
AVOKATI I POPULLIT

Shkup, mars 2018

R A P O R T  V J E T O R 

2 0 1 7

REPUBLIKA E MAQEDONISË

P Ë R  N I V E L I N  E  S I G U R I M I T  T Ë  R E S P E K T I M I T , 
A V A N C I M I T  D H E  M B R O J T J E S  S Ë  T Ë  D R E J T A V E 

D H E  L I R I V E  T Ë  N J E R I U T  



Autorizimet policore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjendjet civile dhe punë të tjera të brendshme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisprudenca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedurat para përmbaruesve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat zgjedhore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat e refugjatëve/migrantëve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Institucionet ndëshkuese – korrektuese dhe edukuese - korrektuese . . . . . . . . . .
Siguria dhe mbrojtja sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurimi pensional dhe invalidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurimi dhe mbrojtja shëndetësore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat e fëmijëve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     - Të drejtat e fëmijëve në familje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Dhuna familjare dhe lloje të tjera të dhunës ndaj fëmijëve dhe midis fëmijëve . . . . . . . .
     - Të drejtat e fëmijëve që i përkasin grupeve vulnerabile dhe të margjinalizuara. . . . . . . .
     - Të drejtat e fëmijëve migrantë/refugjatë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Arsimi i fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Të drejtat e fëmijëve / personave me nevoja të posaçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Të drejtat e arsimit të lartë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marrëdhëniet e punës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosdiskriminimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marrëdhëniet pronësore – juridike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urbanizmi dhe ndërtimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çështjet e banimit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjedisi jetësor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat e konsumatorëve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejta të tjera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
30
33
36
38
41
46
49
52
55
57
58
59
60
62
62
64
66
68
70
74
78
80
82
83
84
88
93

GJATË VITIT RAPORTUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MBROJTA E TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS FUSHAVE PËRKATËSE . . . . . . . . . .                                         

13

25

7
AVOKATI I POPULLIT – INSTITUCION NACIONAL PËR 
MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT         

11
NIVELI I REALIZIMIT DHE I MBROJTJES SË TË DREJTAVE 
DHE TË LIRIVE TË NJERIUT SIPAS FUSHAVE          

PËRMBAJTJA      



Vetëqeverisja lokale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      - Urbanizmi dhe ndërtimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      - Të drejtat e konsumatorëve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      - Marrëdhëniet e punës  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      - Financat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      - Mjedisi jetësor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94
95
98

101
103
105

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

125PROMOVIMI I TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT (PU-
NËT PROJEKTUESE)        

129AVOKATI I POPULLIT – MEKANIZËM PARANDALUES 
NACIONAL       

135HULUMTIME, RAPORTE, INFORMACIONE DHE INICIATIVA       

143
KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUNIMI I AVOKATIT 
TË POPULLIT ME TRUPAT DHE ASOCIACIONET 
NDËRKOMBËTARE       

Bashkëpunimi me trupat dhe institucionet ndërkombëtare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bashkëpunimi në nivel evropian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bashkëpunimi në nivel rajonal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145
146
146

Raporte të veçanta nga fusha për të drejtave të fëmijëve dhe të drejtave sociale .   
Iniciativa për ndryshime dhe plotësime të ligjeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

137
140



165

175
176
177

163

173

Masat për batimin e rekomandimeve për tejkalimin e gjendjeve të 
konstatuara të përfshira në raportin e Avokatit të popullit për vitin 
2016 dhe djekja e tyre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizimi dhe mënyra e punës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjendja kadrovike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjetet e punës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASAT PËR REALIZIMIN E REKOMANDIMEVE TË DHËNA 
NGA AVOKATI I POPULLIT         

PËR INSTITUCIONIN          

TË DHËNA STATISTIKORE    

Të dhëna në bazë të fushave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veprimi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shkelje të konstatuara dhe masat e ndërmarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

149
155
158
160



Të nderuar,
Raporti vjetor për vitin 2017 paraqet një prezantim të 

gjendjeve në shoqërinë tonë, për nga aspekti i nivelit të res-
pektimit dhe realizimit të drejtave dhe lirive të njeriut, por edhe 
për atë se në çmasë institucionet, gjatë funksionimit të tyre, në 
mënyrë konsekuente dhe të rregullt i zbatonin ligjet dhe dispozi-
tat tjera ligjore, me të cilat u garantohen të drejtat e qytetarëve 
në sfera të ndryshme të jetës shoqërore. Në të njëjtën kohë, 
Raporti ofron udhëzime se si duhet të fuqizohet kontrolli mbi pu-
nën e administratës, por edhe për atë se cilat ndryshime ligjore 
duhet të realizohen, me qëllim të mundësimit të funksionimit të 
shtetit juridik për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

Ajo, që pa mëdyshje la përshtypje gjatë vitit raportues, 
gjithsesi janë ngjarjet lidhur me dhunën e shfaqur në Kuvendin 
republikan, kur me këtë rast u konfirmua mungesa e profe-
sionalitetit të policisë – gjendje kjo e cila me vite në të kaluarën u theksua nga ana e Avokatit 
popullit.

Mungesa e profesionalitetit të policisë u konfirmua edhe në rastet lidhur me arrestimin e 
tre deputetëve, të cilët me pranga u dërguan deri në gjykatë, gjatë kësaj duke mos u respek-
tuar imuniteti i tyre. Reformat e paralajmëruara, që po bëhen në këtë fushë, duhet të lëvizin 
saktë në këtë drejtim – drejtë krijimit të shërbimeve profesionale policore që do të jenë imune 
ndaj çdo lloj ndikimi.

Numri i madh i parashtresave akoma kanë të bëjnë me çështjen e përmbaruesve, që 
qartë tregon se në këtë segment nuk manifestohen kurrfarë përmirësime, edhe pse kemi 
të bëjmë me situata në të cilat qytetarët, në kuptimin e plotë të fjalës, janë lënë pa mjete 
themelore të ekzistencës.

Mungesa e azhurnimit të gjykatës administrative edhe më tej paraqitet si barrë për 
qytetarët, të cilët me vite të tëra presin që të realizohen të drejtat e tyre të mbrojtjes sociale 
dhe shëndetësore, denacionalizimi, tatimet dhe çështje të ngjashme. Në veçanti brengos fakti 
se gjykatat më shumë kohë i kushtojnë kompletimit të lëndëve, se sa zgjidhjes së tyre.

Drejtoria e të ardhurave publike vazhdoi me veprimin e saj vullnetar sa i përket aspek-
tit të procedurave të posaçme tatimore për kontrollin e gjendjes së pronës dhe pronësisë, 
përkatësisht përcaktimit të të ardhurave për të cilat nuk është përcaktuar ose në masë të 
mjaftueshme nuk është përcaktuar tatimi – një veprim i cili absolutisht nuk lejohet në një shtet 
në të cilin sundimi i së drejtës është në vend të parë.

