyllës së dytë pensionale. 
Gjithashtu, sugjeroi që të analizohet më gjerë gjendja e përgjithshme e anëtarëve që janë të sigu-
ruar, të përfshirë në Shtyllën e dytë pensionale, ndërsa me qëllim të gjetjes së zgjidhjes ligjore 
adekuate dhe gjithëpërfshirëse, me çka në të ardhmen të siguruarit do të realizonin pension të 
denjë. Ministria u përgjigj se është në rrjedhë për këtë gjendje dhe se të njëjtën do ta përcjellë për 
të gjetur mënyrë se si të tejkalohet problemi, ndërsa Avokati i Popullit do të vazhdojë ta monitoroj 
zgjidhjen e problemit edhe në vitin në vijim.

Numri i parashtresave të pranuara nga Avokati i Popullit, për shkak të mos-respektimit të 
afateve ligjore nga ana organeve kompetente shtetërore për realizimin e të drejtave nga sigurimi 
pensional dhe invalidor, edhe këtë vit është i madh. Gjatë vitit raportues, Avokati i Popullit konstatoi 
zvarritje të procedurës para organit të shkallës së dytë për shkak të mos-dërgimit të shkresave të 
nevojshme nga ana e organit të shkallës së parë – shërbimet rajonale të Fondit dhe për shkak të 
mos-dërgimit të vendimeve të plotfuqishme gjyqësore nga ana e Gjykatës Administrative, si dhe 
mungesës ose koordinimit dhe efi kasitetit të pamjaftueshëm në punën e organeve përgjegjëse. Në 
këto raste Avokati i Popullit në mënyrë të vazhdueshme kërkonte dhe sugjeronte që secili, në suaza 
të kompetencave të veta, t’i ndërmerr aktivitetet e nevojshme, sepse qytetarët pa nevojë detyrohen 
të presin gjatë kohë që të marrin akt në lidhje me kërkesën për realizimin e të drejtave nga fusha 
pensionale.

Një numër më i vogël i parashtresave të parashtruara kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës 
së pensionit familjar, ndërsa gjatë veprimit sipas të njëjtave Avokati i Popullit konstatoi se arsyeja 
e realizimit të ngadaltë të së drejtës për pension familjar, në rastet e prezencës së elementit të 
jashtëm, është për shkak të nevojës së kontrollimit të stazhit të realizuar tek ne dhe në shtetin e 
huaj për shkak të eliminimit të dyshimit eventual për dyfi shim të stazhit. Në të kundërtën, Ligji për 
sigurimin pensional dhe invalidor imponon shlyerjen e njërit stazh për shkak të pamundësisë që i 
siguruari ta realizojë stazh në dy shtete të ndryshme dhe në një periudhë të njëjtë kohore. Ndërkaq, 
në lidhje me parashtresat për realizimin e të drejtës së pensionit në bazë të marrëveshjeve bilat-
erale dhe ndërkombëtare, Avokati i Popullit përmes kontakteve të vazhdueshme me Ombudsmanët e 
shteteve respektive, intervenoi në drejtim të realizimit të të drejtave të qytetarëve, pas çka si rezul-
tat i bashkëpunimit të mirë ndërkombëtar dhe veprimit të suksesshëm, qytetarët të cilët i plotësonin 
kushtet ligjore e realizuan të drejtën e pensionit.
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Edhe pse në numër më të vogël nga periudha paraprake raportuese, në këtë vit raportues janë 
parashtruar parashtresa për shkak të shkeljes së të drejtave në lidhje me pensionin si çështje të 
përmbarimit. Sipas këtyre rasteve, Avokati i Popullit veproi në atë mënyrë që i sugjeroi organit kom-
petent për ndalimin e shumës së lejuar ligjore, e cila nuk duhet të tejkalojë një të tretën e shumës së 
pensionit. Në të gjitha rastet në të cilat intervenoi Avokati i Popullit, u veprua sipas sugjerimeve tij.

Avokati i Popullit intervenoi edhe sipas parashtresave të qytetarëve të cilat kishin të bëjnë me 
të drejtat e parealizuara të kompensimit në para për lëndim trupor, të drejtat e parealizuara të ven-
dosjes në shtëpitë me qira, të drejtat e pensionit minimal, të drejtat e luftëtarëve dhe invalidëve të 
luftës, të drejtat në bazë të aftësisë së të zvogëluar ose mbetur për punë dhe ngjashëm dhe në raste 
kur pakontestueshëm konstaton shkelje të drejtave ju ndihmonte që të njëjtat t’i realizojnë.

• Për realizimin e të drejtave të sigurim-
it pensional dhe invalidor shpeshherë 
qytetarët janë të detyruar që vite me rad-
hë të udhëheqin procedura administrative 
dhe gjyqësore, për shkak se as Komisioni 
Shtetëror në Shkallë të Dytë, e as Gjykata 
Administrative nuk vendosin në mënyrë 
meritore sipas kërkesave të tyre;

• Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i 
Maqedonisë vazhdon ta ndërpresë pagesën 
e pensionit para se akti juridik të bëhet 
përfundimtarë dhe i plotfuqishëm, me çka 
vepron në dëm të qytetarëve; dhe

• Një grup i qytetarëve të cilët ishin më 
të moshuar dhe kishin prej 10 deri në 
15 vjet deri në realizimin e të drejtës së 
pensionit të pleqërisë, për shkak të përf-
shirjes së tyre në Shtyllën e dytë pensio-
nale (Fond), janë dëmtuar me pagesë të 
pensioneve më të ulëta të cilat nuk janë 
konform kontributeve të paguara për 
stazhin pensional.

Konstatime

• Komisioni Shtetëror për Vendosje në Pro-
cedurë Administrative dhe Procedurë nga 
Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë të 
praktikoj miratimin e aktvendime meritore 
në raste kur qytetarët paraprakisht disa 
herë kanë udhëhequr procedura adminis-
trative;

• Fondi t’i respektojë në mënyrë konsekue-
nte dispozitat e Ligjit për procedurën e 
përgjithshme administrative dhe Ligjit për 
sigurim pensional invalidor, në lidhje me 
aktet administrative të plotfuqishme dhe 
përfundimtare; dhe

• Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, si 
propozues i autorizuar, të zbatojë  proce-
durë për ndryshimin e Ligjit për sigurim 
pensional me fi nancim kapital, në drejtim 
të fshirjes së kësaj kategorie të të siguru-
arve nga regjistri i Shtyllës së dytë pen-
sionale.

Rekomandime
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Të drejtën e mbrojtjes shëndetësore, në vitin 2016, qytetarët e realizuan me vështirësi dhe 
përmes procedurave të stërzgjatura. Është vërejtur një rritje e vogël e numrit të parashtresave të 
parashtruara në krahasim me vitin paraprak, ndërsa problemet për të cilët është kërkuar mbrojtje 
janë pothuajse identike, përkatësisht nuk ka përparim të konsiderueshëm pozitiv në qasjen deri te 
të drejtat e mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. Edhe në këtë vit raportues domino-
jnë parashtresat për realizimin e të drejtave për mbrojtje shëndetësore dhe sigurim shëndetësor në 
lidhje me participimin e shërbimeve shëndetësore, refundimin e mjeteve për shërbime shëndetësore 
dhe ngjashëm, ndërsa më prezent është problemi i zvarritjes së procedurave, si para organit të 
shkallës së parë ashtu edhe para atij të shkallës së dytë.

Njëkohësisht, qytetarët të cilët çdo ditë u drejtohen zyrave të Avokatit të Popullit, gjithnjë e më 
shpesh e shprehin pakënaqësinë e tyre nga projekti “Termini im”, i cili në vend që të kontribuojë për 
mbrojtje shëndetësore më të thjeshtë dhe më efektive, i njëjti krijoi kaos në shëndetësinë publike. 

Problemi me pagesën e participimit për shërbime shëndetësore këtë vit ishte posaçërisht 
karakteristik tek pacientet e bashkësisë etnike rome, të cilët në kushte të kontrolleve të pasiguruara 
gjinekologjike në komunën e Shuto Orizarës ishin të detyruara të zgjedhin gjinekolog amë në ordi-
nanca private gjinekologjike në komuna të tjera. Ankesat e tyre ishin se nga ana e gjinekologëve të 
zgjedhur privatë për mjek amë ishin të detyruara të paguajnë për kontrollet të cilat në përputhje me 
dispozitat janë falas. Pas sugjerimeve se pa bazë i paguajnë kontrollet gjinekologjike Avokati i Popul-
lit iu drejtua Fondit për Sigurim Shëndetësor me kërkesë që të kryej kontroll dhe inspektim në disa 
ordinanca shëndetësore private. Duke e pasur parasysh se kontrolli dhe inspektimi i ndërmarrë nuk 
dhanë rezultate pozitive, ndërsa parashtresat në lidhje me këtë problem edhe më tutje parashtro-
heshin, Avokati i Popullit deri te Fondi për Sigurim Shëndetësor paraqiti Mendim, me ç’rast sugjeroi 
që të kryhet kontroll i paparalajmëruar në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave Publike, gjë 
që u pranua dhe kontrollet e tilla u realizuan. Megjithatë, gjatë kontrolleve, përveç parregullsive të 
vogla, nuk ishin gjetur dëshmi për arkëtimin e mjeteve fi nanciare shtesë dhe participimin për ofrimin 
e shërbimeve shëndetësore në kundërshtim me dispozitat edhe pse gratë Rome vinin në dukje një 
gjendje të ndryshme.

Problemi prezent tanimë disa vjet, me mospasjen e ordinancës shëndetësore gjinekologjike 
në ambulancën e Shuto Orizarës nuk është tejkaluar as në periudhën raportuese. Avokati i Popullit 
duke e monitoruar këtë problem, por edhe pas parashtresës së pranuar nga organizata joqeveritare 
“Iniciativa e Grave Rome nga Shuto Orizari”, dërgoi sugjerim pranë Ministrisë së Shëndetësisë që 
të ndërmerr aktivitete dhe masa urgjente për tejkalimin e problemit me kontrollet gjinekologjike të 
grave në Shuto Orizarë. Mandej, për zgjidhjen e përhershëm të këtij problemi dhe punësimin e gjine-
kologëve në ambulancën në fjalë Avokati i Popullit sugjeroi se është i nevojshëm realizimi në mënyrë 
konsekuente i Programit për mbrojtje aktive të nënave dhe fëmijëve në Republikën e Maqedonisë me 
të cilin, veç tjerash, është paraparë edhe sigurimi i shërbimeve gjinekologjike nga ASGJS – Çair në 
ambulancën në Shuto Orizarë. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit fi lluan kontrollet gjinekologjike 
në ambulancën e përkatëse me ardhjen e gjinekologut-specialist një herë në javë, megjithatë prob-
lemi ende nuk është zgjidhur përgjithmonë.

Problemi me participimin u evidentua edhe në disa raste kur pacientëve të përkujdesur në 
klinikat universitare nuk ju jepej fl etë-lëshim derisa nuk i paguajnë mjetet fi nanciare për participim. 
Përsëri, me këtë problem më shumë ballafaqohej bashkësia Rome, ndërsa për disa prej tyre par-
ashtresë parashtronte organizata joqeveritare – Asociacioni i Qytetarëve për Mbrojtje të Grave dhe 
Fëmijëve “LIL”-Shkup. Avokati i Popullit vuri në pah se mjekimi spitalor dhe dhënia e fl etë-lëshimeve 
nuk guxon të kushtëzohet me pagesën paraprake të participimit. Në raste kur qytetarët në ndërkohë 
i paguanin mjetet e nevojshme e ndërpriste procedurën, në të kundërtën e sugjeronte zbatimin 
adekuat dhe të tërësishëm të Ligjit për sigurim shëndetësor dhe Rregulloren për përmbajtjen dhe 
mënyrën e realizimit të të drejtave dhe obligimeve të sigurimit të obligueshëm shëndetësor sipas të 
cilit pas mjekimit të kryer spitalor, institucioni shëndetësor spitalor, personit të siguruar i jep fl etë-
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lëshim dhe këshillë, ndërsa mjekut të zgjedhur udhëzim për mjekim të mëtejmë, pas çka klinikat u 
jepnin qytetarëve fl etë-lëshim.

Një numër i konsiderueshëm i parashtresave, në periudhën raportuese, kishin të bëjnë me 
zvarritjen e procedurave administrative nga Ministria e Shëndetësisë dhe shërbimet rajonale të Fon-
dit për Sigurim Shëndetësor. Në të gjitha lëndët u konstatua veprim i pa-azhurnuar dhe zgjatje e 
procedurave me muaj, përkatësisht mosveprim në afat ligjor sipas kërkesave të qytetarëve dhe 
veprim me vonesë sipas aktgjykimeve të miratuara nga Gjykata Administrative. Së këtejmi, si arsye 
për veprimin jo efi kas u konstatua dërgimi me vonesë i shkresave nga njëri organ tek tjetri si dhe 
kompletimi jo në kohë i dokumentacionit. Kështu për shembull, në një rast konkret pas kalimit të dy 
viteve dhe pas aktiviteteve të Avokatit të Popullit për kompletimin e shkresave të lëndës, qytetari 
përfundimisht pranoi vendim të shkallës së dytë.

Për tejkalimin e veprimit të joefi kas, Avokati i Popullit zbatoi këqyrje të numërta mbi lëndët e 
këtilla, si pranë Ministrisë së Shëndetësisë, e cila vepron si organ i shkallës së dytë, ashtu edhe pranë 
shërbimeve rajonale të Fondit për Sigurim Shëndetësor, duke sugjeruar që të veprojnë në afatet e 
parapara ligjore, me të vetmin qëllim që përveç respektimit të principeve të procedurës administra-
tive, në mënyrë konsekuente të sigurohet dhe parimi i sigurisë juridike të qytetarëve.

Gjatë vitit të kaluar raportues, Avokati i Popullit ndërmori aktivitete edhe sipas parashtresave të 
parashtruara nga organizata joqeveritare “HOPS”, për probleme në trajtimin e të varurve në qendrën 
për mjekimin e varësisë pranë spitalit të përgjithshëm në Veles. Pas inspektimit të drejtpërdrejtë u 
konstatua domosdoshmëria e sigurimit të privatësisë së pacientëve gjatë pranimit të terapisë. Në 
këtë kontekst, Avokati i Popullit e vuri në dukje respektimin e detyrueshëm të dispozitës së nenit 
28 të Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, sipas së cilës pacienti, gjatë intervenimit ose 
përkujdesit mjekësor, duhet të ketë privatësi dhe intervenimi mjekësor të jepet në prezencë vetëm 
të atyre personave të cilët janë të domsdoshëm për intervenimin mjekësor. Sugjerimi u pranuar, 
ndërsa Qendra siguroi kushte për respektimin e privatësisë së pacientëve gjatë pranimit të terapisë 
në prezencë të personave mjekësor edhe gjatë kohës së vikendeve dhe pushimeve.

Në një rast tjetër, sipas parashtresës së parashtruar nga Asociacioni për Mbështetjen e Person-
ave që Jetojnë me HIV – “ZAEDNO POSILNI” (SË BASHKU MË TË FORTË), Avokati i Popullit ndërmori 
aktivitete ndaj IPSH Klinika Universitare për Traumatologji, Sëmundje Ortopedike, Anestezion, Riani-
macion, Mjekim Intensiv dhe Qendra Urgjente, me ç’rast kërkoi që pikë së pari të pranohet pacienti, 
ndërsa më pastaj edhe të zbatohet intervenimi mbi pacientin i cili paraprakisht ishte hospitalizuar 
në IPSH Klinika Universitare për Sëmundje Infektive. Në këtë lëndë u realizua bashkëpunimi dhe 
u kërkua mbikëqyrje profesionale nga ana e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar i cili 
rezultoi me lëshime të konstatuara në punën e institucioneve identike shëndetësore me sugjerimet 
e dhëna paraprake të Avokatit të Popullit.

Në këtë vit raportues, Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave ku kërkohej mbikëqyr-
je profesionale nga ana e Dhomës së Mjekëve të R.M., megjithatë e njëjta nuk mundej të realizohej 
për shkak të mungesës së mjeteve fi nanciare, për çka Avokati i Popullit dërgoi Informatë të veçantë 
deri tek ministri i Shëndetësisë me propozim që mjetet e nevojshme të parashikohen në buxhet ose 
të ridedikohen nga ndonjë zë paragraf buxhetor, gjë që u pranua dhe në të ardhmen mjetet e tilla do 
të përfshihen në Programin e shëndetit publik. 

Përveç punës me lëndë, Avokati i Popullit në periudhën raportuese realizoi hulumtim për zba-
timin e të drejtave të personave të vendosur në institucionet e specializuara shëndetësore në Demir 
Hisar, Negorci dhe Shkup. Për gjendjet e konstatuara Avokati i Popullit përgatiti Informatë të veçantë 
me konstatime dhe rekomandime konkrete, me ç’rast, mes tjerash, rekomandoi edhe miratimin e 
një dokumenti strategjik – Strategjia e Shëndetit Mendor, me çka do të sigurohen parakushte për 
vazhdimin e procesit të deinstitucionalizimit, përmes hapjes së qendrave të shëndetit mendor, ndër-
sa njëherësh do të përforcohet parandalimi në fushën e shëndetit mendor, me theks të veçantë për 
kujdes të vazhdueshëm ndaj personave të sëmurë mendor. 
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• Vazhdon perceptimi i qytetarëve për joefi -
kasitetin e projektit “Termini im” dhe pak-
ënaqësia tyre për shkak të pritjes së gjatë 
për ndonjë shërbim mjekësor, me çka edhe 
pse të siguruar, shpesh janë të detyruar 
të shfrytëzojnë shërbime të institucioneve 
shëndetësore private; dhe

• Për shkak të veprimit jo me kohë dhe jo-
efi kase të Fondit për Sigurim Shëndetësor 
dhe Ministrisë së Arsimit, qytetarët edhe 
më tutje vite me radhë presin zgjidhjen e 
kërkesave të tyre;

• Në komunën e Shuto Orizarës nuk është 
zgjidhur problemi i punësimit të gjineko-
logut në ambulancë, me çka pacientet 
pengohen në realizimin e të drejtave nga 
fusha e mbrojtjes shëndetësore;

• Një pjesë e Ordinancave shëndetësore 
gjinekologjike private pa bazë kryejnë 
pagesë të mjeteve fi nanciare për kontrolle 
gjinekologjike dhe participim për shër-
bimet të cilat janë falas, ndërsa kompe-
tentët nuk shohin mënyrë se si t’i konsta-
tojnë pohimet e këtilla dhe

• Procedura të gjata dhe realizim jo me 
kohë i mbikëqyrjes profesionale është 
konstatuar edhe gjatë veprimit të Dhomës 
së Mjekëve të R.M. sipas kërkesave për 
mbikëqyrjen profesionale të paraparë me 
Ligjin për mbrojtjen shëndetësore. Kufi zi-
met, para së gjithash, janë për shkak të 
mungesës së mjeteve fi nanciare.

Konstatime

• Organet kompetente seriozisht ta shqyr-
tojnë këtë reformë në sistemin shëndetë-
sor, me qëllim të realizimit pa pengesë të 
të drejtës së mbrojtjes shëndetësore të 
qytetarëve dhe qasjes deri te shërbimet 
shëndetësore efi kase në institucionet shën-
detësore publike;

• Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe Min-
istria e Shëndetësisë të ndërmarrin ak-
tivitete të vazhdueshme për eliminimin e 
problemit të mos-efi kasitetit dhe zvarritjes 
së procedurave administrative, me çka 
pa pengesë do të realizohen të drejtat e 
qytetarëve në afatet e parapara ligjore. 
Avokati i Popullit rekomandon mbajtje të 
rregullt të takimeve të përbashkëta mes 
përfaqësuesve të Fondit dhe Ministrisë;

• Të ndërmerren aktiviteteve urgjente për 
punësimin e një specialisti-gjinekolog në 
ambulancën në Shuto Orizarës dhe të 
sigurohet zgjidhje afatgjate e mbrojtjes 
shëndetësore të femrave në këtë komunë;

• Fondi për Sigurim Shëndetësor ta për-
forcojë kontrollin në ambulancat shën-
detësore gjinekologjike në lidhje me 
pagesën e participimit për shërbime 
shëndetësore të cilat janë falas dhe janë 
të mbuluara me mjete nga Fondi, si dhe 
të gjejë formë për zbatim në mënyrë 
konsekuente të kontrolleve gjinekologjike 
falas; dhe

• Ministria e Shëndetësisë të sigurojë zgjid-
hje afatgjate për fi nancimin e mbikëqyrjes 
profesionale të Dhomës së Mjekëve të 
R.M. përmes buxhetit ose përmes ndonjë 
zëri të posaçëm në Programin e shëndetit 
publik.

Rekomandime
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Rekomandimet e Avokatit të Popullit për respektimin e të drejtave të fëmijës, sigurimin e të 
drejtave dhe lirive të barabarta për të gjithë fëmijët, mundësimin e jetesës me dinjitet dhe respek-
timin e fëmijës si bartës të këtyre të drejtave, as në këtë periudhë raportuese, nuk janë zbatuar në 
tërësi.

Nga veprimi me lëndë dhe aktivitet jashtë lëndëve Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jëve dhe personave me aftësi të kufi zuar e vë në dukje progresin e pa-konsiderueshëm sa i përket 
realizimit të të drejtave të fëmijës në familje, entet dhe institucionet për mbrojtje. Si rezultat i kësaj 
gjendje fëmijët ende pamjaftueshëm i dinë të drejtat e tyre, nuk i identifi kojnë mekanizmat për 
mbrojtje, dhe as nuk janë mjaft të inkurajuar që të denoncojnë çfarëdo qoftë shkelje, pavarësisht se 
mosrespektimi ose shkelja e të drejtës ndodh në familje, shkollë apo në ndonjë institucion tjetër që 
ka për obligim të kujdeset për të drejtat dhe interesat e tij.

TË DREJTAT E FËMIJËS

Rëndësia e familjes si dhe ndikimi i prindërve/kujdestarëve në zhvillimin dhe edukimin e drejtë 
të fëmijës dhe formimin e personalitetit të tij është e padiskutueshme. Në raste kur familja nuk 
mund të kujdeset për fëmijën, organet dhe institucionet për mbrojtje të fëmijës janë të obliguar të 
ndërmarrin masa adekuate për kujdesin dhe shkollimin e tij adekuat, në përputhje me interesin më 
të mirë të fëmijës. Megjithatë, përvoja e Avokatit të Popullit tregon se për shkak të problemeve mes 
të rriturve, shumë shpesh, fëmijët janë të detyruar të jetojnë të ndarë nga njëri ose të dy prindërit, 
ku mbajtja e marrëdhënieve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta të fëmijës me prindin zhvil-
lohet me vështirësi, ndërsa në shumë raste këto kontakte edhe nuk mbahen.

Kjo që u tha, rezulton edhe nga numri i madh i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit 
të Popullit nga kjo fushë e që ka të bëjë me marrëdhëniet familjare, ndërsa në këtë sferë numri i 
kërkesave për mbrojtje të të drejtës së marrëdhënies personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta u 
prinë të drejtave të tjera. 

Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit konstaton se fëmija, si në bashkësitë mar-
tesore ashtu edhe ato jashtëmartesore gjithmonë është viktimë e të rriturve, të cilët për shkak të 
hakmarrjes personale dhe padurimit e shfrytëzojnë si instrument, duke mos u kujdesur për ndjen-
jat dhe të drejtat e tij. Edhe pse për këtë të drejtë më së shpeshti parashtresat u parashtruan nga 
prindërit të cilët vinin në dukje shkeljet, para së gjithash, të të drejtave të tyre, ndërsa pastaj të të 
drejtave të fëmijës dhe shprehnin pakënaqësi prej punës së ekipeve profesionale, duke i akuzuar se 
punojnë në interes të njërit ose prindit tjetër, Avokati i Popullit, në rastet e këtilla, vepronte nga as-
pekti i respektimit të të drejtës së fëmijës. Në këtë kontekst, angazhohej për realizimin e të drejtës 
së fëmijës që të jetojë me të dy prindërit dhe pa pengesë të realizojë kontakte dhe takime me prindin 
me të cilin nuk jeton vazhdimisht. 

Nuk ka përparim të dukshëm në lidhje me efi kasitetin e qendrave të cilat e ndjekin zbatimin e 
të drejtës prindërore dhe realizimin pa pengesa të aktvendimeve të tyre për takime, veçanërisht në 
rastet kur njëri nga prindërit është jashtë shtetit.

Avokati i Popullit, në bashkëpunim me Institucionin Publik Enti për Aktivitete Sociale intervenoi 
në raste individuale në lidhje me dyshimet e parashtruesve në punën profesionale dhe kërkonte që 
të kryhet mbikëqyrje profesionale mbi punën e ekipit, ku jepeshin udhëzime për veprim më kualitativ 
dhe gjithëpërfshirës në interes të fëmijës dhe respektimin e të drejtave të tij.

Duke e ndjekur mënyrën e veprimit dhe aktivitetet e ndërmarra nga ana e qendrave kompe-
tente për punë sociale, Avokati i Popullit konstatoi se aktvendimi i miratuar për realizimin e takimeve 
shpeshherë nuk mund të zbatohej dhe të realizohej e drejta, veç tjerash, edhe për shkak të kapac-
iteteve dhe mundësive të qendrave kompetente, me çka formalisht vetëm se pranohet si e drejtë e 
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cila në praktikë nuk mund të realizohet. Për këtë arsye, Avokati i Popullit rekomandoi me përpikëri 
më të madhe dhe në vazhdimësi të monitorohet gjendja e fëmijëve dhe familjeve me përpikëri më të 
madhe dhe në vazhdimësi, ndërsa veçanërisht e fëmijëve që janë në rrezik, fëmijëve që bien ndesh 
me ligjin, si dhe fëmijëve nga familje jofunksionale që të parandalohen pasojat negative. Gjithmonë 
të dëgjohet fëmija kur ka nevojë, të merret parasysh mendimi i tij, në përputhje me moshën dhe 
pjekurinë e fëmijës, si dhe me kohë t’u sugjerohet prindërve për dobësitë në sjelljen dhe edukimin 
e fëmijëve dhe të ndërmerren masa tjera në përputhje me Ligjin për familjen.

Avokati i Popullit e përsërit rekomandimin se është e nevojshme që të ndërmerren masa paran-
daluese për zbulimin me kohë të rreziqeve dhe të udhëzohen në vende këshillëdhënëse për familje 
me komunikim dhe marrëdhënie të çrregulluara, me qëllim që të parandalohen çrregullime më të 
mëdha të bashkësisë martesore/jashtëmartesore, ndërsa me këtë edhe pasojat eventuale negative 
për mospërfi lljen ose abuzimin e fëmijës në familje.

Parashtresat për mbrojtjen e fëmijës nga dhuna i parashtronin prindërit duke e vënë në dukje 
shkeljen e drejtave për shkak të mos-marrjes së masave nga ana e shkollës (kuadri mësimdhënës 
dhe shërbimi pedagogjik-psikologjik) në raste të dhunës ndërmjet fëmijëve, mes të cilave kishte 
peticione nga prindërit për zhvendosjen e fëmijëve nga një klasë ose shkollë në tjetër për shkak të 
sjelljes jo të përshtatshme ose të dhunshme të nxënësit.

Duke vepruar për mbrojtjen e drejtës së arsimimit të të gjithë fëmijëve, në bazë të bara-
bartë dhe pa diskriminim, Avokati i Popullit përmes këqyrjeve të drejtpërdrejta dhe bisedave me 
përgjegjësit e shkollave e konstatonte gjendjen faktike dhe paraqiste sugjerim që të ndërmerren 
masa parandaluese për pengimin e çfarëdo lloji të dhunës ndërmjet fëmijëve, veçanërisht gjatë 
qëndrimit të tyre në shkollë, kur janë në përgjegjësi të kuadrit arsimorë dhe kuadrit pedagogjik-
psikologjik. Gjithashtu, Avokati i Popullit rekomandonte qasje multidisiplinare në menaxhimin e 
gjendjes, përmes përfshirjes së personave kompetent profesional të qendrave për punë sociale dhe 
organeve tjera profesionale në drejtim të gjetjes së zgjidhjeve të përshtatshme për mbrojtjen e 
fëmijëve si dhe punë dhe trajtim adekuat për përmirësimin dhe korrigjimin e sjelljes së dhunshme 
të fëmijëve.

Nga vizitat e shkollave fi llore në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe bisedat me më 
shumë se 1300 nxënës, si dhe nga bisedat me nxënës të cilët e vizituan zyrën e Avokatit të Popullit, 
pa diskutim rezulton se ka raste që mund të regjistrohen me termin dhunë ndaj fëmijës nga ana e 
kuadrit arsimor. Megjithatë, fëmijët shpeshherë nuk i paraqesin rastet ose vetëm e informojnë ku-
jdestarin e klasës, duke e pranuar si normale sjelljen e tillë nga ana e arsimtarit, që e njëjta ishte 
konfi rmuar edhe gjatë takimeve me nxënësit e zgjedhur si mbrojtës të drejtave në shkollat fi llore 
dhe të mesme në Manastir, Prilep, Ohër, Gostivar, Strugë, Kavadar, Dibër, Tetovë, Kumanovë dhe 
Shtip.

Për të këtë që u tha, nuk është parashtruar parashtresë tek Avokati i Popullit, vetëm se në 
një rast me të dhëna për maltretim psikik dhe sjellje të papërshtatshme të profesorit të angazhuar 
me kohë të caktuar, respektivisht në zëvendësim, të cilit në ndërkohë i përfundoi kontrata. Në rast 
tjetër, duke vepruar sipas parashtresës të një prindi me pohime për maltretim fi zik të fëmijës të 
përkujdesur në çerdhe të fëmijëve Avokati i Popullit nuk mundi t’i konfi rmoj të dhënat, për shkak se 
nga ngjarja kishte kaluar kohë e gjatë, respektivisht një vit, por pavarësisht kësaj është paraqitur 
Sugjerim deri te drejtori që të ndërmerr masa për monitorimin e sjelljes të kuadrit arsimorë ndaj 
fëmijëve, si dhe masa për sanksionim të çfarëdo qoftë sjelljeje të papërshtatshme dhe joprofesion-
ale ndaj fëmijëve.

Qëndron konstatimi i Avokatit të Popullit se nevojitet vendosje e sjelljes miqësore në relacion 
nxënës-arsimtar/profesor, përkushtim më i madh i shërbimeve profesionale dhe kujdestarëve të 
klasave për gjendjet në klasat e tyre dhe denoncimit me kohë dhe sanksionimit të sjelljes, e cila 
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është në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës, ndërsa përmes maltretimit/dhunës fi zike 
dhe psikike shkelen të drejtat e tij.

Avokati i Popullit vazhdoi ta monitoroj realizimin e të drejtave të fëmijëve në rrugë, për të cilët 
në raportet e veta vjetore dhe të veçanta informoi për gjendjen e konstatuar gjatë inspektimeve 
të drejtpërdrejta dhe veprimit me lëndë. Në këtë drejtim, me shqetësim e pranoi informacionin se 
komuna Shuto Orizarë ka kërkuar nga Asociacioni për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës që t’i lirojë 
lokalet e çerdhes së fëmijëve JOUDG “8 Prilli” të cilat i shfrytëzon e ku funksionon dhe punon Qendra 
ditore për fëmijë në rrugë më shumë se tetë vite në këtë komunë. Duke i analizuar arsyet e kërkesës 
së komunës, Avokati i Popullit konstatoi se ka iniciativë dhe kërkesë nga prindërit për formimin e 
grupeve për më të vegjël në çerdhe. 

Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, numri i të cilëve ishte mbi 100 të përkujdesur në 
Qendrën Ditore, e cila siguron jo vetëm përkujdesje të fëmijëve në rrugë por edhe dokumentacion 
personal adekuat, përfshirje në arsim, përkujdesje dhe mbrojtje shëndetësore, të ushqyerit etj, 
Avokati i Popullit dërgoi Mendim deri te kryetari i komunës se veprimi i këtillë nuk është në interes 
më të mirë të fëmijëve të cilët gjithashtu jetojnë në territorin e kësaj komune. Më tutje, sugjeroi 
se vetëqeverisja lokale duhet në mënyrë aktive të marrë pjesë në gjetjen e zgjidhjes, me qëllim që 
Qendra ditore të vazhdojë të funksionojë pa pengesë dhe të veprojë në lokalin ekzistues, i cili tan-
imë është i njohur për bashkësinë lokale. Mendimi u pranua dhe Qendra ditore për fëmijë në rrugë 
vazhdoi të punojë duke i mbrojtur fëmijët si kategori e rrezikuar dhe duke u përpjekur që përmes 
ndihmës dhe përkrahjes t’u ndihmojë fëmijëve dhe familjeve të tyre.

Pas aktivitetit të realizuar jashtë punës me lëndë për perceptimin e kushteve për zbatimin e 
masës edukuese-korrektuese udhëzim në institucionin edukues-korrektues dhe shkallën e realizimit 
të të drejtave të fëmijëve në Institucionin Edukues-Korrektues Tetovë, i cili për momentin është i 
vendosur në Institucione Ndëshkues-Korrektues Burgu Ohër, Avokati i Popullit hapi procedurë me 
iniciativë personale për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të disa fëmijëve të dërguar për vua-
jtjen e masës edukuese në këtë institucion.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave në mënyrë të padiskutueshme konstatoi 
disa raste në të cilat fëmijët kanë rënë ndesh me ligjin dhe vuajnë masën edukuese ndërsa në ndër-
kohë kanë mbushur moshën madhore, përkatësisht, në tre raste konstatoi se fëmijët të cilët janë pa 
prindër, respektivisht kujdes prindëror, që kanë mbushur moshën madhore, më tutje nuk janë nën 
kujdestarinë e Qendrës dhe nuk kanë ku të kthehen pas përfundimit të vuajtjes së masës.

Në kushte të këtilla duke u nisur nga qëllimi i masës edukuese-korrektuese – risocializimi 
dhe përmbajtja e tyre nga përsëritja e veprave penale, sipas Avokatit të Popullit, për shkak të 
gjendjes në të cilën gjinden personat e lartpërmendur (pa prindër dhe familjar për pranim, pa shtëpi 
dhe mjete për ekzistencë), pritshmëritë dhe mundësitë janë të mëdha dhe reale se ata nuk do ta 
përmirësojnë sjelljen derisa janë në institucion për shkak të lëshimit të tyre në liri, kur të njëjtit nuk 
kanë ku të kthehen dhe nuk ka kush të ndikojë pozitivisht që mos të e përsërisin veprën, përkatë-
sisht sjelljen. Gjithashtu, është e dyshimtë se a do të kenë sukses të gjenden në mjedis pa ndihmën 
dhe përkrahjen e personave profesional adekuat, respektivisht shërbimeve, nëse e kemi parasysh 
se bëhet fjalë për persona me nivel të ulët të arsimimit dhe status të ulët social, për të cilët nuk 
paraqesin interes as familjarët e tyre më të largët.

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit dërgoi Mendim deri te IP 
Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit si organ nën kujdestarin e së cilës ishin 
këta fëmijë/persona, për të iniciuar takim me organet e tjera (Enti për Veprimtari Sociale, Ministria 
e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve etj.) 
për t’i informuar për gjendjen e personave të cilët, para pak kohe, kanë mbushur moshën madhore 
dhe për gjetjen të zgjidhjes adekuate për ndihmë si dhe pranimin e tyre pas përfundimit të masës 
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sepse nuk ka kush të kujdeset për ta, me të vetmin qëllim që mos i përsërisin veprat. Gjithashtu, 
kërkoi që, në bashkëpunim me organet kompetente të përcaktohet numri i fëmijëve të cilët për 
momentin vuajnë masën edukuese-korrektuese në IEK Tetovë, ndërsa janë në gjendje të ngjashme 
ose të njëjtë, për shkak të planifi kimit më të gjerë dhe gjithëpërfshirës të aktiviteteve dhe masave 
për ndihmë dhe përkrahje të personave në raste të këtilla.

Nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, Avokati i 
Popullit u njoftua se janë ndërmarrë masa për përcaktimin e numrit të personave të cilët e vuajnë 
masën edukuese-korrektuese, me ç’rast konfi rmuan se tre fëmijë kanë mbushur moshën madhore, 
ndërsa një fëmijë ishte pa kujdestar të caktuar. Për këtë, së bashku me qendrën u ndërmorën aktiv-
itete për caktimin e kujdestarit për fëmijën e mitur, ndërsa njëherësh në bashkëpunim me qendrat 
kompetente për punë sociale dhe me përfshirjen e organizatave qytetare dhe vetëqeverisjes lokale, 
do të intensifi kohen aktivitetet për ndihmë dhe përkrahje të këtyre personave dhe në këtë kontekst 
planifi kohen aktivitete për përgatitjen e programit nacional për reintegrimin e tyre në shoqëri.

Duke e ndjekur gjendjen e personave të pastrehë të cilëve, në mesin e vitit 2016 nga ana e 
Qytetit të Shkupit iu rrënuan shtëpitë e improvizuara, Avokati i Popullit zbatoi inspektim të drejt-
përdrejtë dhe konstatoi se bëhet fjalë për 31 familje Rome, Nën Kalanë e Shkupit, të cilët ishin 
në gjendje të rëndë, jetonin në tenda, pa drita, pa ujë të pijshëm dhe pa asnjë ndihmë nga ana e 
institucioneve. Gjatë vizitës është konstatuar se janë gjithsej 135 persona prej të cilëve 78 fëmijë 
(mes tyre edhe foshnja), si dhe dy gra shtatzëna.

Për tejkalimin e problemit dhe realizimin e të drejtës për strehimin e këtyre personave, veça-
nërisht të fëmijëve, ndërsa duke pasur parasysh këtë që u tha, Avokati i Popullit u drejtua me disa 
intervenime (Sugjerim, Rekomandim dhe Informatë) deri tek Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
prej të cilës kërkoi dhe rekomandoi që urgjentisht, në bashkëpunim me organet tjera dhe Ministrinë, 
të ndërmarrin masa dhe aktivitete për sigurimin e përkohshëm të objekteve të përshtatshëm për 
jetën e fëmijëve, si dhe masa për zgjidhjen afatgjate të çështjes së strehimit të këtyre familjeve, 
duke e pasur parasysh se të njëjtat nuk kanë shtëpi, kushtet ku jetojnë për momentin janë nën çdo 
minimum dhe e çrregullojnë dinjitetin e tyre njerëzor. Avokati i Popullit posaçërisht potencon që të 
merren parasysh kushtet klimatike të cilat nuk lejojnë banim në ambient të hapur.

Edhe krahas përgjigjeve se janë duke u ndërmarrë masa, në të vërtetë këto familje, së bashku 
me fëmijët e tyre, një periudhë të gjatë kohore mbetën pa përkujdesje (në ambient të hapur), mad-
je vetëm në dhjetor kur u përkeqësuan kushtet klimatike, ndërsa temperaturat u ulën në mënyrë 
drastike institucionet u angazhuan seriozisht për vendosjen e përkohshme të disa familjeve, ndërsa 
zgjidhje afatgjate ende nuk është gjetur.

Sipas Avokatin e Popullit dhe Konventës për të Drejtat e Fëmijës kjo që u tha më lartë nuk 
është asgjë tjetër përveç se mosrespektim dhe shkelje fl agrante e të drejtave të fëmijës dhe parimit 
të interesit më të mirë.

Realizimi i të drejtave të migrantëve/refugjatëve, si dhe kujdesi dhe trajtimi të cilin ua ofron 
shteti, veçanërisht mbrojtja e të drejtave të fëmijëve migrantë/refugjatë dhe fëmijëve të pasho-
qëruar të cilët janë të vendosur në Qendrat e Përkohshme Transitore ishte në fokusin e interesit të 
Avokatit të Popullit, duke pasur parasysh krizën e refugjatëve në të cilën gjendet shteti.

Politikat dhe aktivitetet e kompetentëve gjatë krizës së refugjatëve e pasqyruan paaftësinë e 
institucioneve për të menaxhuar dhe koordinuar përmes respektimit të plotë të obligimeve ndërkom-
bëtare për regjistrim dhe evidencë përkatëse, trajtim dinjitoz dhe human të fëmijëve si kategori 
veçanërisht e rrezikuar, duke i përfshirë edhe fëmijët e pashoqëruar.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit me iniciativë personale hapi procedurë për mbrojtjen e të 
drejtave të një fëmije të pashoqëruar në Qendrën e Përkohshme Transitore Tabanoc dhe pas inicia-
tivës së tij kompetentët i caktuan kujdestar. Gjithashtu, realizoi vizitë në Shtëpinë e Sigurt ku ishin 
vendosur 4 fëmijë të pashoqëruar dhe konstatoi se ndaj tyre ndërmerren masa dhe mbahen proce-
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dura për mbrojtjen e të miturve të pashoqëruar, në përputhje me Procedurat Standarde Operative.
Përveç kësaj, Avokati i Popullit shpreh shqetësim dhe konsideron se duhet të merret më seri-

ozisht zgjidhja e çështjes së mbrojtjes së fëmijëve të pashoqëruar nga ana e kujdestarëve, si dhe 
nga organet dhe institucionet në qendrat e përkohshme transitore, me qëllim që të pengohet largimi 
i fëmijës së pashoqëruar pa leje dhe pa njohuri të kujdestarit.

Avokati i Popullit sugjeroi se madje edhe në raste të këtilla nuk guxon të anashkalohet obligimi 
i kujdestarit i cili e zëvendëson prindin e fëmijës së pashoqëruar dhe duhet të kujdeset për të drejtat 
dhe interesin më të mirë të tij.

Në periudhën raportuese si anëtar i Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës Jug-
lindore, Avokati i Popullit organizoi takim tematik kushtuar fëmijëve refugjatë dhe fëmijëve të 
pashoqëruar, në të cilin mes tjerash u konstatua se në secilin shtet duhet të sigurohet se të gjitha 
aktivitetet që kanë të bëjnë me këta fëmijë të rezultojnë nga interesat më të mirë të tyre, ndërsa 
procedurat për përcaktimin e kujdestarit të përforcohen, me qëllim që me të vërtetë të funksionojnë 
në këtë drejtim. Gjithashtu, të sigurohen kushte adekuate për fëmijët në strehimore ose në kampe 
të cilat duhet të jenë në përputhshmëri me Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për kujdes alter-
nativ të fëmijëve, si dhe të sigurohen kushte për qasje deri te arsimi dhe shërbime të përmirësuara 
për përkrahje, me ç’rast vëmendje e veçantë t’i përkushtohet shëndetit psikik të fëmijëve refugjatë/
migrantë, në përputhje me moshën e tyre dhe të ndërmerren masa për këshillim adekuat terapeutik 
për familjet e tyre.

Në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, fëmija ka të drejtë për nivel lartë të 
mbrojtjes mjekësore dhe shëndetësore dhe rehabilitim, ndërsa shteti duhet të përpiqet që asnjë 
fëmijë të mos privohet nga e drejta e mbrojtjes shëndetësore adekuate.

Një numër i vogël i ankesave individuale u parashtrua pranë Avokatit të Popullit në lidhje 
me sigurimin dhe realizimin e të drejtës për mbrojtje shëndetësore të fëmijës por, duke e ndjekur 
gjendjen e përgjithshme, me iniciativë personale intervenonte për mbrojtjen e një grupi të fëmi-
jëve të cilët ishin të prekur nga politika të caktuara shëndetësore në dëm të tyre, me çka u ishte 
pamundësuar që plotësisht ta realizojnë të drejtën e mbrojtjes shëndetësore përkatëse.

Për më tepër, pas njohurive të marra nga mjetet e informimit publik, Avokati i Popullit hapi 
procedurë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve me sëmundje endokrinologjike, të cilët mjeko-
hen në Institucionin Shëndetësor Publik Klinika Universitare për Sëmundje të Fëmijëve – Shkup, 
për shkak të sigurimit jo me kohë të terapisë së nevojshme për mjekim. Duke e hulumtuar rastin 
konstatoi se fëmijët mjekohen me katër lloje të hormoneve për rritje dhe shpeshherë ballafaqohen 
me mungesë të terapisë, ndërsa prindërit e fëmijëve janë të ekspozuar në shpenzime fi nanciare, 
meqenëse disa herë gjatë tre muajve duhet të vijnë në klinikën në Shkup që ta marrin terapinë për 
fëmijët e tyre. Përveç kësaj, Avokati i Popullit realizoi këqyrje dhe bisedoi me drejtorët e Klinikës 
për Sëmundje të Fëmijëve, ku mori informata të reja, përkatësisht se një pjesë e fëmijëve, që nga 
fi llimi trajtohen me hormon për rritje në bazë të hormoneve biologjike, ndërsa pjesa tjetër pranojnë 
terapi në bazë të hormonit të ngjashëm me atë biologjik, e cila është më e lirë pothuajse përgjysmë 
nga ajo e cila i jepet numrit më të madh të fëmijëve që trajtohen me hormon biologjik, ndërsa në 
praktikë u tregua se është efi kase. Për këtë, Klinika, në marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, 
vendosi që në furnizimin tenderor të specifi kojë terapi biologjike të ngjashme me terapinë hormo-
nale për të gjithë fëmijët të cilët kanë sëmundje endokrinologjike. Përkundër kësaj, gjatë bisedës 
janë marrë informacione se çdo ndërrim i terapisë tek fëmijët mund të shkaktojë kudër-indikacione 
të caktuara dhe dukuri që ndikojnë mbi shëndetin e tyre.

Duke u nisur nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës, sipas së cilës të gjitha aktivitetet që kanë 
të bëjnë me fëmijët duhet të merret parasysh interesi më i mirë i fëmijës dhe e drejta e fëmijës të 
sigurohet në nivelin më të lartë të mbrojtjes dhe kujdesit shëndetësor, si në pikëpamje të mjekimit, 

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve
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ashtu edhe gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore, Avokati i Popullit, dërgoi rekomandim 
deri te Klinika, Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe Ministria e Shëndetësisë që të ndërmarrin masa 
për shkak të sigurimit të mbrojtjes shëndetësore të vazhdueshme dhe pa pengesa dhe trajtimit të 
këtyre fëmijëve me hormonin e nevojshëm për rritje. Njëkohësisht, rekomandoi dhe sugjeroi që 
gjithmonë kur të ndërmerren aktivitete të nisen nga ajo çka është më e mirë për fëmijën, nga nevoja 
e tij për mbrojtje shëndetësore adekuate e cila duhet të jetë kualitative dhe efi kase, dhe në këtë kon-
tekst të krijohen kushte të nevojshme administrative, mjekësore, fi nanciare dhe të tjera që fëmijët të 
vazhdojnë me terapinë e njëjtë me të cilën janë trajtuar nga fi llimi i mjekimit, pa ndryshime të cilat 
mund të shkaktojnë pasoja të padëshiruara mbi shëndetin dhe jetën e fëmijës.

Klinika ndërmori masa adekuate sipas rekomandimit dhe sugjerimit për vazhdimin e mjekimit 
të fëmijëve me llojin e njëjtë të hormonit me të cilin janë trajtuar nga fi llimi, ndërsa në lidhje me 
rekomandimin për disperzim të terapisë hormonale për zhvillim në Shtëpitë e Shëndetit në vend për 
shkak të qasjes së lehtë dhe të rregullt të prindërve, pa u ekspozuar në shpenzime të panevojshme 
fi nanciare, Klinika njoftoi se duhet të deklarohen nga Fondi dhe Ministria e Shëndetësisë.

Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë personale në lidhje me vaksinimin kundër HPV 
të nxënësve në një shkollë fi llore në komunën e Makedonska Kamenicës, ndërsa për të njëjtin rast 
kishte parashtruar parashtresë edhe Asociacioni i Qytetareve për Mbrojtjen e Drejtave të Njeriut – 
“Shëndeti nuk injektohet me gjilpërë” (“Zdravje so igla ne vleguva”). Sipas të dhënave të publikuara 
në media, nxënëset e moshës 12 vjeçe dhe më të mëdha janë thirr për kontroll sistematik, ku pa 
pëlqimin e fëmijës/kujdestarit janë  vaksinuar kundër HPV në Shtëpinë e Shëndetit.

Duke vepruar për këtë rast, Avokati i Popullit konstatoi se është vepruar në kundërshtim me 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës, veçanërisht në kundërshtim me Ligjin mbi mbrojtjen e të drejtave 
të pacientëve, sipas të cilit pacienti ka të drejtë të jetë i informuar për të gjitha fazat e mbrojtjes 
shëndetësore dhe të drejtë për të vendosur, ku përveç informimit përfshinë edhe të drejtën e pranim-
it ose refuzimit të ndonjë intervenimi të caktuar mjekësor për çka nënshkruan deklaratë. Në lidhje 
me pacientët e mitur Ligji parasheh që deklaratën e përmendur, për pranim ose refuzim të interven-
imit mjekësor, e nënshkruan prindi i tij ose përfaqësuesi ligjor përkatësisht kujdestari. Megjithatë, 
në rastin konkret kjo nuk kishte ndodhur dhe është i pamohueshëm konstatimi se nxënëset janë 
vaksinuar pa deklaratën e dhënë nga ana e prindërve, përkatësisht kujdestarëve.

Në drejtim të parandalimit dhe pengimit të shkeljeve të ardhshme të të drejtave të fëmijëve 
dhe informimit në kohë të prindërve/kujdestarëve për përfshirje në kontrollet sistematike, Avokati i 
Popullit dërgoi sugjerim deri te drejtori i shkollës fi llore. Po ashtu, e vuri në dukje nevojën e zbatimit 
të edukimit të të punësuarve në shkollë në lidhje me njohjen e rregullave nga sfera e të drejtave të 
pacientëve, mbrojtja e drejtave të fëmijëve dhe ngjashëm, me të cilat, mes tjerash, është rregul-
luar çështja e informimit dhe pranimit të prindit/kujdestarit për masat dhe aktivitetet të cilat duhet 
të ndërmerren dhe që kanë lidhje me fëmijën e tij, me këtë rast duke e pasur parasysh parimin e 
interesit më të mirë të fëmijës. Drejtori e pranoi sugjerimin dhe rekomandimin duke pohuar se në të 
ardhmen nuk do të përsëriten aktivitete të padëshiruara me të cilat do të vihet në pikëpyetje e drejta 
e informimit të pacientit, përkatësisht nxënësit.

Avokati i Popullit duke vepruar në suaza të autorizimeve për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve, ndërsa në këtë kontekst të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi 
të kufi zuar konstatoi se fëmijët/personat me fi brozë cistike nuk mund ta realizojnë të drejtën për 
shtesë të posaçme, edhe pse konsiderohen si persona të sëmurë kronik. Për këtë, u parashtrua edhe 
parashtresë konkrete për shkeljen e drejtës së fëmijës me fi brozë cistike.

Me kërkesë të Avokatit të Popullit, IPSH Klinika Universitare për Sëmundje të Fëmijëve dërgoi 
mendim mjekësor profesional për sëmundjen Fibroza Cistike dhe për nevojën që këto pacientë të 
kenë të drejtë për shtesë të posaçme në lidhje me sëmundjen kronike të llojit më të rëndë.  Mes 
tjerash, u konstatua se parregullsia juridike për gjendjen këtillë është në dëm të fëmijëve/personave 
me Fibrozë Cistike dhe familjet e tyre, duke e pasur parasysh se trajtimi i sëmundjes është kompleks 
dhe i përhershëm, dhe ka nevojë për furnizim me preparate vitaminoze për përdorim të përditshëm, 
pajisje për terapi fi zikale dhe inhalacion, sigurim të të ushqyerit të përshtatshëm i cili është i shtren-
jtë, si dhe furnizimin me shtesa për ruajtjen e statusit të mirë nutritiv. 
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Duke e pasur parasysh situatën e cekur dhe problemin me të cilin ballafaqohen pacientët me 
Fibrozë Cistike dhe familjet e tyre, Avokati i Popullit dërgoi Iniciativë me propozim që të ndryshohet 
dhe plotësohet neni 9 paragrafi  1 nga Rregullorja për vlerësimin e nevojave specifi ke të personave 
me pengesa në zhvillimin psikik dhe fi zik, përkatësisht Fibroza Cistike të përfshihet në grupin e llo-
jeve më të rënda të sëmundjeve kronike.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale veproi sipas iniciativës dhe në shtator të vitit 2016 e 
ndryshoi Rregulloren, me çka të sëmurit me këtë sëmundje kanë qasje papengesë deri te e drejta e 
shtesës së posaçme në formën e kompensimit në të holla.

Avokati i Popullit në lidhje me të drejtën e sigurimit shëndetësor dhe mbrojtjen shëndetësore 
të fëmijëve konstatoi se gjatë hospitalizimit të tyre në institucionet shëndetësore si shoqërues me 
shpesh paraqitet nëna ose farefi s i gjinisë femërore (gjyshja ose tezja), ndërsa në numër të vogël të 
rasteve kjo e drejtë është shfrytëzuar nga prindi/kujdestari i gjinisë mashkullore. Kjo që u tha më 
lartë rezulton nga hulumtimi, të cilin Avokatit të Popullit e realizoi në vitin 2016, e që ishte në lidhje 
me rastin e parashtresës së parashtruar nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Në këtë rast 
i përfshiu institucionet shëndetësore në të cilët funksionojnë seksionet spitalore të fëmijëve në ter-
ritorin e Republikës së Maqedonisë. 

Mes tjerash, konstatohet se hapësirat dhe kushtet higjienike-sanitare në seksionet spitalore 
nuk mundësojnë që gjatë hospitalizimit të fëmijës si shoqërues të jetë prezent prindi/kujdestari 
nga gjinia e kundërt e që si gjendje vetvetiu nuk shpie në diskriminim, por përmban elemente të 
diskriminimit indirekt në bazë të gjinisë, përkatësisht diskriminim të prindit/kujdestarit të gjinisë 
mashkullore. Gjithashtu, në institucionet shëndetësore nuk mbahet evidencë për lejimin, përkatë-
sisht mos lejimin e hospitalizimit të fëmijës me shoqërues, e as që evidentohet përkatësia gjinore 
e shoqëruesit. Përveç kësaj, në institucionet shëndetësore nuk mbahet evidencë precize se ndonjë 
person a ka parashtruar ankesë në bazë të kësaj, në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen 
e të drejtave të pacientëve.

Për gjendjet e konstatuara në seksionet spitalore pranë institucioneve shëndetësore në Maqe-
doni, Avokati i Popullit e informoi Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe drejtorët e institucioneve shën-
detësore në të cilët ka seksione të fëmijëve. Mandej rekomandoi që të ndërmerren të gjitha masat 
e domosdoshme për sigurimin e hapësirave dhe parakushteve tjera në seksione në të cilat hospital-
izohet fëmija me shoqërues që këtë të drejtë të mund ta shfrytëzojë çdo prind/kujdestar në mënyrë 
të barabartë, pa dallim të gjinisë. Gjithashtu, rekomandoi që detyrimisht duhet të mbahet evidencë 
e veçantë për kërkesa të parashtruara dhe të lejuara për shoqërues, dhe jo vetëm lidhja farefi snore 
me fëmijën, si dhe t’i mundësohet prindit/kujdestarit të parashtrojë ankesë dhe të sigurohet veprim 
adekuat sipas të njëjtës, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

Arsimi i fëmijëve në shkollat fi llore dhe të mesme

Numër i konsiderueshëm i parashtresave u parashtruan nga prindërit dhe nxënësit dhe të cilat 
kishin të bënin me mbrojtjen e të drejtës së arsimit fi llor dhe të mesëm në më shumë shkolla, duke 
e vënë në dukje shkeljen nga ana e kuadrit mësimdhënës ose udhëheqësve të shkollës, për shkak 
të kushteve të pasiguruara për ndjekjen pa pengesë të mësimit.

Respektivisht, prindërit e nxënësve të vitit të katërt, nga një shkollë e mesme e Shkupit, 
kërkuan intervenim për mbrojtjen e drejtave të nxënësve të shkelura nga ana e një profesori i 
cili njëherësh ishte edhe kujdestar klase, për shkak se u shënonte mungesa për orët kur nxënësit 
kanë qenë prezent në mësim. Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të një grupi më të madh të 
nxënësve Avokati i Popullit iu drejtua me shkrim drejtorit të shkollës duke i sugjeruar që menjëherë 
të ndërmerr masa për hulumtimin e plotë të rastit dhe të konstatojë se a janë të bazuara akuzat e 
prindërve, ndërsa me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të nxënësve kërkoi që Inspektorati Shtetëror 
i Arsimit të kryej mbikëqyrje të jashtëzakonshme në shkollë.  
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Shkolla hapi procedurë për shqyrtimin e rastit në të cilin ishte kyçur edhe inspektori kompe-
tent i arsimit, ndërsa gjatë inspektimit mbikëqyrës të jashtëzakonshëm u konfi rmua udhëheqje jo 
në rregull e evidencës pedagogjike në ditarin e paraleles për çka drejtori me Aktvendim të inspek-
toratit arsimor u obligua që t’i eliminojë këto parregullsi. Gjatë këqyrjes së drejtpërdrejtë në shkollë 
Avokati i Popullit konstatoi se në tërësi është vepruar sipas detyrave të dhëna nga Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit, dhe kujdestari i klasës i ka korrigjuar të gjitha mungesat e nxënësve, ndërsa e 
qortoi profesorin për sjelljen e tillë, si dhe gjatë vitit shkollor e ka ndjekur vazhdimisht punën e tij.

Nuk munguan parashtresat për dhunë ndaj fëmijëve në më shumë shkolla fi llore, ku posaçërisht 
brengosin njohuritë për mosdurimin e prindërve drejtuar ndaj nxënësve të cilët kishin sjellje të cak-
tuar anti-sociale edhe mosndërmarrja е masave ose zgjidhja e problemit në mënyrë joadekuate 
nga ana e organeve kompetente në shkollë. Përkatësisht, prindërit në emër të fëmijëve kërkonin 
mbrojtjen e drejtave dhe prisnin që Avokati i Popullit t’i përkrahë në kërkesën e tyre për çregjistrim 
të fëmijës “problematik” nga ajo shkollë ose transferim të tij në klasë tjetër.

Në veprimin sipas këtyre parashtresave Avokati i Popullit gjithmonë udhëhiqej nga interesi më 
i mirë i fëmijës dhe të drejtën e secilit fëmijë për shkollim pa pengesë. Në këtë kontekst rekoman-
donte dhe u sugjeronte edhe drejtorëve dhe shërbimeve profesionale nëpër shkolla që të kenë rol 
proaktiv në kontaktet me fëmijët dhe prindërit e tyre, duke i përfshirë edhe nxënësit që kanë sjellje 
antisociale. Në këtë drejtim kërkonte inkuadrimin edhe të shërbimeve kompetente prej Qendrave 
ndërkomunale për punë sociale dhe rol aktiv të familjes që në koordinim dhe vazhdimisht, të gjithë 
së bashku, të gjejnë mënyrë më adekuate për përmirësimin e sjelljes së nxënësve.

Sipas Avokatit të Popullit shkolla si institucion edukativo-arsimor, mes tjerash, është e obliguar 
të sigurojë përkujdesje dhe mbrojtje të fëmijëve dhe për këtë qëllim, para së gjithash, të ndërmerr 
masa parandaluese për pengimin e çfarëdo lloj dhune jo vetëm ndaj fëmijëve por edhe ndërmjet 
fëmijëve, veçanërisht gjatë kohës derisa janë në shkollë, si dhe masa për shkak të pakujdesisë ose 
sjelljes së pakujdesshme ndaj fëmijëve nga personat të cilët janë kompetent të kujdesen për ata.

Rekomandimet dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit në praktikë rezultuan me epilog pozitiv, 
ndërsa numri më i madh i nxënësve të cilët kishin sjellje të caktuar negative të njëjtën e ndryshuan, 
ndërsa me një pjesë tjetër shërbimet profesionale vazhduan të punojnë me familjen dhe nxënësin/
nxënësit.

Avokati i Popullit, që në vitin 2015, hapi procedurë në lidhje me kushtet e këqija të nxënësve 
në të cilat zhvillohet procesi arsimor në Gjimnazin “Kiril Pejçinoviq”-Tetovë dhe me qëllim të gjetjes 
së zgjidhjes për hapësira për ndjekjen e mësimit në kushte të përshtatshme iu drejtua Ministrisë 
së Arsimit dhe Shkencës dhe Kryetares së Komunës së Tetovës. Në periudhën raportuese vazhdoi 
në kontinuitet me më shumë kërkesa me shkrim dhe sugjerime që të intervenojë deri tek organet 
kompetente për shkak të ndërmarrjes së masave për zgjidhjen e problemit, pas çka në fund të kësaj 
periudhe raportuese është njoftuar me shkrim nga kryetarja e komunës se si zgjidhje e përkohshme 
janë marrë vesh që Komuna e Tetovës t’i rinovojë objektet e shkollës së mesme të mjekësisë 
dhe nxënësit ta ndjekin mësimin në një ndërrim në këtë objekt, deri në përfundimin e zgjerimit/
mbindërtimit të objektit qendror të Gjimnazit. Kështu që, njëri objekt është rinovuar tërësisht dhe 
janë siguruar nëntë klasa, por për shkak të insistimit që mësimi të ndiqet vetëm në një ndërrim, 
vetëm gjashtë paralele e realizojnë mësimin në këtë objekt. Krahas kësaj, paralelisht punohet në 
renovimin e objektit të dytë dhe adaptimin e tij për mësim, ku pastaj edhe nxënësit e tjerë do të 
transferohen nga salla e komunës në të cilën e ndjekin mësimin. Sipas, Komunës, është përgatitur 
edhe dokumentacion planor për ndryshimin e planit aktual detal urbanistik, për çka janë njoftuar 
edhe organet kompetente qendrore. Gjendja e këtillë u konfi rmua edhe nga ana Zyrës rajonale të 
Avokatit të Popullit në Tetovë e cila për këtë që u tha më lartë, zbatoi inspektim të drejtpërdrejtë.

Duke vepruar sipas një parashtrese individuale, për shkelje të të drejtës nga marrëdhënia e 
punës, Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave të nxënësve, për shkak se në disa shkolla 
fi llore në Republikën e Maqedonisë si gjuhë e dytë huaj obligative mësohet gjuha italiane, e cila në 
përputhje me programin e përcaktuar mësimore, të miratuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, 
nuk është përcaktuar si lëndë obligative. Lidhur me këtë, hapi procedurë me iniciativë perosnale, 
me ç’rast për rastin konkret e informoi Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit. Pas masave të ndërmarra, deri te Avokati i Popullit u 
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dërgua njoftimi se janë konstatuar parregullsi në tetë shkolla në të cilat mësohet gjuha italiane në 
kundërshtim me programin e përcaktuar mësimor të miratuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit. 

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit e vuri në dukje cenimin e të 
drejtave të nxënësve të shkollave fi llore, për shkak se ata ishin detyruar të mësonin gjuhë të huaj, 
e cila nuk është e përfshirë në programin mësimor. Mes tjerash, nxënësit ishin notuar për këtë lëndë 
edhe pse nuk është pjesë e lëndëve mësimore obligative, ndërsa në mënyrë plotësuese nota ndikon-
te në suksesin e tyre, me çka ishin të dëmtuar trefi sh. As Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe as 
Byroja për Zhvillimin e Arsimit nuk u deklaruan se të mësuarit e gjuhës italiane a do të përfshihet 
në programin mësimor si gjuhë  huaj e dytë obligative.

Duke vepruar sipas dy parashtresave nga nxënëse të shkollave të mesme të cilat shprehën 
pakënaqësi nga nota e marrë në gjuhë të huaj (gjuhë angleze), Avokati i Popullit konstatoi gjendje e 
cila ndikon negativisht mbi nxënësit të cilët i nënshtrohen provimit të Maturës Shtetërore, për shkak 
se pas kundërshtimit të paraqitur dhe këqyrjes së kryer mbi testin janë informuar vetëm gojarisht 
me shkaqet sipas të cilave i njëjti pranohet ose refuzohet nga komisionet kompetente. Avokati i 
Popullit hapi procedurë me iniciativë personale me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave 
të nxënësve të cilët u nënshtrohen provimeve të Maturës Shtetërore, për shkak se personit i cili 
paraqet kundërshtim i lejohet këqyrja e testit në Qendrën Shtetërore të Provimeve, por sqarim merr 
vetëm gojarisht për arsyen sipas të cilës e ka marrë notën. Në Ligjin për arsimin e mesëm dhe Rreg-
ulloren për mënyrën e dhënies së provimit dhe vlerësimit të rezultateve të nxënësve në provimet e 
Maturës Shtetërore në arsimin e gjimnazit profesional dhe të mesëm artistik nuk parashihet që Qen-
dra Shtetërore e Provimeve t’ju dërgoj njoftime me shkrim nxënësve të cilët ankohen për mënyrën e 
notimit ose realizimit të provimeve nga Matura Shtetërore, me çka sipas Avokatit të Popullit shkelen 
të drejtat e nxënësve.

Në këtë drejtim i dërgoi rekomandim Qendrës Shtetërore të Provimeve që të ndërmerren 
masa me qëllim të ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për mënyrën e dhënies së provimeve 
dhe vlerësimin e rezultateve nga provimet e maturës shtetërore në arsimin e gjimnazit, profesional 
dhe të mesëm artistik. Në këtë kontekst, rekomandoi rregullimin e procedurës sipas parashtrimit 
të kundërshtimit, me qëllim që nxënësit i cili ka parashtruar kundërshtim me shkrim t’i mundëso-
het këqyrje në përgjigje, përkatësisht test, ndërsa pas shqyrtimit të kundërshtimit të njoftohet me 
shkrim për vendimin sipas të njëjtit me arsyetimin e pranimit ose refuzimit, me qëllim të mbrojtjes 
së mëtutjeshme pa pengesë të drejtave. Lidhur me këtë, Avokati i Popullit u takua me përfaqësuesit 
e Qendrës Shtetërore të Provimeve, ku i informoi se nuk është efi kase e as e arsyeshme që nxë-
nësi fi llimisht të paraqes kundërshtim, ndërsa më pas t’i lejohet të kryej këqyrje në test. Në këtë 
mënyrë, gjatë parashtrimit të kundërshtimit nxënësi vetëm përgjithësisht mund të paraqes ankesë 
apo pakënaqësi nga vlerësimi i testit në tërësi, por jo edhe konkretisht për pyetje/detyra të caktu-
ara, për shkak se nuk ka këqyrje paraprake. Sipas Avokatit të Popullit, vetëm në këtë mënyrë do të 
eliminohet mundësia e paraqitjes së pakënaqësisë tek nxënësit të cilët parashtrojnë kundërshtime 
për provimet e maturës shtetërore, si dhe dyshime në objektivitetin e vlerësimit, me çka nxënësi do 
të ketë vendim të arsyetuar me shkrim se kundërshtimi është i bazuar ose i pabazuar, respektivisht 
arsyeshmëria e notës së dhënë.

Qendra Shtetërore e Provimeve e njoftoi me shkrim Avokatin e Popullit se do të fi llojë me 
aktivitete për implementimin e rekomandimeve të tij pas pëlqimit paraprak nga Këshilli Shtetëror i 
Maturës dhe ministri Arsimit dhe Shkencës.
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Të drejtat e fëmijëve/personave me aftësi të kufi zuar

Këtë vit raportues, Avokati i Popullit veproi sipas një numri relativisht më të madh të parash-
tresave individuale për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve/personave me aftësi të kufi zuar në disa 
lëmi, mes të cilave më së shumti për realizimin e të drejtave për mbrojtje sociale, siç është shtesa 
për mobilitet, verbëri dhe shurdhëri, për realizimin e të drejtës për arsim dhe mbrojtjes shënde-
tësore papengesë.

Të drejtat e mbrojtjes shëndetësore parashtruesit i realizonin pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit pranë qendrave kompetente për punë sociale dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 
ndërsa në lidhje me të drejtën e arsimit dhe intervenimit për sigurimin e transportit falas për fëmijët 
me aftësi të kufi zuar me shoqërues, e njëjta pranohej në raste kur plotësoheshin kushtet ligjore. 
Avokati i Popullit, në të gjitha rastet, deri te shkollat dhe komunat dërgonte sugjerime për respek-
timin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi -
zuar dhe Ligjit për arsimin fi llor.

Në lidhje me realizimin e të drejtës së mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor 
të fëmijëve me aftësi të kufi zuar, deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi Asociacioni i 
Qytetarëve Prindër të Fëmijëve me Nevoja të Veçanta “Resursen centar”-(Qendra e Resurseve), në 
të cilën e vunë në dukje shkeljen e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufi zuar nga ana e Minis-
trisë së Punës dhe Politikës Sociale për shkak të procedurës të paqartë dhe jo precize për dhënien 
e vërtetimeve për lirim nga participimi i fëmijëve me aftësi të kufi zuar, në përputhje me rregullat 
ligjore ekzistuese. Respektivisht, në shkresë Asociacioni pohoi se në pajtim me përvojën e deritan-
ishme dhe rregullat ekzistuese, lirimin nga participimi prindërit e fëmijëve me aftësi të kufi zuar 
e kanë dëshmuar përmes vërtetimit të marrë nga Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së 
Maqedonisë.

Gjatë veprimit sipas parashtresës, Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave të fëmijëve 
me aftësi të kufi zuar, për shkak se Fondi vetëm i ka njoftuar prindërit se mënyra e deritanishme më 
tutje nuk vlen, por nuk ka dhënë sqarime dhe udhëzime se si të veprojnë më tutje, përkatësisht 
kush duhet t’i japë vërtetimet e këtilla. Avokati i Popullit i sugjeroi Fondit për Sigurim Shëndetësor 
dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale duke i rikujtuar obligimet nga Konventa dhe kërkoi 
zgjidhje të problemit për realizimin e të drejtave pa pengesë të fëmijëve/personave me aftësi të 
kufi zuar. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ndërmori aktivitete dhe e njoftoi Avokatin e Popullit 
se pranohet sugjerimi, ndërsa i ka angazhuar qendrat për punë sociale që shfrytëzuesve të mbro-
jtjes sociale t’u japin vërtetim, në bazë të së cilit shërbimet në njësitë rajonale të Fondit për Sigurim 
Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë u jepnin vërtetime për lirim nga participimi për shërbime 
të caktuara shëndetësore.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuar pranë 
Avokatit të Popullit, me qëllim që t’i promovojë të drejtat e fëmijëve/personave me aftësi të kufi -
zuar, t’i informojë për institucionin Avokat i Popullit, mandatin, rolin dhe kompetencat e këtij organi, 
t’i njoftojë me mënyrat se si t’i drejtohen, si dhe t’i dëgjojë pikëpamjet e këtij grupi të qytetarëve 
për qasje deri te të drejtat në sfera të ndryshme të jetës shoqërore, në periudhën mars-prill 2016 
realizoi takime edukative dhe promovuese me fëmijët/personat me aftësi të kufi zuar dhe prindërit/
kujdestarët e tyre, përkatësisht Shoqatat e personave me aftësi të kufi zuar.

Takimi i parë informativ u realizua me kryetarët e: Këshillit Nacional të Organizatave të In-
validëve të Maqedonisë, Lidhjes Nacionale të të Verbërve të Republikës së Maqedonisë, Lidhjes 
Nacionale të Personave të Shurdhër dhe Dëgjim të Dëmtuar të Republikës së Maqedonisë, Lidhjes 
Nacionale të Personave me Invaliditet Fizik të Maqedonisë - Mobiliteti Maqedoni, Qendrës Repub-
likane për Mbështetjen e Personave me Aftësi të Kufi zuar Intelektuale “Poraka” (Mesazhi”), Lidhjes 
Nacionale të Invalidëve Civilë nga Lufta në Maqedoni, Federatës Nacionale për Sport dhe Rekreacion 
të Invalidëve të Maqedonisë – Komiteti Para-Olimpik Maqedonas dhe Lidhjes Nacionale të Invalidëve 
të Punës të Republikës së Maqedonisë. Pas këtij takimi u realizuan takime me prindërit e fëmijëve 
dhe personave me paralizë cerebrale, prindërit e fëmijëve me sindromën Daun anëtarë të Shoqatës 
“Trisomnija 21”, prindërit, fëmijët e të cilëve i vizitojnë qendrat ditore për fëmijë me aftësi të kufi -
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zuar intelektuale “Poraka” – Shkup, si dhe me anëtarët e Shoqatës së të Verbërve dhe me Shikim të 
Dobësuar të Qytetit të Shkupit.

Iniciativa e Avokatit të Popullit për takime me prindërit e fëmijëve/personave me aftësi të ku-
fi zuar në të cilat morën pjesë edhe persona me lloje të ndryshme të pengesave, u përshëndet dhe 
u vlerësua pozitivisht si mundësi që haptazi t’i paraqesin pikëpamjet e tyre për vështirësitë me të 
cilat ballafaqohen në qasjen deri te të drejtat dhe për trajtimin nga të tjerët. Të gjithë njëzëri u pa-
jtuan se personat me aftësi të kufi zuara pa dallim se a emërohen “persona me pengesa”, “persona 
me hendikep” ose “persona me invaliditet” edhe më tutje janë në margjinat e shoqërisë, me ç’rast 
për çdo ditë janë në luftë për të dëshmuar se, në kontekst të të drejtave të njeriut patjetër duhet të 
merren parasysh nevojat e tyre. 

Pritshmëritë e personave me aftësi të kufi zuar dhe të prindërve të tyre, nuk janë asgjë më 
tepër përveç rritjes së vetëdijes se ata ekzistojnë dhe zgjidhjes së domosdoshme të problemeve; 
promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuar dhe sigurimin e kushteve që plotësisht 
t’i gëzojnë të drejtat e njeriut të cilat nuk janë privilegj; perceptimin e personave me aftësi të ku-
fi zuar dhe përfshirjen e tyre aktive si qytetarë të kësaj shoqërie të cilët kanë të drejta të barabarta 
si të tjerët për: jetë, krijim të familjes dhe përkujdesje për fëmijët e tyre, të drejtë për arsimim dhe 
punë, pjesëmarrje në jetën shoqërore…për çka është e nevojshme krijimi i ambientit jetësor pa bar-
riera dhe inkurajimi për të jetuar të pavarur, duke kontribuar në shoqëri në çdo aspekt, duke pasur 
parasysh dinjitetin e barabartë dhe vlerën e çdo qenie njerëzore.

• Nuk ka avancim të dukshëm në efi kasitetin 
e qendrave për punë sociale për ndjekjen e 
kryerjes së të drejtës prindërore dhe zbati-
min e aktvendimeve të tyre për takime, 
me çka e drejta e fëmijës për të mbajtur 
kontakte me prindin me të cilin nuk jeton 
edhe më tutje, para së gjithash, varet nga 
vullneti i prindit me të cilin jeton;

• Shërbimet pedagogjike-psikologjike në 
shkolla jo gjithmonë i ndërmarrin masat e 
nevojshme për parandalim dhe mbrojtje 
të fëmijëve nga dhuna fi zike dhe psikike, 
duke  përfshirë edhe raste kur fëmijët kanë 
sjellje të caktuar antisociale;

• Grupet e rrezikuara – fëmijë në rrugë, 
fëmijë të dërguar në shtëpi edukuese kor-
rektuese, si dhe fëmijë të cilët vijnë nga 
familje të pastrehë nuk mund t’i realizojnë 
të drejtat e garantuara për standard jetë-
sor adekuat, arsimim, mbrojtje shëndetë-
sore, strehim…me çka në mënyrë plotë-
suese ekspozohen në rreziqe të çfarëdo 
lloji;

• Mungon regjistrimi dhe evidenca kualita-
tive e fëmijëve të pashoqëruar refugjatë/
emigrantë gjatë hyrjes dhe daljes së tyre 

nga shteti, ndërsa kujdesi i kujdestarëve 
është i pamjaftueshëm të cilët në praktikë 
jo gjithmonë e dinë ku e kanë fëmijën e 
përkujdesur;

• Fëmijët, në mesin e tyre edhe ata me 
aftësi të kufi zuar, me vështirësi e real-
izojnë të drejtën e arsimimit, mbrojtjes 
sociale dhe shëndetësore, ndërsa politikat 
dhe dispozitat me të cilat rregullohen të 
drejtat e fëmijëve në këto lëmi nuk janë 
gjithmonë në interesin e tyre më të mirë;

• E drejta e fëmijëve për arsim në shkollat 
fi llore dhe të mesme duhet të jetë qartë 
dhe saktë e defi nuar. Informimi i pamjaf-
tueshëm i fëmijëve me të drejtat e tyre 
është arsye sipas të cilës nuk i identifi ko-
jnë shkeljet e të drejtave dhe shumë pak i 
shfrytëzojnë mekanizmat për mbrojtjen e 
tyre; dhe

• Në Ligjin për arsim fi llor dhe aktet tjera 
ligjore dhe nënligjore, të cilat kanë të 
bëjnë me arsimin, pengesat në zhvillim 
nuk parashihen si bazë për diskriminim, 
me ç’rast në shkollat e rregullta inkluzi-
oni është përjashtim, ndërsa ndarja është 
rregull.