Mungesa e reformave të vërteta në sistemin e burgjeve dhe menaxhimi i dobët, janë 
vetëm një pjesë e konstatimeve për këtë segment, në të cilin në veçanti brengos ekzistimi i 
një sistemi të kujdesit shëndetësor dhe një sistemi të risocializimit jofunksional dhe joefikas 
për vite me radhë, i cili në vend që t’i sigurojë rezultatet e parashikuara, gjeneron rikthimin e 
sërishëm të dënuarve (përsëritësve), dhe nga të dënuarit e mitur gjeneron kriminelë.

Konstatimet e lartpërmendura duhet t’i alarmojnë të gjitha autoritetet dhe institucionet 
kompetente, që me seriozitet të posaçëm t’i qasen reformimit të këtij sistemi, me qëllim të 
vetëm që llogaria për gjendjet e tilla të mos jetë humbja e jetëve të njerëzve.

Asistenca sociale, për një numër të madh të qytetarëve, mbeti e pa disponueshme, për 
shkak të mangësive dhe të pa përputhshmërive të ligjit, kurse personat që ballafaqohen me 
nevoja të posaçme edhe më tej mbeten në margjinat e shoqërisë, edhe pse kemi të bëjmë me 
një kategori të qytetarëve të rrezikuar dhe të personave që iu nënshtrohen rrezikut social, të 
cilëve shteti duhet t’u kushtojë vëmendje të posaçme. Pikërisht për faktin se bëhet fjalë për një 
çështje tejet senzibile, nevojiten reforma esenciale me të cilat do të mundësohet një jetë më 
e njerëzishme për këtë kategori të qytetarëve, si dhe kushte reale për realizimin e të drejtave 
të tyre të garantuara.
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Në veçanti brengos fakti i rritjes së numrit të qytetarëve që kërkojnë mbrojtje nga dis-
kriminimi, edhe atë në të gjitha bazat, mobingu, por edhe përmbajtja e teksteve shkollore nga 
aspekti i grupeve të rrezikuara dhe të margjinalizuara, gjë që çon në konkluzionin se akoma 
gjendemi shumë larg shoqërisë së barabartë për të gjithë. Kjo nënkupton se do të duhet të 
punohet me një seriozitet të madh në drejtim të fuqizimit të legjislativit dhe dispozitave ligjore 
që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga diskriminimi, detektimin e diskriminimit nga ana e organ-
eve kompetente, por edhe sanksionimin e veprimeve të tilla, për faktin se askush nuk duhet 
të ndjehet si margjinalizuar. 

Si çdoherë, mbrojtja dhe realizimi i të drejtave të fëmijëve, si dhe sigurimi i interesit më 
të mirë të tyre, edhe më tej ishte në fokusin e Avokatit të Popullit, por edhe në këtë fushë 
nuk manifestohet ndonjë përparim. Akoma nuk ekziston zgjidhje efikase për fëmijët pa do-
kumente, të cilët nga aspekti juridik janë të padukshëm, lidhjet martesore të fëmijëve (të 
personave të mitur) lejohen heshtazi, kurse për fëmijët që keqpërdorin drogat dhe substanca 
të tjera psiko-trope, shteti nuk disponon me protokolle për shërimin e tyre, e as vende për 
trajtimin përkatës të këtyre personave.

Problemet e qytetarëve të anëtarësuar në shtyllën e dytë të pensioneve, mbeten në foku-
sin e Avokatit të Popullit, për faktin se kemi të bëjmë me një të drejtë të qytetarëve, me të 
cilën sigurohet pensioni i drejtë dhe dinjitoz. 

Nuk shënohet përmirësim as kur bëhet fjalë për realizimin e të drejtës zgjedhore, gjë që 
u konfirmua edhe gjatë zgjedhjeve lokale, gjatë të cilave sërish u manifestua kapaciteti i dobët 
i Komisionit shtetëror zgjedhor, para se gjithash nga aspekti i azhurnimit të Listës zgjedhore, 
por edhe nga aspekti i sigurimit të mundësive reale të çdo qytetari që ta realizojë të drejtën 
e votimit.

Për fat të keq, edhe në këtë periudhë raportuese, qytetarët u ballafaquan me probleme 
gjatë pagesës së taksës së radiodifuzionit, faturave për ujin, gjatë përcaktimit të të drejtave 
të punës dhe të drejtave juridike – pronësore, urbanizmit dhe ndërtimeve.  

Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN) vazhdoi me monitorimin e gjendjeve lidhur me 
refugjatët, kërkuesit e azilit, si dhe në vendet e privimit nga liria. Kriza e refugjatëve e humbi 
intensitetin e saj, por prapëseprapë nuk munguan vizitat në Qendrat transitore, si dhe në Qen-
drën për shtetasit e huaj dhe në Qendrën e azilkërkuesve, me qëllimin e vetëm të parandalimit 
të shkeljeve të mundshme të të drejtave të këtyre personave. Raporti i posaçëm i MPN-së 
lidhur me gjendjet në Entin Ndëshkues – Korrektues “Idrizovë” në sipërfaqe i nxori të gjitha 
dukuritë devijuese nëpër burgjet – duke filluar nga kushtet jo humane të vendosjes, trajtimit 
e deri te niveli i lartë i korrupsionit, si dhe qasjes së lehtësuar deri te drogat.

Viti 2017 ishte një vit jubilar dhe një vit i ndryshimeve të mëdha në suaza të institucionit 
Avokati i Popullit. U shënua njëzetë vjetori i miratimit të Ligjit të parë për Avokatin e Popul-
lit, i cili gjatë viteve të kaluara pësoi disa ndryshime dhe plotësime. Institucioni vazhdimisht 
fitonte mandate të reja, kurse gjatë vitit raportues në fuqi hynë edhe ndryshimet e fundit, të 
cilat në masë të konsiderueshme e fuqizuan rolin dhe pozitën e këtij institucioni si mekanizëm 
i pavarur kontrollues. Një gjë e këtillë në praktikë u konfirmua edhe me miratimin e masave 
nga ana e Kuvendit për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara dhe të përfshira në Raportin e 
Avokatit të Popullit.

Së këtejmi, shpresoj se edhe ky Raport do të paraqes bazë të mirëfilltë për përcaktimin 
e masave të reja në drejtim të përmirësimit të dukurive të konstatuara negative në të gjitha 
fushat që kanë të bëjnë me liritë dhe të drejtat e njeriut, për faktin se pikërisht Raporti vjetor 
i Avokatit të Popullit është mekanizëm kryesor në punën e institucionit.
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 Në muajin mars të vitit 2017, filluan zbatimet e ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit 
për Avokatin e popullit, që u miratuan në drejtim të fuqizimit dhe zgjerimit të kompetencave, 
funksionimit dhe pavarësisë së këtij Institucioni, që duhet të sigurojnë integritetin e plotë dhe 
të tërësishëm gjatë ushtrimit të funksioneve dhe me të cilët nga plani normativ, u gjeneruan 
parakushtet për fitimin e statusit A për institucionin kombëtarë për të drejtat e njeriut.

 Avokati i popullit, për shkak të implementimit praktik të tyre, ndërmori veprime në 
drejtim të harmonizimit të akteve të përgjithshme për organizimin e punës dhe sistematizi-
mit të vendeve të punës në suaza të Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizimit Kombëtarë 
Parandalues, seksioneve të posaçme dhe zyrave të Avokatit të popullit, për të cilat është fituar 
pëlqimi nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

 Duke pasur i parasysh kompetencat e reja të fituara, me të cilat në masë të konsider-
ueshme zgjerohet mandati i Avokatit popullorë, në suaza të Shërbimit profesional të Avokatit të 
popullit, si njësi të brendshme organizative, janë përcaktuar 10 – dhjetë seksione, Ekipi i Me-
kanizmit Parandalues Nacional dhe 3 – tre seksione, dhe për të cilët po realizohet sistematizimi 
i vendeve përkatëse të punës, që paraqesin bazë për punësime dhe për përcaktimet e vendeve 
të punës në suaza të Avokatit të popullit.

 Prapëseprapë edhe ndryshimet ligjore në tërësi nuk i realizuan nevojat për pavarësi 
financiare të këtij institucioni, e as që në të njëjtit janë inkorporuar rekomandimet kryesore 
të Parimeve të Parisit, Grupit të ekspertëve me përvojë në lidhje me çështjet sistematike për 
sundimin e së drejtës në Republikën e Maqedonisë dhe Prioritetet urgjente reformuese për Re-
publikën e Maqedonisë të përcaktuara nga Komisioni Evropian, në pajtim me të cilët duhet të 
mundësohet përmirësimi i punës. 

 Përkatësisht, në pajtim me Parimet e Parisit, institucioni duhet të posedojë infrastruk-
turën e cila në mënyrë përkatëse dhe me lehtësi do të mund ti realizojë aktivitetet e tij, në 
veçanti duhet të posedojë mjete përkatëse financiare, me të cilat do të sigurojë personelin dhe 
hapësirën e tij, dhe me këtë ky institucion do të bëhet i pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe 
nuk do ti nënshtrohet kontrollimeve financiare, të cilat do të mund të ndikonin mbi pavarësinë 
e institucionit.

 Përskaj kësaj, përmes ligjit nuk është e përcaktuar e drejta që Avokati i popullit për 
rastet e shkeljeve të drejtave ligjore dhe kushtetuese të një numri më të madh të qytetarëve, 
personave të mitur dhe personave që ballafaqohen me kufizime ose për rastet në të cilat in-
stitucionet fare nuk i respektojnë rekomandimet e dhëna nga Avokati i popullit, nga Kuvendi 
të kërkojë që të formojë komisione të përkohshme dhe të specializuara anketuese, në të cilat 
detyrimisht do të merrnin pjesë ekspertët e fushave përkatëse, si dhe përfaqësuesit e organi-
zatave jo qeveritare.

 Avokati i popullit, gjithashtu, edhe më tutje mbetet pa buxheti e tij pronësorë, dhe gjatë 
kësaj atij nuk i janë siguruar as supozimet normative për pavarësimin e Shërbimit profesional, 
Ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, seksionet e posaçme dhe zyrat e Avokatit të pop-
ullit, përkatësisht ndarjen e tyre nga administrata shtetërore. E gjithë kjo çon në konstatimin 
se Republika e Maqedonisë akoma për nga aspekti formal – juridik, nuk ka krijuar kushte që 
të posedojë institucionin nacional – Avokatin e popullit, i cili do të funksionojë me kapacitet të 
plotë në drejtim të promovimit, parandalimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut.

 Në këtë Institucion, edhe gjatë vitit 2017 kapacitetet kadrovike të Shërbimit profesional 
fare nuk u fuqizuan, përkatësisht nuk është realizuar asnjë punësim i vetëm.
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 Më tej, edhe përskaj insistimeve dhe theksimit të rëndësisë për përmbushjen e obligimit 
të cilin Republika e Maqedonisë e ndërmori ndaj Kombeve të Bashkuara përmes themelimit të 
institucionit Avokatit të popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional, as në këtë drejtim nuk janë 
plotësuar vendet e zbrazura të punës, kështu që Ekipi disa vite me radhë po funksionon vetëm 
duke i falënderuar donacioneve nga organizatat ndërkombëtare.

 Gjatë periudhës së ardhme, pason zgjerimi i mëtutjeshëm i kompetencave të institucionit 
përmes themelimit të Avokatit të popullit si një mekanizëm i kontrollimit civil, dhe marrja e vep-
rimeve në këtë drejtim, përkatësisht mos sigurimi i pëlqimit për punësime të reja, në mënyrë 
plotësuese do ta përkeqësojë gjendjen ekzistuese të pavolitshme kadrovike.

 Përndryshe, duhet të theksohet fakti se në pajtim me ndryshimet e Ligjit për Avokatin e 
popullit, për herë të parë institucioni – Avokati i popullit, së bashku me Qeverinë e kontraktoi 
Buxhetin për vitin 2018 dhe në pajtim me këtë, ky institucion do të mbetet me bindjet e prokla-
muara që ky buxhet të realizohet pa kurrfarë probleme ose pengesa.

 Një gjë e tillë duhet të përmbushet, për shkak të faktit se si parakusht i promovimit dhe 
mbrojtjes efikase dhe të suksesshme të drejtave të njeriut është mundësimi i Avokatit të pop-
ullit, që në mënyrë vetanake dhe të pavarur ti zhvillojë kapacitetet e veta përmes avancimit të 
standardeve për funksionimin e tij të pa penguar si dhe krijimin e parakushteve përkatëse për 
nga aspekti normativ, material dhe personal.



NIVELI I REALIZIMIT DHE 
MBROJTJA E TË DREJTAVE 
DHE LIRIVE TË NJERIUT 
SIPAS FUSHAVE 
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Lëndët për dhënien e urdhëresave pagesore, të parashtruara 
gjatë periudhës së viteve 2006 – 2011, në vend që në pajtim me dis-
pozitat e Ligjit për procedurë kontestuese, në kohë të procedohen dhe 
zgjidhen, janë ruajtur në sirtarët e gjykatave civile. 

Si shembull më transparent për një shkelje të tillë flagrante të 
parimit për gjykim në afat të arsyeshëm, Avokati i popullit i konstatoi 
në Gjykatën themelore në Strumicë, ku për lëndët e tilla fare nuk është 
vepruar në afatin prej 5 deri më 10 vite.

Pasojat e voluntarizmit dhe (mos) funksionimit të tillë mund të 
shfaqen nëse paditë / urdhëresat pagesore në ndërkohë do të fuqizo-
hen, të njëjtit do të rezultojnë me dëme të drejtpërdrejta mbi qytetarët 
edhe atë pa fajin e tyre, për shkakun se përskaj borxhit kryesorë do 
të duhet të paguhen mjete të shumta për normat e interesit dhe për 
shpenzimet përcjellëse.

Ajo që duhet të brengos është fakti se asnjëri prej institucioneve 
kompetente, para se gjithash Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqe-
donisë, nuk e ka vërejtur këtë dukuri edhe pse bëhet fjalë për një pe-
riudhë të gjatë kohore dhe për një numër të madh të lëndëve.