Konstatime



75

www.ombudsman.mk

TË DREJTAT E ARSIMIT TË LARTË

Numri i parashtresave nga fusha e arsimit të lartë sipas të cilave Avokati i Popullit veproi 
dukshëm është zvogëluar gjatë periudhës raportuese, edhe pse nga përmbajtja e parashtresave pa 
diskutim rezulton se problemi për të cilin kërkohej intervenim ka të bëjë me situatë e cila prekë më 
shumë persona, ndërsa parashtresa është parashtruar nga një parashtrues.

Përkatësisht, qytetarët kërkuan mbrojtjen e të drejtave nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
dhe organet në përbërje të saj si dhe organet dhe institucionet e tjera të larta edukative për shkak të 
mbrojtjes së të drejtës për regjistrim në studime në të gjitha nivelet (të parë, të dytë dhe të tretë), 
lëshimin e vërtetimeve për cikël të kryer arsimor, vonimin e procedurave për ndarjen e bursave dhe 
kredive, lirimin nga participimi si dhe për realizimin e të drejtave të tjera të studentëve dhe të pu-
nësuarve në institucionet e larta arsimore.

• Të ndërmerren masa për analizë 
gjithëpërfshirëse dhe konstatimin e 
shkaqeve për joefi kasitetin e Qendrave 
Ndërkomunale për Punë Sociale gjatë 
zbatimit të aktvendimeve me të cilët e 
rregullojnë mënyrën e takimeve midis 
fëmijës dhe prindit me të cilin nuk jeton;

• Shërbimet profesionale dhe kujdestarët e 
klasave t’i përkushtohen më shumë gjen-
djes në klasat e tyre, me qëllim të pengim-
it të çfarëdo lloj dhune ndaj fëmijëve dhe 
ndërmjet fëmijëve në shkollë, duke përf-
shirë edhe organe dhe institucione të tjera 
profesionale në përputhje me interesin më 
të mirë të fëmijës;

• Duke e respektuar të drejtën për jetë dhe 
standard jetësor adekuat, të ndërmerren 
masa urgjente dhe të menjëhershme për 
shkak të sigurimit të qasjes pa pengesa 
dhe realizimit të të drejtave të fëmijëve të 
garantuara me Konventën për të Drejtat 
e Fëmijës, me çka do të krijohen kushte 
reale për jetë kualitative të fëmijëve si 
pjesëtarë të grupeve të rrezikuara dhe të 
margjinalizuara;

• Regjistrim dhe evidencë më e madhe dhe 
kualitative e fëmijëve të pashoqëruar ref-
ugjatë/emigrantë, si dhe kujdes gjithëpërf-
shirës i kujdestarëve dhe organeve tjera 
për sigurimin e kushteve për realizimin e të 
drejtave dhe interesave të tyre;

• • Gjatë miratimit të politikave të cilat 
kanë të bëjnë me fëmijët dhe të drejtat 
e tyre, të merren parasysh standardet 
ndërkombëtare të cilat në përputhje me 
interesin më të mirë të fëmijës duke i 
respektuar principet e jodiskriminimit, 
pjesëmarrjes së fëmijës dhe respekti-
min e mendimit të tij, kërkojnë qasje pa 
pengesë deri te të drejtat e tyre;

• Të ndërmerren masa për zgjerimin dhe 
përfshirjen e përmbajtjeve të reja në 
tekstet shkollore në të cilat mësohen të 
drejtat dhe obligimet e fëmijëve dhe me-
kanizmat për mbrojtje, si dhe inkuadrim 
më të madh të fëmijëve në proceset e 
vendosjes për çështje të cilat i prekin ata 
dhe të drejtat e tyre në shkollë;

• Është e nevojshme që të harmonizohet 
dhe sinkronizohet legjislacioni për arsim-
imin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar me 
Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe 
Konventën për Personat me Aftësi të Ku-
fi zuar dhe në këtë kontekst të ndryshohet 
dhe plotësohet Ligji për arsimin fi llor në 
të cilin pengesa do të jetë bazë për diskri-
minim, dhe të defi nohet inkluzioni si pjesë 
e arsimit të rregullt, me qëllim të trajtimit 
të barabartë të fëmijëve me aftësi të kufi -
zuara.

Rekomandime
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Në vitin 2016 u parashtruan parashtresa të reja nga studentë, për problem të cilin Avokati 
i Popullit kishte vërejtur edhe në raportin vjetor paraprak, ndërsa ka të bëjë me mospagesën e 
mjeteve për hartimin e punimit të magjistraturës dhe doktoraturës nga ana e Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës. Avokati i Popullit duke pasur parasysh rëndësinë dhe qëllimin e të njëjtave e vazhdoi 
procedurën sipas parashtresave të pranuara në vitin 2015 si dhe sipas parashtresave tjera të pranu-
ara ndërsa i sugjeroi Ministrisë së Arsimit për pagesën e mjeteve. Ministria një periudhë të gjatë nuk 
ndërmori masa sipas sugjerimit dhe urgjencave, për çka Avokati i Popullit me Raport të posaçëm e 
informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, e cila e obligoi Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe 
Ministrinë e Financave që të ndërmarrin masa për tejkalimin e dobësive të konstatuara.

Ministria dërgoi përgjigje të njëjtë si në vitin 2015, përkatësisht pagesa do të realizohet kur 
do të ketë mjete, me çka problemi mbeti i pazgjidhur. Për shkak të kësaj gjendje Avokati i Popullit 
dorëzoi Informacion tek ministri i Arsimit dhe Shkencës për pengimin e punës dhe mosveprim sipas 
sugjerimeve të tij, por deri në përgatitjen e këtij raporti përgjigje nuk është pranuar. Përveç kësaj 
edhe Ministria e Shëndetësisë në periudhën raportuese nuk u përgjigj për masat e ndërmarra sipas 
iniciativës të Avokatit të Popullit për ndryshimin e Ligjit mbi Mbrojtje Shëndetësore me qëllim të re-
alizimit efi kas të specializimit dhe përmirësimit të kualitetit të edukimit të bartësve të shëndetësisë 
sekondare dhe terciare në Republikën e Maqedonisë. Në vend të përgjigjes, në ndërkohë ishin dorë-
zuar dhe miratuar ndryshime dhe plotësime të një pjese të dispozitave të Ligjit mbi Mbrojtje Shënde-
tësore, me të cilat shumë çështje mbeten të zbatohen si deri më tani, pa u kujdesur për përmirësimin 
e kualitetit të edukimit të bartësve të shëndetësisë sekondare dhe terciare. 

Avokati i Popullit përmes shumë urgjencave kërkoi nga Ministria dhe personalisht nga ministri 
i shëndetësisë zgjidhje të statusit të këtyre specializantëve në Republikën e Maqedonisë, speciali-
zantëve shtetëror, privat dhe me bashkëfi nancim privat, me qëllim që të kontribuohet për sistem 
shëndetësor stabil, të fortë dhe të sigurt, ndërsa para së gjithash për siguri të pacientëve gjatë reali-
zimit të kujdesit shëndetësor, por përgjigje nuk është pranuar.

Nga ana tjetër, duke vepruar sipas parashtresës së parashtruar nga 18 persona mjekësor – 
mjek të cilët vunë në dukje cenimin e të drejtave në procesin e realizimit të shpalljes për specializim 
(punësim), Avokati i Popullit konstatoi se të njëjtit kanë aplikuar në Shpalljen publike për regjistrim të 
specializimit me bashkëfi nancim privat, por nuk mund ta realizojnë të drejtën për shkak të mos-nën-
shkrimit të kontratave nga ana e U.D. Drejtor i klinikës. Avokati i Popullit, pas masave të ndërmarra 
konstatoi se spitalet në Tetovë, Strugë dhe Gostivar i kanë nënshkruar kontratat me specializantët, 
ndërsa vetëm kontratat nga Klinika e Shkupit për traumatologji nuk ishin nënshkruar. Prandaj tek 
IPSH Klinika Universitare për Traumatologji, Sëmundje Ortopedike, Anestezion, Rianimacion, Mjekim 
Intensiv dhe Qendra Urgjente dërgoi Sugjerim dhe kërkoi që të ndërmerren masa dhe aktivitete për 
tejkalimin e gjendjes së këtillë, përkatësisht nënshkrimin e kontratave me specializantët e kësaj 
klinike, që ishte pranuar dhe Klinika Universitare lidhi kontratë për specializim me bashkëfi nancim 
privat me 18 specializant.

Avokati i Popullit sipas kërkesës me shkrim nga një numër më i vogël i qytetarëve, të njëjtit i 
informoi për të drejtat nga fusha e arsimit të lartë duke ju dhënë këshilla juridike për procedurat e 
realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave para organeve kompetente.
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Mbrojtja e të drejtave gjatë zbatimit të procedurave për punësim dhe sistematizim, pagesa e 
rrogave dhe kompensimeve të rrogës, mbrojtja e të drejtave për shkak të ndërprerjes së shqiptuar 
të marrëdhënies së punës dhe mbrojtja e të drejtave në procedura sipas ankesave/kundërshtimeve 
në lidhje me marrëdhënien e punës ishin bazat kryesore sipas të cilave qytetarët parashtronin par-
ashtresa, dhe kërkonin ndërhyrjen e Avokatit të Popullit në periudhën raportuese. Qytetarët, shpesh 
vinin në dukje se procedurat e punësimit janë zbatuar në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe 
konkursin e shpallur, se kandidati i përzgjedhur nuk i plotëson kushtet, ndërsa në disa parashtresa 
vinin në dukje se kanë marrë pjesë si kandidatë dhe se kanë arritur rezultate pozitive në provime 
profesionale dhe intervista, për çka kanë pritur se do ta realizojnë të drejtën e punësimit në organin 

MARRËDHËNIET E PUNËS

• Për shkak të mosndërmarrjes së masave 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
një numër i madh i qytetarëve ende nuk 
mund ta realizojnë të drejtën e pagesës 
së mjeteve për përgatitjen e punimeve 
të magjistraturës/doktoraturës edhe pse 
kërkesat e tyre janë që nga viti 2010 e 
këndej dhe

• Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe 
Ministria e Shëndetësisë me mosdorëzi-
min e përgjigjeve për masat e ndërmarra 
sipas kërkesave të qytetarëve, si dhe 
sipas intervenimeve të Avokatit të Popul-
lit, e pengojnë atë në punë, respektivisht 
në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve 
– studentëve dhe të punësuarve në insti-
tucionet e larta arsimore..

Konstatime

• Të ndërmerren masa urgjente nga Minis-
tria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria 
e Shëndetësisë për pagesën e mjeteve 
të magjistrantëve dhe doktorantëve të 
cilët i plotësojnë kushtet për kompensim 
të njëhershëm në të holla në përputhje 
me Ligjin mbi Veprimtarinë Hulumtuese 
Shkencore dhe

• Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe 
Ministria e Shëndetësisë të veprojnë në 
mënyrë të përgjegjshme dhe me kohë 
sipas intervenimeve të Avokatit të Po-
pullit që kanë të bëjnë me kërkesat e 
qytetarëve, duke e respektuar obligimin 
që buron nga Ligji mbi Avokatin e Popullit.

Rekomandime
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në të cilin kanë aplikuar, mirëpo kanë pranuar njoftim se nuk janë përzgjedhur.
Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, të cilat në të shumtën e rasteve kishin të bënin me 

punësimin në shkollat fi llore dhe në ndërmarrjet dhe institucionet publike, Avokati i Popullit veç e veç 
hetonte secilin rast, duke kërkuar informatë nga organi i cili e ka zbatuar procedurën e punësimit, 
sa i përket ecurisë së plotë të procedurës së përzgjedhjes. Së këtejmi, në veçanti hetonte se, a janë 
zbatuar me konsekuencë dispozitat ligjore dhe a i plotëson kushtet sipas konkursit të shpallur kan-
didati i përzgjedhur. Në këto procedura, për shkak të konstatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 
faktike, Avokati i Popullit i ka përfshirë shërbimet kompetente inspektuese me kërkesë për kryerjen 
e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së procedurës së përzgjedhjes, me çka tek një numër i madh i ras-
teve nuk janë konstatuar shkelje të të drejtave nga ana e punëdhënësve, ndërsa tek rastet ku kemi 
konstatuar lëshime të caktuara procedura e përzgjedhjes u ndërpre pas intervenimit të Avokatit të 
Popullit. 

Lidhur me të drejtën e punësimit, Avokati i Popullit konstatoi se një numër i madh i kandidatëve 
të përzgjedhur në konkursin e shpallur nga NP “Pyjet e Maqedonisë” –Shkup, ende nuk kanë fi l-
luar me punë, edhe pse nga përzgjedhja e tyre kanë kaluar tre vjet. Me këtë u vërtetua konstatimi 
i Avokatit të Popullit se punësimi grupor, ashtu siç është bërë në rastin konkret, nuk jep rezultate 
pozitive dhe i njëjti është më shumë në dëm se sa në dobi të qytetarëve. Përkatësisht, zbatimi i pro-
jekteve për punësimin e një grupi më të madh të qytetarëve, pa u konstatuar paraprakisht nevoja 
për kuadër në secilin organ/institucion nuk është efi kas, ndërkaq kandidatët janë mashtruar se do ta 
realizojnë të drejtën e punësimit, që u vërtetua edhe me rastin konkret, me ç’rast pas tre viteve nga 
shpallja e konkursit kandidatët akoma nuk kanë themeluar marrëdhënie të punës.

Konstatimi i lartpërmendur ka të bëjë edhe me punësimin grupor të personave me aftësi të 
kufi zuar (invalid). Avokati i Popullit në periudhën raportuese zbatoi hetim të gjendjes me realizimin 
e të drejtës së punësimit të personave me aftësi të kufi zuar (invalid), konform Konkursit të Shpallur 
të NP “Pyjet e Maqedonisë” – Shkup, i cili gjithashtu u publikua kah fundi i vitit 2013. Së këtejmi, 
janë konstatuar dobësi të shumta në procedurën e përgjithshme për punësimin e një numri më të 
madh të realizuesve (personave me invaliditet), për arsye se e njëjta nuk është mirë e menduar, 
konceptuar as e realizuar me kohë. Para publikimit të Konkursit publik nuk është përcaktuar nevoja 
reale për punësimin e këtyre realizuesve në organet e nivelit shtetëror dhe lokal, me ç’rast numri 
më i madh i personave me aftësi të kufi zuar të drejtën për punësim e kanë realizuar në mënyrë të 
ngadalësuar dhe të vështirë, ndërkaq akoma ka persona të cilët nuk e kanë realizuar këtë të drejtë. 
Hulumtimi tregoi se, edhe pse periudha e rangimit të kandidatëve të cilët i plotësonin kushtet deri në 
sistematizimin e tyre ose punësimin ishte parashikuar të zgjasë 4-6 muaj, kjo procedurë ende nuk 
ka përfunduar dhe zgjatë tanimë 3 vjet pas shpalljes së realizuar, dhe një numër i konsiderueshëm i 
realizuesve nuk janë punësuar, nuk marrin paga mujore dhe kontribute të pagave, dhe as nuk kanë 
sigurim social.

Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave nga marrëdhënia e punës të qytetarëve, sis-
tematizimi i të cilëve është realizuar në bazë të autorizimit, urdhrit me shkrim ose gojor, gjegjësisht 
pa sjelljen e një akti të përshtatshëm. Në këto raste Avokati i Popullit dërgoi sugjerim për zbatimin 
konsekuent të dispozitave ligjore në drejtim të miratimit të një akti-aktvendimi përkatës, për shkak 
se urdhrat gojore apo me shkrim nuk mund të konsiderohen si akt/e për zbatimin e sistematizimit, 
gjë që u pranua nga një numër i vogël i punëdhënësve, për çka qytetarët janë këshilluar të inicio-
jnë procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Nga ana tjetër, u 
paraqitën parashtresa nga qytetarë për shkak të sistematizimit në vende më të ulëta të punës, apo 
vende të punës me titullin e njëjtë ose në Sektorë tjetër, si edhe për sistematizim në qytet tjetër nga 
vendbanimi i parashtruesve, mirëpo gjatë procedimit nuk janë konstatuar shkelje të të drejtave të 
parashtruesve.

Në mes të periudhës raportuese një numër i madh i parashtresave janë parashtruar nga të pu-
nësuarit në administratën gjyqësore të cilët shprehën pakënaqësi nga veprimi i kryetarëve të gjykat-
ave të cilëve Këshilli Buxhetor Gjyqësor u ka dërguar njoftim për të miratuar Urdhër për mënyrën e 
përllogaritjes së pagës të muajit Qershor për të punësuarit në gjykata, duke e reduktuar atë deri në 
lartësi prej 40% nga paga paraprake mujore e muajit Maj, për shkak të pjesëmarrjes në grevë të 
administratës gjyqësore.
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Avokati i Popullit, mes tjerave, konstaton se me urdhrin e miratuar nga kryetarët e gjykatave, 
i cili është akt me karakter të përgjithshëm, në të vërtetë gjykatat i kanë urdhëruar shërbimet kom-
petente që të kryhet përllogaritja e pagës me shumë të zvogëluar për të gjithë të punësuarit, duke 
mos u miratuar aktvendime individuale. Së këtejmi, nga njëra anë të punësuarit nuk kanë kurrfarë 
njohuri për mënyrën e përllogaritjes së pagesës, dhe se a është e njëjta konform dispozitave pozi-
tive ligjore, ndërsa nga ana tjetër u është mohuar e drejta për ankesë në rast të përllogaritjes jo të 
drejtë të pagesës së pagës mujore.

Avokati i Popullit kërkoi nga kryetari i Këshillit Buxhetor Gjyqësor që ta tërheq  Njoftimin dhe 
t’u sugjeroj kryetarëve të gjykatave të veprojnë në drejtim të përgatitjes së Aktvendimeve për 
paga gjatë kohës së grevës për secilin të punësuar individualisht. Në të njëjtën kohë, kryetarëve të 
gjykatave ua bëri me dije të ndërmarrin masa, që në vend të urdhrit të përgjithshëm të miratohen 
aktvendime individuale për çdo të punësuar që ka marrë pjesë në grevë. Kjo, për shkak se në aktv-
endim çdo i punësuar do të ketë këqyrje të pakontestueshme për ditët e grevës dhe për të cilat ditë, 
konform ligjit, i paguhet 60% nga paga. Njëherësh, punonjësi do të ketë këqyrje për ditët gjatë të 
cilave ka shfrytëzuar mungesë të paguar dhe për të cilat paguhet 100 % e pagës, si dhe për ditët 
kur ka shfrytëzuar mungesë të papaguar dhe për të cilat nuk i takon paga.

Avokati i Popullit potencon se vetëm me Aktvendime të përgatitura precize të cilat kanë fu-
qinë e një akti juridik, i punësuari do të mund të parashtrojë ankesë për parregullsi eventuale në 
përllogaritjen e pagës gjatë kohës së grevës, ndërsa çdo mënyrë tjetër e eliminimit të gabimeve 
eventuale nga ana e gjykatës jashtë procedurës ligjore është e palejueshme për cilindo qoftë organ 
të qeverisë, përfshirë edhe pushtetin gjyqësor.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit vuri në dukje se domosdoshmëria për miratimin e aktv-
endimeve individuale për përcaktimin e pagës gjatë kohës së grevës konfi rmohet edhe me Ligjin 
për shërbimin gjyqësor i cili parashikon obligim të punëdhënësit që e drejta e pagës të përcaktohet 
me akt administrativ individual-Aktvendim për pagë të nëpunësit gjyqësor, që nënkupton se i njëjti 
nuk mund të ndryshohet me Urdhër kolektiv, por vetëm me një akt tjetër juridik me fuqi të njëjtë 
juridike, gjegjësisht me  Aktvendim për pagë gjatë kohës së grevës.

Mes tjerave, Avokati i Popullit duke e ndjekur gjendjen dhe duke vepruar sipas lëndëve në 
lidhje me këtë problem, konstaton se jo çdo kryetar gjykate ka vepruar sipas Njoftimit të Këshillit 
Buxhetor Gjyqësor, përkundrazi disa nga kryetarët e gjykatave në mënyrë të drejtë i kanë zbatuar 
dispozitat e Ligjit për nëpunës gjyqësorë dhe kanë miratuar aktvendime individuale për pagë të 
nëpunësve gjyqësorë gjatë kohës së grevës, ndërsa të tjerët nuk i kanë zbatuar dispozitat e ligjit të 
njëjtë dhe tërësisht i kanë injoruar konkluzionet e Këshillit Buxhetor Gjyqësor, kështu që të punësu-
arve edhe pse kanë marrë pjesë në grevë, pagat ua janë paguar me shumë të plotë.

Sugjerimi i Avokatit të Popullit nuk u pranua nga asnjë kryetar i gjykatës deri te të cilët u 
dërgua i njëjti, dhe të cilët përllogaritjen e pagës, gjatë kohës së grevës së punonjësve në admin-
istratën gjyqësore, e kanë kryer në bazë të urdhrit kolektiv.

Në lidhje me parashtresat të cilat kishin të bënin me pagesën e zvogëluar të pagës nga ana e 
punëdhënësit privat, pagë më e ulët ose kompensime fare të papaguara për punë gjatë festave, për 
punë jashtë orarit të punës dhe kompensime për rrezik në vend të punës, stazh të benifi cuar, për-
vojën e punës, si dhe për mos kryerjen e pagesës së rrogave me vlerë mesatare para pensionimit 
për shkak të realizmit të së drejtës së pensionit, Avokati i Popullit sugjeronte që pagat dhe kompen-
simet e pagave të paguhen në bazë të marrëveshjeve për punësim dhe shumës së përcaktuar të 
pagës, por dhe përqindjet e përcaktuara për kompensimet e pagës konform dispozitave ligjore, 
ndërsa qytetarët u këshilluan edhe juridikisht që të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave në procedurë 
gjyqësore.

Në lidhje me pagesën e kompensimeve të pagës, konform dispozitave të Ligjit për marrëdhënie 
pune, në këtë vit raportues Avokati i Popullit ka paraqitur Iniciativë deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë për ndryshimin dhe plotësimin e dispozitave të Ligjit për marrëdhënie pune, për arsye 
se ka konstatuar se i siguruari, në rast të pengimit të përkohshëm për punë për shkak të ndonjë 
sëmundjeje që ka ndodhë përpara se të përmbushen 6 muaj nga sigurimi shëndetësor (veçanërisht 
për raste që kanë të bëjnë me diagnoza të cilat janë me rrezik vital, siç janë sulme të zemrës ose 
të trurit etj.) nuk mund të realizoj të drejtën për kompensim të pagës për shkak të pamundësisë 
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për të punuar dhe i njëjti me një veprim të tillë është i dëmtuar, ndërsa mbrohet Fondi për sigurim 
shëndetësor dhe punëdhënësi, të cilët nuk paguajnë kompensim të pagës.

Për Avokatin e Popullit norma juridike e përcaktuar në Ligjin për sigurim shëndetësor është në 
dëm të personit të punësuar, dhe nuk është konsistent me dispozitat e fushës së marrëdhënies së 
punës me çka është përcaktuar e drejta e kompensimit të pagës, në rastet e paaftësisë së punëtorit 
për punë për shkak të  sëmundjes apo lëndimit deri në 30 ditë, dhe mbi 30 ditë. E njëjta është në 
kundërshtim me principet e drejtësisë dhe të drejtës, me parimin e sigurimit të së drejtës sociale, 
humanizmit dhe solidaritetit si vlera themelore të Republikës së Maqedonisë.

Qeveria e ridërgoi Iniciativën deri te Ministria për punë dhe politikë sociale e cila, e njoftoi 
Avokatin e Popullit se iniciativa e propozuar do të merret parasysh, në ndonjërin nga ndryshimet dhe 
plotësimet e ardhshme të Ligjit për marrëdhënie pune.

Avokati i Popullit, në këtë periudhë raportuese, ka bashkëpunuar me Inspektoratin shtetëror 
administrativ, i cili sipas kërkesave të dërguara për përcaktimin e gjendjes faktike për lëndë konkrete 
ka vepruar në tërësi, ndërsa për rastet tek të cilat Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të proce-
durës apo zbatim jo të plotë të dispozitave ligjore i pranonte sugjerimet, me ç’rast miratoheshin akt-
vendime për eliminimin e shkeljeve të konstatuara të të drejtave të parashtruesve të parashtresave.

• Edhe pas tre viteve një pjesë e kandi-
datëve të përzgjedhur nga punësimet gru-
pore ende nuk e kanë realizuar të drejtën e 
punësimit. Nuk marrin paga dhe nuk mund 
t’i shfrytëzojnë të drejtat si të papunë, me 
çka u është vështirësuar ekzistenca;

• Vazhdon praktika e kryerjes së sistem-
atizimit të të punësuarve me autorizim, 
urdhër gojor ose me shkrim, në këtë rast 
pa u miratuar akt/aktvendim përkatës që 
është në kundërshtim me ligjin;

• Në vend të aktvendimeve individuale për 
përllogaritjen e pagave të punëtorëve në 
administratën gjyqësore me Urdhër si akt 
i përgjithshëm u është zvogëluar paga 
gjatë kohës së pjesëmarrjes së tyre në 
grevë. Me Urdhër, nuk mundet, nuk është 
e drejtë, as nuk ka mbështetje ligjore që 
të rregullohen të drejtat personale, indi-
viduale, siç është e drejta e pagës për të 
punësuarit gjatë kohës së grevës, dhe

• Punonjësi - i siguruari në rast të ndërpre-
rjes së përkohshme të punës për shkak 
të sëmundjes e cila ka ndodhë përpara 
se të mbushen 6 muaj nga sigurimi shën-
detësor, nuk mund të realizoj të drejtën 
e kompensimit të pagës për shkak të 
pengimit për punë, edhe pse bëhet fjalë 
për sëmundje që është me karakter të 
rrezikut vital. Dispozitat e këtilla janë në 
dëm të punëtorit/personit të siguruar, 
ndërsa janë mbrojtur punëdhënësit dhe 
Fondi për sigurim shëndetësor.

Konstatime
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MARRËDHËNIET PRONËSORE-JURIDIKE

Sikurse edhe vitet e kaluara, ashtu dhe në vitin 2016, numri më i madh i parashtresave nga kjo 
fushë, ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në procedurat për denacionalizim, në të 
cilin segment, Avokati i Popullit, mes tjerash, përsëri konstatoi numër të madh të parregullsive gjatë 
procedimit dhe zbatimit të të drejtës materiale.

Kontribut për këtë gjendje, që krijon një imazh të keq për funksionimin e institucioneve të 
sistemit dhe pa arsye shkakton pasoja të dëmshme lidhur me realizimin e të drejtave legjitime dhe 
interesave të drejtpërdrejta pronësore-juridike të qytetarëve-parashtrues të parashtresave, kanë të 
gjitha organet kompetente, duke fi lluar nga Ministria për fi nanca me komisionet e veta për dena-
cionalizim, Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga fusha e 
marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, Gjykata Administrative dhe Gjykata e Lartë Administrative.

Së këtejmi, përveç nevojës së shtetit që pafundësisht ta prolongojë këtë proces dhe kërkuesit 
për denacionalizim në vazhdimësi, pa nevojë t’i ekspozojë në keqtrajtim, me asgjë tjetër nuk mund 
të arsyetohet numri i madh i rasteve, në të cilat për shkak të mungesës së profesionalizmit dhe kom-
petencës në punë, koordinimit dhe respektimit të rregullave të përcaktuara ligjore të procedurës, 
kompletimit të lëndës me dëshmitë e nevojshme, sigurimit të shkresave, gjetjes së pronës të llojit 
të njëjtë, që do të jepej si kompensim, sigurimit të të dhënave për plotfuqishmëri të disa vendimeve 
dhe ngjashëm, shpesh herë zgjasin edhe vite me radhë.

Miratimi i vendimeve në cilën do qoftë shkallë të procedurës, zgjatë me vite, ndërsa zgjidhja 
meritore e lëndës për denacionalizim sipas padisë për kontest administrativ, thuaja se nuk ekziston, 
edhe pse nën kushte të caktuara ligji në mënyrë të pakontestueshme e lejon këtë, gjegjësisht nga 

• Duhet të ndërmerren masa të menjëher-
shme dhe urgjente për realizimin papenge-
sa të të drejtës së punësimit të personave 
të përzgjedhur sipas konkursit të shpallur 
për punësimin e më shumë personave;

• Sistematizimi i të punësuarve ekskluzivisht 
të zbatohet me miratimin e akteve-aktven-
dimeve, duke u respektuar korniza ligjore 
nga ana e punëdhënësit edhe në rastet kur 
vërtet ka nevojë reale për një gjë të tillë.

• Përcaktimi i pagës për periudhën në të 
cilën i punësuari është në grevë, të kryhet 
me miratimin e Aktvendimit për pagë gjatë 
kohës së grevës për secilin punonjës indi-
vidualisht, që të mund punonjësi të njëjtin 
ta ankimoj në qoftë se vlerëson se aktven-
dimi është i pabazë, dhe

• Të ndërmerren masa për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune 
me qëllim që punonjësi-i siguruari i cili 
nuk ka mbushur 6 muaj sigurim shën-
detësor, ndërkaq është me diagnozë me 
rrezik-vital të ketë të drejtën e kompen-
simit të pagës për shkak të ndërprerjes 
së përkohshme të punës mbi barë ose të 
Fondit ose të punëdhënësit.

Rekomandime



AVOKATI I POPULLIT
Raporti vjetor 2016

82

aspekti i mbrojtjes së të drejtave të njeriut, siguria juridike dhe sundimi i së drejtës, detyrimisht ia 
imponon.

Pikërisht për këtë, ndërhyrjet e Avokatit të Popullit thuaja se gjithmonë kanë qenë në dhënien 
e rekomandimeve apo sugjerimeve për lëndët konkrete për denacionalizim që të merren me prior-
itet veprimet edhe atë në mënyrë që përfundimisht do të miratohet akt i drejtë dhe i ligjshëm ad-
ministrativ. Megjithatë, në afatin e përcaktuar, asnjë lëndë nuk është zgjidhur me arsyetime vetëm 
të karakterit formal, siç janë, se ende sigurohen dëshmi se nuk është kryer inspektim në vend 
ngjarje, se komisioni i cili duhet të veproj në atë drejtim, një kohë të gjatë nuk funksionon apo ka 
numër të madh të lëndëve që presin radhën se, pritet përgjigje nga organet apo institucionet e tjera 
dhe arsyetime të ngjashme.

Avokati i Popullit për lëndë të caktuara për denacionalizim konstaton se nga organet kom-
petente, vite me radhë asgjë nuk është ndërmarrë për përshpejtimin e procedurës, kështu që pas 
intervenimeve të tij, lëndët kërkohen në mënyrë plotësuese muaj me radhë. Shtrohet pyetja, pas 
sa kohe, pasi të gjenden, do të kompletohen dhe do të zgjidhen dhe a do të përgjigjet dikush për 
lëshimet e këtilla gjatë punës, dhe qytetarëve a do t’ua kompensojnë dëmin e shkaktuar pabazë.

Në këtë segment, krahas ekzistimit të obligimit ligjor për sigurimin dhe shkëmbimin e dësh-
mive dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare, ekzistojnë njësi të vetëqeverisjes lokale (shembull, 
Komuna Karposh dhe Komuna Qendër), të cilat fare nuk veprojnë sipas kërkesave të Ministrisë për 
fi nanca për lëndë për denacionalizim, t‘u dërgojnë dëshmi të caktuar apo sqarime dhe të dhëna të 
tjera, zakonisht ekstrakt nga plani urbanistik i cili ka qenë në fuqi në momentin e parashtrimit të 
kërkesës për denacionalizim apo i cili, për momentin është në fuqi.

Këto komuna madje edhe nga Avokati i Popullit kërkonin që për sigurimin e dëshmive të këtij 
lloji, t’i këshillojë qytetarët që personalisht t’u drejtohen atyre, dhe pasi të bëjnë pagesën e nevo-
jshme, të njëjtat menjëherë do ti pranojnë, dhe më pas vet t’i dorëzojnë deri te organi kompetent.

Duke i vlerësuar këto të dhëna si plotësisht të pabaza, dhe duke konstatuar shkelje të të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, me veprime në kundërshtim me dispozitat ligjore, 
Avokati i Popullit kërkoi nga ana e tyre të veprohet menjëherë sipas shkresave përkatëse për sig-
urimin dhe shkëmbimin e dëshmive dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare, ndërsa për lëndët për të 
cilat nuk ekzistojnë kushte objektive, organit kompetent t’ia sqarojnë karakterin e arsyeve se pse 
për momentin nuk mund të veprohet.

Situatë të ngjashme, Avokati i Popullit konstatoi edhe sa u përket parashtresave që kanë të 
bëjnë me mbrojtjen e të drejtave në procedurat e privatizimit të tokës ndërtimore, ku qytetarët 
rrallëherë marrin aktvendim pozitiv.

Në të vërtetë, sipas të gjitha ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit nga Drejtoria për çështje 
pronësore-juridike dhe njësitë e saj organizative, pa përjashtim, merren përgjigje se lëndët presin 
në radhë për vendosje, se sigurohen dëshmitë e nevojshme, se organet apo institucionet nga të cilat 
janë kërkuar të njëjtat, nuk i kanë dërguar dhe ngjashëm. 

Nga ana e tyre, ndërsa në kundërshtim me rregullat ndonjëherë kërkohet që palët vet t’i sig-
urojnë dëshmitë, të cilat mund dhe duhet të sigurohen sipas detyrës zyrtare apo, edhe pse që në 
fi llim të procedurës është e qartë se kërkesa është e pabazuar, palët ekspozohen në shpenzime për 
përpilimin e elaboratit gjeodezik, ndërsa gjithashtu u kërkohen edhe dëshmi, të cilat padyshim se 
nuk mund t’i sigurojnë.

Kjo kryesisht vjen si rezultat i mos informimit se cila kategori e personave, nën cilat kushte, 
pranë cilit autoritet (Drejtoria për punë pronësore-juridike në Ministrinë për fi nanca, Ministrinë për 
transport dhe lidhje ose njësitë e vetëqeverisjes lokale), kur dhe konform cilave rregulla, mund ta 
realizoj të drejtën.

Në këtë segment, Avokati i Popullit i konfi rmoi konstatimet e prezantuara në vitin e kaluar 
raportues se procesi i ridërgimit të kërkesave për privatizim (më së shpeshti të Shkupit) në Repub-
likë në mënyrë plotësuese do ta komplikojë procedurën sepse palët pa nevojë do t’u nënshtrohen 
harxhimeve për dërgesën e dëshmive, ndërsa vështirë se do të mund ta realizojnë të drejtën për 
inspektim të drejtpërdrejtë në lëndë dhe marrjen e informatave për statusin e të njëjtës.
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Në bazë të analizës së lëndëve të veçanta, që kanë të bëjnë me privatizimin e tokës ndërti-
more, Avokati i Popullit gjithashtu, nuk mund, që sërish të mos e vë në dukje rrethanën, se zgjidhjet 
ligjore ekzistuese, të cilat ndryshohen shumë shpesh, me të vërtetë janë kualitative dhe adekuate, 
përkatësisht i përgjigjen gjendjes në vend dhe mundësojnë përfundim të suksesshëm të këtij pro-
cesi, e jo të zgjatë me dekada, si denacionalizimi.

Kjo, për shkak se nuk është i vogël numri i kërkesave për privatizim, sipas të cilave qytetarët 
në kadastër nuk janë të evidentuar si shfrytëzues të truallit, edhe pse, pa diskutim e kanë blerë, 
dhe me dekada në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe faktike e posedojnë, por marrëdhëniet pronësore-
juridike me pronarët e mëparshëm ose trashëgimtarët e tyre juridikë kanë mbetur të pazgjidhura, 
ndërsa për shkak të kalimit të periudhës së gjatë kohore, shumë rëndë ose fare nuk mund t’i zgji-
dhin, në mënyrë siç parashikohet në dispozitat e legjislacionin aktual.

Arsye të tjera të tilla janë ato që rezultojnë nga situatat kur toka apo pjesë e saj nuk është 
përfshirë në planet urbanistike, parcelat ndërtimore depërtojnë në njëra tjetrën, për parcela të cak-
tuara të ndërtimit të një pjese të tokës, në vend të së drejtës së shfrytëzimit për arsye të panjohura, 
ekziston e drejta e shkruar e pronësisë, por ekziston dhe një numër i madh i objekteve ende të pa 
legalizuara, gjegjësisht, mu për këtë situatë me tokën, qytetarëve u pamundësohet realizimi i së 
drejtës mbi këtë bazë.

Situata e këtillë rezulton edhe nga veprimet e Avokatit të Popullit sipas parashtresave për re-
alizimin e të drejtave në Agjencinë për kadastër të patundshmërive, ku qytetarët, edhe pse shumë 
shpesh, pa nevojë paguajnë për shërbimet e kërkuara apo ndonjë provë, megjithatë nuk mund ta 
realizojnë të drejtën për t’u regjistruar si bartës të së drejtës mbi pronën. 

Në punën e kadastrës, Avokati i Popullit këtë vit raportues, konstatoi raste të lëshimit selektiv 
të listave pronësore në bazë të rrethanave të njëjta juridike dhe gjendjes faktike, si dhe regjistrim 
të ndryshimeve të bartësve të së drejtës së pronësisë në kundërshtim me ligjin.

Bëhet fjalë për rastin ku Qendra për kadastër Shkup, pa asnjë kushtëzim apo kërkesë për 
pëlqim, për gjithsej 50 banesa, ka lëshuar lista poseduese vetëm për disa banorë edhe pse është 
e pakontestueshme se të gjithë, pa përjashtime, paraprakisht kanë kryer legalizimin konform dis-
pozitave të Ligjit për fi timin e statusit juridik të ndërtimeve pa leje. Për banorët e tjerë, kërkesat e 
të cilëve në mënyrë të vazhdueshme refuzohen, kadastra kërkon të dorëzojnë pëlqim nga Drejtoria 
për të Ardhura Publike dhe përmbaruesi, se pajtohen të fshihet hipoteka.

Simptomatike është ajo që për banesat e regjistruara, nuk ka dëshmi që kadastra ka vepruar 
në mënyrë të tillë, përkatësisht ka kërkuar deklarata për pëlqim të fshirjes së hipotekës së regjis-
truar.

Habit fakti se në vend që plotësisht ta shqyrtojë rastin, drejtori i Agjencisë për kadastër të pa-
tundshmërive, deri te Avokati i Popullit dërgoi përgjigje se personat zyrtarë, që kanë vepruar sipas 
kërkesave për regjistrimin e banesave, në mënyrë arbitrare kanë miratuar vendime në kuadër të 
autorizimeve përkatëse dhe se sipas detyrës zyrtare nuk do ta kryej shfuqizimin e listave pronësore. 
Sipas tij, shlyerjen e të drejtave të regjistruara në mënyrë të paligjshme, personat e interesuar 
duhet ta kërkojnë duke parashtruar padi pranë Gjykatës Administrative.

Gjithashtu, përsëritet edhe situata, Sektori për kontroll dhe mbikëqyrje në Agjencinë për ka-
dastër të patundshmërive sipas kërkesave të Avokatit të Popullit të mos zbatojë hetim efi kas, efektiv 
dhe cilësor dhe të propozojë sanksione për rastet e keqpërdorimeve të pakontestueshme gjatë pu-
nës me lëndë. Nga shumica e rasteve, më specifi k mund të përmendet rasti ku në evidencën zyrtare 
të kadastrës qëndron se regjistrimi i ndryshimit të pronësisë është kryer konform një dokumenti 
noterial, ndërsa vërtetimi i lëshuar në mënyrë plotësuese, nga noteri në fjalë, se asnjëherë nuk ka 
dhënë një dokument me numër dhe datë të tillë edhe për këto palë, plotësisht injorohet një gjë e 
tillë.

Lidhur me punën e kadastrës së Shkupit, të cilës i përket një numër i madh i parashtresave, 
Avokati Popullit, këtë vit, konstatoi edhe raste të zvarritjes së procedurave sipas kërkesave të cak-
tuara individuale për mosrespektim të afatit të përcaktuar ligjor për sigurim të shërbimit të kërkuar 
apo lëshim të dokumentit të nevojshëm, që justifi kohet me numrin e madh të kërkesave të para-
qitura. Konstatimi i tillë ka të bëjë edhe me obligimin për dërgimin e arsyetimeve, informatave dhe 
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dëshmive veçmas për çdo lëndë të Avokatit të Popullit, sipas të cilave kadastra e Shkupit, nuk vepron 
në bazë të afatit të përcaktuar ligjor, me ç’rast në mënyrë të drejtpërdrejtë e pengon punën dhe e 
bën të pamundshëm realizimin e të drejtave të parashtruesve të parashtresave.

• Numri më i madh i parashtresave nga fu-
sha pronësore-juridike edhe në vitin 2016 
kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave 
të qytetarëve në procedurat për denacio-
nalizim, me ç’rast nga organet kompetente 
në mënyrë të vazhdueshme po zhvillohen 
me parregullsi në trajtimin dhe zbatimin e 
së drejtës materiale;

• Njësi të caktuara të vetëqeverisjes lokale 
(Komuna Karposh dhe Komuna Qendër) 
edhe pse janë të obliguara sipas ligjit për 
të siguruar dhe shkëmbyer prova dhe të 
dhëna sipas detyrës zyrtare, fare nuk ve-
projnë sipas kërkesave të organeve kom-
petente për lëndë të caktuara për denacio-
nalizim ose privatizim të truallit ndërtimor, 
që t’u dërgojnë dëshmi apo sqarime ose të 
dhëna të tjera;

• Procedurat për privatizim të truallit ndër-
timor, akoma zgjasin në mënyrë të pa-
justifi kuar, ndërsa qytetarët rrallë marrin 
aktvendime pozitive;

• Lëshim selektiv i listave pronësore nga 
Agjencia për kadastër të patundshmërive 
në rrethana të njëjta dhe gjendje të 
njëjtë faktike, regjistrim të ndryshimeve 
të bartësve të së drejtës së pronësisë, në 
kundërshtim me ligjin, si dhe mos-bash-
këpunim me Avokatin e Popullit.

Konstatime

• Kontroll të arsyeve për zgjatje me dekada 
të procesit të denacionalizimit, konstatim 
të përgjegjësisë eventuale për një numër 
të madh të lëndëve të tilla akoma të pa 
zgjidhura;

• Thjeshtëzim i procedurës ligjore me qël-
lim të realizimit të shpejtë dhe efi kas të së 
drejtës për privatizim të truallit ndërtimor 
edhe për personat të cilët nuk janë regjis-
truar si shfrytëzues të truallit, ndërsa është 
e pamohueshme se e kanë fi tuar me kom-
pensim dhe papengesë, në mënyrë të dre-
jtpërdrejtë dhe faktikisht e zotërojnë me 
dekada dhe në të kanë ndërtuar objekte;

• Të gjitha organet, institucionet dhe njësitë 
e vetëqeverisjes lokale, pa përjashtime 
dhe kushtëzime ta respektojnë dhe ta 
zbatojnë në punën e tyre, detyrimin ligjor 
për sigurimin dhe shkëmbimin e provave 
dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare;

• Hetimi efektiv dhe efi kas dhe kontroll mbi 
ligjshmërinë gjatë veprimit të njësive or-
ganizative kompetente dhe të personave 
të punësuar zyrtarë, si dhe bashkëpunim 
me Avokatin e Popullit, jo deklaracion, por 
standard në punën e Agjencisë për ka-
dastër të patundshmëriv.

Rekomandime
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Urbanizmi dhe ndërtimi janë fusha me rëndësi të veçantë për qytetarët e Republikës së Maqe-
donisë, duke e pasur parasysh se me rregullimin dhe humanizimin e hapësirës u sigurohen kushte 
si një nga të drejtat themelore të njeriut, përkatësisht të drejtës për banim personal, si parakusht 
për ngritjen e bashkësisë së shëndoshë familjare, jetës urbane dhe marrëdhënieve të rregulluara 
pronësore.

E gjithë kjo sigurohet në bazë të normave ligjore ku janë të rregulluara të drejtat dhe detyrimet 
e qytetarëve dhe subjekteve tjera, ndërsa organ themelor kompetent për zbatimin e këtyre ligjeve 
është komuna, si njësi e vetëqeverisjes lokale, e cila në shkallë të parë i zbaton të gjitha procedurat 
e kësaj sfere. Rolin e mekanizmit kontrollues dhe mbikëqyrës mbi zbatimin e punëve të sferës së 
urbanizimit dhe ndërtimit nga komunat, e ka Ministria për transport dhe lidhje.

Situatat përgjithësisht të njohura të kësaj sfere, përsëriten edhe në vitin 2016, me çka pranë 
Avokatit të Popullit, ngjashëm si në vitet e mëparshme, parashtresat e parashtruara zakonisht kanë 
të bëjnë me mosveprimin e inspektoratit të ndërtimit, për procedura të përmbarimit të akteve ad-
ministrative për eliminimin e ndërtimeve pa leje, zvarritjen e procedurave për dhënien e lejeve për 
ndërtim, përkatësisht për legalizim të objektit të ndërtuar pa leje dhe procedura për miratim apo 
ndryshim të planit të detajuar urbanistik.

Në këtë drejtim, në një numër të parashtresave paraqiten dyshime individuale për sjellje ten-
dencioze, ndikime politike dhe shfrytëzim të funksionit për interesa personale midis bartësve të cak-
tuar të funksionit publik, nga njëra anë dhe nga ana tjetër, të qytetarëve me përcaktim të ndryshëm 
partiak, në të gjitha procedurat, të cilat kanë lidhje ose në mënyrë të drejtpërdrejtë dalin nga sfera 
e urbanizmit dhe ndërtimit.

Avokati i Popullit konstaton se përkundër problemeve aktuale të karakterit të ndryshëm, në 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, në të cilat udhëhiqen procedurat nga  sfera e urbanizmit dhe ndër-
timit, situatat gjatë vitit 2016 kanë tendencë përmirësimi, sidomos në aspektin organizativ.

Megjithatë, ende është pjesërisht e pranishme dukuria e joefi kasitetit dhe ekipimit  të pam-
jaftueshëm kadrovik të shërbimeve të inspektimit, kurse në një pjesë më të madhe të komunave më 
të vogla, nuk janë themeluar as shërbime përmbarimore.

Si edhe në vitet paraprake, ashtu edhe gjatë vitit 2016 shumë rrallë ose fare nuk zbatoheshin 
procedurat për përmbarim administrativ të detyrueshëm të akteve ekzekutive administrative për 
heqjen e objekteve të ndërtuara pa leje, sërish me arsyetime të ndryshme, por të cilat në asnjë rast, 
nuk janë të bazuara me ligj. Dukuri e cila lë një përshtypje shumë të keqe në publik, për punën objek-
tive të autoriteteve kompetente, sundimin e të drejtës dhe respektimin e të drejtave të qytetarëve.

Po ashtu, kur bëhet fjalë për plotësimin e interesave personale ose interesave të tjera, nuk 
ndodh e njëjta në praktikë, për shkak se në mënyrë selektive veprohet gjatë ndërmarrjes së masave 
të tilla, duke mos i marrë parasysh pasojat dhe duke mos i analizuar paraprakisht të gjitha aspektet 
e rastit.

Gjegjësisht, banores së Komunës Gjorçe Petrov, nga shërbimet e inspektoratit të Komunës 
Gjorçe Petrov ia rrënuan objektin-banjo, të cilin nuk e kishte ndërtuar ajo, por sipas urdhrit të kry-
etarit të Komunës së Qytetit të Shkupit dhe me pëlqim të kryetarit të Komunës Gjorçe Petrov, në 
truallin shtetëror, e kanë ndërtuar të punësuarit e NP Rrugë dhe rrugica.

Veprimet e tilla janë ndërmarrë si kompensim, për shkak se paraprakisht pa kurrfarë procedure 
për dëmshpërblimi, ndërkaq për shkak të ndërtimit të rrugës, asaj i është rrënuar objekti ekzistues 
me një qëllim të tillë, i ndërtuar përpara shumë vitesh.

Kërkesa e arsyetuar e Avokatit të Popullit për shtyrjen e përkohshme të ekzekutimit të aktv-
endimit për prishje, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Avokatin e Popullit, që domosdosh-
mërish kërkojnë veprim të pakushtëzuar në këtë drejtim, nga Komuna Gjorçe Petrov, nuk u respek-
tua. Familja nga disa anëtarë dhe me një fëmijë të mitur, në pritje të dimrit dhe në periudhën më të 
ftohtë të vitit, u la që të gjendet së të mundet.

URBANIZMI DHE NDËRTIMI
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Në kontekst të kësaj, sërish duhet të përmenden edhe vështirësitë me të cilat Avokati i Popullit 
ballafaqohet në bashkëpunimin me Komunën e Çairit, përkatësisht, mosdërgimi i përgjigjeve nga ana 
e saj, ndaj asnjë kërkese të lëndëve.

Avokati i Popullit konstatoi edhe raste tek të cilat qytetarët ballafaqohen me procedura të gjata 
dhe komplekse për përcaktimin e statusit ligjor të objekteve të ndërtuara pa leje pranë seksion-
eve lokale për urbanizëm. Arsyet për këtë, vinë si rezultat i kornizës ligjore, e cila edhe pse shumë 
shpesh pëson ndryshime dhe plotësime, procedurën e bën mjaft komplekse dhe çon deri te  zvarritja 
e së njëjtës.

Në vërtetë, qytetarët për shkaqe objektive nuk kanë mundësi që gjithmonë t’i sigurojnë provat 
e kërkuara apo t’i zgjidhin marrëdhëniet kontestuese pronësore-juridike për objektin i cili është lëndë 
i legalizimit apo për truallin në të cilin është ndërtuar i njëjti. Pjesërisht edhe për këto arsye, një 
numër i madh i qytetarëve ende nuk ka dorëzuar as elaboratet e nevojshme gjeodezike.

Në një procedurë të tillë, u vërejt edhe një rast i refuzimit tendencioz të kërkesës së qytetarit 
për vërtetimin e statusit ligjor të objektit të ndërtuar pa leje, me elemente të diskriminimit në bazë 
të përkatësisë etnike, të kryer nga Komuna Aerodrom. Sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, në 
të cilin u vërtetua situata e tillë, Ministria për transport dhe lidhje, e shfuqizoi si të paligjshëm aktv-
endimin e miratuar nga Komuna-Aerodrom, me ç’rast kërkesa rezultoi pozitive. 

Mosmiratimi i planeve të detajuara urbanistike, përkatësisht ndryshimet dhe plotësimet e tyre 
jo në kohë, në të cilat duhet të përfshihen nevojat reale dhe interesat e qytetarëve dhe të njëjtat të 
jenë në përputhje me infrastrukturën publike, kontribuon në zvarritjen plotësuese të procedurave për 
përcaktimin e statusit ligjor të objekteve të ndërtuara pa leje, si dhe për pamundësinë e realizimit të 
së drejtës për ndërtim të objekteve të reja ose mbindërtim të objekteve ekzistuese.

Prandaj, edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 vite nga implementimi i Ligjit për procedimin e 
objekteve të ndërtuara pa leje, një numër i madh i lëndëve, ende nuk janë zgjidhur ose procedura 
është ndërprerë. Rrjedhimisht, shtrohet pyetja a do të mund të zgjidhen pozitivisht të njëjtat me 
zgjidhjet ekzistuese normative, pa u humbur në tërësi interesi i qytetarëve për përfundimin e tyre.

• Procedurat administrative, veçanërisht ato 
për përcaktimin e statusit ligjor të objek-
teve të ndërtuara pa leje, edhe më tej 
zgjasin shumë, nga njëra anë, si pasojë 
e procedurës ligjore tejet të komplikuar, 
ndërsa nga ana tjetër, kryesisht për shkak 
të raportit intert jo-profesional dhe joaz-
hurn i organeve kompetente;

• Veprime pa azhurnitet dhe në mënyrë sele-
ktive nga shërbimet inspektuese dhe;

• Bashkëpunimi i organeve kompetente me 
Avokatin e Popullit me përjashtime të cak-
tuara akoma nuk është në nivelin e duhur, 
përkatësisht edhe më tej është e pra-
nishme dukuria e mos-dërgimit me kohë e 
përgjigjeve ndaj kërkesave të tij, për çka 
nevojiten intervenime plotësuese, dhe për 
këto arsye procedura zvarritet pa nevojë.

Konstatime
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• Të punohet në ngritjen e vetëdijes dhe 
përgjegjësisë së nëpunësve shtetërorë 
dhe personave përgjegjës të autoriteteve 
kompetente, me qëllim të arritjes së një 
profesionalizmi më të lartë, azhurnitetit, 
ligjshmërisë në veprimet dhe vendimet 
sipas lëndëve individuale; 

• Rritje e aktiviteteve parandaluese të shër-
bimeve inspektuese përmes inspektimeve 
më të shpeshta në terren, në mënyrë që të 
zvogëlohen aktivitetet ndërtimore jo-legale 
dhe rrënimet e objekteve të ndërtuara pa 
leje dhe

• Azhurnitet më i madh nga organet kom-
petente jo vetëm gjatë veprimeve sipas 
kërkesave të personave fi zikë dhe juri-
dikë, por edhe sa u përket drejtimeve të 
Avokatit të Popullit.

Rekomandime

Mbrojtja e të drejtave kushtetuese dhe ligjore e qytetarëve në fushën e strehimit dhe banimit, 
edhe gjatë këtij viti raportues, kanë qenë çështje të veprimeve të Avokatit të Popullit.

Së këtejmi, vazhdon ende praktika e viteve të mëparshme për një numër relativisht të vogël të 
parashtresave të kësaj fushe. Zakonisht, qytetarët ankohen në lidhje me punën joefi kase, jo azhurne 
dhe të pakoordinuar të Komisionit për çështje banesore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe Shoqërisë aksionare për ndërtim dhe menaxhim me hapë-
sira banesore dhe hapësira afariste të rëndësishme për Republikën dhe njësitë rajonale të saj.

Shteti gjatë vitit raportues ndërmori aktivitete të caktuara në mënyrë që t’u sigurojë disa 
qytetarëve kushte adekuate për jetesë më të mirë. Në këtë kontekst nga ministritë kompetente u 
zbatua procedura për ndarjen e 73 banesave të reja, të ndërtuara në pronësi të shtetit në Prilep. 
Banesat ishin dedikuar për kategorinë e njerëzve në rrezik social, përkatësisht për shfrytëzues të 
ndihmës sociale apo ndihmës së përhershme sociale për personat me aftësi të kufi zuar apo personat 
që kanë nevojë për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër dhe familje me persona me aftësi të 
kufi zuara dhe për fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror.

E gjithë procedura u realizua me shumë dyshime sa i përket rregullshmërisë së saj, për çka një 
numër i konsiderueshëm i qytetarëve të prekur kërkuan mbrojtje edhe nga Avokati i Popullit.

Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se në listën përfundimtare 
të fi tuesve të banesave u gjetën 21 persona, të cilët nuk kanë qenë në listën preliminare. Prandaj, 
Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria e transportit dhe lidhjeve, t’i shpjegoj arsyet e refuzimit të 
kërkesave të parashtruesve, për ndarjen e banesave sociale, për bazën ligjore dhe kriteret sipas të 
cilave persona me numër më të madh të pikëve të rankuar më lartë në listën preliminare janë refu-
zuar në listën përfundimtare, dhe në vend të tyre persona me më pak pikë, papritmas kanë fi tuar të 
drejtën për qiramarrje të banesës sociale.

Të gjitha përgjigjet e marra ishin identike në kuptimin që gjatë vendosjes dhe zgjedhjes së 
kandidatëve për marrjen e banesave sociale me qira, nuk janë kryer kurrfarë parregullsi, qytetarët 
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kërkesat e të cilëve janë refuzuar, përkatësisht janë hequr nga lista përfundimtare, janë udhëzuar 
që në afat ligjor të paraqesin kontest administrativ.

Avokati i Popullit vepronte edhe sipas disa parashtresave për ndarje të banesës me qira ose për 
blerje të banesës shtetërore, sipas të cilave parashtruesit nuk kanë pranuar përgjigje ndaj kërke-
save të tyre nga ana e Komisionit për çështjet e banimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 
për çka konstatoi se procedurat zvarriten me  pa arsye. Në këtë segment edhe Avokati i Popullit bal-
lafaqohej me joazhurnitet në marrjen e përgjigjeve nga ky Komision ose marrjen e përgjigjeve në 
të cilat gati çdoherë theksohej se shteti nuk mund të veprojë sipas kërkesës së caktuar për shkak 
se për momentin nuk ka banesa të lira.

Në disa raste, për shkak të kryerjes së punëve me papërgjegjësi dhe jo në kohë dhe plani-
fi kimit të tyre në mënyrë joadekuate, e drejta e arritur mbi këtë bazë një periudhë të gjatë mbetet 
vetëm në letër, edhe pse prej personave të cilëve u është ndarë banesa kërkohet që t’i përmbushin 
detyrimet, duke përfshirë edhe pagesën mujore të qiramarrjes.

Vetëm një rast, në masë të mjaftueshme e pasqyron këtë situatë, e cila nuk ndodh për herë të 
parë, por bëhet metodë e funksionimit të subjekteve të përfshira në këtë proces, dhe ekskluzivisht 
në dëm të personave të cilëve u është ndarë banesa. Gjegjësisht, nga Ministria e transportit dhe 
lidhjeve i është dhënë me qira banesa një personi me aftësi të kufi zuar, por krejtësisht e shkatër-
ruar dhe pa kushte elementare për jetesë. Prandaj, kujdestari i këtij personi disa herë, pa sukses, 
ka kërkuar nga  Shoqëria aksionare për ndërtim dhe menaxhim me hapësirë banesore dhe afariste 
të rëndësishme për Republikën, për ta rinovuar banesën dhe për t’i siguruar kushtet e nevojshme 
për jetesë.

Në kontekst të procedurës së realizuar nga Avokati i Popullit është konstatuar se Shoqëria ak-
sionare nuk mund ta riparojë banesën për shkak se nuk ka përzgjedhur kompani e cila për nevojat 
e saj do të kryente ndonjë punë ndërtimore zejtarie.

Konstatimi është i qartë, është regjistruar një rast që mund të përdoret vetëm në shifra statis-
tikore të shtetit për të përmbushur një nga përgjegjësitë e tij sepse personi, të cilit i është ndarë 
banesa edhe pse i plotëson të gjitha kushtet dhe detyrimet sipas kontratës së nënshkruar, pa fajin 
e tij, nuk mund ta shfrytëzoj atë.

• Koordinim i pamjaftueshëm ndërmjet or-
ganeve, institucioneve dhe subjekteve të 
tjera juridike kompetente për të vendosur 
sipas kërkesave për qiramarrje të bane-
save shtetërore dhe ndarje të banesave 
shtetërore me qira, për shkak të të cilave 
zvarriten këto procedura;

• Procedura e ndarjes së 73 banesave të 
reja të ndërtuara në pronësi të shtetit 
në Prilep, është zbatuar me dyshime të 
shumta në lidhje me rregullsinë e saj, të 
cilat Ministria për transport dhe lidhje nuk 
i ka shqyrtuar në mënyrë adekuate  dhe;

• Azhurnitet dhe efi kasitet i pamjaftueshëm 
në punën e Komisionit  për çështjet e ba-
nimit  të Qeverisë së Republikës së Maqe-
donisë.

Konstatime
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• Vendosje e një koordinimi më të mirë mes 
organeve, institucioneve dhe subjekteve 
të tjera juridike lidhur me respektimin e 
afateve ligjore në procedurat e blerjes ose 
qiradhënies së banesave shtetërore,

• Ministria e transportit dhe lidhjeve të 
inkorporojë mekanizma të përshtatshëm 
të kontrollit të brendshëm për të analizuar 
në mënyrë cilësore rregullsinë e procedur-
ave për dhënien e banesave shtetërore, 
dhe

• Procedurat sipas kërkesave të qytetarëve 
të zbatohen në mënyrë më efektive nga 
ana e Komisionit për çështjet e banimit.

Rekomandime

E drejta për një mjedis jetësor të pastër dhe të shëndetshëm është e drejtë themelore e 
qytetarëve, respektimi i plotë dhe në mënyrë konsekuente i së cilës, paraqet kusht për shëndet më 
të mirë, jetesë më cilësore dhe më të gjatë të qytetarëve. Prandaj, çdo qytetar është i obliguar në 
mënyrë të barabartë ta mbrojë, ruaj dhe avancojë ekosistemin natyror.

Avokati i Popullit duke pasur e parasysh numrin e vogël të parashtresave për mbrojtjen e të 
drejtave në këtë lëmi, në kuadër të kompetencave edhe këtë vit raportues, vazhdoi në kontinuitet ta 
monitorojë situatën në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor, me të gjitha instrumentet që i ka në 
dispozicion.

Në këtë drejtim, është shfrytëzuar çdo rast i përshtatshëm për t’i adresuar apelet dhe kërkesat 
deri te institucionet kompetente dhe individët, brenda autorizimeve dhe mundësive, që të ndërmarrin 
masa për përmirësimin e situatës së keqe aktuale në këtë sferë, nëpërmjet zbatimit të standardeve 
dhe normave ndërkombëtare përgjithësisht të pranuara në sferën e ekologjisë.

Problemi me ndotjen e ajrit është shumë serioz dhe kompleks dhe për të njëjtin kontribuo-
jnë kryesisht autoritetet kompetente shtetërore dhe lokale, kapacitetet  industriale, por edhe vet 
qytetarët.

Është shqetësues fakti se shteti, përmes institucioneve të tij nuk i kushton vëmendje dhe ku-
jdes të mjaftueshëm ruajtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës dhe nuk siguron burime të mjaftueshme 
fi nanciare, të nevojshme për këtë qëllim. Koordinimi i keq ndërmjet autoriteteve kompetente në nivel 
shtetëror dhe lokal, vetëm e komplikon në mënyrë plotësuese gjetjen e zgjidhjeve për këtë problem 
sistemor dhe implementimin e tyre në praktikë.

Autoritetet shtetërore shpeshherë duke dashur ta mbrojnë qetësinë sociale, në kundërshtim me 
kornizat ligjore dhe në dëm të mjedisit jetësor, me vite i tolerojnë kapacitetet e mëdha industriale 
si ndotës më të mëdhenj, me çka lejojnë që procesin e prodhimit ta kryejnë duke mos i respektuar 
paraprakisht standardet ligjore, përkatësisht pa instaluar fi ltrat e duhur mbrojtës, të cilët do ta paran-
dalojnë një pjesë të madhe të materieve të dëmshme që të përhapen në ajrin ambiental.

Numri i madh i automjeteve të vjetra, që nuk i plotësojnë standardet ekologjike, është një nga 
shkaqet kryesore të ndotjes së tepërt të ajrit.

Në këtë segment, sigurisht se nuk duhet të neglizhohet as fakti dëshpërues që vetëdija e 
qytetarëve lidhur me mbrojtjen e mjedisit është në nivel shumë të ulët, e që kontribuon për jetë në 
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kushte të ndotjes enorme të ajrit, ujit dhe tokës.
Për të konfi rmuar se vetëdija ekologjike është në nivel shumë të ulët, mund të shërbejë e dhëna 

se edhe në vitin raportues numri i parashtresave të qytetarëve nga kjo sferë nga puna e Avokatit 
të Popullit është shumë i vogël dhe nuk korrespondon me problemet reale, me të cilat të gjithë po 
përballemi për çdo ditë.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave, në adresimet e tij pranë institucioneve 
kërkonte eliminimin e dukurive të caktuara negative dhe ndërmarrjen e masave parandaluese, që të 
njëjtat të mos përsëriten.

Në të vërtetë, humbja e panevojshme e jetëve të njerëzve dhe kaosi i shkaktuar nga përm-
bytjet, duhet të jetë një mësim i mjaftueshëm për të gjithë se mbeturinat nga ndërtimet nuk duhet 
të hidhen kudo, sidomos jo në ujëra, se malet nuk duhet të shkretohen duke prerë dru në mënyrë të 
paligjshme dhe të pakontrolluar dhe se nuk duhet të ndërtohet në mënyrë të pakontrolluar.

Arsyet e ndodhjes së fenomeneve të tilla, i kemi të njohura të gjithë, por shtrohet pyetja çka 
bëjnë komunat, shteti dhe të gjithë ne së bashku, për të thithur ajër të pastër, për të pasur ujë të 
pastër për pije dhe për të hedhur mbeturinat në deponitë përkatëse.

Duke e marrë parasysh rëndësinë e të drejtës për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm 
jetësor, Avokati i Popullit në vitin 2016, realizoi hulumtime voluminoze për gjendjen me deponimin 
dhe menaxhimin e mbeturinave. Për këtë qëllim, ndër të tjera, janë marrë informacione dhe të dhëna 
mbi situatën aktuale me deponitë në çdo komunë të Republikës së Maqedonisë, ndërkaq është kryer 
vizitë edhe në terren në një numër të madh të deponive të rëndësishme. Gjendja e konstaur është 
më shumë se alarmante, duke e pasur parasysh se në të gjithë territorin e shtetit vetëm deponia 
rajonale “Drisla” në Shkup i plotëson kushtet e domosdoshme minimale, për kryerjen e veprimtarisë 
me lejen e integruar ekologjike A.

Deponia e dytë rajonale “Rusino” - Gostivar, fare nuk i përmbush standardet e përcaktuara, 
ndërkaq të gjitha komunat e tjera për qëllime të deponimit të mbeturinave, i shfrytëzojnë deponitë e 
tyre lokale të cilat, gjithashtu, punojnë jashtë rregulloreve të planifi kuara, me cilat seriozisht  vihet 
në pikëpyetje ndotja e tokës, ujit dhe ajrit, në zonën më të gjerë përreth deponisë.

Përgjegjësinë për këto situata, sigurisht se pikë së pari e kanë bartësit e  funksioneve të një-
sive të qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes lokale, shërbimet e të cilëve sipas detyrës 
zyrtare, nuk angazhohen në mënyrë të mjaftueshme për zbulimin dhe sanksionimin e  ndotësve 
të mjedisit jetësor. Madje, fi tohet edhe përshtypja se organet e qeverisjes qendrore përkundër ak-
tiviteteve të shumta, si në planin legjislativ, ashtu edhe në planin e implementimit të kornizës lig-
jore, megjithatë nuk manifestojnë gatishmëri më të madhe për të ndërmarrë masa më radikale për 
sanksionimin e ndotësve, ose këtë e bëjnë vetëm në raste kur kanë nevojë ta bindin publikun dhe 
qytetarët si votues.

Veçanërisht shqetësuese është mungesa e ideve dhe planeve dhe programeve të autoriteteve, 
për ndërmarrjen e masave për parandalimin dhe sanimin e situatave të tilla. Mbizotëron edhe ndjenja 
se problemet e shtresuara në fushën e mjedisit jetësor, sikur janë në margjinat e obligimeve të të 
gjitha subjekteve.

Për shkak situatave dhe shkaqeve të këtilla, zgjidhja e tyre urgjentisht duhet jetë prioritet 
shtetëror.
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• Në veçanti shqetësues është inercia e au-
toriteteve kompetente dhe individëve, si i 
qeverisjes qendrore ashtu dhe i asaj lo-
kale, për shkak të mosndërmarrjes së ma-
save konkrete për zvogëlimin e ndotjes së 
ajrit. Me këtë sjellje tregojnë një mospërfi l-
lje të madhe për shëndetin e qytetarëve, 
të cilëve u shkelet e drejta e garantuar 
me kushtetutë, për të jetuar në një mjedis 
të shëndetshëm. Si pasojë e këtij kujdesi 
të pamjaftueshëm, qendrat tona më të 
mëdha urbane janë ndër më të ndoturat në 
Evropë.

• Pushteti në dëm të mjedisit jetësor, një 
kohë të gjatë i tolerojnë kapacitetet e 
mëdha industriale për implementimin e 
standardeve ekologjike, duke ua bërë të 
mundur të punojnë pa i instaluar fi ltrat e 
duhur.

• Qytetarët, në dëm të shëndetit të tyre, 
paguajnë për mosbashkëpunimin dhe 
transferimin e përgjegjësisë, për ndër-
marrjen e masave sistematike ndërmjet 
pushtetit qendror dhe lokal, shërbimet 

inspektuese të të cilëve në mënyrë të 
pamjaftueshme kujdesen për zbulimin dhe 
sanksionimin e ndotësve;

• Situata në lidhje me deponimin e mb-
eturinave është më se alarmante. Në 
asnjë komunë, me përjashtim të qytetit 
të Shkupit, nuk ka deponi që i plotëson 
standardet minimale ekologjike. Këto janë 
kryesisht vendet periferike, të vendbani-
meve, të cilat nuk janë të shënuara dhe të 
rrethuara, as që kanë roje, dhe e vetmja 
gjë që tregon se këtu deponohen mbeturi-
nat, janë plehrat e hedhura përreth rrugës 
dhe era e padurueshme. Projekti për 
deponim rajonal të mbeturinave, sipas të 
cilit parashikohet ndërtimi i tetë deponive 
rajonale, në të cilat përveç deponimit të 
mbeturinave sipas rregullave do të kry-
hej selektimi  dhe riciklimi i  tyre, është 
shumë larg realizimit dhe;

• Pushteti në buxhetin e tij ndan fonde min-
imale për fushata për të ngritur vetëdijen 
ekologjike tek qytetarët.

Konstatime

• Autoritetet urgjentisht dhe pa vonesë të 
ndërmarrin masa konkrete për të zvogëlu-
ar ndotjen e ajrit. Këto masa të jenë siste-
matike, në vend se të imponuara – prak-
tikë kjo e deritanishme që me sa duket nuk 
jep rezultate;

• Zero tolerancë për të gjitha industritë e 
mëdha si ndotës kryesor, të cilët  duhet 
urgjentisht t’i plotësojnë standardet e 
parashikuara ekologjike dhe të instalojnë 
fi ltra mbrojtës;

• Është i domosdoshëm bashkëpunimi më 
i madh dhe koordinimi në mes të push-
tetit qendror dhe lokal kur bëhet fjalë për 

mbrojtjen e mjedisit jetësor, për shkak se 
gjendja alarmuese aktuale në këtë sferë 
kërkon angazhim shumë më të madh dhe 
përkushtim nga të gjitha institucionet, 
veçanërisht nga shërbimet e inspektimit.

• Pa prolongim t’i qaset realizimit të projek-
tit për menaxhim rajonal të mbeturinave, 
përkatësisht menjëherë të fi llohet me 
ndërtim të deponive sipas të gjitha stan-
dardeve ekologjike dhe

• Autoritetet, përveç sigurimit të më 
shumë mjeteve fi nanciare, të zhvillojnë 
dhe të zbatojnë programe për ngritjen e 
vetëdijes ekologjike tek qytetarët.

Rekomandime
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FINANCAT

Tanimë dy vite me radhë, parashtresat në lëmin e Financave, janë në numër të konsider-
ueshëm nga numri i përgjithshëm i parashtresave të parashtruara deri te Avokati i Popullit. Kjo, 
kryesisht, ka të bëjë me problemet e mëdha me të cilat ballafaqohen në përditshmëri qytetarët, dhe 
me agoninë nëpër të cilën kalojnë, që NP Radiotelevizioni i Maqedonisë (RTVM) dhe Drejtoria për të 
Ardhura Publike (DAP), t’ju dëshmojnë se në mënyrë të pabazë u përcaktohen dhe arkëtohen mjete 
për taksë radiodifuzive.

Si tregues se diçka nuk është në rregull me punën e këtyre subjekteve, që  shkakton para-
qitjen e shkeljeve masive të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, është  edhe numri 
i më shumë se 1.000 parashtresave të parashtruara, për këtë qëllim, pranë Avokatit të Popullit në 
vitin 2016. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit konstatoi situatë të pandryshuar të një numri ende të 
madh të personave, të cilët për vite me radhë, janë regjistruar si taksapagues për pagesën e taksës 
radiodifuzive, ndërkaq përgjegjësia për këtë transferohet nga RTVM-ja tek DAP-ja dhe anasjelltas 
ose brenda shërbimeve të tyre të pakoordinuara dhe personave udhëheqës.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas lëndëve individuale, ndër të tjera, konstatoi se shkaku i 
mungesës së bashkëpunimit të nevojshëm të punonjësve në sektorë të veçantë në RTVM, dhe ekipi-
mit të pamjaftueshëm të kaudrit, qytetarët i vuajnë pasoja të dëmshme, në mënyrë, që pa arsye 
zvarriten procedurat për vendosje sipas kërkesave të tyre për lirim nga taksa radiodifuzive, dhe në 
këtë mënyrë edhe periudha e ngarkimit të pabazë me borxh.

Po ashtu, fakt i padiskutueshëm është se RTVM-ja, sipas detyrës zyrtare ose sipas kërkesave 
të paraqitura individuale të qytetarëve, fare ose shumë rrallë kryen azhurnim në Regjistrin e taksa-
paguesve për taksën radiodifuzive, me qëllim të shlyerjes së personave të regjistruar pa bazë dhe 
të shlyerjes së borxhit të tyre.

Arsyeja e detyrimit të pabazë për obligimin me taksë radiodifuzive dhe në këtë mënyrë edhe 
bllokimi i llogarive është fakti se DAP, nuk i merr parasysh të dhënat, që RTVM-ja ia distribuon në 
mënyrë të drejtpërdrejt, para se t’i qaset pagesës së detyruar. Pikërisht për këtë, një numri të kon-
siderueshëm të qytetarëve, DAP në mënyrë plotësuese ua bllokohen pa bazë llogaritë bankare, me 
ç’rast u merren mjetet në para, nuk mbahet llogari për mbrojtjen e autoritetit dhe dinjitetit të tyre, 
si dhe kufi zimet dhe përjashtimet nga përmbarimi por dhe shpenzimet dhe taksat për procedurën, 
në rastet e tilla, në mënyrë të paarsyeshme barra bie mbi to.

Për kthimin e tyre, qytetarët pa nevojë duhet të “humbin nerva” dhe kohë dhe po ashtu të 
kalojnë nëpër labirinte burokratike duke shkuar në sportelet e RTVM-së dhe DAP.

Njëherazi, fakt është se edhe DAP kontribuon që përnjëherë të krijohet një kaos i madh në 
sportelet e saj dhe të RTVM-së, me publikimet e shpeshta duke iu bërë thirrje qytetarëve që ta 
paguajnë taksën radiodiofuzive, ose që të kontrollojnë se a e kanë paguar, si dhe ta dëshmojnë 
të njëjtën. Por pyetja është, a nuk mundet kjo të interpretohet edhe si kërcënim, sepse i sfi don 
qytetarët që të veprojnë në mënyrë të tillë dhe a shërben si një metodë efektive për ta fshehur 
mosfunksionimin e sistemit, lëshimet  dhe dobësitë gjatë punës.

Gjegjësisht, nga shërbimet e DAP, nuk kryhen kontrolle të vazhdueshme, në kuptim të asaj 
për ç’arsye ndryshimet e kryera në Regjistrin e obliguesve, nuk janë evidentuar menjëherë në evi-
dencën zyrtare, për ç’arsye nuk mund të dërgohen aktvendimet në mënyrë të rregullt, për ç’arsye 
pagesat e qytetarëve nuk janë regjistruar apo për ç’arsye aktvendimet e miratuara në kundërshtim 
me ligjin, sipas detyrës zyrtare nuk janë pezulluar.

 Çka të thuhet, përveç dënimit të procedurave të një numri të konsiderueshëm për arkëtim 
të detyruar, të cilat zbatohen, ndonjëherë në periudhë skaljshëm më të papërshtatshme të vitit, 
siç janë, përpara festave dhe përgjatë pushimeve verore, periudha këto që më shumë i prekin 
qytetarët. Për shkak të gjendjes së këtillë, Avokati i Popullit gati në çdo rast veç e veç, konstatoi 
shkelje të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të parashtresave si për RTVM-në 
ashtu dhe për DAP. Konkretisht, edhe më tej, në kundërshtim me dispozitat e ligjit përkatës, aktv-
endime për përcaktimin e taksës radiodifuzive pranojnë më shumë anëtarë të të njëjtës amvisëri, po 
ashtu dhe persona që me vite janë larguar nga shteti, dhe kanë vendbanime në shtet tjetër, persona 
të verbër, persona me dëmtime të dëgjimit e të tjerë.
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Për eliminimin e një numri të madh të shkeljeve të konstatuara, Avokati i Popullit dërgonte 
rekomandime dhe sugjerime, për t’i shlyer regjistrimet e pabazuara në Regjistrin e obliguesve të 
taksës radiodifuzive, për t’i eliminuar pasojat e krijuara, si rezultat i pagesës  së  detyruar në mënyrë 
të pabazë. Ndërhyrjet në fjalë, nga RTVM-ja dhe DAP për një numër të madh të lëndëve, në mënyrë 
të pakontestueshme dhe pa asnjë kundërshtim u pranuan, me çka parashtruesit arritën sukses që 
ta realizojnë të drejtën së tyre.