GJATË VITIT RAPORTUES

MIJËRA LËNDË TË RUAJTURA NË SIRTARËT GJYQËSORË

Sa kohë do ti nevojitet Drejtorisë për të ardhurat publike që ta 
korrigjojë gabimin e sistemit, për qytetarët të cilët në procedurën e 
përmbarimit i kanë paguar mjetet monetare për kontributet në bazë të 
sigurimit pensional dhe invalidor nga firmat dhe institucionet shtetërore, 
që të njëjtit të mund ti realizojnë këto të drejta dhe me këtë realisht ta 
realizojnë të drejtën e pensionit? 

DAP me vite të tëra po arsyetohet se si probleme në këtë drejtim 
po shfaqen dispozitat e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm 
social dhe sistemi i bruto pagës, i implementuar në vitin 2009, në pa-
jtim me të cilin nuk lejohet që kontributet të paguhen në mënyrë të 
veçantë.

Por edhe përskaj lëshimeve të përcaktuara, DAP me vite të tëra 
nuk po ndërmerr kurrfarë veprime efektive për tejkalimin e këtij prob-
lemi dhe për gjetjen e zgjidhjes përkatëse, edhe pse për këtë ekzistoj-
në një numër i madh i kërkesave nga qytetarët e prekur dhe nga Oda e 
përmbaruesve e Republikës së Maqedonisë. Gjendja e tillë, kryekëput 
është në dëm të kategorisë së qytetarëve – personave të siguruar për 
faktin se para Fondit për sigurim pensional dhe invaldor të Maqedonisë, 
të njëjtit nuk mund ta realizojnë të drejtën e pensionit ose të njëjtat i 
realizojnë në shuma më të vogla krahas shumës reale.

GABIMI SISTEMATIK, PENGESË PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS SË PENSIONIT REAL
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Duke e përcjell gjendjen lidhur me sigurimin, realizimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të personave që ballafaqohen 
me pengesa, Avokati i popullit në drejtim të veprimit parandalues dhe 
të pengimit të përhapjes së mëtutjeshëm të dukurisë së martesave me 
persona të mitur (me fëmijët), deri te Qeveria e Republikës së Maqe-
donisë parashtroi Iniciativën për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
familjen, Kodit penal dhe Ligjit për arsim të mesëm, në mënyrë që 
të rregullohet bashkësia jashtë martesore e personit të mitur i cili ka 
mbushur 16 vite, dhe nuk ka mbushur 18 vite, përkatësisht të zhven-
doset kufiri i moshës dhe të sanksionohet dukuria në të cilën personi 
jeton në bashkësi jashtë martesore me fëmijën i cili ka mbushur 16 
vite, dhe nuk ka mbushur 18 vite, me ose pa pëlqimin e prindërve ose 
kujdestarëve të tij. Në këtë drejtim, Avokati i popullit theksoi faktin 
e themelimit të obligimit që prindërit ti paraqesin rastet kur fëmijët e 
tyre e braktisin procesin arsimor, me qëllim të themelimit të bashkë-
sisë martesore, përkatësisht bashkësive jashtë martesore nga ana e 
fëmijës së tyre.

Nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kjo Iniciativë 
u pranua dhe me këtë sipas Avokatit të popullit do të kontribuohet për 
pengimin e shfaqjes së dukurisë së lidhjes së martesave me personat 
e mitur dhe pengimit të Pasojave mbi shëndetin dhe jetën e fëmijëve, 
nga lidhja e të a.q martesë fëmijërore.

„Inkluzioni në suaza të arsimit të mesëm për fëmijët dhe të rinjtë 
që po ballafaqohen me nevoja të posaçme, po sajohet në trajtë të 
implementimit të improvizuar, gjë që është pasojë e kuptimit dhe in-
terpretimit sipërfaqësorë të nocionit – inkluzion” – konstatimi i lartpër-
mendur është vetëm njëri prej konkluzioneve të sajuar nga hulumtimi i 
realizuar nga Avokati i popullit në lidhje me inkuadrimin e fëmijëve dhe 
të rinjve që po ballafaqohen me pengesa në suaza të arsimit të rregullt 
të mesëm në Maqedoni, aktivitet ky i cili është vazhdimësi e shqyrtimit 
të gjendjeve në arsimimin e fëmijëve që ballafaqohen me pengesa në 
suaza të arsimit fillor.

Hulumtimi e konfirmoi mungesën e harmonizimit të Ligjit për ar-
sim të mesëm me Konventën për të drejtat e fëmijëve, mungesa e 
zbatimit të denjë të ligjeve ekzistuese për arsimin, përgatitja e pam-
jaftueshme e kushteve në shkollat dhe kuadri për punën me personat 
që ballafaqohen me pengesa, mos kompletimi i ekipeve profesionale, 
niveli i ulët i vetëdijes për nevojat e nxënësve që ballafaqohen me 
pengesa, dhe me këtë mundësohet hapësira që të zmadhohet ndikimi 
mbi krijimin e mundësive të barabarta arsimore për të gjithë fëmijët.

Avokati i popullit, u rekomandoi Ministrive kompetente që gjatë 
krijimit dhe implementimit të politikave arsimore dhe sociale, të im-
plementojnë mekanizmat për identifikimin, evidentimin dhe përcjelljen  
sistematike të nxënësve që ballafaqohen me pengesa në suaza të 
sistemit të mesëm arsimorë, kurse përkrahja e sistemit arsimorë të 
adaptohet ndaj aftësive të përcaktuara dhe nevojave të të rinjve dhe 
fëmijëve që po ballafaqohen me pengesa. Në të njëjtën kohë, Avokati 
i popullit rekomandoi qasjen e plotë dhe të tërësishme fizike në pjesët 
e jashtme dhe të brendshme të objekteve shkollore, në pajtim me 
standardet ndërkombëtare, si dhe furnizimin përkatës të shkollave me 
qëllim të realizimit të procesit inkluziv arsimor.

ME INICIATIVË TË AVOKATIT TË POPULLIT, U DETEKTUA NEVOJA PËR 
RREGULLIMIN LIGJOR DHE PARANDALIMIN E DUKURISË SË LIDHJEVE 
MARTESORE ME PERSONAT E MITUR 

MUNGON INKLUZIONI EFIKAS I FËMIJËVE ME NEVOJA TË POSAÇME NË SUAZA 
TË ARSIMIT TË MESËM
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Shoqata maqedonase e juristëve të rinj – Shkup deri te Avokati 
i popullit dorëzoi parashtresën për prolongimin e procedurës për pran-
imin e të drejtës së azilit për një nënë refugjate nga Siria dhe për të bi-
jën e saj të porsa lindur, të cilët në këtë procedurë ishin të përfaqësuar 
nga kjo Shoqatë.

Parashtruesi i kësaj parashtrese, theksoi se organi kompetent për 
azile nuk e respekton afatin ligjor prej gjashtë muajve për miratimin 
e vendimit në lidhje me kërkesën për pranimin e azilit, e as që e merr 
parasysh faktin se kemi të bëjmë me shkeljen e së drejtës për kat-
egorinë e cenuar të nënës me fëmijë, të cilët duhet të fitojnë mbrojtje 
ndërkombëtare në R. e Maqedonisë.

Duke u nisur nga fakti se në nenin 27 të Ligjit për azil dhe  mbro-
jtje të përkohshme, është paraparë afati prekluziv prej gjashtë muajve 
nga dita e parashtrimit të kërkesës në të cilin afat organi kompetent 
për azil është i detyruar që të miratoj vendimin përkatës. Avokati i pop-
ullit, nga Seksioni për punë civile pranë Ministrisë për punë të brend-
shme në të cilin bëjnë pjesë edhe kompetencat në lidhje me azilin, 
kërkoi dorëzimin e të gjitha shkresave të dokumentacionit zyrtarë në 
lidhje me këtë rast, si dhe respektimin e denjë të afatit për miratimin 
e vendimit.

Organi kompetent, në vend që të veprojë në tërësi në lidhje me 
këtë kërkesë, e pengoi punën e Avokatit të popullit, me faktin se nuk 
ofroi përgjigje në afatin e paraparë me ligj dhe nuk i dorëzoi informa-
cionet e kërkuara. 

Për këtë arsye, Avokati i popullit deri te ministri për punë të 
brendshme dorëzoi një Raport të posaçëm për pengimin e punës së tij, 
me theksimin e faktit se organi kompetent për azil në rastin konkret 
në mënyrë evidente ka shkelur të drejtat e kërkueses për azil dhe të 
vajzës së saj të porsa lindur.

Pas vërejtjeve të tilla nga ana e Avokatit të popullit, Ministria 
për punë të brendshme, përkatësisht organi kompetent për azil, e ka 
njoftuar Avokatin e popullit se nënës nga Siria dhe vajzës së saj të mi-
tur iu është pranuar e drejta e azilit në Republikën e Maqedonisë me 
statusin e personit nën mbrojtje subsidiare në kohëzgjatje prej një viti.

NËNA DHE E BIJA NGA SIRIA FITUAN AZILIN

Gjykata themelore Shkup II Shkup, duke mos e respektuar Ligjin 
për procedurë kontestuese, përkatësisht pa e kontrolluar identitetin e 
të paditurit, duke përfshirë në këtë rast edhe sigurimin e të dhënave të 
tij personale (emrin e saktë dhe numrin e amzës), e ka pranuar padinë 
nga Shkup Veri SH.A. – Shkup dhe i ka urdhëruar të paditurit që të 
paguaj borxhin në shumën prej 11.475,50 denarë, së bashku me nor-
mën e interesit dhe shpenzimet përcjellëse të procedurës. Që absurdi 
të jetë edhe më i madh, personi asnjëherë nuk ka qenë shfrytëzues i 
shërbimit lidhur me dorëzimin e energjisë së ngrohjes, e as që i njëjti 
ka jetuar në banesën lëndë e kontestit.  

Avokati i popullit, duke vepruar në pajtim me parashtresën e këtij 
personi, pa mëdyshje konstatoi se bëhet fjalë për një gabim të duk-
shëm në lidhje me përcaktimin e identitetit të personit të paditur, dhe 
për këtë arsye kërkoi nga pala paditëse Shkup Veri SH.A. – Shkup, ta 
tërheq padinë.

SH.A. veproi në lidhje me kërkesën e Avokatit të popullit dhe deri 
te Gjykata themelore Shkup II Shkup, parashtroi parashtresën në tra-
jtë të shkruar për tërheqjen e padisë.

PËR SHKAK TË MBIEMRIT TË GABUAR KA PËRFUNDUAR NË GJYKATË
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Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë u garanton të drejtën 
qytetarëve për tubim të lirë dhe për shprehjen në protesta publike pa 
paraqitje paraprake dhe pa leje të posaçme për këtë qëllim. Shfrytëzi-
mi i kësaj të drejte, në pajtim me nenin 21 të Kushtetutës, mund të ku-
fizohet vetëm në kushte të luftës dhe të gjendjes së jashtëzakonshme.

Nëse kufizimin e së drejtës e kryen personi zyrtarë me keqpër-
dorim të pozitës ose të autorizimit zyrtar, veprimi i tillë në pajtim me 
nenin 140, paragrafi 3 të Kodit penal do të konsiderohet si vepër pe-
nale – Privim kundërligjor nga liria dhe një vepër e tillë i nënshtrohet 
dënimit me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muaj deri në pesë vite.  

Deri te Avokati i popullit u dorëzuan parashtresa të veçanta nga 
ana e katër qytetarëve (përkatës të partisë “E majta”) të cilët kanë 
marrë pjesë me parrula me përmbajtje kundër NATO-së në tubimin 
publik që u mbajt në Shkup më datën 30.07.2017, në këtë tubim disa 
nëpunës të policisë u kanë kufizuar të drejtën kushtetuese duke i priv-
uar nga liria për një kohë të shkurtër dhe gjatë kësaj ata kanë shfrytë-
zuar mjetet e detyrimit me forcë, lidhjen me pranga. Pas përcaktimit 
të identitetit të tyre, ata i kanë liruar nga mjetet e detyrimit me forcë 
dhe u kanë mundësuar lëvizjen e lirë.

Seksioni për kontrollim të brendshëm pranë Ministrisë për punë 
të brendshme pasi që ka konstatuar se këto pohime të theksuara në 
këto parashtresa janë të bazuara, kundër nëpunësve të policisë janë 
iniciuar masa disiplinore në suaza të Ministrisë. Avokati i popullit, deri 
te Prokuroria themelore publike – Shkup, ka parashtruar kërkesën për 
inicim të procedurës me qëllim të përcaktimit të përgjegjësisë penale 
për të gjithë nëpunësit e policisë që kanë marrë pjesë në privimin 
kundërligjor nga liria.

Prokuroria e njoftoi Avokatin e popullit se është formuar lëndë në 
lidhje me kërkesën e Avokatit të popullit dhe se tani më janë marrë në 
pyetje qytetarët e dëmtuar.

Një pensionist nga qyteti i Shkupit, duke mos pasur besim në 
Prokurorinë publike, e njoftoi Avokatin e popullit se ka parashtruar 
iniciativën për nisjen e procedurës hetimore për rastin e mbjelljes së 
pallmave në më shumë qytete të shtetit tonë , dhe të cilët në ndërkohë 
janë tharë.

Në këtë kuptim, duke konsideruar se bëhet fjalë për çështje që 
janë në interes publik dhe meqenëse sipas informacioneve të pub-
likuara, dëmi i supozuar është më shumë se gjysmë milionë euro, 
Avokati i popullit ndërmori më shumë veprime.

Prej këtu, nga Prokuroria themelore publike u njoftua se është 
siguruar dokumentacioni nga Ministria për punë të brendshme dhe se 
bëhet fjalë për dyshime të bazuara për shkaktimin e veprave penale 
për  - keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe të autorizimeve, duke pasur 
parasysh faktin se me këtë rast në mënyrë të drejtpërdrejtë është 
dëmtuar Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Pikërisht për këtë arsye, lënda është dorëzuar deri te Prokuroria 
themelore publike për përndjekjen e krimit të organizuar dhe për kor-
rupsion, me qëllim të sjelljes së një vendimi meritorë të prokurorisë 
publike.