Mirëpo, me vite të tëra mbetet e paplotësuar pjesa e rekomandimeve në lidhje me shlyerjen 
e borxheve të evidentuara në mënyrë të pabazë dhe kthimin e mjeteve të arkëtuara në para. Kjo, 
për shkak se vendimi me një përmbajtje të tillë, nga ana e udhëheqësve të RTVM-së, nuk mirato-
het, edhe pse për këtë problem Avokati i Popullit, në periudhën e kaluar me raporte të veçanta, mes 
tjerash, e ka informuar edhe Kuvendin edhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Avokati i Popullit në lidhje me DAP, konstatoi edhe lëshime të tjera gjatë punës së saj, raste për 
të cilat, nga ana e saj, ndonjëherë pa asnjë arsyetim objektiv nuk respektohen as ndërhyrjet e dhëna 
për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Kjo kryesisht, ka të bëjë me procedurat për analizimin e 
pronës dhe pronësisë dhe detyrimeve mbi tatimet e të ardhurave personale në lidhje me të ardhurat 
e pa lajmëruara dhe të pa tatimuara, që në kundërshtim me dispozitat ligjore zvarriten në mënyrë të 
pa jusitifkuar, nuk respektohen mendimet ligjore dhe sugjerimet e dhëna në vendimet gjyqësore të 
lëndëve, me çka palët mbahen në vazhdimësi me ndjenjën e frikës dhe pasigurisë.

Avokati i Popullit vepron sipas një rasti, të cilin DAP e udhëheq për më shumë se dhjetë vjet, 
dhe për të cilin edhe krahas ndërhyrjeve të shumta dhe informatës së dërguar, personalisht deri te 
drejtori, për arsye të panjohura, pas më shumë se një vit, pas kthimit të lëndës nga Gjykata Admin-
istrative (e cila disa herë i anulon aktvendimet si të paligjshme) akoma nuk është zgjidhur.

Gjithashtu, janë evidentuar edhe raste, kur nga DAP janë miratuar vendime, mirëpo, kopje 
deri te palët nuk është dorëzuar për një periudhë të gjatë, dhe veprimet e këtilla të ndërmerren pas 
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit.

Për parashtresat që kanë të bëjnë me kompetencat e Qytetit të Shkupit dhe njësitë e tjera të 
vetëqeverisjes lokale, Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues konstatoi shkelje të të drejtave të 
qytetarëve, të cilat gjithashtu, përsëriten në mënyrë të vazhdueshme vite me radhë.

Nga Qyteti i Shkupit në procedurat për pagesë të detyrueshme të tatimit mbi pronën, tatimit 
mbi fi timin e patundshmërive dhe të drejta ose ndonjë tatim tjetër, nuk mbahet llogari për respek-
timin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, përkatësisht të njëjtat vazhdimisht u ceno-
hen, kur do të gjinden në situatë të këtillë. E vetmja mënyrë e pagesës, në procedura të tilla, thuajse 
çdo herë zbatohet me bllokimin e llogarive bankare të qytetarëve, gjë e cila pa kontestim çon deri te 
ndalja e të gjitha të ardhurave, e jo vetëm të 1/3 së pagës/pensionit. Pagesa e detyruar nga qyteti 
i Shkupit, shpeshherë zbatohet edhe mbi të ardhurat, të cilat sipas ligjit, janë të përjashtuara dhe 
të njëjtat nuk mund të jenë çështje e pagesës, siç janë kompensimet në para në bazë të ndihmës 
sociale.

Është shqetësuese se Qyteti i Shkupit, përveç veprimit jo në kohë apo mosveprimit sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit, për marrje të informatave, sqarimeve dhe dëshmive në lidhje me 
pohimet në parashtresat individuale, nuk ndërmerren masa edhe në drejtim të rekomandimeve 
të dhëna dhe sugjerimeve për mënyrën e eliminimit të shkeljeve të konstatuara të të drejtave të 
qytetarëve. Me ç’rast, edhe pse disa herë janë bërë inspektime dhe janë realizuar takime me zyrtarë 
të lartë kompetentë të Qytetit të Shkupit, gjendja mbetet ende e pandryshuar dhe e paefektshme, 
për shkak se nga ana e tyre nuk tregohet mirëkuptim dhe gatishmëri për t’u kujdesur për punën e 
përditshme, për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Qëndrimi i udhëheqësve kompetent, është se tatimi medoemos duhet të paguhet me çdo 
kusht, ndërsa respektimi i rregullave të përcaktuara ligjore mbi procedurën, mund të shmanget, 
duke e përfshirë interpretimin e dispozitave ligjore, në mënyrën se si ata e gjykojnë të arsyeshme 
dhe varësisht nga nevojat momentale.

Njëkohësisht, nga ana e tyre, madje u është tërhequr vërejtja qytetarëve, të cilët janë drejtuar 
dhe kanë kërkuar ndihmë pranë Avokatit të Popullit.
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• Problemet e përgjithshme dhe golgota 
nëpër të cilën kalojnë qytetarët për t’i 
dëshmuar RTVM-së dhe DAP se në mënyrë 
të pabazë u përcaktohet dhe arkëtohet 
taksa radiodifuzive, arsye themelore, 
tanimë dy vite me radhë, parashtresat në 
fushë e fi nancave të jenë në numër më të 
madh nga numri i përgjithshëm i parash-
tresave të parashtruara pranë Avokatit të 
Popullit.

• Përgjegjësia për gjendjen e pandryshuar të 
Regjistrit për obliguesve të taksës radiodi-
fuzive, transferohet nga RTVM-ja tek DAP, 
dhe anasjelltas ose brenda  shërbimeve 
të tyre të pakoordinuara dhe personave 
udhëheqës.

• Sipas detyrës zyrtare ose sipas kërkesave 
individuale të qytetarëve, aspak ose shume 
rrallë kryhet azhurnimi i Regjistrit të obl-
iguesve të taksës radiodifuzive, me qëllim 
të shlyerjes së personave të regjistruar në 
mënyrë të pabazë.

• Në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe 
me elemente serioze për një vepër penale, 
DAP në procedurat e shqyrtimit të pronës 
dhe gjendjes pronësore dhe detyrimeve 
me tatim mbi të ardhurat personale, në 
bazë të të ardhurave të paparaqitura dhe 
të pataksuara, qëllimisht i zvarrit, duke 

mos i respektuar mendimet juridike dhe 
sugjerimet e dhëna në vendimet gjyqë-
sore në fjalë, me çka palët mbahen vazh-
dimisht në frikë dhe pasiguri.

• Vendimi për shlyerjen e borxhit të eviden-
tuar pabazë për taksë radiodifuzive nga 
udhëheqësia e RTVM-së nuk miratohet, 
edhe pse për këtë problem (ose në lidhje 
me këtë çështje) Avokati i Popullit, gjatë 
periudhës së kaluar, me Raport të veçantë 
e ka informuar edhe Kuvendin edhe Qe-
verinë e Republikës së Maqedonisë.

• Nga DAP, Qyteti i Shkupit dhe komu-
nat një numri të madh të qytetarëve në 
mënyrë të pabazë ua kanë bllokuar lloga-
ritë bankare dhe ua ka marrë mjetet në 
para ose gjatë procedurave nuk mbahet 
llogari për mbrojtjen e autoritetit dhe 
dinjitetit të tyre, si dhe kufi zimet dhe për-
jashtimet nga përmbarimi.

• Qyteti i Shkupit e pengon punën e Avo-
katit të Popullit dhe e pamundëson re-
alizimin e të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve, sepse nuk vepron në 
kohë ose aspak nuk vepron sipas kërke-
save, rekomandimeve dhe sugjerimeve 
për mënyrën e eliminimit të shkeljeve të 
konstatuara.

Konstatime
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Periudha raportuese u karakterizua me parashtresa të paraqitura, kryesisht për shkak të prob-
lemeve që dalin nga pozita dominuese e subjekteve juridike (ndërmarrjet publike dhe kompanitë 
e tjera), të cilat ofrojnë shërbime të caktuara, si dhe nga pamundësia që qytetarët t’i realizojnë të 
drejtat e konsumatorëve.

Gjithashtu, qytetarët në të gjitha këto raste, shpesh janë të privuar nga të drejtat themelore të 
konsumatorit - e drejta e përzgjedhjes, ata në mënyrë plotësuese ndeshen me një varg veprimesh 
të papërshtatshme të ofruesve të shërbimeve, kryesisht nga ndërmarrjet publike komunale.

Shembuj të shkeljeve të të drejtave të konsumatorëve, të konstatuara nga ana e Avokatit të 
Popullit janë të shumta, e që e vë në pikëpyetje se sa në Republikën e Maqedonisë, respektohet në 
praktikë deviza se “konsumatori gjithmonë ka të  drejtë.”

Përndryshe, fakt është se njerëzit bëhen më të vetëdijshëm për të drejtat e tyre si konsuma-
torë, por gjithashtu, fakt është edhe se numri i keqpërdorimeve dhe mënyra se si ato kryhen nga viti 
në vit, nuk është në rënie, por në rritje. 

Nga puna me lëndët rezulton se në numër të madh qytetarët parashtrojnë parashtresa për 
punën e ndërmarrjeve publike që kryejnë veprimtari komunale, furnizime me ujë dhe shkarkimin e 
ujërave të ndotur urban, veçanërisht për NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi’’ – Shkup (NP).

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE

• Të përcaktohet përgjegjësia për gjendjen 
lidhur me numrin tejet të madh të regjistri-
meve të pabaza dhe të veçanta në Regji-
strin e taksapaguesve për taksë radiodi-
fuzive dhe për mos miratimin e vendimit 
nga udhëheqësia e RTVM-së për shlyerjen 
e borxhit të evidentuar pa bazë për taksë 
radiodifuzive,

• Me qëllim të parandalimit të shkaktimit 
pabazë të pasojave të dëmshme, DAP në 
mënyrë të drejtpërdrejtë para se të fi l-
lojë me arkëtimin e detyrueshëm të tak-
sës radiodifuzive, sipas detyrës zyrtare t’i 
azhurnojë të dhënat e dërguara nga RTVM-
ja,

• Zbatim konsekuent, nga ana e të gjitha 
subjekteve kompetente, të dispozitave 
për mbrojtjen e autoritetit dhe dinjitetit 
të obliguesve tatimorë dhe për kufi zimin/ 
përjashtimin nga përmbarimi, të përcak-
tuara në mënyrë normative në Ligjin për 
procedurë tatimore dhe Ligjin për tatimet 
mbi pronën,

• DAP në procedurat për analizën e pronës 
dhe gjendjes pronësore dhe obligimit me 
tatim personal mbi të ardhurat në bazë të 
fi timeve të paparaqitura dhe pa tatimuara, 
në mënyrë urgjente të miratoj akte ligjore 
në përputhje me vendimet gjyqësore dhe 
sugjerimet e Avokatit të Popullit, ndërsa 
autoritetet kompetente të përcaktojnë 
përgjegjësi për mosveprimet e deritan-
ishme.

• Qyteti i Shkupit ta tejkalojnë situatën me 
pengimin e punës së Avokatit të Popullit 
dhe mosndërmarrjen e masave për real-
izimin e kërkesave të paraqitura, rekom-
andimeve dhe sugjerimeve për mënyrën 
e eliminimit të cenimeve të konstatuara 
të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve.

Rekomandime
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Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues, sërish ka konstatuar shkelje të të drejtave të 
qytetarëve, që rezultojnë nga lëshimet dhe parregullsitë në punën e shërbimeve të NP-ve, dhe shkeljet 
e dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, Ligjit për furnizim me ujë dhe shkarkimin e 
ujërave të ndotur urban dhe Ligjit për marrëdhënie obligative.

Lëshimi i llogarive të jashtëzakonshme në vlera enorme të larta (duke fi lluar nga dhjetëra e 
qindra mijëra, në mbi një milion denarë), metoda e përllogaritjes së ujit të konsumuar, që rezulton 
nga mungesa e leximit të rregullt të ujëmatësve, pagesa joadekuate sipas mesatares, si dhe përl-
logaritja e tij në mënyrë arbitrare, joazhurniteti i  personave zyrtarë sipas kërkesave për ndërrimin 
e njehsorit ose ndërrimin edhe në kushte kur nuk është konstatuar ndonjë defekt, shkyçje nga rrjeti 
në kundërshtim me kushtet e parashikuara me ligj, ishin rastet te të cilat, Avokati i Popullit konstatoi 
gjendje të shkeljes së të drejtave të konsumatorëve.

Lidhur me këtë, Avokati i Popullit vazhdimisht dhe pa përjashtim, sugjeronte se leximi i rreg-
ullt i matësve të ujit është një detyrim që NP-ja, si ofrues i shërbimit, është e obliguar ta zbatojë, 
duke përdorur këtë mekanizëm, në mënyrë të saktë të përcaktojë konsumin dhe deri te konsuma-
torët të dërgojnë llogaritë në përputhje me gjendjen e njehsorit, e jo të veprojë në mënyrë të pa 
ndërgjegjshme, të pandershme dhe pa arsye t’u shkaktojë dëme.

Në të vërtetë, mungesa e ndërmarrjes së veprimeve të tilla, padyshim çon në zbatimin e de-
tyrimit sipas mesatares, që gjithmonë është në dëm të qytetarëve, si shfrytëzues të shërbimeve.

Mënyra e këtillë e punës në vitin 2016, çoi në detyrimin e më shumë qytetarëve me llogari të 
jashtëzakonshme në vlera të mëdha për ujë të konsumuar dhe pa shpjegim se cilës periudhë i përka-
sin, pasi që llogaritë nga ana e tyre qytetarët i kanë paguar me rregull.

Për asnjë rast të këtillë, NP-ja nuk e vinte në pah as bazën ligjore, sipas së cilës mund të ve-
projë në këtë mënyrë, ndërsa nga shërbimet e saj dhe organet udhëheqëse, jepeshin përgjigje jo 
të plota dhe të paqarta, të cilat fare nuk i përmbajnë sqarimet dhe provat e duhura për problemin 
konkret dhe mënyrën se si mund të tejkalohet i njëjti.

Gjegjësisht, theksohej se janë vërejtur dallime të mëdha dhe meqë të njëjtat nuk janë faturuar 
menjëherë, në mënyrë plotësuese kanë qenë të detyruar të përgatisin llogari të jashtëzakonshme në 
emër të “gjendjes së ndërlidhur”.

Çfarë mund të thuhet për njërin nga rastet, kur Avokati i Popullit, në kërkesën për sqarim, 
konform së cilës bazë ligjore, për familje prej dy anëtarësh mesatarisht i faturohen nga 100 m3 në 
muaj, nga NP-ja mori përgjigje se kjo bëhet “sipas vendimit të kolegjiumit të NP-së”, i cili fare nuk 
është organ i tij, e as nuk ka autorizim për marrje të vendimit me përmbajtje të tillë.

Në këtë segment, Avokati i Popullit konstatoi se Komisioni për llogaritë kontestuese të NP-
së, kur vendos sipas kërkesave individuale të konsumatorëve, vepron në mënyrë selektive dhe të 
pabarabartë dhe nuk vendos vetëm mbi faktet të cilat dalin nga provat e paraqitura nga qytetarët, 
bashkëngjitur kërkesave dhe provave, me të cilat disponojnë nga evidenca zyrtare.

Komisioni, për raste të njëjta, miraton vendime krejtësisht të ndryshme, përkatësisht, ”vepron 
dhe vendos me vetëdije dhe në mënyrë profesionale vetëm kur konsumatori, pas sugjerimit të per-
sonit/ave të NP-së, në mënyrë që ta realizoj të drejtën e tij, paraqet kërkesë të re-të dytë”.

Shqetëson fakti se lëshimet të cilat u vënë në dukje për çdo rast individual, dhe kërkesat 
e Avokatit të Popullit për tërheqjen e gjitha faturave të lëshuara dhe të pabaza, në të cilat është 
evidentuar “gjendja e ndërlidhur” apo konsumimi mujor i ujit nga një mesatare, e përcaktuar në 
mënyrë të pabazë dhe të përgatiten fatura të reja konform dispozitave të Ligjit për furnizim me ujë 
për pije dhe shkarkim të ujërave të ndotur urban dhe Metodologjisë për përcaktimin e vlerës së ujit 
për pije dhe shkarkimin e ujërave të ndotur urban, nga NP-ja dhe komisioni në fjalë, nuk u pranuan.

Është i pakontestueshëm fakti se nuk ka kurrfarë gatishmërie dhe dëshirë nga ana e NP-së që 
të vendos një bashkëpunim efektiv me Avokatin e Popullit dhe të ndërmarrë hetime të brendshme 
dhe sanksionimin të punonjësve, të cilët duke i kryer detyrat e tyre të punës në mënyrë joadekuate 
ose duke mosvepruar me qëllim kanë shkaktuar dukuri të tilla.

Në mënyrë plotësuese, shkohet në ekstrem, për çka si shembull e ilustrojmë rastin ku drejtori 
i Sektorit juridik të NP-së, kundër personit që ka parashtruar parashtresë pranë Avokatit të Popullit, 
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dhe problemin e ka paraqitur publikisht, ka parashtruar padi për përcaktim të përgjegjësisë civile 
për shpifje dhe nga i njëjti kërkon dëmshpërblim.

Avokati i Popullit, edhe pse, për mosrespektimin e intervenimeve sipas lëndëve dërgoi raporte 
të veçanta pranë Bordit administrativ të NP-së dhe pranë Kryetarit të Qytetit të Shkupit, me të cilat i 
informoi në lidhje me situatën, në mënyrë që në bazë të kompetencave të përcaktuara, të ndërmar-
rin masa për tejkalimin e saj dhe disa herë e njoftoi edhe opinionin për situatën e tillë dhe dërgoi 
kritikë për punën e NP-së, situata mbeti e pandryshuar.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, shpalli veten jokompetent kurse Këshilli administrativ vetëm for-
malisht kërkoi nga sektorët kompetentë të NP-së të kryejnë kontrolle, dhe pasi iu dërguan sqarime 
krejtësisht të njëjta, sikurse sqarimet e mëparshme të paraqitura pranë Avokatit të Popullit, nuk 
ndërmori asgjë.

Avokati i Popullit, gjatë vitit 2016, me iniciativë të tij, ka vepruar edhe me qëllim të shqyrtimit 
adekuat të situatës, sa i përket shlyerjes së borxhit mbi bazë të harxhimit të ujit dhe deponimit të 
mbeturinave komunale.

Nga drejtori i NP-së, personalisht u kërkuan sqarime, informata dhe prova në lidhje me ba-
zueshmërinë ligjore konform së cilës NP-ja përgjatë vitit 2016 ose nga vitet e mëparshme, është 
miratuar ndonjë vendim/vendime për shlyerje, kush është propozues, përkatësisht iniciatori për 
miratimin e vendimit/vendimeve me përmbajtje të tillë, prej cilës anë është miratuar vendimi/
vendimet me përmbajtje të tillë (drejtori i NP-së, Këshilli administrativ i NP-së apo ndonjë organ 
tjetër), kujt, pse dhe për cilën periudhë është shlyer borxhi, si dhe informacione të tjera plotësuese 
lidhur me zbatimin e procesit të këtillë.

Mirëpo, asnjë nga informatat e kërkuara, dokumentacioni në lidhje me zbatimin e këtij pro-
cesi, së bashku me listën e personave (qytetarëve dhe subjekteve juridikë), të cilëve ua kanë shlyer 
borxhin, nuk është dërguar, me çka në mënyrë të rëndë pengohet  puna e Avokatit të Popullit dhe 
realizimi i funksionit të tij, për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

Së këtejmi, mbetet dyshimi se në këtë rast ndoshta bëhet fjalë për keqpërdorim nga NP-ja, 
për qasje selektive ndaj shlyerjes ose reduktimit të borxheve dhe sigurimit të një statusi të privi-
legjuar, vetëm për konsumatorë të caktuar.

Si praktikë pozitive nga NP-ja mund ta vëmë në dukje vetëm pranimi i intervenimeve të cilat 
Avokati i Popullit i adresonte për dhënien e mundësisë për shlyerjen më të lehtë të borxhit, për 
shkak të pozitës materiale të qytetarëve dhe fuqisë së reduktuar ekonomike.

Pranë Avokatit të Popullit është parashtruar një numër i vogël i parashtresave në të cilat 
qytetarët janë ankuar në lidhje me shërbimet, që kanë të bëjnë me grumbullimin dhe transpor-
timin e mbeturinave komunale, për shkak se kanë pranuar llogari për shërbime të cilën nuk e kanë 
shfrytëzuar asnjëherë (nuk janë vendosur kontejnerë dhe mbeturinat nuk janë mbledhur) ose u 
është evidentuar borxhi, edhe pse faturat i kanë paguar rregullisht.

Pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, një pjesë e qytetarëve u lirua nga pagesa e borxhit, dhe 
u konstatuan gjendje të mos-regjistrimit të pagesave në kohë të qytetarëve dhe një qëndrim tejet 
injorues ndaj tyre, kur ata kërkojnë kontroll shtesë për evidencën e pagesave të pranuara.

Ndërmarrja komunale vetëm pas ndërhyrjeve të Avokatit të Popullit, i ka kryer kontrollet e 
nevojshme në llogaritë e evidentuara, kështu që në disa raste janë identifi kuar gabime sistematike, 
me ç’rast, janë tërhequr kërkesë paditë e dorëzuara për faturat e paguara.

Në fushën e të drejtave të konsumatorëve në lidhje me furnizimin me energji elektrike, vazh-
doi praktika që qytetarët të parashtrojnë parashtresa, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me ankesat 
e tyre për shkyçje nga rrjeti shpërndarës elektrik, të kërkojnë ndërhyrje lidhur me rregullimin e 
gjendjes me borxhin e evidentuar, sigurimin e pagesës së tij në më shumë këste ose për korrigjimin 
e faturave.

Për raste të caktuara, Avokati i Popullit konstatoi se SHA EVN Maqedoni - Shkup (EVN), gjatë 
zbatimit të masës për shkyçje/ndërprerje të shpërndarjes së të energjisë elektrike, jo gjithmonë 
vepron në mënyrë të barabartë ndaj të gjithë konsumatorëve.

Gjegjësisht, masën e këtillë ndonjëherë e zbaton edhe për borxhe të vjetra, për pagesën e të 
cilave ekzistojnë vendime të plotfuqishme gjyqësore, ose udhëhiqet procedurë për ekzekutim, por 
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jo për fatura të papaguara rrjedhëse. Njëherësh, EVN-ja ua ndërpret shpërndarjen e energjisë ele-
ktrike edhe konsumatorëve të cilët kanë lidhur kontratë për pagesën e borxhit në këste, në situatë 
kur nuk e kanë paguar ndonjë nga këstet e maturuara.

Më tej, për lidhje të sërishme, nga konsumatori kërkohet që ta paguaj borxhin në tërësi, si dhe 
të paguajë kompensim shtesë, edhe pse bëhet fjalë për veprim që bëhet në kuadër të aktiviteteve 
të rregullta të punës dhe nuk është i një rëndësie të veçantë  për realizimi e të drejtës. Gjithashtu, 
vetëm për konsumatorë të caktuar, të cilët nuk i kanë paguar faturat e maturuara për disa muaj, 
zbatohet shkyçja, ndërsa të tjerët tolerohen.

Në lidhje me kërkesat e konsumatorëve për pagesën e borxheve në këste ose të lidhjes së an-
ekseve për kontratave ekzistuese, për lehtësimin e kushteve për pagesë, për shkak të standardit të 
ulët të jetës dhe gjendjes së rëndë fi nanciare në të cilën gjenden, EVN-ja këtë vit, konform politikës 
afariste, nuk i pranonte edhe pse në praktikë u evidentuan edhe veprime të kundërta.

Në këtë segment, Avokati i Popullit konstatoi se nuk ekziston akt i përgjithshëm, i miratuar 
konform politikës afariste të kësaj Shoqërie, me çka në mënyrë të unifi kuar do të rregullohej çështja 
e zgjidhjes së borxhit të prapambetur me këste, me ç’rast ndaj të gjithë konsumatorëve, në situatë 
të ngjashme, do të veprohej në mënyrë të njëjtë, përkatësisht nuk do të kishte veprime të ndryshme 
dhe marrëveshje të ndryshme për pagesë të borxhit, nga rasti në rast.

Pas ndërhyrjeve për përcaktimin e shumës aktuale të borxhit të konsumatorëve, baza e tij dhe 
të dhënat në lidhje me masat e ndërmarra për pagesë të detyruar, Avokati i Popullit, nga EVN-ja 
është njoftuar çdoherë në kohë dhe në mënyrë koncize.

Megjithatë, gjendje e pamohueshme është fakti se konsumatorëve nuk u jepen informacione të 
plota në lidhje me borxhet e tyre dhe shuma e borxhit kryesor (kërkesat individuale mujore në bazë 
të rrymës së harxhuar), interesit dhe shpenzimet e procedurës, afatet e maturimit të të gjitha obligi-
meve veçmas në para, mënyra e përllogaritjes së interesit, bazës juridike të borxhit, bazës juridike 
mbi të cilën janë përllogaritur shpenzimet e procedurës, mënyra e përllogaritjes së përmbushjes së 
detyrimeve, autorizimet e përcaktuara ligjore të debitorit për ta përcaktuar vet rendin e përmbushjes 
së detyrimit etj.

Në këtë drejtim, para dërgimit të paralajmërimit për ndërprerjen për furnizimin me energji 
elektrike, konsumatorëve nuk u ofrohet mundësia që ta përmbushin detyrimin në mënyrë adekuate 
dhe të pranueshme, pa ndërmarrjen në mënyrë plotësuese të veprimeve të këtilla.

Rrjedhimisht, konkluzion i përgjithshëm është se institucionet shtetërore kompetente, si dhe 
EVN-ja, akoma nuk i kanë bërë të kuptueshëm dhe krejtësisht të qartë se çka përfshijnë termet 
“shpenzimet e furnizuesit publik dhe fuqia e angazhuar”, arsyet për shkak të të cilave ato bien mbi 
kurriz të konsumatorëve dhe arsyet se pse të njëjtat i paguajnë edhe kur nuk shpenzojnë energji 
elektrike.

E njëjta gjë vlen edhe për rrethanën se pse nuk liberalizohet tërësisht tregu i energjisë elektrike 
dhe a është kjo më e favorshme për qytetarët dhe subjektet e tjerë apo jo, po ashtu, a është dhe sa 
është e arsyeshme dhe e përshtatshme pagesa e shpenzimeve për lidhjen e rrjetit, pse nuk vendoset 
detyrimi ligjor për leximin mujor të njehsorëve dhe ndalimin e faturave paushall, pse nuk krijohen 
parakushte sipas detyrës zyrtare të kryhen kontrolle për rregullshmërinë e pajisjeve për matje, me 
ç’rast se në mënyrë jo efi kase dhe jo në kohë veprohet sipas paraqitjeve për ndonjë defekt ose dëm-
tim të pajisjeve matëse, përkatësisht, konsumatori shkyçet në qoftë se nuk paguan  për llogarinë për 
të cilën ka paraqitur kundërshtim, etj.

Më tej, me ligj dhe sipas dispozitës së bazuar në ligj, nuk janë rregulluar mekanizma të veçantë 
mbrojtjen e konsumatorëve nga kategoria e amvisërive, anëtar të të cilës, për shkak të gjendjes 
shëndetësore mund t’i rrezikohet jeta dhe shëndeti me vet shkyçjen nga sistemi për furnizim me 
energji elektrike.

Përveç kësaj, duhet të rishqyrtohet dhe me ligj të rregullohet sistemi ekzistues i programeve 
për subvencionimin e energjisë elektrike, për shkak se është jashtëzakonisht joefi kas dhe nuk i ndi-
hmon kategorisë për të cilën është dedikuar. Së këtejmi, parimi i proklamuar kushtetues se Maqe-
donia është shtet social, medoemos duhet të gjejë zbatimin e tij praktik, duke siguruar parakushte 
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dhe subvencione efi kase në kohë, dhe jo me vonesë prej disa vitesh, që t’i marrin dhe në mënyrë të 
pandërprerë t’u paguhen qytetarëve të cilëve më së shumti u nevojiten.

Së fundmi, me ligj nuk është rregulluar as procedura për vendosje sipas kundërshtimeve të 
konsumatorëve, me çka gjendja momentale është ekzistimi i veprimit joefi kas të miratimit të vendi-
meve, të cilat në të shumtën e rasteve janë pa kurrfarë justifi kime dhe të paqarta. Për këto arsye, 
konsumatorët mbeten të privuar nga informatat e qarta dhe të kuptueshme, meqë kundërshtimet e 
tyre konsiderohen si të pabazuara, por nuk duhet të harrohet se ata nuk kanë në dispozicion ndonjë 
instrument, për ta kontrolluar punën e këtyre subjekteve, në procedurën për vendosje për të drejtat 
e tyre si konsumatorë. Ndjeshëm është reduktuar numri i parashtresave, për shërbimet e opera-
torëve të telefonisë fi kse dhe mobile dhe për furnizimin me energji termike.

Avokati i Popullit për pakënaqësinë e qytetarëve lidhur me çmimet e shërbimeve të ofruara, 
nivelin e cilësisë së shërbimit, përmbajtjen e marrëveshjeve të ofruara dhe obligimet të cilat në mar-
rëdhënien para-paguese janë të detyruar t’i pranojnë, intervenoi direkt pranë operatorëve, dhe në 
disa raste, është kërkuar ndërmarrje e veprimeve edhe nga Agjencia për komunikime elektronike.

Në këtë mënyrë është vepruar në rastin kur nga operatori kabllor është vërtetuar kontratë dy-
vjeçare  për shërbime, me një person pa aftësi për punë, për të cilin pas ndërhyrjes së Avokatit të 
Popullit dhe me ndërmjetësim të Agjencisë, kontrata e tij është ndërprerë pa paguar gjobë personi 
kujdestar i personit në fjalë dhe pa u kërkuar faturat e prapambetura mujore për shërbimet.

Më në fund, akoma mbetet problemi që me vite ka shkaktuar zemërim tek konsumatorët e 
shkyçur, për detyrimet për kompensim për fuqinë e angazhuar (pjesa fi kse) nga kompensimi për 
energji termike, sepse situata është e pandryshuar, duke pasur parasysh faktin se korniza ligjore në 
vitin 2016, ka mbetur e pandryshuar.

Parashtresat e tjera, në lidhje me furnizimin e energjisë termike, ishin kryesisht për shkak të 
rregullimit të gjendjes me borxhin e prapambetur dhe zgjidhjes së situatave të kontestueshme, që 
rezultuan nga ndryshimi i evidentuar jo në kohë i pronësisë së banesave.

• Ende nuk është bërë liberalizimi i plotë i 
tregut të energjisë elektrike, konkurrencë 
e hapur dhe mundësi që qytetarët lirisht 
të realizojnë të drejtën e tyre themelore të 
konsumatorëve - e drejta e zgjedhjes;                           

• Shteti në masë të mjaftueshme nuk bën 
balancim midis fi timit ekonomik të subjek-
teve që e shesin energjinë elektrike dhe 
interesit të përgjithshëm, energjia të jetë e 
arritshme dhe me çmim të arsyeshëm dhe 
të pranueshëm për të gjithë qytetarët.

• Korniza ekzistuese ligjore parashikon fuqi 
diskrete të madhe të organeve rregulla-
tore në segmente të caktuara të punës së 
tyre, kurse transparenca e tyre e pamjaf-
tueshme, llogaridhënia dhe përgjegjësia 
çojnë deri te ajo që qytetarët të mos i 

perceptojnë si mbrojtës të të drejtave, por 
si subjekte të cilët punojnë ekskluzivisht 
në mbrojtje të interesave të shtetit dhe 
monopoleve;

• Cilësia e energjisë së shpërndarë dhe 
shërbimet e dhëna janë jashtë stan-
dardeve të përcaktuara dhe mar-
rëveshjeve të kontraktuara për distribuim 
dhe ofrim të shërbimeve, ndërkaq inspe-
ktoratet nuk zbatojnë kontrolle.

• Nuk është inkorporuar detyrimi ligjor për 
leximin mujor të njehsorëve dhe kushtet 
në të cilat mundet në mënyrë paushall të 
përgatiten llogaritë, për çka qytetarët dhe 
subjektet e tjera u ekspozohen pagesave 
dhe të shpenzimeve të paqarta për “furni-
zuesin publik dhe fuqinë e angazhuar’’, 

Konstatime
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shpenzimeve për lidhje në rrjetin dhe ng-
jashëm, edhe pse për këtë nuk ka arsye të 
justifi kuar, pot u arkëtohet edhe kompen-
simi për lidhje të sërishme që nuk është në 
interes të realizimit të  vet të drejtës.

• Standardi i ulët jetësor dhe fuqia eko-
nomike e zvogëluar, problem serioz për një 
pjesë të banorëve për mbulimin në kohë 
dhe në kontinuitet të shpenzimeve për 
furnizim me energji elektrike, për ujë dhe 
shërbime tjera komunale si dhe për  mos 
pagesën në kohë të subvencioneve me 
vlerë tejet të vogël për konsumin e en-
ergjisë dhe shërbimeve tjera komunale.

• EVN-ja nuk ka sjellë akt të përgjithshëm 
me të cilin konform politikës afariste, 
në mënyrë të unifi kuar do të rregullohej 
çështja e shlyerjes së borxhit të pra-
pambetur në këste, me çka ndaj të gjithë 
konsumatorëve në gjendje të njëjtë do të 
veprohet në mënyrë të njëjtë, përkatësisht 
nuk do të ketë veprime të ndryshme apo 
lidhje të kontratave për pagesën e borxhit, 
nga rasti në rast;

• Për kategoritë më vulnerabile të qytetarëve 
nuk janë përcaktuar me ligj, mënyra, 
procedimi dhe kushtet e subvencionimit 
të energjisë elektrike dhe kriteret e fi timit 
të statusit si konsumatorë të mbrojtur, të 
kategorisë së amvisërive, anëtarit të së 
cilës për shkak të gjendjes shëndetësore, 
me ndërprerjen e furnizimit me energji 
elektrike, mund t’i rrezikohet jeta dhe 
shëndeti;

• Nuk ekzistojnë akte të përgjithshme me 
të cilat rregullohet procedura e paraqitjes 
së kundërshtimeve të konsumatorëve për 
lartësinë e faturave mujore, e as  organ i 
pavarur i cili do të siguronte paanshmëri 
dhe objektivitet gjatë veprimit dhe ven-
dimmarrjes.

• EVN-ja dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve, 
gjatë zbatimi të masës së shkyçjes nga 
rrjeti /sistemi, jo gjithmonë veprojnë në 
mënyrë të barabartë ndaj të gjithë kon-
sumatorëve dhe me respektim konsekuent 
të procedurës dhe kushtet e përcaktuara 
me ligj;

• Mos respektim  i  dispozitave të Ligjit 
për mbrojtjen e konsumatorëve, Ligjit 
për furnizimin me ujë dhe shkarkimin e 
ujërave të ndotura urbane dhe Ligjit për 
marrëdhënie obligative nga NP “Ujësjellësi 
dhe Kanalizimi” - Shkup (NP), duke lësh-
uar fatura të jashtëzakonshme me shuma 
enorme.

• Komisioni për llogari të kontestueshme të 
NP-së, kur vendos për kërkesat individ-
uale të konsumatorëve, vepron në mënyrë 
selektive dhe të pabarabartë dhe nuk ven-
dos vetëm mbi faktet që dalin nga provat 
të cilat qytetarët i dorëzojnë në shtojcë të 
kërkesave si dhe dëshmive që i kanë në 
dispozicion,

• Avokati i Popullit është penguar në punën 
dhe realizimin e funksionit të tij për mbro-
jtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore 
të qytetarëve nga drejtori i NP “Ujësjellësi 
dhe Kanalizimi”,  për shkak se asnjë nga 
informacionet e kërkuara  se kujt, pse, 
për cilën periudhë është shlyer borxhi, 
dhe dokumentacioni lidhur me zbatimin e 
këtij procesi, së bashku me listën e per-
sonave (qytetarëve dhe subjekteve juri-
dike), të cilëve u është shlyer borxhi, nuk 
i është dërguar, me çka mbeten dyshime 
të mëdha në punën e tij të ligjshme, dhe

• Problemi që vite me radhë shkakton 
zemërim tek konsumatorët e shkyçur, për 
shkak të ngarkimit me kompensim për 
fuqinë e angazhuar (pjesa fi kse) për kom-
pensimin për energji termike, edhe më tej 
mbetet i pazgjidhur.

Konstatime



101

www.ombudsman.mk

• Të përcaktohet, a është në dëm të 
qytetarëve apo jo shtyrja e liberalizimit 
të plotë të tregut të energjisë elektrike, 
a janë reale çmimet e përcaktuara nga 
Komisioni rregullator për energjetikë apo 
janë konform nevojave të shtetit dhe kom-
panive dhe sipas cilave metodologji janë 
vendosur;

• Parlamenti i Republikës së Maqedonisë 
të organizojë debate mbikëqyrëse për 
shqyrtimin e arsyeve për vendimet e or-
ganeve rregullatore që kanë karakter të 
detyrueshëm, të përcaktoj se a janë të 
qarta, të sakta, objektive të përgatitura  
nga persona kompetentë, ndërkaq pas 
kësaj të miratojë orinetime për t’i tejkaluar 
dobësitë më qëllim që qytetarët t’i realizo-
jnë të drejtat e tyre legjitime dhe interesat 
juridike.

• Rishikimi i kornizës ligjore, me qëllim të 
heqjes së fuqisë së diskrecionit të or-
ganeve rregullatore për arsye se konform 
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë 
vetëm Kuvendi mund t’i përcaktoj me Ligj 
të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve.

• Furnizuesit e energjisë dhe ofruesit e 
tjerë të shërbimeve medoemos duhet të 
shpërndajnë energji dhe shërbime të tjera 
konform standardeve dhe obligimeve të 
ndërmarra kontraktuese, ndërsa inspe-
kcionet kompetente të kryejnë kontrolle të 
rregullta të cilësisë së energjisë dhe shër-
bimeve të ofruara.

• Të vendoset detyrim ligjor për leximin mu-
jor të njehsorit, kushtet për përgatitjen e 
faturave në mënyrë paushall të reduktohen 
në minimum dhe të rishqyrtohet arsyesh-
mëria dhe përshtatshmëria e pagesave të 
shpenzimeve për vendosjen e lidhjes në rr-
jet, ose shpenzimeve të tjera të ngjashme 
për situata për të cilat nuk ka arsye të vlef-
shme, kurse lidhja e sërishme të jetë falas;

• Për shkak të çmimeve të larta dhe fuqisë 
së ulët blerëse të qytetarëve të cilët janë 
në gjendje të vështirë fi nanciare, në vazh-
dimësi t’u sigurohen kushte më të mira 
për pagesën e faturave mujore, t’u jepet 
mundësia për lidhjen e kontratave për 
pagimin e borxheve në këste, si dhe real-
izim të fushatave me favore për pagesën 
e borxheve.

• Për qytetarët e kategorive më vulnera-
bile, të rregullohet me ligj mënyra, pro-
cedura dhe kushtet për subvencionimin 
e energjisë, si dhe kriteret për marrjen e 
statusit të konsumatorëve të mbrojtur nga 
kategoria e amvisërive anëtarit të së cilës 
për shkak të gjendjes shëndetësore me 
ndërprerjen e  energjisë elektrike mund t’i 
rrezikohet jeta dhe shëndeti.

• Me qëllim të  fi timit të një çmimi real dhe 
të përballueshëm për të gjithë qytetarët 
dhe subjektet tjera, Komisioni rregulla-
tor për energjetikë gjatë përcaktimit të 
çmimit të energjisë elektrike të mos i 
merr parasysh shpenzimet që janë jashtë 
fushëveprimit të punës së kompanive, si 
dhe shpenzimet që nuk kanë të bëjnë me 
ofrimin e shërbimit për pagesë të borxhit 
nga rasti në rast;

• EVN-ja të miratojë akt të përgjithshëm, 
me të cilin në përputhje me politikën af-
ariste në mënyrë të unifi kuar, do ta zgjidh 
çështjen e pagimit të borxhit të pra-
pambetur në këste, ndërsa ndaj të gjithë 
konsumatorëve në të njëjtën gjendje do 
të veprohet në mënyrë të njëjtë, përkatë-
sisht nuk do të ketë veprime të ndryshme 
dhe lidhje të kontratave.

• Të përgatiten dhe miratohen akte, me 
të cilat do të rregullohet procedura për 
paraqitjen e kundërshtimeve të konsuma-
torëve në lidhje me lartësinë e faturave 
mujore dhe të sigurohen veprime të paan-
shme dhe objektive dhe vendimmarrje 
nga një organ i pavarur sipas kundërshti-
meve të tyre.

Rekomandime
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MOSDISKRIMINIMI

Respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut, barazisë dhe mosdiskriminimit, si parime 
themelore të demokracisë dhe të rendit shoqëror, janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës 
së Maqedonisë dhe të implementuara nëpërmjet kornizës ligjore referente. Megjithatë, në praktikë 
pavarësisht ndalimit të diskriminimit, si dukuri negative, me të cilën një person ose grup vihen në 
pozitë jo të njëjtë ose të pabarabartë me një person tjetër ose grup, është vazhdimisht prezente, e 
që konfi rmohet nga parashtresat e qytetarëve.

Gjegjësisht, Avokati i Popullit konstatoi se vazhdon trendi negativ i diskriminimit në sektorin 
publik, ndaj të cilit vepron në mënyrë kompetente, edhe pse sektori publik për Avokatin e Popullit, 
padyshim duhet të jetë një imazh dhe një shembull i zbatimit të normave pozitive ligjore, nëpërmjet 
të cilave do të krijohet një sistem me vlera të barabarta ndaj të gjithë qytetarëve, me çka do të ar-
rihet një efekt pozitiv në veprimet dhe realizimin e të drejtave të tyre, ndërsa në rast të shkeljes së 
normave, duhet të jetë një korrigjues efektiv në parandalimin dhe sanksionimin e këtyre dukurive.

Veprimi sipas lëndëve në vitin 2016, në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi, për dallim nga 
dy vitet e mëparshme, shënon rritje për rreth 20%, me ç’rast me numër më të madh janë parash-
tresat që kanë të bëjnë me diskriminimin në sferën e marrëdhënies së punës. Nuk janë zvogëluar 
ankesat e qytetarëve për diskriminim në baza etnike, pastaj pasojnë parashtresat për mbrojtje nga 
shqetësimet apo mobingu në vendin e punës, dhe për diskriminim në bazë të përdorimit të gjuhës.

Bazuar në pohimet për diskriminim në sferën e marrëdhënies së punës, një numër i konsider-
ueshëm i parashtresave të qytetarëve janë nga pjesa lindore e shtetit, që kanë kryer transport të 
organizuar të udhëtarëve me automjetet e tyre, me ç’rast janë ndalur për disa orë nga policia ku-

• EVN-ja dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve 
gjatë zbatimit të masës për shkyçje  nga 
rrjeti / sistemi, në mënyrë konsekuente 
ta respektojnë procedurën dhe kushtet e 
përcaktuara me ligj si dhe gjithmonë t’u 
qasen në mënyrë të njëjtë ndaj të gjithë 
shfrytëzuesit;

• NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi’’ në Shkup, 
menjëherë të ndalojë me praktikën e 
lëshimit të faturave të jashtëzakonshme, 
ta përmirësojë punën e saj në aspekt të 
kujdesit të vazhdueshëm për të drejtat e 
konsumatorëve të shërbimeve të saj, të 
mos e pengojnë punën e Avokatit të Pop-
ullit dhe të ndërmerr masa për zbatimin e 
kërkesave, sugjerimeve dhe rekomandime-
ve për eliminimin e shkeljeve të konstatu-
ara të të drejtave të qytetarëve.

• Qyteti i Shkupit si themelues i NP-së dhe 
autoritetet tjera kompetente tërësisht dhe 
në mënyrë gjithëpërfshirëse ta shqyrto-
jnë dyshimin, se në rastet e shlyerjes së 
borxhit a mund të ketë keqpërdorime nga 
NP-ja, qasje selektive të saj në shlyerjen 
ose zvogëlimin e borxheve dhe dhënies së 
statusit të privilegjuar vetëm për kon-
sumatorë të caktuar dhe

• Çështja në lidhje me borxhin për kom-
pensimin për fuqinë e angazhuar (pjesa 
fi kse) nga kompensimi për energji ter-
mike, përfundimisht të zgjidhet në mënyrë 
adekuate.

Rekomandime
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fi tare, në dalje nga Republika e Maqedonisë, gjatë kohës së punës, e cili ndalim ka vazhduar edhe 
pas përfundimit të këtij profesioni. Akti i tillë i mbajtjes në pikat e kalimeve kufi tare, për ta paraqet 
shkelje të të drejtave dhe vënie në pozitë të pabarabartë me transportuesit që punojnë për kompan-
itë publike ose private, për çka treguan se Ministria e Punëve të Brendshme ka formuar një listë të 
cilën e keqpërdor në mënyrë të paligjshme.

Avokati i Popullit kërkoi informacion nga autoritetet kompetente të policisë kufi tare, duke sug-
jeruar për ndalimin e diskriminimit në çfarëdo bazë, si dhe për ndalimin ose kufi zimin e lirisë së 
lëvizjes së personave të cilët në mënyrë profesionale e kryejnë këtë aktivitet. Mirëpo, nga ana e Min-
istrisë morëm informacion se mohohet ekzistenca e një liste të personave që kryejnë transportin e 
udhëtarëve, ose një liste të personave ndaj të cilëve ndërmerren masa të veçanta. Mungesa dhe mos 
dërgimi i të dhënave të mjaftueshme nga parashtruesit e parashtresave, si dhe periudha kohore e 
shkeljeve të shkaktuara, e pamundësuan Avokatin e Popullit të konstatojë ekzistimin e diskriminimit 
dhe shkeljen e të drejtave të tyre, dhe në këtë kontekst edhe pamundësi që t’u rekomandoj ose për 
t’u sugjeroj shërbimeve përkatëse eliminimin e shkeljeve të konstatuara.

Duke e ndjekur situatën e të drejtave të njeriut në kushte të një krize politike, në të cilën gjen-
det vendi, pas miratimit të marrëveshjes së Përzhinos, me ç’rast në ministri të caktuara u emëruan 
zëvendësministra, pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar parashtresa nga një grup punonjësish 
në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale dhe Ministrinë për Punë të Brendshme, me kërkesë për 
mbrojtjen të drejtave të punës, duke e vënë në pah hakmarrjen politike nga struktura udhëheqëse. 
Duke vepruar sipas parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi se ka elemente për udhëheqjen e ras-
teve në bazë të diskriminimit politik, por parashtruesit duke pasur frikë për vendet e tyre të punës, 
në mënyrë të prerë kërkuan që të njëjtat të udhëhiqet si shqetësim në vend të punës - mobing. Në 
ndërkohë, pas ndërrimit të sërishëm të udhëheqësve, parashtruesit kërkuan ndërprerje të proce-
durës nga ana e Avokatit të Popullit. 

Numri më i madh i procedurave që udhëhiqeshin për diskriminim në bazë etnike janë parash-
tresat për të cilat nga Ministria e Punëve të Brendshme gjatë viteve të kaluara nuk u pranuan re-
komandimet e Avokatit të Popullit, ndërkaq të parashtruara nga qytetarë të komunitetit romë, të cilët 
nuk janë lejuar ta kalojnë kufi jtë e shtetit. Gjatë veprimeve sipas rasteve konkrete, Avokati i Popullit 
kërkoi informacion nga autoritetet kompetente të policisë kufi tare, duke sugjeruar për ndalimin e 
diskriminimit në çfarëdo bazë, si dhe për ndalimin ose kufi zimin e lirisë së lëvizjes. Në këtë drejtim, 
Avokati i Popullit ka shprehur kritikë publike ndaj Policisë kufi tare të Ministrisë për Punë të Brend-
shme dhe eprorëve të saj, për shkak të vazhdimësisë dhe përsëritjes së këtyre parregullsive gjatë 
disa viteve, si dhe inercionit dhe shkeljes së afateve ligjore për paraqitjen e të dhënave dhe dëshmive 
sipas lëndëve konkrete. Në drejtim të zgjidhjes së këtij problemi, ndërkaq në funksion të zbatimit 
konsekuent të rregullave, Avokati i Popullit pranoi ftesën e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Nje-
riut, i cili në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, në vitin 2016, ka mbajtur një trajnim 
dyditor për punonjësit e policisë kufi tare, me qëllim të shkëmbimit të përvojave nga  puna e Avokatit 
të Popullit sipas parashtresave që janë në lidhje me shkeljen e të drejtave të lirisë së lëvizjes, ose 
ndonjë sjellje diskriminuese të kryer në baza racore apo etnike.

Avokatin e Popullit e shqetëson fakti që institucione të caktuara shtetërore, nuk e respektojnë 
Ligjin për përdorimin e gjuhëve të cilën e fl asin të paktën 20% të qytetarëve në Republikën e Maqe-
donisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, që rezulton nga veprimet sipas disa parashtresave 
nga qytetarët e komunitetit shqiptar për diskriminim në bazë të gjuhës, për shkak se në procedurë 
administrative nuk iu lejua përdorimi i gjuhës amtare nga ana e Ministrisë për Punë të Brendshme, 
në procedurë të paraqitjes së akteve dhe korrespondencës me organin. Pas mbledhjes së të gjitha 
dëshmive relevante nga palët e përfshira, Avokati i Popullit konstatoi shkelje të së drejtës së për-
dorimit të gjuhës së tyre amtare, për çka dërgoi sugjerim se është e nevojshme në procedurën për 
kundërvajtje, të cilën e udhëheq sektori përkatës pranë Ministrisë, në mënyrë konsekuente të zbato-
hen: Ligji për kundërvajtje, Ligji për procedurë penale, Ligji për përdorimin e gjuhës të cilën e fl asin 
më së paku 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, 
si dhe respektimin e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi.

Pas sugjerimit të dërguar, Avokati i Popullit u informua me provë konkrete se është vepruar 
sipas së njëjtit, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij. Megjithatë, me prob-
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lemin e njëjtë është ballafaquar në procedurë gjyqësore para Gjykatës Administrative të Republikës 
së Maqedonisë. Avokati i Popullit duke vepruar sipas kësaj dhe një lënde tjetër pranë Gjykatës Ad-
ministrative, konstatoi se Gjykata Administrative, edhe pse me aktin për sistematizim të vendeve 
të punës, ka përcaktuar vend pune për një përkthyes, nuk ka punësuar person, për shkaqe kinse 
fi nanciare.

Për Avokatin e Popullit arsyetimi i përmendur nuk është i pranueshëm dhe i  justifi kuar, për 
çka kërkoi dhe sugjeroi që vendimet gjyqësore sipas kërkesës së qytetarit i cili fl et gjuhë tjetër nga 
gjuha maqedonase, të përkthehen në gjuhën e tij amtare, konform kornizës ligjore. Sugjerimi u 
pranua dhe Gjykata Administrative nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë e zbatoi përkthimin e akteve 
dhe të njëjtat i dërgoi deri te parashtruesit e parashtresave.

Avokati i Popullit ka shpreh kritikë publike ndaj drejtuesve të SHMQSH “Maria Kiri Sklodovksa” 
– Shkup, të cilët në procesin e transformimit të marrëdhënies së punës, kanë cenuar të drejtën 
e një profesoreshe, e cila parashtroi parashtresë për mbrojtje nga diskriminimi në procesin e pu-
nësimit. Gjegjësisht, Drejtori ushtrues i detyrës, i cili ishte në detyrë për kohë të caktuar, ka fi l-
luar procedurën për transformimin e marrëdhënies së punës nga me kohë të përcaktuar në atë me 
kohë të papërcaktuar për parashtruesin e parashtresës, e cila i ka përmbushur të gjitha kushtet e 
nevojshme, me ç’rast procedura përveç për profesoreshën është iniciuar edhe për tre kolegë të saj. 
Mirëpo, me ndërrimin e drejtorit janë tërhequr të gjitha dokumentet nga komisioni komunal, i cili 
ka vepruar sipas procesit të transformimit të marrëdhënies së punës, dhe gjatë ri-dorëzimit të do-
kumentacionit, janë paraqitur kërkesa vetëm nga ana e tre kolegëve, por jo dhe për parashtruesen, 
me ç’rast ajo vihet në pozitë të pabarabartë.

Duke vepruar sipas kësaj lënde, Avokati i Popullit konstatoi se gjatë procesit të tërheqjes dhe 
paraqitjes së sërishme të dokumenteve, në rrethana të paqarta është  larguar një dokument kryesor 
nga dosja e profesoreshës për transformimin e marrëdhënies së punës prej me kohë të papërcak-
tuar në atë me kohë të caktuar, për çka konstatoi shkelje të të drejtave të saj dhe dërgoi sugjerim 
përkatës deri te drejtori i shkollës së mesme për ta eliminuar cenimin. Në përgjigje, drejtori dhe 
zëvendësi i drejtorit nuk i pranuan sugjerimet për mënyrën e eliminimit të cenimeve, për çka par-
ashtruesja e parashtresës u udhëzua që përmes mënyrës gjyqësore të kërkoj realizimin e të drejtave 
të saj.

Në periudhën raportuese, pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar disa parashtresa nga 
Koalicioni “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuara”, ku pretendo-
hen shkelje të së drejtës për arsimim, për shkak të përmbajtjes diskriminuese në bazë të përkatë-
sisë, të një grupi të margjinalizuar, identitetit gjinor dhe shprehjes gjinore, si dhe orientimit seksual, 
në libra që përdoren për mësimdhënie gjatë studimeve të arsimit të lartë të Fakultetit Filozofi k në 
Shkup dhe Fakultetit për siguri pranë Universitetit “Shën Klimenti i Ohrit” - Manastir. Avokati i Popul-
lit ngriti procedurë sipas parashtresave të parashtruara dhe u drejtua deri te rektorët dhe Këshillat 
mësimore-shkencore të fakulteteve në fjalë, përkatësisht, universitetet me kërkesë përkatëse për 
njoftim, dhe procedura është në rrjedhë.

Përveç procedimit sipas lëndëve, Avokati i Popullit përmes Seksionit për mbrojtjen nga diskri-
minimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat ka vazhduar ta monitorojë kornizën ligjore për anti-
diskriminim, si dhe të merr pjesë në ngjarje, seminare dhe punëtori për mbrojtjen nga diskriminimi, 
dhe zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, në tubime ku diskutohej për avancimin 
e lirive dhe të drejtave të njeriut në nivel kombëtar dhe lokal, si dhe harmonizimin e legjislacionit të 
brendshëm me aktet ndërkombëtare që e rregullojnë këtë fushë. Në suaza të punës jashtë lëndëve, 
përfaqësues të Avokatit të Popullit morën pjesë edhe në disa trajnime dhe tryeza të rrumbullakëta 
ku kontribuuan me prezantimet e tyre. Pavarësisht kësaj, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, si 
bartëse e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi e anashkaloi përfaqësuesin e Avokatit 
të Popullit në grupin punues i cili i përgatit ndryshimet dhe plotësimet e këtij Ligji, edhe pse në 
aktivitetet dhe analizat e mëparshme, si dhe në përgatitjen e Planit aksionar kombëtar për imple-
mentimin e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, Avokati i Popullit dha kontributin e 
tij me vërejtje konkrete ndaj harmonizimit të tij institucional dhe implementimit të aktiviteteve që 
rrjedhin nga i njëjti.
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Tabela nr.1 Përfaqësimi gjinor sipas llojit të vendit të punës dhe arsimit

М % F % М % F % М % F % М % F % М % F %

Pers. të zgjedhur apo të emëruar 2611 1419 54,35 1192 45,65 1324 50,71 1124 43,05 25 0,96 47 1,80 27

Vende pune udhëheqëse 9118 4868 53,39 4250 46,61 4273 46,86 3583 39,30 142 1,56 165 1,81 511 5,60 487 5,34 19 0,21 15 0,16

Vende pune joudhëheqëse 111398 55837 50,12 55561 49,88 19549 17,55 29271 26,28 2659 2,39 3224 2,89 25979 23,32 19234 17,27 7650 6,87 3832 3,44

Të punësuar në organ 123127 62124 50,46 61003 49,54 25146 20,42 33978 27,60 2826 2,3 3389 2,75 26537 21,55 19748 16,04 7669 6,23 3847 3,12
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SHKALLA E ARSIMIT

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

GJITHSEJ 123127 59124 6215 46285

Analiza e të dhënave tregon se nga numri i përgjithshëm prej 123.127 të punësuar në in-
stitucione, 62.124 janë meshkuj (50,46%), ndërsa 61.003 (49,54%) janë femra. Në lidhje me 
vendet udhëheqëse të punës në institucione nga përshkrimi tabelor  konstatohet se përfaqësimi i 
gjinisë femërore në vende udhëheqëse të punës nëpër institucione është 4.250 (46,61%) ndërsa 
përfaqësimi i gjinisë mashkullore në vende udhëheqëse të punës është 4.868 (53,39%). I përafërt 
është përfaqësimi për vendet joudhëheqëse të punës në mesin meshkujve dhe femrave, me çka 
përfaqësimi i gjinisë femërore është 55.561 (49.88%), ndërsa përfaqësimi i gjinisë mashkullore 
është 55.837 (50,12%).

Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik, 59.124 (48,02%) janë me 
shkollim të lartë, nga i cili numër 33.978 (27,60%) janë femra, ndërsa 25.146 (20,42%) janë 
meshkuj, nga ato, në vende udhëheqëse të punës 3.583 (39.30%) janë femra, ndërsa 4.273 
(46,86%) janë meshkuj, derisa në vendet joudhëheqëse të punës 29.271 (26,28%) janë ferma, 
ndërsa 19.549 (17.55%) janë meshkuj. Nga të dhënat e prezantuara Avokati i Popullit konstatoi 
se përkundër numrit të përgjithshëm të të punësuarve në sektorin publik me arsim të lartë, femrat 
janë në numër më të madh se meshkujt, megjithatë vite me radhë meshkujt janë të përfaqësuar 
më shumë nëpër vendet udhëheqëse të punës.

Në lidhje me strukturën gjinore dhe nivelin e arsimit të lartë, nga numri i përgjithshëm i të 
punësuarve në sektorin publik 6.215 (5,05%), janë me arsim të lartë, nga të cilët 3.389 (2,75%) 
janë femra, ndërsa 2.826 (2,3%) janë meshkuj. Nga ky numër në vende udhëheqëse të punës 165 
(1,81%) janë femra, ndërsa 142 (1,56%) janë  meshkuj. Në vende joudhëheqëse të punës 3.224 
(2,89%) janë ferma, ndërsa 2.659 (2.39%) janë meshkuj. Në bazë të të dhënave të prezantuara, 
Avokati i Popullit konstatoi se me arsim të lartë në sektorin publik janë të punësuar më shumë 
femra se meshkuj, raport i cili është ekuivalent me vendet udhëheqëse të punës.

Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik 46.285 (37,59%) janë me shkol-
lim të mesëm, nga të cilët 19.748 (16,04%) janë femra, ndërsa 26.537 (21,55%) janë meshkuj, 
nga ky numër në vende udhëheqëse të punës 487 (5,34%) janë femra, ndërsa 511 (5,60%) janë 
meshkuj, ndërsa në vende jo-udhëheqëse të punës 19.234 (17,27%) janë femra, ndërsa 25.979 
(23,32%) janë meshkuj. Në bazë të këtyre të dhënave, Avokati i Popullit konstatoi se me shkollim 
të mesëm në sektorin publik janë të punësuar më shumë meshkuj se femra, gjë që pasqyrohet dhe 
sa i përket raportit në vendet udhëheqëse të punës.

Analiza e të dhënave tregon se nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin publik 
prej 11.516 (9,35%) janë me shkollim fi llor, nga të cilët 3.847 (3,12%) janë femra, ndërsa 7.669 
(6,23%) janë meshkuj.

Duke pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit përsëri dhe këtë vit, e sugjeron 
nevojën e respektimit të parimit të barazisë ndërmjet meshkujve dhe femrave, përkatësisht sis-

Edhe këtë vit raportues Avokati i Popullit njëkohësisht me hulumtimin për mbikëqyrjen e 
gjendjes për implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të komuniteteve, real-
izoi hulumtim edhe për gjininë dhe strukturën arsimore të të punësuarve në 1270 institucione, me 
ç’rast u kërkua që në mënyrë tabelore t’i paraqesin të dhënat mbi gjendjen në bazë të gjinisë (numri 
i përgjithshëm dhe numri i vendeve të zgjedhur dhe të emëruar dhe vendeve të punës udhëheqëse 
dhe joudhëheqëse), dhe për nivelin arsimor të të punësuarve sipas gjinisë dhe sistematizimin e tyre 
në vende udhëheqëse, përkatësisht vende pune joudhëheqëse sipas nivelit të arsimit.
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• Vazhdon trendi i ekzistimit të diskriminimit 
në baza etnike, si dhe diskriminimit në 
procesin e punës me elemente politike në 
administratën publike. Të punësuarit janë 
të vetëdijshëm për ekzistimin e diskrimin-
imit në këtë bazë, por duke u frikësuar për 
vendet e tyre të punës kërkojnë vetëm 
mbrojtje nga mobingu (shqetësim në ven-
din e punës).

• Shqetësimi në vendin e punës apo mobin-
gu, nga ana e strukturave udhëheqëse në 
procesin e punës është shumë i përhapur, 

kurse personat udhëheqës nuk i njohin 
llojet dhe format e kësaj dukurie, si dhe 
instrumentet dhe mekanizmat për mbro-
jtje.

• Mungojnë edukime cilësore për përforcim 
të kapaciteteve të institucioneve, veçanër-
isht në Ministrinë për Punë të Brendshme 
e cila, në mënyrë të pabazë, vazhdon 
me veprimet diskriminuese dhe me ku-
fi zimin e të drejtave për lëvizje të lirë të 
qytetarëve.

Konstatime

• Të ndërmerren masa për çrrënjosjen e 
ndikimit politik në sektorin publik dhe për 
profesionalizimin e administratës si shër-
bim i qytetarëve, me zbatim konsekuent 
të standardeve për barazi, tolerancë dhe 
respektim të diversiteteve.

• Të realizohen trajnime për kuadrin ud-
hëheqës dhe të punësuarit në adminis-
tratë, me qëllim të informimit më të madh 
për mbrojtje nga shqetësimi në vend të 
punës-mobingu, përforcim të kapaciteteve, 

por edhe mbikëqyrje më të shpeshta dhe 
më efi kase nga inspektorati kompetent i 
cili vepron në  këtë sferë.

• Inkorporim i trajnimeve të domosdoshme 
në Ministrinë për Punë të Brendshme, 
në kontekst të edukimit dhe zbatimit të 
domosdoshëm të standardeve vendore 
dhe ndërkombëtare për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi.

Rekomandime

tematizimin adekuat të vendeve të punës në bazë të gjinisë dhe nivelit të arsimit, sidomos në ven-
det udhëheqëse të punës, përkatësisht sistematizimin adekuat në vendet e punës sipas gjinisë dhe 
nivelit të arsimit, veçanërisht në vendet udhëheqëse të punës.
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Në funksion të ndjekjes së situatës për respektimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të komuniteteve, Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues siguroi 
të dhëna nga institucionet ndaj të cilave vepron sipas autorizimeve.

Përpara qasjes ndaj këtij hulumtimi të gjerë, Avokati i Popullit bëri azhurnim të institucioneve/
organeve, dhe njëkohësisht përgatiti një aplikacion të ri elektronik për ta zbatuar në mënyrë më efi -
kase këtë hulumtim, përmes të cilit të gjitha të dhënat në të ardhmen do të merren nga institucionet 
në mënyrë elektronike, me qëllim që të kurset koha dhe të mos bëhen shpenzime.

Pas azhurnimit të kryer baza aktuale e të dhënave tregon ekzistimin e 1270 institucioneve 
publike/enteve, me ç’rast numri i tyre, këtë vit raportues është më i madh për 64 krahasuar me vitin 
e kaluar raportues, kur ishte në numrin 1206.

Duke vepruar në këtë drejtim, sikurse në vitet e kaluara edhe këtë vit raportues, Avokati i 
popullit me tabelë të përgatitur paraprakisht, u drejtua deri te organet e administratës shtetërore, 
organet dhe organizatat e pavarura, njësitë e vetëqeverisjes lokale, institucionet shëndetësore, 
kulturore dhe arsimore, gjykatat dhe prokuroritë edhe deri te drejtori të tjera dhe shërbime ndaj 
të cilave vepron sipas autorizimeve. Kërkesa me shkrim, me tabelën e përgatitur elektronike në 
formatin-Exel për plotësim u dërguan pranë 1270 institucioneve, të cilat dërguan të dhëna, ndërsa 
95 institucione përkundër urgjencave me shkrim dhe kontakteve telefonike nuk dërguan përgjigje. 
Kështu, do të theksojmë se të dhëna nuk morëm nga Ministria për Punë të Jashtme, Sekretariati 
për Zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, Drejtoria për udhëheqjen e Librave Amzë, Drejtoria e Poli-
cisë Financiare, Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Byroja për Barëra, Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, 
Fakulteti Juridik dhe Ekonomik në Tetovë, Komunat Likovë dhe Qendër etj., me çka e penguan punën 
e Avokatit të Popullit. Për institucionet, të cilat nuk vepruar sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, të 
dhënat e shënuara nuk janë azhurnuar dhe e tregojnë gjendjen e vitit të kaluar. Theksojmë s Proku-
roria Publike e Republikës së Maqedonisë, përkundër kërkesave tona dhe sugjerimeve për dorëzimin 
e të dhënave, në veçanti për këtë institucion, dërgoi të dhëna të grumbulluara për të gjithë proku-
roritë në Republikën e Maqedonisë, për çka të dhënat për prokuroritë janë marrë nga viti i kaluar.
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 4 100,0

Vende udhëheqëse të punës 14 12 85,7 2 14,3

Vende joudhëheqëse të punës 42 35 83,3 3 7,1 1 2,4 1 2,4 2 4,8
Të punësuar në organ 60 51 85,0 5 8,3 1 1,7 1 1,7 2 3,3
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 50 38 76,0 11 22,0 1 2,0
Vende joudhëheqëse të punës 231 160 69,3 60 26,0 2 0,9 4 1,7 3 1,3 2 0,9
Të punësuar në organ 285 201 70,5 72 25,3 3 1,1 4 1,4 3 1,1 2 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 9 3 33,3 4 44,4 1 11,1 1 11,1

Vende udhëheqëse të punës 23 16 69,6 4 17,4 1 4,3 1 4,3 1 4,3
Vende joudhëheqëse të punës 41 11 26,8 22 53,7 1 2,4 2 4,9 2 4,9 1 2,4 2 4,9
Të punësuar në organ 73 30 41,1 30 41,1 1 1,4 3 4,1 3 4,1 3 4,1 3 4,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 7 5 71,4 2 28,6
Vende udhëheqëse të punës 7 6 85,7 1 14,3
Vende joudhëheqëse të punës 20 15 75,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0
Të punësuar në organ 34 26 76,5 5 14,7 1 2,9 1 2,9 1 2,9
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Komisioni Shtetëror 
për Parandalimin e 
Korrupsionit 

Të tjerë

Kabineti i Presidentit të 
RM-së - Shërbimi 
profesional

Kuvendi i RM-së 
Shërbimi profesional

Avokati i Popullit
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Pasqyra tabelore përmbledhëse për vitin 2016
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 7 70,0 2 20,0 1 10,0

Vende udhëheqëse të punës 9 8 88,9 1 11,1

Vende joudhëheqëse të punës 13 12 92,3 1 7,7
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 13 11 84,6 1 7,7 1 7,7
Vende joudhëheqëse të punës 17 14 82,4 1 5,9 1 5,9 1 5,9
Të punësuar në organ 43 32 74,4 5 11,6 1 2,3 2 4,7 2 4,7 1 2,3

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 13 11 84,6 2 15,4

Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0

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

Të punësuar në organ 26 21 80,8 5 19,2

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 29 18 62,1 9 31,0 1 3,4 1 3,4

Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 58 44 75,9 10 17,2 3 5,2 1 1,7

Të punësuar në organ 88 63 71,6 19 21,6 4 4,5 1 1,1 1 1,1

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

Vende udhëheqëse të punës 7 6 85,7 1 14,3
Vende joudhëheqëse të punës 70 64 91,4 1 1,4 2 2,9 2 2,9 1 1,4

Të punësuar në organ 100 87 87,0 7 7,0 2 2,0 2 2,0 2 2,0

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

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 33 31 93,9 2 6,1

Vende udhëheqëse të punës 4 4 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 74 48 64,9 21 28,4 1 1,4 2 2,7 2 2,7

Të punësuar në organ 111 83 74,8 23 20,7 1 0,9 2 1,8 2 1,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 6 60,0 2 20,0 1 10,0 1 10,0

Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 6 6 100,0

Të punësuar në organ 17 13 76,5 2 11,8 1 5,9 1 5,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 5 3 60,0 1 20,0 1 20,0

Vende udhëheqëse të punës 128 117 91,4 6 4,7 2 1,6 3 2,3

Vende joudhëheqëse të punës 321 271 84,4 33 10,3 3 0,9 1 0,3 8 2,5 4 1,2 1 0,3

Të punësuar në organ 454 391 86,1 40 8,8 3 0,7 2 0,4 10 2,2 7 1,5 1 0,2

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 7 70,0 3 30,0

Vende udhëheqëse të punës 24 15 62,5 8 33,3 1 4,2
Vende joudhëheqëse të punës 85 53 62,4 26 30,6 4 4,7 1 1,2 1 1,2

Të punësuar në organ 119 75 63,0 37 31,1 4 3,4 1 0,8 2 1,7
Pers. të zgjedhur ose të emëruar
Vende udhëheqëse të punës 12 12 100,0
Vende joudhëheqëse të punës 61 56 91,8 2 3,3 1 1,6 2 3,3

Të punësuar në organ 73 68 93,2 2 2,7 1 1,4 2 2,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 10 7 70,0 3 30,0

Vende udhëheqëse të punës 1 1 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 68 55 80,9 12 17,6 1 1,5

Të punësuar në organ 79 63 79,7 15 19,0 1 1,3

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

Vende udhëheqëse të punës 922 770 83,5 112 12,1 6 0,7 2 0,2 25 2,7 3 0,3 1 0,1 3 0,3

Vende joudhëheqëse të punës 10637 8171 76,8 2067 19,4 116 1,1 76 0,7 141 1,3 15 0,1 34 0,3 17 0,2

Të punësuar në organ 11563 8944 77,4 2180 18,9 122 1,1 78 0,7 166 1,4 18 0,2 35 0,3 20 0,2
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0

Vende udhëheqëse të punës 43 23 53,5 18 41,9 1 2,3 1 2,3

Vende joudhëheqëse të punës 98 40 40,8 47 48,0 5 5,1 1 1,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0

Të punësuar në organ 145 65 44,8 66 45,5 6 4,1 1 0,7 2 1,4 2 1,4 2 1,4 1 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 4 100,0

Vende udhëheqëse të punës 52 41 78,8 8 15,4 1 1,9 2 3,8

Vende joudhëheqëse të punës 171 97 56,7 64 37,4 1 0,6 1 0,6 4 2,3 0,0 2 1,2 2 1,2

Të punësuar në organ 227 142 62,6 72 31,7 1 0,4 1 0,4 5 2,2 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 37 33 89,2 4 10,8
Vende joudhëheqëse të punës 100 56 56,0 40 40,0 1 1,0 1 1,0 0,0 1 1,0 1 1,0
Të punësuar në organ 139 90 64,7 45 32,4 1 0,7 1 0,7 0 0,0 1 0,7 1 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 11 5 45,5 5 45,5 1 9,1

Vende udhëheqëse të punës 118 108 91,5 8 6,8 1 0,8 1 0,8
Vende joudhëheqëse të punës 887 657 74,1 159 17,9 27 3,0 10 1,1 18 2,0 3 0,3 8 0,9 5 0,6

Të punësuar në organ 1016 770 75,8 172 16,9 28 2,8 10 1,0 19 1,9 3 0,3 8 0,8 6 0,6

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

Vende udhëheqëse të punës 16 14 87,5 1 6,3 1 6,3

Vende joudhëheqëse të punës 188 156 83,0 15 8,0 3 1,6 1 0,5 5 2,7 2 1,1 4 2,1 2 1,1

Të punësuar në organ 207 172 83,1 17 8,2 3 1,4 1 0,5 6 2,9 2 1,0 4 1,9 2 1,0

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

Vende udhëheqëse të punës 38 31 81,6 4 10,5 1 2,6 1 2,6 1 2,6

Vende joudhëheqëse të punës 122 64 52,5 47 38,5 1 0,8 6 4,9 1 0,8 2 1,6 1 0,8

Të punësuar në organ 164 96 58,5 52 31,7 2 1,2 1 0,6 8 4,9 2 1,2 2 1,2 1 0,6

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

Vende udhëheqëse të punës 15 9 60,0 6 40,0

Vende joudhëheqëse të punës 37 9 24,3 24 64,9 1 2,7 3 8,1

Të punësuar në organ 54 20 37,0 30 55,6 1 1,9 3 5,6
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 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3

Vende udhëheqëse të punës 26 21 80,8 5 19,2
Vende joudhëheqëse të punës 231 125 54,1 75 32,5 7 3,0 6 2,6 12 5,2 2 0,9 4 1,7

Të punësuar në organ 260 147 56,5 80 30,8 8 3,1 7 2,7 12 4,6 2 0,8 4 1,5

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

Vende udhëheqëse të punës 76 69 90,8 7 9,2

Vende joudhëheqëse të punës 802 622 77,6 105 13,1 10 1,2 8 1,0 12 1,5 3 0,4 5 0,6 37 4,6

Të punësuar në organ 881 693 78,7 113 12,8 10 1,1 8 0,9 12 1,4 3 0,3 5 0,6 37 4,2

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

Vende udhëheqëse të punës 36 31 86,1 3 8,3 1 2,8 1 2,8
Vende joudhëheqëse të punës 182 88 48,4 78 42,9 5 2,7 4 2,2 3 1,6 2 1,1 1 0,5 1 0,5

Të punësuar në organ 221 121 54,8 82 37,1 5 2,3 4 1,8 4 1,8 2 0,9 2 0,9 1 0,5

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

Vende udhëheqëse të punës 64 56 87,5 6 9,4 1 1,6 1 1,6

Vende joudhëheqëse të punës 197 148 75,1 28 14,2 5 2,5 4 2,0 4 2,0 1 0,5 5 2,5 2 1,0

Të punësuar në organ 266 207 77,8 36 13,5 6 2,3 4 1,5 5 1,9 1 0,4 5 1,9 2 0,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3

Vende udhëheqëse të punës 43 35 81,4 3 7,0 3 7,0 1 2,3 1 2,3
Vende joudhëheqëse të punës 289 206 71,3 60 20,8 4 1,4 7 2,4 5 1,7 5 1,7 2 0,7
Të punësuar në organ 335 242 72,2 63 18,8 5 1,5 11 3,3 6 1,8 6 1,8 2 0,6
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 4 3 75,0 1 25,0
Vende udhëheqëse të punës 103 92 89,3 7 6,8 1 1,0 3 2,9
Vende joudhëheqëse të punës 554 470 84,8 55 9,9 7 1,3 3 0,5 9 1,6 5 0,9 2 0,4 3 0,5
Të punësuar në organ 661 565 85,5 63 9,5 8 1,2 3 0,5 9 1,4 8 1,2 2 0,3 3 0,5

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

Vende udhëheqëse të punës 78 67 85,9 6 7,7 2 2,6 1 1,3 1 1,3 1 1,3

Vende joudhëheqëse të punës 219 128 58,4 11 5,0 34 15,5 32 14,6 6 2,7 5 2,3 3 1,4

Të punësuar në organ 299 196 65,6 18 6,0 36 12,0 33 11,0 7 2,3 5 1,7 4 1,3

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 1 1 100,0

Vende udhëheqëse të punës 8 8 100,0

Vende joudhëheqëse të punës 373 338 90,6 19 5,1 2 0,5 5 1,3 3 0,8 3 0,8 3 0,8

Të punësuar në organ 382 347 90,8 19 5,0 2 0,5 5 1,3 3 0,8 3 0,8 3 0,8

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

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 27 16 59,3 9 33,3 1 3,7 1 3,7

Vende joudhëheqëse të punës 79 44 55,7 22 27,8 3 3,8 2 2,5 2 2,5 3 3,8 2 2,5 1 1,3

Të punësuar në organ 107 61 57,0 31 29,0 3 2,8 2 1,9 2 1,9 4 3,7 2 1,9 2 1,9

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 31 21 69,7 7 21,2 1 3,0 1 3,0 1 3,0

Vende udhëheqëse të punës

Vende joudhëheqëse të punës 51 46 88,2 4 9,8 1 2,0

Të punësuar në organ 82 67 81,7 11 13,4 2 2,4 1 1,2 1 1,2

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 138 120 87,0 14 10,1 2 1,5 2 1,5

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

Vende joudhëheqëse të punës 236 186 78,8 33 14,0 6 2,5 2 0,9 4 1,7 5 2,1

Të punësuar në organ 379 310 81,8 48 12,7 8 2,1 2 0,5 4 1,1 5 1,3 2 0,5

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 89 60 67,4 22 24,7 2 2,3 3 3,4 2 2,3

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

Vende joudhëheqëse të punës 234 196 83,8 25 10,7 2 0,9 2 0,9 8 3,4 1 0,4

Të punësuar në organ 328 260 79,3 48 14,6 4 1,2 2 0,6 11 3,4 1 0,3 2 0,6

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 378 307 81,2 44 11,6 2 0,5 9 2,4 6 1,6 6 1,6 4 1,1

Vende udhëheqëse të punës 27 24 88,9 3 11,1

Vende joudhëheqëse të punës 1947 1552 79,7 276 14,2 30 1,5 24 1,2 23 1,2 23 1,2 10 0,5 9 0,5

Të punësuar në organ 2352 1883 80,1 323 13,7 32 1,4 24 1,0 32 1,4 29 1,2 16 0,7 13 0,6
Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2 1 50,0 1 50,0

Vende udhëheqëse të punës 153 107 69,9 40 26,1 2 1,3 3 2,0 1 0,7

Vende joudhëheqëse të punës 1338 994 74,3 288 17,0 8 0,6 5 0,4 17 1,3 19 1,4 2 0,1 5 0,4

Të punësuar në organ 1493 1102 73,8 329 22,0 8 0,5 5 0,3 19 1,3 22 1,5 2 0,1 6 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 19 14 73,9 5 26,1

Vende udhëheqëse të punës 49 34 72,3 13 23,4 2,1 2 2,1

Vende joudhëheqëse të punës 1017 785 76,7 163 15,8 18 1,5 25 2,6 8 1,0 12 1,4 3 0,4 3 0,7

Të punësuar në organ 1085 833 76,8 181 16,7 18 1,7 25 2,3 8 0,7 12 1,1 3 0,3 5 0,5

Maqedonas Shqiptarë Turq Vlleh
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Pers. të zgjedhur ose të emëruar 104 86 82,7 12 11,5 1 3 2,9 1 1

Vende udhëheqëse të punës 683 494 74,2 161 20,6 7 1,7 1 0,3 5 1,1 3 0,4 2 0,3 10 1,4

Vende joudhëheqëse të punës 4899 3728 75,3 874 18,8 101 2,0 38 0,7 80 1,6 33 0,7 11 0,2 34 0,7

Të punësuar në organ 5686 4308 75,8 1047 18,4 108 1,9 40 0,7 88 1,5 37 0,7 14 0,2 44 0,8

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

Vende udhëheqëse të punës 47 41 87,2 6 12,7

Vende joudhëheqëse të punës 757 641 84,7 90 11,9 2 0,3 4 0,5 9 1,2 10 1,3 1 0,1

Të punësuar në organ 824 695 84,3 103 12,5 2 0,2 4 0,5 9 1,1 10 1,2 1 0,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 182 102 56,0 61 33,5 10 5,5 3 1,6 1 0,5 1 0,5 2 1,1 2 1,1

Vende udhëheqëse të punës 1107 947 85,5 114 10,3 9 0,8 1 0,1 14 1,3 10 0,9 4 0,4 8 0,7

Vende joudhëheqëse të punës 10690 8037 75,2 1995 18,7 187 1,8 98 0,9 148 1,4 101 0,9 42 0,4 82 0,8

Të punësuar në organ 11979 9086 75,8 2170 18,1 206 1,7 102 0,9 163 1,4 112 0,9 48 0,4 92 0,8

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 105 79 75,2 23 21,9 1 1,0 2 1,9

Vende udhëheqëse të punës 1275 1031 80,9 168 13,2 13 1,0 4 0,3 28 2,2 21 1,6 4 0,3 6 0,5

Vende joudhëheqëse të punës 16442 12352 75,1 2428 14,8 348 2,1 755 4,6 279 1,7 78 0,5 89 0,6 113 0,7

Të punësuar në organ 17822 13462 75,5 2619 14,7 362 2,0 759 4,3 309 1,7 99 0,6 93 0,5 119 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 194 163 75,6 24 17,6 4 4,2 2 0,8 1 1,7

Vende udhëheqëse të punës 2423 2002 83,4 248 9,9 36 1,3 3 0,0 62 2,6 30 1,4 14 0,6 28 0,9

Vende joudhëheqëse të punës 17032 13861 81,5 2134 12,3 198 1,1 199 1,2 286 1,8 98 0,5 101 0,6 155 0,9

Të punësuar në organ 19649 16026 81,6 2406 12,2 234 1,2 202 1,0 352 1,8 130 0,7 115 0,6 184 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 282 177 66,4 87 26,1 8 2,7 8 2,8 1 0,4 1 0,4

Vende udhëheqëse të punës 368 230 53,3 105 37,9 19 6,2 1 0,5 2 7 0,5 4 1,4

Vende joudhëheqëse të punës 19793 12923 65,1 5478 28,5 733 3,1 115 0,6 191 1,1 86 0,4 88 0,3 179 0,9

Të punësuar në organ 20443 13330 65,2 5670 27,7 760 3,7 116 0,6 201 1,0 94 0,5 89 0,4 183 0,9

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 122 99 80,3 16 16,9 2 2 1,6 2 1

Vende udhëheqëse të punës 107 65 59,4 34 35,4 4 2,1 1 1,0 3 2,1

Vende joudhëheqëse të punës 7851 5470 72,6 2002 23,0 147 1,5 23 0,3 112 1,4 56 0,6 10 0,1 31 0,3

Të punësuar në organ 8080 5634 69,7 2052 25,4 153 1,9 23 0,3 115 1,4 59 0,7 12 0,1 32 0,4

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 484 418 86,4 42 8,7 0,0 9 1,9 2 0,4 1 0,2 12 2,5

Vende udhëheqëse të punës 386 264 68,4 104 26,9 2 6 1,6 6 4 1,0

Vende joudhëheqëse të punës 2930 2164 73,9 623 21,3 21 0,7 14 0,5 47 1,6 30 1,0 5 0,2 26 0,9

Të punësuar në organ 3800 2846 74,9 769 20,2 23 0,6 14 0,4 62 1,6 38 1,0 6 0,2 42 1,1

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 166 134 80,7 24 14,5 1 0,6 1 0,6 3 1,8 3 1,8

Vende udhëheqëse të punës 260 200 76,9 42 16,2 2 0,8 3 1,2 8 3,1 2 0,8 3 1,2

Vende joudhëheqëse të punës 7782 6692 86,0 638 8,198 104 1,3 87 1,1 116 1,5 65 0,8 26 0,33 54 0,7

Të punësuar në organ 8208 7026 85,6 704 8,6 107 1,3 91 1,1 127 1,5 70 0,9 26 0,3 57 0,7

Pers. të zgjedhur ose të emëruar 2611 2004 76,8 451 17,3 37 1,4 9 0,3 47 1,8 24 0,9 16 0,6 23 0,9

Vende udhëheqëse të punës 9118 7249 79,5 1342 14,7 118 1,3 19 0,2 179 2,0 105 1,2 31 0,3 75 0,8

Vende joudhëheqëse të punës 111398 82131 73,7 21803 19,6 2281 2,0 1640 1,5 1585 1,4 693 0,6 496 0,4 769 0,7

Të punësuar në organ 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 0,7

2016 123127 91384 74,2 23596 19,6 2436 2,0 1698 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 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

Ndërmarrje publike 

PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT

Romë Të tjerë

Shëndeti publik

Arsimi fillor

Serbë BoshnjakëVllehShqiptarë Turq

G
jit

h
se

j

Të dhëna 
krahasuese

GJITHSEJ

Institucione me 
veprimtari të 
ndryshme

Arsimi i lartë

Maqedonas

Arsimi i mesëm

Organe të pavarura 
shtetërore 

Njësi të pushtetit 
lokal 

Ente ndëshkuese-
korrektuese dhe 
edukuese-
korrektuese 



AVOKATI I POPULLIT
Raporti vjetor 2016

112

Pasqyra tabelore krahasuese për vitet 2007-2016

Nga të dhënat e marra nga hulumtimet, mund të konkludojmë se këtë vit raportues, për shkak 
të rritjes së numrit të institucioneve/enteve të përfshira, gjegjësisht 64 institucione shtesë, numri i të 
punësuarve është rritur për 2614 krahasuar me vitin e kaluar. Të dhënat tregojnë se gati tek të gjitha 
institucionet-entet është zvogëluar numri i të punësuarve, në krahasim me vitin e kaluar, përveç tek 
Ministria e Punëve të Brendshme dhe disa institucione me numër të vogël të të punësuarve. Gjegjë-
sisht, do të theksojmë se dallimi më i madh, në krahasim me vitin e kaluar, vërehet tek Ministria 
për Punë të Brendshme me numër të përgjithshëm prej 11563 të punësuar, që tregon për 122 të 
punësuar të ri, në këtë organ gjatë vitit 2016, si dhe tek ndërmarrjet publike në total.

Njëherësh, do të theksojmë se të dhënat në pasqyrën tabelore kryesisht kanë të bëjnë ekskluz-
ivisht me persona të cilët janë në marrëdhënie të rregullt të punës, përkatësisht, persona të punësuar 
për kohë të papërcaktuar.

Analizën e të dhënave që e zbatoi Avokati i Popullit çoi deri te konstatimi se ekziston një pro-
gres i caktuar kuantitativ, përkatësisht një progres i rrejshëm në zbatimin e parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat, ndërkaq jo një progres cilësor, por përsëri konstatohet se ekziston një numër i 
madh institucionesh të cilat nuk kanë arritur nivelin e domosdoshëm, përkatësisht nivelin e duhur të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Konstatimi i këtillë i Avokatit të Popullit përsëritet gjatë periudhës 
së kaluar, dhe i njëjti çon drejt në konkluzionin, se në disa institucione të caktuara në mënyrë të pam-
jaftueshme është zbatuar parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, që është sidomos karakteris-
tike, kur analizohen të dhënat për përfaqësimin e pjesëtarëve të komuniteteve të kuadrit udhëheqës, 
por edhe përfaqësimit të pjesëtarëve të komuniteteve me numër më të vogël, si në nivel të numrit të 
përgjithshëm të të punësuarve, ashtu edhe i të punësuarve në vendet udhëheqëse të punës.  

Nga ana tjetër, përsëri sikur edhe gjatë vitet e mëparshme është prezent konstatimi se tek 
prokuroritë publike, institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe shëndetësia publike, përfaqësimi i të 
gjitha bashkësive akoma është në nivel të pakënaqshëm, ndërsa te institucione të caktuara, është i 
ulët niveli i zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Konstatimi i tillë është prezent 
si në lidhje me numrin e përgjithshëm të punëtorëve, ashtu edhe në lidhje me të punësuarit që për-
bejnë kuadrot udhëheqëse në institucion, gjendje kjo që mund të konstatohet edhe tek Sekretariati 
për Ligje, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Ekonomisë, Shërbimi për Punë të 
Përgjithshme dhe të Përbashkëta pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, dhe Sekretariati për 
Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit.

Nga analiza e të dhënave Avokati i Popullit me shqetësim konstaton se për vite me radhë, pa-
raqitet dukuri e zbatimit jocilësor të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Për tejkalimin e 
problemit për mos-efi kasitet në zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, është e 
nevojshme që institucionet të ndërmarrin masa dhe aktivitete konkrete si për afi rmimin, ashtu dhe 
për zbatimin e këtij parimi kushtetues, ndërsa Avokati i Popullit me mbikëqyrje të intensifi kuar dhe 
vizita të drejtpërdrejta, do ta ndjek këtë rekomandim të tij.
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2016 123127 91384 74,2 23596 19,2 2436 2,0 1668 1,4 1811 1,5 822 0,7 543 0,4 867 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 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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• Avokati i popullit me shqetësim kon-
staton se vite me radhë ka dukuri të 
zbatimit jo cilësor të parimit kushtetues 
të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive;

• Nuk ka ndryshime të dukshme në imple-
mentimin e zbatimit të këtij parimi, 
sidomos kur bëhet fjalë për pjesëtarë të 
bashkësive të vogla, që nuk i përkasin 
bashkësisë maqedonase apo shqiptare 
dhe sistematizimin e tyre nëpër vende 
udhëheqëse të punës.

Konstatime

• Është e nevojshme që institucionet të 
ndërmarrin masa dhe aktivitete konkrete 
për respektim të detyruar dhe imple-
mentim në mënyrë reale të parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të 
pjesëtarëve të të gjitha bashkësive.

• Përforcim i aktiviteteve për implementimin 
e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat në lidhje me vendet udhëheqëse 
të punës së pjesëtarëve të bashkësive të 
cilët bëjnë pjesë në bashkësi me numër 
më të vogël.

Rekomandime

Në pjesën e të drejtave të tjera Avokati i Popullit me kujdes të veçantë e ka ndjekur situatën 
lidhur me stuhitë dhe përmbytjet e mëdha, të cilat ndodhën në muajin Gusht në rajonin e Tetovës 
dhe veçanërisht në rajonin e Shkupit. Si pasojë e kësaj fatkeqësie natyrore vetëm në rajonin e 
Shkupit humbën jetën 22 persona, një person vazhdon të jetë i humbur, kurse u dëmtuan afër 5 mijë 
amvisëri. Nga ekspertët kjo fatkeqësi është kualifi kuar si fenomen i rrallë meteorologjik. Situatat në 
lidhje me përmbytjet, Avokati  i Popullit i ka ndjekur edhe sipas parashtresave të parashtruara nga 
qytetarët, por edhe me iniciativë personale.   

Duke i pasur parasysh pasojat e mëdha mbi jetën dhe shtëpitë e banorëve në rajonin e Shkupit, 
nga kjo fatkeqësi natyrore, me të drejt u hapën çështjet: A ka Republika e Maqedonisë sistem për-
katës për menaxhim me kriza të shkaktuara nga katastrofat natyrore dhe nga rreziqe e tjera? dhe A 
ka vepruar sistemi parandalues? 

TË DREJTA TË TJERA DHE GJENDJA NË RAJONET E PËRFSHI-
RA NGA STUHITË DHE PËRMBYTJET E MËDHA
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Duke e ndjekur situatën dhe pasojat nga kjo ngjarje e papëlqyer, Avokati i Popullit pa kontes-
tueshëm mund të konstatonte se sanimi i dëmeve nga fatkeqësia në terren zhvillohej në mënyrë të 
vështirësuar dhe të ngadalësuar, mes tjerash, edhe për shkak të resurseve materiale dhe teknike të 
pamjaftueshme dhe joefi kase.

Gjegjësisht, gjatë punës në terren për eliminimin e pasojave nga vërshimet, një pjesë e makin-
erisë ishte jofunksionale për shkak të amortizimit të madh. Në regjistrin e makinerisë për menaxhim 
me kriza janë evidentuar makineri të vjetra, përkatësisht automjete që nga viti 1960. Avokati i Pop-
ullit vlerëson se pastrimi nga pasojat do të ishte akoma më efi kas po qe se me kohë do të sigurohej 
makineri bashkëkohore. Avokati i Popullit konstaton se pushteti qendror nuk kujdeset mjaft, dhe nuk 
siguron mjete të mjaftueshme për veprime parandaluese të subjekteve të sistemit për menaxhim me 
kriza.

Republika e Maqedonisë, që nga viti 2005, e ka miratuar Ligjin për menaxhim me kriza, i cili 
siguron një bazë solide për ballafaqim të suksesshëm me çfarëdo lloj sfi de, në çfarëdo krize. Ligji 
parasheh tre faza të veprimit të subjekteve të sistemit për menaxhim me kriza, faza e parë ka të bëjë 
me veprimin preventiv, faza e dytë ka të bëjë me udhëheqjen dhe menaxhimin gjatë kohës së krizës, 
ndërsa faza e tretë është periudha pas krizës, siç është rehabilitimi dhe revitalizimi nga pasojat.

Duke e pasur parasysh se bëhet fjalë për ngjarje të shkaktuar nga stuhitë e rënda dhe vër-
shimet, me të drejtë u parashtrua pyetja se, a kanë vepruar njësitë e vetëqeverisjes lokale në mënyrë 
preventive gjatë këtij rasti, a i kanë pastruar me kohë lumenjtë, kanalet, kanalet sekondare dhe 
detyrimet e tjera me karakter preventiv, me ç’rast pasojat nga vërshimet do të ishin më të vogla. 
Në këtë drejtim, njësitë e vetëqeverisjes lokale çdo vit nga Qendra për Menaxhim me Kriza pranojnë 
rekomandime, se si të veprojnë në mënyrë preventive në lidhje me rreziqet eventuale nga ujërat e 
mbledhura dhe vërshimet, por këto sugjerime nuk respektohen. Këto sugjerime ose nuk shqyrtohen 
në mënyrë serioze, ose komunat arsyetohen se nuk kanë mjete, gjë që është e papranueshme për 
një shoqëri serioze.

Në vitin 2015, është themeluar SHA Ekonomizimi me Ujëra me seli në Shkup dhe 12 zyra rajon-
ale në vend, përfaqësi. Nën kompetencë të këtij subjekti, është përmirësimi i gjendjeve në sistemet 
e ujitjes dhe kullimit, mirëmbajtjes dhe pastrimit të kanaleve dhe rrjetit të lumenjve, dhe zvogëlimi 
i rrezikut nga vërshimet. Duke pasur e parasysh rolin e rëndësishëm të këtij subjekti për veprimin 
parandalues, Qeveria duhet të sigurojë mjete për këtë institucion, ta furnizojë me makineri të nevo-
jshme, me të cilën do të mundësohen kushtet që përfundimisht të fi llojë t’i zbatojë në terren kompe-
tencat  dhe detyrimet e marra.

 Edhe pse me Ligjin për Menaxhim me Kriza të vitit 2005, Republika e Maqedonisë u angazhua 
për implementimin e numrit të vetëm Evropian për thirrje urgjente -  E 112, ky projekt i madh dhe i 
rëndësishëm për qytetarët tanë, por edhe për të huajt, akoma është në fazën fi llestare. Gjegjësisht, 
në vazhdim e sipër është revizioni për studimin-fi zibiliti, për shkak të mossigurimit të mjeteve fi nan-
ciare nga ana e Qeverisë. Me këtë projekt do të mundësohet paraqitje e shpejtë e të gjitha rreziqeve, 
edhe atë në të vetmen qendër.

Përndryshe, numri më i madh i parashtresave të qytetarëve nga rajonet e prekura nga vër-
shimet, kanë të bëjnë me punën e komisionit për vlerësimin e dëmeve dhe marrjen e kompensimit 
përkatës, për çka Avokati i Popullit intervenoi në mënyrë përkatëse.

Një pjesë e parashtresave të parashtruara pranë Avokatit të Popullit, ka të bëjë edhe me mos-
marrjen e përgjigjes, përkatësisht mosveprimin e organeve të administratës shtetërore sipas kërke-
save të qytetarëve. Avokati i Popullit duke vepruar sipas këtyre parashtresave, nga organet përkatëse, 
kërkoi që të informohet për arsyet e mosveprimit sipas kërkesave të qytetarëve, duke ua bërë me dije 
detyrimet për t’u përgjigjur në afatin e përcaktuar ligjor, ndaj kërkesave të qytetarëve.

Në lidhje me parashtresat, të cilat ishin parashtruar nga ana e subjekteve juridike, Avokati i 
Popullit me këshillë juridike i informoi për mënyrën dhe mundësinë e realizimit të të drejtave për çka 
kërkohej ndërhyrje.

Pranë Avokatit të Popullit u parashtruan edhe parashtresa të cilat ishin jashtë fushëveprimit të 
tij. Në lidhje me parashtresat e tilla, Avokati i Popullit çdoherë tentonte t’u ndihmojë parashtruesve në 
mënyrë indirekte, duke u dhënë këshilla juridike për mënyrën e kërkimit të mbrojtjes së të drejtave 
të tyre.
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• Institucionet e sistemit për menaxhim me 
kriza, në nivel të mjaftueshëm reaguan 
gjatë përballjes me vërshimet e ndodhura 
në muaji gusht në rajonin e Shkupit dhe 
Tetovës, mirëpo në terren ishte evident 
potenciali i pamjaftueshëm dhe i vjetruar 
teknik;

• Pushteti qendror dhe njësitë e vetëqe-
verisjes lokale, në mënyrë të pamjaf-
tueshme investojnë në veprimet preventive 
për parandalimin e rreziqeve; 

• Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike 
nuk ka kapacitete të mjaftueshme teknike, 
materiale dhe njerëzore për transmetimin 
e shpejtë të informatave paralajmëruese 
dhe porosive;

• Akoma nuk është implementuar numri i 
vetëm Evropian për thirrje urgjente  - E 
112, obligim të cilin Republika e Maqedo-
nisë e ka marrë që nga viti 2005 konform 
Ligjit për menaxhim me kriza;

• Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk 
siguron mjete të mjaftueshme për sub-
jektet e sistemit për menaxhim me kriza, 
kështu që ndodh, pikërisht për shkak të 
mungesës së mjeteve institucionet gjatë 
kohës së krizës, punët t’i kryejnë me 
vonesë dhe në mënyrë jo cilësore, dhe

• Në disa organe të administratës 
shtetërore, edhe këtë vit, sikur vitin e 
kaluar, vazhdon praktika e mos informimit 
me shkrim të qytetarëve për veprimet 
sipas kërkesave të tyre.

Konstatime

Këtë vit, ishte i pa konsiderueshëm numri i parashtresave të parashtruara pranë Avokatit 
të Popullit në të cilat parashtruesit kërkuan vetëm këshillë juridike për mënyrën e realizimit të së 
drejtës. Avokati i Popullit duke vepruar sipas këtyre parashtresave, qytetarët, përkatësisht parash-
truesit çdoherë i këshillonte për mënyrën dhe procedurën e realizimit të të drejtave të tyre.
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Monitorimi i progresit të arritur me implementimin e kompetencave kryesore të decentralizimit, 
i identifi kon sfi dat me të cilat akoma ballafaqohen shumica e vetëqeverisjes lokale, ndërkaq të cilat 
ndikojnë mbi dhënien efektive të shërbimeve publike në nivel lokal. Mungesa e mjeteve fi nanciare, 
varësia nga pushteti qendror në lidhje me mbështetjen fi nanciare të fushave, me të cilat vite me 
radhë menaxhojnë, probleme teknike dhe kadrovike, llogari të bllokuara, janë vetëm një pjesë e sfi -
dave të pushtetit lokal që e rëndojnë funksionimin e tyre normal dhe kontribuojnë për pakënaqësi të 
qytetarëve nga cilësia e shërbimeve të marra publike.

Vazhdon praktika e pushtetit lokal për mos-konsultim dhe mos-përfshirje të qytetarëve në zhvil-
limin dhe defi nimin e politikës publike, në vendosjen e prioriteteve dhe krijimin e zgjidhjeve të cilat 
ndikojnë në jetën e përditshme. Pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikës së pushtetit lokal 
është mënyra e vetme për inkuadrimin e tyre në procesin e miratimit të vendimeve, dhe ndihmon në 
krijimin e një vetëqeverisje lokale transparente, të mirëfi lltë dhe përgjegjëse.

Parashtresat e parashtruara pranë gjashtë zyrave rajonale të Avokatit të Popullit, e vënë në 
dukje se qytetarët i detektojnë kualitetet e pamjaftueshme, jo në kohë dhe të ulëta të shërbimeve 
publike të marra nga pushteti lokal, perceptojnë mosrespektimin e të drejtave të tyre kushtetuese 

VETËQEVERISJA LOKALE

• Zhvillim të një sistemi bashkëkohor për 
paralajmërim të hershëm të rreziqeve të 
cilat janë në lidhje me fenomenet meteo-
rologjike, nëpërmjet përforcimit teknik 
dhe material të kapaciteteve të Drejto-
risë për Punë Hidrometeorologjike, si dhe 
krijimin e standardeve dhe procedurave 
për transmetim të shpejtë të mesazheve 
paralajmëruese deri te Qendra për menax-
him me kriza dhe institucionet tjera kom-
petente;

• Njësitë e vetëqeverisjes lokale më me 
seriozitet t’i shqyrtojnë sugjerimet e  Qen-
drës për Menaxhim me Kriza të cilat kanë 
të bëjnë me pastrimin e kanaleve dhe 
parandalimin e vërshimeve;

• Implementim më i shpejtë i numrit të 
vetëm Evropian për thirrje urgjente E-112, 
siç parasheh Ligji për menaxhim me kriza;

• Të ripërtërihet makineria për terren për 
menaxhim me kriza nga fatkeqësitë naty-
rore;

• Në kushte të shpalljes së gjendjes kritike, 
koordinimi me masat dhe aktivitetet e 
Sistemit për menaxhim me kriza ekskluz-
ivisht të zhvillohet përmes organeve 
operative-profesionale dhe mekanizmave 
të sistemit (Shtabi kryesor) dhe koor-
dinimi operativ të realizohet nga persona 
profesionistë të cilëve e njëjta u paraqet 
punë profesionale, kurrsesi me emërime 
të koordinatorëve ad-hok, të cilët nuk 
kanë, as bazë ligjore dhe as profesionale 
për të njëjtën;

• Në buxhetin e institucioneve kompetente 
(QMK, SHA Ekonomizim me ujëra, si dhe 
subjektet e tjera të sistemit), detyrimisht 
të planifi kohen pika buxhetore me mjete 
fi nanciare të dedikuara për funksionim në 
kushte të situatave kritike dhe gjendjeve 
kritike;

• Të respektohen dispozitat ligjore për njof-
tim me shkrim të qytetarëve sipas kërke-
save të tyre.

Rekomandime
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Me planifi kimin hapësinor sigurohen kushtet për shfrytëzim, mbrojtje dhe menaxhim me hapë-
sirën, me çka realizohen supozimet për zhvillim shoqëror dhe ekonomik, për mbrojtje të mjedisit 
jetësor, parashikohen llojet e ndërtimeve dhe shfrytëzimi racional i vlerave natyrore dhe kulturore 
në një shtet.

Planifi kimi është një proces i vazhdueshëm që përfshin njohjen, kontrollin dhe vlerësimin e 
të gjitha mundësive për shfrytëzim, mbrojtje dhe zhvillim të hapësirës, i cili realizohet nëpërmjet 
hartimit të planeve hapësinore dhe gjithsesi nëpërmjet ndjekjes së zbatimit të tyre dhe situatës në 
hapësirë.

Mirëpo, përkundër qasjes së defi nuar në këtë mënyrë dhe me ligj të siguruar ndaj planifi kimit 
hapësinor edhe këtë vit raportues përsëri shfaqet problemi në lidhje me mos ndjekjen e zbatimit 
të planeve të sjella hapësinore dhe perceptimin e shkallës së realizimit të tyre nga ana e pushtetit 
lokal, si dhe problemi me mospasje të vullnetit, për ndryshim dhe përshtatje me situatat dhe nevo-
jat e reja të paraqitura gjatë periudhës shumëvjeçare të mosrealizimit të tyre. Avokati i Popullit, 
vite me radhë, bën me dije se si pasojë e mosrealizimit dhe mosndjekjes së zbatimit të planeve, 
paraqitet pengesa e zotërimit të lirë me pronën e qytetarëve. Përveç kësaj, mosmiratimi i planeve 
detajor dhe urbanistikë nga ana e pushteti lokal e pengon edhe të drejtën e shumë qytetarëve që 
kanë iniciuar procedurë për legalizimin e ndërtimeve të ndërtuara pa leje. Për fat të keq, nga ana e 
pushtetit lokal, shumë pak veprohet për tejkalimin e gjendjeve të tilla.

Karakteristike për këtë vit raportues janë parashtresat e parashtruara nga një grup qytetarësh, 
që vënë në dukje pengimin e qasjes së tyre deri te shtëpitë, për shkak të mos realizimit të plan-
eve urbanistike ekzistuese, apo mosmiratimit të tyre. Gjendjen e këtillë e shfrytëzojnë qytetarë të 
pandërgjegjshëm dhe në rrugët qasëse ndërtojnë objekte pa leje, ose lënë mbeturina ndërtimore, 
kurse pushteti lokal nuk ndërmerr asgjë konkrete për zgjidhjen e këtyre problemeve. Në këtë seg-
ment, nuk inicionin procedurë për eksproprijim, nëse e njëjta është e nevojshme për ndërtimin e 
infrastrukturës së parashikuar sipas planeve, i zvarritnin procedurat për shpallje publike për tjetër-
sim të tokës në të cilën planifi kohet ndërtimi, madje nuk i largonin në mënyrë efi kase dhe me kohë 
objektet e ndërtuara pa leje. Problemet e qytetarëve zgjidheshin vetëm pas ndërhyrjeve të Avokatit 
të Popullit dhe atë, vetëm në drejtim të prishjeve të ndërtimeve pa leje nga rrugët qasëse deri te 
shtëpitë e qytetarëve, edhe atë vetëm ato të cilat nuk shkaktojnë implikime fi nanciare për pushtetet 
lokale (gardhe, mure) të cilat i prishnin vet ndërtuesit e paligjshëm. Vetëm në një rast është kon-
statuar progres i vogël në realizimin e Planit të miratuar detal urbanistik, dhe atë në Komunën e 
Gjevgjelisë. Gjegjësisht, komuna që nga viti 2012 ka miratuar Planin detal urbanistik për rajon të 
caktuar, por meqë kanë kaluar 4 vite, në vitin 2016 ka fi lluar me hapat e parë për realizimin e tij, 
me shpallje publike për tjetërsimin e tokës ndërtimore, si parakusht për fi llim të ndërtimit të objek-
teve. Në këtë fushë, është e nevojshme të potencohet se njëri nga problemet madhore, me të cilin 
ballafaqohet pushteti lokal në lidhje me realizimin e planeve urbanistike, është mungesa e mjeteve 
fi nanciare për sigurimin e infrastrukturës për ndërtimin e të cilës obligohet me miratimin e planeve. 
Pikërisht për këtë, realiteti në shtetin tonë në një numër më të madh të komunave është ky që, 
realizimi i planeve reduktohet në shitjen e parcelave për ndërtim, investitorët ndërtojnë objekte, 
por nuk humanizohet hapësira. Si një shembull më karakteristik për konstatimin e tillë, Avokati i 
Popullit  përmend Komunën e Dellçevës, e cila në shekullin 21 akoma nuk ka ndërtuar kanalizim at-
mosferik, që si pasojë e reshjeve më të fuqishme, në qytet kopshtet dhe rrugët përmbyten jo vetëm 
nga uji, por edhe nga fekalet për shkak të ndërtimit jo-profesional të kanalizimit dhe mungesës së 

Urbanizmi dhe ndërtimi 

dhe ligjore. Kjo situatë e tregon nevojën e ndërmarrjes së masave esenciale, efi kase dhe efektive, 
por mbi të gjitha dëshirën për eliminimin e dobësive në funksionimin e organeve të pushtetit lokal.

Në këtë pjesë të Raportit vjetor Avokati i Popullit i prezanton perceptimet për nivelin e realizimit 
të të drejtave të qytetarëve, veç e veç sipas fushave të cilat janë në kompetencë të pushtetit lokal.
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kanalizimit për ujin atmosferik. Komuna ka miratuar projekt për ndarjen e kanalizimit të fekaleve nga 
kanalizimi atmosferik, por nuk kanë as kornizë të përafërt kohore se kur do të realizohet ky projekt. 
Arsyetimi i komunës, se për shkak të realitetit të këtillë, konform programeve për rregullimin e tokës 
për ndërtim, nuk paguhet kompensim për kanalizimin atmosferik, nuk mund të arsyetohet. Qytetarët 
duan dhe kanë të drejtë të jetojnë në hapësirë të rregulluar, në ambient të shëndetshëm jetësor dhe 
vetëqeverisja lokale duhet të njëjtin t’ua sigurojë dhe asnjë përfi tim më i vogël fi nanciar të cilin e 
kanë qytetarët nga mospagimi i këtij kompensimi, nuk mund t’i kompensojë pasojat që i sjell jeta 
me mjedisin e papastër jetësor, pasojat nga vërshimet pas çdo reshjeve me intensitet më të madh, 
problem me të cilin vite me radhë ballafaqohen qytetarët e kësaj komune.

Të ballafaquar me problemet e mosmiratimit si dhe me ndryshimin e planeve urbanistike, 
qytetarët të cilët kanë nevojë për miratimin e të njëjtëve, ose ndryshimin e tyre, fi llojnë vetvetiu të 
iniciojnë procedura për përgatitjen e të njëjtëve. Mirëpo, pavarësisht asaj se qytetarët mbi barrë të 
tyre e fi nancojnë procedurën, përsëri hasin në ndalesë gjatë realizimit të së njëjtës nga organet e 
pushtetit. Ndalesa kryhet në mënyrë që iniciativa e tyre nuk pranohet nga organet e pushtetit lokal 
ose në qoftë se pranohet-procedura e miratimit të Planit detal urbanistik zvarritet për disa vjet. Në 
këtë sferë, është konstatuar se planet urbanistike nuk miratohen, ose miratohen nga ana e pushtetit 
lokal, jo në interes të qytetarëve dhe konform nevojave të tyre, por kryesisht sipas konceptit të 
pushtetit lokal.

Duke e pasur parasysh konstatimin e këtillë në këtë lëmi, si njëra nga mënyrat efi kase të 
tejkalimit të gjendjeve të këtilla në procesin e planifi kimit urbanistik, Avokati i Popullit edhe njëherë 
e potencoi nevojën për kyçje aktive të organit participues pranë komunave në çdo pjesë të proce-
durës për miratim të planeve urbanistike, organ i cili, për fat të keq, vazhdon të ekzistojë vetëm 
formalisht nëpër komunat. Insistimi i Avokatit të Popullit për funksionim normal dhe efi kas të këtij 
organi është së pari për faktin se i njëjti është i përbërë nga përfaqësues të Këshillit, nga adminis-
trata e komunës, persona të shquar profesionistë në lëmin e planifi kimit urbanistik, përfaqësues të 
shoqatave të qytetarëve dhe qytetarë të rajonit të komunës. Kjo përbërje jep garanci për të siguruar 
profesionalizëm dhe transparencë në procesin e planifi kimit hapësinor dhe urbanistik, përcjell qën-
drimet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve dhe personave juridikë dhe ndjek situatat e planifi kimit 
nëpërmjet dhënies së iniciativave, sugjerimeve për përgatitjen e aktvendimeve lidhur me planet e 
komunave përkatëse. Vetëm në këtë mënyrë, në procedura të këtilla, planet e miratuara urbanistike, 
do të ishin në interes të veçantë të qytetarëve dhe do ta humanizonin hapësirën e tyre për të cilën 
kanë të drejtë.

Në lidhje me nënfushën-ndërtim, këtë vit raportues, në numër të madh janë parashtresat për 
mos-ekzekutimin administrativ të akteve të miratuara administrative të plotfuqishme për rrënimin e 
objekteve të ndërtuara pa leje, të cilët nuk janë përfshirë në procesin e legalizimit. Gjatë procedimit 
sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit konstatoi gjendje të njëjtë sikur në vitet e kaluara. 
Konkretisht, ekzekutimi i tillë administrativ pothuajse nuk zbatohet nga ana e organeve të pushtetit 
lokal. Edhe këtë vit, arsyetimi i pushtetit lokal, për këtë shkelje të rëndë të të drejtave të qytetarëve 
për zotërim të qetë mbi pronën, është identik me ato paraprak-ose procedura e përzgjedhjes së 
investitorit është në rrjedhë, ose ekzekutimi administrativ i ndërtimit pa leje është vendosur në Pro-
gramin për ekzekutim por, për shkak të mungesës së mjeteve fi nanciare nuk zbatohet i njëjti, ose 
do të zbatohet konform dinamikës së përcaktuar të ekzekutimit të paraparë me programin që në 
realitet nënkupton-mos rrënim. Në këtë mënyrë, me moszbatimin e dispozitave ligjore nga Ligji për 
ndërtim, pushtetet lokale vetëm i motivojnë ndërtuesit e paligjshëm të vazhdojnë me ndërtimet deri 
në përfundimin e tyre, mundësojnë thellimin e kaosit urban në rregullimin hapësinor, në këtë rast 
duke anashkaluar me vetëdije zbatimin e autorizimeve të mbetura, siç janë - sjellja e aktvendimeve 
për ndërprerje të ndërtimit, dhe përfundimisht paraqitja e kallëzimeve penale kundër ndërtuesve të 
paligjshëm.

Qytetarët parashtronin parashtresa dhe në bazë të mos-veprimit nga inspektorët e autorizuar 
për ndërtim sipas kundërshtimeve të tyre për mbikëqyrje të ndërtimeve të objekteve për të cilët dy-
shonin apo kishin informata se ndërtohen pa leje për ndërtim. Gjatë procedimit sipas parashtresave, 
Avokati i Popullit konstatoi jo-azhurnim dhe zvarritje të paarsyeshme të mbikëqyrjes nga inspektorët. 
Disa herë me radhë, edhe vet Avokati i Popullit kërkoi kryerje të mbikëqyrjeve inspektuese dhe hasi 
në pengesë të punës së tij, me mosveprim sipas kërkesave të tij nga inspektoratet komunale për 
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ndërtim. Për shkak të pengesave Avokati i Popullit dërgonte Raporte të veçanta drejtuar kryetarëve 
të komunave, me çka kërkoi ndërmarrjen e masave konkrete efi kase dhe efektive ndaj inspektoratit 
të ndërtimit, në drejtim të eliminimit të pengesave dhe veprimeve sipas kërkesave të Avokatit të 
Popullit. Mirëpo, si pasojë e mosveprimit dhe kryerjes së mbikëqyrjes jo në kohë nga inspektorati 
për ndërtim, shpesh vinte deri te ajo që ndërtuesi i paligjshëm në tërësi ta realizoj ndërtimin, në të 
cilin rast, konform dispozitave të Ligjit për ndërtim, Inspektorati i ndërtimit nuk është kompetent për 
të vepruar. Në këtë mënyrë edhe vet administrata e komunës, në mënyrë të ndërsjellë, mundëson 
ndërtimin e objekteve të paligjshme, e nxit kaosin urban, pengon të drejtat e qytetarëve, me ç’rast 
asnjë inspektor ndërtimor nuk ka pësuar pasoja për një veprim joefi kas të punëve në kompetencën 
e tij. Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit kërkon kontroll më të madh 
nga personat udhëheqës në inspektoratet komunale për mënyrën e kryerjes së detyrave të punës 
nga ana e inspektorëve, dhe i nxit për t’i ndërmarr në tërësi kompetencat e tyre, ndërsa minimumi 
që mund të bëjnë është të iniciojnë procedura disiplinore me të cilat do të sanksionohen inspektorët 
e pandërgjegjshëm të ndërtimit.  

Shkelje të të drejtave të qytetarëve nga inspektorët e autorizuar të ndërtimit, Avokati i Popullit 
konstatoi edhe në fushat e tjera të veprimeve të tyre. Gjegjësisht, ekziston zvarritje e hartimit me 
shkrim të akteve administrative sipas mbikëqyrjeve të kryera, dërgimi i tyre me vonesë deri te palët, 
si dhe zvarritje e procedurave të përsëritura sipas ankesave të parashtruara për aktet e tyre admin-
istrative, kur të njëjtit u shfuqizohen nga organi i shkallës së dytë. 

Duke pasur parasysh gjendjen e konstatuar në këtë mënyrë, Avokati i Popullit këtë vit konsta-
toi ngecje të bashkëpunimit me inspektoratin e ndërtimit, por pret progres në kryerjen e detyrave 
zyrtare me kohë, në mënyrë profesionale dhe efektive në kompetencë të inspektoratit, si mënyrë e 
vetme për t’u siguruar mbrojtje efi kase e të drejtave të qytetarëve në fushën e ndërtim.

Problem tjetër me të cilin ballafaqohen qytetarët në disa komuna është mungesa e një ins-
pektori të ndërtimit të punësuar në administratën komunale dhe nevoja e kontraktimit të një mar-
rëveshjeje për bashkëpunim ndërkomunal, nëpërmjet të cilës sigurohet kryerja e kompetencave të 
komunës në sferën e ndërtimit. Por, fakt është se procedurat e tilla të kontraktimit të marrëveshjeve 
zgjasin shumë në mënyrë të paarsyeshme, jo rrallë mbesin të pasuksesshme, dhe si pasojë çon deri 
te ajo që shumica e ndërtuesve të paligjshëm ta përfundojnë ndërtimin, raste në të cilat intervenimi 
i inspektorit të ndërtimit mbetet i pa proceduar. Për shkak të kësaj situate, një pjesë e qytetarëve të 
cilët në atë periudhë i paraqisnin ndërtimet e paligjshme, kanë mbetur pa mbrojtje juridike të cilën 
komuna sipas ligjit ka qenë e obliguar t’ua sigurojë.

Njëra nga format më të rëndësishme dhe më të sigurta për fi nancimin e pushtetit lokal janë 
tatimet lokale – tatimi mbi pronën, trashëgiminë dhe dhuratën dhe tatimin e qarkullimit të patund-
shmërive. Pikërisht për këtë, autoritetet lokale ndërmarrin masa dhe veprime në drejtim që arkëtimi i 
tatimeve të jetë në nivel maksimal, me ç’rast duke mos i kushtuar ose duke mos dashur t’i kushtojnë 
kujdes të mjaftueshëm se ngarkimi me tatim dhe arkëtimin e tyre e kryejnë në përputhje me ligjin.  

Parashtresat e parashtruara nga kjo lëmi, kanë të bëjnë me mënyrën e dorëzimit të aktit ad-
ministrativ tatimor, vlerën e përllogaritur të tatimit mbi pronën, përjashtimin e të drejtës për ankesë 
në procedurën tatimore, pagesë të tatimit të parashkruar për pronë.

Gjatë procedimit sipas parashtresave, në të cilat qytetarët theksuan se ka fi lluar arkëtimi i 
detyruar i borxhit tatimor, pa qenë të paralajmëruar paraprakisht për tatimin e papaguar, Avokati i 
Popullit konstatoi se pushtetet lokale më së shpeshti e zbatojnë dërgesën e akteve përmes postës. 
Saktësisht, konform Ligjit për procedurë tatimore, si dërgesë me rregull e aktvendimit për përcak-
timin e tatimit mbi pronën llogaritet kur i njëjti është dërguar përmes postës, kurse obliguesi tatimor 
ka refuzuar ta pranojë, ose nuk e ka marrë atë brenda afatit prej 3 ditëve pas dërgimit në postë. 
Këtë mënyrë të dërgesës qytetarët e konsiderojnë si dërgesë të parregullt–kur refuzon ta pranojë, 
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ose kur nuk e di se është bërë përpjekje nga ana e postës për dërgimin e tij. Për shkak të mosnjohjes 
së këtyre dispozitave ligjore, qytetarët ballafaqohen me arkëtim të detyruar, në të cilën në mënyrë 
plotësuese ngarkohen me shpenzime fi nanciare (kamatë dhe shpenzime për bllokimin e llogarive të 
transaksionit). Pikërisht si pasojë e dërgesës së aktvendimeve për tatim mbi pronën përmes postës, 
duke vepruar sipas parashtresës në të cilën  qytetari tregonte për zvarritjen e procedurës sipas ank-
esës për 6 vite të tëra, është konstatuar se Kryetari i komunës në procedurë të përsëritur ka miratuar 
Aktvendimin që nga viti 2010 dhe i njëjti është dërguar me postë në mënyrë të rregullt deri te pala, 
siç mund të shihet nga dërgesa e kthyer postare e cila gjendej në lëndë. Për tejkalimin e kësaj situ-
ate, Avokati i Popullit e sugjeron për nevojën e ndërmarrjes së masave dhe politikave më aktive nga 
ana e pushtetit lokal në lidhje me informimin e qytetarëve për aktvendimin e tillë ligjor, ndërsa deri 
atëherë, çdoherë kur është e mundur, aktet administrative tatimore t’u jepen në dorë obligueseve 
tatimorë nga ana e personit zyrtar.

  Qytetarët reaguan dhe për lartësinë e përllogaritur të tatimit mbi pronë, nga organet e 
pushtetit lokal, në të cilat raste Avokati i Popullit tregoi se përllogaritja bëhet konform metodologjisë 
për vlerësimin e pronës së patundshme. Gjatë përllogaritjes së vlerës së pronës, sipas metodologjisë 
merren parasysh më shumë parametra dhe atë: vlera ndërtuese e patundshmërisë, lokacioni, zona 
qendrore, periferia, vlerat makro dhe mikro (materiali për dritare, dyer dhe ngjashëm) por, nëse 
qytetarët dyshonin në zbatimin profesional të së njëjtës, Avokati i Popullit arriti që për disa parash-
tresa ta bind pushtetin lokal që përsëri ta shqyrtojë vlerësimin e pronës, ose i udhëzonte qytetarët 
të paraqesin padi pranë Gjykatës Administrative kundër aktvendimeve të miratuara.

Këtë vit raportues, qytetarët në veçanti reaguan për shkak të shfuqizimit të të drejtës së dy-
shkallësisë në procedurën tatimore, më konkretisht, reaguan lidhur me atë se pse e drejta e ankesës 
duhet të realizohet me paraqitje të padisë pranë Gjykatës Administrative, në vend se pranë organit 
të shkallës së dytë. Në këto parashtresa, Avokati i Popullit vuri në dukje ndryshimet e Ligjit për ta-
tim të pronës, të miratuar në muajin shtator të vitit  2015, ku parashihet që kundër aktvendimit të 
kryetarit të komunës mund të iniciohet vetëm kontest administrativ. Sugjeronte se ligjdhënësi dhe 
jo kryetari i komunës e ka shfuqizuar të drejtën për ankesë pranë organeve shtetërore të shkallës së 
dytë dhe këto ndryshime ligjore (të cilat janë bërë në të gjitha ligjet dhe i përfshijnë gati se të gjitha 
sferat e jetës shoqërore) udhëzojnë në inicim të procedurës gjyqësore. Duke pasur parasysh tanimë 
gjendjen e konstatuar të zvarritjes së procedurave pranë Gjykatës Administrative, ky ndryshim i 
ligjeve me të cilat shfuqizohet e drejta e ankesës pranë organeve të shkallës së dytë, për Avokatin 
e Popullit është i papranueshëm dhe i njëjti vetëm do të kontribuojë në zvarritje edhe më të madhe 
dhe vështirësi në qasjen deri te drejtësia.

Vazhdon praktika e pabazuar dhe e paligjshme e pushtetit lokal të kërkojnë pagesë të tatimit 
të pronës për periudhë prej 10 viteve, duke e kushtëzuar realizimin e ndonjë të drejte tjetër në pro-
cedurë tatimore, me pagimin e tatimit të pronës për këtë periudhë. Avokati i Popullit, duke vepruar 
sipas këtyre parashtresave, vinte në dukje se ky afat absolut i parashkrimit mund dhe duhet të zba-
tohet vetëm kur administrata komunale ka dëshmi të pakontestueshme se ka ndërmarrë masa me 
çka është ndërprerë rrjedha e afatit të parashkrimit të kërkesave tatimore. Në të gjitha rastet e tjera, 
kanë detyrim ligjor ta zbatojnë afatin e parashkrimit prej 5 viteve. Edhe pse në shumicën e rasteve u 
konstatua se në lëndët nuk ka dëshmi për veprime të ndërmarra me të cilat ndërpritet parashkrimi, 
megjithatë, pushteti lokal nuk veproi sipas sugjerimeve. Avokati i Popullit i këshilloi qytetarët të ini-
ciojnë procedura gjyqësore për kompensim të dëmit të cilin të njëjtit e vuajnë për shkak të pagesës 
së pabazë të tatimit të parashkruar, bllokimit të llogarive të transaksionit ose pengimit gjatë realizim 
të ndonjë të drejte tjetër.
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Këtë vit raportues, nga kjo lëmi u parashtruan disa parashtresa në lidhje me mënyrën e zba-
timit të procedurave për eksproprijim nga ana e pushtetit lokal, si dhe për mënyrën joprofesionale të 
udhëheqjes së procedurave për tjetërsim të tokës ndërtimore.

Duke vepruar sipas parashtresave, në lidhje me procedurat për eksproprijim, Avokati i Popullit 
konstatoi se pushtetet lokale fi llimisht i kryejnë punët për tokën në pronësi të qytetarëve, e më pas 
fi llojnë me procedurën për eksproprijim. Pushteti lokal e arsyetonte këtë mënyrë të punës si ndërtim 
të objekteve dhe kryerje të punëve me rëndësi për vetëqeverisjen lokale, të parashikuara me aktet 
për planifi kimin hapësinor, në këtë rast, duke mos e kontestuar të drejtën e qytetarëve për dëmsh-
përblim për tokën e marrë. Në të gjitha rastet, Avokati i Popullit u sugjeronte autoriteteve se edhe 
pse bëhet fjalë për interes publik me rëndësi lokal, kjo nuk mund dhe nuk duhet të interpretohet 
si arsyetim për shkeljen e Ligjit për eksproprijim. Konform dispozitave të këtij Ligji, pushteti lokal 
në cilësi të propozuesit - para dorëzimit të propozimit për eksproprijim, është i detyruar t’i zbatojë 
dispozitat e së drejtës kontraktuese, përkatësisht, bartësit e të drejtës së pronësisë së pasurive të 
patundshme të parashikuar për kryerjen e punëve me interes publik, t’i ofroj lidhje të kontratës për 
shkëmbim ose kontratës për shitje, e cila nuk është zbatuar në asnjë rast. Është konstatuar se edhe 
gjatë paraqitjes së propozimit për eksproprijim deri te organi kompetent, autoritetet lokale nuk pa-
raqesin as dëshmi për mjete të siguruara për kompensim të pronës së eksproprijuar, ndërsa në këtë 
mënyrë edhe vet mënyra e procedurës zvarritet pa arsye për një kohë të pacaktuar. Në procedurat, 
gjithashtu konstatohet se pas fi llimit të procedurës për eksproprijim, autoritetet lokale bëjnë përp-
jekje përmes marrëveshjes ta përcaktojnë kompensimin, duke ofruar një çmim më të ulët se vlera 
e tregut, që është e drejtë e pronarit e garantuar me Kushtetutë dhe ligj, për ç’arsye nuk arrihet 
marrëveshja. Disa autoritete lokale kanë penguar edhe të drejtën e pronarit për eksproprijim edhe 
të pjesës së mbetur të patundshmërisë së tij, e cila është e reduktuar në mënyrë të konsiderueshme 
dhe pronari nuk ka interes ekonomik për ta përdorur. Në raste të tilla, Avokati i Popullit u sugjeronte 
autoriteteve lokale se “e drejta e interesit publik” nuk guxon ta shkel “të drejtën e pronës”, dhe i ud-
hëzonte qytetarët të paraqesin padi për kompensim për dëmet e shkaktuara dhe humbjen e dobisë 
në procedurën për eksproprijim, për shkak të zvogëlimit të vlerës së patundshmërisë së copëtuar.

Lidhur me procedurat për tjetërsimin e tokës ndërtimore, Avokati i Popullit ka konstatuar se 
edhe më tej këtë të drejtë qytetarët e realizojnë me vështirësi pranë pushtetit lokal. Vazhdon zvar-
ritja e procedurave në mënyrë të pabazë, nuk u jepet në kohë zotërimi i tokës së blerë, refuzohen 
kërkesat për shkak të aktvendimeve të parashikuara urbanistike, të cilat vite me radhë nuk realizo-
hen, dhe vet procedura nuk zbatohet në mënyrë profesionale nga ana e administratës komunale. 
Nuk janë të rralla rastet kur pas procedurës së zbatuar në tërësi për tjetërsim dhe mjetet tashmë 
të paguara për kompensimin e tokës ndërtimore, para nënshkrimit të kontratës për tjetërsim, au-
toritetet lokale konstatojnë se parcela ndërtimore e lëndës nuk mund të jetë çështje e tjetërsimit 
pasi në të njëjtën është evidentuar ndërtimi i paligjshëm ose ekzistojnë pengesa tjera juridike. Sipas 
Avokatit të Popullit është e papranueshme që administrata komunale që nga fi llimi i procedurës për 
tjetërsim të mos ketë informacion në lidhje me gjendjen faktike të parcelës ndërtimore e cila është 
lëndë e kërkesës. Vënia në pah e pengesave ligjore për zbatimin e procedurës, kur e njëjta është në 
fazën përfundimtare, si pasojë sjell shpenzime të panevojshme fi nanciare për qytetarin i cili i bën 
gjatë sigurimit të dokumentacionit të nevojshëm dhe të njëjtat duhet t’i kompensohen nga ana e 
pushtetit lokal.
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Pranë zyrave rajonale të Avokatit të Popullit në fushën e mjedisit jetësor, këtë vit raportues 
janë parashtruar parashtresa në numër të vogël, të cilat u referohen mospastrimit të kanaleve për 
ujërat atmosferik, gërmimit të paligjshëm të rrjedhave ujore, rritjes së nivelit të zhurmës etj.

Qytetarët treguan se gërmimet e paligjshme të shtratit të lumit me makineri ndërtimi, ose 
kanalet e pa-pastruara realisht paraqesin rrezik për derdhjen e ujit dhe përmbytje të shtëpive të 
tyre dhe zonave bujqësore. Qytetarët kërkuan nga autoritetet lokale të ndërmarrin veprime duke 
i vënë në dukje pasojat të cilat i vuajnë nga pamundësia për të përpunuar tokën e tyre bujqësore 
që ju mundëson ekzistencën e familjeve të tyre, si dhe ndotjes së mjedisit jetësor të shkaktuar nga 
derdhja e ujit. Organet Inspektuese kompetente pas inspektimeve të kryera, në vend që t’i detyrojnë 
autoritetet lokale të ndërmarrin veprime konkrete për pastrimin e kanaleve, qytetarëve vetëm u tho-
shin se komunat kanë hartuar plane operative për mbrojtje nga përmbytjet, kështu që nëse pësojnë 
dëme i udhëzonin të iniciojnë procedura për kompensimin e të njëjtave. Lidhur me gërmimet e pal-
igjshme të shtratit të lumit, qytetarët u këshilluan që ta denoncojnë çështjen në stacionet policore, 
në vend se këtë ta bëjë inspektorati, si dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të kërkojnë asistencë 
policore gjatë kryerjes së mbikëqyrjes dhe menjëherë ta ndalin gërmimin e paligjshëm. Veprimet e 
tilla të organeve të inspektimit për Avokatin e Popullit janë të papranueshme dhe tejet joprofesion-
ale, sepse kompetenca themelore e inspektorëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, është parandalimi 
i çdo lloji të ndotjes së tokës dhe t’u japin masa konkrete autoriteteve lokale, me qëllim që të elimi-
nohen shkaqet për shfaqjen e ndotjes. Justifi kimi i autoriteteve lokale se kanalet pastrohen, por se 
qytetarët nga pakujdesia përsëri i mbushin me mbeturina, nuk duhet të pranohet nga inspektorati si 
rrethanë lehtësuese dhe arsye për mos-shqiptimin e masës që i njëjti menjëherë të pastrohet sërish.

Sa u përket parashtresave të qytetarëve, në lidhje me zhurmën e shkaktuar nga ushtrimi i vep-
rimtarisë së personave juridikë, apo zhurma e emetuar nga pajisjet për ftohje nëpër supermarkete, 
që në mjedis shkaktojnë siklet dhe shqetësim të qytetarëve, inspektorët e autorizuar të mjedisit 
jetësor vepronin sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, kryenin mbikëqyrje inspektuese, obligonin 
shkaktarët e zhurmës ta matin nivelin e zhurmës dhe ndërmerrnin masa në bazë të rezultateve të 
matjeve.

Numri i vogël i parashtresave të parashtruara nga kjo fushë e pasqyron nivelin e ulët të 
vetëdijes ekologjike tek qytetarët, interesimin e tyre të pamjaftueshëm dhe informimin e dobët për 
detyrimet ligjore lidhur me mjedisin jetësor, që çon drejt asaj që qytetarët të reagojnë zakonisht kur 
personalisht pësojnë dëme nga mjedisi i ndotur jetësor.

Moszbatimi në tërësi i dispozitave ligjore nga autoritetet lokale, me të cilat garantohet kjo e 
drejtë e qytetarëve, mungesa e mjeteve teknike, mosveprimi nga organet kompetente inspektuese, 
mos-sanksionimi i shkelësve, vetëm kontribuojnë për shkeljen e të drejtës për jetë në një mjedis të 
shëndetshëm, të cilën pushteti lokal është i detyruar që tua sigurojë. Në fund të fundit, pushtetet 
lokale janë të detyruara të sigurojnë mbështetje të vazhdueshme për të rritur nivelin e edukimit dhe 
ndërgjegjësimit publik për mbrojtje dhe përmirësim të mjedisit jetësor. Dhe jo vetëm kjo, edukimet 
dhe informacionet për mjedisin jetësor duhet të promovohen dhe në mënyrë adekuate fi nanciarisht 
të mbështeten nga ana e komunave.

Mjedisi jetësor

Të drejtat e konsumatorëve

Me të drejtat e konsumatorëve të qytetarëve të cilat i realizojnë pranë autoriteteve lokale, nënk-
uptohen të drejtat që burojnë nga shërbimet komunale të cilat duhet t’ua mundësojnë qytetarëve.

Dhënia në mënyrë profesionale, me kohë dhe me cilësi e shërbimeve komunale është gjendje e 
dukshme dhe e matshme dhe nga e njëjta varet suksesi i autoriteteve lokale në kryerjen e obligimeve 
të tyre ndaj qytetarëve dhe bashkësisë.

Megjithëse, shërbimet komunale ishin në kompetencë të vetëqeverisjes lokale edhe para fi l-
limit të decentralizimit të pushtetit edhe autoritetet lokale kanë përvojë më të madhe në këtë fushë 
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në krahasim me kompetencat e tjera të transferuara, megjithatë të njëjtat akoma nuk zbatohen në 
interesin më të mirë të qytetarëve. Për fat të keq, ekzistojnë autoritete lokale në vendin tonë, të cilët 
qytetarëve nuk u sigurojnë ujë të pijshëm dhe zgjidhjen e problemit të tyre e zvarrisin vite me radhë, 
autoritetet lokale të cilët lejojnë që komunat e tyre të jenë të mbingarkuara me mbeturina dhe nuk 
e zgjedhin problemin e deponive, ka komuna me rrjete joadekuate, të vjetra, madje edhe pa rrjete 
të ndërtuara për kanalizim, ka ende autoritete lokale që nuk mund t’u sigurojnë qytetarëve ndriçimin 
publik cilësor dhe të plotë në të gjitha rajonet e komunave apo vendet përreth.

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, nuk habitë fakti që edhe këtë vit raportues pranë 
Avokatit të Popullit janë parashtruar parashtresa për mos grumbullimin e mbeturinave komunale, 
probleme me rrjetin e kanalizimit, furnizimin jo cilësor me ujë të pijshëm, fatura tejet të larta të 
shërbimeve komunale, pretendime për arkëtimin e  kërkesave të parashkruara, kërkesa për lirim nga 
kompensimi për ndriçim publik.

Këtë vit raportues, pranë zyrave rajonale në numër më të madh ishin parashtresat e parash-
truara kundër ndërmarrjeve publike komunale, përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave. Gjegjë-
sisht, qytetarët reagonin për detyrimet ndaj këtij tatimi komunal, me ç’rast nuk kishin kontraktuar 
një Marrëveshje për kryerje të një shërbimi të tillë, siç ngarkohen edhe me detyrime në lidhje me 
objektet në të cilat askush nuk jeton, për ç’arsye ky shërbim komunal edhe nuk shfrytëzohet. Duke 
vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit në njërën anë u sugjeronte autoriteteve lokale 
që konform Ligjit për veprimtari komunale, të drejtat dhe detyrimet e ofruesit të shërbimeve komu-
nale - në rastin konkret, ndërmarrja publike, që kryen veprimtari komunale të heqjes, grumbullimit, 
transportimit dhe deponimit të mbeturinave komunale dhe shfrytëzuesi i shërbimit - qytetari, rreg-
ullohen me Marrëveshje të ndërsjellë, dhe kërkonte respektim dhe zbatim të këtyre dispozitave. Nga 
ana tjetër, Avokati i Popullit u sugjeronte qytetarëve se Ligji i cituar nuk bën dallim nëse një pronë 
është përdorur gjatë gjithë vitit apo jo, për çka i këshillonte qytetarët që gjatë kontraktimit të Mar-
rëveshjes të kërkojnë që të parashikohen të gjitha rrethanat, që dalin nga mënyra e përdorimin të 
objektit, në mënyrë që të mos paguajnë kompensim për shërbimin për një periudhë, kur qytetari 
aspak nuk e ka marrë.

Pranë Avokatit të Popullit u drejtua edhe një grup qytetarësh-pensionistësh nga Strumica, 
të cilët treguan se nga ndërmarrja komunale publike, si menaxhuese e varrezave u është kërkuar 
kompensim për mirëmbajtjen e varrezave për periudhën nga viti 2010 e këtej. Gjatë veprimeve sipas 
parashtresës, Avokati i Popullit konstatoi se pas miratimit të Ligjit për varreza në vitin 2008, Këshilli 
Drejtues i NP “Komunalec” –Strumicë, në Korrik të vitit 2010, ka sjellë një Vendim të ri për përcak-
timin e lartësisë dhe pagesën e varrezave me shumë prej 600,00 denarëve në vit, për secilin bartës 
të varrezës. Për këtë vendim qytetarët janë informuar përmes mediave, por edhe me shkrim u ka 
bërë thirrje të paraqiten në zyrat e ndërmarrjes që të lidhin Kontratë. Edhe pse një numër i madh i 
qytetarë nuk i janë përgjigjur në kohë thirrjes, nuk kanë lidhur Marrëveshje, dhe për këtë arsye nuk 
u është paguar kompensimi, Ndërmarrja ka vazhduar t’i ruaj varret e tyre. Problemin që e vuri në 
dukje Avokati i Popullit është ai se nga ana e ndërmarrjes, gjatë kontraktimit të Marrëveshjes, nga 
qytetarët kërkohet pagesa për kompensimin e varrezave, duke fi lluar nga muaji Janar i vitit 2010, 
saktësisht kërkohet pagesë e pabazuar për 6 muaj, para sjelljes së Vendimit. Për këtë, Avokati i Pop-
ullit i sugjeroi Ndërmarrjes dhe kërkoi që pagesa për kompensim të varrezave të kryhet nga dita e 
sjelljes së Vendimit, ndërsa mjetet tanimë të arkëtuara t’ua kthej qytetarëve. 

Shkaku i mos realizimit në mënyrë të plotë të rrjetit të kanalizimit, qytetarët e një pjese të 
qytetit të Manastirit reaguan ndaj detyrimeve të tyre për kompensim për kanalizim, edhe pse nuk 
janë të lidhur me rrjetin. Në këto parashtresa, Avokati i Popullit konstatoi se si shfrytëzues të ujës-
jellësit, në përputhje me Ligjin për furnizimin me ujë të pijshëm dhe shkarkimin e ujërave të ndotur 
urban, janë të detyruar të paguajnë kompensim për kanalizim në bazë “rrjedha të hapura të ujit” 
sipas metrave kub të ujit të konsumuar. Avokati i Popullit i këshilloi qytetarët për mundësinë e tyre 
juridike, nëse nuk duan të paguajnë kompensim për kanalizim në bazë të “rrjedhave të hapura të 
ujit”, të ndërtojnë gropa septike për grumbullimin e ujërave të ndotur, me ç’rast do të lidhin  një Kon-
tratë me ndërmarrjen për pastrimin e tyre dhe një herë në vit kjo do të jetë në llogari të ndërmarrjes.

Qytetarët iu drejtuan Avokatit të Popullit, në mënyrë që të tregojnë se nga  ndërmarrjet pub-
like, gjatë paraqitjes së kërkesave për ndërrimin e shfrytëzuesit të shërbimit kushtëzohen me pagesë 
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të taksave komunale të cilat shfrytëzuesi i mëparshëm  nuk i  ka paguar. Në këto raste, Avokati i 
Popullit ndërmarrjeve publike ua bënte me dije detyrimin e tyre ligjor për respektimin e plotë dhe 
zbatimin e dispozitave të Ligjit për marrëdhënie obligative. Sipas këtyre dispozitave, pas një vit par-
ashkruhen kërkesat për kompensim për energji elektrike dhe energji termike, gaz, ujë, shërbimet 
e oxhaqeve dhe mirëmbajtjen e pastërtisë, kur distribuimi apo shërbimi është kryer për nevojat e 
amvisërisë. Ndërmarrjet publike vepruan sipas këtyre sugjerimeve dhe nuk vazhduan me presion të 
mëtejshëm ndaj qytetarëve për pagimin e borxhit të prapambetur, përkatësisht e ndërprisnin kushtë-
zimin e paarsyeshëm për pagesën e kërkesës dhe vepronin sipas kërkesave të qytetarëve. Avokati i 
Popullit disa parashtruesve të parashtresave ua bëri me dije obligimin e tyre për kryerjen e pagesës 
së kërkesave kur të njëjtat nuk janë të parashkruara, ose të paditura në kohë, edhe pse shfrytëzuesi 
i mëparshëm ka vdekur, për arsye se konform Ligjit për trashëgimi, si trashëgimtarë të trashëgimisë 
së personit të vdekur, ata i marrin të drejtat e tyre, por dhe detyrimet.

Në lidhje me parashtresat e parashtruara, në të cilat qytetarët reagojnë për detyrimet e tyre 
ndaj taksave komunale për ndriçim publik në zonat ku aspak nuk ka ndriçim, Avokati i Popullit edhe 
këtë vit raportues, kërkoi nga autoritetet lokale që të shqyrtohet mundësia e miratimit të vendimeve 
për ndryshimin dhe plotësimin e vendimeve për lirim nga pagesa e kësaj takse komunale. Përkatë-
sisht, kërkonte Këshillat komunal të marrin vendime që realisht do ta pasqyrojnë gjendjen faktike në 
terren, me ç’rast të gjitha vendbanimet që i përkasin komunës, tek të cilat nuk ka ndriçim publik të 
lirohen nga pagesa e kësaj takse komunale. Një shembull karakteristik i zvarritjes së paarsyeshme 
të procedurës për vendosje sipas kërkesës për lirim nga taksat komunale për ndriçim publik është 
Këshilli komunal i qytetit të Radovishit. Gjegjësisht, qytetarët e vendbanimit, në të cilin nuk ka 
ndriçim publik, kanë parashtruar kërkesë pranë Këshillit komunal për lirimin e tyre nga ky detyrim që 
nga viti 2011, por edhe pas kalimit të 6 viteve ende nuk është vepruar sipas të njëjtit. Avokati i Pop-
ullit kërkoi nga Këshilli Komunal ta përcaktoj gjendjen faktike dhe sipas së njëjtës të sjell një vendim 
në përputhje me rrethanat. Së fundmi, Avokati i Popullit ua bënte me dije  autoriteteve lokale se qël-
limi i ligjdhënësit që këtë taksë komunale ta ndërlidh me ekzistimin e njehsorit të lidhur të energjisë 
elektrike në ndërtesë, nuk duhet të interpretohen si parakusht i vetëm i detyrimit të qytetarëve, pa-
varësisht a ka apo jo ndriçimi publik. Kyçja e njehsorit në rrjetin elektrik nënkupton se në këtë zonë 
ka mundësi për t’u zbatuar ndriçimi publik, si dhe supozimi real që i njëjti ekziston.

Në këtë pjesë të Raportit, Avokati i Popullit vë në dukje se gjatë procedimit sipas parashtresave 
të parashtruara, por edhe nga monitorimi i gjendjes në këtë fushë konstaton se jo çdo pushtet lokal e 
ka harmonizuar punën e tij konform Ligjit për veprimtaritë komunale të vitit 2012 dhe nuk kanë sjell 
Vendime të reja për rendin komunal dhe masa për zbatimin e tyre. Si shembull më tipik për kryerjen 
e kompetencave në mënyrë të papërgjegjshme nga sfera komunale është Komuna e Prilepit. Gjegjë-
sisht, Këshilli i komunës nuk ka sjell Vendim për rend komunal në përputhje me Ligjin dhe vazhdon të 
veprojë sipas Vendimit për rendin komunal të miratuar në vitin 1998. Ky lloj i jo profesionalizmit çon 
në një boshllëk ligjor, me të cilin një sjellje e caktuar e një subjekti në kundërshtim me Vendimin për 
rendin komunal nuk mund të sanksionohet nga shërbimet kompetente të inspektimit. Avokati i Popul-
lit gjatë konstatimit të gjendjes së këtillë, Këshillit të Komunës së Prilepit ia vuri në dukje shkeljen e 
Ligjit për veprimtari komunale dhe gjithashtu kërkoi që menjëherë të sjellë Vendim për rendin komu-
nal. Me miratimin e tij, dispozitat në të njëjtin do të kenë fuqi ligjore, ndërsa me mbështetje juridike 
do të inkorporohet mënyra e kryerjes së veprimtarive publike komunale midis shfrytëzuesve dhe 
ofruesve të shërbimeve komunale dhe në përgjithësi sjellja edhe e qytetarëve në zonën komunale 
dhe sanksionimi i tyre i mundshëm.
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                                          AP  nr. 393/16AP  nr. 393/16AP  nr. 393/16
 Një grup qytetarësh nga Shkupi parash- Një grup qytetarësh nga Shkupi parash- Një grup qytetarësh nga Shkupi parash- Një grup qytetarësh nga Shkupi parash- Një grup qytetarësh nga Shkupi parash-
truan parashtresë deri te Avokati i Popullit, truan parashtresë deri te Avokati i Popullit, truan parashtresë deri te Avokati i Popullit, truan parashtresë deri te Avokati i Popullit, truan parashtresë deri te Avokati i Popullit, 
në të cilën cekën se komunat: Petrovec, Gje-në të cilën cekën se komunat: Petrovec, Gje-në të cilën cekën se komunat: Petrovec, Gje-në të cilën cekën se komunat: Petrovec, Gje-në të cilën cekën se komunat: Petrovec, Gje-
vgjeli, Strumicë, Jegunoc dhe Çashkë, si dhe vgjeli, Strumicë, Jegunoc dhe Çashkë, si dhe vgjeli, Strumicë, Jegunoc dhe Çashkë, si dhe vgjeli, Strumicë, Jegunoc dhe Çashkë, si dhe vgjeli, Strumicë, Jegunoc dhe Çashkë, si dhe 
shkollat: SHF “Vëllezërit Milladinovci” - Strugë, shkollat: SHF “Vëllezërit Milladinovci” - Strugë, shkollat: SHF “Vëllezërit Milladinovci” - Strugë, shkollat: SHF “Vëllezërit Milladinovci” - Strugë, shkollat: SHF “Vëllezërit Milladinovci” - Strugë, 
SHFK “Vanço Prke”- Shtip dhe SHF “Gjorgji Sug-SHFK “Vanço Prke”- Shtip dhe SHF “Gjorgji Sug-SHFK “Vanço Prke”- Shtip dhe SHF “Gjorgji Sug-SHFK “Vanço Prke”- Shtip dhe SHF “Gjorgji Sug-SHFK “Vanço Prke”- Shtip dhe SHF “Gjorgji Sug-
are”- Manastir, veprojnë në kundërshtim me are”- Manastir, veprojnë në kundërshtim me are”- Manastir, veprojnë në kundërshtim me are”- Manastir, veprojnë në kundërshtim me are”- Manastir, veprojnë në kundërshtim me 
Konventën e të Drejtave të Fëmijës dhe Ligjin Konventën e të Drejtave të Fëmijës dhe Ligjin Konventën e të Drejtave të Fëmijës dhe Ligjin 
për arsim fi llor, në mënyrë që e evidentojnë për arsim fi llor, në mënyrë që e evidentojnë për arsim fi llor, në mënyrë që e evidentojnë 
mungesën e fëmijëve me aftësi të kufi zuar edhe mungesën e fëmijëve me aftësi të kufi zuar edhe mungesën e fëmijëve me aftësi të kufi zuar edhe 
pse nuk janë në shkollë si dhe se jo gjithmonë pse nuk janë në shkollë si dhe se jo gjithmonë pse nuk janë në shkollë si dhe se jo gjithmonë 
u është siguruar transporti personave që i sho-u është siguruar transporti personave që i sho-u është siguruar transporti personave që i sho-
qërojnë fëmijët me aftësi të kufi zuar.qërojnë fëmijët me aftësi të kufi zuar.qërojnë fëmijët me aftësi të kufi zuar.
 Me qëllim që të analizohen të dhënat që  Me qëllim që të analizohen të dhënat që  Me qëllim që të analizohen të dhënat që 
përmenden në parashtresë, Avokati i Popullit iu përmenden në parashtresë, Avokati i Popullit iu përmenden në parashtresë, Avokati i Popullit iu 
drejtua komunave, shkollave si dhe Inspektoratit drejtua komunave, shkollave si dhe Inspektoratit drejtua komunave, shkollave si dhe Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit dhe kërkoi të ndërmerren Shtetëror të Arsimit dhe kërkoi të ndërmerren Shtetëror të Arsimit dhe kërkoi të ndërmerren 
masat e duhura për përcaktimin e gjendjes fak-masat e duhura për përcaktimin e gjendjes fak-masat e duhura për përcaktimin e gjendjes fak-
tike, përkatësisht të kryhet mbikëqyrje në shkol-tike, përkatësisht të kryhet mbikëqyrje në shkol-tike, përkatësisht të kryhet mbikëqyrje në shkol-
lat e lartpërmendura, me këtë rast duke e vënë lat e lartpërmendura, me këtë rast duke e vënë lat e lartpërmendura, me këtë rast duke e vënë 
në dukje interesin më të mirë të fëmijës, si dhe në dukje interesin më të mirë të fëmijës, si dhe në dukje interesin më të mirë të fëmijës, si dhe 
të drejtën e qasjes papengesë në arsim, ndërsa të drejtën e qasjes papengesë në arsim, ndërsa të drejtën e qasjes papengesë në arsim, ndërsa 
në këtë kontekst të eliminohen lëshimet eventu-në këtë kontekst të eliminohen lëshimet eventu-në këtë kontekst të eliminohen lëshimet eventu-
ale gjatë punës së shkollave fi llore.ale gjatë punës së shkollave fi llore.ale gjatë punës së shkollave fi llore.
 Inspektorati Shtetëror i Arsimit pas kon- Inspektorati Shtetëror i Arsimit pas kon- Inspektorati Shtetëror i Arsimit pas kon-
trollit të kryer nuk i konfi rmoi të dhënat lidhur trollit të kryer nuk i konfi rmoi të dhënat lidhur trollit të kryer nuk i konfi rmoi të dhënat lidhur 
me evidentimin e fëmijëve të cilët mungojnë në me evidentimin e fëmijëve të cilët mungojnë në me evidentimin e fëmijëve të cilët mungojnë në 
procesin mësimor, kurse nga ana e një pjese të procesin mësimor, kurse nga ana e një pjese të procesin mësimor, kurse nga ana e një pjese të 
komunave u ndërmorën masa që të sigurohet komunave u ndërmorën masa që të sigurohet komunave u ndërmorën masa që të sigurohet 
transporti falas për nxënësit me aftësi të kufi -transporti falas për nxënësit me aftësi të kufi -transporti falas për nxënësit me aftësi të kufi -
zuar si dhe për shoqëruesit e tyre, dhe për këtë zuar si dhe për shoqëruesit e tyre, dhe për këtë zuar si dhe për shoqëruesit e tyre, dhe për këtë 
shkak në disa shkolla ka fi lluar procedura për shkak në disa shkolla ka fi lluar procedura për shkak në disa shkolla ka fi lluar procedura për 
furnizim publik.furnizim publik.furnizim publik.