E DREJTA E PROTESTËS SË LIRË, POR ME PRANGA

AVOKATI I POPULLIT E PËRKRAHU QYTETARIN I CILI INICIOI PROCEDURËN 
PËR PALLMAT E THARRA
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Avokati i popullit, duke i shqyrtuar problemet dhe vështirësitë e 
personave të cilët nuk janë regjistruar në librin e amzës së të lindurve, 
përkatësisht personat të cilët janë me identitet të pa pranuar për nga 
aspekti juridik, pa emër dhe mbiemër personal, pa adresën e banimit 
dhe NVAQ, parashtroi iniciativën deri te Qeveria e Republikës së Maqe-
donisë për implementimin e një kapitulli të posaçëm për procedurën 
e përcaktimit të kohës dhe vendit të lindjes në Ligjin për procedurën 
jashtë kontestuese, iniciativë kjo që u pranua.  

Përkatësisht, me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për proce-
durën jashtë kontestuese, do të imponohet nevoja e rregullimit përkatës 
juridik edhe të Ligjit për evidencën e amzës, në pjesën e regjistrimit të 
personit si të lindur, në mënyrën me të cilën do të parashikohet inicimi 
i procedurës, sigurimi i njoftimeve për personat, seanca gjyqësore dhe 
parashtrimi i dëshmive, sjellja e vendimit dhe dorëzimi i tij deri te drej-
toria e evidencës së amzës dhe bazës – regjistrimi në bazë të vendimit 
gjyqësorë, dhe gjithashtu edhe lirimin nga pagesa e taksave për këta 
persona.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e pranoi këtë iniciativë 
dhe me këtë mund të pritet tejkalimi i këtij problemi që po zgjatë më 
shumë dekada me të cilin po ballafaqohen këta persona/fëmijë, në 
veçanti persona të bashkësisë etnike rome.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga shoqata 
civile për shkeljen e të drejtave nga ana e autorëve të tekstit shkol-
lorë “Arsimi qytetar” për klasën e tetë të arsimit nëntëvjeçarë, për 
shkak të ekzistimit të teksteve me përmbajtje diskriminuese në bazë 
të pengesave intelektuale, në bazë të aspekteve gjinore, shëndetësore 
dhe religjioze, Avokati i popullit pas analizave të realizuara kërkoi in-
terpretime dhe sqarime në lidhje me pjesët e kontestuara të tekstit 
shkollor nga të gjitha shërbimet kompetente në suaza të Ministrisë 
për arsim dhe shkencë (MASH). Fillimisht, në vend që të fokusohen në 
përmbajtjen e tekstit shkollor, dhe ti analizojnë pjesët dhe vërejtjet e 
kontestuara, shërbimet e interpretuan procedurën ligjore dhe mënyrën 
e tërheqjes së tekstit shkollor, përkatësisht i cituan bazat ligjore lidhur 
me këtë procedurë, gjë që ishte shkas për veprim plotësues.

Avokati i popullit, deri te ministri i resorit parashtroi Rekoman-
dime që seriozisht të ri shqyrtohet përmbajtja e tekstit shkollor të kon-
testuar, dhe nëse konstatohet se teksti shkollor devijon nga planet dhe 
programet e përcaktuara, i njëjti të mënjanohet nga përdorimi ose 
ndoshta, disa pjesë të caktuara të mos mësohen nga i njëjti.

Në bazë të Rekomandimit të parashtruar, ministri për arsim dhe 
shkencë ka formuar Komisionin përkatës i cili në mënyrë profesionale 
e ka analizuar tekstin shkollor “Arsimi qytetarë” për klasën e tetë të 
arsimit nëntëvjeçarë, dhe sipas kësaj analize është dhënë propozimi 
dhe Aktvendimi për tërheqjen e tekstit shkollor nga sistemi arsimor. 

A DO TË NDODH DALJA NGA PADUKSHMËRIA SHUMËVJEÇARE JURIDIKE E 
FËMIJËVE DHE E PERSONAVE TË CILËVE NUK U ËSHTË EVIDENTUAR LINDJA?!

PAS REKOMANDIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT, U TËRHOQ NGA PROCESI 
MËSIMOR TEKSTI SHKOLLOR “ARSIMI QYTETARË” PËR KLASËN E TETË TË 
ARSIMIT NËNTËVJEÇAR
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Një nënshtetase e Republikës së Kosovës, e cila është në lidhje 
martesore me nënshtetasin e Republikës së Maqedonisë, është ankuar 
se organi i dedikuar për nënshtetasit e huaj në Gostivar i ka refuzuar 
lejen e qëndrimit me ndalesën për hyrje në Republikën e Maqedonisë 
në kohëzgjatjen prej pesë viteve të përcjellë me deportimin e saj. De-
portimi është realizuar po të njëjtën ditë kur është miratuar aktvendimi 
për dëbim, që nënkupton faktin se personi nuk ka pasur të drejtën e 
hyrjes në shtetin tonë deri në vitin 2022.

Në procedurën e hulumtimit të pohimeve të theksuara në këtë 
parashtresë, Avokati i popullit nga Prokuroria publike themelore për 
përndjekjen e krimit të organizuar dhe për korrupsion, kërkoi informa-
cione në lidhje me pohimet e theksuara në parashtresën e lartpërmen-
dur. Prokuroria në përgjigjen e saj e njoftoi Avokatin e popullit se është 
refuzuar padia penale kundër nënshtetases nga Kosova, që nënkupton 
faktin se nuk ekziston baza ligjore për kufizimin e së drejtës së saj për 
qëndrim në Republikën e Maqedonisë, në bazë të lidhjes martesore. 

Avokati i popullit konstatoi se edhe pse nuk ekzistojnë shkaqe për 
miratimin e Aktvendimit për dëbim, Ministria për punë të brendshme, 
përkatësisht Drejtoria për siguri publike, prapëseprapë ka miratuar një 
akt të tillë juridik dhe nuk i ka pranuar vërejtjet e dhëna nga Avokati 
i popullit për anulimin e të njëjtit. Për këto arsye, Avokati i popullit 
deri te ministri për punë të brendshme paraqiti Raport për pengimin e 
punës. 

Veprimi i Avokatit të popullit, rezultoi me mbrojtjen e së drejtës 
së nënshtetases së suaj për qëndrim të pa penguar dhe për qëndrim 
të vazhdueshëm në Republikën e Maqedonisë, në bazë të lidhjes mar-
tesore dhe bashkimit me familjen, duke pasur parasysh faktin se gjatë 
kohës së dëbimit ajo ka qenë shtatzëne.

U DEPORTUA SHTETASJA E HUAJ – GRUAJA SHTATZËNË, EDHE PSE KA QENË 
NË LIDHJE MARTESORE ME SHTETAS TË MAQEDONISË

Avokati i popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) gjatë 
vizitës së pa paralajmëruar në Qendrën e pranimit të shtetasve të huaj, 
i takoi pesë nënshtetasit nga Siria për praninë e të cilëve nuk ekziston-
te kurrfarë dokumentacioni zyrtar në suaza të Qendrës, e as që ishte 
realizuar procedura ligjore për ndalimin e tyre.