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA

                                          AP  nr. 1496/16. 1496/16. 1496/16AP  nr. 1496/16AP  nr
 Një qytetar nga Kërçova parashtroi par- Një qytetar nga Kërçova parashtroi par- Një qytetar nga Kërçova parashtroi par-
ashtresë deri te Avokati i Popullit, në të cilën e ashtresë deri te Avokati i Popullit, në të cilën e ashtresë deri te Avokati i Popullit, në të cilën e 
vinte në dukje cenimin e të drejtave tij personale vinte në dukje cenimin e të drejtave tij personale vinte në dukje cenimin e të drejtave tij personale 
nga ana e ekipit profesional pranë IP Qendrës nga ana e ekipit profesional pranë IP Qendrës nga ana e ekipit profesional pranë IP Qendrës 
Ndërkomunale për Punë Sociale në Gostivar, në Ndërkomunale për Punë Sociale në Gostivar, në Ndërkomunale për Punë Sociale në Gostivar, në 
lidhje me realizimin e marrëdhënieve personale lidhje me realizimin e marrëdhënieve personale lidhje me realizimin e marrëdhënieve personale 
dhe kontakteve të drejtpërdrejta me fëmijën, si dhe kontakteve të drejtpërdrejta me fëmijën, si dhe kontakteve të drejtpërdrejta me fëmijën, si 
dhe dhënien e të drejtës që të udhëtoj jashtë dhe dhënien e të drejtës që të udhëtoj jashtë dhe dhënien e të drejtës që të udhëtoj jashtë 
vendit.
 Avokati i Popullit kërkoi nga qendra kom- Avokati i Popullit kërkoi nga qendra kom- Avokati i Popullit kërkoi nga qendra kom-
petente të njoftohet tërësisht me dinamikën e petente të njoftohet tërësisht me dinamikën e petente të njoftohet tërësisht me dinamikën e 
realizimit të marrëdhënieve personale dhe kon-realizimit të marrëdhënieve personale dhe kon-realizimit të marrëdhënieve personale dhe kon-
takteve të parashtruesit me vajzën e tij, si dhe takteve të parashtruesit me vajzën e tij, si dhe takteve të parashtruesit me vajzën e tij, si dhe 
me procedurën e udhëtimit të saj jashtë vendit.me procedurën e udhëtimit të saj jashtë vendit.me procedurën e udhëtimit të saj jashtë vendit.
 Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i Popullit nga përgjigjet e pranuara konstatoi se i Popullit nga përgjigjet e pranuara konstatoi se i Popullit nga përgjigjet e pranuara konstatoi se 
të dy qendrat kompetente për punë sociale në 
Kërçovë dhe Gostivar në vazhdimësi e monitoro-
jnë gjendjen, ndërmarrin masa dhe aktivitete në 
drejtim të respektimit të të drejtave dhe intere-
save të fëmijës së mitur, ndërkaq problemi është 
në komunikimin e çrregulluar midis prindërve të 
fëmijës, për çka gjithashtu, ndërmerren masa 
nga kompetenca e tyre.
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                                          AP  nr. 353/16AP  nr. 353/16AP  nr
 Avokati i Popullit, veproi për parashtresën 
e parashtruar nga ana e një grupi prindërish, 
për cenimin e të drejtës së arsimimit nga ana 
e udhëheqësve të SHF “Jan Amos Komenski” - 
Shkup, për shkak të ndërrimit të shpeshtë të ar-
simtarëve në njërën nga klasat e treta.
 Lidhur me të dhënat e prezantuara në par-
ashtresë, Avokati i Popullit iu drejtua të gjitha or-
ganeve kompetente, përkatësisht deri te shkolla 
e përmendur, deri te Komuna e Karposhit si 
dhe deri te Inspektorati Shtetëror i Arsimit dhe 
kërkoi që të njoftohet me gjendjen, përkatësisht 
me shkaqet e ndërrimit të shpeshtë të kuadrit 
arsimor, për kriteret mbi të cilat bëhen ndryshi-
mi i kuadrit në klasë, si dhe për atë se a janë të mi i kuadrit në klasë, si dhe për atë se a janë të mi i kuadrit në klasë, si dhe për atë se a janë të 
njoftuar dhe konsultuar prindërit për ndërrimet. njoftuar dhe konsultuar prindërit për ndërrimet. njoftuar dhe konsultuar prindërit për ndërrimet. 
 Edhe pse në përgjigje u mohuan të dhënat  Edhe pse në përgjigje u mohuan të dhënat  Edhe pse në përgjigje u mohuan të dhënat 
e prindërve, Avokati i Popullit, duke u nisur nga e prindërve, Avokati i Popullit, duke u nisur nga e prindërve, Avokati i Popullit, duke u nisur nga 
interesi më i mirë i fëmijës, lëshoi Rekomandim interesi më i mirë i fëmijës, lëshoi Rekomandim interesi më i mirë i fëmijës, lëshoi Rekomandim 
deri te shkolla dhe vuri në dukje se me ndër-deri te shkolla dhe vuri në dukje se me ndër-deri te shkolla dhe vuri në dukje se me ndër-
rimet e shpeshta mund të arrihet efekt i kundërt rimet e shpeshta mund të arrihet efekt i kundërt rimet e shpeshta mund të arrihet efekt i kundërt 
tek fëmijët, madje edhe të shkaktohet pa-tek fëmijët, madje edhe të shkaktohet pa-tek fëmijët, madje edhe të shkaktohet pa-
kënaqësi dhe rezistencë për arsimin e rregullt kënaqësi dhe rezistencë për arsimin e rregullt kënaqësi dhe rezistencë për arsimin e rregullt 
tek fëmija, duke e pasur parasysh moshën dhe tek fëmija, duke e pasur parasysh moshën dhe tek fëmija, duke e pasur parasysh moshën dhe 
lidhjen që e vendosin me arsimtarin, mënyrën lidhjen që e vendosin me arsimtarin, mënyrën lidhjen që e vendosin me arsimtarin, mënyrën 
se si ligjëron, pyet dhe shpjegon. Njëkohësisht, se si ligjëron, pyet dhe shpjegon. Njëkohësisht, se si ligjëron, pyet dhe shpjegon. Njëkohësisht, 
Avokati i Popullit e vuri në dukje faktin se tek Avokati i Popullit e vuri në dukje faktin se tek Avokati i Popullit e vuri në dukje faktin se tek 
fëmijët mund të paraqitet rezistencë plotësuese 
dhe ndikim negativ, veçanërisht kur ndërrimi 
i arsimtarit kryhet në mes të vitit shkollor. Në 
këtë drejtim i sugjeroi shkollës që në mënyrë 
serioze t’i përkushtoj kujdes kësaj çështje dhe 
rekomandoi që të ndërmarrin masa për plani-
fi kimin afatgjatë dhe sigurimin e nevojshëm të 
personelit arsimor, me qëllim që të ndërpritet 
praktika e ndërrimit të shpeshtë të kuadrit arsi-
mor.
 Shkolla e njoftoi Avokatin e Popullit se e 
respekton rekomandimin dhe do të përpiqet që 
në të ardhmen të realizohen udhëzimet e dhëna, 
me qëllim që të mos krijohet pakënaqësi dhe re-
voltë tek fëmijët dhe prindërit e tyre në lidhje 
me arsimin e fëmijëve.

              AP  nr. 2776/16. 2776/16. 2776/16AP  nr. 2776/16AP  nr
 Me kërkesë të qytetarit i cili është në  Me kërkesë të qytetarit i cili është në  Me kërkesë të qytetarit i cili është në 
vuajtje të dënimit me burg në INK “Idrizovë”, vuajtje të dënimit me burg në INK “Idrizovë”, vuajtje të dënimit me burg në INK “Idrizovë”, 
Avokati i Popullit ngriti procedurë pranë IP Qen-Avokati i Popullit ngriti procedurë pranë IP Qen-Avokati i Popullit ngriti procedurë pranë IP Qen-
drës Ndërkomunale për Punë Sociale në Shkup drës Ndërkomunale për Punë Sociale në Shkup drës Ndërkomunale për Punë Sociale në Shkup 
për përcaktimin e vendbanimit të djalit të tij të për përcaktimin e vendbanimit të djalit të tij të për përcaktimin e vendbanimit të djalit të tij të 
mitur, për të cilin thotë se është viktimë e dhu-mitur, për të cilin thotë se është viktimë e dhu-mitur, për të cilin thotë se është viktimë e dhu-
nës nga ana e nënës dhe partnerit të saj.nës nga ana e nënës dhe partnerit të saj.nës nga ana e nënës dhe partnerit të saj.
 Me kërkesë të Avokati të Popullit, qendra  Me kërkesë të Avokati të Popullit, qendra  Me kërkesë të Avokati të Popullit, qendra 
kompetente për punë sociale me ndihmën e 
Sektorit për Ndjekje pranë Sektorit për Punë të 
Brendshme – Shkup ka rënë në kontakt me në-
nën, kurse ekipi profesional ka kryer mbikëqyrje 
dhe ka konstatuar se edhe nëna edhe fëmija 
janë pranuar mirë në shtëpinë e bashkëshortit 
të ri jashtëmartesor, se kanë përkrahjen dhe të ri jashtëmartesor, se kanë përkrahjen dhe të ri jashtëmartesor, se kanë përkrahjen dhe 
ndihmën e familjes së tij më të ngushtë. Por, ndihmën e familjes së tij më të ngushtë. Por, ndihmën e familjes së tij më të ngushtë. Por, 
edhe krahas kësaj, me kërkesë të Avokatit të edhe krahas kësaj, me kërkesë të Avokatit të edhe krahas kësaj, me kërkesë të Avokatit të 
Popullit, vazhduan ta monitorojnë gjendjen e Popullit, vazhduan ta monitorojnë gjendjen e Popullit, vazhduan ta monitorojnë gjendjen e 
fëmijës, me qëllim që të ndërmerren masa me fëmijës, me qëllim që të ndërmerren masa me fëmijës, me qëllim që të ndërmerren masa me 
kohë që eventualisht të mbrohet i njëjti.kohë që eventualisht të mbrohet i njëjti.kohë që eventualisht të mbrohet i njëjti.
 Lidhur me këtë, u njoftua parashtruesi,  Lidhur me këtë, u njoftua parashtruesi,  Lidhur me këtë, u njoftua parashtruesi, 
gjithashtu u këshillua se ka mundësi si prind të gjithashtu u këshillua se ka mundësi si prind të gjithashtu u këshillua se ka mundësi si prind të 
hap procedurë për realizimin e të drejtës për re-hap procedurë për realizimin e të drejtës për re-hap procedurë për realizimin e të drejtës për re-
alizimin e kontakteve të personale dhe të drejt-alizimin e kontakteve të personale dhe të drejt-alizimin e kontakteve të personale dhe të drejt-
përdrejta me fëmijën e tij.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 1740/16
Lidhur me parashtresën e parashtruar në 

të cilën qytetari ankohej për defektin e kabinave 
telefonike në INK “Idrizovë“, me të cilën perso-telefonike në INK “Idrizovë“, me të cilën perso-telefonike në INK “Idrizovë“, me të cilën perso-
nave të dënuar u pamundësohet realizimi i të nave të dënuar u pamundësohet realizimi i të nave të dënuar u pamundësohet realizimi i të 
drejtës së kontaktit me botën e jashtme, deri te drejtës së kontaktit me botën e jashtme, deri te drejtës së kontaktit me botën e jashtme, deri te 
drejtori i INK “Idrizovë“ është dërguar sugjerimi drejtori i INK “Idrizovë“ është dërguar sugjerimi drejtori i INK “Idrizovë“ është dërguar sugjerimi 
që të ndërmerren masat e duhura, me qëllim të që të ndërmerren masat e duhura, me qëllim të që të ndërmerren masat e duhura, me qëllim të 
rivënies në funksion të kabinave telefonike në rivënies në funksion të kabinave telefonike në rivënies në funksion të kabinave telefonike në 
të gjitha repartet e institucionit, në mënyrë që të gjitha repartet e institucionit, në mënyrë që të gjitha repartet e institucionit, në mënyrë që 
të gjithë personat e dënuar të keni mundësinë e të gjithë personat e dënuar të keni mundësinë e të gjithë personat e dënuar të keni mundësinë e 
realizimit të kontaktit me botën e jashtme.realizimit të kontaktit me botën e jashtme.realizimit të kontaktit me botën e jashtme.
 Me qëllim të realizimit të sugjerimit të  Me qëllim të realizimit të sugjerimit të  Me qëllim të realizimit të sugjerimit të  Me qëllim të realizimit të sugjerimit të  Me qëllim të realizimit të sugjerimit të 
dhënë, drejtori i INK “Idrizovë“ menjëherë ndër-dhënë, drejtori i INK “Idrizovë“ menjëherë ndër-dhënë, drejtori i INK “Idrizovë“ menjëherë ndër-dhënë, drejtori i INK “Idrizovë“ menjëherë ndër-dhënë, drejtori i INK “Idrizovë“ menjëherë ndër-
mori masa me qëllim të rregullimit të kabinave mori masa me qëllim të rregullimit të kabinave mori masa me qëllim të rregullimit të kabinave mori masa me qëllim të rregullimit të kabinave mori masa me qëllim të rregullimit të kabinave 
telefonike, edhe pse janë paraqitur probleme të telefonike, edhe pse janë paraqitur probleme të telefonike, edhe pse janë paraqitur probleme të telefonike, edhe pse janë paraqitur probleme të telefonike, edhe pse janë paraqitur probleme të 
caktuara me leximin e kartelave telefonike, në caktuara me leximin e kartelave telefonike, në caktuara me leximin e kartelave telefonike, në caktuara me leximin e kartelave telefonike, në caktuara me leximin e kartelave telefonike, në 
disa kabina telefonike, por nga ana e SHA „Tel-disa kabina telefonike, por nga ana e SHA „Tel-disa kabina telefonike, por nga ana e SHA „Tel-disa kabina telefonike, por nga ana e SHA „Tel-disa kabina telefonike, por nga ana e SHA „Tel-
ekomunikacioni i Maqedonisë” janë ndërmarrë ekomunikacioni i Maqedonisë” janë ndërmarrë ekomunikacioni i Maqedonisë” janë ndërmarrë ekomunikacioni i Maqedonisë” janë ndërmarrë ekomunikacioni i Maqedonisë” janë ndërmarrë 
masa që të tejkalohet ky problem.masa që të tejkalohet ky problem.masa që të tejkalohet ky problem.
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                                                                      AP  nr. 3097/16AP  nr. 3097/16AP  nr
 Një qytetar nga Shkupi kërkoi që Avokati  Një qytetar nga Shkupi kërkoi që Avokati  Një qytetar nga Shkupi kërkoi që Avokati  Një qytetar nga Shkupi kërkoi që Avokati  Një qytetar nga Shkupi kërkoi që Avokati 
i Popullit të intervenoj për shkak të mosdhënies i Popullit të intervenoj për shkak të mosdhënies i Popullit të intervenoj për shkak të mosdhënies 
së dokumentacionit përkatës (fl etë-lëshim), së dokumentacionit përkatës (fl etë-lëshim), së dokumentacionit përkatës (fl etë-lëshim), 
duke e kushtëzuar që të paguaj participim për duke e kushtëzuar që të paguaj participim për duke e kushtëzuar që të paguaj participim për 
hospitalizimin dhe qëndrimin e bashkëshortes hospitalizimin dhe qëndrimin e bashkëshortes hospitalizimin dhe qëndrimin e bashkëshortes 
dhe fëmijës së tij në ISHP Klinika Universitare dhe fëmijës së tij në ISHP Klinika Universitare dhe fëmijës së tij në ISHP Klinika Universitare 
për Sëmundje të Fëmijëve – Shkup.për Sëmundje të Fëmijëve – Shkup.për Sëmundje të Fëmijëve – Shkup.
 Me qëllim të mbrojtjes së të drejtës së  Me qëllim të mbrojtjes së të drejtës së  Me qëllim të mbrojtjes së të drejtës së 
mbrojtjes shëndetësore të fëmijës, Avokati i mbrojtjes shëndetësore të fëmijës, Avokati i mbrojtjes shëndetësore të fëmijës, Avokati i 
Popullit lëshoi sugjerim deri te Klinika në të cilin Popullit lëshoi sugjerim deri te Klinika në të cilin Popullit lëshoi sugjerim deri te Klinika në të cilin 
i ritheksoi aktet ligjore dhe nënligjore të cilat i i ritheksoi aktet ligjore dhe nënligjore të cilat i i ritheksoi aktet ligjore dhe nënligjore të cilat i 
rregullojnë të drejtat dhe obligimet e sigurimit të rregullojnë të drejtat dhe obligimet e sigurimit të rregullojnë të drejtat dhe obligimet e sigurimit të 
detyrueshëm shëndetësor, me të cilat precizo-detyrueshëm shëndetësor, me të cilat precizo-detyrueshëm shëndetësor, me të cilat precizo-
het se pas përfundimit të mjekimit spitalor, per-het se pas përfundimit të mjekimit spitalor, per-het se pas përfundimit të mjekimit spitalor, per-
sonit të siguruar i jepet fl etë-lëshim dhe i njëjti sonit të siguruar i jepet fl etë-lëshim dhe i njëjti sonit të siguruar i jepet fl etë-lëshim dhe i njëjti 
këshillohet për mjekimin e mëtutjeshëm.  këshillohet për mjekimin e mëtutjeshëm.  këshillohet për mjekimin e mëtutjeshëm.  
 Avokati i Popullit, vuri në pah se me mos- Avokati i Popullit, vuri në pah se me mos- Avokati i Popullit, vuri në pah se me mos-
dhënien e fl etë-lëshimit dhe kushtëzimin e qyte-dhënien e fl etë-lëshimit dhe kushtëzimin e qyte-dhënien e fl etë-lëshimit dhe kushtëzimin e qyte-
tarit që të paguaj borxhin, cenohen të drejtat, tarit që të paguaj borxhin, cenohen të drejtat, tarit që të paguaj borxhin, cenohen të drejtat, 
sepse nuk ka bazë ligjore që të mos i jepet fl etë-sepse nuk ka bazë ligjore që të mos i jepet fl etë-sepse nuk ka bazë ligjore që të mos i jepet fl etë-
lëshimi për shkak të mospagimit të borxhit, por lëshimi për shkak të mospagimit të borxhit, por lëshimi për shkak të mospagimit të borxhit, por 
për pagimin e të njëjtit ekzistojnë masa të tjera për pagimin e të njëjtit ekzistojnë masa të tjera për pagimin e të njëjtit ekzistojnë masa të tjera 
të parapara me ligj.të parapara me ligj.të parapara me ligj.
 Nga ana e ISHP Klinika Universitare për  Nga ana e ISHP Klinika Universitare për  Nga ana e ISHP Klinika Universitare për 
Sëmundje të Fëmijëve – Shkup, si dhe nga ana Sëmundje të Fëmijëve – Shkup, si dhe nga ana Sëmundje të Fëmijëve – Shkup, si dhe nga ana 
e parashtruesit, Avokati i Popullit u njoftua se e parashtruesit, Avokati i Popullit u njoftua se e parashtruesit, Avokati i Popullit u njoftua se 
është vepruar sipas sugjerimit dhe se parash-është vepruar sipas sugjerimit dhe se parash-është vepruar sipas sugjerimit dhe se parash-
truesit i është dhënë fl etë-lëshimi.truesit i është dhënë fl etë-lëshimi.truesit i është dhënë fl etë-lëshimi.

                                          AP  nr. 1422/16AP  nr. 1422/16AP  nr
 Një qytetar nga Shkupi paraqiti parash- Një qytetar nga Shkupi paraqiti parash- Një qytetar nga Shkupi paraqiti parash-
tresë në të cilën e vë në dukje cenimin e të tresë në të cilën e vë në dukje cenimin e të tresë në të cilën e vë në dukje cenimin e të 
drejtave nga fusha pensionale me ndërprerjen e drejtave nga fusha pensionale me ndërprerjen e drejtave nga fusha pensionale me ndërprerjen e 
pagesës së pensionit invalidor. pagesës së pensionit invalidor. pagesës së pensionit invalidor. 
 Duke vepruar sipas kësaj parashtrese,  Duke vepruar sipas kësaj parashtrese,  Duke vepruar sipas kësaj parashtrese, 
Avokati i Popullit konstatoi se parashtruesit të Avokati i Popullit konstatoi se parashtruesit të Avokati i Popullit konstatoi se parashtruesit të 
parashtresës i janë cenuar të drejtat me ndër-parashtresës i janë cenuar të drejtat me ndër-parashtresës i janë cenuar të drejtat me ndër-
prerjen e pensionit të përkohshëm invalidor, prerjen e pensionit të përkohshëm invalidor, prerjen e pensionit të përkohshëm invalidor, 
përpara aktit me të cilin ndërpritet të jetë për-përpara aktit me të cilin ndërpritet të jetë për-përpara aktit me të cilin ndërpritet të jetë për-
fundimtar dhe i plotfuqishëm. Përkatësisht, or-fundimtar dhe i plotfuqishëm. Përkatësisht, or-fundimtar dhe i plotfuqishëm. Përkatësisht, or-
gani i shkallës së parë, gabimisht e ka përcaktuar gani i shkallës së parë, gabimisht e ka përcaktuar gani i shkallës së parë, gabimisht e ka përcaktuar 
datën e vendimit përfundimtar me të cilin është datën e vendimit përfundimtar me të cilin është datën e vendimit përfundimtar me të cilin është 
ndërprerë e drejta e pensionit të përkohshëm ndërprerë e drejta e pensionit të përkohshëm ndërprerë e drejta e pensionit të përkohshëm 
të parashtruesit, sepse procedura administrative të parashtruesit, sepse procedura administrative të parashtruesit, sepse procedura administrative 
mbi bazën të miratimit të aktvendimit nuk ka mbi bazën të miratimit të aktvendimit nuk ka mbi bazën të miratimit të aktvendimit nuk ka 
përfundim fi nal, përkatësisht lënda ka qenë në përfundim fi nal, përkatësisht lënda ka qenë në përfundim fi nal, përkatësisht lënda ka qenë në 
procedurë ankimore pranë organit të shkallës së procedurë ankimore pranë organit të shkallës së procedurë ankimore pranë organit të shkallës së 
dytë. 
 Duke e pasur parasysh këtë që u tha,  Duke e pasur parasysh këtë që u tha,  Duke e pasur parasysh këtë që u tha, 
Avokati i Popullit u përfshi në procedurën an-Avokati i Popullit u përfshi në procedurën an-Avokati i Popullit u përfshi në procedurën an-
kimore pranë organit të shkallës së dytë duke i kimore pranë organit të shkallës së dytë duke i kimore pranë organit të shkallës së dytë duke i 
vënë në dukje dispozitat ligjore ku përcaktohet vënë në dukje dispozitat ligjore ku përcaktohet vënë në dukje dispozitat ligjore ku përcaktohet 
aktvendimi përfundimtar dhe të plotfuqishëm, aktvendimi përfundimtar dhe të plotfuqishëm, aktvendimi përfundimtar dhe të plotfuqishëm, 
si dhe të nenit 134 të Ligjit për sigurim pen-si dhe të nenit 134 të Ligjit për sigurim pen-si dhe të nenit 134 të Ligjit për sigurim pen-
sional dhe invalidor, me të cilin precizohet se sional dhe invalidor, me të cilin precizohet se sional dhe invalidor, me të cilin precizohet se 
nëse me ankesë kundërshtohet vlerësimi për nëse me ankesë kundërshtohet vlerësimi për nëse me ankesë kundërshtohet vlerësimi për 
përcaktimin e invaliditetit, pezullohet ekzekuti-përcaktimin e invaliditetit, pezullohet ekzekuti-përcaktimin e invaliditetit, pezullohet ekzekuti-
mi i aktvendimit të ankimuar. Në këtë drejtim, mi i aktvendimit të ankimuar. Në këtë drejtim, mi i aktvendimit të ankimuar. Në këtë drejtim, 
kërkoi që të vazhdohet me pagesën e pensionit, kërkoi që të vazhdohet me pagesën e pensionit, kërkoi që të vazhdohet me pagesën e pensionit, 
në përputhje me aktin administrativ me të cilin i në përputhje me aktin administrativ me të cilin i në përputhje me aktin administrativ me të cilin i 
është njohur e drejta e pensionit të përkohshëm është njohur e drejta e pensionit të përkohshëm 
invalidor, ndërsa pas përfundimit të procedurës, 
në bazë të ankesës së parashtruar, të fi llohet me 
zbatimin e aktit të ri përfundimtar administrativ. 
 Sugjerimi u pranua dhe parashtruesi i par-
ashtresës e realizoi të drejtën, përkatësisht pen-
sioni iu pagua deri në ditën kur aktvendimi të 
jetë përfundimtar.

                                          AP  nr. 1589/16AP  nr. 1589/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi një qytetar nga qyteti i Koçanit e cila kishte të 
bënte me lirimin nga pagesa e taksës radiodifi zive, sepse është person me shikim dhe dëgjim të dobët, 
jeton vet, nuk ka televizor, ndërsa rregullisht pranon faturë për taksë radiodifi zive.
 Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te Radiotelevizioni i Maqedonisë se parashtruesi i parash- Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te Radiotelevizioni i Maqedonisë se parashtruesi i parash- Avokati i Popullit dërgoi sugjerim deri te Radiotelevizioni i Maqedonisë se parashtruesi i parash-
tresës duhet të fshihet nga Regjistri i obliguesve për taksë radiodifi zive, duke bashkëngjitur dëshmi me tresës duhet të fshihet nga Regjistri i obliguesve për taksë radiodifi zive, duke bashkëngjitur dëshmi me tresës duhet të fshihet nga Regjistri i obliguesve për taksë radiodifi zive, duke bashkëngjitur dëshmi me 
shkrim për gjendjen e parashtruesit, në përputhje me të cilat ky person i plotëson kushtet për lirimin shkrim për gjendjen e parashtruesit, në përputhje me të cilat ky person i plotëson kushtet për lirimin shkrim për gjendjen e parashtruesit, në përputhje me të cilat ky person i plotëson kushtet për lirimin 
nga pagesa e taksës radiodifuzive. RTVM veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe parashtruesi nga pagesa e taksës radiodifuzive. RTVM veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe parashtruesi nga pagesa e taksës radiodifuzive. RTVM veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe parashtruesi 
i parashtresës u lirua plotësisht nga pagesa e taksës radiodifuzive.i parashtresës u lirua plotësisht nga pagesa e taksës radiodifuzive.i parashtresës u lirua plotësisht nga pagesa e taksës radiodifuzive.



AVOKATI I POPULLIT
Raporti vjetor 2016

128

                                          AP  nr. 2194/16AP  nr. 2194/16AP  nr
 Avokati i Popullit për shkak të diskri-
minimit të konstatuar në bazë të gjinisë, deri te 
Gjykata Kushtetuese e RM-së paraqiti propozim 
për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit për 
nëpunësit administrativë.
 Përkatësisht, nga analiza e kryer lidhur me  Përkatësisht, nga analiza e kryer lidhur me  Përkatësisht, nga analiza e kryer lidhur me 
dispozitën e nenit 98, paragrafi  5, alineja 6 e dispozitën e nenit 98, paragrafi  5, alineja 6 e dispozitën e nenit 98, paragrafi  5, alineja 6 e 
Ligjit të cekur, sipas së cilës është konstatuar se Ligjit të cekur, sipas së cilës është konstatuar se Ligjit të cekur, sipas së cilës është konstatuar se 
nëpunësit administrativë në bazë të ligjit i ndër-nëpunësit administrativë në bazë të ligjit i ndër-nëpunësit administrativë në bazë të ligjit i ndër-
pritet marrëdhënia e punës nëse ai ka mbushur pritet marrëdhënia e punës nëse ai ka mbushur pritet marrëdhënia e punës nëse ai ka mbushur 
moshën 62, 63, 64 ose 65 vjet (për gra), për-moshën 62, 63, 64 ose 65 vjet (për gra), për-moshën 62, 63, 64 ose 65 vjet (për gra), për-
katësisht 64, 65, 66 ose 67 vjet (për burra), për-katësisht 64, 65, 66 ose 67 vjet (për burra), për-katësisht 64, 65, 66 ose 67 vjet (për burra), për-
katësisht nëse janë përcaktuar vite të ndryshme katësisht nëse janë përcaktuar vite të ndryshme katësisht nëse janë përcaktuar vite të ndryshme 
të moshës për burrë, përkatësisht për grua, si të moshës për burrë, përkatësisht për grua, si të moshës për burrë, përkatësisht për grua, si 
bazë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, bazë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, bazë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, 
Avokati i Popullit konstatoi diskriminim mbi bazë Avokati i Popullit konstatoi diskriminim mbi bazë Avokati i Popullit konstatoi diskriminim mbi bazë 
gjinore dhe se kjo dispozitë ligjore nuk është në gjinore dhe se kjo dispozitë ligjore nuk është në 
përputhje me postulatin kushtetues për ndalim-
in e diskriminimit me bazë të gjinisë, i paraparë 
në nenin 9, paragrafi  1 i Kushtetutës së RM-së.
 Për këto shkaqe, Avokati i Popullit në bazë 
të nenit 30, paragrafi t 2 të Ligjit për Avokatin 
e Popullit deri te Gjykata Kushtetuese paraqiti 
propozim për vlerësimin e kushtetutshmërisë 
së nenit 98, paragrafi t 5, alineja 6 të Ligjit për 
nëpunës administrativë.
 Duke vepruar sipas propozimit të paraqi-
tur, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Avokatin e 
popullit se i njëjti pranohet dhe se është marr 
aktvendim për vlerësimin e kushtetutshmërisë 
së dispozitës së cekur ligjore të Ligjit për nëpu-
nës administrativë.

                                          AP  nr. 3127/16. 3127/16. 3127/16AP  nr. 3127/16AP  nr
 Një qytetare nga Ohri parashtroi par- Një qytetare nga Ohri parashtroi par- Një qytetare nga Ohri parashtroi par-
ashtresë me të cilën u ankua për shkeljen e të ashtresë me të cilën u ankua për shkeljen e të ashtresë me të cilën u ankua për shkeljen e të 
drejtave me zvarritjen e procedurës pranë or-drejtave me zvarritjen e procedurës pranë or-drejtave me zvarritjen e procedurës pranë or-
ganit kompetent për realizimin e të drejtës për ganit kompetent për realizimin e të drejtës për ganit kompetent për realizimin e të drejtës për 
pension familjar.
 Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i Pop- Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i Pop- Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i Pop-
ullit konstatoi se bashkëshorti i saj, tanimë i ullit konstatoi se bashkëshorti i saj, tanimë i ullit konstatoi se bashkëshorti i saj, tanimë i 
ndjerë, ka realizuar stazh pune edhe në Aus-
trali, me ç’rast Fondi i Maqedonisë ka kërkuar 
nga organi kompetent pensional në Australi që 
ta konfi rmoj stazhin australian, përkatësisht 
të kontrolloj se i siguruari a ka pasur sigurim 
të vazhduar, sepse nëse vërtetohet stazh me 
sigurim të dyfi shtë i njëjti nuk do të pranohet, sigurim të dyfi shtë i njëjti nuk do të pranohet, sigurim të dyfi shtë i njëjti nuk do të pranohet, 
përkatësisht do të fshihet nga evidenca amzë e përkatësisht do të fshihet nga evidenca amzë e përkatësisht do të fshihet nga evidenca amzë e 
Fondit. Fondit. Fondit. 
 Duke e pasur parasysh faktin se Fondi disa  Duke e pasur parasysh faktin se Fondi disa  Duke e pasur parasysh faktin se Fondi disa 
herë i është drejtuar organit kompetent pension-herë i është drejtuar organit kompetent pension-herë i është drejtuar organit kompetent pension-
al në Australi, dhe pas intervenimit të Avokati al në Australi, dhe pas intervenimit të Avokati al në Australi, dhe pas intervenimit të Avokati 
të Popullit, menjëherë dërgoi edhe Urgjencë, u të Popullit, menjëherë dërgoi edhe Urgjencë, u të Popullit, menjëherë dërgoi edhe Urgjencë, u 
konstatua se parashtrueses së parashtresës nuk konstatua se parashtrueses së parashtresës nuk konstatua se parashtrueses së parashtresës nuk 
i janë cenuar të drejtat nga ana e Fondit, ndërsa i janë cenuar të drejtat nga ana e Fondit, ndërsa i janë cenuar të drejtat nga ana e Fondit, ndërsa 
përgjigjja nga Australia, patjetër duhet të pritet.përgjigjja nga Australia, patjetër duhet të pritet.përgjigjja nga Australia, patjetër duhet të pritet.

                                          AP  nr. 3988/15AP  nr. 3988/15AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit u parashtrua parashtresë nga një qytetar, pjesëtar i bashkësisë shqip-
tare, i cili u ankua se diskriminohet në bazë të përdorimit të gjuhës, për shkak se në procedurë ad-
ministrative nuk i lejohet përdorimi i gjuhës amtare nga ana e Ministrisë për Punë të Brendshme gjatë 
procedurës së dërgimit të akteve dhe korrespodencës me organin.
 Pas grumbullimit të të gjitha fakteve relevante nga palët e involvuara, Avokati i Popullit konstatoi  Pas grumbullimit të të gjitha fakteve relevante nga palët e involvuara, Avokati i Popullit konstatoi  Pas grumbullimit të të gjitha fakteve relevante nga palët e involvuara, Avokati i Popullit konstatoi 
shkelje të normave të përcaktuara të cilat janë paraparë me kornizën ligjore të vendit.
 Në këtë drejtim, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim në të cilin potencoi se është e nevojshme që  Në këtë drejtim, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim në të cilin potencoi se është e nevojshme që  Në këtë drejtim, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim në të cilin potencoi se është e nevojshme që 
në procedurën e kundërvajtjes, të cilën e udhëheq sektori kompetent, në mënyrë konsekuente të zba-në procedurën e kundërvajtjes, të cilën e udhëheq sektori kompetent, në mënyrë konsekuente të zba-në procedurën e kundërvajtjes, të cilën e udhëheq sektori kompetent, në mënyrë konsekuente të zba-
tohen dispozitat e nenit 2, paragrafi  2 të Ligjit për kundërvajtje, neni 8-11 i Ligjit për procedurë penale tohen dispozitat e nenit 2, paragrafi  2 të Ligjit për kundërvajtje, neni 8-11 i Ligjit për procedurë penale tohen dispozitat e nenit 2, paragrafi  2 të Ligjit për kundërvajtje, neni 8-11 i Ligjit për procedurë penale 
dhe nenet 5-9 të Ligjit për përdorimin e gjuhës që e përdorin së paku 20% e qytetarëve të Republikës dhe nenet 5-9 të Ligjit për përdorimin e gjuhës që e përdorin së paku 20% e qytetarëve të Republikës dhe nenet 5-9 të Ligjit për përdorimin e gjuhës që e përdorin së paku 20% e qytetarëve të Republikës 
së Maqedonisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe respektimin e dispozitës së nenit 3 të Ligjit së Maqedonisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe respektimin e dispozitës së nenit 3 të Ligjit së Maqedonisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe respektimin e dispozitës së nenit 3 të Ligjit 
për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.
 Pas dërgimit të sugjerimit, Avokati i Popullit u njoftua, me dëshmi konkrete, se është vepruar  Pas dërgimit të sugjerimit, Avokati i Popullit u njoftua, me dëshmi konkrete, se është vepruar  Pas dërgimit të sugjerimit, Avokati i Popullit u njoftua, me dëshmi konkrete, se është vepruar  Pas dërgimit të sugjerimit, Avokati i Popullit u njoftua, me dëshmi konkrete, se është vepruar  Pas dërgimit të sugjerimit, Avokati i Popullit u njoftua, me dëshmi konkrete, se është vepruar 
sipas sugjerimit, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij.sipas sugjerimit, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij.sipas sugjerimit, me çka parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij.
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                                          AP  nrAP  nrAP  nr. 2889/16AP  nr. 2889/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit është parash- Deri te Avokati i Popullit është parash- Deri te Avokati i Popullit është parash-
truar parashtresë nga një person i punësuar në truar parashtresë nga një person i punësuar në truar parashtresë nga një person i punësuar në 
Shërbimin për Punë të Përgjithshme dhe të Për-Shërbimin për Punë të Përgjithshme dhe të Për-Shërbimin për Punë të Përgjithshme dhe të Për-
bashkët, në të cilën thekson se si punëtor admin-bashkët, në të cilën thekson se si punëtor admin-bashkët, në të cilën thekson se si punëtor admin-
istrativ në Shërbimin për Punë të Përgjithshme istrativ në Shërbimin për Punë të Përgjithshme istrativ në Shërbimin për Punë të Përgjithshme 
dhe të Përbashkëta pranë Qeverisë së Repub-dhe të Përbashkëta pranë Qeverisë së Repub-dhe të Përbashkëta pranë Qeverisë së Repub-
likës së Maqedonisë, i janë cenuar të drejtat nga likës së Maqedonisë, i janë cenuar të drejtat nga likës së Maqedonisë, i janë cenuar të drejtat nga 
fusha e marrëdhënieve të punës dhe ndaj tij në fusha e marrëdhënieve të punës dhe ndaj tij në fusha e marrëdhënieve të punës dhe ndaj tij në fusha e marrëdhënieve të punës dhe ndaj tij në 
kontinuitet bëhet presion në vendin e punës si kontinuitet bëhet presion në vendin e punës si kontinuitet bëhet presion në vendin e punës si kontinuitet bëhet presion në vendin e punës si kontinuitet bëhet presion në vendin e punës si 
dhe diskriminohet nga ana e drejtorit dhe ud-dhe diskriminohet nga ana e drejtorit dhe ud-dhe diskriminohet nga ana e drejtorit dhe ud-dhe diskriminohet nga ana e drejtorit dhe ud-dhe diskriminohet nga ana e drejtorit dhe ud-
hëheqësve të institucionit.hëheqësve të institucionit.hëheqësve të institucionit.
 Duke i analizuar dëshmitë e paraqitura  Duke i analizuar dëshmitë e paraqitura  Duke i analizuar dëshmitë e paraqitura  Duke i analizuar dëshmitë e paraqitura  Duke i analizuar dëshmitë e paraqitura 
nga parashtruesi i parashtresës dhe me qëllim nga parashtruesi i parashtresës dhe me qëllim nga parashtruesi i parashtresës dhe me qëllim nga parashtruesi i parashtresës dhe me qëllim nga parashtruesi i parashtresës dhe me qëllim 
që të përcaktohet gjendja faktike, Avokati i Pop-që të përcaktohet gjendja faktike, Avokati i Pop-që të përcaktohet gjendja faktike, Avokati i Pop-që të përcaktohet gjendja faktike, Avokati i Pop-që të përcaktohet gjendja faktike, Avokati i Pop-
ullit mori vendim të kryej mbikëqyrje të pa par-ullit mori vendim të kryej mbikëqyrje të pa par-ullit mori vendim të kryej mbikëqyrje të pa par-ullit mori vendim të kryej mbikëqyrje të pa par-ullit mori vendim të kryej mbikëqyrje të pa par-
alajmëruar në organin ku ishte sistemuar dhe ku alajmëruar në organin ku ishte sistemuar dhe ku alajmëruar në organin ku ishte sistemuar dhe ku alajmëruar në organin ku ishte sistemuar dhe ku alajmëruar në organin ku ishte sistemuar dhe ku 
parashtruesi i parashtresës i kryente punët dhe parashtruesi i parashtresës i kryente punët dhe parashtruesi i parashtresës i kryente punët dhe parashtruesi i parashtresës i kryente punët dhe parashtruesi i parashtresës i kryente punët dhe 
detyrat e tij.detyrat e tij.detyrat e tij.
 Gjatë mbikëqyrjes, Avokati i Popullit foto- Gjatë mbikëqyrjes, Avokati i Popullit foto- Gjatë mbikëqyrjes, Avokati i Popullit foto- Gjatë mbikëqyrjes, Avokati i Popullit foto- Gjatë mbikëqyrjes, Avokati i Popullit foto-
grafoi dhe zhvilloi bisedë të drejtpërdrejtë me grafoi dhe zhvilloi bisedë të drejtpërdrejtë me grafoi dhe zhvilloi bisedë të drejtpërdrejtë me grafoi dhe zhvilloi bisedë të drejtpërdrejtë me grafoi dhe zhvilloi bisedë të drejtpërdrejtë me 
kolegët e parashtruesit të parashtresës dhe nga kolegët e parashtruesit të parashtresës dhe nga kolegët e parashtruesit të parashtresës dhe nga kolegët e parashtruesit të parashtresës dhe nga kolegët e parashtruesit të parashtresës dhe nga 
këto dëshmi pakontestueshëm mund të konsta-këto dëshmi pakontestueshëm mund të konsta-këto dëshmi pakontestueshëm mund të konsta-
tohej se ndaj të punësuarit, me paramendim tohej se ndaj të punësuarit, me paramendim tohej se ndaj të punësuarit, me paramendim 
dhe në kontinuitet i shkaktonin shqetësime në dhe në kontinuitet i shkaktonin shqetësime në dhe në kontinuitet i shkaktonin shqetësime në 
vendin e punës me atë që eprorët e tij nuk ia vendin e punës me atë që eprorët e tij nuk ia vendin e punës me atë që eprorët e tij nuk ia 
siguronin kushtet themelore për punë. siguronin kushtet themelore për punë. siguronin kushtet themelore për punë. 
 Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën  Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën  Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën 
e këtillë të veprimit ndaj parashtruesit të par-e këtillë të veprimit ndaj parashtruesit të par-e këtillë të veprimit ndaj parashtruesit të par-
ashtresës me paramendim dhe në kontinuitet ashtresës me paramendim dhe në kontinuitet ashtresës me paramendim dhe në kontinuitet 
kryhet shqetësim në vendin e punës – Mobing, kryhet shqetësim në vendin e punës – Mobing, kryhet shqetësim në vendin e punës – Mobing, 
gjithashtu kryhet edhe diskriminim, për shkak gjithashtu kryhet edhe diskriminim, për shkak gjithashtu kryhet edhe diskriminim, për shkak 
se të punësuarit e tjerë të këtij shërbimi i kanë se të punësuarit e tjerë të këtij shërbimi i kanë se të punësuarit e tjerë të këtij shërbimi i kanë 
të gjitha kushtet për punë, e që nuk është evi-të gjitha kushtet për punë, e që nuk është evi-të gjitha kushtet për punë, e që nuk është evi-
dentuar në rastin konkret. dentuar në rastin konkret. dentuar në rastin konkret. 
 Rrjedhimisht me këtë, Avokati i Popullit  Rrjedhimisht me këtë, Avokati i Popullit  Rrjedhimisht me këtë, Avokati i Popullit 
deri te drejtori i shërbimit dërgoi sugjerim për deri te drejtori i shërbimit dërgoi sugjerim për deri te drejtori i shërbimit dërgoi sugjerim për 
mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstat-mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstat-mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstat-
uara, me të cilën shkresë ia bashkëngjiti edhe uara, me të cilën shkresë ia bashkëngjiti edhe uara, me të cilën shkresë ia bashkëngjiti edhe 
dëshmitë materiale të cilat ishin siguruar gjatë dëshmitë materiale të cilat ishin siguruar gjatë dëshmitë materiale të cilat ishin siguruar gjatë 
inspektimit të pa paralajmëruar dhe nga i cili pa-inspektimit të pa paralajmëruar dhe nga i cili pa-inspektimit të pa paralajmëruar dhe nga i cili pa-
kontestueshëm dëshmohet mobingu dhe diskri-kontestueshëm dëshmohet mobingu dhe diskri-kontestueshëm dëshmohet mobingu dhe diskri-
minimi.minimi.minimi.
 Në afatin e përcaktuar ligjor pranuam  Në afatin e përcaktuar ligjor pranuam  Në afatin e përcaktuar ligjor pranuam 
përgjigje në të cilën thuhet se është vepruar përgjigje në të cilën thuhet se është vepruar përgjigje në të cilën thuhet se është vepruar 
sipas Sugjerimit të dërguar nga ana e Avokatit sipas Sugjerimit të dërguar nga ana e Avokatit sipas Sugjerimit të dërguar nga ana e Avokatit 
të Popullit, me çka parashtruesi i parashtresës i të Popullit, me çka parashtruesi i parashtresës i të Popullit, me çka parashtruesi i parashtresës i 
realizoi të drejtat e tij dhe njëkohësisht iu sigu-realizoi të drejtat e tij dhe njëkohësisht iu sigu-realizoi të drejtat e tij dhe njëkohësisht iu sigu-
ruan edhe kushtet e nevojshme për punë.ruan edhe kushtet e nevojshme për punë.ruan edhe kushtet e nevojshme për punë.

                                          AP  nr. 1204/16AP  nr. 1204/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit është parashtruar 
parashtresë nga një Organizatë joqeveritare e 
cila u drejtua dhe kërkoi mbrojtjen e të drejtave 
të pjesëtarit të popullatës rome, përndryshe ak-
tor i njohur i estradës rome, për shkak të diskri-
minimit ndaj bashkësisë rome në bazë etnike. minimit ndaj bashkësisë rome në bazë etnike. minimit ndaj bashkësisë rome në bazë etnike. 
Parashtresa ka të bëjë me konkursin e shpallur Parashtresa ka të bëjë me konkursin e shpallur Parashtresa ka të bëjë me konkursin e shpallur 
për anëtar të Komisionit për zgjedhje të kom-për anëtar të Komisionit për zgjedhje të kom-për anëtar të Komisionit për zgjedhje të kom-
pozimeve të reja, në përputhje me Ligjin për pozimeve të reja, në përputhje me Ligjin për pozimeve të reja, në përputhje me Ligjin për 
përkrahje të produksionit vendor, konkurs i cili përkrahje të produksionit vendor, konkurs i cili përkrahje të produksionit vendor, konkurs i cili 
shpallet dhe realizohet nga Komisioni pranë Ser-shpallet dhe realizohet nga Komisioni pranë Ser-shpallet dhe realizohet nga Komisioni pranë Ser-
visit Publik RTVM.visit Publik RTVM.visit Publik RTVM.
 Aktori i njohur i estradës rome disa herë  Aktori i njohur i estradës rome disa herë  Aktori i njohur i estradës rome disa herë 
ka konkurruar në Ndërmarrjen Publike Radi-ka konkurruar në Ndërmarrjen Publike Radi-ka konkurruar në Ndërmarrjen Publike Radi-
odifuzive - Radio Televizioni i Maqedonisë sipas odifuzive - Radio Televizioni i Maqedonisë sipas odifuzive - Radio Televizioni i Maqedonisë sipas 
shpalljeve tremujore, në nivel vjetor, për kri-shpalljeve tremujore, në nivel vjetor, për kri-shpalljeve tremujore, në nivel vjetor, për kri-
jimin e kompozicioneve të reja, në përputhje me jimin e kompozicioneve të reja, në përputhje me jimin e kompozicioneve të reja, në përputhje me 
Ligjin për përkrahje të produksionit vendor, por Ligjin për përkrahje të produksionit vendor, por Ligjin për përkrahje të produksionit vendor, por 
dy vite me radhë ai është  refuzuar nga Komi-dy vite me radhë ai është  refuzuar nga Komi-dy vite me radhë ai është  refuzuar nga Komi-
sioni, për shkak të përkatësisë nacionale, siç sioni, për shkak të përkatësisë nacionale, siç sioni, për shkak të përkatësisë nacionale, siç 
është potencuar në parashtresë. Gjatë kohës është potencuar në parashtresë. Gjatë kohës është potencuar në parashtresë. Gjatë kohës 
së procedimit të kësaj parashtrese, ishte edhe së procedimit të kësaj parashtrese, ishte edhe së procedimit të kësaj parashtrese, ishte edhe 
përzgjedhja e anëtarëve të ri të Komisionit për përzgjedhja e anëtarëve të ri të Komisionit për përzgjedhja e anëtarëve të ri të Komisionit për 
zgjedhjen e kompozimeve të reja, në përputhje zgjedhjen e kompozimeve të reja, në përputhje zgjedhjen e kompozimeve të reja, në përputhje 
me Ligjin për përkrahje të produksionit vendor, me Ligjin për përkrahje të produksionit vendor, me Ligjin për përkrahje të produksionit vendor, 
në të cilin konkurs ka konkurruar edhe artisti i në të cilin konkurs ka konkurruar edhe artisti i në të cilin konkurs ka konkurruar edhe artisti i 
njohur i estradës rome.njohur i estradës rome.njohur i estradës rome.
 Avokati i Popullit duke i analizuar dëshmitë  Avokati i Popullit duke i analizuar dëshmitë  Avokati i Popullit duke i analizuar dëshmitë 
e dhëna, lëshoi Kërkesë deri te Servisi Publik në e dhëna, lëshoi Kërkesë deri te Servisi Publik në e dhëna, lëshoi Kërkesë deri te Servisi Publik në 
të cilin i sugjeroi Komisionit kompetent që gjatë të cilin i sugjeroi Komisionit kompetent që gjatë të cilin i sugjeroi Komisionit kompetent që gjatë 
përzgjedhjes së anëtarëve të ri, të kenë trajtim përzgjedhjes së anëtarëve të ri, të kenë trajtim përzgjedhjes së anëtarëve të ri, të kenë trajtim 
të njëjtë për të gjithë kandidatët, pa marrë par-të njëjtë për të gjithë kandidatët, pa marrë par-të njëjtë për të gjithë kandidatët, pa marrë par-
asysh përkatësinë etnike, fetare, racore, gjinore asysh përkatësinë etnike, fetare, racore, gjinore asysh përkatësinë etnike, fetare, racore, gjinore 
ose përkatësi tjetër, me të cilën shkelen normat ose përkatësi tjetër, me të cilën shkelen normat ose përkatësi tjetër, me të cilën shkelen normat 
themelore kushtetuese dhe ligjore për parandal-themelore kushtetuese dhe ligjore për parandal-themelore kushtetuese dhe ligjore për parandal-
imin e diskriminimit.
 Pas përfundimit të konkursit NP RTVM 
njoftoi se nga ana e Komisionit të formuar, 
përsëri janë shqyrtuar aplikacionet për përzgjed-
hje të anëtarëve të ri të komisionit, dhe parash-
truesi i parashtresës është pranuar si anëtar i 
Komisionit ku ka konkurruar, me çka edhe e ka 
realizuar të drejtën.
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                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 102/16, AP  nr. AP  nr. AP  nr 108/16 
              AP  nr. AP  nr. AP  nr 147/16

Avokati i Popullit, me iniciativë personale, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, 
ngriti procedurë për mbrojtjen e të drejtave të ngriti procedurë për mbrojtjen e të drejtave të ngriti procedurë për mbrojtjen e të drejtave të 
shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe ndihmës shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe ndihmës shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe ndihmës 
së përhershme në para dhe deri te Ministria e së përhershme në para dhe deri te Ministria e së përhershme në para dhe deri te Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale dërgoi propozim që, Punës dhe Politikës Sociale dërgoi propozim që, Punës dhe Politikës Sociale dërgoi propozim që, 
në përputhje me ligjin, përsëri të zbatohet proce-në përputhje me ligjin, përsëri të zbatohet proce-në përputhje me ligjin, përsëri të zbatohet proce-
dura për një numër të madh qytetarësh që kanë dura për një numër të madh qytetarësh që kanë dura për një numër të madh qytetarësh që kanë 
parashtruar parashtresa, por edhe për shfrytë-parashtruar parashtresa, por edhe për shfrytë-parashtruar parashtresa, por edhe për shfrytë-
zuesit e tjerë të ndihmës sociale dhe të ndihmës zuesit e tjerë të ndihmës sociale dhe të ndihmës zuesit e tjerë të ndihmës sociale dhe të ndihmës 
së përhershme në para të cilëve, për shkak të së përhershme në para të cilëve, për shkak të 
zbatimit të akteve nënligjore- Rregulloreve nga 
fusha e mbrojtjes sociale, u është ndërprerë ndi-
hma në para, për shkak të transfertave të shpe-
jta të parave dhe të cilët të drejtën e ndihmës 
sociale ose ndihmës së përhershme në para e 
kanë realizuar përpara hyrjes në fuqi të rregul-
loreve.
 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Pop-
ullit për zbatimin e sërishëm të procedurave, 
nxori konkluzion dhe në përputhje me Ligjin për 
procedurë të përgjithshme administrative, lejoi 
përsëritjen e procedurave, me çka qytetarët pa 
papengesë i realizuan të drejtat e ndihmës so-
ciale, përkatësisht ndihmës së përhershme në 
para.

                                          AP  nrAP  nrAP  nr. AP  nr. AP  nr 2148/16
Avokati i Popullit, me iniciativë personale, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, Avokati i Popullit, me iniciativë personale, 

ngriti procedurë për mbrojtje nga diskriminimi ngriti procedurë për mbrojtje nga diskriminimi ngriti procedurë për mbrojtje nga diskriminimi 
mbi bazë të gjinisë, duke e pasur parasysh se mbi bazë të gjinisë, duke e pasur parasysh se mbi bazë të gjinisë, duke e pasur parasysh se 
në Ligjin për nëpunës administrativë, në lidhje në Ligjin për nëpunës administrativë, në lidhje në Ligjin për nëpunës administrativë, në lidhje 
me ndërprerjen e marrëdhënies së punës të me ndërprerjen e marrëdhënies së punës të me ndërprerjen e marrëdhënies së punës të 
nëpunësve administrativë janë përcaktuar vite nëpunësve administrativë janë përcaktuar vite nëpunësve administrativë janë përcaktuar vite 
të ndryshme të moshës për burra, përkatësisht të ndryshme të moshës për burra, përkatësisht të ndryshme të moshës për burra, përkatësisht 
për gra. 
 Duke u nisur nga principi i barazisë së  Duke u nisur nga principi i barazisë së  Duke u nisur nga principi i barazisë së 
qytetarëve në liritë dhe të drejtat pa dallim të qytetarëve në liritë dhe të drejtat pa dallim të qytetarëve në liritë dhe të drejtat pa dallim të 
gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit 
dhe prejardhjes sociale, besimit fetar dhe poli-
tik, gjendjes pronësore dhe shoqërore, Avokati 
i Popullit konstatoi se ka diskriminim mbi bazë 
të gjinisë dhe se kjo dispozitë ligjore nuk është 
në përputhje me postulatin kushtetues për ndal-
imin e diskriminimit mbi bazë të gjinisë, të para-
parë në nenin 9, paragrafi n 1 të Kushtetutës së parë në nenin 9, paragrafi n 1 të Kushtetutës së parë në nenin 9, paragrafi n 1 të Kushtetutës së 
RM-së.RM-së.RM-së.
 Në këtë kontekst, Avokati i Popullit paraqiti  Në këtë kontekst, Avokati i Popullit paraqiti  Në këtë kontekst, Avokati i Popullit paraqiti 
propozim për vlerësimin e kushtetutshmërisë të propozim për vlerësimin e kushtetutshmërisë të propozim për vlerësimin e kushtetutshmërisë të 
nenit të Ligjit për nëpunës administrativë, duke nenit të Ligjit për nëpunës administrativë, duke nenit të Ligjit për nëpunës administrativë, duke 
e llogaritur këtë dispozitë si diskriminuese mbi e llogaritur këtë dispozitë si diskriminuese mbi e llogaritur këtë dispozitë si diskriminuese mbi 
bazë të gjinisë. bazë të gjinisë. bazë të gjinisë. 
 Gjykata Kushtetuese e Republikës së  Gjykata Kushtetuese e Republikës së  Gjykata Kushtetuese e Republikës së 
Maqedonisë, nga fundi i periudhës raportuese, Maqedonisë, nga fundi i periudhës raportuese, Maqedonisë, nga fundi i periudhës raportuese, 
miratoi Aktvendim me të cilin u pranua propo-miratoi Aktvendim me të cilin u pranua propo-miratoi Aktvendim me të cilin u pranua propo-
zimi i paraqitur nga Avokati i Popullit.zimi i paraqitur nga Avokati i Popullit.zimi i paraqitur nga Avokati i Popullit.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 1205/16
Pjesëtar i bashkësisë rome, parashtroi parashtresë kundër mjekut të një klinike të Shkupit, për 

shkak të diskriminimit mbi bazë etnike gjatë dhënies së shërbimeve mjekësore. Në parashtresë thuhet shkak të diskriminimit mbi bazë etnike gjatë dhënies së shërbimeve mjekësore. Në parashtresë thuhet 
se mjeku, tek i cili pacienti kishte caktuar termin për kontroll mjekësor, me fjalë ofenduese e ka cenuar se mjeku, tek i cili pacienti kishte caktuar termin për kontroll mjekësor, me fjalë ofenduese e ka cenuar se mjeku, tek i cili pacienti kishte caktuar termin për kontroll mjekësor, me fjalë ofenduese e ka cenuar 
dinjitetin dhe autoritetin e pacientit vetëm për shkak se ka qenë Rom.
 Me qëllim të zbardhjes së rastit konkret, Avokati i Popullit iu drejtua drejtorit të Klinikës së  Me qëllim të zbardhjes së rastit konkret, Avokati i Popullit iu drejtua drejtorit të Klinikës së  Me qëllim të zbardhjes së rastit konkret, Avokati i Popullit iu drejtua drejtorit të Klinikës së 
Shkupit, me ç’rast kërkoi analizë të plotë të rastit, si dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme nëse Shkupit, me ç’rast kërkoi analizë të plotë të rastit, si dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme nëse Shkupit, me ç’rast kërkoi analizë të plotë të rastit, si dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme nëse 
konstatohet se mjeku ka vepruar në mënyrë joprofesionale, jo etike, përmes veprimeve të pamatura konstatohet se mjeku ka vepruar në mënyrë joprofesionale, jo etike, përmes veprimeve të pamatura konstatohet se mjeku ka vepruar në mënyrë joprofesionale, jo etike, përmes veprimeve të pamatura 
dhe fjalëve ofenduese, të cilat kanë përmbajtur edhe paragjykime të ndryshme dhe në këtë mënyrë ka dhe fjalëve ofenduese, të cilat kanë përmbajtur edhe paragjykime të ndryshme dhe në këtë mënyrë ka dhe fjalëve ofenduese, të cilat kanë përmbajtur edhe paragjykime të ndryshme dhe në këtë mënyrë ka 
kryer diskriminim mbi bazë etnike ndaj pacientit i cili ka qenë pjesëtar i bashkësisë rome.kryer diskriminim mbi bazë etnike ndaj pacientit i cili ka qenë pjesëtar i bashkësisë rome.kryer diskriminim mbi bazë etnike ndaj pacientit i cili ka qenë pjesëtar i bashkësisë rome.
 Drejtori i institucionit, në afatin e paraparë ligjor, na njoftoi se me qëllim të rishqyrtimit të rastit,  Drejtori i institucionit, në afatin e paraparë ligjor, na njoftoi se me qëllim të rishqyrtimit të rastit,  Drejtori i institucionit, në afatin e paraparë ligjor, na njoftoi se me qëllim të rishqyrtimit të rastit,  Drejtori i institucionit, në afatin e paraparë ligjor, na njoftoi se me qëllim të rishqyrtimit të rastit,  Drejtori i institucionit, në afatin e paraparë ligjor, na njoftoi se me qëllim të rishqyrtimit të rastit, 
e ka obliguar Komisionin Disiplinor që ta rishqyrtojë këtë rast, me ç’rast janë dëgjuar aktorët e përmen-e ka obliguar Komisionin Disiplinor që ta rishqyrtojë këtë rast, me ç’rast janë dëgjuar aktorët e përmen-e ka obliguar Komisionin Disiplinor që ta rishqyrtojë këtë rast, me ç’rast janë dëgjuar aktorët e përmen-e ka obliguar Komisionin Disiplinor që ta rishqyrtojë këtë rast, me ç’rast janë dëgjuar aktorët e përmen-e ka obliguar Komisionin Disiplinor që ta rishqyrtojë këtë rast, me ç’rast janë dëgjuar aktorët e përmen-
dur të këtij rasti dhe njëkohësisht janë marrë deklarata nga dëshmitarët e rastit.dur të këtij rasti dhe njëkohësisht janë marrë deklarata nga dëshmitarët e rastit.dur të këtij rasti dhe njëkohësisht janë marrë deklarata nga dëshmitarët e rastit.
 Komisioni Disiplinor i institucionit shëndetësor, duke vepruar sipas parashtresës dhe sipas  Komisioni Disiplinor i institucionit shëndetësor, duke vepruar sipas parashtresës dhe sipas  Komisioni Disiplinor i institucionit shëndetësor, duke vepruar sipas parashtresës dhe sipas  Komisioni Disiplinor i institucionit shëndetësor, duke vepruar sipas parashtresës dhe sipas  Komisioni Disiplinor i institucionit shëndetësor, duke vepruar sipas parashtresës dhe sipas 
Kërkesës së paraqitur të Avokatit të Popullit, ka konstatuar se mjeku, kundër të cilit është parashtruar Kërkesës së paraqitur të Avokatit të Popullit, ka konstatuar se mjeku, kundër të cilit është parashtruar Kërkesës së paraqitur të Avokatit të Popullit, ka konstatuar se mjeku, kundër të cilit është parashtruar Kërkesës së paraqitur të Avokatit të Popullit, ka konstatuar se mjeku, kundër të cilit është parashtruar Kërkesës së paraqitur të Avokatit të Popullit, ka konstatuar se mjeku, kundër të cilit është parashtruar 
parashtresa, ka kryer shkelje të të drejtave të pacientit të tij dhe për këtë shkak ka dhënë masën e parashtresa, ka kryer shkelje të të drejtave të pacientit të tij dhe për këtë shkak ka dhënë masën e parashtresa, ka kryer shkelje të të drejtave të pacientit të tij dhe për këtë shkak ka dhënë masën e parashtresa, ka kryer shkelje të të drejtave të pacientit të tij dhe për këtë shkak ka dhënë masën e parashtresa, ka kryer shkelje të të drejtave të pacientit të tij dhe për këtë shkak ka dhënë masën e 
Sugjerimit, e cila masë është pranuar nga drejtori i institucionit.Sugjerimit, e cila masë është pranuar nga drejtori i institucionit.Sugjerimit, e cila masë është pranuar nga drejtori i institucionit.
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                                          AP  nrAP  nrAP  nr. 2557/16AP  nr. 2557/16AP  nr
 Një person i dënuar, i cili gjendet në vua- Një person i dënuar, i cili gjendet në vua- Një person i dënuar, i cili gjendet në vua- Një person i dënuar, i cili gjendet në vua- Një person i dënuar, i cili gjendet në vua-
jtje të dënimit me burg, parashtroi parashtresë jtje të dënimit me burg, parashtroi parashtresë jtje të dënimit me burg, parashtroi parashtresë jtje të dënimit me burg, parashtroi parashtresë jtje të dënimit me burg, parashtroi parashtresë 
për mbrojtjen e të drejtave për shkak se kishte për mbrojtjen e të drejtave për shkak se kishte për mbrojtjen e të drejtave për shkak se kishte për mbrojtjen e të drejtave për shkak se kishte për mbrojtjen e të drejtave për shkak se kishte 
kaluar periudhë më e gjatë kohore në të cilën kaluar periudhë më e gjatë kohore në të cilën kaluar periudhë më e gjatë kohore në të cilën kaluar periudhë më e gjatë kohore në të cilën kaluar periudhë më e gjatë kohore në të cilën 
shërbimi mjekësor i INK “Idrizovë” nuk i kishte shërbimi mjekësor i INK “Idrizovë” nuk i kishte shërbimi mjekësor i INK “Idrizovë” nuk i kishte shërbimi mjekësor i INK “Idrizovë” nuk i kishte shërbimi mjekësor i INK “Idrizovë” nuk i kishte 
marrë masat e duhura për ndërrimin e protezës marrë masat e duhura për ndërrimin e protezës marrë masat e duhura për ndërrimin e protezës marrë masat e duhura për ndërrimin e protezës marrë masat e duhura për ndërrimin e protezës 
së vjetruar të këmbës, ose eventualisht ndër-së vjetruar të këmbës, ose eventualisht ndër-së vjetruar të këmbës, ose eventualisht ndër-së vjetruar të këmbës, ose eventualisht ndër-së vjetruar të këmbës, ose eventualisht ndër-
rimit të një pjese të së njëjtës.rimit të një pjese të së njëjtës.rimit të një pjese të së njëjtës.
 Avokati i Popullit, duke vepruar sipas par- Avokati i Popullit, duke vepruar sipas par- Avokati i Popullit, duke vepruar sipas par- Avokati i Popullit, duke vepruar sipas par- Avokati i Popullit, duke vepruar sipas par-
ashtresës konstatoi se parashtruesit të parash-ashtresës konstatoi se parashtruesit të parash-ashtresës konstatoi se parashtruesit të parash-
tresës i është amputuar këmba e djathtë nën tresës i është amputuar këmba e djathtë nën tresës i është amputuar këmba e djathtë nën 
gju, dhe shfrytëzon protezë, dhe si i varur nga gju, dhe shfrytëzon protezë, dhe si i varur nga gju, dhe shfrytëzon protezë, dhe si i varur nga 
narkotikët dhe për shkak të shpimeve të numër-narkotikët dhe për shkak të shpimeve të numër-narkotikët dhe për shkak të shpimeve të numër-
ta, në pjesën e lartë të këmbëve janë shfaqur ta, në pjesën e lartë të këmbëve janë shfaqur ta, në pjesën e lartë të këmbëve janë shfaqur 
çrregullime në qarkullimin venoz në ekstrem-çrregullime në qarkullimin venoz në ekstrem-çrregullime në qarkullimin venoz në ekstrem-
itetet e poshtme, hapja e plagëve, infektimi itetet e poshtme, hapja e plagëve, infektimi itetet e poshtme, hapja e plagëve, infektimi 
gangrenoz i cili ka rezultuar me amputimin e gangrenoz i cili ka rezultuar me amputimin e gangrenoz i cili ka rezultuar me amputimin e 
pjesës së nën-gjurit së djathtë. Pastaj, gjatë pjesës së nën-gjurit së djathtë. Pastaj, gjatë pjesës së nën-gjurit së djathtë. Pastaj, gjatë 
kohës së qëndrimit të personit të dënuar në kohës së qëndrimit të personit të dënuar në kohës së qëndrimit të personit të dënuar në 
INK “Idrizovë”, në Klinikën Ortopedike janë re-INK “Idrizovë”, në Klinikën Ortopedike janë re-INK “Idrizovë”, në Klinikën Ortopedike janë re-
alizuar disa kontrolle konsultative specialistike, alizuar disa kontrolle konsultative specialistike, alizuar disa kontrolle konsultative specialistike, 
me ç’rast është propozuar që të ndërrohen disa me ç’rast është propozuar që të ndërrohen disa me ç’rast është propozuar që të ndërrohen disa 
pjesë të protezës, procedurë e cila ka fi lluar në pjesë të protezës, procedurë e cila ka fi lluar në pjesë të protezës, procedurë e cila ka fi lluar në 
bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale.bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale.bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale.
 Duke e analizuar këtë rast, Avokati i Pop- Duke e analizuar këtë rast, Avokati i Pop- Duke e analizuar këtë rast, Avokati i Pop-
ullit konstatoi se problemi është shfaqur në Qen-ullit konstatoi se problemi është shfaqur në Qen-ullit konstatoi se problemi është shfaqur në Qen-
drën për Ortotikë dhe Protetikë “Sllavej”, lidhur drën për Ortotikë dhe Protetikë “Sllavej”, lidhur drën për Ortotikë dhe Protetikë “Sllavej”, lidhur 
me nënshkrimin e vërtetimit mjekësor në Qen-me nënshkrimin e vërtetimit mjekësor në Qen-me nënshkrimin e vërtetimit mjekësor në Qen-
drën për Punë Sociale, me ç’rast dërgoi sugjerim drën për Punë Sociale, me ç’rast dërgoi sugjerim drën për Punë Sociale, me ç’rast dërgoi sugjerim 
me kërkesë që urgjentisht të ndërmerren masa, me kërkesë që urgjentisht të ndërmerren masa, me kërkesë që urgjentisht të ndërmerren masa, 
pas çka INK “Idrizovë” e njoftoi Qendrën për pas çka INK “Idrizovë” e njoftoi Qendrën për pas çka INK “Idrizovë” e njoftoi Qendrën për 
Ortotikë dhe Protetikë se shpenzimet për pro-Ortotikë dhe Protetikë se shpenzimet për pro-Ortotikë dhe Protetikë se shpenzimet për pro-
tezën do t’i mbuloj drejtoria e burgut. Pas kësaj, tezën do t’i mbuloj drejtoria e burgut. Pas kësaj, tezën do t’i mbuloj drejtoria e burgut. Pas kësaj, 
deri te INK “Idrizovë” u dërguar profatura dhe deri te INK “Idrizovë” u dërguar profatura dhe deri te INK “Idrizovë” u dërguar profatura dhe 
pas pagimit të saj janë marrë informata se do pas pagimit të saj janë marrë informata se do pas pagimit të saj janë marrë informata se do 
të fi llohet me përgatitjen e protezës. Procedura të fi llohet me përgatitjen e protezës. Procedura të fi llohet me përgatitjen e protezës. Procedura 
është në rrjedhë.është në rrjedhë.është në rrjedhë.