Gjatë kësaj vizite, personat zyrtarë ofruan informacione të rreme 
në lidhje me gjendjen aktuale numerike të personave të ndaluar në 
këtë Qendrës dhe u orvatën që ta pengojnë ekipin e MKP që të realizoj 
kontrollimin e të gjitha hapësirave. Pas gjetjes së personave dhe pas 
bisedimeve të realizuara me të njëjtit, u konstatua se nënshtetasit e 
Sirisë më shumë herë kanë qenë të transferuar nga njëra hapësirë në 
tjetrën me qëllim që të njëjtit të mos hetohen. Pas intervenimeve të 
ekipit të MKP, këtyre personave iu ndan ushtime dhe ujë, pas kësaj ata 
menjëherë u liruan.

Avokati i popullit MKP, e njoftoi opinionin në lidhje me këtë rast 
me qëllim që të parandaloj lloje të tilla dhe të ngjashme të veprimeve 
kundërligjore dhe ndalimeve sekrete të personave, si dhe të alarmojë 
deri te institucionet kompetente në suaza të shtetit që ta rishqyrto-
jnë funksionimin e tërësishëm dhe udhëheqjen me këtë Qendër, e cila 
është lëndë e kritikave të vazhdueshme në raportet e Avokatit të pop-
ullit. 

NDALIMI KUNDËRLIGJOR I PESË  SHTETASVE NGA SIRIA



19www.ombudsman.mk

Dilema e lartpërmendur, pasoi nga veprimi në lidhje me parash-
tresat e dorëzuara nga qytetarët në lidhje me realizimin e të drejtës 
për asistencë monetare sociale dhe nga analiza e Ligjit për mbrojtje 
sociale i cili qytetarëve të cilëve u kanoset rreziku social duhet tu sig-
urojë mbrojtje dhe siguri sociale.

Përkatësisht, Avokati i popullit pa mëdyshje e konstatoi këtë me 
sa vijon:

• Familjet e shfrytëzuesve të AMS (asistencë monetare sociale) 
pas vitit të tretë të shfrytëzimit të kësaj të drejte, u realizohet 
pagesa e një shume më e vogël e mjeteve monetare,

• Familjet nuk mund të realizojnë të drejtën e asistencës sociale, 
nëse njëri prej shfrytëzuesve (anëtarëve) nuk posedon doku-
mentacionin e nevojshëm ose nëse i njëjti nuk e ka regjistruar 
lindjen në librin e amzës së të lindurve, pa marrë parasysh faktin 
se të gjithë anëtarët tjerë i përmbushin kushtet ligjore për pra-
nimin e së drejtës,

• Baza e asistencës monetare sociale, sipas këtij ligji po zmad-
hohet me një koeficient të përcaktuar për së paku deri në pesë 
anëtarë të familjes, gjë që në praktikë nënkupton faktin se anë-
tarit të gjashtë dhe anëtarëve të tjerë nuk u takon asistenca 
sociale,

• Ligji për mbrojtje sociale imponon obligimin e bartësit të së 
drejtës për AMS, për çdo muaj të paraqitet në qendrën përkatëse 
me qëllim të konfirmimit të statusit dhe gjendjes së familjes/
amvisërisë. Duke pasur parasysh faktin se si kusht për realizimin 
e së drejtës është që bartësi të jetë kërkues aktiv për angazhim 
pune në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të pa-
punësisë dhe se i njëjti duhet të paraqitet edhe në Agjencinë për 
punësime gjatë çdo 30 ditëve. Këto obligime paraqesin shpen-
zime plotësuese që vështirësojnë gjendje edhe ashtu të pavolit-
shme të familjes që shfrytëzon asistencën sociale.

LIGJI PËR MBROJTJE SOCIALE A I MBRON NË MËNYRË TË VËRTETË QYTETARËT 
TË CILËVE U KANOSET RREZIKU SOCIAL OSE KËRKON PËRMBUSHJEN E 
KUSHTEVE NË DËM TË TYRE?

Familjet që kanë parashtruar kërkesa për denacionalizim edhe 
më tej po përjetojnë një golgotë të vërtetë, për shkakun se institucio-
net këtë proces po e sjellin rreth e rrotull.

Njëri prej shkaqeve kryesore për gjendjen e tillë është edhe fakti 
se organet administrative (komisionet për denacionalizim pranë Min-
istrisë për financa dhe Komisioni shtetërorë për vendosje në lidhje me 
procedurat administrative dhe për procedurat që kanë të bëjnë me 
marrëdhëniet e punëve të shkallës së dytë) dhe gjykatat administra-
tive (Gjykata administrative dhe Gjykata e lartë) në mes vete i anulo-
jnë vendimet e miratuara.  

Përkatësisht, edhe përskaj faktit se me dekada të tëra po punoj-
në në mënyrë jo efikase dhe jo cilësore, të njëjtit e anashkalojnë faktin 
se qëllimi themelorë i funksionimit të tyre është sigurimi i të drejtave 
dhe interesave juridike të qytetarëve. Mes tjerave, ekziston edhe një 
sistem skajshëm i dobët i dorëzimit të shkresave dhe të vendimeve të 
miratuara sipas lëndëve përkatëse, kurse gjykatat administrative fare 
nuk i shfrytëzojnë kompetencat ligjore në lidhje me mbajtjen e debat-
eve dhe vendosjen meritore.

QYTETARËT PO E HUMBIN BESIMIN SE NDONJËHERË DO TA SIGUROJNË TË 
DREJTËN E DENACIONALIZIMIT
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Banorët e qytetit të Manastirit, tani më dy vite po ballafaqo-
hen me problemin i cili nuk bazohet mbi baza fetare, por në faktin se 
objekti fetar përmes altoparlantëve me zë të lartë po e transmeton 
liturgjinë mëngjesore – ritin fetar. Përkatësisht, deri te Avokati i popul-
lit, më shumë herë janë dorëzuar parashtresa, më shpesh nga banorët 
që jetojnë në afërsi të drejtpërdrejtë të Kishës, në të cilat theksohen 
pohime për shkelje të vrazhdë të të drejtës së tyre për jetë të qetë 
dhe rehatshme. Sipas pohimeve të banorëve, përmes transmetimit të 
shërbimit fetarë nga objekti i kishës në orët e hershme të mëngjesit, 
përmes autoparlantëve me zë tejet të lartë, atyre u cenohet e drejta 
për pushim dhe gjumë, në veçanti për fëmijët, si dhe për të gjithë të 
punësuarit që kanë të drejtën e pushimit mes dy ditëve të punës dhe 
gjatë vikendeve. Po ashtu, ata theksojnë faktin se në afërsi të drejt-
përdrejtë të Kishës gjenden edhe SHF “Qirili dhe Metodi” dhe SHMN 
“Taki Daskallo”.