                                          AP  nrAP  nrAP  nr. 1401/16AP  nr. 1401/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit është parashtruar  Deri te Avokati i Popullit është parashtruar  Deri te Avokati i Popullit është parashtruar 
parashtresë nga ana e avokatit të personit të parashtresë nga ana e avokatit të personit të parashtresë nga ana e avokatit të personit të 
dënuar, qytetar i Bullgarisë për shkak të zvar-dënuar, qytetar i Bullgarisë për shkak të zvar-dënuar, qytetar i Bullgarisë për shkak të zvar-
ritjes pabazë të procedurës për transferimin e ritjes pabazë të procedurës për transferimin e ritjes pabazë të procedurës për transferimin e 
tij nga Republika e Maqedonisë në shtetin amë, tij nga Republika e Maqedonisë në shtetin amë, tij nga Republika e Maqedonisë në shtetin amë, 
për ta vuajtur dënimin, sepse edhe përskaj për ta vuajtur dënimin, sepse edhe përskaj për ta vuajtur dënimin, sepse edhe përskaj 
shumë urgjencave edhe nga ana e Ambasadës shumë urgjencave edhe nga ana e Ambasadës shumë urgjencave edhe nga ana e Ambasadës 
së Bullgarisë, procedura akoma ende nuk kishte së Bullgarisë, procedura akoma ende nuk kishte së Bullgarisë, procedura akoma ende nuk kishte 
përfunduar. Gjatë veprimit sipas parashtresës u përfunduar. Gjatë veprimit sipas parashtresës u përfunduar. Gjatë veprimit sipas parashtresës u 
konstatua se të gjitha aktet që kanë të bëjnë konstatua se të gjitha aktet që kanë të bëjnë konstatua se të gjitha aktet që kanë të bëjnë 
me transferimin e personit të dënuar në shtetin me transferimin e personit të dënuar në shtetin me transferimin e personit të dënuar në shtetin 
amë nga ana e ministrit të Drejtësisë janë nën-amë nga ana e ministrit të Drejtësisë janë nën-amë nga ana e ministrit të Drejtësisë janë nën-
shkruar, ndërsa pas kompletimit të dokumenta-shkruar, ndërsa pas kompletimit të dokumenta-shkruar, ndërsa pas kompletimit të dokumenta-
cionit është informuar Interpoli sipas së cilit dy cionit është informuar Interpoli sipas së cilit dy cionit është informuar Interpoli sipas së cilit dy 
shtetet Republika e Maqedonisë dhe Republika e shtetet Republika e Maqedonisë dhe Republika e shtetet Republika e Maqedonisë dhe Republika e 
Bullgarisë duhet të merren vesh për transferimin Bullgarisë duhet të merren vesh për transferimin Bullgarisë duhet të merren vesh për transferimin 
e personit të dënuar në vendkalimin kufi tar. Në e personit të dënuar në vendkalimin kufi tar. Në e personit të dënuar në vendkalimin kufi tar. Në 
të njëjtën kohë, për çdo gjë është njoftuar edhe të njëjtën kohë, për çdo gjë është njoftuar edhe të njëjtën kohë, për çdo gjë është njoftuar edhe 
drejtori i INK “Idrizovë“.drejtori i INK “Idrizovë“.drejtori i INK “Idrizovë“.
 Duke e pasur parasysh këtë që u tha,  Duke e pasur parasysh këtë që u tha,  Duke e pasur parasysh këtë që u tha, 
Avokati i Popullit i vuri në dukje Sektorit për Avokati i Popullit i vuri në dukje Sektorit për Avokati i Popullit i vuri në dukje Sektorit për 
Ndihmë Juridike Ndërkombëtare pranë Minis-Ndihmë Juridike Ndërkombëtare pranë Minis-Ndihmë Juridike Ndërkombëtare pranë Minis-
trisë së Drejtësisë që urgjentisht të marrin masa trisë së Drejtësisë që urgjentisht të marrin masa trisë së Drejtësisë që urgjentisht të marrin masa 
me qëllim që sa më shpejt, personi i dënuar të me qëllim që sa më shpejt, personi i dënuar të me qëllim që sa më shpejt, personi i dënuar të 
transferohet në Republikën e Bullgarisë. Shumë transferohet në Republikën e Bullgarisë. Shumë 
shpejt, nga ana e Sektorit për Ndihmë Juridike 
Ndërkombëtare u informuam se transferimi i 
personit të dënuar në Republikën e Bullgarisë, 
i cili e vuante dënimin me burg është realizuar, 
për çka nga ana e Avokatit të Popullit menjëherë 
është njoftuar avokati i personit të dënuar, për 
çka ai shprehu falënderim të veçantë.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 2483/16
M.R. nga Shkupi, parashtroi parashtresë deri te Avokati i Popullit me qëllim të intervenimit në NP 

“Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup që t’i mundësohet e drejta e pagimit të borxhit të mbetur për ujë 
në më shumë këste mujore. në më shumë këste mujore. 
 Avokati i Popullit duke e pasur parasysh gjendjen e rëndë të parashtruesit, të konfi rmuar edhe  Avokati i Popullit duke e pasur parasysh gjendjen e rëndë të parashtruesit, të konfi rmuar edhe  Avokati i Popullit duke e pasur parasysh gjendjen e rëndë të parashtruesit, të konfi rmuar edhe 
me dokumentacionin e ofruar, kërkoi prej NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup, që rasti të shqyr-me dokumentacionin e ofruar, kërkoi prej NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup, që rasti të shqyr-me dokumentacionin e ofruar, kërkoi prej NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup, që rasti të shqyr-
tohet edhe në suaza të politikës afariste t’i lejohet që të nënshkruaj kontratë për pagimin e borxhit të tohet edhe në suaza të politikës afariste t’i lejohet që të nënshkruaj kontratë për pagimin e borxhit të tohet edhe në suaza të politikës afariste t’i lejohet që të nënshkruaj kontratë për pagimin e borxhit të 
mbetur në më shumë këste.mbetur në më shumë këste.mbetur në më shumë këste.
 NP veproi sipas intervenimit të dhënë. NP veproi sipas intervenimit të dhënë. NP veproi sipas intervenimit të dhënë.
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                                          AP  nr. 177/16AP  nr. 177/16AP  nr
 Pas parashtrimit të parashtresës nga ana  Pas parashtrimit të parashtresës nga ana  Pas parashtrimit të parashtresës nga ana 
e Shoqatës “HOPS-opsione” për jetë të shëndet-e Shoqatës “HOPS-opsione” për jetë të shëndet-e Shoqatës “HOPS-opsione” për jetë të shëndet-
shme, është realizuar mbikëqyrje e pa parala-shme, është realizuar mbikëqyrje e pa parala-shme, është realizuar mbikëqyrje e pa parala-
jmëruar mbi punën e Qendrës për të Varësi në jmëruar mbi punën e Qendrës për të Varësi në jmëruar mbi punën e Qendrës për të Varësi në 
Veles, e cila funksionon në përbërje të Spitalit të Veles, e cila funksionon në përbërje të Spitalit të Veles, e cila funksionon në përbërje të Spitalit të 
Përgjithshëm – Veles.
 Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se pa- Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se pa- Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se pa-
cientët e Qendrës për të Varur gjatë pranimit të cientët e Qendrës për të Varur gjatë pranimit të cientët e Qendrës për të Varur gjatë pranimit të 
terapisë u ekspozohen shikimeve të pacientëve terapisë u ekspozohen shikimeve të pacientëve terapisë u ekspozohen shikimeve të pacientëve 
të tjerë, me çka rrezikohet privatësia dhe intim-të tjerë, me çka rrezikohet privatësia dhe intim-të tjerë, me çka rrezikohet privatësia dhe intim-
iteti i tyre dhe se gjatë fundjavave dhe festave 
terapia shpërndahet pa prezencën e personelit 
mjekësor. 
 Për shkak të gjendjes së konstatuar me të 
cilën cenohen të drejtat e të sëmurëve, Avokati i 
Popullit deri te Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm 
në Veles dërgoi sugjerim.
 Sa i përket veprimit sipas sugjerimit të 
dhënë në hapësirat e Qendrës për të Varurit janë 
vendosur paravanë të veçantë të cilët mundëso-
jnë privatësi të pacientit gjatë shpërndarjes së 
terapisë dhe se një pjesë e personelit të Spitalit 
të Përgjithshëm janë shpërndarë me qëllim që 
pacientëve t’u jepet terapia në prezencë të per-
sonave mjekësorë madje edhe gjatë fundjavave 
dhe festave.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 604/16/16/16
 Person i dënuar, i cili e vuan dënimin me  Person i dënuar, i cili e vuan dënimin me  Person i dënuar, i cili e vuan dënimin me 
burg në INK “Idrizovë”, u ankua për dhimbje burg në INK “Idrizovë”, u ankua për dhimbje burg në INK “Idrizovë”, u ankua për dhimbje 
dhe probleme me dhëmbët, dhe për këtë shkak dhe probleme me dhëmbët, dhe për këtë shkak dhe probleme me dhëmbët, dhe për këtë shkak 
ka probleme me konsumimin e ushqimit, kurse ka probleme me konsumimin e ushqimit, kurse ka probleme me konsumimin e ushqimit, kurse 
procedura për vendosjen e dhëmballës artifi ciale procedura për vendosjen e dhëmballës artifi ciale procedura për vendosjen e dhëmballës artifi ciale 
është zvarritur.
 Avokati i Popullit duke vepruar sipas par-
ashtresës, deri te drejtori i INK “Idrizovë” dërgoi 
sugjerim që urgjentisht të ndërmerren masa që 
të dënuarit t’i ofrohet trajtimi adekuat mjekësor 
dhe në llogari të institucionit, si dhe t’i  për-
gatitet pajisja përkatëse e dhëmballës, duke e gatitet pajisja përkatëse e dhëmballës, duke e gatitet pajisja përkatëse e dhëmballës, duke e 
pasur parasysh edhe gjendjen e tij të rëndë so-pasur parasysh edhe gjendjen e tij të rëndë so-pasur parasysh edhe gjendjen e tij të rëndë so-
ciale.ciale.ciale.
 Drejtori i institucionit veproi sipas sugjer- Drejtori i institucionit veproi sipas sugjer- Drejtori i institucionit veproi sipas sugjer-
imit të dhënë, përkatësisht e pranoi lutjen e per-imit të dhënë, përkatësisht e pranoi lutjen e per-imit të dhënë, përkatësisht e pranoi lutjen e per-
sonit të dënuar, pas së cilës fi lloi procedura për sonit të dënuar, pas së cilës fi lloi procedura për sonit të dënuar, pas së cilës fi lloi procedura për 
përgatitjen e pajisjes përkatëse të dhëmballë. përgatitjen e pajisjes përkatëse të dhëmballë. përgatitjen e pajisjes përkatëse të dhëmballë. 
Me këtë që u tha më lartë, është njoftuar edhe Me këtë që u tha më lartë, është njoftuar edhe Me këtë që u tha më lartë, është njoftuar edhe 
personi i dënuar dhe i njëjti shprehu falënderim personi i dënuar dhe i njëjti shprehu falënderim personi i dënuar dhe i njëjti shprehu falënderim 
për angazhimin me urgjencë të Avokatit të Pop-për angazhimin me urgjencë të Avokatit të Pop-për angazhimin me urgjencë të Avokatit të Pop-
ullit.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 25/16 dhe AP  nr. AP  nr. AP  nr 2497/16
Qytetarë nga Shkupi, shfrytëzues të ndihmës së njëhershme në para, kanë parashtruar parash-Qytetarë nga Shkupi, shfrytëzues të ndihmës së njëhershme në para, kanë parashtruar parash-Qytetarë nga Shkupi, shfrytëzues të ndihmës së njëhershme në para, kanë parashtruar parash-

tresë deri te Avokati i Popullit me të cilën kërkuan intervenimin e tij, sepse një periudhë të gjatë kohore tresë deri te Avokati i Popullit me të cilën kërkuan intervenimin e tij, sepse një periudhë të gjatë kohore tresë deri te Avokati i Popullit me të cilën kërkuan intervenimin e tij, sepse një periudhë të gjatë kohore 
nuk mund ta realizonin të drejtën e ndihmës së njëhershme në para, me të cilin aktvendim nga Qendra nuk mund ta realizonin të drejtën e ndihmës së njëhershme në para, me të cilin aktvendim nga Qendra nuk mund ta realizonin të drejtën e ndihmës së njëhershme në para, me të cilin aktvendim nga Qendra 
për Punë Sociale u ishte pranuar. 
 Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit dërgoi kërkesë për njoftim deri te  Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit dërgoi kërkesë për njoftim deri te  Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati i Popullit dërgoi kërkesë për njoftim deri te 
Qendrat kompetente vendore, dhe pas pranimit të përgjigjes se Qendra e ka tejkaluar kufi rin vjetor Qendrat kompetente vendore, dhe pas pranimit të përgjigjes se Qendra e ka tejkaluar kufi rin vjetor Qendrat kompetente vendore, dhe pas pranimit të përgjigjes se Qendra e ka tejkaluar kufi rin vjetor 
të mjeteve për pagesën e ndihmave të këtilla, iu drejtua  Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale. Së të mjeteve për pagesën e ndihmave të këtilla, iu drejtua  Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale. Së të mjeteve për pagesën e ndihmave të këtilla, iu drejtua  Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale. Së të mjeteve për pagesën e ndihmave të këtilla, iu drejtua  Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale. Së të mjeteve për pagesën e ndihmave të këtilla, iu drejtua  Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale. Së 
këtejmi, sugjeroi dhe kërkoi që Ministria t’i siguroj mjetet për pagesën e qytetarëve të cilët janë raste këtejmi, sugjeroi dhe kërkoi që Ministria t’i siguroj mjetet për pagesën e qytetarëve të cilët janë raste këtejmi, sugjeroi dhe kërkoi që Ministria t’i siguroj mjetet për pagesën e qytetarëve të cilët janë raste këtejmi, sugjeroi dhe kërkoi që Ministria t’i siguroj mjetet për pagesën e qytetarëve të cilët janë raste këtejmi, sugjeroi dhe kërkoi që Ministria t’i siguroj mjetet për pagesën e qytetarëve të cilët janë raste 
të rrezikuara sociale, ndërsa me zvarritjen e pagesës së mjeteve jo vetëm që humbet efektin e njohjes të rrezikuara sociale, ndërsa me zvarritjen e pagesës së mjeteve jo vetëm që humbet efektin e njohjes të rrezikuara sociale, ndërsa me zvarritjen e pagesës së mjeteve jo vetëm që humbet efektin e njohjes të rrezikuara sociale, ndërsa me zvarritjen e pagesës së mjeteve jo vetëm që humbet efektin e njohjes të rrezikuara sociale, ndërsa me zvarritjen e pagesës së mjeteve jo vetëm që humbet efektin e njohjes 
së të drejtës së ndihmës së njëhershme në para, por edhe thellohet varfëria tek ky grup i qytetarëve. së të drejtës së ndihmës së njëhershme në para, por edhe thellohet varfëria tek ky grup i qytetarëve. së të drejtës së ndihmës së njëhershme në para, por edhe thellohet varfëria tek ky grup i qytetarëve. së të drejtës së ndihmës së njëhershme në para, por edhe thellohet varfëria tek ky grup i qytetarëve. së të drejtës së ndihmës së njëhershme në para, por edhe thellohet varfëria tek ky grup i qytetarëve. 
 Ministria dërgoi përgjigje se e pranon sugjerimin dhe se do të ndërmerr masa për sigurimin e  Ministria dërgoi përgjigje se e pranon sugjerimin dhe se do të ndërmerr masa për sigurimin e  Ministria dërgoi përgjigje se e pranon sugjerimin dhe se do të ndërmerr masa për sigurimin e  Ministria dërgoi përgjigje se e pranon sugjerimin dhe se do të ndërmerr masa për sigurimin e  Ministria dërgoi përgjigje se e pranon sugjerimin dhe se do të ndërmerr masa për sigurimin e 
mjeteve të nevojshme me qëllim të realizimit të aktvendimeve të miratuara, por deri në fund të vitit mjeteve të nevojshme me qëllim të realizimit të aktvendimeve të miratuara, por deri në fund të vitit mjeteve të nevojshme me qëllim të realizimit të aktvendimeve të miratuara, por deri në fund të vitit mjeteve të nevojshme me qëllim të realizimit të aktvendimeve të miratuara, por deri në fund të vitit mjeteve të nevojshme me qëllim të realizimit të aktvendimeve të miratuara, por deri në fund të vitit 
raportues qytetarëve nuk u janë paguar mjetet në emër të ndihmës së njëhershme në para.raportues qytetarëve nuk u janë paguar mjetet në emër të ndihmës së njëhershme në para.raportues qytetarëve nuk u janë paguar mjetet në emër të ndihmës së njëhershme në para.raportues qytetarëve nuk u janë paguar mjetet në emër të ndihmës së njëhershme në para.
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                                          AP  nrAP  nrAP  nr. 643/16AP  nr. 643/16AP  nr
 Deri te Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit  Deri te Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit  Deri te Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit  Deri te Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit  Deri te Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit 
në Shtip, parashtresë ka parashtruar një qytetar në Shtip, parashtresë ka parashtruar një qytetar në Shtip, parashtresë ka parashtruar një qytetar në Shtip, parashtresë ka parashtruar një qytetar në Shtip, parashtresë ka parashtruar një qytetar 
nga Koçani, për shkak të mosveprimit nga ana nga Koçani, për shkak të mosveprimit nga ana nga Koçani, për shkak të mosveprimit nga ana nga Koçani, për shkak të mosveprimit nga ana nga Koçani, për shkak të mosveprimit nga ana 
e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale sipas e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale sipas e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale sipas e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale sipas e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale sipas 
Aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe në Aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe në Aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe në Aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe në Aktgjykimit të Gjykatës Administrative dhe në 
lidhje me kërkesën e paraqitur për përkujdesje lidhje me kërkesën e paraqitur për përkujdesje lidhje me kërkesën e paraqitur për përkujdesje lidhje me kërkesën e paraqitur për përkujdesje lidhje me kërkesën e paraqitur për përkujdesje 
të fëmijës së tretë.të fëmijës së tretë.të fëmijës së tretë.
 Për shkak të analizimit të parashtresës,  Për shkak të analizimit të parashtresës,  Për shkak të analizimit të parashtresës, 
Avokati i Popullit u drejtua me kërkesë deri te Avokati i Popullit u drejtua me kërkesë deri te Avokati i Popullit u drejtua me kërkesë deri te 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, që të Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, që të Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, që të 
arsyetohen shkaqet objektive për mosveprimin arsyetohen shkaqet objektive për mosveprimin arsyetohen shkaqet objektive për mosveprimin 
dhe zvarritjen e procedurës, mbi të gjitha, sepse dhe zvarritjen e procedurës, mbi të gjitha, sepse dhe zvarritjen e procedurës, mbi të gjitha, sepse 
bëhet fjalë për person i cili gjendet në rrezik so-bëhet fjalë për person i cili gjendet në rrezik so-bëhet fjalë për person i cili gjendet në rrezik so-
cial, si pasojë e invalidetit trupor. Nga Ministria cial, si pasojë e invalidetit trupor. Nga Ministria cial, si pasojë e invalidetit trupor. Nga Ministria 
është pranuar përgjigje se nga Gjykata Admin-është pranuar përgjigje se nga Gjykata Admin-është pranuar përgjigje se nga Gjykata Admin-
istrative nuk e kanë pranuar lëndën me të gjitha istrative nuk e kanë pranuar lëndën me të gjitha istrative nuk e kanë pranuar lëndën me të gjitha 
shkresat që të mund të vendosin sipas ankesës. shkresat që të mund të vendosin sipas ankesës. shkresat që të mund të vendosin sipas ankesës. 
Gjatë veprimit të mëtejshëm, Avokati i Popullit Gjatë veprimit të mëtejshëm, Avokati i Popullit Gjatë veprimit të mëtejshëm, Avokati i Popullit 
iu drejtua Gjykatës Administrative dhe kërkoi që iu drejtua Gjykatës Administrative dhe kërkoi që iu drejtua Gjykatës Administrative dhe kërkoi që 
lënda me të gjitha shkresat e tjera të dërgohet lënda me të gjitha shkresat e tjera të dërgohet lënda me të gjitha shkresat e tjera të dërgohet 
deri te organi i shkallës së dytë, në mënyrë që e deri te organi i shkallës së dytë, në mënyrë që e deri te organi i shkallës së dytë, në mënyrë që e 
njëjta të mund të vendos.njëjta të mund të vendos.njëjta të mund të vendos.
 Gjykata Administrative e njoftoi Avokatin  Gjykata Administrative e njoftoi Avokatin  Gjykata Administrative e njoftoi Avokatin 
e Popullit se aktgjykimi me klauzolën e plotfu-e Popullit se aktgjykimi me klauzolën e plotfu-e Popullit se aktgjykimi me klauzolën e plotfu-
qishmërisë dhe të gjitha shkresat janë dorë-qishmërisë dhe të gjitha shkresat janë dorë-qishmërisë dhe të gjitha shkresat janë dorë-
zuar deri te organi i shkallës së dytë, dhe pas zuar deri te organi i shkallës së dytë, dhe pas zuar deri te organi i shkallës së dytë, dhe pas 
drejtimit të dytë të Avokati të Popullit deri te drejtimit të dytë të Avokati të Popullit deri te drejtimit të dytë të Avokati të Popullit deri te 
Ministria, ai u njoftua se ka vepruar sipas udhë-Ministria, ai u njoftua se ka vepruar sipas udhë-Ministria, ai u njoftua se ka vepruar sipas udhë-
zimeve të Gjykatës Administrative dhe ka sjell zimeve të Gjykatës Administrative dhe ka sjell zimeve të Gjykatës Administrative dhe ka sjell 
aktvendimin e nevojshëm, me të cilin e ka mar-aktvendimin e nevojshëm, me të cilin e ka mar-aktvendimin e nevojshëm, me të cilin e ka mar-
rë në konsideratë ankesën e parashtruesit dhe rë në konsideratë ankesën e parashtruesit dhe rë në konsideratë ankesën e parashtruesit dhe 
lëndën e ka kthyer në IP Qendrën Ndërkomunale lëndën e ka kthyer në IP Qendrën Ndërkomunale lëndën e ka kthyer në IP Qendrën Ndërkomunale 
për Punë Sociale – Koçan në kompetencë të më-për Punë Sociale – Koçan në kompetencë të më-për Punë Sociale – Koçan në kompetencë të më-
tutjeshme.tutjeshme.tutjeshme.

                                          AP  nr. 2523/16. 2523/16. 2523/16AP  nr. 2523/16AP  nr
 Të punësuarit në Stacionin Policor Ta- Të punësuarit në Stacionin Policor Ta- Të punësuarit në Stacionin Policor Ta-
nushë, kërkuan intervenimin për mbrojtjen e të nushë, kërkuan intervenimin për mbrojtjen e të nushë, kërkuan intervenimin për mbrojtjen e të 
drejtave të tyre për shkak të problemeve seri-drejtave të tyre për shkak të problemeve seri-drejtave të tyre për shkak të problemeve seri-
oze me të cilat ballafaqohen në lidhje me ora-oze me të cilat ballafaqohen në lidhje me ora-oze me të cilat ballafaqohen në lidhje me ora-
rin e punës, përkatësisht sistemin joadekuat të rin e punës, përkatësisht sistemin joadekuat të rin e punës, përkatësisht sistemin joadekuat të 
punës, me mos evidentimin e orëve të punës punës, me mos evidentimin e orëve të punës punës, me mos evidentimin e orëve të punës 
në dokumentacionin zyrtar, si dhe me kushtet e në dokumentacionin zyrtar, si dhe me kushtet e në dokumentacionin zyrtar, si dhe me kushtet e 
punës dhe qëndrimit në to. Kjo dukuri kishte të punës dhe qëndrimit në to. Kjo dukuri kishte të punës dhe qëndrimit në to. Kjo dukuri kishte të 
bënte me dispozitat e miratuara ligjore në Mar-bënte me dispozitat e miratuara ligjore në Mar-bënte me dispozitat e miratuara ligjore në Mar-
rëveshjen kolektive të Ministrisë së Punëve të rëveshjen kolektive të Ministrisë së Punëve të rëveshjen kolektive të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, për çka Avokati i Popullit disa herë Brendshme, për çka Avokati i Popullit disa herë Brendshme, për çka Avokati i Popullit disa herë 
kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme që kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme që kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme që 
seriozisht t’i shqyrtoj të gjitha kërkesat e par-seriozisht t’i shqyrtoj të gjitha kërkesat e par-seriozisht t’i shqyrtoj të gjitha kërkesat e par-
ashtruesve të parashtresave, me qëllim të reali-ashtruesve të parashtresave, me qëllim të reali-ashtruesve të parashtresave, me qëllim të reali-
zimit të të drejtave të tyre, për shkak se ajo çka zimit të të drejtave të tyre, për shkak se ajo çka zimit të të drejtave të tyre, për shkak se ajo çka 
është paraparë në dispozitat ligjore dhe ajo që është paraparë në dispozitat ligjore dhe ajo që është paraparë në dispozitat ligjore dhe ajo që 
realizohet në praktikë nuk përputhen me gjend-realizohet në praktikë nuk përputhen me gjend-realizohet në praktikë nuk përputhen me gjend-
jen reale faktike. jen reale faktike. jen reale faktike. 
 Nga ana e Ministrisë së Punëve të Brend-
shme janë ndërmarrë masa dhe është bërë 
ndryshimi i plotë i dispozitës së Marrëveshjes 
kolektive të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
me çka u realizuan të gjitha të drejtat e parash-
truesve të parashtresave të cilat dalin nga fusha 
e marrëdhënieve të punës.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 2230/16
Drejtori i Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta personit të punësuar nuk ia 

nënshkruante dokumentacionin e dorëzuar i cili i nevojitej për të aplikuar për kartelë kreditore, për 
shkak siç potenconte parashtruesi, prishjes së marrëdhënieve ndër-njerëzore.
 Pas shkresës së dërguar nga ana e Avokatit të Popullit për inspektim të asaj që u tha më lartë,  Pas shkresës së dërguar nga ana e Avokatit të Popullit për inspektim të asaj që u tha më lartë,  Pas shkresës së dërguar nga ana e Avokatit të Popullit për inspektim të asaj që u tha më lartë, 
drejtori kërkoi që parashtruesi të paraqiste dokumentacion të ri për ta nënshkruar aplikacionin për drejtori kërkoi që parashtruesi të paraqiste dokumentacion të ri për ta nënshkruar aplikacionin për drejtori kërkoi që parashtruesi të paraqiste dokumentacion të ri për ta nënshkruar aplikacionin për 
lëshimin e kartelës kreditore dhe konsideronte se pas kërkesës së parë ka kaluar shumë kohë dhe nuk lëshimin e kartelës kreditore dhe konsideronte se pas kërkesës së parë ka kaluar shumë kohë dhe nuk lëshimin e kartelës kreditore dhe konsideronte se pas kërkesës së parë ka kaluar shumë kohë dhe nuk 
ka bazë për veprim.ka bazë për veprim.ka bazë për veprim.
 Avokati i Popullit, pavarësisht se parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën me atë që u  Avokati i Popullit, pavarësisht se parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën me atë që u  Avokati i Popullit, pavarësisht se parashtruesi i parashtresës e realizoi të drejtën me atë që u 
nënshkruan dokumentet nga ana e drejtorit për aplikim për kartelën kreditore, deri te drejtori dërgoi nënshkruan dokumentet nga ana e drejtorit për aplikim për kartelën kreditore, deri te drejtori dërgoi nënshkruan dokumentet nga ana e drejtorit për aplikim për kartelën kreditore, deri te drejtori dërgoi 
sugjerim që në të ardhmen të mos shkelen të drejtat e punëtorëve me zvarritjen ose mosveprimin pa-sugjerim që në të ardhmen të mos shkelen të drejtat e punëtorëve me zvarritjen ose mosveprimin pa-sugjerim që në të ardhmen të mos shkelen të drejtat e punëtorëve me zvarritjen ose mosveprimin pa-
bazë sipas kërkesave të tyre.
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                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 1955/16
Pas pranimit të informatave nga mediumet për gjendjen në IPSH Klinika Universitare për Gjine-Pas pranimit të informatave nga mediumet për gjendjen në IPSH Klinika Universitare për Gjine-Pas pranimit të informatave nga mediumet për gjendjen në IPSH Klinika Universitare për Gjine-

kologji dhe Akusheri në lidhje me bebet e vdekura, Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë per-kologji dhe Akusheri në lidhje me bebet e vdekura, Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë per-kologji dhe Akusheri në lidhje me bebet e vdekura, Avokati i Popullit hapi procedurë me iniciativë per-
sonale, me ç’rast iu drejtua klinikës së lartpërmendur. Pas informatave dhe shpjegimeve të pranuara, sonale, me ç’rast iu drejtua klinikës së lartpërmendur. Pas informatave dhe shpjegimeve të pranuara, sonale, me ç’rast iu drejtua klinikës së lartpërmendur. Pas informatave dhe shpjegimeve të pranuara, 
Avokati i Popullit kërkoi prej Dhomës së Mjekëve të RM-së që të kryhet inspektim profesional. Pas Avokati i Popullit kërkoi prej Dhomës së Mjekëve të RM-së që të kryhet inspektim profesional. Pas Avokati i Popullit kërkoi prej Dhomës së Mjekëve të RM-së që të kryhet inspektim profesional. Pas 
shumë urgjencave dhe bisedave zyrtare, Dhoma e Mjekëve e RM-së e njoftoi Avokatin e Popullit se shumë urgjencave dhe bisedave zyrtare, Dhoma e Mjekëve e RM-së e njoftoi Avokatin e Popullit se shumë urgjencave dhe bisedave zyrtare, Dhoma e Mjekëve e RM-së e njoftoi Avokatin e Popullit se 
inspektimi profesional në IPSH Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri nuk është kryer për inspektimi profesional në IPSH Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri nuk është kryer për inspektimi profesional në IPSH Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri nuk është kryer për 
shkak të mospasjes së mjeteve fi nanciare.
 Duke e pasur parasysh se mbrojtja e mëtutjeshme e të drejtave të pacientëve nuk mund të re- Duke e pasur parasysh se mbrojtja e mëtutjeshme e të drejtave të pacientëve nuk mund të re- Duke e pasur parasysh se mbrojtja e mëtutjeshme e të drejtave të pacientëve nuk mund të re- Duke e pasur parasysh se mbrojtja e mëtutjeshme e të drejtave të pacientëve nuk mund të re- Duke e pasur parasysh se mbrojtja e mëtutjeshme e të drejtave të pacientëve nuk mund të re-
alizohet për shkak të moskryerjes së mbikëqyrjes profesionale nga ana e Dhomës së Mjekëve të RM-alizohet për shkak të moskryerjes së mbikëqyrjes profesionale nga ana e Dhomës së Mjekëve të RM-alizohet për shkak të moskryerjes së mbikëqyrjes profesionale nga ana e Dhomës së Mjekëve të RM-alizohet për shkak të moskryerjes së mbikëqyrjes profesionale nga ana e Dhomës së Mjekëve të RM-alizohet për shkak të moskryerjes së mbikëqyrjes profesionale nga ana e Dhomës së Mjekëve të RM-
së për shkak të mospasjes së mjeteve fi nanciare, Avokati i Popullit dërgoi Informatë deri te Ministri i së për shkak të mospasjes së mjeteve fi nanciare, Avokati i Popullit dërgoi Informatë deri te Ministri i së për shkak të mospasjes së mjeteve fi nanciare, Avokati i Popullit dërgoi Informatë deri te Ministri i së për shkak të mospasjes së mjeteve fi nanciare, Avokati i Popullit dërgoi Informatë deri te Ministri i së për shkak të mospasjes së mjeteve fi nanciare, Avokati i Popullit dërgoi Informatë deri te Ministri i 
Shëndetësi në të cilën jo vetëm që e informoi për gjendjen, por propozoi që të merren masa konkrete Shëndetësi në të cilën jo vetëm që e informoi për gjendjen, por propozoi që të merren masa konkrete Shëndetësi në të cilën jo vetëm që e informoi për gjendjen, por propozoi që të merren masa konkrete Shëndetësi në të cilën jo vetëm që e informoi për gjendjen, por propozoi që të merren masa konkrete Shëndetësi në të cilën jo vetëm që e informoi për gjendjen, por propozoi që të merren masa konkrete 
dhe të sigurohen mjete fi nanciare përmes ridedikimit të mjeteve nga programet e veçanta të Ministrisë dhe të sigurohen mjete fi nanciare përmes ridedikimit të mjeteve nga programet e veçanta të Ministrisë dhe të sigurohen mjete fi nanciare përmes ridedikimit të mjeteve nga programet e veçanta të Ministrisë dhe të sigurohen mjete fi nanciare përmes ridedikimit të mjeteve nga programet e veçanta të Ministrisë dhe të sigurohen mjete fi nanciare përmes ridedikimit të mjeteve nga programet e veçanta të Ministrisë 
së Shëndetësi ose përmes ndryshimit dhe plotësimit të dispozitave ligjore, me qëllim që në të ardhmen së Shëndetësi ose përmes ndryshimit dhe plotësimit të dispozitave ligjore, me qëllim që në të ardhmen së Shëndetësi ose përmes ndryshimit dhe plotësimit të dispozitave ligjore, me qëllim që në të ardhmen së Shëndetësi ose përmes ndryshimit dhe plotësimit të dispozitave ligjore, me qëllim që në të ardhmen së Shëndetësi ose përmes ndryshimit dhe plotësimit të dispozitave ligjore, me qëllim që në të ardhmen 
mjetet fi nanciare për mbikëqyrje profesionale të përcaktohen me Buxhetin e RM-së.  mjetet fi nanciare për mbikëqyrje profesionale të përcaktohen me Buxhetin e RM-së.  mjetet fi nanciare për mbikëqyrje profesionale të përcaktohen me Buxhetin e RM-së.  
 Duke e pranuar propozimin e dhënë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me Programin për Shën- Duke e pranuar propozimin e dhënë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me Programin për Shën- Duke e pranuar propozimin e dhënë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me Programin për Shën- Duke e pranuar propozimin e dhënë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me Programin për Shën- Duke e pranuar propozimin e dhënë, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me Programin për Shën-
detësi Publike për vitin 2017 do të sigurohen mjetet e nevojshme fi nanciare për kryerjen e mbikëqyrjes detësi Publike për vitin 2017 do të sigurohen mjetet e nevojshme fi nanciare për kryerjen e mbikëqyrjes detësi Publike për vitin 2017 do të sigurohen mjetet e nevojshme fi nanciare për kryerjen e mbikëqyrjes detësi Publike për vitin 2017 do të sigurohen mjetet e nevojshme fi nanciare për kryerjen e mbikëqyrjes detësi Publike për vitin 2017 do të sigurohen mjetet e nevojshme fi nanciare për kryerjen e mbikëqyrjes 
profesionale të Dhomës së Mjekëve të RM-së. Në ndërkohë, Dhoma e Mjekëve të RM-së e njoftoi profesionale të Dhomës së Mjekëve të RM-së. Në ndërkohë, Dhoma e Mjekëve të RM-së e njoftoi profesionale të Dhomës së Mjekëve të RM-së. Në ndërkohë, Dhoma e Mjekëve të RM-së e njoftoi profesionale të Dhomës së Mjekëve të RM-së. Në ndërkohë, Dhoma e Mjekëve të RM-së e njoftoi profesionale të Dhomës së Mjekëve të RM-së. Në ndërkohë, Dhoma e Mjekëve të RM-së e njoftoi 
Avokatin e Popullit se mbikëqyrja  profesionale është kryer dhe se pas përcaktimit të gjendjeve deri te Avokatin e Popullit se mbikëqyrja  profesionale është kryer dhe se pas përcaktimit të gjendjeve deri te Avokatin e Popullit se mbikëqyrja  profesionale është kryer dhe se pas përcaktimit të gjendjeve deri te Avokatin e Popullit se mbikëqyrja  profesionale është kryer dhe se pas përcaktimit të gjendjeve deri te Avokatin e Popullit se mbikëqyrja  profesionale është kryer dhe se pas përcaktimit të gjendjeve deri te 
Ministria e Shëndetësisë dhe deri te IPSH Klinika Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri rekoman-Ministria e Shëndetësisë dhe deri te IPSH Klinika Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri rekoman-Ministria e Shëndetësisë dhe deri te IPSH Klinika Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri rekoman-Ministria e Shëndetësisë dhe deri te IPSH Klinika Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri rekoman-Ministria e Shëndetësisë dhe deri te IPSH Klinika Universitare për Gjinekologji dhe Akusheri rekoman-
doi përforcimin e monitorimit të fëmijëve të vendosur në repartin për terapi intensive pranë Klinikës, doi përforcimin e monitorimit të fëmijëve të vendosur në repartin për terapi intensive pranë Klinikës, doi përforcimin e monitorimit të fëmijëve të vendosur në repartin për terapi intensive pranë Klinikës, doi përforcimin e monitorimit të fëmijëve të vendosur në repartin për terapi intensive pranë Klinikës, doi përforcimin e monitorimit të fëmijëve të vendosur në repartin për terapi intensive pranë Klinikës, 
të përpilohet raport detajor për çdo fëmijë të vdekur dhe raportet të referohen një herë në javë, të të përpilohet raport detajor për çdo fëmijë të vdekur dhe raportet të referohen një herë në javë, të të përpilohet raport detajor për çdo fëmijë të vdekur dhe raportet të referohen një herë në javë, të të përpilohet raport detajor për çdo fëmijë të vdekur dhe raportet të referohen një herë në javë, të të përpilohet raport detajor për çdo fëmijë të vdekur dhe raportet të referohen një herë në javë, të 
formohet komisioni nacional i cili do t’i mbikëqyr rastet e vdekjeve neonatale dhe të përpilohen raporte formohet komisioni nacional i cili do t’i mbikëqyr rastet e vdekjeve neonatale dhe të përpilohen raporte formohet komisioni nacional i cili do t’i mbikëqyr rastet e vdekjeve neonatale dhe të përpilohen raporte 
tremujore, me qëllim që Qendra Shtetërore për Shëndetësi Reproduktive të ndërmerr veprime për eli-tremujore, me qëllim që Qendra Shtetërore për Shëndetësi Reproduktive të ndërmerr veprime për eli-tremujore, me qëllim që Qendra Shtetërore për Shëndetësi Reproduktive të ndërmerr veprime për eli-
minimin paraprak të rreziqeve.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 2705/16 dhe AP  nr. AP  nr. AP  nr 2706/16
Një grup studentësh parashtruan parashtresë për shkak të shkeljes së të drejtave në arsimin Një grup studentësh parashtruan parashtresë për shkak të shkeljes së të drejtave në arsimin Një grup studentësh parashtruan parashtresë për shkak të shkeljes së të drejtave në arsimin 

e lartë, me atë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës vite me radhë nuk ua ka paguar mjetet për për-e lartë, me atë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës vite me radhë nuk ua ka paguar mjetet për për-e lartë, me atë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës vite me radhë nuk ua ka paguar mjetet për për-
gatitjen e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës, edhe pse studentët i kanë plotësuar kushtet e gatitjen e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës, edhe pse studentët i kanë plotësuar kushtet e gatitjen e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës, edhe pse studentët i kanë plotësuar kushtet e 
parapara me ligj.
 Avokati i Popullit, me këtë rast, iu drejtua Ministrisë kompetente, me ç’rast e njoftoi se pagesa e  Avokati i Popullit, me këtë rast, iu drejtua Ministrisë kompetente, me ç’rast e njoftoi se pagesa e  Avokati i Popullit, me këtë rast, iu drejtua Ministrisë kompetente, me ç’rast e njoftoi se pagesa e 
mjeteve për hartimin e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës për studentët do të paguhen kur mjeteve për hartimin e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës për studentët do të paguhen kur mjeteve për hartimin e punimeve të magjistraturës dhe doktoraturës për studentët do të paguhen kur 
për të njëjtat do të ketë mjete të mjaftueshme.
 Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të studentëve, Avokati i Popullit me raport të veçantë e  Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të studentëve, Avokati i Popullit me raport të veçantë e  Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të studentëve, Avokati i Popullit me raport të veçantë e 
informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa e njëjta dërgoi njoftim, se për gjendjen e këtillë informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa e njëjta dërgoi njoftim, se për gjendjen e këtillë informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa e njëjta dërgoi njoftim, se për gjendjen e këtillë 
janë informuar Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave me kërkesë që të vepro-janë informuar Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave me kërkesë që të vepro-janë informuar Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave me kërkesë që të vepro-
jnë sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit. Megjithatë, edhe pas kalimit të një periudhe më të jnë sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit. Megjithatë, edhe pas kalimit të një periudhe më të jnë sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit. Megjithatë, edhe pas kalimit të një periudhe më të 
gjatë kohore nuk janë ndërmarrë masa për realizimin e pagimit të mjeteve për hartimin e punimeve gjatë kohore nuk janë ndërmarrë masa për realizimin e pagimit të mjeteve për hartimin e punimeve gjatë kohore nuk janë ndërmarrë masa për realizimin e pagimit të mjeteve për hartimin e punimeve 
të magjistraturës dhe doktoraturës të parashtruesve. Për këtë shkak, në periudhën raportuese Avokati të magjistraturës dhe doktoraturës të parashtruesve. Për këtë shkak, në periudhën raportuese Avokati të magjistraturës dhe doktoraturës të parashtruesve. Për këtë shkak, në periudhën raportuese Avokati 
i Popullit dërgoi Rekomandim personalisht deri te ministri i Arsimit dhe Shkencës në të cilën e vuri në i Popullit dërgoi Rekomandim personalisht deri te ministri i Arsimit dhe Shkencës në të cilën e vuri në i Popullit dërgoi Rekomandim personalisht deri te ministri i Arsimit dhe Shkencës në të cilën e vuri në 
dukje pengimin e punës, si dhe kërkoi që të sigurohen mjete për realizimin pa pengesë të të drejtave dukje pengimin e punës, si dhe kërkoi që të sigurohen mjete për realizimin pa pengesë të të drejtave dukje pengimin e punës, si dhe kërkoi që të sigurohen mjete për realizimin pa pengesë të të drejtave 
të studentëve, sipas të cilit deri në hartimin e këtij raporti nuk ka përgjigje për masat e ndërmarra.të studentëve, sipas të cilit deri në hartimin e këtij raporti nuk ka përgjigje për masat e ndërmarra.të studentëve, sipas të cilit deri në hartimin e këtij raporti nuk ka përgjigje për masat e ndërmarra.
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                                          AP  nrAP  nrAP  nr. 2469/16AP  nr. 2469/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit është paraqitur  Deri te Avokati i Popullit është paraqitur  Deri te Avokati i Popullit është paraqitur  Deri te Avokati i Popullit është paraqitur  Deri te Avokati i Popullit është paraqitur 
parashtresë nga një studente e cila vuri në dukje parashtresë nga një studente e cila vuri në dukje parashtresë nga një studente e cila vuri në dukje parashtresë nga një studente e cila vuri në dukje parashtresë nga një studente e cila vuri në dukje 
cenimin e të drejtës së regjistrimit të studimeve cenimin e të drejtës së regjistrimit të studimeve cenimin e të drejtës së regjistrimit të studimeve cenimin e të drejtës së regjistrimit të studimeve cenimin e të drejtës së regjistrimit të studimeve 
deri diplomike për vitin studimor 2016/2017, deri diplomike për vitin studimor 2016/2017, deri diplomike për vitin studimor 2016/2017, deri diplomike për vitin studimor 2016/2017, deri diplomike për vitin studimor 2016/2017, 
sepse ka aplikuar në Konkursin për regjistrimin e sepse ka aplikuar në Konkursin për regjistrimin e sepse ka aplikuar në Konkursin për regjistrimin e sepse ka aplikuar në Konkursin për regjistrimin e sepse ka aplikuar në Konkursin për regjistrimin e 
studentëve dhe e njëjta është publikuar në listën studentëve dhe e njëjta është publikuar në listën studentëve dhe e njëjta është publikuar në listën studentëve dhe e njëjta është publikuar në listën studentëve dhe e njëjta është publikuar në listën 
preliminare, por jo edhe në listën përfundimtare preliminare, por jo edhe në listën përfundimtare preliminare, por jo edhe në listën përfundimtare preliminare, por jo edhe në listën përfundimtare preliminare, por jo edhe në listën përfundimtare 
edhe pse i ka plotësuar kushtet ligjore. Ndaj re-edhe pse i ka plotësuar kushtet ligjore. Ndaj re-edhe pse i ka plotësuar kushtet ligjore. Ndaj re-
agimit të saj, se pse nuk është pranuar, kom-agimit të saj, se pse nuk është pranuar, kom-agimit të saj, se pse nuk është pranuar, kom-
petentët i janë përgjigjur se programi softuerik petentët i janë përgjigjur se programi softuerik petentët i janë përgjigjur se programi softuerik 
nuk e ka pranuar dhe nuk e ka njohur emrin nuk e ka pranuar dhe nuk e ka njohur emrin nuk e ka pranuar dhe nuk e ka njohur emrin 
e saj, meqë është regjistruar me germa latine, e saj, meqë është regjistruar me germa latine, e saj, meqë është regjistruar me germa latine, 
kurse në konkurs është potencuar se aplikimet kurse në konkurs është potencuar se aplikimet kurse në konkurs është potencuar se aplikimet 
duhet të plotësohen vetëm në gjuhën maqedo-duhet të plotësohen vetëm në gjuhën maqedo-duhet të plotësohen vetëm në gjuhën maqedo-
nase dhe me alfabet cirilik. nase dhe me alfabet cirilik. nase dhe me alfabet cirilik. 
 Avokati i Popullit zbatoi inspektim të drejt- Avokati i Popullit zbatoi inspektim të drejt- Avokati i Popullit zbatoi inspektim të drejt-
përdrejtë në Fakultetit Stomatologjik pranë përdrejtë në Fakultetit Stomatologjik pranë përdrejtë në Fakultetit Stomatologjik pranë 
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, 
ndërsa gjatë bisedës me kompetentët dhe ndërsa gjatë bisedës me kompetentët dhe ndërsa gjatë bisedës me kompetentët dhe 
përgjegjësit e këtij fakultetit u konstatua cenimi përgjegjësit e këtij fakultetit u konstatua cenimi përgjegjësit e këtij fakultetit u konstatua cenimi 
i të drejtave të parashtrueses. Gjithashtu, është i të drejtave të parashtrueses. Gjithashtu, është i të drejtave të parashtrueses. Gjithashtu, është 
e paqartë se si softueri e ka lexuar emrin e saj e paqartë se si softueri e ka lexuar emrin e saj e paqartë se si softueri e ka lexuar emrin e saj 
në listën preliminare, por nuk e ka lexuar edhe në listën preliminare, por nuk e ka lexuar edhe në listën preliminare, por nuk e ka lexuar edhe 
në listën përfundimtare, përkatësisht përse nuk në listën përfundimtare, përkatësisht përse nuk në listën përfundimtare, përkatësisht përse nuk 
i është thënë me kohë që ta korrigjoj gabimin në i është thënë me kohë që ta korrigjoj gabimin në i është thënë me kohë që ta korrigjoj gabimin në 
lidhje me alfabetin cirilik të emrit dhe mbiem-lidhje me alfabetin cirilik të emrit dhe mbiem-lidhje me alfabetin cirilik të emrit dhe mbiem-
rit. Pas përcaktimit të gjendjes faktike, Avokati rit. Pas përcaktimit të gjendjes faktike, Avokati rit. Pas përcaktimit të gjendjes faktike, Avokati 
i Popullit kërkoi që të mënjanohet gabimi dhe i Popullit kërkoi që të mënjanohet gabimi dhe i Popullit kërkoi që të mënjanohet gabimi dhe 
padrejtësia e bërë ndaj parashtrueses së par-padrejtësia e bërë ndaj parashtrueses së par-padrejtësia e bërë ndaj parashtrueses së par-
ashtresës, me qëllim që e njëjta ta realizoj të ashtresës, me qëllim që e njëjta ta realizoj të ashtresës, me qëllim që e njëjta ta realizoj të 
drejtën e regjistrimit në fakultet. Sugjerimi u drejtën e regjistrimit në fakultet. Sugjerimi u drejtën e regjistrimit në fakultet. Sugjerimi u 
pranua dhe nga ana e personit kompetent pranë pranua dhe nga ana e personit kompetent pranë pranua dhe nga ana e personit kompetent pranë 
fakultetit, më vonë është pranuar njoftimi se fakultetit, më vonë është pranuar njoftimi se fakultetit, më vonë është pranuar njoftimi se 
parashtruesja është regjistruar në fakultet.parashtruesja është regjistruar në fakultet.parashtruesja është regjistruar në fakultet.

                                          AP  nrAP  nrAP  nr. 3440/16AP  nr. 3440/16AP  nr
 Zh.G dhe D.M., që të dy nga Shkupi, deri  Zh.G dhe D.M., që të dy nga Shkupi, deri  Zh.G dhe D.M., që të dy nga Shkupi, deri 
te Avokati i Popullit parashtruan parashtresë në te Avokati i Popullit parashtruan parashtresë në te Avokati i Popullit parashtruan parashtresë në 
të cilën kërkuan të intervenoj për shkak të zvar-të cilën kërkuan të intervenoj për shkak të zvar-të cilën kërkuan të intervenoj për shkak të zvar-
ritjes së procedurës për shpalljen e aktvendimit ritjes së procedurës për shpalljen e aktvendimit ritjes së procedurës për shpalljen e aktvendimit 
për denacionalizim si të pavlefshëm si dhe për për denacionalizim si të pavlefshëm si dhe për për denacionalizim si të pavlefshëm si dhe për 
pamundësinë që të kenë qasje në dokumentet pamundësinë që të kenë qasje në dokumentet pamundësinë që të kenë qasje në dokumentet 
e lëndës, të paraqitur nga ana e tyre deri te e lëndës, të paraqitur nga ana e tyre deri te e lëndës, të paraqitur nga ana e tyre deri te 
Avokatura e Shtetit të Republikës së Maqedon-Avokatura e Shtetit të Republikës së Maqedon-Avokatura e Shtetit të Republikës së Maqedon-
isë, qysh në vitin 2009.isë, qysh në vitin 2009.isë, qysh në vitin 2009.
 Avokati i Popullit nga rrethanat e rastit, si  Avokati i Popullit nga rrethanat e rastit, si  Avokati i Popullit nga rrethanat e rastit, si 
dhe dëshmitë dhe faktet konstatoi se në kontekst dhe dëshmitë dhe faktet konstatoi se në kontekst dhe dëshmitë dhe faktet konstatoi se në kontekst 
të iniciativës së qytetarëve në fjalë, Avokatura e të iniciativës së qytetarëve në fjalë, Avokatura e të iniciativës së qytetarëve në fjalë, Avokatura e 
Shtetit ka dërguar propozim konkret deri te Min-Shtetit ka dërguar propozim konkret deri te Min-Shtetit ka dërguar propozim konkret deri te Min-
istria e Financave.istria e Financave.istria e Financave.
 Megjithatë, procedura vite me radhë nuk  Megjithatë, procedura vite me radhë nuk  Megjithatë, procedura vite me radhë nuk 
është azhurnuar dhe nuk janë ndërmarrë çfarë-është azhurnuar dhe nuk janë ndërmarrë çfarë-është azhurnuar dhe nuk janë ndërmarrë çfarë-
do qoftë veprimesh, ndërkaq dokumentet në do qoftë veprimesh, ndërkaq dokumentet në do qoftë veprimesh, ndërkaq dokumentet në 
mënyrë të ndërsjellë ridërgohen për kompetencë mënyrë të ndërsjellë ridërgohen për kompetencë mënyrë të ndërsjellë ridërgohen për kompetencë 
nga njëri komision tek komisioni tjetër edhe atë nga njëri komision tek komisioni tjetër edhe atë nga njëri komision tek komisioni tjetër edhe atë 
nga Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për nga Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për nga Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për 
Denacionalizim me seli në Komunën Qendër deri Denacionalizim me seli në Komunën Qendër deri Denacionalizim me seli në Komunën Qendër deri 
te ai me seli në Komunën e Kisella Vodës dhe te ai me seli në Komunën e Kisella Vodës dhe te ai me seli në Komunën e Kisella Vodës dhe 
anasjelltas.anasjelltas.anasjelltas.
 Aq më tepër, Avokatura e Shtetit, gjatë 
gjithë kohës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim 
plotësues për azhurnimin e procedurës në fjalë.
Për këto shkaqe edhe përkrah intervenimit të 
Avokatit të Popullit, procedura për rastit konk-
ret, akoma është në rrjedhë, dhe nuk është sjell 
vendim.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 39/16
N.Z. në emër të grupit të qytetarëve nga Strumica, parashtroi parashtresë në të cilën manifestoi 

revoltë me vendosjen e shtyllës së antenës për telefoninë mobile, në afërsinë e tyre.
 Në bazë të asaj që ceket në parashtresë, dokumentacionit të ofruar dhe rrethanave të rastit, 
Avokati i Popullit konstatoi se shtylla e antenës, përveç se është vendosur në afërsi të objekteve të ban-
imit dhe se parashtruesit nuk janë informuar fare, as nuk janë përfshirë në procedurë, me çka kryetari imit dhe se parashtruesit nuk janë informuar fare, as nuk janë përfshirë në procedurë, me çka kryetari imit dhe se parashtruesit nuk janë informuar fare, as nuk janë përfshirë në procedurë, me çka kryetari 
i Komunës së Strumicës i ka dhënë leje operatorit mobil të vendos pajisje elektronike për komunikim, i Komunës së Strumicës i ka dhënë leje operatorit mobil të vendos pajisje elektronike për komunikim, i Komunës së Strumicës i ka dhënë leje operatorit mobil të vendos pajisje elektronike për komunikim, 
stacion bazë – shtyllë antene mbi çatinë e shtëpisë banesore.  stacion bazë – shtyllë antene mbi çatinë e shtëpisë banesore.  stacion bazë – shtyllë antene mbi çatinë e shtëpisë banesore.  
 Kundër këtij Aktvendimi, parashtruesit kanë paraqitur ankesë-propozim për ripërsëritjen e pro- Kundër këtij Aktvendimi, parashtruesit kanë paraqitur ankesë-propozim për ripërsëritjen e pro- Kundër këtij Aktvendimi, parashtruesit kanë paraqitur ankesë-propozim për ripërsëritjen e pro-
cedurës, menjëherë pas fi llimit të realizimit të punëve ndërtimore për vendosjen e shtyllës së antenës, cedurës, menjëherë pas fi llimit të realizimit të punëve ndërtimore për vendosjen e shtyllës së antenës, cedurës, menjëherë pas fi llimit të realizimit të punëve ndërtimore për vendosjen e shtyllës së antenës, 
gjithashtu kanë iniciuar procedurë gjyqësore pranë Gjykatës Themelore Strumicë.gjithashtu kanë iniciuar procedurë gjyqësore pranë Gjykatës Themelore Strumicë.gjithashtu kanë iniciuar procedurë gjyqësore pranë Gjykatës Themelore Strumicë.
 Në kontekst të intervenimit të Avokatit të Popullit dhe përmbajtjes së vendimeve të miratuara  Në kontekst të intervenimit të Avokatit të Popullit dhe përmbajtjes së vendimeve të miratuara  Në kontekst të intervenimit të Avokatit të Popullit dhe përmbajtjes së vendimeve të miratuara 
gjyqësore, në ndërkohë nga Komuna e Strumicës është shfuqizuar leja për vendosjen e shtyllës së gjyqësore, në ndërkohë nga Komuna e Strumicës është shfuqizuar leja për vendosjen e shtyllës së gjyqësore, në ndërkohë nga Komuna e Strumicës është shfuqizuar leja për vendosjen e shtyllës së 
antenës.



AVOKATI I POPULLIT
Raporti vjetor 2016

136

                                          AP  nr. 2907/16AP  nr. 2907/16AP  nr
 Qytetari Z.B. nga Shkupi, deri te Avoka- Qytetari Z.B. nga Shkupi, deri te Avoka- Qytetari Z.B. nga Shkupi, deri te Avoka- Qytetari Z.B. nga Shkupi, deri te Avoka-
ti i Popullit parashtroi parashtresë me të cilën ti i Popullit parashtroi parashtresë me të cilën ti i Popullit parashtroi parashtresë me të cilën 
kërkoi intervenim për shkak të zvarritjes së pro-kërkoi intervenim për shkak të zvarritjes së pro-kërkoi intervenim për shkak të zvarritjes së pro-
cedurës në lidhje me denacionalizimin.
 Përkatësisht, nga ana e Gjykatës Adminis- Përkatësisht, nga ana e Gjykatës Adminis- Përkatësisht, nga ana e Gjykatës Adminis-
trative qysh më datë 01.03.2010 është miratuar trative qysh më datë 01.03.2010 është miratuar trative qysh më datë 01.03.2010 është miratuar 
Aktgjykimi U-2967/2009, ndaj të cilit në proce-Aktgjykimi U-2967/2009, ndaj të cilit në proce-Aktgjykimi U-2967/2009, ndaj të cilit në proce-
durën e përsëritur nuk është vepruar me mira-durën e përsëritur nuk është vepruar me mira-durën e përsëritur nuk është vepruar me mira-
tim të vendimit të ri në përputhje me deklarimin tim të vendimit të ri në përputhje me deklarimin tim të vendimit të ri në përputhje me deklarimin 
e kuptimit juridik dhe sugjerimeve të dhëna.
 Me qëllim të përcaktimit të drejtë dhe të  Me qëllim të përcaktimit të drejtë dhe të  Me qëllim të përcaktimit të drejtë dhe të 
plotë të gjendjes faktike, Avokati i Popullit ngri-plotë të gjendjes faktike, Avokati i Popullit ngri-plotë të gjendjes faktike, Avokati i Popullit ngri-
ti procedurë, me ç’rast iu drejtua  Komisioni ti procedurë, me ç’rast iu drejtua  Komisioni 
Shtetëror për Vendosje në Procedurë Admin-
istrative dhe Procedurë nga Fusha e Marrëd-
hënieve të Punës, me ç’rast konstatoi se lënda 
përkatëse për denacionalizim edhe pas kalimit 
të një periudhe të gjatë kohore, nuk është marrë 
nga ana e Komisionit të mëparshëm për ven-
dosje në procedurë administrative në shkallë të 
dytë nga fusha e denacionalizimit të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. 
 Lënda, bashkë me dokumentet e saj, ako-
ma nuk është gjetur edhe pse Avokati i Popul-
lit sa i përket statusit të tij, në ndërkohë kërkoi 
shpjegime, informata dhe dëshmi edhe prej 
Komisionit për Vendosje sipas Kërkesave për 
Denacionalizim me seli në Kisella Vodë dhe prej 
Gjykatës Administrative.

                                          AP  nrAP  nrAP  nr. . . AP  nr. AP  nr 885/16
 K.V. nga Shkupi, nga Avokati i Popullit  K.V. nga Shkupi, nga Avokati i Popullit  K.V. nga Shkupi, nga Avokati i Popullit 
kërkoi mbrojtjen e të drejtave në procedurën kërkoi mbrojtjen e të drejtave në procedurën kërkoi mbrojtjen e të drejtave në procedurën 
për përcaktimin e statusit juridik për objektin e për përcaktimin e statusit juridik për objektin e për përcaktimin e statusit juridik për objektin e 
ndërtuar pa leje.
 Duke vepruar sipas parashtresës, ndër- Duke vepruar sipas parashtresës, ndër- Duke vepruar sipas parashtresës, ndër-
sa me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tij, sa me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tij, sa me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tij, 
Avokati i Popullit dërgoi Sugjerim deri te Minis-Avokati i Popullit dërgoi Sugjerim deri te Minis-Avokati i Popullit dërgoi Sugjerim deri te Minis-
tria e Transportit dhe Lidhjeve në kuptimin që tria e Transportit dhe Lidhjeve në kuptimin që tria e Transportit dhe Lidhjeve në kuptimin që 
ankesa e parashtruesit të merret në konsider-ankesa e parashtruesit të merret në konsider-ankesa e parashtruesit të merret në konsider-
atë, si dhe të shfuqizohet konkluzioni i ankimuar atë, si dhe të shfuqizohet konkluzioni i ankimuar atë, si dhe të shfuqizohet konkluzioni i ankimuar 
i Komunës Kisella Vodë.
 Konkretisht, me Konkluzionin në fjalë 
është ndërprerë procedura sipas kërkesës së 
parashtruesit për përcaktimin e statusit juridik 
të objektit të ndërtuar pa leje, për shkak se i 
njëjti nuk ka vepruar sipas obligimit që ta dërgoj njëjti nuk ka vepruar sipas obligimit që ta dërgoj njëjti nuk ka vepruar sipas obligimit që ta dërgoj 
dokumentacionin plotësues.dokumentacionin plotësues.dokumentacionin plotësues.
 Avokati i Popullit vlerësoi se kërkesa e  Avokati i Popullit vlerësoi se kërkesa e  Avokati i Popullit vlerësoi se kërkesa e 
organit që parashtruesi të paraqes dëshmi organit që parashtruesi të paraqes dëshmi organit që parashtruesi të paraqes dëshmi 
plotësuese është e pa qëndrueshme dhe për plotësuese është e pa qëndrueshme dhe për plotësuese është e pa qëndrueshme dhe për 
këtë shkak procedura për përcaktimin e statusit këtë shkak procedura për përcaktimin e statusit këtë shkak procedura për përcaktimin e statusit 
juridik nuk ka pasur bazë që të ndërpritet.juridik nuk ka pasur bazë që të ndërpritet.juridik nuk ka pasur bazë që të ndërpritet.
 Ankesa e parashtruesit është marrë në  Ankesa e parashtruesit është marrë në  Ankesa e parashtruesit është marrë në 
konsideratë, me çka u konfi rmua edhe qëndrimi konsideratë, me çka u konfi rmua edhe qëndrimi konsideratë, me çka u konfi rmua edhe qëndrimi 
i Avokatit të Popullit se procedura është zvar-i Avokatit të Popullit se procedura është zvar-i Avokatit të Popullit se procedura është zvar-
ritur dhe ndërprerë pa bazë juridike.ritur dhe ndërprerë pa bazë juridike.ritur dhe ndërprerë pa bazë juridike.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 3257/16
Për shkak të shkeljes së të drejtës së pronësisë qytetari D.P.  nga Shën Nikolla, deri te Avokati 

i Popullit parashtroi parashtresë kundër Seksionit për Kadastër të Patundshmërive - Shën Nikollë në 
Agjencionin për Kadastër të Patundshmërive (Seksionin).
 Avokati i Popullit iu drejtua këtij Seksioni me kërkesë që t’i dërgohen sqarime, informata dhe  Avokati i Popullit iu drejtua këtij Seksioni me kërkesë që t’i dërgohen sqarime, informata dhe 
dëshmi, në kontekst me rrethanat, në bazë të cilave dëshmi dhe kur është konstatuar se patund-dëshmi, në kontekst me rrethanat, në bazë të cilave dëshmi dhe kur është konstatuar se patund-dëshmi, në kontekst me rrethanat, në bazë të cilave dëshmi dhe kur është konstatuar se patund-
shmëria në fjalë paraqet tokë ndërtimore, e jo tokë bujqësore – livadh, siç ka qenë çdoherë e eviden-shmëria në fjalë paraqet tokë ndërtimore, e jo tokë bujqësore – livadh, siç ka qenë çdoherë e eviden-shmëria në fjalë paraqet tokë ndërtimore, e jo tokë bujqësore – livadh, siç ka qenë çdoherë e eviden-
tuar në evidencën kadastrale.
 Në këtë segment, Seksioni theksoi se regjistrimi i patundshmërisë në fjalë (e cila nuk është e vet- Në këtë segment, Seksioni theksoi se regjistrimi i patundshmërisë në fjalë (e cila nuk është e vet- Në këtë segment, Seksioni theksoi se regjistrimi i patundshmërisë në fjalë (e cila nuk është e vet-
mja në territorin e Shën Nikollës) është kryer në bazë të përmbajtjes së shtrirjes ndërtimore të Planit mja në territorin e Shën Nikollës) është kryer në bazë të përmbajtjes së shtrirjes ndërtimore të Planit mja në territorin e Shën Nikollës) është kryer në bazë të përmbajtjes së shtrirjes ndërtimore të Planit 
të Përgjithshëm Urbanistik për qytetin e Shën Nikollës, i miratuar nga Komuna e Shën Nikollës.të Përgjithshëm Urbanistik për qytetin e Shën Nikollës, i miratuar nga Komuna e Shën Nikollës.të Përgjithshëm Urbanistik për qytetin e Shën Nikollës, i miratuar nga Komuna e Shën Nikollës.
 Avokati i Popullit duke konsideruar se plani urbanistik nuk mund të jetë bazë ligjore për ndry- Avokati i Popullit duke konsideruar se plani urbanistik nuk mund të jetë bazë ligjore për ndry- Avokati i Popullit duke konsideruar se plani urbanistik nuk mund të jetë bazë ligjore për ndry-
shimin e bartësit të së drejtës së pronësisë së patundshmërisë, klasës së tokës dhe regjistrimit të saj shimin e bartësit të së drejtës së pronësisë së patundshmërisë, klasës së tokës dhe regjistrimit të saj shimin e bartësit të së drejtës së pronësisë së patundshmërisë, klasës së tokës dhe regjistrimit të saj shimin e bartësit të së drejtës së pronësisë së patundshmërisë, klasës së tokës dhe regjistrimit të saj shimin e bartësit të së drejtës së pronësisë së patundshmërisë, klasës së tokës dhe regjistrimit të saj 
në pronësi shtetërore, iu drejtua Sektorit për Kontroll dhe Mbikëqyrje në Agjencinë e Kadastrës së në pronësi shtetërore, iu drejtua Sektorit për Kontroll dhe Mbikëqyrje në Agjencinë e Kadastrës së në pronësi shtetërore, iu drejtua Sektorit për Kontroll dhe Mbikëqyrje në Agjencinë e Kadastrës së në pronësi shtetërore, iu drejtua Sektorit për Kontroll dhe Mbikëqyrje në Agjencinë e Kadastrës së në pronësi shtetërore, iu drejtua Sektorit për Kontroll dhe Mbikëqyrje në Agjencinë e Kadastrës së 
Patundshmërive, që të ndërmarrin veprime për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë gjatë veprimit të Patundshmërive, që të ndërmarrin veprime për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë gjatë veprimit të Patundshmërive, që të ndërmarrin veprime për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë gjatë veprimit të Patundshmërive, që të ndërmarrin veprime për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë gjatë veprimit të Patundshmërive, që të ndërmarrin veprime për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë gjatë veprimit të 
Seksionit, lidhur me rastin e përmendur.
 Procedura është në rrjedhë e sipër.
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                                          AP  nr. 2820/16AP  nr. 2820/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit parashtresë par-
ashtroi M.T. person me qëndrim të përkohshëm 
në Mbretërinë e Britanisë së Madhe, në të cilën në Mbretërinë e Britanisë së Madhe, në të cilën në Mbretërinë e Britanisë së Madhe, në të cilën 
kërkoi intervenim në NP Radiotelevizioni i Maqe-kërkoi intervenim në NP Radiotelevizioni i Maqe-kërkoi intervenim në NP Radiotelevizioni i Maqe-
donisë (RTVM) sepse ka qenë e obliguar me donisë (RTVM) sepse ka qenë e obliguar me donisë (RTVM) sepse ka qenë e obliguar me 
taksë radiodifuzive edhe pse përpara më shumë taksë radiodifuzive edhe pse përpara më shumë taksë radiodifuzive edhe pse përpara më shumë 
vitesh është çlajmëruar si banore e Republikës vitesh është çlajmëruar si banore e Republikës vitesh është çlajmëruar si banore e Republikës 
së Maqedonisë. 
 Duke e pasur parasysh se nga ana e par- Duke e pasur parasysh se nga ana e par- Duke e pasur parasysh se nga ana e par-
ashtrueses disa herë janë parashtruar kërkesa ashtrueses disa herë janë parashtruar kërkesa ashtrueses disa herë janë parashtruar kërkesa 
për lirimin nga taksa radiodifuzive, megjithatë për lirimin nga taksa radiodifuzive, megjithatë për lirimin nga taksa radiodifuzive, megjithatë për lirimin nga taksa radiodifuzive, megjithatë për lirimin nga taksa radiodifuzive, megjithatë 
nuk është vepruar sipas tyre, Avokati i Popul-nuk është vepruar sipas tyre, Avokati i Popul-nuk është vepruar sipas tyre, Avokati i Popul-nuk është vepruar sipas tyre, Avokati i Popul-nuk është vepruar sipas tyre, Avokati i Popul-
lit bëri mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi lëndën lit bëri mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi lëndën lit bëri mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi lëndën lit bëri mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi lëndën lit bëri mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi lëndën 
pranë RTVM, gjatë së cilës u konstatua se pranë RTVM, gjatë së cilës u konstatua se pranë RTVM, gjatë së cilës u konstatua se pranë RTVM, gjatë së cilës u konstatua se pranë RTVM, gjatë së cilës u konstatua se 
dëshmitë që i ka paraqitur parashtruesja pra-dëshmitë që i ka paraqitur parashtruesja pra-dëshmitë që i ka paraqitur parashtruesja pra-dëshmitë që i ka paraqitur parashtruesja pra-dëshmitë që i ka paraqitur parashtruesja pra-
në RTVM-ja për lirimin nga taksa radiodifuzive, në RTVM-ja për lirimin nga taksa radiodifuzive, në RTVM-ja për lirimin nga taksa radiodifuzive, në RTVM-ja për lirimin nga taksa radiodifuzive, në RTVM-ja për lirimin nga taksa radiodifuzive, 
për shkak të ndonjë lëshimi janë arkivuar pa u për shkak të ndonjë lëshimi janë arkivuar pa u për shkak të ndonjë lëshimi janë arkivuar pa u për shkak të ndonjë lëshimi janë arkivuar pa u për shkak të ndonjë lëshimi janë arkivuar pa u 
marrë në konsideratë dhe pa u vendosur sipas marrë në konsideratë dhe pa u vendosur sipas marrë në konsideratë dhe pa u vendosur sipas marrë në konsideratë dhe pa u vendosur sipas marrë në konsideratë dhe pa u vendosur sipas 
kërkesës.kërkesës.kërkesës.
 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit,  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit,  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit,  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit,  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, 
personi në fjalë është liruar nga pagesa e taksës personi në fjalë është liruar nga pagesa e taksës personi në fjalë është liruar nga pagesa e taksës personi në fjalë është liruar nga pagesa e taksës personi në fjalë është liruar nga pagesa e taksës 
radiodifi zive me të cilën ishte obliguar pabazë, radiodifi zive me të cilën ishte obliguar pabazë, radiodifi zive me të cilën ishte obliguar pabazë, radiodifi zive me të cilën ishte obliguar pabazë, radiodifi zive me të cilën ishte obliguar pabazë, 
gjithashtu është fshirë nga regjistri i obliguesve gjithashtu është fshirë nga regjistri i obliguesve gjithashtu është fshirë nga regjistri i obliguesve gjithashtu është fshirë nga regjistri i obliguesve gjithashtu është fshirë nga regjistri i obliguesve 
për taksë radiodifi zive.për taksë radiodifi zive.për taksë radiodifi zive.

                                          AP  nr. 3771/16AP  nr. 3771/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit parashtresë par-
ashtroi G.Z. nga Shkupi në të cilën kërkoi in-
tervenim pranë Qytetit të Shkupit sepse obligo-
hej me tatim mbi pronën, për banesë të cilën e 
kishte shitur përpara disa viteve.
 Avokati i Popullit duke vepruar sipas par-
ashtresës, kërkoi nga shërbimet kompetente të 
Qytetit të Shkupit që rasti konkret të shqyrto-
het duke i pasur parasysh rrethanat, faktet dhe het duke i pasur parasysh rrethanat, faktet dhe 
dëshmitë, menjëherë të ndërmerren veprime që dëshmitë, menjëherë të ndërmerren veprime që dëshmitë, menjëherë të ndërmerren veprime që 
aktvendimet e miratuara për tatimin mbi pro-aktvendimet e miratuara për tatimin mbi pro-aktvendimet e miratuara për tatimin mbi pro-
nën, të cilët nuk përputhen me gjendjen faktike nën, të cilët nuk përputhen me gjendjen faktike nën, të cilët nuk përputhen me gjendjen faktike 
të shfuqizohen ose ndryshohen, ndërsa mjetet e të shfuqizohen ose ndryshohen, ndërsa mjetet e të shfuqizohen ose ndryshohen, ndërsa mjetet e 
arkëtuara eventuale në para të kthehen.arkëtuara eventuale në para të kthehen.arkëtuara eventuale në para të kthehen.
 Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua  Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua  Sugjerimi i Avokatit të Popullit u pranua 
dhe personi, parashtrues i parashtresës, u çreg-dhe personi, parashtrues i parashtresës, u çreg-dhe personi, parashtrues i parashtresës, u çreg-
jistrua nga evidenca, si obligues tatimor në bazë jistrua nga evidenca, si obligues tatimor në bazë jistrua nga evidenca, si obligues tatimor në bazë 
të tatimit mbi pronë për banesën në fjalë.të tatimit mbi pronë për banesën në fjalë.të tatimit mbi pronë për banesën në fjalë.

                                          AP  nr. 3363/16. 3363/16AP  nr. 3363/16AP  nr
 Qytetari B.S. nga Shkupi, parashtroi par- Qytetari B.S. nga Shkupi, parashtroi par- Qytetari B.S. nga Shkupi, parashtroi par-
ashtresë në të cilën kërkoi intervenim në Drej-ashtresë në të cilën kërkoi intervenim në Drej-ashtresë në të cilën kërkoi intervenim në Drej-
torinë e të Ardhurave Publike – Drejtoria Rajon-torinë e të Ardhurave Publike – Drejtoria Rajon-torinë e të Ardhurave Publike – Drejtoria Rajon-
ale - Shkup (DAP), për shkak të mosveprimit në ale - Shkup (DAP), për shkak të mosveprimit në ale - Shkup (DAP), për shkak të mosveprimit në 
përputhje me përmbajtjen e Aktvendimit të Min-përputhje me përmbajtjen e Aktvendimit të Min-përputhje me përmbajtjen e Aktvendimit të Min-
istrisë për Financa, me të cilin është marrë në istrisë për Financa, me të cilin është marrë në istrisë për Financa, me të cilin është marrë në 
konsideratë ankesa e tij dhe lënda është kthyer konsideratë ankesa e tij dhe lënda është kthyer konsideratë ankesa e tij dhe lënda është kthyer 
për rishikim dhe rivendosje.për rishikim dhe rivendosje.për rishikim dhe rivendosje.
 Avokati i Popullit në bazë të dëshmive të  Avokati i Popullit në bazë të dëshmive të  Avokati i Popullit në bazë të dëshmive të 
siguruara me shkrim, konstatoi se në proce-siguruara me shkrim, konstatoi se në proce-siguruara me shkrim, konstatoi se në proce-
durën e ripësëritur nga DAP, vendimi është mi-durën e ripësëritur nga DAP, vendimi është mi-durën e ripësëritur nga DAP, vendimi është mi-
ratuar në kohë, por një kohë të gjatë (më shumë ratuar në kohë, por një kohë të gjatë (më shumë ratuar në kohë, por një kohë të gjatë (më shumë 
se një vit), kopja e të njëjtit nuk është dërguar se një vit), kopja e të njëjtit nuk është dërguar se një vit), kopja e të njëjtit nuk është dërguar 
në mënyrë të rregullt deri te parashtruesi, e as në mënyrë të rregullt deri te parashtruesi, e as në mënyrë të rregullt deri te parashtruesi, e as 
nuk janë bërë përpjekje që të ndërmerren vep-nuk janë bërë përpjekje që të ndërmerren vep-nuk janë bërë përpjekje që të ndërmerren vep-
rime të tilla. rime të tilla. rime të tilla. 
 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit për  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit për  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit për 
ndërmarrjen e masave në këtë drejtim, kopja e ndërmarrjen e masave në këtë drejtim, kopja e ndërmarrjen e masave në këtë drejtim, kopja e 
aktvendimit në fjalë iu dërgua qytetarit-parash-aktvendimit në fjalë iu dërgua qytetarit-parash-aktvendimit në fjalë iu dërgua qytetarit-parash-
truesit.truesit.truesit.

                                          AP  nr. 317/16. 317/16. 317/16AP  nr. 317/16AP  nr
 Qytetari D.A. nga Strumica, përmes par- Qytetari D.A. nga Strumica, përmes par- Qytetari D.A. nga Strumica, përmes par-
ashtresës deri te Avokati i Popullit kërkoi inter-ashtresës deri te Avokati i Popullit kërkoi inter-ashtresës deri te Avokati i Popullit kërkoi inter-
venim në Gjykatën Themelore Shkupi 1 - Shkup venim në Gjykatën Themelore Shkupi 1 - Shkup venim në Gjykatën Themelore Shkupi 1 - Shkup 
sepse nuk kishte pranuar përgjigje për 3 kërke-sepse nuk kishte pranuar përgjigje për 3 kërke-sepse nuk kishte pranuar përgjigje për 3 kërke-
sa.
 Gjatë rrjedhës së procedurës, në vend që  Gjatë rrjedhës së procedurës, në vend që  Gjatë rrjedhës së procedurës, në vend që 
të veproj sipas kërkesës së Avokatit të Popul-të veproj sipas kërkesës së Avokatit të Popul-të veproj sipas kërkesës së Avokatit të Popul-
lit për dërgimin e shpjegimeve, informatave lit për dërgimin e shpjegimeve, informatave lit për dërgimin e shpjegimeve, informatave 
dhe dëshmive për rastin në fjalë, gjykata kërkoi dhe dëshmive për rastin në fjalë, gjykata kërkoi dhe dëshmive për rastin në fjalë, gjykata kërkoi 
t’i dërgohet parashtresa e parashtruesit, në t’i dërgohet parashtresa e parashtruesit, në t’i dërgohet parashtresa e parashtruesit, në 
mënyrë që të mund të kryej kontroll lidhur me 
të dhënat e parashtruesit.
 Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën 
e këtillë të veprimit, Gjykata e pengon punën 
e tij në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve 
dhe paraqiti rekomandim përkatës, me ç’rast u 
veprua plotësisht konform intervenimit në fjalë.
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                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 519/16
Një qytetar nga Manastiri parashtroi parashtresë në të cilën vuri në dukje shkeljen e të drejtës Një qytetar nga Manastiri parashtroi parashtresë në të cilën vuri në dukje shkeljen e të drejtës Një qytetar nga Manastiri parashtroi parashtresë në të cilën vuri në dukje shkeljen e të drejtës 

për pagesën në kohë të pensionit të pleqërisë me element të huaj nga ana e FSPIM - Seksioni për për pagesën në kohë të pensionit të pleqërisë me element të huaj nga ana e FSPIM - Seksioni për për pagesën në kohë të pensionit të pleqërisë me element të huaj nga ana e FSPIM - Seksioni për 
pagimin e pensioneve. Përkatësisht, sipas të dhënave të parashtresës dhe dëshmive të bashkëngjitura pagimin e pensioneve. Përkatësisht, sipas të dhënave të parashtresës dhe dëshmive të bashkëngjitura pagimin e pensioneve. Përkatësisht, sipas të dhënave të parashtresës dhe dëshmive të bashkëngjitura 
ndaj të njëjtës, qytetarit i është njohur e drejta e shfrytëzimit të pension proporcional të pensionit të ndaj të njëjtës, qytetarit i është njohur e drejta e shfrytëzimit të pension proporcional të pensionit të ndaj të njëjtës, qytetarit i është njohur e drejta e shfrytëzimit të pension proporcional të pensionit të 
pleqërisë, në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes për sigurim social me Austrinë. Për shkak se pleqërisë, në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes për sigurim social me Austrinë. Për shkak se pleqërisë, në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes për sigurim social me Austrinë. Për shkak se 
Fondi nuk ka vepruar sipas aktvendimit të miratuar dhe nuk e ka paguar dallimin deri në shumën më Fondi nuk ka vepruar sipas aktvendimit të miratuar dhe nuk e ka paguar dallimin deri në shumën më Fondi nuk ka vepruar sipas aktvendimit të miratuar dhe nuk e ka paguar dallimin deri në shumën më 
të ulët të pensionit, qytetari me shkresë i është drejtuar Fondit. Me shkresë kthyese Fondi e ka njoftuar të ulët të pensionit, qytetari me shkresë i është drejtuar Fondit. Me shkresë kthyese Fondi e ka njoftuar të ulët të pensionit, qytetari me shkresë i është drejtuar Fondit. Me shkresë kthyese Fondi e ka njoftuar 
se, në mënyrë që të mund të veproj dhe ta paguaj dallimin, qytetari duhet çdo muaj të dorëzoj certi-se, në mënyrë që të mund të veproj dhe ta paguaj dallimin, qytetari duhet çdo muaj të dorëzoj certi-se, në mënyrë që të mund të veproj dhe ta paguaj dallimin, qytetari duhet çdo muaj të dorëzoj certi-
fi katë të llogarisë devizore për të ardhurat pensionale pranë Seksionit për pagimin e pensioneve. Pas fi katë të llogarisë devizore për të ardhurat pensionale pranë Seksionit për pagimin e pensioneve. Pas fi katë të llogarisë devizore për të ardhurat pensionale pranë Seksionit për pagimin e pensioneve. Pas 
kësaj shkrese, qytetari përsëri i është drejtuar Fondit duke e vënë në dukje se nuk është në gjendje të kësaj shkrese, qytetari përsëri i është drejtuar Fondit duke e vënë në dukje se nuk është në gjendje të kësaj shkrese, qytetari përsëri i është drejtuar Fondit duke e vënë në dukje se nuk është në gjendje të 
veproj sipas kësaj kërkese sepse organi i huaj, për shkak të shumës së ulët të pensionit, pensionin që veproj sipas kësaj kërkese sepse organi i huaj, për shkak të shumës së ulët të pensionit, pensionin që veproj sipas kësaj kërkese sepse organi i huaj, për shkak të shumës së ulët të pensionit, pensionin që 
e ka pranuar nga Austria dhe i cili është në shumë prej 36.27 Euro, pagesën nuk e bën çdo muaj por e ka pranuar nga Austria dhe i cili është në shumë prej 36.27 Euro, pagesën nuk e bën çdo muaj por e ka pranuar nga Austria dhe i cili është në shumë prej 36.27 Euro, pagesën nuk e bën çdo muaj por 
në çdo tremujor.
 Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës ndërmori masa për kontrollin e të dhënave  Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës ndërmori masa për kontrollin e të dhënave  Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës ndërmori masa për kontrollin e të dhënave 
dhe iu drejtua me Kërkesë Fondit për Sigurim Pensional Invalidor të Maqedonisë që t’i dërgojë infor-dhe iu drejtua me Kërkesë Fondit për Sigurim Pensional Invalidor të Maqedonisë që t’i dërgojë infor-dhe iu drejtua me Kërkesë Fondit për Sigurim Pensional Invalidor të Maqedonisë që t’i dërgojë infor-
matë me shkrim për bazën juridike nga e cila rezulton obligimi i qytetarit për dërgimin e ekstraktit matë me shkrim për bazën juridike nga e cila rezulton obligimi i qytetarit për dërgimin e ekstraktit matë me shkrim për bazën juridike nga e cila rezulton obligimi i qytetarit për dërgimin e ekstraktit 
mujor të llogarisë devizore të transaksionit si parakusht për t’u kryer pagesa e pensionit të pleqërisë. mujor të llogarisë devizore të transaksionit si parakusht për t’u kryer pagesa e pensionit të pleqërisë. mujor të llogarisë devizore të transaksionit si parakusht për t’u kryer pagesa e pensionit të pleqërisë. 
Së këtejmi, Avokati i Popullit sugjeroi që të merret parasysh se organi i huaj nuk dërgon ekstrakte mu-Së këtejmi, Avokati i Popullit sugjeroi që të merret parasysh se organi i huaj nuk dërgon ekstrakte mu-Së këtejmi, Avokati i Popullit sugjeroi që të merret parasysh se organi i huaj nuk dërgon ekstrakte mu-
jore nga llogaria devizore, kështu që në këtë kontekst organet, në bashkëpunim të ndërsjellë të gjejnë jore nga llogaria devizore, kështu që në këtë kontekst organet, në bashkëpunim të ndërsjellë të gjejnë jore nga llogaria devizore, kështu që në këtë kontekst organet, në bashkëpunim të ndërsjellë të gjejnë 
mënyrë për zgjidhjen e problemit.
 Duke vepruar sipas kërkesës, Fondi e njoftoi Avokatin e Popullit se pas këqyrjes mbi shkresat e  Duke vepruar sipas kërkesës, Fondi e njoftoi Avokatin e Popullit se pas këqyrjes mbi shkresat e  Duke vepruar sipas kërkesës, Fondi e njoftoi Avokatin e Popullit se pas këqyrjes mbi shkresat e 
lëndës është konstatuar se qytetarit i është paguar dallimi i pensionit përfundimisht deri në muajin nën-lëndës është konstatuar se qytetarit i është paguar dallimi i pensionit përfundimisht deri në muajin nën-lëndës është konstatuar se qytetarit i është paguar dallimi i pensionit përfundimisht deri në muajin nën-
tor të vitit 2015, kurse shuma e mbetur do t’i paguhet menjëherë pas dërgimit të ekstraktit të llogarisë tor të vitit 2015, kurse shuma e mbetur do t’i paguhet menjëherë pas dërgimit të ekstraktit të llogarisë tor të vitit 2015, kurse shuma e mbetur do t’i paguhet menjëherë pas dërgimit të ekstraktit të llogarisë 
devizore për të gjitha shumat të cilat i ka pranuar parashtruesi i parashtresës nga organi i huaj. Fondi devizore për të gjitha shumat të cilat i ka pranuar parashtruesi i parashtresës nga organi i huaj. Fondi devizore për të gjitha shumat të cilat i ka pranuar parashtruesi i parashtresës nga organi i huaj. Fondi 
veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe në vend të ekstraktit mujor të llogarisë devizore, veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe në vend të ekstraktit mujor të llogarisë devizore, veproi sipas sugjerimit të Avokatit të Popullit dhe në vend të ekstraktit mujor të llogarisë devizore, 
qytetari deri te Fondi do të dërgoj dy herë në vit ekstrakt të llogarisë devizore.

                                          AP  nr. 234/16AP  nr. 234/16AP  nr
 Një qytetar nga Kërçova parashtroi par-
ashtresë për mbrojtjen e të drejtave pranë 
Shoqatës Auto Moto Maqedoni – Kërçovë për 
shkak të zvarritjes së procedurës për trajnimin 
për dhënien e provimit për shofer të kategorisë 
C. Pas pranimit të parashtresës përfaqësues i 
Avokatit të Popullit zhvilloi bisedë telefonike me 
kompetentët e SHAM Kërçovë, duke sugjeruar se 
janë të obliguar që procedura për trajnim duhet 
të vazhdoj pandërprerë në mënyrë që kandida-
ti të mund ta realizoj të drejtën e dhënies së 
provimit për leje shoferi.
 Sugjerimi u pranua dhe menjëherë vazh-
doi trajnimi dhe, për një periudhë të shkurtër, 
pas 10 ditëve, parashtruesi i parashtresës, per-
sonalisht u paraqit dhe me kënaqësi deklaroi se 
e ka kryer trajnimin dhe e ka dhënë provimin 
për shofer për kategorinë C.

                                          AP  nr. 212/16AP  nr. 212/16AP  nr
 Një qytetar nga Tetova kërkoi intervenim  Një qytetar nga Tetova kërkoi intervenim  Një qytetar nga Tetova kërkoi intervenim 
për shkak të zvarritjes së procedurës për ven-për shkak të zvarritjes së procedurës për ven-për shkak të zvarritjes së procedurës për ven-
dosje sipas Kërkesës së parashtruar në vitin dosje sipas Kërkesës së parashtruar në vitin dosje sipas Kërkesës së parashtruar në vitin 
2014, për pranimin në shtetësi mbi bazë të mar-2014, për pranimin në shtetësi mbi bazë të mar-2014, për pranimin në shtetësi mbi bazë të mar-
tesës.
 Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i 
Popullit iu drejtua Ministrisë së Punëve të Brend-Popullit iu drejtua Ministrisë së Punëve të Brend-Popullit iu drejtua Ministrisë së Punëve të Brend-
shme – Sektori për Gjendje Civile – Sektori për shme – Sektori për Gjendje Civile – Sektori për shme – Sektori për Gjendje Civile – Sektori për 
Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe sugjeroi Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe sugjeroi Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe sugjeroi Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe sugjeroi Punë Administrative-Mbikëqyrëse dhe sugjeroi 
që të veprohet sipas kërkesës së parashtruesit që të veprohet sipas kërkesës së parashtruesit që të veprohet sipas kërkesës së parashtruesit që të veprohet sipas kërkesës së parashtruesit që të veprohet sipas kërkesës së parashtruesit 
sepse ishin plotësuar të gjitha parakushtet për sepse ishin plotësuar të gjitha parakushtet për sepse ishin plotësuar të gjitha parakushtet për sepse ishin plotësuar të gjitha parakushtet për sepse ishin plotësuar të gjitha parakushtet për 
vendosje. vendosje. vendosje. 
 Sugjerimi u pranua nga ana e sektorit kom- Sugjerimi u pranua nga ana e sektorit kom- Sugjerimi u pranua nga ana e sektorit kom- Sugjerimi u pranua nga ana e sektorit kom- Sugjerimi u pranua nga ana e sektorit kom-
petent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme petent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme petent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme petent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme petent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Avokati i Popullit u njoftua se është mirat-dhe Avokati i Popullit u njoftua se është mirat-dhe Avokati i Popullit u njoftua se është mirat-dhe Avokati i Popullit u njoftua se është mirat-dhe Avokati i Popullit u njoftua se është mirat-
uar Aktvendim për pranimin e parashtruesit në uar Aktvendim për pranimin e parashtruesit në uar Aktvendim për pranimin e parashtruesit në uar Aktvendim për pranimin e parashtruesit në uar Aktvendim për pranimin e parashtruesit në 
shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.
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                                          AP  nrAP  nrAP  nr. AP  nr. AP  nr 208/16
Deri te Avokati i Popullit personi V.R. nga Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi inter-Deri te Avokati i Popullit personi V.R. nga Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi inter-Deri te Avokati i Popullit personi V.R. nga Shkupi parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi inter-

venim, me qëllim të zbatimit të procedurës për përmbarim, për borxh të cilin djali i saj e ka paguar.venim, me qëllim të zbatimit të procedurës për përmbarim, për borxh të cilin djali i saj e ka paguar.venim, me qëllim të zbatimit të procedurës për përmbarim, për borxh të cilin djali i saj e ka paguar.
 Përkatësisht, në parashtresë theksohet se djali i saj e ka paguar shumën e plotë të mjeteve, të  Përkatësisht, në parashtresë theksohet se djali i saj e ka paguar shumën e plotë të mjeteve, të  Përkatësisht, në parashtresë theksohet se djali i saj e ka paguar shumën e plotë të mjeteve, të 
përcaktuara me Aktgjykimin e miratuar nga ana e Gjykatës Themelore Shkupi 1 - Shkup, megjithatë, përcaktuara me Aktgjykimin e miratuar nga ana e Gjykatës Themelore Shkupi 1 - Shkup, megjithatë, përcaktuara me Aktgjykimin e miratuar nga ana e Gjykatës Themelore Shkupi 1 - Shkup, megjithatë, 
pas një kohe të caktuar llogaria e transakcionit i është bllokuar nga ana e përmbaruesit, për shkak të pas një kohe të caktuar llogaria e transakcionit i është bllokuar nga ana e përmbaruesit, për shkak të pas një kohe të caktuar llogaria e transakcionit i është bllokuar nga ana e përmbaruesit, për shkak të 
arkëtimit të borxhit të njëjtë.arkëtimit të borxhit të njëjtë.arkëtimit të borxhit të njëjtë.
 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përmbaruesi e debllokoi llogarinë e djalit të parashtrueses  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përmbaruesi e debllokoi llogarinë e djalit të parashtrueses  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përmbaruesi e debllokoi llogarinë e djalit të parashtrueses 
për shkak se pakontestueshëm u konstatua se borxhliu në tërësi e ka paguar borxhin me të cilin është për shkak se pakontestueshëm u konstatua se borxhliu në tërësi e ka paguar borxhin me të cilin është për shkak se pakontestueshëm u konstatua se borxhliu në tërësi e ka paguar borxhin me të cilin është për shkak se pakontestueshëm u konstatua se borxhliu në tërësi e ka paguar borxhin me të cilin është për shkak se pakontestueshëm u konstatua se borxhliu në tërësi e ka paguar borxhin me të cilin është 
obliguar me aktgjykimin konkret dhe njëkohësisht e ndërpreu procedurën e përmbarimit.obliguar me aktgjykimin konkret dhe njëkohësisht e ndërpreu procedurën e përmbarimit.obliguar me aktgjykimin konkret dhe njëkohësisht e ndërpreu procedurën e përmbarimit.obliguar me aktgjykimin konkret dhe njëkohësisht e ndërpreu procedurën e përmbarimit.obliguar me aktgjykimin konkret dhe njëkohësisht e ndërpreu procedurën e përmbarimit.

                                          AP  nrAP  nrAP  nr. AP  nr. AP  nr 2637/16
Një qytetar i fshatit Likovë parashtroi parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi i Një qytetar i fshatit Likovë parashtroi parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi i Një qytetar i fshatit Likovë parashtroi parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi i Një qytetar i fshatit Likovë parashtroi parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi i Një qytetar i fshatit Likovë parashtroi parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi i 

Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë, Qendra për Punësim - Kumanovë. Në të vërtetë, Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë, Qendra për Punësim - Kumanovë. Në të vërtetë, Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë, Qendra për Punësim - Kumanovë. Në të vërtetë, Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë, Qendra për Punësim - Kumanovë. Në të vërtetë, Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë, Qendra për Punësim - Kumanovë. Në të vërtetë, 
parashtruesja e parashtresës theksonte se e ka  kryer Fakultetin Ekonomik dhe e ka fi tuar titullin parashtruesja e parashtresës theksonte se e ka  kryer Fakultetin Ekonomik dhe e ka fi tuar titullin parashtruesja e parashtresës theksonte se e ka  kryer Fakultetin Ekonomik dhe e ka fi tuar titullin parashtruesja e parashtresës theksonte se e ka  kryer Fakultetin Ekonomik dhe e ka fi tuar titullin parashtruesja e parashtresës theksonte se e ka  kryer Fakultetin Ekonomik dhe e ka fi tuar titullin 
“Bachelor”, ndërkohë që i ka dhënë të gjitha provimet për përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe “Bachelor”, ndërkohë që i ka dhënë të gjitha provimet për përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe “Bachelor”, ndërkohë që i ka dhënë të gjitha provimet për përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe 
metodike në institucion të lartë të akredituar arsimor. Në vitin shkollor 2015/2016 është punësuar në metodike në institucion të lartë të akredituar arsimor. Në vitin shkollor 2015/2016 është punësuar në metodike në institucion të lartë të akredituar arsimor. Në vitin shkollor 2015/2016 është punësuar në 
Shkollën e Mesme Komunale “Pero Nakov” në Kumanovë si arsimtare e lëndëve ekonomike (prakti-Shkollën e Mesme Komunale “Pero Nakov” në Kumanovë si arsimtare e lëndëve ekonomike (prakti-Shkollën e Mesme Komunale “Pero Nakov” në Kumanovë si arsimtare e lëndëve ekonomike (prakti-
kante) me kohë të caktuar, deri në kthimin e punëtorit nga pushimi mjekësor. Gjithashtu, edhe këtë kante) me kohë të caktuar, deri në kthimin e punëtorit nga pushimi mjekësor. Gjithashtu, edhe këtë kante) me kohë të caktuar, deri në kthimin e punëtorit nga pushimi mjekësor. Gjithashtu, edhe këtë 
vit shkollor, Shkolla e Mesme Komunale “Pero Nakov” në Kumanovë ka pasur nevojë për arsimtar vit shkollor, Shkolla e Mesme Komunale “Pero Nakov” në Kumanovë ka pasur nevojë për arsimtar vit shkollor, Shkolla e Mesme Komunale “Pero Nakov” në Kumanovë ka pasur nevojë për arsimtar 
të lëndëve ekonomike, për çka punëdhënësi në shtator të vitit 2016 deri te Agjencia për Punësim e të lëndëve ekonomike, për çka punëdhënësi në shtator të vitit 2016 deri te Agjencia për Punësim e të lëndëve ekonomike, për çka punëdhënësi në shtator të vitit 2016 deri te Agjencia për Punësim e 
Republikës së Maqedonisë – Qendra për Punësim – Kumanovë, ka parashtruar Kërkesë për nevojën Republikës së Maqedonisë – Qendra për Punësim – Kumanovë, ka parashtruar Kërkesë për nevojën Republikës së Maqedonisë – Qendra për Punësim – Kumanovë, ka parashtruar Kërkesë për nevojën 
e punësimit të punëtorit, me autorizim përkatës-Kërkesë për sigurim të detyrueshëm social. I vetmi e punësimit të punëtorit, me autorizim përkatës-Kërkesë për sigurim të detyrueshëm social. I vetmi e punësimit të punëtorit, me autorizim përkatës-Kërkesë për sigurim të detyrueshëm social. I vetmi 
kandidat, për këtë vend pune, ka qenë parashtruesja e parashtresës, por nga Agjencia për Punësim kandidat, për këtë vend pune, ka qenë parashtruesja e parashtresës, por nga Agjencia për Punësim kandidat, për këtë vend pune, ka qenë parashtruesja e parashtresës, por nga Agjencia për Punësim 
nuk është pranuar Kërkesa, përkatësisht nuk është dhënë pëlqimi për punësim, me arsyetimin se për nuk është pranuar Kërkesa, përkatësisht nuk është dhënë pëlqimi për punësim, me arsyetimin se për nuk është pranuar Kërkesa, përkatësisht nuk është dhënë pëlqimi për punësim, me arsyetimin se për 
atë vend pune nevojitet kandidat-arsimtar i cili ka fi tuar 240 EKTS, ndërsa parashtruesja ka pasur 180 atë vend pune nevojitet kandidat-arsimtar i cili ka fi tuar 240 EKTS, ndërsa parashtruesja ka pasur 180 atë vend pune nevojitet kandidat-arsimtar i cili ka fi tuar 240 EKTS, ndërsa parashtruesja ka pasur 180 
EKTS. EKTS. EKTS. 
 Pas pranimit të parashtresës, është realizuar vizitë zyrtare si dhe është biseduar me udhëheqësin  Pas pranimit të parashtresës, është realizuar vizitë zyrtare si dhe është biseduar me udhëheqësin  Pas pranimit të parashtresës, është realizuar vizitë zyrtare si dhe është biseduar me udhëheqësin 
e Qendrës për Punësim në Kumanovë, i cili si argument për refuzimin e Kërkesës potencoi se pëlqimi e Qendrës për Punësim në Kumanovë, i cili si argument për refuzimin e Kërkesës potencoi se pëlqimi e Qendrës për Punësim në Kumanovë, i cili si argument për refuzimin e Kërkesës potencoi se pëlqimi 
nuk është dhënë në përputhje me nenin 2 të Ligjit për mësimdhënës në shkollat fi llore dhe të mesme nuk është dhënë në përputhje me nenin 2 të Ligjit për mësimdhënës në shkollat fi llore dhe të mesme nuk është dhënë në përputhje me nenin 2 të Ligjit për mësimdhënës në shkollat fi llore dhe të mesme 
në të cilin është paraparë që mësimdhënësi duhet të ketë fi tuar 240 EKTS.në të cilin është paraparë që mësimdhënësi duhet të ketë fi tuar 240 EKTS.në të cilin është paraparë që mësimdhënësi duhet të ketë fi tuar 240 EKTS.
 Në bisedën me udhëheqësin Qendrës për Punësim në Kumanovë, Avokati i Popullit sugjeroi se,  Në bisedën me udhëheqësin Qendrës për Punësim në Kumanovë, Avokati i Popullit sugjeroi se,  Në bisedën me udhëheqësin Qendrës për Punësim në Kumanovë, Avokati i Popullit sugjeroi se, 
në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mësimdhënës në shkollat fi llore dhe të mesme, në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mësimdhënës në shkollat fi llore dhe të mesme, në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mësimdhënës në shkollat fi llore dhe të mesme, 
zbatimi do të fi lloj nga viti shkollor 2018/2019, përkatësisht dispozita të cilës i referohet Agjencia nuk zbatimi do të fi lloj nga viti shkollor 2018/2019, përkatësisht dispozita të cilës i referohet Agjencia nuk zbatimi do të fi lloj nga viti shkollor 2018/2019, përkatësisht dispozita të cilës i referohet Agjencia nuk 
mund të zbatohet në vitin shkollor 2015/2016.mund të zbatohet në vitin shkollor 2015/2016.mund të zbatohet në vitin shkollor 2015/2016.
 Avokati i Popullit deri te Drejtori i Agjencisë për Punësim në Republikën e Maqedonisë dërgoi  Avokati i Popullit deri te Drejtori i Agjencisë për Punësim në Republikën e Maqedonisë dërgoi  Avokati i Popullit deri te Drejtori i Agjencisë për Punësim në Republikën e Maqedonisë dërgoi 
kërkesë me sugjerim se me këtë lloj veprimi cenohen të drejtat e parashtrueses së parashtresës nga kërkesë me sugjerim se me këtë lloj veprimi cenohen të drejtat e parashtrueses së parashtresës nga kërkesë me sugjerim se me këtë lloj veprimi cenohen të drejtat e parashtrueses së parashtresës nga 
fusha e marrëdhënies së punës, në atë mënyrë që edhe pse me ligj i plotëson kushtet e parapara për fusha e marrëdhënies së punës, në atë mënyrë që edhe pse me ligj i plotëson kushtet e parapara për fusha e marrëdhënies së punës, në atë mënyrë që edhe pse me ligj i plotëson kushtet e parapara për 
themelimin e marrëdhënies së punës si arsimtar, nuk i mundësohet realizimi i kësaj të drejte.themelimin e marrëdhënies së punës si arsimtar, nuk i mundësohet realizimi i kësaj të drejte.themelimin e marrëdhënies së punës si arsimtar, nuk i mundësohet realizimi i kësaj të drejte.
 Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - Shkup veproi sipas sugjerimit, me ç’rast me  Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - Shkup veproi sipas sugjerimit, me ç’rast me  Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - Shkup veproi sipas sugjerimit, me ç’rast me 
shkrim e njoftoi Avokatin e Popullit se problemi është zgjidhur, në atë mënyrë që është zbatuar Kërkesa shkrim e njoftoi Avokatin e Popullit se problemi është zgjidhur, në atë mënyrë që është zbatuar Kërkesa shkrim e njoftoi Avokatin e Popullit se problemi është zgjidhur, në atë mënyrë që është zbatuar Kërkesa 
për sigurim të detyrueshëm social të parashtrueses nga ana e Qendrës për Punësim Kumanovë.për sigurim të detyrueshëm social të parashtrueses nga ana e Qendrës për Punësim Kumanovë.për sigurim të detyrueshëm social të parashtrueses nga ana e Qendrës për Punësim Kumanovë.
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                                          AP  nr. 2815/16AP  nr. 2815/16AP  nr
 Qytetari R.M. nga Shkupi, parashtroi par- Qytetari R.M. nga Shkupi, parashtroi par- Qytetari R.M. nga Shkupi, parashtroi par-
ashtresë për shkak të rregullimit të gjendjes me ashtresë për shkak të rregullimit të gjendjes me ashtresë për shkak të rregullimit të gjendjes me 
borxhin e mbetur për energjinë e harxhuar elek-borxhin e mbetur për energjinë e harxhuar elek-borxhin e mbetur për energjinë e harxhuar elek-
trike.
 Avokati i Popullit iu drejtua me shkrim EVN 
Maqedoni SHA-Shkup, me kërkesë për sqarimin, 
informimin dhe dëshmitë për rastin e përmen-
dur.
 Duke vepruar sipas kërkesës, EVN Maqe-
doni SHA –Shkup informoi se për arkëtimin e 
borxhit janë paraqitur padi, por se në afatin e 
përcaktuar ligjor nuk janë ndërmarrë veprime 
për transferin e tyre deri te noterët/përmba-
ruesit kompetent.
 Në korrelacion me këtë, Avokati i Popul-
lit konstatoi se EVN për borxhin e përfshirë në 
paditë e cekura, e ka humbur të drejtën që të 
kërkoj arkëtimin e detyrueshëm dhe për gjend-
jen e këtillë u informua edhe parashtruesi i par-
ashtresës.

                                          AP  nr. 2045/16. 2045/16. 2045/16AP  nr. 2045/16AP  nr
 S.A. nga Gostivari, si shfrytëzues i ndihmës  S.A. nga Gostivari, si shfrytëzues i ndihmës  S.A. nga Gostivari, si shfrytëzues i ndihmës 
sociale, kërkoi intervenimin e Avokatit të Popul-sociale, kërkoi intervenimin e Avokatit të Popul-sociale, kërkoi intervenimin e Avokatit të Popul-
lit para përmbaruesit, për shkak të bllokimit të lit para përmbaruesit, për shkak të bllokimit të lit para përmbaruesit, për shkak të bllokimit të 
llogarisë së transaksionit për një periudhë prej 5 llogarisë së transaksionit për një periudhë prej 5 llogarisë së transaksionit për një periudhë prej 5 
muajve, gjatë zbatimit të procedurës së përm-muajve, gjatë zbatimit të procedurës së përm-muajve, gjatë zbatimit të procedurës së përm-
barimit.
 Konkretisht, mjetet nga llogaria e transak-
sionit për periudhën e përmendur, i janë marrë 
për arkëtimin e borxhit, për të cilin ka qenë i 
ngarkuar me aktvendim të plotfuqishëm dhe 
ekzekutiv.ekzekutiv.ekzekutiv.
 Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit  Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit  Pas sugjerimit të Avokatit të Popullit 
për parregullsitë e kryera gjatë përmbarimit, për parregullsitë e kryera gjatë përmbarimit, për parregullsitë e kryera gjatë përmbarimit, 
përmbaruesi e debllokoi llogarinë e transaksionit përmbaruesi e debllokoi llogarinë e transaksionit përmbaruesi e debllokoi llogarinë e transaksionit 
të parashtruesit. Gjithashtu, fi lloi edhe proce-të parashtruesit. Gjithashtu, fi lloi edhe proce-të parashtruesit. Gjithashtu, fi lloi edhe proce-
dura për kthimin e mjeteve të marra në para, dura për kthimin e mjeteve të marra në para, dura për kthimin e mjeteve të marra në para, 
sepse ishte e padiskutueshme se bëhej fjalë për sepse ishte e padiskutueshme se bëhej fjalë për sepse ishte e padiskutueshme se bëhej fjalë për 
mosrespektimin e dispozitave ligjore të Ligjit mosrespektimin e dispozitave ligjore të Ligjit mosrespektimin e dispozitave ligjore të Ligjit 
për përmbarim të cilat kanë të bëjnë me për-për përmbarim të cilat kanë të bëjnë me për-për përmbarim të cilat kanë të bëjnë me për-
jashtimin nga përmbarimi.jashtimin nga përmbarimi.jashtimin nga përmbarimi.

                                          AP  nr. AP  nr. AP  nr 2835/16
Një qytetar nga Komuna e Vasilevës, parashtroi parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën Një qytetar nga Komuna e Vasilevës, parashtroi parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën Një qytetar nga Komuna e Vasilevës, parashtroi parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën 

potencoi se në vitin 2013 ka parashtruar ankesë kundër Aktvendimit për realizimin e të drejtës për potencoi se në vitin 2013 ka parashtruar ankesë kundër Aktvendimit për realizimin e të drejtës për potencoi se në vitin 2013 ka parashtruar ankesë kundër Aktvendimit për realizimin e të drejtës për 
pension pleqërie deri te Komisioni Shtetëror i Shkallës së Dytë. Sipas ankesës, tre vite nuk ka pranuar pension pleqërie deri te Komisioni Shtetëror i Shkallës së Dytë. Sipas ankesës, tre vite nuk ka pranuar pension pleqërie deri te Komisioni Shtetëror i Shkallës së Dytë. Sipas ankesës, tre vite nuk ka pranuar 
kurrfarë përgjigje.
 Në bazë të fakteve të paraqitura është ngritur procedurë në të cilën Avokati i Popullit, me qëllim  Në bazë të fakteve të paraqitura është ngritur procedurë në të cilën Avokati i Popullit, me qëllim  Në bazë të fakteve të paraqitura është ngritur procedurë në të cilën Avokati i Popullit, me qëllim 
të analizimit të të gjitha fakteve dhe rrethanave, iu drejtua komisionit kompetent pas çka u njoftua me të analizimit të të gjitha fakteve dhe rrethanave, iu drejtua komisionit kompetent pas çka u njoftua me të analizimit të të gjitha fakteve dhe rrethanave, iu drejtua komisionit kompetent pas çka u njoftua me 
shkrim se ankesa është e pranuar dhe është evidentuar me numër arkivor, por Komisioni që në vitin shkrim se ankesa është e pranuar dhe është evidentuar me numër arkivor, por Komisioni që në vitin shkrim se ankesa është e pranuar dhe është evidentuar me numër arkivor, por Komisioni që në vitin shkrim se ankesa është e pranuar dhe është evidentuar me numër arkivor, por Komisioni që në vitin shkrim se ankesa është e pranuar dhe është evidentuar me numër arkivor, por Komisioni që në vitin 
2013 ka vendosur që t’i drejtohet Fondit për SPIM – Shërbimi Profesional – Filiali Shkup, për shkak të 2013 ka vendosur që t’i drejtohet Fondit për SPIM – Shërbimi Profesional – Filiali Shkup, për shkak të 2013 ka vendosur që t’i drejtohet Fondit për SPIM – Shërbimi Profesional – Filiali Shkup, për shkak të 2013 ka vendosur që t’i drejtohet Fondit për SPIM – Shërbimi Profesional – Filiali Shkup, për shkak të 2013 ka vendosur që t’i drejtohet Fondit për SPIM – Shërbimi Profesional – Filiali Shkup, për shkak të 
kompletimit administrativ të lëndës. Në vitin 2016 edhe njëherë kanë dërguar urgjencë, por përgjigje kompletimit administrativ të lëndës. Në vitin 2016 edhe njëherë kanë dërguar urgjencë, por përgjigje kompletimit administrativ të lëndës. Në vitin 2016 edhe njëherë kanë dërguar urgjencë, por përgjigje kompletimit administrativ të lëndës. Në vitin 2016 edhe njëherë kanë dërguar urgjencë, por përgjigje kompletimit administrativ të lëndës. Në vitin 2016 edhe njëherë kanë dërguar urgjencë, por përgjigje 
nuk kanë pranuar.
 Avokati i Popullit konstatoi se ka cenim të të drejtave ligjore, me ç’rast dërgoi Sugjerim deri te  Avokati i Popullit konstatoi se ka cenim të të drejtave ligjore, me ç’rast dërgoi Sugjerim deri te  Avokati i Popullit konstatoi se ka cenim të të drejtave ligjore, me ç’rast dërgoi Sugjerim deri te  Avokati i Popullit konstatoi se ka cenim të të drejtave ligjore, me ç’rast dërgoi Sugjerim deri te  Avokati i Popullit konstatoi se ka cenim të të drejtave ligjore, me ç’rast dërgoi Sugjerim deri te 
Fondi i SPIM në Shkup që të veproj sipas ndaj kërkesës dhe urgjencës së Komisionit të shkallës së dytë Fondi i SPIM në Shkup që të veproj sipas ndaj kërkesës dhe urgjencës së Komisionit të shkallës së dytë Fondi i SPIM në Shkup që të veproj sipas ndaj kërkesës dhe urgjencës së Komisionit të shkallës së dytë Fondi i SPIM në Shkup që të veproj sipas ndaj kërkesës dhe urgjencës së Komisionit të shkallës së dytë Fondi i SPIM në Shkup që të veproj sipas ndaj kërkesës dhe urgjencës së Komisionit të shkallës së dytë 
dhe të veprohet sipas lëndës së parashtruesit.
 Sugjerimi u pranua, përkatësisht Avokati i Popullit u njoftua me shkrim se shkresat e lëndës së  Sugjerimi u pranua, përkatësisht Avokati i Popullit u njoftua me shkrim se shkresat e lëndës së  Sugjerimi u pranua, përkatësisht Avokati i Popullit u njoftua me shkrim se shkresat e lëndës së  Sugjerimi u pranua, përkatësisht Avokati i Popullit u njoftua me shkrim se shkresat e lëndës së  Sugjerimi u pranua, përkatësisht Avokati i Popullit u njoftua me shkrim se shkresat e lëndës së 
parashtruesit në mënyrë të rregullt janë dërguar deri te Komisioni shtetëror që i njëjti të veproj dhe të parashtruesit në mënyrë të rregullt janë dërguar deri te Komisioni shtetëror që i njëjti të veproj dhe të parashtruesit në mënyrë të rregullt janë dërguar deri te Komisioni shtetëror që i njëjti të veproj dhe të parashtruesit në mënyrë të rregullt janë dërguar deri te Komisioni shtetëror që i njëjti të veproj dhe të parashtruesit në mënyrë të rregullt janë dërguar deri te Komisioni shtetëror që i njëjti të veproj dhe të 
vendos sipas ankesës së parashtruar.
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                                          AP  nr. 327/16 dhe AP  nr. 327/16 dhe AP  nr AP  nr. 1964/16AP  nr. 1964/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit u parashtru-
an parashtresa nga qytetarë të Manastirit në 
të cilat kërkohej përshpejtimi i procedurës 
gjyqësore sipas ankesës kundër Aktgjykimit 
të Gjykatës Administrative, të parashtruar nga 
ana e saj që në prill të vitit 2015, kurse lënda ana e saj që në prill të vitit 2015, kurse lënda 
edhe pas kalimit të më shumë se një viti nuk edhe pas kalimit të më shumë se një viti nuk edhe pas kalimit të më shumë se një viti nuk 
është dërguar në kompetencë të Gjykatës së është dërguar në kompetencë të Gjykatës së është dërguar në kompetencë të Gjykatës së 
Lartë Administrative.Lartë Administrative.Lartë Administrative.
 Avokati i Popullit konstatoi se zvarritja e  Avokati i Popullit konstatoi se zvarritja e  Avokati i Popullit konstatoi se zvarritja e 
procedurës sipas ankesës është për shkak të procedurës sipas ankesës është për shkak të procedurës sipas ankesës është për shkak të 
mos azhurnitetit të Komisionit për Vendosje mos azhurnitetit të Komisionit për Vendosje mos azhurnitetit të Komisionit për Vendosje 
sipas Kërkesave për Denacionalizim në Manas-sipas Kërkesave për Denacionalizim në Manas-sipas Kërkesave për Denacionalizim në Manas-
tir i cili nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, edhe tir i cili nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, edhe tir i cili nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, edhe 
as nuk ka dhënë përgjigje sipas ankesës deri as nuk ka dhënë përgjigje sipas ankesës deri as nuk ka dhënë përgjigje sipas ankesës deri as nuk ka dhënë përgjigje sipas ankesës deri as nuk ka dhënë përgjigje sipas ankesës deri 
te gjykata, gjithashtu konstatoi se urgjencën te gjykata, gjithashtu konstatoi se urgjencën te gjykata, gjithashtu konstatoi se urgjencën te gjykata, gjithashtu konstatoi se urgjencën te gjykata, gjithashtu konstatoi se urgjencën 
e parë për dërgesën e shkresave gjykata e ka e parë për dërgesën e shkresave gjykata e ka e parë për dërgesën e shkresave gjykata e ka e parë për dërgesën e shkresave gjykata e ka e parë për dërgesën e shkresave gjykata e ka 
dërguar deri te Komisioni madje vetëm pasi dërguar deri te Komisioni madje vetëm pasi dërguar deri te Komisioni madje vetëm pasi dërguar deri te Komisioni madje vetëm pasi dërguar deri te Komisioni madje vetëm pasi 
kishin kaluar 9 muaj.kishin kaluar 9 muaj.kishin kaluar 9 muaj.
 Pas intervenimit të Avokatit të Popullit tek  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit tek  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit tek  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit tek  Pas intervenimit të Avokatit të Popullit tek 
Komisioni dhe Gjykata, si dhe pas sugjerimit Komisioni dhe Gjykata, si dhe pas sugjerimit Komisioni dhe Gjykata, si dhe pas sugjerimit Komisioni dhe Gjykata, si dhe pas sugjerimit Komisioni dhe Gjykata, si dhe pas sugjerimit 
për përgjegjësinë e tyre, përkatësisht për mos-për përgjegjësinë e tyre, përkatësisht për mos-për përgjegjësinë e tyre, përkatësisht për mos-për përgjegjësinë e tyre, përkatësisht për mos-për përgjegjësinë e tyre, përkatësisht për mos-
respektimin e afateve ligjore në këto procedura respektimin e afateve ligjore në këto procedura respektimin e afateve ligjore në këto procedura respektimin e afateve ligjore në këto procedura respektimin e afateve ligjore në këto procedura 
dhe për nevojën që të ndërmerren veprime nga dhe për nevojën që të ndërmerren veprime nga dhe për nevojën që të ndërmerren veprime nga dhe për nevojën që të ndërmerren veprime nga dhe për nevojën që të ndërmerren veprime nga 
kompetenca e tyre, lënda u kompletua me të kompetenca e tyre, lënda u kompletua me të kompetenca e tyre, lënda u kompletua me të kompetenca e tyre, lënda u kompletua me të kompetenca e tyre, lënda u kompletua me të 
gjitha shkresat dhe e njëjta iu dërgua në kom-gjitha shkresat dhe e njëjta iu dërgua në kom-gjitha shkresat dhe e njëjta iu dërgua në kom-gjitha shkresat dhe e njëjta iu dërgua në kom-gjitha shkresat dhe e njëjta iu dërgua në kom-
petencë Gjykatës së Lartë Administrative.petencë Gjykatës së Lartë Administrative.petencë Gjykatës së Lartë Administrative.petencë Gjykatës së Lartë Administrative.petencë Gjykatës së Lartë Administrative.

              AP  nrAP  nrAP  nr. 323/16AP  nr. 323/16AP  nr
 Një qytetar nga Ohri, parashtroi parash- Një qytetar nga Ohri, parashtroi parash- Një qytetar nga Ohri, parashtroi parash-
tresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga Komu-tresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga Komu-tresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga Komu-
na e Ohrit, për shkak të zvarritjes së procedurës na e Ohrit, për shkak të zvarritjes së procedurës na e Ohrit, për shkak të zvarritjes së procedurës 
për heqjen e objektit të ndërtuar pa leje nga ana për heqjen e objektit të ndërtuar pa leje nga ana për heqjen e objektit të ndërtuar pa leje nga ana 
e fqinjit të tij i cili ia mbyll qasjen deri te shtë-e fqinjit të tij i cili ia mbyll qasjen deri te shtë-e fqinjit të tij i cili ia mbyll qasjen deri te shtë-
pia e tij. Aktvendimi për heqjen e objektit është pia e tij. Aktvendimi për heqjen e objektit është pia e tij. Aktvendimi për heqjen e objektit është 
marrë që në vitin 2007.marrë që në vitin 2007.marrë që në vitin 2007.
Pas pranimit të parashtresës, Avokati i Popullit Pas pranimit të parashtresës, Avokati i Popullit Pas pranimit të parashtresës, Avokati i Popullit 
dërgoi ftesë për bisedë deri te Komuna e Ohrit, dërgoi ftesë për bisedë deri te Komuna e Ohrit, dërgoi ftesë për bisedë deri te Komuna e Ohrit, 
thirrje kjo që u pranua dhe u realizua biseda me thirrje kjo që u pranua dhe u realizua biseda me thirrje kjo që u pranua dhe u realizua biseda me 
personin zyrtar të autorizuar nga ana e kryetarit personin zyrtar të autorizuar nga ana e kryetarit personin zyrtar të autorizuar nga ana e kryetarit 
të komunës. Së këtejmi personi i autorizuar in-të komunës. Së këtejmi personi i autorizuar in-të komunës. Së këtejmi personi i autorizuar in-
formoi se në afat sa më të shkurtër do të ve-formoi se në afat sa më të shkurtër do të ve-formoi se në afat sa më të shkurtër do të ve-
proj lidhur me lëndën duke e shembur objektin proj lidhur me lëndën duke e shembur objektin proj lidhur me lëndën duke e shembur objektin 
e ndërtuar pa leje. Pas 10 ditësh, Inspektori i e ndërtuar pa leje. Pas 10 ditësh, Inspektori i e ndërtuar pa leje. Pas 10 ditësh, Inspektori i 
ndërtimtarisë, pranë Komunës së Ohrit, e njoftoi ndërtimtarisë, pranë Komunës së Ohrit, e njoftoi ndërtimtarisë, pranë Komunës së Ohrit, e njoftoi 
me shkrim Avokatin e Popullit se objekti në fjalë me shkrim Avokatin e Popullit se objekti në fjalë me shkrim Avokatin e Popullit se objekti në fjalë 
është prishur, gjë të cilën e konfi rmoi edhe par-është prishur, gjë të cilën e konfi rmoi edhe par-është prishur, gjë të cilën e konfi rmoi edhe par-
ashtruesi i parashtresës.ashtruesi i parashtresës.ashtruesi i parashtresës.
I njëjti qytetar parashtroi parashtresë të re për I njëjti qytetar parashtroi parashtresë të re për I njëjti qytetar parashtroi parashtresë të re për 
shkak të mos largimit të materialeve nga prishja shkak të mos largimit të materialeve nga prishja shkak të mos largimit të materialeve nga prishja 
e objektit-hangarit, me qëllim që të lirohet hyrja e objektit-hangarit, me qëllim që të lirohet hyrja e objektit-hangarit, me qëllim që të lirohet hyrja 
deri te shtëpia e tij. Edhe sipas kësaj parash-
trese u ndërmorën masa, u dërgua sugjerim me 
shkrim, si dhe u zbatua inspektim dhe u bisedua 
me kompetentët, pas çka organi veproi sipas 
sugjerimit, përkatësisht u largua materiali dhe 
u lirua hyrja deri te shtëpia e parashtruesit të 
parashtresës.

                                          AP  nr. 1950/16AP  nr. 1950/16AP  nr
 Një qytetare nga Tetova parashtroi par- Një qytetare nga Tetova parashtroi par- Një qytetare nga Tetova parashtroi par-
ashtresë deri te Avokati i Popullit për shkak të ashtresë deri te Avokati i Popullit për shkak të ashtresë deri te Avokati i Popullit për shkak të 
zvarritjes së procedurës pranë Ministrisë së Fi-zvarritjes së procedurës pranë Ministrisë së Fi-zvarritjes së procedurës pranë Ministrisë së Fi-
nancave – Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike nancave – Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike nancave – Drejtoria për Punë Pronësore-Juridike 
- Njësia rajonale për procedurë administrative - Njësia rajonale për procedurë administrative - Njësia rajonale për procedurë administrative 
në shkallë të parë – Tetovë, për shkak të mos-në shkallë të parë – Tetovë, për shkak të mos-në shkallë të parë – Tetovë, për shkak të mos-
veprimit sipas kërkesës për privatizimin e tokës veprimit sipas kërkesës për privatizimin e tokës veprimit sipas kërkesës për privatizimin e tokës 
ndërtimore, të paraqitur në vitin 2014.ndërtimore, të paraqitur në vitin 2014.ndërtimore, të paraqitur në vitin 2014.
 Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i Popullit vuri në dukje se me mosveprimin sipas i Popullit vuri në dukje se me mosveprimin sipas i Popullit vuri në dukje se me mosveprimin sipas 
kërkesës zvarritet procedura, se afati ligjor ka kërkesës zvarritet procedura, se afati ligjor ka kërkesës zvarritet procedura, se afati ligjor ka 
kaluar si dhe shkelen të drejtat e parashtrueses kaluar si dhe shkelen të drejtat e parashtrueses kaluar si dhe shkelen të drejtat e parashtrueses 
dhe pamundësohet rregullimi i marrëdhënieve dhe pamundësohet rregullimi i marrëdhënieve dhe pamundësohet rregullimi i marrëdhënieve 
pronësore, me ç’rast kërkoi të vendoset sipas pronësore, me ç’rast kërkoi të vendoset sipas pronësore, me ç’rast kërkoi të vendoset sipas 
kërkesës.kërkesës.kërkesës.
 Organi kompetent ndërmori veprime për  Organi kompetent ndërmori veprime për  Organi kompetent ndërmori veprime për 
kompletimin e dokumentacionit dhe lënda i kompletimin e dokumentacionit dhe lënda i kompletimin e dokumentacionit dhe lënda i 
është dërguar Avokaturës së Shtetit të Repub-është dërguar Avokaturës së Shtetit të Repub-është dërguar Avokaturës së Shtetit të Repub-
likës së Maqedonisë për rajonin e Tetovës dhe likës së Maqedonisë për rajonin e Tetovës dhe likës së Maqedonisë për rajonin e Tetovës dhe 
pas pranimit të mendimit pozitiv, parashtrueses pas pranimit të mendimit pozitiv, parashtrueses pas pranimit të mendimit pozitiv, parashtrueses 
i është dorëzuar aktvendimi, përkatësisht e njëj-i është dorëzuar aktvendimi, përkatësisht e njëj-i është dorëzuar aktvendimi, përkatësisht e njëj-
ta e realizoi të drejtën e saj.ta e realizoi të drejtën e saj.ta e realizoi të drejtën e saj.

                            AP  nr. 1959/16AP  nr. 1959/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit parashtresë par-
ashtroi M.S. nga Shkupi dhe kërkoi intervenim 
sepse nga ana e NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” 
– Shkup i është lëshuar faturë e jashtëzakon-
shme për ujë, në shumë prej 20.000 denarëve.  
 Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i Popullit konstatoi parregullsi në punën e NP 
dhe lëshimin e faturës së jashtëzakonshme, në 
kundërshtim me dispozitat përkatëse.
 Por, edhe krahas sugjerimit që të tërhiqet 
fatura, është lejuar vetëm 30% zbritje.fatura, është lejuar vetëm 30% zbritje.fatura, është lejuar vetëm 30% zbritje.
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                                          AP  nr. 1024/16AP  nr. 1024/16AP  nr
 Deri te Avokati i Popullit parashtresë par-
ashtroi një qytetar nga qyteti i Dellçevës me 
të cilën kërkoi intervenim pranë Inspektoratit 
Shtetëror të Mjedisit Jetësor – NJR Dellçevë, për 
shkak të mos dërgimit të përgjigjes të organit 
sipas ankesës së qytetarit për shkak të përm-
bytjeve të sipërfaqeve të tokës bujqësore.
 Avokati i Popullit drejtoi sugjerim deri te 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor dhe 
kërkoi të kryhet mbikëqyrje inspektuese për 
tokën konkrete bujqësore, përkatësisht të veproj 
në përputhje me kompetencat të tij ligjore dhe 
parashtruesit të parashtresës t’i jep përgjigjet 
për veprimin e tij.
 Organi lëshoi njoftim me shkrim në të cilin 
potencohet se është dal në vendngjarje, është 
konstatuar gjendja faktike, është përpiluar pro-
cesverbal për inspektim dhe nga organi është 
lëshuar sugjerim deri te vetëqeverisja lokale Ko-
muna e Dellçevës për përgatitjen e planit opera-
tiv për vërshimet sepse i njëjti nuk ka ekzistuar, 
kurse parashtruesi i parashtresës është njoftuar 
se në cilën mënyrë mund ta realizoj të drejtën e 
tij për dëmshpërblim në lidhje me tokën e përm-
bytur.



143

www.ombudsman.mk

PROMOVIMI I LIRIVE DHE 
TË DREJTAVE TË NJERIUT            
(PUNË PROJEKTUESE)

 Ashtu si edhe vitet e kaluara, edhe këtë vit, Avokati i Popullit vazhdoi të punoj në promovimin 
e mandatit dhe kompetencave, duke e realizuar misionin e tij si mbrojtës i të drejtave dhe lirive të 
njeriut në shtet.

 Gjatë vitit 2016, i përkrahur nga Komesariati i Lartë për Refugjatë – Zyra Shkup, Institucioni e 
realizoi projektin “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në lidhje me azilin”, si rezultat i Memo-
randumit për bashkëpunim, të nënshkruar nga Zyra e UNHCR-së në vitin 2015. Projekti kishte për 
qëllim përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së personave azilkërkues, me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave personale të garantuara me Kushtetutë, legjislacionin nacional dhe me konventat ndërkom-
bëtare.

 Projekti u realizua 12 muaj në kuadër të të cilit dhe për nevojat e Mekanizmit Nacional Paran-
dalues, si dhe për realizimin e aktiviteteve të përcaktuara projektuese, përkohësisht u angazhuan 
pesë persona. Në kuadër të projektit u realizuan gjithsej 40 vizita në dy Qendra Transitore “Vinojug” 
dhe “Tabanoc” si dhe Qendrën për të Huaj “Gazi Babë” dhe Qendrën për Azilkërkues “Vizbeg”.

 Vizitat realizoheshin me qëllim të mbikëqyrjes dhe monitorimit të kushteve materiale dhe 
kushteve të tjera në këto qendra për qëndrim të përkohshëm të refugjatëve dhe migrantëve, si dhe 
ndjekjes së procedurës përmes së cilës kalojnë këta persona, me qëllim të përmirësimit të trajtimit 
të tyre dhe kushteve në të cilat jetojnë përkohësisht, rregullimit të statusit të tyre dhe respektimit 
të të drejtave të njeriut, si dhe zbatimit të standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e personave 
refugjatë dhe migrantë. 

 Në kuadër të Projektit, u botuan fl etushka informative për të drejtat të cilat duhet t’i gëzojnë 
këta persona në vendin nëpër të cilin transitojnë, procedura për paraqitjen e kërkesës për azil, si dhe 
mënyra me të cilën Institucioni Avokat i Popullit mund t’u ndihmoj në rast të shkeljes së të drejtave 
të garantuara me ligj. Njëkohësisht, u botuan edhe fl etushka dedikuar popullatës vendore, me qëllim 
të informimit të publikut më të gjerë, se si mund të parandalohet urrejtja dhe jotoleranca ndaj perso-
nave që përkohësisht qëndrojnë, transitojnë ose janë azilkërkues në Republikën e Maqedonisë.

 Fletushkat për refugjatët u botuan në gjuhën: angleze, frënge, arabishte dhe gjuhën farse, 
kurse ato për popullatën vendase ishin të arritshme në të gjitha gjuhët që fl iten në territorin e shtetit, 
përkatësisht në: maqedonisht, shqip, turqisht, serbisht, bosanase si dhe në gjuhën vllehe dhe rome.

 Me qëllim të shkëmbimit të përvojave, si dhe ngritjes më të lartë të zërit, në nivel rajonal dhe 
perceptimit të gjendjeve lidhur me këtë çështje, në kuadër të Projektit, në Ohër, u organizua Konfer-
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enca dyditore me temë: “Qasja deri te e drejta e azilit si dhe kthimi formal/joformal i refugjatëve/
migrantëve” ku morën pjesë Ombudsmanët dhe Mekanizmat Nacional Parandalues nga: Shqipëria, 
Kosova, Bullgaria, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Sllovenia dhe Hungaria, si dhe 
përfaqësuesit e sektorit joqeveritar dhe institucionet nacionale të prekura me çështjen e qasjes deri 
te e drejta e azilit në Republikën e Maqedonisë. 

 Përveç prezantimeve të veçanta të secilit nga vendet pjesëmarrëse në Konferencë, Avokati i 
Popullit e prezantoi edhe hulumtimin e tij përmes të cilit, në mënyrë piktoreske, e sqaroi qasjen deri 
te e drejta e azilit në Republikën e Maqedonisë dhe rajon, me artikulimin e qartë të propozim-masave 
për tejkalimin e dobësive rrjedhëse, si dhe përforcimin e sistemit të përgjithshëm në lidhje me këtë 
çështje.

 Projekti do të vazhdoj të realizohet edhe në vitin 2017.

 Në vitin 2016, Institucioni Avokati i Popullit e realizoi edhe punëtorinë dyditore TAIEX me 
përfaqësues të Institucioneve të Ombudsmanit – Mekanizmi Nacional Parandalues nga: Sllovenia, 
Kroacia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Shqipëria dhe Turqia, si dhe me ekspertët 
e shteteve-anëtare të Bashkimit Evropian. Në këtë punëtori dyditore u trajtua edhe çështja e për-
dorimit të forcës nga ana e policisë, si dhe nevoja për përdorimin e plumbave të gomës dhe të parali-
zuesve elektrikë, si pjesë e spektrit të masave për kontrollimin e turmës ose personave që paraqesin 
rrezik për sigurimin e rendit dhe qetësisë publike.

 Në punëtorinë dyditore u shkëmbyen përvoja ndërmjet përfaqësuesve të Institucioneve të 
Ombudsmanit, përfaqësuesve të ftuar të policisë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, si dhe ekspertëve 
të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, në lidhje me përdorimin e forcës nga ana e policisë, si 
dhe gjendjet në shtetet e rajonit, me qëllim të ngritjes së vetëdijes të organeve kompetente lidhur 
me çështjet që kanë të bëjnë me temën e kësaj ngjarjeje. Njëkohësisht, në punëtori u prezantuan 
standardet ndërkombëtare, si dhe përvojat  e përdorimit të forcës dhe mjeteve të detyrimit nga ana 
e policisë.

 Në vitin 2016, Institucioni i Avokatit të Popullit ishte nikoqir i takimit tematik të rrjetit CRON-
SSE të Ombudsmanit për Fëmijë nga Evropa Juglindore, tradicionalisht i përkrahur nga Organizata 
Ndërkombëtare “Save the Children”, në fokusin e së cilës ishin fëmijët refugjatë dhe migrantë nga 
aspekti i diskriminimit, profi limit sipas kombësisë, gjendjes me të miturit e pashoqëruar, rrezikut nga 
keqpërdorimi dhe shfrytëzimi etj. Në këtë punëtori dyditore morën pjesë Ombudsmanët për Fëmijë 
nga shtetet e rajonit, përkatësisht nga: Shqipëria, Bullgaria, Kosova, Serbia, Vojvodina, Mali i Zi, 
Bosnja dhe Hercegovina, Republika Serbe, Kroacia, Romania dhe Sllovenia.

 Gjithashtu, vitin që lamë pas, Avokati i Popullit z. Ixhet Memeti dhe drejtori i Qendrës LGBT – e 
cila funksionon në kuadër të Komiteti të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, z. Koço Andonovski, nën-
shkruan Memorandum për bashkëpunim për implementimin e Projektit për përmirësimin e statusit 
të komunitetit LGBT, të fi nancuar dhe përkrahur nga USAID-i. Nënshkrimi i këtij Memorandumi për 
bashkëpunim për implementimin e projektit, i cili ka për qëllim ta përmirësoj statusin e komunitetit 
LGBT në Maqedoni, është edhe një shembull për angazhimin e Institucionit Avokat i Popullit për im-
plementimin e standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë.
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AVOKATI I POPULLIT – MEKANIZËM 
PARANDALUES NACIONAL

 Me miratimin e Ligjit për Ratifi kimin e Protokollit Fakultativ të Konventës së KB Kundër Torturës 
dhe llojeve të tjera Trajtimit Brutal, Jonjerëzor, Nënçmues dhe Ndëshkues, Republika e Maqedonisë 
e caktoi Avokatin e Popullit si trup nacional për parandalimin e torturës (Mekanizmi Nacional Paran-
daluese – MNP) me çka, përveç përfi timit, shteti mori obligim t’i respektoj angazhimet e Kombeve të 
Bashkuara për luftë gjithëpërfshirëse kundër torturës si dhe jotolerancës.

 Për plotësimin e obligimit të marrë, në kuadër të Avokati të Popullit, u formua ekip i veçantë, 
funksion themelor i të cilit është parandalimi dhe mbrojtja nga tortura dhe llojet e tjera të trajtimit 
brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, i cili në afat shumë të shkurtër u etablua si më i suk-
sesshmi në rajon.

 Por, për fat të keq, gati dy vite Republika e Maqedonisë nuk ka Mekanizëm Nacional Paran-
dalues, sepse edhe krahas kërkesave këmbëngulëse të Avokatit të Popullit për plotësimin e vendeve 
të zbrazëta të punës në Seksionin e MNP, Qeveria dhe Ministria e Financave në kontinuitet dërgojnë 
mendime negative me arsyetime joserioze, duke u thirrur në Konkluzionin e marrë në vitin 2009, me 
të cilin Qeveria i ka ndaluar punësimet në sektorin publik.

 Krahas sjelljes dhe mënyrës së këtillë të veprimit nga pushteti ekzekutiv ndaj Avokatit të 
Popullit – MNP, i cili meriton çdo lloj kritike, Avokati i Popullit-MPN edhe në kushte të këtilla, ndërkaq 
me qëllim që ta ruaj reputacionin e shtetit dhe ta përmbush obligimin për dërgimin e Raportit deri te 
Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës të KB-së, arriti t’i realizoj aktivitetet e parapara me Planin 
Vjetor për punë për vitin 2016. Përkatësisht, falë përkrahjes dhe nënshkrimit të Memorandumit për 
Bashkëpunim me Komesariatin e Lartë për Refugjatë të KB (UNHCR), u angazhuan persona si pjesë 
të ekipit të Mekanizmit Nacional Parandalues, me të cilët u nënshkruan kontrata të përkohshme për 
angazhim në punë.

 Duke e pasur parasysh se për realizimin e funksionit të këtij trupi nevojiten  mjete fi nanciare 
materiale dhe resurse kadrovike të siguruara me Buxhet, qëndrimi i Avokatit të Popullit është se shteti 
nuk duhet të lejoj që, Mekanizmi Nacional Parandalues në kuadër të Avokatit të Popullit, të punoj me 
donacione, siç funksionon aktualisht.

 Edhe përkrah gjendjes së këtillë, në periudhën raportuese, Mekanizmi Nacional Parandalues 
realizoi 11 vizita në institucione dhe vende për privimin nga liria, si dhe 40 vizita në institucione dhe 
vende ku vendosen dhe ndalohen migrantët/refugjatët. Së këtejmi, duke u nisur nga Programi vjetor 
i punës dhe Metodologjia për realizimin e vizitave, Mekanizmi Nacional Parandalues realizoi vizita të 
rregullta të pa paralajmëruara në 7 stacione policore me kompetencë të përgjithshme (SP-Berovë, 
SP-Resnjë, SP-Çair, SP-Tetovë, SP-Kriva Pallankë, SP-Gjevgjeli dhe SP-Strugë), si dhe në një Stacion 
Policor për Mbikëqyrje Kufi tare në Frëngovë. Për gjendjen e konstatuar përpiloi raporte të veçanta të 
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cilat i dërgoi deri te stacionet policore si dhe deri te Ministria e Punëve të Brendshme, me rekoman-
dime konkrete për vendet e vizituara. 

 Gjithashtu, realizoi vizitë pa paralajmërim në institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë” 
dhe në Institucionin Ndëshkues-Korrektues të formës së hapur në Strugë me ç’rast, në kuadër të 
mandatit të tij zbatoi monitorimin e kushteve materiale dhe kapaciteteve të vendosjes, tretmanin 
dhe trajtimin e personave të dënuar, si dhe funksionimin e plotë të institucionit, për çka, gjithashtu 
përgatiti raporte të veçanta.

 Krahas kësaj që u tha më lartë, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizitë edhe në In-
stitucionin Publik për Mbrojtje Sociale – Enti Special Demir Kapi, ku zbatoi inspektim mbi kushtet 
materiale, trajtimin e personave të vendosur në institucion, si dhe shkallën e realizimit të të drejtave 
të tyre, në përputhje me dispozitat pozitive-juridike, me qëllim të identifi kimit të rreziqeve të mund-
shme dhe parandalimit të torturës si dhe llojeve të tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe 
ndëshkues, për çka me Raport të veçantë e informoi Drejtorinë e institucionit dhe Ministrinë e Punëve 
dhe Politikës Sociale.

 Mekanizmi Parandalues Nacional edhe këtë vit raportues, për realizimin e aktiviteteve dhe 
vizitave të planifi kuara përfshiu, përkatësisht angazhoi bashkëpunëtorë të jashtëm, të profi leve të 
ndryshme dhe shoqatave, të cilët me ekspertizën e tyre si dhe me qasjen multidisciplinare kon-
tribuuan në analizën gjithëpërfshirëse të rreziqeve të mundshme të torturës dhe llojeve të tjera të 
trajtimit jonjerëzor, me çka edhe u realizua rekomandimi i Asociacionit për Parandalimin e Torturës 
(APT).

 Në këtë kontekst, gjatë vizitave në vendet ku personat privohen nga liria ose liria e tyre është 
e kufi zuar, Mekanizmi Parandalues Nacional përfshiu ekspertë nga: Shoqata së Psikiatërve, Shoqata 
e Foreznikëve pranë Institutit për Mjekësi Gjyqësore, Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, Sho-
qata për të Drejtën Penale dhe Kriminologji, Shoqata e Punëtorëve Social të Qytetit të Shkupit, Sho-
qata e Infermiereve, Teknikëve dhe Mamive në RM, Lidhja e Defektologëve, Dhoma e Psikologëve, 
Shoqata për Aktivitete kundër Dhunës dhe Tregtisë me Njerëz dhe Shoqata Qytetare “Legis”.

 Me qëllim të përforcimit të aftësive dhe të zgjerimit të njohurive të ekipit të Mekanizmit 
Parandalues Nacional për detektimin me sukses të rreziqeve eventuale nga torturua dhe llojet e tjera 
të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues u realizua trajnimi nga ana e ekspertëve të 
fushave të ndryshme: shkencat juridike, të drejtat e njeriut dhe policia, psikologjia dhe forenzika. 
Njëkohësisht, me qëllim të fi timit të përvojave praktike për monitorim në terren, në kuadër të tra-
jnimit u vizitua Burgu i Shkupit – Shkup, IPSH Spitali Psikiatrik - Shkup, Qendra për Pranimin e të 
Huajve – Gazi Babë dhe Stacioni Policor - Çair. 

 Kriza e refugjatëve, e cila e përfshiu edhe Republikën e Maqedonisë, si vend transit përgjatë 
“Rrugës Ballkanike”, ishte në fokusin e monitorimit të MPN edhe në këtë periudhë raportuese. Në kon-
tiniutet, monitorohej gjendja e qendrave të përkohshme transitore “Vinojug” dhe “Тabanoc”, Qendra 
për Pranimin e Azilkërkuesve – Vizbeg si dhe Qendra për Pranimin e të Huajve – Gazi Babë.  

   Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi vizita të rregullta dhe për kontroll në këto vende, 
me ç’rast vinte në dukje gjendjet e konstatuara negative, por edhe praktikat gjatë trajtimit të mi-
grantëve/refugjatëve, trajtimit të këtyre personave, si dhe ndalimit të paligjshëm të të huajve në 
Qendrën për të Huaj- Gazi Babë në bazë të aktvendimeve të marra nga organi kompetent, për shkak 
të sigurimit të tyre si dëshmitarë në procedura penale kundër personave të tretë. 

   Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional me prezencën e përhershme dhe aktive në terren, si 
dhe me raportet për kontroll në të cilët evidentohen të gjitha konstatimet dhe rekomandimet e dhëna 
për përmirësimin e gjendjes dhe sistemit të mbrojtjes juridike lidhur me të drejtën e azilit, drejtuar 
deri te organet dhe institucionet  kompetente shtetërore, në mënyrë serioze t’i përmirësojnë kushtet 
për qëndrimin, trajtimin, realizimin e të drejtave si dhe përmirësimin e mbrojtjes së azilkërkuesve të 
cilët gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë.

 Në vitin raportues, Avokati i Popullit bashkë me Ombudsmanin e R. së Shqipërisë, z.Igli To-
tozani, Ombudsmanin e Mbretërisë së Spanjës, znj.Soledad Beseril dhe këshilltarin e Asociacionit 
të Vendeve Mesdhetare AOM, znj. Sharlot Klavreul realizuan vizitë për kontroll në Qendrën e Për-
kohshme Transitore për migrantë/refugjatë në Tabanoc në kufi rin me Republikën e Serbisë.
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 Duke e ndjekur kornizën juridike, Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, kon-
statoi se përveç pengesave faktike për qasje deri te procedura për njohjen e të drejtës së azilit, 
ligjvënësi me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme nga muaji prill 
i vitit 2016, në mënyrë plotësuese e vështirësoi  pranimin e mbrojtjes ndërkombëtare të migrantëve 
duke e zgjeruar institutin “Vendi i tretë i sigurt” dhe kufi zimin kohor të “Bashkimit familjarë”. 

 Sipas Avokatit të Popullit, këto dispozita janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me legjisla-
cionin dhe direktivat evropiane dhe për këtë shkak, në bashkëpunim me sektorin joqeveritar paraqiti 
Iniciativë për ndryshimin e Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, me të cilën kërkoi fshirjen e 
dispozitave kufi zuese dhe harmonizimin e Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme me dispozitat 
ndërkombëtare.

 Gjendja me migrantët/refugjatët ishte edhe në fokusin e Konferencës Rajonale me temë: 
“Qasja deri te e drejta e azilit dhe kthimi formal/joformal i migrantëve/refugjatëve”, e cila u mbajt 
më datë 3 dhe 4 nëntor, në Ohër, ndërsa u organizua nga Avokati i Popullit i Republikës së Maqe-
donisë në bashkëpunim me Komesariatit e Lartë për Refugjatë – UNHCR, në suaza të projektit 
“Përmirësimi i sistemit për mbrojtje juridike në lidhje me azilin”.

   Në Konferencë, morën pjesë përfaqësues rajonal të institucioneve të Ombudsmanit, organi-
zata ndërkombëtare, përfaqësues të sektorit civil, si dhe përfaqësues të organeve dhe institucioneve 
shtetërore. Gjithashtu, u prezantua edhe hulumtimi i përgatitur nga ana e ekspertit të angazhuar, me 
temë: “Qasja deri te e drejta e azilit”, i cili bashkë me diskutimet dhe shpjegimet e të gjithë pjesë-
marrësve në këtë Konferencë, u përmbledh në publikimin e Konferencës Rajonale.

 Krahas publikimit të përpiluar, Mekanizmi Parandalues Nacional në këtë vit raportues, në 
kontekst të krizës me migrantët/refugjatët, përpiloi edhe dy broshura. Me një fjalë, në njërën i in-
formonte refugjatët për të drejtat e tyre, për Avokatin e Popullit dhe kompetencat e tij, kurse tjetra 
kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes tek popullata vendase në lidhje me statutin e refugjatëve si dhe 
problematikën që e bart me vete kriza me refugjatë dhe me porosi të forta të rrit humanizmin dhe 
njerëzoren tek popullata vendase.

   U përgatit edhe broshura për të drejtat e të arrestuarve dhe të ndaluarve në stacionet poli-
core, si dhe përmbledhja e rregullave juridike për rregullat në burgje si dhe për të drejtat e person-
ave të dënuar.

   Duke e afi rmuar përgjegjësinë e përbashkët të Institucioneve të Ombudsmanit, në shkurt të 
vitit 2016, Avokati i Popullit – MPN mori pjesë në mbledhjen e mbajtur në Selanik - Greqi, ku u mirat-
ua Plani Aksional ku si fokus primar kishte aktivitetet e përbashkëta si dhe veprimin e institucioneve 
të Ombudsmanit në fushën e mbrojtjes dhe promovimin e të drejtave të migrantëve/refugjatëve.

 Sa u përket aktiviteteve në planin ndërkombëtar, Mekanizmi Parandalues Nacional mori pjesë 
në trajnimin treditorë në Prishtinë - Kosovë, me temë “Përforcimi i aftësive për monitorimin e burgje-
ve për të miturit” në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, si dhe mbledhjet e Rrjetit të MPN të Evropës 
Juglindore të cilat u mbajtën gjatë fundit të vitit në Zagreb - Kroaci dhe në Beograd - Serbi.

   Gjithashtu, Mekanizmi Parandalues Nacional mori pjesë edhe në Dialogun e Komesariatit të 
Lartë për Refugjatë me temë “Fëmijët në lëvizje” si dhe në Mbledhjen e UNHCR-së dhe Institucion-
eve të Ombudsmanit anembanë botës të cilat u mbajtën në Gjenevë - Zvicër. Kontributin e saj, si 
dhe pjesëmarrjen aktive, e ka dhënë edhe në konferencat që u mbajtën në Rabat, Marok dhe Paris 
– Francë, të cilat kishin të bënin me migrantët/refugjatët si dhe me fëmijët e pa shoqëruar.

 Përfaqësues të MPN morën pjesë edhe në Konferencën e Rrjetit të MPN të Evropës Juglindore, 
me temë “Shtëpitë për personat e moshuar/institucionet për përkujdesje dhe demenci – standardet 
në mbrojtjen shëndetësore dhe kufi zimet e të drejtave të bazuara në barna” e organizuar nga ana 
e MPN - Austri, si dhe në mbledhjen e Rrjetit të MPN të Evropës Juglindore të organizuar nga ana e 
OSBE/ODHIR në Vjenë/Austri.

 Mekanizmi Parandalues Nacional mori pjesë si dhe ishte pjesë e të gjitha trajnimeve të organi-
zuara, punëtorive si dhe konferencave në të cilat ishte e ftuar, e që mbaheshin gjithandej nëpër shtet, 
bashkë me institucionet dhe organet shtetërore, organizatat ndërkombëtare si dhe përfaqësuesit e 
sektorit civil.
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 Avokati i Popullit, krahas punës me lëndë sipas parashtresave të parashtruara nga ana e 
qytetarëve, në vazhdimësi e monitoronte gjendjen e përgjithshme me nivelin e sigurimit të respek-
timit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut përmes zbatimit të hulumtimeve 
për të cilat, në vitin për të cilin raportohet, përgatiti raporte/informata të veçanta të cilat ua drejtoi 
organeve dhe institucioneve kompetente, me qëllim të njoftimit më për së afërmi me gjendjen e 
konstatuar, si dhe dha rekomandime për përmirësimin, përkatësisht tejkalimin dhe zgjidhjen e dobë-
sive të konstatuara.

 Gjithashtu, nga analiza e dispozitave ligjore konstatoi se ka nevojë për përmirësimin e ligjeve 
të caktuara, me çka do të ngrihej shkalla e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, dhe pikërisht për 
këtë u paraqitën iniciativa për ndryshime dhe plotësime të disa ligjeve dhe akteve nënligjore, si dhe 
iniciativa deri te Gjykata Kushtetuese për kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e ligjit.

 Po ashtu, Avokati i Popullit në vazhdimësi e monitoronte realizimin e të drejtave të fëmijëve 
të referuar për zbatimin e masës edukative-korrektese, kurse në periudhën raportuese, për shkak 
të monitorimit të gjendjes në Institucionin Edukues-Korrektues Tetovë, i cili është i vendosur në 
Institucionin Ndëshkues-Korrektues Burgu i Ohrit, realizoi vizitë në këtë Institucion dhe pastaj për-
gatiti Raport të veçantë për kushtet e zbatimit të masës në Institucion edukues-korrektues dërgim 
në institucion edukues-korrektues dhe shkallën e realizimit të të drejtave të fëmijëve. Inspektimi, 
veç tjerash, tregoi se kushtet për zbatimin e masës edukuese-korrektuese nuk janë adekuate për 
fëmijët të cilët pengohen në realizimin efektiv të të drejtave, me çka është vënë në pikëpyetje efi -
kasiteti i procesit të risocializimit.

 Avokati i Popullit konstatoi mungesë të pajisjeve në hapësirat ku janë të vendosur fëmijët, 
përkatësisht hapësira për lëvizjen e fëmijëve është e kufi zuar, ndërsa në mënyrë joadekuate janë 
pajisur edhe hapësirat për arsim, plotësimin e kohës së lirë, dhomave për argëtim dhe ngjashëm. 
Kuadri për punë me fëmijë nuk është i mjaftueshëm në aspekt të profesionalizmit, përkatësisht 
mungojnë pedagogë dhe punëtorë socialë për punë me këtë kategori të fëmijëve, me çka pa-
mundësohet procesi i përgjithshëm dhe kualitativ për risocializim.   

 Për tejkalimin e dobësive të konstatuara Avokati i Popullit dha disa rekomandime, në mesin 
e të cilave të ndërmerren masa urgjente që sa më shpejt, përkatësisht të përfundohet në kohë 
ndërtimi i Institucionit të ri Edukues-Korrektues Tetovë në Komunën Vollkovia, me çka dukshëm 
do të përmirësohen kushtet e përgjithshme për vendosjen dhe trajtimin e fëmijëve në të gjitha 
aspektet, personelin kompetent për punë me fëmijët, si në aspekt të profesionalizmit, ashtu edhe 
për nga numri, me njohuri dhe dije për punën me fëmijë delikuent, me qëllim të zbatimit më efi kas 
dhe të drejtë të procesit edukues dhe riedukues, si dhe zbatimit urgjent dhe realizimit të obligimit 

HULUMTIME, RAPORTE, INFORMA-
TA DHE INICIATIVA



149

www.ombudsman.mk

ligjor të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë për vendosjen e procesit të rregullt arsimor, në arsimin fi l-
lor dhe të mesëm, si dhe të ndërmarrjes së masave për arsim profesional dhe aftësimin e fëmijëve. 
Raportin e Veçantë Avokati i Popullit ia dërgoi drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve 
dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe pret që i njëjti të shqyrtohet seriozisht, ndërsa rekomandimet e tij të 
implementohen me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve të cilët kanë rënë ndesh me ligjin, duke e pasur 
parasysh qëllimin, përkatësisht riedukimin e tyre. 

 Edhe një kategori vulnerabile – gratë të cilat e vuajnë dënimit me burg në INK “Idrizovë” 
ishin në fokusin e Avokati të Popullit. Për shkak të monitorimit të kushteve në të cilat janë vendosur 
si dhe mundësisë së realizimit të të drejtës së mbrojtjes shëndetësore, arsimit, ushqimit... sjelljes 
dhe trajtimit, gjatë kohës derisa janë në vuajtje të dënimit, Avokati i Popullit zbatoi inspektim të 
drejtpërdrejtë në Repartin e femrave në institucionin Ndëshkues-Korrektues “Idrizovë”, bisedoi me 
përgjegjësit, personat profesional, si dhe me të dënuarat, pas së cilës përgatiti Raport të veçantë.  

 Përshtypja e përgjithshme, e cila rezultoin nga monitorimi në Repartin femrave të INK “Id-
rizovë“ është se ekzistojnë anomali të shumta për funksionimin e repartit në shumë aspekte. Mbi-
popullimi është problemi themelor, i cili e pengon realizimin e të drejtave të të  dënuarave të gjinisë 
femërore, kurse kushtet joadekuate (hapësinore, të vendosjes, pajisja e hapësirave) në të cilën e 
vuajnë dënimin, e çrregullojnë dinjitetin e tyre njerëzor. E drejta e mbrojtjes shëndetësore nuk re-
alizohet në vëllim dhe në mënyrë kualitative në përputhje me standardet e parapara. INK Idrizovë 
nuk ka siguruar fare kontrolle gjinekologjike për të dënuarat, kurse në institucion nuk ka të punësuar 
mjek gjinekolog. Ekipimi i pamjaftueshëm me kuadër shëndetësor dhe kuadër tjetër mjekësor, si dhe 
pajisja e pamjaftueshme e ambulancave të burgjeve me aparate përkatëse shëndetësore e vështirë-
son zbulimin në kohë dhe efi kas dhe parandalimin e sëmundjeve, si dhe dhënien e mbrojtjes për-
katëse shëndetësore për të burgosurat. Në vend të mjekut, terapinë mjekësore të burgosurave ua 
shpërndajnë të burgosurat e tjera, kurse të sëmurat, shtatzënat si dhe të lehonat nuk trajtohen ashtu 
siç duhet, mes tjerash, edhe për arsye se për një periudhë të gjatë kohore nuk u përcaktohet regjimi 
i veçantë i të ushqyerit.

 Avokati i Popullit në Raportin e veçantë të cilin ua drejtoi organeve/institucioneve kompetente 
propozon që të ndërmerren masa për zvogëlimin e mbipopullimit të Repartit të femrave, përmes për-
caktimit të nevojave reale të INK Idrizovë dhe numrit të grave të dënuara, me ç’rast duhet të merren 
parasysh standardet ndërkombëtare për vuajtjen e dënimit me burg. Në këtë kontekst, propozon të 
ndërmerren masa urgjente për renovimin e kapaciteteve ekzistuese në Repart, përshtatjen e hapësir-
ave të cilat nuk shfrytëzohen, si dhe të ndërtohen hapësira të reja në objektet ekzistuese. Gjithashtu, 
mbrojtja shëndetësore e të dënuarave të jetë e rregullt dhe në kohë, pa zvarritje. Reparti (institu-
cioni), në çdo kohë të siguroj qasje deri te mjeku për të dënuarat, sipas nevojave të tyre, të ekipohet 
edhe shërbimi mjekësor me personel mjekësor dhe urgjentisht të sigurohen kontrolle të rregullta 
gjinekologjike, si dhe të ndërmerren masa për furnizimin dhe pajisjen me automjete të ambulancave 
të burgut me aparaturën e duhur mjekësore dhe barëra për trajtimin dhe mbrojtjen adekuate të per-
sonave të dënuar.

 Raporti i veçantë për arsimin inkluziv, të cilin Avokati i Popullit e përgatiti me përkrahjen 
e zyrës së UNICEF-it i përfshiu shkollat fi llore dhe kishte për qëllim ta prezantoj gjendjen me përf-
shirjen e fëmijëve me aftësi të kufi zuara në arsimin e përhershëm fi llor. Hulumtimi i kryer tregoi se 
në Ligjin për arsim fi llor, si dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore të cilat kanë të bëjnë me arsimin, 
mungon aftësia e kufi zuar (pengesa) si bazë për diskriminim, kurse prej analizës së ligjeve rezultoi 
se inkluzioni promovohet më shumë në mënyrë deklarative, me ç’rast fi tohet përshtypja se inkluzioni 
është përjashtim, kurse ndarja është rregull. Gjithashtu, mungon sistemi arsimor i përshtatur ndaj 
diversitetit dhe nevojave të secilit fëmijë (përshtatje e arsyeshme), kështu që fëmijët kategorizohen 
dhe regjistrohen në institucionet arsimore në përputhje me ato kategorizime.  

 Sipas Avokatit të Popullit, në rastet kur kategorizimi mjekësor i fëmijëve vazhdon të mbetet 
rruga e mëtutjeshme e fëmijës përmes sistemit arsimor edhe në kushte të ekzistimit të shkollave spe-
ciale (të cilat, gjithashtu, kanë të bëjnë me ndonjë lloj të aftësisë së kufi zar-pengesës) dhe paraleleve 
të posaçme në shkollat e rregullta (të cilat, gjithashtu janë të lidhura me kategorizimin mjekësor), 
nuk mund të bëhet fjalë për sistem të unifi kuar të arsimimit. 

 Për këto shkaqe, Avokati i Popullit rekomandoi të ndërmerren masa për sinkronizimin dhe 
harmonizimin e plotë të rregullativës në arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufi zuar me Konventën për 
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të Drejtat e Fëmijës dhe Konventën për të Drejtat e Fëmijës me Aftësi të Kufi zuar, të mbindërtohet 
korniza normative për mosdiskriminim dhe barazinë e fëmijëve në procesin arsimor dhe në këtë kon-
tekst të ndryshohet dhe plotësohet Ligji për arsim fi llor në të cilin aftësia e kufi zuar-pengesa do të 
jetë bazë për diskriminim. Mes tjerash, rekomandoi që në kornizën ligjore, inkluzioni të defi nohet si 
pjesë e arsimit të rregullt dhe të trajtohet si indikator për diskriminim dhe trajtim të pabarabartë të 
fëmijëve me aftësi të kufi zuar. 

 Nga ana tjetër, Raporti i veçantë për gjendjen me respektimin dhe realizimin e të drejtës 
së pjesëmarrjes së fëmijës në marrjen e vendimeve në shkollat e mesme, të cilin Avokati i Popullit e 
përgatiti pas hulumtimit të zbatuar në 107 shkolla të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë 
tregoi se pjesëmarrja e gjimnazistëve në sistemin edukativ-arsimor nuk është e rregulluar me Ligjin 
për arsimin e mesëm, por as edhe me akte nënligjore, ndërsa në shkollat e mesme ku këtë çështje e 
kanë paraparë me aktet interne të shkollës (Statutin, Rregulloren ose Rendin shtëpiak) pjesëmarrja 
nuk është e drejtuar në mënyrën siç e përcakton Konventa për të Drejtat e Fëmijës, sipas së cilës 
pjesëmarrja e fëmijës është njëri nga parimet kryesore. 

 Në numrin më të madh të shkollave të mesme bashkësia klasore/bashkësia e nxënësve janë 
format më të shpeshta nëpërmjet të cilave nxënësit i paraqesin qëndrimet dhe mendimet e tyre dhe 
më shpesh informohen për politikat arsimore si dhe planet e organeve të shkollës, ku ata e ndjekin 
arsimin, ndërsa format e pjesëmarrjes dhe organizimit të gjimnazistëve në shkollat e mesme nuk 
janë të unifi kuara, por shihet vetëdijesimi dhe nisma e gjimnazistëve për nevojën e bashkimit/sho-
qërimit dhe pjesëmarrjes në marrjen e vendimeve. Krahas kësaj, në pjesën më të madhe të shkol-
lave ose nuk njihet ose nuk është i qartë vizioni për pjesëmarrjen e gjimnazistëve në punën e organ-
eve të shkollës dhe me këtë edhe kontributi i tyre për jetë më kualitative të nxënësve, por edhe për 
funksionimin efi kas të shkollës në përgjithësi.

 Avokati i Popullit, rekomandoi respektimin e të drejtës së pjesëmarrjes së fëmijës, përkatë-
sisht të drejtës që të dëgjohet mendimi i nxënësit në kontekst të shkollimit, me qëllim që nxënësit të 
shihen si partner nga ana e shkollave, por edhe më gjerë nga ana e ministrisë kompetente, të njëjtit 
të konsultohen gjatë marrjes së vendimeve të cilat kanë të bëjnë me ata dhe të ndikojnë në mësimin 
dhe rolin e tyre në procesin arsimor.

 Gjatë këtij viti raportues,  Avokati i Popullit zbatoi edhe Hulumtim për realizimin e të drejtës 
së punësimit të personave me pengesa sipas konkursit të shpallur nga ana e NP “Pyjet e Maqe-
donisë”, pas çka përgatiti Raport të veçantë në të cilin janë përfshirë gjendjet e konstatuara, me 
rekomandime përkatëse. Përkatësisht, hulumtimi, mes tjerash, tregoi se në përgjithësi procedura 
për punësimin e një numri më të madh të realizuesve (persona me invaliditet) është me mangësi 
të shumta, e njëjta nuk është përgatitur siç duhet, nuk është konceptuar mirë, si dhe nuk është re-
alizuar në kohë. Përpara publikimit të Shpalljes së konkursit nuk është përcaktuar nevoja reale për 
punësimin e këtyre realizuesve në organet e nivelit shtetëror dhe nivelit lokal, por përcaktimi është 
kryer në mënyrë plotësuese, ndërsa ekziston edhe mospërputhje midis konkursit dhe vendeve të lira 
të punës, përkatësisht një numër i madh i personave me invaliditet të drejtën e punësimit e kanë 
realizuar ngadalë dhe me vështirësi të mëdha, ndërkohë që ende ka persona të cilët nuk  e kanë 
realizuar të drejtën.

 Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit rekomandoi që në të ardhmen të mos zbatohen 
projekte për punësimin e një numri më të madh të realizuesve-personave me invaliditet, me çka në 
vend të efektit pozitiv gjatë realizimit të të drejtës së punësimit arrihet e kundërta, ndërsa para se 
të shpallen konkurset për punësimin e personave me invaliditet të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse 
për nevojën reale për punësim në organet/institucionet në nivel shtetërorë dhe lokal, duke i përcak-
tuar qartë kushtet, me çka personat do të njoftohen në kohë për dokumentacionin e nevojshëm dhe 
nevojën eventuale për kontrolle plotësuese. Njëherësh, të ndërmerren masat e domosdoshme për 
realizimin pa pengesë të të drejtës së punësimit të personave me invaliditet të cilët janë të përzgjed-
hur në Konkursin publik, e që akoma nuk e kanë realizuar të drejtën.

 Duke u nisur nga fakti se mbrojtja e mjedisit jetësor është e një rëndësie të madhe, si dhe 
se deponimi i mbeturinave është njëri ndër elementet kyç në këtë sferë, Avokati i Popullit realizoi 
hulumtim për gjendjen me deponimin e mbeturinave, përmes pyetësorit anketues drejtuar të gjitha 
komunave, si dhe përmes inspektimit të drejtpërdrejtë në vendet ku deponohen mbeturinat. Për hu-
lumtimin e zbatuar është përgatitur Raport i veçantë për gjendjen me deponimin  e mbeturinave.
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 Avokati i Popullit konstatoi se 42 komuna shfrytëzojnë deponi lokale për mbeturinat komunale 
si dhe lloje të tjera të mbeturinave të parrezikshme, ku asnjë prej tyre nuk posedon leje të integruar 
ekologjike, përkatësisht nuk i plotëson standardet ligjore. Deponi rajonale shfrytëzojnë 14 komuna 
(këtu bëjnë pjesë të gjitha komunat e Qytetit të Shkupit), kurse 11 komuna të vogla rurale nuk 
shfrytëzojnë deponi lokale, por as edhe deponi rajonale. Mbeturinat e ngurta që krijohen në Repub-
likën e Maqedonisë, në të shumtën e rasteve grumbullohen/deponohen në deponi. Deponia “Drislla” e 
cila i shërben Rajonin e Shkupit është e vetmja deponi me leje të integruar ekologjike në Republikën 
e Maqedonisë dhe në të reciklohet vetëm 18% e mbeturinave që është larg standardeve. Deponitë 
e tjera për mbeturina komunale dhe lloje tjera të mbeturinave të parrezikshme shpeshherë janë të 
stërmbushura, të ndërtuara në mënyrë jo të rregullt dhe nuk i plotësojnë kërkesat dhe standardet sa 
i përket mjedisit jetësor dhe mbrojtjes së shëndetit të njerëzve.

 Avokati i Popullit, për tejkalimin e gjendjes së keqe me deponimin e mbeturinave deri në 
zbatimin e plotë të planit për menaxhim rajonal me mbeturinat, i cili parashikon ndërtimin e tetë 
deponive rajonale, rekomandoi të zbatohet sanimi dhe rikultivimi i deponive ekzistuese, të instalohet 
sistemi për grumbullimin e organizuar dhe deponimin e mbeturinave komunale në lagjet e qytetit dhe 
fshatrat, si dhe inkorporimin e zbatimit të principit për ndarje primare të mbeturinave. Gjithashtu, 
propozoi që komunat të bëjnë pastrimin e deponive të egra, dhe të krijojnë dhe përpilojnë projekte 
për grumbullimin e materialeve të reciklueshme, si dhe për shfrytëzimin e mbeturinave biologjike për 
qëllime energjetike, të përgatiten dhe të përpilohen projekte për ndarjen e mbeturinave të rrezikshme 
nga mbeturinat komunale. Mes tjerash, sipas Avokatit të Popullit është i domosdoshëm intensifi kimi i 
aktiviteteve të komunave si dhe të institucioneve relevante për përgatitjen dhe përpilimin e dokumen-
tacionit të nevojshëm për zbatimin e masave dhe aktiviteteve në fushën e menaxhimit me mbeturina 
komunale.

 Me qëllim të konstatimit të gjendjes me respektimin dhe realizimin e të drejtës së hospitali-
zimit të fëmijës me shoqërues nënën, përkatësisht babanë, Avokati i Popullit realizoi hulumtim në 
institucionet shëndetësore në të cilat funksionojnë repartet shëndetësore për fëmijë, dhe përgatiti 
Informatë për të drejtën e hospitalizimit të fëmijës me shoqërues, të cilën ia dërgoi Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe institucioneve shëndetësore.

 Pas marrjes së të dhënave për vizitat e realizuara në institucionet shëndetësore, Avokati i Pop-
ullit, mes tjerash, konstatoi se gjatë hospitalizimit të fëmijës në institucion shëndetësor, si shoqërues 
më së shpeshti paraqitet nëna ose ndonjë familjar i gjinisë femërore (gjyshe ose teze), dhe vetëm në 
disa raste është shfrytëzuar e drejta nga ana e prindit/kujdestarit të gjinisë mashkullore. Më tutje, 
hapësirat dhe kushtet higjeno-sanitare në repartet spitalore nuk mundësojnë që gjatë hospitalizi-
mit të fëmijës, si shoqërues të jetë i pranishëm prindi i gjinisë së ndryshme, kurse në institucionet 
shëndetësore nuk ka evidencë të posaçme për miratim, përkatësisht mosmiratim të hospitalizimit 
të fëmijës me shoqërues, si dhe nuk evidentohet përkatësia gjinore e shoqëruesit. Njëkohësisht, in-
stitucionet shëndetësore nuk kanë evidencë precize se ndonjë person ka parashtruar për këto çështje 
ankesë, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

 Për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara, Avokati i Popullit rekomandoi që të ndërmerren 
të gjitha masat e nevojshme që institucionet shëndetësore, për sigurimin e hapësirave si dhe para-
kushteve të tjera në repartet në të cilat hospitalizohen fëmijë me shoqërues dhe këtë të drejtë në 
bazë të barabartë ta shfrytëzoj prindi/kujdestari pa marrë parasysh gjininë. Gjithashtu, të sigurohen 
kushtet e nevojshme për vendosjen e prindit/kujdestarit me fëmijë në dhoma të veçanta, të pajisura 
me kapacitete higjeno-sanitare, dhe doemos të mbahet evidencë e veçantë për kërkesat e paraqitura 
dhe të miratuara për hospitalizimin e fëmijës me shoqërues, me ç’rast duhet të evidentohet edhe 
përkatësia gjinore e shoqëruesit si dhe lidhja farefi snore me fëmijën.

 Në vitin raportues, Avokati i Popullit bashkë me Zyrat Rajonale në Manastir dhe Strumicë i 
hulumtoi gjendjet në institucionet e specializuara psikiatrike në Shkup, Negorcë dhe Demir Hisar me 
qëllim të perceptimit të gjendjes në lidhje me realizimin e të drejtave të personave me sëmundje 
mendore/psikike, konform Ligjit për shëndet mendor. Janë vërejtur probleme sa u përket gjendjeve 
të pa standardizuara në institucionet specialistike shëndetësore për shëndet mendor,  para së gjithash 
kushtet e këqija të vendosjes, mungesa e kuadrit, posaçërisht e personelit profesional-mjekëve, 
infermiereve, sanitarëve si dhe me mungesa e personelit, posaçërisht në IPSh “Spitali Psikiatrik” 
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Shkup, ku që nga viti 2009 janë zbrazur 100 vende pune. Higjiena në hapësira është në nivel të mirë, 
edhe pse për shkak të vjetërsisë së objektit, nuk mund të priten kushte më të mira higjienike. 

 Nga vizitat e kryera dhe gjendjet e vërejtura, është konstatuar se në këtë moment nuk ka 
strategji për shëndetin mendor si dokument strategjik i cili do ta rregullonte edhe çështjen e hos-
pitalizimit dhe trajtimit të kësaj kategorie të pacientëve. Është i nevojshëm miratimi i programit 
të veçantë për sanimin dhe rikonstruksionin e objekteve dhe hapësirave ku janë të vendosur dhe 
mjekohen pacientët, si dhe të vendosen standarde për edukim dhe trajnim të vazhdueshëm të per-
sonelit dhe më gjerë, në drejtim të ngritjes së vetëdijes publike për shëndetin mendor. Konstatimet 
e Avokatit të Popullit për hulumtimin në terren si dhe rekomandimet ndaj të njëjtave janë përfshirë 
në Informatën gjithëpërfshirëse e cila u është dërguar organeve përgjegjëse. 

 Sipas Avokatit të Popullit miratimi i Strategjisë së re nacionale për shëndetin mendor, do të 
krijoj parakushte për vazhdimin e procesit të deinstitucionalizimit si dhe përforcimin e parandalimit 
në fushën e shëndetit mendor. Mes tjerash, për sanimin e kushteve të këqija, veçanërisht në repartin 
e meshkujve në Spitalin Psikiatrik Shkup, Avokati i Popullit rekomandoi urgjentisht të ndërmerren 
masa, duke e pasur parasysh edhe ekipimin kadrovik në institucionet specialistike shëndetësore, 
posaçërisht IPSh Spitali Psikiatrik-Shkup.

 Avokati i Popullit vazhdoi me zbatimin e takimeve edukative me nxënës, në atë mënyrë që 
realizonte vizita në shkollat fi llore, ose nxënësit në mënyrë të organizuar e vizitonin institucionin. 
Në vitin raportues pati takime edukative si dhe biseda interaktive me mbi 1300 nxënës të klasave të 
gjashta dhe shtata në më shumë shkolla fi llore rajonale në territorin e Republikës së Maqedonisë, të 
cilëve iu shpërndanë edhe pyetësorë anketues anonim me qëllim të kontrollimit të njohurive të nxë-
nësve për të drejtat e fëmijës, me theks të veçantë për parimet e Konventës për të Drejtat e Fëmi-
jës. Nga ky aktiviteti u konstatua se njohuritë e fëmijëve për të drejtat e tyre nuk ishin në nivel të 
kënaqshëm, ata nuk e dinë se çka përmban Konventa për të Drejtat e Fëmijës, rrallëkush ka dëgjuar 
për këtë dokument, ndërsa akoma më pak e kanë lexuar të njëjtën. Librat shkollorë për lëndë të 
caktuara nuk janë të mjaftueshëm për njoftimin e tyre me të drejtat dhe liritë e njeriut, me theks të 
veçantë për të drejtat e fëmijës, si dhe nuk mjafton edhe fondi i orëve për bartjen gjithëpërfshirëse 
dhe të plotë të njohurive të nevojshme të fëmijëve për të drejtat dhe obligimet e tyre. Nxënësit 
vështirë e dallojnë të drejtën nga obligimi, dhe numri më i madh i fëmijëve të drejtat i vlerësojnë si 
më shumë, apo më pak të rëndësishme.

 Gjendjet e konstatuara nga vizitat dhe analizat e pyetësorëve anonim të plotësuar nga nxë-
nësit, përkatësisht mendimet e tyre për parimet e Konventës për të Drejtat e Fëmijës, Avokati i 
Popullit i sublimoi në Informatën të cilën ia dërgoi Ministrisë  Arsimit dhe Shkencës. Së këtejmi, 
rekomandoi që fëmijët në moshë më të re të njoftohen me të drejtat e tyre, ndërsa qasja dhe termi-
nologjia të përshtatet sipas moshës së fëmijës dhe gjuhës të cilën e kuptojnë fëmijët. Në shkolla të 
organizohen më shpesh aktivitete, takime, punëtori në të cilat fëmijët do të njoftohen me të drejtat 
e fëmijës dhe me Konventën për të Drejtat e Fëmijës, dhe në këtë aspekt do të informohen edhe për 
mënyrën dhe mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të tyre, veçanërisht për rolin dhe kompetencat 
e Avokatit të Popullit.

 Krahas raporteve të veçanta si dhe informacioneve, në këtë vit raportues, Avokati i Popullit 
paraqiti edhe disa iniciativa për ndryshimin e ligjeve dhe rregulloreve, si dhe Iniciativa deri te Gjykata 
Kushtetuese.

 Së këtejmi, deri te Qeveria paraqiti Iniciativë për përgatitjen e propozimit për ndryshimin 
dhe plotësimin e dispozitave ligjore të Ligjit për sigurim shëndetësor dhe Ligjit për marrëdhënie 
pune, pasi konstatoi parregullsi ligjore në rastet kur i punësuari nuk e plotëson kushtin ligjor që të 
jetë i siguruar më së paku gjashtë muaj pa ndërprerë përpara shfaqjes së sëmundjes dhe për këtë 
shkak kompensimin e rrogës, për shkak të pengesës për punë nuk e paguajnë, as punëdhënësi, e 
as Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë. Së këtejmi, punëdhënësi konsideron se Fondi është 
kompetent ta paguaj kompensimin mbi 30 ditë, kurse Fondi, për shkak të asaj se nuk është përm-
bushur parakushti i sigurimit për së paku 6 muaj sigurim, e refuzon kërkesën e qytetarit. Me dispozi-
tat e dhëna të këtilla, si dhe me mos rregullimin e kësaj çështje për subjektin/organin se kush e pa-
guan kompensimin në para për të siguruarin në rast të pengimit të përkohshëm për punë për shkak 
të sëmundjes e cila ka fi lluar para se të mbushen gjashtë muaj prej kur është siguruar (veçanërisht 
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në rastet kur bëhet fjalë për diagnoza të cilat janë me rrezik vital, siç janë sulmet në tru ose zemër), 
qytetarët janë të dëmtuar, kurse mbrohet Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe punëdhënësi.

 Sipas Avokatit të Popullit, ashpërsia e normës juridike nuk është në konsistencë me dispozitat 
nga fusha e marrëdhënieve të punës me të cilat është përcaktuar e drejta e kompensimit të rrogës 
në rastet e paaftësisë së punëtorit për punë për shkak të sëmundjes ose lëndimeve deri 30 ditë, dhe 
mbi 30 ditë. Gjithashtu, ka kundërshtim edhe me principet e drejtësisë dhe të drejtës, me parimin 
e sigurimit të  drejtësisë sociale, humanizmit dhe solidaritetit si vlera themelore në Republikën e 
Maqedonisë. Po ashtu, me nenin 39 të Kushtetutës, secilit qytetar i garantohet e drejta e mbrojtjes 
shëndetësore dhe qytetari ka të drejtë dhe obligim ta ruaj dhe mbroj shëndetin e tij, si dhe shëndetin 
e të tjerëve. 

 Duke e pasur parasysh gjendjen me sigurimin dhe realizmin e të drejtave të shfrytëzuesve të 
mbrojtjes sociale, Avokati i Popullit konstatoi se qytetarët nuk mund ta realizojnë të drejtën e mbro-
jtjes sociale e cila u është ndërprerë me aktvendim të Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale, me 
ndalim për realizimin e të drejtës për 12 muaj, me ç’rast Qendra kompetente për Punë Sociale i obli-
gon t’i kthejnë mjetet e marra, duke u thirrur në Ligjin për mbrojtje sociale. 

 Nga analiza e këtij Ligji, u konstatua se aktvendimi për ndërprerjen e një të drejte të caktuar, 
thuaja se në të gjitha rastet, është për shkak të të dhënave jo të plota ose të të dhënave jo të sakta, 
ndërkaq në lidhje me pranimin e njëhershëm të mjeteve në para nga familjarët të ashtuquajtura 
transfert i të hollave ose mosparaqitje e ndryshimeve të gjendjes materiale të bartësit të së drejtës, 
për shkak të së cilës qytetarët kushtëzohen që fi llimisht t’i kthejnë mjetet në para, e pastaj të pa-
raqesin kërkesë të re për ndihmë sociale.

 Sipas Avokatit të Popullit kushtëzimi i realizimit të të drejtës së qytetarit të cilit i është miratu-
ar aktvendimi për ndërprerjen e të drejtës dhe i ndalohet realizimi i të drejtës për periudhë të caktuar 
kohore, e kufi zon qasjen deri te e drejta më shumë se afati me të cilin i është dhënë ndalesë me akt-
vendimin, me çka edhe më shumë thellohet rreziku social si dhe varfëria tek këto familje, e që është 
në kundërshtim me mbrojtjen sociale si masa sistemore, aktivitete dhe politika për parandalimin 
dhe tejkalimin e rreziqeve themelore ndaj të cilave ekspozohet qytetari gjatë jetës, për zvogëlimin e 
varfërisë si dhe për përforcimin e kapaciteteve për mbrojtjen personale. Gjithashtu, është në kundër-
shtim edhe me parimin e barazisë sociale të inkorporuar si parakusht për funksionimin e sistemit të 
mbrojtjes sociale dhe paraqet një lloj sanksioni për qytetarin i cili mundet edhe nga mosdija është 
vënë në gjendje që të mos mund ta realizoj mbrojtjen sociale dhe të jetë shfrytëzues i ndihmës so-
ciale, vetëm për shkak se të dhënat, nga mosdija, janë të pasakta ose jo të plota.

 Avokati i Popullit duke u udhëhequr nga dispozitat kushtetuese se “Republika kujdeset për 
mbrojtjen dhe sigurinë sociale të qytetarëve dhe ua garanton të drejtën e ndihmës personave të 
pamundur dhe të paaftë për punë”, deri te Qeveria dhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale dërgoi 
Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbrojtje Sociale, me kërkesë për shfuqizimin e 
dispozitës së paragrafi t 4 të nenit 213 të ligjit të përmendur.

 Avokati i Popullit deri te Ministria për Arsim dhe Shkencë si dhe deri te Ministria për Shëndetësi 
dërgoi Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për vlerësimin e nevojave specifi ke të 
personave me pengesa në zhvillimin psikik ose fi zik, sepse zgjidhjet normative ekzistuese të parapara 
në këtë Rregullore, në praktikë i pengojnë fëmijët/personat e sëmurë nga Fibroza Cistike të realizo-
jnë të drejtën për shtesë të posaçme si kompensim në para, sepse kjo sëmundje nuk ishte përfshirë, 
përkatësisht përcaktuar në nenin 9, paragrafi n 1 të Rregullores për vlerësimin e nevojave specifi ke të 
personave me pengesa në zhvillimin fi zik ose psikik.  

 Duke e pasur parasysh situatën e përmendur si dhe problemin me të cilin ballafaqohen pa-
cientët me Fibrozë Cistike, Avokati i Popullit kërkoi që të ndryshohet dhe plotësohet kjo Rregullore 
dhe Fibroza Cistike të përfshihet në grupin e sëmundjeve të rënda kronike, me çka të sëmurët e 
prekur me këtë sëmundje do të kenë qasje deri te e drejta e shtesave të posaçme si kompensim në 
para dhe njëkohësisht të shqyrtohet mundësia që e drejta e shtesave të posaçme në para t’u njihet 
edhe të rriturve me Fibrozë Cistike, përkatësisht personave mbi 26 vjet.

 Kërkesa e Avokatit të Popullit u pranua, kurse Rregullorja u ndryshua, dhe sëmundja Fibroza 
Cistike u përfshi në grupin e sëmundjeve më të rënda kronike, me çka fëmijëve u mundësohet reali-
zimi i të drejtës të pranojnë kompensim në para.
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 Avokati i Popullit – Mekanizmi Nacional Parandalues, duke i analizuar ndryshimet dhe plotësimet 
e fundit të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, të cilat u miratuan në prill të vitit 2016, konsta-
toi se u vështirësohet qasja deri te e drejta e bashkimit familjar anëtarëve më të ngushtë të familjes 
të refugjatit të pranuar dhe personit nën mbrojtje subcidiare, duke inkorporuar kritere më rrigoroze. 
Për këto shkaqe deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzoi Iniciativë me Propozim të Ligjit 
për ndryshime të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme.

 Përkatësisht, Avokati i Popullit vlerësoi se me ndryshimet dhe plotësimet e këtij ligji (neni 8), 
në mënyrë plotësuese, është paraparë kornizë ligjore për mundësinë e realizimit të kësaj të drejte, 
përkatësisht përcaktohet afati  prej 3 vitesh që personi të mund ta realizoj të drejtën e bashkimit 
familjar. Sipas Avokatit të Popullit, kufi zimi kohor i kësaj të drejte paraqet shkelje të rëndë të Direk-
tivës për të Drejtën e Bashkimit Familjar të Bashkimit Evropian (2003/86/EC), e cila (në paragrafi n 2 
të nenit 12) parashikon dhe në mënyrë të qartë thekson se shtetet nuk duhet ta kufi zojnë me kohë 
bashkimin familjar të refugjatëve të pranuar, përkatësisht se nuk do të kërkojnë që personi me azil 
të pranuar të qëndroj në shtet për një kohë të caktuar përpara se të mund të bashkohet me anëtarët 
e familjes. Gjithashtu, Avokati i Popullit gjatë paraqitjes së kësaj Iniciative, konsideronte se kufi zimi 
kohor i të drejtës për bashkim familjar, gjithashtu, është në kundërshtim me parimin e interesit më 
të mirë të fëmijës, ku si parim themelor është inkorporuar në Rregullativën Juridike të Republikës së 
Maqedonisë, dhe në këtë kontekst edhe në Ligjin për azil dhe mbrojtje të përkohshme.

 Në vitin raportues, Avokati i Popullit deri te Gjykata Kushtetuese paraqiti Propozim për 
vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së nenit 98, paragrafi  5, alineja 6 të Ligjit për 
nëpunës administrativë, për shkak se me këtë dispozitë është konstatuar se nëpunësit administrativ 
i ndërpritet marrëdhënia e punës, sipas fuqisë së ligjit, nëse mbush moshën 62, 63, 64 ose 65 vjet 
(për gra), përkatësisht moshën 64, 65, 66 dhe 67 vjet (për burra), përkatësisht janë përcaktuar vite 
të ndryshme të moshës për burra, respektivisht grua, me çka ka kryhet diskriminim mbi bazë gjinore. 
Gjithashtu, Avokati i Popullit konsideronte se dispozita e përmendur e Ligjit për nëpunës adminis-
trativë nuk është në përputhje me nenin 32, paragrafi n 1 dhe 2 të Kushtetutës me të cilët secilit i 
garantohet e drejta e punës në kushte të barabarta, duke e pasur parasysh se vitet e ndryshme të 
moshës, si kusht për pension të pleqërisë, e pamundësojnë gruan që të vendos lirshëm të paraqes 
kërkesë për vazhdimin e marrëdhënies së punës deri sa ta arrijë moshën 67 vjeçare, ashtu siç kjo e 
drejtë i është mundësuar  burrit. Përkatësisht, Kushtetuta e përcakton obligimin e ligjvënësit që gjatë 
rregullimit të çështjeve në lidhje me realizimin e të drejtave, obligimeve dhe përgjegjësive të punë-
torit dhe punëdhënësit, përfshirë edhe vazhdimin, përkatësisht ndërprerjen e marrëdhënies së punës, 
qytetarët t’i vendos në pozitë të barabartë, përfshirë edhe në bazë gjinore. Gjykata Kushtetuese e 
pranoi Iniciativën dhe e shfuqizoi dispozitën.
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KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUN-
IMI I AVOKATIT TË POPULLIT 
ME TRUPAT DHE ASOCIACIONET 
NDËRKOMBËTARE

 Në vitin 2016 u shënuan aktivitete dhe ngjarje të shumta, në fokusin e të cilave përsëri ishte 
kriza e migrantëve në Evropë, por edhe përmirësimi i statusit të refugjatëve dhe migrantëve në gjithë 
botën. 

 E një rëndësie të veçantë ishte Konferenca Ndërkombëtare në Tiranë, Republika e Shqipërisë, 
organizuar nga Zyra e Ombudsmanit të Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim dhe përkrahje me 
katër rrjetet botërore të ombudsmanëve dhe mediatorëve: Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut, 
Asociacioni i Ombudsmanëve dhe Mediatorëve të Frankofonisë, Instituti Ndërkombëtar i Ombudsman-
it dhe Federata e Ombudsmanëve të Amerikës Latine. Në këtë takim, me përmasa botërore, u disku-
tua për sfi dat e krizës së migrantëve në Evropë, të imponuara nga fl uksi në kontiniutet i migrantëve 
dhe refugjatëve, si dhe mundësitë e gjetjes së përgjigjes së përbashkët për mbrojtjen ndërkombëtare 
të të drejtave të këtyre personave. Në takim shtetet pjesëmarrëse miratuan Deklaratë me të cilën u 
obliguan që të ndikojnë tek të gjithë faktorët relevantë që të respektohen standardet dhe obligimet të 
cilat dalin nga dokumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me theks të veçantë 
të drejtave të refugjatëve, sigurimin e trajtimit human si dhe qasjes së lirë deri te e drejta e azilit. 

 Vitin e kaluar në Bangkok, Tajlandë u mbajt Konferenca e 11-të ndërkombëtare e Institutit 
të Ombudsmanit Ndërkombëtar, e titulluar si “Evolucioni i Institucioneve të Ombudsmanit”. Në këtë 
takim, me përmasa botërore, vëmendja u përqendrua në drejtim të zhvillimit të Institucioneve të 
Ombudsmanit në gjithë botën dhe sfi dat me të cilat ata ballafaqohen. Konferenca paraqiste Forum në 
të cilin institucionet e Ombudsmanëve nga e gjithë bota në mënyrë piktoreske e përshkruan gjendjen 
me respektimin dhe realizimin e të drejtave të njeriut në vendet e tyre, si dhe me rrethanat në të cilat 
funksionojnë institucionet e këtij lloji, sa i përket mbrojtjes dhe të drejtave të njeriut. Duke e pasur 
parasysh se ngjarje të këtij lloji, Instituti organizon çdo katër vjet, përveç temës në të cilën diskutohej 
në këtë konferencë u zgjodhën edhe anëtarët e rinj të organeve drejtuese të Institutit.

Bashkëpunimi me trupat dhe institucionet ndërkombëtare
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Bashkëpunimi në nivel evropian

 Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti mori pjesë në takimin e nëntë të Asociacionit të Ombudsma-
nëve të Mesdheut i titulluar si: “Ombudsmani-protagonisti kryesor në qeverisjen e mirë”, i cili u mbajt 
në Maltë.

 Në fokus të takimit ishte kriza e migrantëve në Evropë si dhe roli që kanë ombudsmanët 
dhe mediatorët në vendet e Mesdheut në mbrojtjen e të drejtave të migrantëve dhe refugjatëve. 
Në takim u miratua vendimi që takimi i ardhshëm, i dhjeti me radhë, i Asociacioneve të 
Ombudsmanëve të Mesdheut të mbahet në Republikën e Maqedonisë në vitin 2018, kur 
Institucioni Avokat i Popullit e shënon jubileun e tij njëzetvjeçar. 

 Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit ishte pjesë e Asamblesë Parlamentare të Rrjetit Evropian të 
institucioneve për të drejtat e njeriut që u mbajt në Gjenevë, Zvicër. Në Asamblenë Parlamentare u 
shqyrtua raporti për zhvillimin e Rrjetit, rezultatet e arritura gjatë vitit të kaluar, vitit 2015, si dhe pro-
jektet për të cilat Rrjeti ka nënshkruar marrëveshje për realizim. Asambleja i emëroi anëtarët e rinj të 
Komitetit Financiar, gjithashtu u prezantua edhe Propozim Deklarata për situatën me migrantët dhe 
refugjatët në Evropë, si dhe roli që kanë Institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut në mbrojtjen 
e kësaj kategorie të personave.

 Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në Punëtorinë ndërkombëtare për sfi dat dhe 
kërcënimet bashkëkohore për të drejtat e njeriut, e cila u organizua nga Ombudsmani i Katalonisë 
dhe u mbajt në Barcelonë, Mbretëria Spanjolle. Në fokusin e punëtorisë ishin rastet e fundit në planin 
e sigurisë, posaçërisht krizën me migrantët, ndërsa theks i veçantë u vu mbi rolin e Ombudsmanit në 
mbrojtjen e të drejtave fundamentale nën fl uksin e racizmit dhe ksenofobisë.  

 Zyra e Avokatit të Popullit mori pjesë edhe në Seminarin e organizuar nga ana e Komisionit Ev-
ropian kundër racizmit dhe jotolerancës të Këshillit të Evropës, i cili u mbajt në Strasburg, Republika 
e Francës.

 Këtë vit, tema e seminarit ishte: “Avancimi i legjislacionit në vendet anëtare”, si dhe rritja e 
kompetencave të organeve të specializuara në pjesën e monitorimit, promovimit dhe mbrojtjes së të 
drejtave dhe lirive të njeriut.

 Në seminar u bë fjalë edhe për krijimin e procedurave dhe praktikave të cilat dalin nga puna e 
përditshme, në drejtim të standardizimit të mënyrës si veprimit të organeve të specializuara.

 Me përfaqësues të tij, Avokati i Popullit mori pjesë edhe në Konferencën në organizim të Rrjetit 
të Ombudsmanëve Evropian, e cila këtë vit u mbajt në Bruksel, Belgjikë, në të cilën u diskutua për 
temat aktuale me interes të ombudsmanëve të shteteve-anëtare të Bashkimit Evropian, kriza me ref-
ugjatët në Evropë si dhe përpjekja e shteteve-anëtare për tejkalimin e saj, transparenca e lobimit, si 
dhe respektimi dhe zbatimi i të drejtës, përkatësisht sundimi i së drejtës në shtetet anëtare të Unionit 
si dhe roli i ombudsmanëve në këtë proces.

 Në kuadër të projektit “Mbrojtja nga diskriminimi i LGBTI në nivel lokal” i mbështetur nga 
Ambasada e Mbretërisë Holandeze në Shkup, ndërsa i realizuar nga Asociacionet për Edukim Shënde-
tësor dhe Hulumtim – H.E.R.A., në partneritet me Koalicionin “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore 
të komuniteteve të margjinalizuara”, Avokati i Popullit ishte pjesë e vizitës studimore në qytetet 
Utreht dhe Amsterdam, gjatë së cilës u mbajtën takime pune dhe vizitë në organizatën “Rutgers”, Ku-
vendin e Qytetit Utreht, dhe Institutin për të Drejtat e Njeriut në Holandë. Gjithashtu, u vizitua edhe 
Agjencia për Mbrojtje nga Diskriminimi në Qytetin Utreht, policia e Qytetit Hagë, Ministria e Punëve të 
Brendshme të Holandës, Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës të Holandës dhe SOS (organizata 
më e vjetër e LGBTI në Holandë).

 Zëvendësja e Avokatit të Popullit znj.Vaska Bajramovska-Mustafa mori pjesë në Kongresin 
Mbarëkombëtar për Drejtësi i cili në vitin 2016 u mbajt në Stamboll, Republika e Turqisë, në të cilin u 
diskutua për punën e organeve të drejtësisë, gjykatat, si dhe rolin e institucioneve për mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve në sistemin juridik. Në këtë Kongres morën pjesë 47 vende, si dhe u miratua 
Deklarata me 11 rekomandime.
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 Zëvendësja e Avokatit të Popullit znj.Vaska Bajramovska-Mustafa mori pjesë edhe në Mbled-
hjen vjetore të anëtareve të Rrjetit Evropian të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut 
(ENNHRI), e cila u mbajt në Zagreb, Kroaci, në të cilën morën pjesë përfaqësues të mbi 30 shteteve-
anëtare të Rrjetit Evropian të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut, të cilët diskutuan 
për sfi dat aktuale si dhe gjendjen në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut në 
nivel evropian dhe kombëtar, si dhe për planet e mëtutjeshme të aktiviteteve të Rrjetit. Në formën e 
seminarit të punës, ky takim veçmas e trajtoi çështjen e të drejtave të njeriut në kontekst të luftës 
kundër terrorizmit.

 Avokati i Popullit z.Ixhet Memeti në Paris, Republika e Francës, u takua me Mbrojtësin e të 
Drejtave të Njeriut të Francës, z.Tubon si dhe me kryetarin e Asociacionit të Ombudsmanëve të Mes-
dheut (AOM), z.Totozani. Në mbledhje u diskutua për aktivitetet rrjedhëse të Asociacionit në lidhje 
me migrantët, problemet të cilat i kanë shtetet-anëtare në lidhje me këtë çështje, si dhe planet 
dhe projektet e mundshme për veprim të përbashkët në këtë drejtim, me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave dhe lirive të njeriut të kësaj kategorie. Në takim u dakorduan që hapat e ardhshëm për 
zhvillimin e projekteve për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të migrantëve, të përkrahen nga 
ana e Zyrës së Komesariatit të Lartë për Refugjatë pranë Kombeve të Bashkuara, UNHCR.

 Me ftesë të Këshillit të Shteteve të Detit Baltik dhe Iniciativës Qendrore Evropiane, Zëvendës 
Avokati i Popullit Dr. Jovan Andonovski mori pjesë në Konferencën e cila u organizua në Stokholm, 
Suedi, kushtuar Promovimit të praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijëve të pashoqëruar dhe 
gjetjen e zgjidhjeve për fëmijët, familjet, shoqëritë dhe shtetet. Në Konferencë, me prezantimet e 
tyre, morën pjesë 29 vende të cilat i shkëmbyen përvojat e tyre në lidhje me përkujdesjen e këtyre 
fëmijëve, si dhe për shkaqet e ndarjes së tyre prej familjeve, kërkimi për jetë më të mirë në shtete 
tjera, kthimi i tyre në shtëpi si dhe rehabilitimi nga përvojat dhe traumat e përjetuara.

 Në vitin 2016, në bashkëpunim me kolegët nga: Serbia, Shqipëria, Kroacia, Sllovenia, Kosova 
dhe Austria, me ftesë të Zyrës së Institucionit të Ombudsmanit të Greqisë u realizua Punëtori Rajonale 
në Selanik, Greqi.

 Në këtë punëtori, Ombudsmanët diskutuan për gjendjet e konstatuara si dhe për ndërmarrjen 
e masave nga ana e Institucioneve të Ombudsmanit pas vizitave të kryera nëpër kampe, si dhe për 
gjendjen me migrantët të cilët transitojnë nëpër rajon. Në takim, u miratua Plani Aksional për realizi-
min e aktiviteteve të ardhshme.

 Nën organizim të Ombudsmanit të Republikës së Shqipërisë në Pogradec, Republika e Sh-
qipërisë u mbajt Auditoriumi për “Bashkëpunimin e shoqërisë qytetare me Avokatin e Popullit si dhe 
marrëdhëniet ndërkufi tare”.

 Ky ishte takim i përbashkët i Institucioneve të Ombudsmanit të Shqipërisë, Maqedonisë dhe 
Kosovës bashkë me përfaqësuesit e shoqërisë qytetare të të tre shteteve, ku u diskutua për rëndësinë 
e institucioneve të ombudsmanit, si dhe bashkëpunimin me shoqërinë qytetare si partnerë natyral të 
ombudsmanëve. Ombudsmanët e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës ranë dakord për vazhdimin e 
bashkëpunimit, si dhe intensifi kimin e aktiviteteve të përbashkëta.

 Gjatë gjysmës së vitit në Budvë, Republika e Malit të Zi, nën patronazh të Institucionit Gjer-
man për Bashkëpunim Ndërkombëtar u mbajt Konferenca ndërkombëtare për mbrojtjen juridike nga 
diskriminimi. Në fokusin e kësaj Konference ishte bashkëpunimi rajonal në Evropën Juglindore në 
lidhje me çështjen për mbrojtje më të mirë juridike nga diskriminimi, në të cilën u prezantuan hulum-
time personale të hartuara për secilin shtet të rajonit, si dhe analiza komparative.

 Avokati i Popullit z.Ixhet Memeti mori pjesë edhe në Takimin e punës në organizim të Akade-
misë së Shkencave Bullgare, i cili u mbajt në Sofje, Republika e Bullgarisë. Në kuadër të kësaj ngjarje 

Bashkëpunimi rajonal
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u realizua edhe takimi me Ombudsmanin e ri të Republikës së Bullgarisë, znj. Maja Manolova. Ngjarja 
e trajtoi efi kasitetin e Instrumenteve nacionale për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut si 
dhe efi kasitetin e tyre në praktikë. Përveç Ombudsmanëve të të dy vendeve, në këtë takim bilateral 
morën pjesë edhe përfaqësues të Byrosë për Përfaqësimin e RM-së në Gjykatën Evropiane për te 
Drejtat e Njeriut, si dhe përfaqësues të lartë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë.

 Me rastin e 20 vjetorit të ekzistimit të Institucionit të Ombudsmanit për të Drejtat e Njeriut 
të Bosnjës dhe Hercegovinës, në Sarajevë u mbajt Takimi dyditor, takimi rajonal i Ombudsmanëve 
dhe organeve për barazi, si dhe Konferenca Ndërkombëtare e titulluar si: “Të barabartë në diver-
sitet”. Në pjesën e parë të takimit u mbajt mbledhja rajonale e Ombudsmanëve dhe përfaqësuesve 
të organeve për barazi në të cilën u diskutua për veprimin e këtyre organeve për lëndët nga fusha 
e diskriminimit, kurse në fokusin e Konferencës ishte rëndësia e ekzistimit të institucioneve për të 
drejtat e njeriut në mbrojtjen dhe promovimin e të njëjtave në vendet post konfl iktuoze.
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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 69 1,83

Autorizime policore 236 7,81 252 6,94 238 5,89 179 4,21 220 5,06 177 4,68 173 4,07 156 3,54 133 3,52
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 45 1,19

Jurisprudenca 883 29,2 744 20,48 757 18,72 732 17,2 710 16,34 732 19,37 901 21,2 850 19,32 577 15,28
Mbrojtja sociale 115 3,81 95 2,62 140 3,46 193 4,53 240 5,52 206 5,45 279 6,57 382 8,67 245 6,49
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 6,02 155 4,11
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 48 1,27
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 83 2,2
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 3,97 135 3,58

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 29 0,77

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 3,59 106 2,81
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 3,81 165 4,37
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 15 0,4
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 1039 27,52
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 5,09 174 4,61

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 8,36 309 8,19

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese- 347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45 257 5,84 198 5,25

Persona me nevoja të 
veçanta 10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2 15 0,4

Regjistrimi 12 0,28 3 0,07
Të drejtat zgjedhore 90 2,11 42 1,11 78 1,84 2 0,05 65 1,72
Të tjera 226 7,48 236 6,5 248 6,13 206 4,84 191 4,39 221 5,85 230 5,41 203 4,61 170 4,5

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100

2016

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA                                                                                                                                                        

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Pasqyra nr. 1

TË DHËNA STATISTIKORE

 Në vitin raportues, Avokati i Popullit veproi për gjithsej 4.718 parashtresa, nga të cilat në pe-
riudhën raportuese u pranuan 3.775 nga 4.210 parashtrues (qytetarë-parashtrues, organizata, sho-
qata), kurse 943 të tjerat u bartën nga viti i kaluar.
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 Numri më i madh i parashtresave 2.956, u paraqitën personalisht nga parashtruesit në zyrat e 
Avokatit të Popullit, përmes postës 393 parashtresa, përmes postës elektronike 222, përmes faqes së 
internetit 120 parashtresa, përmes thirrjes telefonike 45 parashtresa, me faks 2 parashtresa, kurse 
37 parashtresa u formuan me iniciativë personale.

 Avokati i Popullit edhe në këtë vit raportues vazhdoi me pranimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve 
në zyrën në Shkup, si dhe në zyrat në: Manastir, Kërçovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Strumicë. 
Gjithnjë e më i madh është numri i qytetarëve të cilët këshillohen për mundësitë juridike për re-
alizimin e të drejtave të tyre. Një pjesë e qytetarëve edhe pse janë të informuar me kompetencat 
e Avokatit të Popullit, për shkak të gjendjes së tyre të dobët fi nanciare dhe pamundësisë që të an-
gazhojnë avokat, përsëri i drejtohen Avokatit të Popullit.

Shtip
4%

Tetovë
19%

StrumicëStrumicëStrumicë
555%

Shkup
48%

Kërçovë
6%

Kumanovë
6%

Manastir
12%

 Duke e pasur parasysh këtë 
gjendje, Avokati i Popullit edhe këtë 
vit rekomandon fuqizimin e sistemit 
të ndihmës juridike falas, me qëllim 
që i njëjti të shfrytëzohet në mënyrë 
efi kase nga ana e qytetarëve të cilët, 
për shkak të gjendjes  materiale dhe 
fi nanciare, nuk mund të sigurojnë për-
faqësim falas në procedurë gjyqësore 
dhe administrative.

 Në këtë vit raportues, zyra e 
Avokatit të Popullit në Shkup veproi 
sipas 1.828 parashtresa, zyra në Tetovë 
700, Manastir sipas 436, në Kërçovë 
sipas 237, në Kumanovë sipas 222, në 
Strumicë sipas 189 dhe në Shtip sipas 
163 parashtresave.

 Nga gjithsej 3.775 parashtresa të pranuara në vitin 2016, numri më i madh i tyre 1.764 ose 
46.73% kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave nga ana e institucioneve dhe shërbimeve publike, 
1.142 ose 30,25% kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave nga ana e pushtetit qendror, në 306 par-
ashtresa ose 8,11% janë cenuar të drejtat nga ana e pushtetit lokal, në 192 parashtresa ose 5,09% 
janë cenuar të drejtat nga ana e personave juridikë, në 33 parashtresa ose 0,87% ka pasur cenim 
të të drejtave si nga pushteti qendror ashtu edhe nga pushteti lokal, ndërsa në 338 parashtresa ose 
8,95% parashtruesit janë ankuar për cenimin e të drejtave nga subjekte të tjera.

Foto nr. 1

338

17641764

306

192

1142

33

Tjera

Shërbime dhe institucione publike

Pushteti lokal

Persona juridikë

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Grafi koni nr. 1
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Gjatë këtij viti raportues u shënua rritje për 6% të numrit të qytetarëve-parashtruesve të cilët 
e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, e që është veçanërisht e dukshme në parashtresat e par-
ashtruara nga qytetarët e bashkësive etnike me numër më të vogël. Kjo e dhënë statistikore tregon 
se qytetarët janë të inkurajuar dhe janë gjithnjë e më të sigurt se deklarimi i përkatësisë etnike nuk 
ndikon mbi realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut tek Avokati i Popullit.

Nga numri i përgjithshëm i parashtruesve të parashtresave 68,04% ose 2.819 qytetarë e kanë 
deklaruar përkatësinë e tyre etnike, kurse 1.324 ose 31,96% nuk e kanë deklaruar. 
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 69 2 8 62 15 11 2 1 1 32

Autorizime policore 133 3 1 131 53 13 1 3 3 3 55

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 45 47 7 17 3 1 1 15 3

Jurisprudenca 577 4 575 234 86 2 16 1 3 10 8 215

Mbrojtja dhe siguria sociale 
245 4 2 240 53 68 2 25 3 5 83 1

Marrëdhëniet e punës 155 2 10 159 52 20 1 1 1 83 1

Çështje të banimit 48 48 14 2 1 31

Mbrojtja shëndetësore 83 3 7 73 17 3 23 30

Sigurimi pensional dhe invalidor 
135 1 1 133 65 13 4 4 1 2 3 41

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 
29 1 1 27 11 3 13

Të drejtat e fëmijëve 106 12 9 86 22 2 1 12 49

Urbanizmi dhe ndërtimi 165 1 3 188 98 14 2 1 2 4 66 1

Mjedisi jetësor 15 2 16 8 1 7

Financat 1039 1 1 1049 411 446 6 19 4 2 2 11 147 1

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
174 2 1 183 90 12 1 1 3 5 71

Të drejtat e konsumatorëve 309 2 2 670 144 389 3 12 4 1 1 113 3

Entet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 198 8 6 184 11 19 4 1 2 146 1

Persona me nevoja të veçanta
15 1 1 13 6 1 1 1 4

Të drejtat zgjedhore 65 1 4 60 16 7 1 1 35

Të tjera 170 2 1 4 199 89 17 1 4 88

GJITHSEJ: 3775 10 37 67 4143 1416 1142 23 128 9 20 20 50 1324 11

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE

FUSHA Të
 p

ra
nu

ar
a 

në
 v

iti
n 

20
16

A
no

ni
m

e 

N
um

ri
 i 

lë
nd

ëv
e 

të
 fo

rm
ua

ra
 m

e 
in

ic
ia

tiv
ë 

pe
rs

on
al

e

O
rg

an
iz

at
a 

(S
ho

qa
ta

)

N
um

ri
 i 

pa
ra

sh
tr

ue
sv

e 
PËRKATËSIA ETNIKE

 Pasqyra nr. 2
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Numri më i madh i qytetarëve të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike janë maqe-
donas 1.416 ose 50,23; 1.142 ose 40,51% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare; 128 ose 
4,54% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike rome; 50 ose 1,77% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike 
turke; 23 ose 0,82% janë serbë; 20 ose 0,71% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike boshnjake; po 
aq janë deklaruar edhe si pjesëtarë të bashkësisë etnike vllehe; 11 ose 0,39% janë nga pjesëtarë 
të bashkësive të tjera etnike, ndërsa numri më i vogël i parashtresave 9 ose 0,32 janë qytetarë 
pjesëtarë të bashkësisë etnike maqedonas-myslimanë. 

Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave janë 
parashtrues nga Shkupi, përkatësisht 1.289, pastaj vijojnë parashtresat e parashtruesve nga: Teto-
va, Manastiri, Kumanova, Strumica, Shtipi, Kërçova, Gostivari si dhe nga mjediset e tjera më të 
mëdha urbane dhe nga shtete të tjera. Mund të vërehet se në numër më të madh janë parashtruesit 
e parashtresave të cilët jetojnë në vendet ku gjenden zyrat Rajonale të Avokati të Popullit.

 Pasqyra nr. 3

Qyteti Viti 2015 Viti 2016 Qyteti/Shteti Viti 2015 Viti 2016
Berovë 7 6 Ohër 88 88

Manastir 493 359 Pehçevë 1 2

Bogdanci 2 3 Prilep 113 71

Vallandovë 5 4 Probishtip 8 11
Veles 46 39 Radovish 27 12
Vinicë 18 9 Resnjë 27 15

Dibër 18 12 Shkup 1578 1289

Dellçevë 12 5 Strugë 41 32

Demir Hisar 9 8 Strumicë 172 190

Demir Kapi 2 3 Sveti Nikollë 11 13
Dojran 1 1 Tetovë 529 622
Gjevgjeli 31 18 Shtip 167 146

Gostivar 86 123 Shqipëri 1

Zletovë 1 3 Austri 1 1

Kavadar 36 38 Bullgaria 1 1

Kërçovë 225 144 Belgjikë 1

Koçan 42 39 Gjermani 3

Kratovë 15 5 Kosovë 5

Kriva Palankë 34 22 Poloni 1

Krushevë                                              7 9 Serbi 1 8
Kumanovë                                          335 251 Slloveni 1

Mak. Kamenicë                     1 2 Hungari 1 1
Mak. Brod 17 14 Mali i Zi 1
Mavrovë 3 1
Negotinë 19 17 Nuk është cekur qyteti ose 

shteti 162 135

4403 3775

PASQYRA

E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

GJITHSEJ :  
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Numri më i madh i parashtresave u pranuan nga fusha e: fi nancave dhe punës fi nanciare 1.039 
ose 27,52%, jurisprudenca 577 ose 15,28%; e drejta e konsumatorëve (kompensime komunale 
dhe të tjera) 309 ose 8,19%, mbrojtja sociale 245, përkatësisht 6,49%; nga institucionet ndëshk-
uese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese 198 ose 5,25%; nga fusha pronësore-juridike 174 ose 
4,61%; urbanizmi dhe ndërtimtaria 165 ose 4,37%; nga marrëdhëniet e punës 155 ose 4,11%; sig-
urimi pensional dhe invalidor 135 ose 3,58%; nga fusha e mbrojtjes së të drejtave gjatë veprimeve 

Të dhëna sipas fushave
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 69 70 12 81 2 40 3 20 10 8 2 61 20

Autorizime policore 133 132 71 204 3 96 3 21 8 12 1 1 3 119 85

Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 45 47 58 103 28 2 29 26 1 2 57 46

Jurisprudenca 577 579 160 737 467 1 1 94 89 2 3 1 1 560 177

Mbrojtja sociale 245 242 59 304 4 155 1 97 89 1 7 3 1 246 58

Marrëdhëniet e punës 155 171 85 240 2 121 5 58 36 22 186 54

Çështje të banimit 48 48 3 51 42 1 4 4 47 4

Mbrojtja shëndetësore 83 80 29 112 3 44 1 55 48 7 93 19

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 135 134 32 167 1 92 1 1 46 45 1 140 27

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 29 28 7 36 1 14 2 26 7 2 17 11 5 26 10

Të drejtat e fëmijëve 106 95 17 123 12 69 6 41 31 5 5 111 12

Urbanizmi dhe ndërtimi 165 192 40 205 1 128 2 29 23 3 3 157 48

Mjedisi jetësor 15 18 4 19 13 3 2 1 16 3

Financat 1039 1051 159 1198 1 241 1 812 784 13 15 1040 158

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

174 186 34 208 2 119 4 1 48 47 1 174 34

Të drejtat e konsumatorëve 309 672 61 370 2 249 1 5 68 46 21 1 322 48

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 198 190 51 249 8 136 22 41 38 3 196 53

Persona me nevoja të 
veçanta 15 14 2 17 1 10 1 5 4 1 16 1

Të drejtat zgjedhore 65 64 65 1 34 1 3 3 39 26

Të tjera 
170 203 59 229 2 1 121 6 23 18 3 2 150 79

GJITHSEJ: 3775 4216 943 4718 10 37 2219 11 61 1523 1358 97 68 16 5 5 3756 962
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Cenime të konstatuara

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01. DERI MË DATË 31.12.2016

FUSHA Të
 p

ra
nu

ar
a 

në
 v

iti
n 

20
16

N
um

ri
 i 

pa
ra

sh
tr

ue
sv

e

Të
 n

ge
lu

ra
 n

ga
 v

iti
 p

ar
ap

ra
k

G
JI

TH
S

E
J 

në
 p

un
ë

A
no

ni
m

e 
 

Lë
nd

 m
e 

in
ic

ia
tiv

ë 
pe

rs
on

al
e

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 

 Pasqyra nr. 4
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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 Sigurimi pensional dhe invalidor 

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 

Të drejtat e fëmijëve Të drejtat e fëmijëve Të drejtat e fëmijëve 

Urbanizmi dhe ndërtimi Urbanizmi dhe ndërtimi Urbanizmi dhe ndërtimi 

Mjedisi jetësor Mjedisi jetësor Mjedisi jetësor 

Financat dhe doganaFinancat dhe doganaFinancat dhe dogana

Marrëdhëniet pronësore-juridike juridike juridike -juridike -

Të drejtat e konsumatorëveTë drejtat e konsumatorëve

Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-
korrektuese

Të drejtat zgjedhore

Fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuar

Të tjera 

2016

policore 133 ose 3,52%; mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 106 ose 2,81%; mbrojtja shëndetësore 83 
ose 2,20%; mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 69 ose 1,83%; të drejtat e zgjed-
hjes 65 ose 1,72%; çështje banesore 48 ose 1,27%; gjendja civile dhe punë të tjera të rendit 45 ose 
1,19%; arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 29 ose 0,77%; mjedisi jetësor 15 ose 0.40%; fëmijë dhe 
persona me aftësi të kufi zuar 15 ose 0,40%; si dhe nga fusha të tjera për të cilat u pranuan 170 ose 
4,50% parashtresa.

Grafi koni nr. 2

Në pjesën e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat janë pranuar 69 parash-
tresa, prej të cilave numri më i madh, përkatësisht 18 kanë të bëjnë me diskriminimin në marrëdhëniet 
e punës, kurse 17 kanë të bëjnë me diskriminimin mbi bazë etnike. Nga gjithsej 81 parashtresa sipas 
së cilave vepronte Avokati i Popullit (12 parashtresa janë pranuar në vitin e kaluar), në 20 raste ka kon-

Parashtresa të pranuara sipas fushave
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Grafi koni nr. 3
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2014

Në lidhje me parashtresat nga fusha e të drejtave të fëmijëve, nga gjithsej 106 parashtresa, 
36 ose 33.96% kanë të bëjnë me të drejtën e fëmijës në familje, përkatësisht realizimin e mar-
rëdhënieve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta me prindërit me të cilin nuk jeton, 22 par-
ashtresa ose 20,75% kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës së arsimit fi llor dhe të mesëm, 15 ose 
14,15% për mbrojtje shëndetësore, 9 ose 8,49% kanë të bëjnë me dhunën ndaj fëmijëve në familje, 
kopshte, shkolla, institucione për përkujdesje ose organe/institucione tjetra, 5 ose 4,72% kanë të 
bëjnë me të drejtat gjatë vendosjes në institucione për përkujdesje dhe riedukim, 4 ose 3,77% për 
kompensim në para për fëmijë, 2 ose 1,89% kanë të bëjnë me përkujdesje dhe edukim të fëmijëve 
të moshës parashkollore, 2 parashtresa kanë të bëjnë me evidencën e fëmijëve në librin e amzës, 
1 ose 0,94% parashtresë për shkeljen e të drejtës për shkak të keqpërdorimit seksual të fëmijës, 1 
për fëmijët viktima të tregtisë, 1 parashtresë për informata të dëmshme për moshën dhe zhvillimin 
e fëmijëve, dhe 6 ose 5,66% parashtresa të cilat kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të tjera të 
fëmijëve, kurse në 2 parashtresa ose 1,89% Avokati i Popullit ka dhënë këshilla juridike me qëllim të 
realizimit të të drejtave të fëmijëve.

Avokati i Popullit konstatoi se vazhdojnë cenimet e të drejtave të fëmijëve në më shumë sfera, 
ndërsa institucionet që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe përkujdesjen e të drejtave dhe interesave të 
fëmijës nuk arrijnë t’i mbrojnë plotësisht fëmijët, duke i përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufi zuar. 
Shqetëson fakti se fëmija akoma nuk respektohet si subjekt-bartës i të drejtave, shumë pak kërko-
het dhe respektohet mendimi i fëmijës, me çka vendimet e miratuara jo gjithmonë janë në interesin 
më të mirë të fëmijës.

2015

2016

2009

2008

statuar cenim, me ç’rast dërgoi sugjerime dhe rekomandime deri te organet kompetente. Në 10 raste 
janë pranuar sugjerimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit, kurse për 2 raste pritet përgjigje. 
Në 8 raste Avokati i Popullit e ndërpreu procedurën, sepse pas cenimit të konstatuar i ndërmori të 
gjitha veprimet ligjore në kompetencën e tij, kurse organi duke mos e pranuar sugjerimin/rekoman-
dimin e Avokatit të Popullit nuk pranoi se kryen diskriminim, dhe prandaj qytetarët u udhëzuan që 
mbrojtjen ta kërkojnë përmes rrugës gjyqësore.
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Informata të dëmshme për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës

Të ardhura në para për fëmijë (shtesë për fëmijë, prindër dhe 
shtesë e posaçme)

Evidenca amzë e fëmijës

Përkujdesja dhe edukimi i fëmijëve të moshës parashkollore

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve

Akomodim në institucione  për përkujdesje dhe veprim 
paraedukues

Mbrojtja e fëmijës nga dhuna (familje, kopsht, shkollë, 
institucion për përkujdesje dhe …

Arsimi fillor dhe i mesëm

Kontaktet personale fëmijë - prind/i afërm

Veprimi

Nga gjithsej 4.718 parashtresa, sipas të 
cilave u veprua në vitin 2016, procedura ka për-
funduar për 3.756 parashtresa ose në 79,61% të 
rasteve, ndërsa në 962 parashtresa ose 20,39% 
procedura është në rrjedhë. (Foto nr.2)

Nga 3.756 procedura të përfunduara, në 
1.358 raste ose 36,16% Avokati i Popullit kon-
statoi cenimin e të drejtave dhe lirive të nje-
riut dhe intervenoi me qëllim të mënjanimit të 
cenimeve, përkatësisht realizimit të të drejtave 
të qytetarëve-parashtruesve, me ç’rast inter-
venimet e tij u pranuan. Në 97 ose 2,58% të 
rasteve Avokati i Popullit konstatoi cenime dhe i 
ndërmori të gjitha veprimet ligjore, në 663 raste 
ose 17,65% nuk është ngritur procedurë, kurse 
për 1.638 lëndë ose 43,61% të rasteve proce-
dura është ndërprerë. (Foto nr.3)

Foto nr. 2

79,61%

20,39%

Parashtresa të përfunduara - 79,61

Parashtresa të ngelura në punë -20,39%

Grafi koni nr. 4
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Foto nr. 4

3,62%
1,66%

39,97%

35,,29%

6,94%%%

0,15%%%

1,666666%
9,20%

1,51%

Është në rrjedhë procedura gjyqësore  Është në rrjedhë procedura gjyqësore  Është në rrjedhë procedura gjyqësore  - 3,62%

Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më 
shumë se 1 vit vit vit - 1,66%
Nuk ka kompetencë për të vepruar Nuk ka kompetencë për të vepruar Nuk ka kompetencë për të vepruar - 39,97%

Nuk bëhet fjalë për cenim të të drejtave kushtetuese dhe Nuk bëhet fjalë për cenim të të drejtave kushtetuese dhe Nuk bëhet fjalë për cenim të të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore --- 35,29%
Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka 
plotësuar parashtresën plotësuar parashtresën plotësuar parashtresën -6,94%
Keqpërdoret e drejta e paraqitjes së parashtresës Keqpërdoret e drejta e paraqitjes së parashtresës Keqpërdoret e drejta e paraqitjes së parashtresës -
0,15%
Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 1,66%

Këshilla juridike - 9,20%

Parashtresa anonime - 1,51%

Foto nr. 3

17,65%

43,6161%%%

36,161616%%%

2,58%

Nuk është ngritur procedurë - 17,65%

Procedurë e ndërprerë - 43,61%

Cenime të konstatuara për të cilat është vepruar -
36,16%

Cenime të konstatuara për të cilat AP ka ndërmarrë të 
gjitha veprimet ligjore - 2,58%

 Të dhënat tregojnë se akoma është i madh numri i parashtresave sipas të cilave nuk është 
hapur procedurë, e që e vë në dukje nevojën e promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, por 
edhe të Institucionit Avokat i Popullit, me qëllim që qytetarët të informohen për të drejtat e tyre, 
mënyrën e mbrojtjes së të drejtave, si dhe kompetencat e Avokatit të Popullit. 
 Nga 663 parashtresave sipas së cilave nuk është hapur procedurë, në 265 ose 39,9% të 
rasteve Avokati i Popullit nuk është kompetent të veproj, ndërsa në 234 ose 35,29% të rasteve nuk 
bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Më tutje, në 61 ose 9,20% të rasteve 
qytetarëve u jepej këshillë juridike në drejtim të realizimit të të drejtave të tyre, në 46 ose 6,94% 
të rasteve parashtresa nuk ka qenë e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar të njëjtën, 
në 24 ose 3,62% të rasteve në rrjedhë e sipër ka qenë procedura gjyqësore, në 11 raste ose 1,66% 
nga veprimi ose vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit, 11 lëndë ose 1,66% janë zgjidhur në 
mënyrë tjetër, 10 ose 1,51% të rasteve kanë qenë anonime dhe në 1 ose 0,15% të rasteve parash-
truesi e ka keqpërdorur të drejtën e paraqitjes së parashtresës. (Foto nr.4) 
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Avokati i Popullit në 61 raste ose 9,20% për pyetjet e parashtruara nga qytetarët dhe pas ana-
lizimit të kornizës ligjore, qytetarëve u jepte këshilla juridike, dhe i orientonte në zgjidhjen e proble-
meve të tyre, dhe në këtë mënyrë edhe realizimin e të drejtave të tyre. 

Foto nr. 5

85,95%

14,05%

Është hapur procedurë - 85,95%

Nuk është hapur procedurë - 14,05%

Në vitin 2016 prej gjithsej 4.718 parash-
tresa Avokati i Popullit hapi procedurë për 4.055 
ose 85,95% të parashtresa, ndërsa për 663 par-
ashtresa ose 14,05% nuk hapi procedurë. (Foto 
nr.5) 

Nga gjithsej 4.055 parashtresa sipas të 
cilave Avokati i Popullit ngriti procedurë, në 
3.093 ose 76,28% procedurat kanë përfunduar, 
ndërsa për 962 parashtresa ose 23,72% të ras-
teve procedura akoma është në rrjedhë.

 Cenime të konstatuara dhe masa të ndërmarra

Nga gjithsej 4.055 lëndë sipas të cilave Avokati i Popullit veproi, në 1.523 ose 37,56% të rasteve 
u konstatuan cenime të të drejtave dhe lirive të njeriut/qytetarit. Prej tyre, në 1.358 raste (89,17%) 
organet e administratës shtetërore, organet dhe organizatat tjera me autorizime publike i pranuan 
intervenimet e Avokatit të Popullit, për 68 raste (4.46%) procedura është ende në rrjedhë, kurse 
në 97 raste (6.37%) (pas konstatimit të cenimit dhe rekomandimit të dërguar i cili nuk u pranua, u 
ndërmorën veprime të tjera në formë të informatave dhe raporteve të veçanta), Avokati i Popullit i 
shfrytëzoi të gjitha mundësitë ligjore. 
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Foto nr. 6 

36%

34%

8%

6%

6%
6%4%

Ministria e Financave Ministria e Financave Ministria e Financave - 65

NP Radiotelevizioni i Maqedonisë NP Radiotelevizioni i Maqedonisë NP Radiotelevizioni i Maqedonisë - 62

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” Shkup NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” Shkup NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” Shkup - 14

Njësitë e vetadministrimit lokal  Njësitë e vetadministrimit lokal  Njësitë e vetadministrimit lokal  - 12

Ministria për Punë dhe Politikë Sociale Ministria për Punë dhe Politikë Sociale Ministria për Punë dhe Politikë Sociale - 11

Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale - 11

Ministria për Arsim dhe Shkencë Ministria për Arsim dhe Shkencë Ministria për Arsim dhe Shkencë - 7

Krahasuar me vitin 2015, në këtë periudhë raportuese për 3,58% është rritur numri i cenimeve 
të konstatuara sipas lëndëve ndaj të cilave vepronte Avokati i Popullit.

Avokati i Popullit e vuri në dukje gjendjen e rritjes së rekomandimeve të pranuara për shman-
gien e cenimeve të të drejtave, nga ana e organeve të administratës shtetërore si dhe organeve dhe 
organizatave të tjera me autorizime publike, e që nuk është rast me rekomandimet për dobësitë e 
konstatuara në lidhje me gjendjen e përgjithshme për të cilat janë përgatitur Raporte të veçanta si 
dhe Informata nga hulumtimet, vizitat e realizuara etj.

Edhe në këtë vit raportues, numri më i madh i shkeljeve të konstatuara ishin nga fusha e fi nan-
cave dhe punës fi nanciare 520 ose 34,35%, prej të cilave në 481 raste ose 92,50% është vepruar 
sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit. Pastaj, vijojnë 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 vijojnë parashtresat nga fusha e jurisprudencës, ku 
janë konstatuar cenime në 130 raste ose 8,59% prej të cilave në 120 raste ose 92,31% u pranuan in-
tervenimet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga marrëdhëniet e punës, janë konstatuar cenime 
në 118 raste ose 7,79%, prej të cilave në 45 raste ose 38,14% u pranuan  intervenimet e Avokatit 
të Popullit. Në parashtresat nga fusha e të drejtës së konsumatorëve u konstatuan 88 shkelje ose 
5,81%, prej të cilave në 71 raste ose 80,68% organet dhe organizatat me autorizime publike vepruan 
pas intervenimit të Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga marrëdhëniet pronësore-juridike  u kon-
statuan cenime në 80 raste ose 5,28%, prej të cilave në 67 raste ose 83,75% u pranuan intervenimet 
e Avokatit të Popullit, pastaj në parashtresat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, sigurimit pen-
sional dhe invalidor etj.

Përveç obligimit ligjor të organeve që të bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit, në vitin rapor-
tues, një pjesë e organeve kompetente në numër më të madh nuk kanë vepruar sipas sugjerimeve, 
propozimeve, rekomandimeve, mendimeve si dhe intervenimeve të tjera, siç janë Radiotelevizioni i 
Maqedonisë, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, Ministria e Financave, NP “Ujësjellësi dhe Kanali-
zimi” Shkup, Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale, Ministria për Arsim dhe Shkencë.

Gjithashtu, për shkak të mos bashkëpunimit, përkatësisht pengimit të vrazhdë të punës së tij, si 
dhe për shkak të përgjigjeve jo thelbësore dhe joformale, veçanërisht Ministria për Punë dhe Politikë 
Sociale, Ministria për Punë të Brendshme, Prokuroria Publike, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e 
Drejtësisë, Drejtoria për të Ardhura Publike, NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” Shkup, Avokati i Popullit 
nuk arriti të zbatoj procedurë të plotë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut.

 Avokati i Popullit për shkak të pengimit të punës në drejtim të sigurimit të respektimit, realizimit 
dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve drejtoi kritika deri te këto organe, 
në përputhje me Ligjin për Avokatin e Popullit. 
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PËR INSTITUCIONIN

Organizimi dhe mënyra e punës
Avokati i Popullit, në përputhje me rregullimin kushtetues, e ka statusin e organit të pavarur 

dhe të mëvetësishëm, me integritet të plotë në kryerjen e funksioneve të veta që t’i mbroj të drejtat 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, t’i promovoj të njëjtat, si dhe të veproj si Mekanizëm Paranda-
lues Nacional, detyrë themelore e të cilit është parandalimi i torturës si dhe llojeve tjetra të trajtimit 
brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues.

Mënyra e punës si dhe organizimi i brendshëm i Avokatit të Popullit është rregulluar me Ligjin 
për Avokatin e Popullit si dhe aktet nënligjore, të cilat i miraton Avokati i Popullit.

Shërbimin profesional të Avokatit të Popullit e përbëjnë sekretari i përgjithshëm, 8-të seksione, 
dhe 3 departamente, si njësi  të brendshme organizative.

Punët nga kompetenca e tij, Avokati i Popullit i kryen në bazë dhe në kuadër të Kushtetutës, 
ligjit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifi kuara dhe në përputhje me Kushtetutën, në selinë 
në Shkup dhe zyrat si njësi rajonale organizative në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë 
dhe Shtip. 

Me qëllim të kryerjes kualitative të funksionit të tij, si dhe në përputhje me rrjedhat bashkëko-
hore dhe gjithashtu edhe me nevojat e qytetarëve, Avokati i Popullit doemos duhet të zhvillohet në 
kontinuitet përmes avancimit të standardeve për punë pa pengesë si dhe për krijimin e parakushteve 
nga aspekti normativ, material dhe personal.

Për këtë qëllim, pas insistimit të gjatë dhe këmbëngulës të Avokatit të Popullit, në shtator dhe 
tetor të vitit 2016, u miratuan ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, me të cilat 
u zgjerua mandati i institucionit, si në pjesën e promovimit, ashtu edhe në pjesën e mbrojtjes. Këto 
ndryshime, veç tjerash, duhet të mundësojnë fuqizimin e pavarësisë së institucionit, si dhe të shërbi-
mit të tij profesional dhe të sigurojnë integritet të plotë në realizimin e funksioneve.

Rrjedhimisht me këtë, nga Avokati i Popullit janë ndërmarrë veprime për harmonizimin e akteve 
të përgjithshme për organizimin e punës dhe sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin profe-
sional, ekipin e Mekanizmit Parandalues Nacional, seksionet e veçanta dhe zyrat e Avokatit të Popullit, 
në të cilat përcaktohen vendet e punës, përshkrimi i vendeve të punës si dhe detyrat e punës, numrin 
e përgjithshëm të të punësuarve dhe kushtet për çdo vend pune, për të cilat pëlqim jep Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë.
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(Mos)ekipimi kadrovik
Në institucion ekziston një trend shumëvjeçar i dobësimit të kapaciteteve kadrovike për shkak 

të mosmarrjes së pëlqimit për plotësimin e vendeve të zbrazëta të punës, me çka numri i të punësu-
arve në Shërbimin profesional vazhdimisht zvogëlohet. Kështu që, duke fi lluar nga viti 2011, Avokati i 
Popullit nuk mund t’i plotësoj vendet e  zbrazëta të punës, për shkak se Ministri për Financa me ngulm 
refuzon ta japë pëlqimin e duhur.
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Vende udhëheqëse të punësVende udhëheqëse të punësVende udhëheqëse të punës 11 12 11 12 23
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Arsim i lartë 

dyvjeçar Arsimi i mesëm Arsim fillor

Struktura e kualifi kimit, gjinore dhe etnike e të punësuarve:

Planet vjetore për punësim, në përputhje me Ligjin, i miraton Avokati i Popullit pa pëlqim ose 
mendim paraprak të përcaktuar me ligj. 

Megjithatë, Ligji nuk përmban zgjidhje me të cilat në mënyrë përkatëse do të rregullohej statusi 
i të punësuarve në Shërbimin Profesional të Avokatit të Popullit, ekipit të Mekanizmit Parandalues Na-
cional, seksionet e veçanta dhe Zyrat e Avokatit të Popullit. Konkretisht, duke i pasur parasysh punët 
të cilat i kryejnë, nuk ekziston asnjë shkak i arsyeshëm që të punësuarit në Institucionin e Avokatit 
të Popullit të kenë statusin e nëpunësve administrativë shtetëror. 

Çdo shoqëri, përfshirë edhe atë maqedonase, duhet të synoj drejt inkorporimit dhe harmoni-
zimit të obligimeve dhe standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për statusin e per-
sonave që punojnë në fushën e promovimit, parandalimit dhe mbrojtjes së të drejtave. Për shkak të 
arsyeve të përmendura, është e pakontestueshme nevoja që të punësuarit e Shërbimit Profesional të 
Avokatit të Popullit, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, seksionet e veçanta dhe zyrat e Avokatit 
të Popullit të përjashtohen nga Ligjit për nëpunës administrativë.

Po ashtu, në përputhje me Parimet e Parisit, Institucioni duhet të ketë infrastrukturë përkatëse 
që të mundet lehtë t’i kryej aktivitetet e veta, veçanërisht të ketë mjete adekuate fi nanciare, me të 
cilat do ta siguroj personelin e tij dhe hapësirat, me qëllim që të jetë i pavarur nga Qeveria dhe të mos 
u nënshtrohet kontrolleve fi nanciare të cilat mund të ndikojnë mbi pavarësinë e tij.
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Përveç kësaj, problemi i këtillë në vitin 2016 jo vetëm që nuk është tejkaluar, por përkundrazi 
thellohet akoma më shumë, edhe pse të gjitha këto kuadro janë jashtëzakonisht të nevojshëm për 
funksionimin e institucionit. Më konkretisht, edhe krahas kërkesave të përhershme deri te Ministria 
për Financa për dhënien e pëlqimit për plotësimin e 17 vendeve të zbrazëta, fatkeqësisht, ky problem 
nuk është zgjidhur.

Njëkohësisht edhe përskaj insistimit dhe sugjerimit të Avokatit të Popullit për rëndësinë e 
obligimit të cilin Republika e Maqedonisë e ka ndërmarrë ndaj Kombeve të Bashkuara me inkor-
porimin e kompetencës së re – Mekanizmit Parandalues Nacional, as edhe në këtë kontekst nuk janë 
plotësuar vendet e zbrazëta të punës, përkatësisht ekipi nuk ka asnjë të punësuar. Për shkak të vep-
rimit të këtillë të Qeverisë dhe Ministrisë së Financave, Republika e Maqedonisë, gati dy vite nuk ka 
Mekanizëm Parandalues Nacional.

Është skajshëm absurd arsyetimi me të cilin Avokati i Popullit refuzohet për plotësimin e vendeve 
të punës të cilat janë të zbrazëta. Përkatësisht, Ministria e Financave me ngulm dhe joseriozitet thir-
ret në Konkluzionin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të miratuar që në vitin 2009, me të cilin 
ndalohen punësimet në sektorin publik dhe, në ndërkohë, nga ana e tyre në mënyrë masive realizo-
heshin punësime në sektorin publik. 

Gjendja e këtillë pasqyrohet në efi kasitetin dhe kualitetin në të gjitha segmentet e kompeten-
cave – mbrojtja, parandalimi dhe promovimi dhe shkakton pamundësi reale që Avokati i Popullit t’i 
përgjigjet sasisë së punës si dhe nevojave të qytetarëve dhe personave të tjerë.

Përndryshe, duhet të theksohet se nuk ekziston asnjë bazë e arsyeshme, as shkaqe objektive 
që Avokatit të Popullit t’i imponohet kuadër, përkatësisht që ekipimi i tij kadrovik të bëhet përmes 
rrugës së transferimit të personave nga institucione tjera (organe të administratës shtetërore, ndër-
marrje publike si NP “Pyjet e Maqedonisë” etj.). Kjo, sidomos se personat e tillë, nga Qeveria janë 
punësuar për nevojat e organeve të administratës shtetërore dhe mbi asnjë bazë nuk i plotësojnë kri-
teret dhe standardet për punë në Shërbimin profesional të Avokatit të Popullit. Krahas kësaj, sistemi 
i këtillë i ekipimit kadrovik do ta çrregulloj pavarësinë dhe mëvetësinë e promovuar me Kushtetutë 
të Avokatit të Popullit.

Pikërisht për këtë, autoritetet duhet t’i qasen me seriozitet këtij problemi, me qëllim të plotësimit 
të vendeve të zbrazëta, ndërsa vendet ekzistuese të punës me të cilat do të mundësohet funksionimi 
normal i institucionit, do të tejkalohet edhe çrregullimi i konsiderueshëm i përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat i të punësuarve nga të gjitha bashkësitë, në nivel të Institucionit. 

Aq më tepër, zgjidhja është krejtësisht joadekuate dhe unike për një institucion të pavarur 
shtetëror, siç është Avokati i Popullit, vendimi për punësimin e çdo vendi të punës, madje edhe për 
vend të zbrazët, t’i nënshtrohet miratimit personalisht nga Ministri i Financave. 

Për këto shkaqe edhe ndryshimet e plotësimet e reja të Ligjit për Avokatin e Popullit, të cilat 
parashikojnë kompetenca më të mëdha, nuk do të mund të realizohen realisht dhe praktikisht, fi l-
limisht pa u tejkaluar mos-ekipimi kadrovik në Institucion.

Buxheti i Avokatit të Popullit për vitin 2016 ka qenë gjithsej 74.755.000,00 den. për Avokatin e 
Popullit dhe 1.505.000,00 den. për Mekanizmin Parandalues Nacional. Rebalanci i këtij viti i Buxhetit 
të RM-së nuk pati kurrfarë efekti mbi buxhetin e Institucionit në kuptimin restriktiv. 

Shprehur në përqindje, 67% e Buxhetit të AP-së e mbulon pjesën e pagave bazë dhe kontrib-
utet e sigurimit social, 29% janë shpenzuar për shërbime komunale, materiale, riparime, mirëmbajtje 
rrjedhëse, shërbime kontraktuese dhe shpenzime të tjera, ndërsa 4 përqindëshi tjetër është ndarë 
në zërat për shpenzime kapitale. Nën-programi i MPN-së u nda në 34% për mallra dhe shërbime dhe 
66% për shpenzime kapitale.

Mjetet e punës
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Nën 
zëra Përshkrimi Buxheti i AP 

2016
Buxheti i MPN 

2016
Realizimi i AP 

2016
Realizimi i 
MPN 2016

Pjesa e 
mbetur 

401 Pagat bazë 36.100.000,00 29.161.736,00 6.938.264,0

402 Kontribute për sigurim social 12.915.000,00 10.785.665,00 2.129.335,0
40 Paga dhe kompensime 49.015.000,00 39.947.401,00 9.067.599,0

420 Paga dhe shpenzime ditore 1.004.000,0 44.000,0 857.205,0 44.000 146.795,0
421 Shërbime komunaleShërbime komunaleShërbime komunale 4.494.000,0 40.000,0 4.199.872,0 28.670 305.458,0
423 Materiale dhe vegla Materiale dhe vegla Materiale dhe vegla 820.000,0 10.000,0 820.000,0 10.000 0,0
424 Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse 1.626.000,0 1.341.895,0 284.105,0
425 Shërbime kontraktuese Shërbime kontraktuese Shërbime kontraktuese 12.757.000,0 366.000,0 12.130.858,0 328.005 664.137,0
426 Shpenzime të tjera rrjedhëseShpenzime të tjera rrjedhëseShpenzime të tjera rrjedhëse 700.000,0 45.000,0 696.494,0 22.790 25.716,0
42 Mallra dhe shërbime 21.401.000,0 505.000,0 20.046.324,0 433.465 1.426.211,0

464 Transferta të ndryshme 251.000,0 161.395,0 89.605,0
46 Gjithsej transferta 251.000,0251.000,0251.000,0 161.395,0 89.605,0

480480480 Blerja e pajisjeve dhe makinave 403.000,0403.000,0403.000,0 321.387,0 81.613,0
483 Blerja e mobilieve Blerja e mobilieve Blerja e mobilieve 780.000,0780.000,0780.000,0 778.706,0 1.294,0
485 Investime dhe mjete jofinanciare Investime dhe mjete jofinanciare Investime dhe mjete jofinanciare 400.000,0400.000,0 361.415,0 38.585,0
486 Blerja e automjeteveBlerja e automjeteveBlerja e automjeteve 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 999.502 498,0
48 Gjithsej shpenzime kapitaleGjithsej shpenzime kapitaleGjithsej shpenzime kapitale 2.583.000,0 1.000.000,01.000.000,01.000.000,0 2.461.508,0 999.502,0 121.492,0

73.250.000,0 1.505.000,01.505.000,01.505.000,0 62.616.628,0 1.432.967 10.704.907,0

64.049.595,074.755.000,0

GJITHSEJ GJITHSEJ GJITHSEJ 

GJITHSEJ GJITHSEJ GJITHSEJ 
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