Duke vepruar në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit 
kërkoi nga inspektorët e autorizuar për mjedisin jetësorë pranë ko-
munës së Manastirit që të realizojnë mbikëqyrje inspektuese, si dhe 
matjen e vlerave të nivelit emetues të zhurmës së shkaktuar nga 
zmadhuesit e zërit në Kishë. Inspektorati veproi në lidhje me kërkesat 
e parashtruara, realizoi matjen e zhurmës dhe gjatë kësaj konstatoi 
nivele të lejueshme të zhurmës. Duke e pasur parasysh faktin se edhe 
përskaj mbikëqyrjes inspektuese, banorët vazhduan me dorëzimin e 
parashtresave për shkakun se emetimi i shërbimeve fetare ka vazhdu-
ar së dëgjuari edhe më gjerë se pjesa qendrore e qytetit, Avokati i pop-
ullit nga organet kompetente kërkoi që të realizohen matje të sërishme 
të emetimit të nivelit të zhurmës, por kësaj radhe gjatë ditëve kur 
pa kontestime mund të konstatohet gjendja faktike, edhe atë gjatë 
ditës së shtunë dhe të diel por edhe gjatë ditëve të festave fetare, kur 
edhe realisht shërbimi transmetohet në mënyrë më të zëshëm. Deri 
te Avokati  i popullit, deri në fund të vitit 2017 nuk është dorëzuar 
informacioni kthyes nga ana e komunës së Manastirit në lidhje me re-
zultatet e mbikëqyrjes inspektuese gjatë këtyre ditëve dhe për nivelet 
e konstatuara të zhurmës.

TRANSMETIMI I SHËRBIMIT FETAR PËRMES ALTOPARLANTËVE ME ZË TË 
LARTË TË ZËRIT E CENON QETËSINË E BANORËVE TË MANASTIRIT

Duke vepruar në lidhje me parashtresën e parashtruar nga një 
qytetarë, me ç’rast u kërkua mbrojtja e së drejtës së shkelur të pronë-
sisë nga ana e EVN “Maqedonia”, për shkak të faktit se në kundërshtim 
me planin e detajuar urbanistik, ka dashur që të vendos shtyllë metalike 
për larg përçuesin për bartjen e energjisë elektrike në suaza të tokës 
private ndërtimore, ku është paraparë ndërtimi i një objekti ekonomik 
– afarist, Avokati i popullit ka ndërmarrë disa veprime në suaza të au-
torizimeve të veta. Përkatësisht, ai ka parashtruar rekomandime dhe 
kërkesën për ndërprerjen e përkohshme të aktiviteteve ndërtimore deri 
në miratimin e vendimit gjyqësorë, dhe disa herë në mënyrë të drejt-
përdrejtë ndërmjetësoi edhe në rolin e mediatorit në mes dy palëve 
të kundërshtuara, me qëllim të gjetjes së zgjidhjes së ndërsjellët të 
pranueshme dhe ligjore.

Përskaj kësaj, Avokati i popullit në këtë rast për herë të parë e 
zbatoi edhe autorizimin e ri ligjor dhe në procedurën gjyqësore mori 
pjesë në veti të mikut të gjykatës, me ç’rast e theksoi qëndrimin e tij 
në lidhje me tërë procedurën e lartpërmendur. Si rezultat i të gjitha 
aktiviteteve të shumta të përmendura, aktivitetet ndërtimore u ndër-
prenë.

KOMPANIA NË PRONËSI  PRIVATE DHE SHTETËRORE KA UZURPUAR TOKËN 
PRIVATE NDËRTIMORE 
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Avokati i popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) real-
izoi vizitën e Stacionit policorë në vendkalimin kufitarë Aeroporti “Alek-
sandri i Madh” – Shkup, për shkak të informacioneve të fituara se do 
të arrij nënshtetasi i Turqisë i cili është e mundur që të rikthehet në 
shtetin amë edhe përskaj qëllimit të tij që të kërkoj azilin në R. e Maqe-
donisë.

Qëllimi i vizitës së ekipit të MKP ishte pengimi i kthimit eventual 
të personit në shtetin në të cilin jeta dhe liria e tij do të vihen në rrezik 
si dhe mundësimi i qasjes së pa penguar deri te procedura për pran-
imin e të drejtës së tij për azil. 

MKP konstatoi se, pas ndalesës disa ditore në aeroporte të 
shteteve të huaja, në kushte jo humane dhe pa mundësinë për qasje 
deri te të drejtat e veta themelore, personi ka qenë i kthyer në Repub-
likën e Maqedonisë, ku pas intervenimeve të Avokatit të popullit – MKP, 
atij i është mundësuar qasje e pa penguar deri te procedura për pran-
imin e së drejtës për azil.

Kërkesa për pranimin e të drejtës për azil nga ana e nënshtetasit 
nga Turqia u procedua në mënyrë përkatëse dhe ai u vendos në Qen-
drën e pranimit të kërkuesve të azilit. Prapëseprapë, në kushte kur për 
çdo ditë nga Republika e Maqedonisë po depërtohen me nga dhjetëra 
imigrantë jashtë çdo procedure zyrtare, kjo ndoshta edhe nuk do të 
ndodhte përderisa i tërë procesi do të vrojtohej në mënyrë të drejt-
përdrejtë nga ana e Avokatit të popullit.

Arsimtarëve të cilët më parë kanë qenë të punësuar në SHF 
“Grigor Përliçev” në Ohër, që kanë realizuar të drejtën e pensionimit 
gjatë viteve 2013, 2015 dhe 2016 nuk u janë paguar shumat e para-
para për dërgesa pensionale edhe përskaj vendimeve të plotfuqishme 
gjyqësore me të cilat u konfirmohet kjo e drejtë e tyre, për faktin se 
llogaria e transaksionit të Shkollës është e bllokuar tani më 4 vite për 
shkak të borxheve. 

Gjatë veprimit në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popul-
lit deri te Shkolla fillore, por edhe deri te komuna e Ohrit e cila është 
themelues i shkollës, parashtroi vërejtjet për obligimin ligjor të tyre 
që të veprojnë në pajtim me aktgjykimet gjyqësore dhe të realizojnë 
pagesat e dërgesave pensionale. Gjatë të gjitha këtyre intervenimeve 
edhe nga shkolla por edhe nga komuna ofrohej përgjigje e njëjtë – se 
pagesa do të realizohet pas zhbllokimit të llogarisë bankare të shkollës. 
Avokati i popullit, konsideron se në procesin e tejkalimit të këtij prob-
lemi nevojitet që të kyçet edhe Ministria e arsimit dhe shkencës, në 
drejtim  të gjetjes së modusit të pagesës së dërgesës pensionale, me 
ç’rast edhe përskaj llogarisë së bllokuar, me rregull të transferohen dhe 
paguhen mjetet financiare për pagat dhe kompensimet e të punësu-
arve në këtë shkollë.

U PENGUA TENTIMI PËR KTHIMIN E NËSHTETASIT TË HUAJ NË SHTETIN E PASIGURT 

LLOGARIA E BLLOKUAR E SHF “GRIGOR PËRLIÇEV” NË OHËR TANI MË 4 VITE 
E PENGON TË DREJTËN E DËRGESËS PENSIONALE TË ARSIMTARËVE TË MË-
PARSHËM
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Gjatë përcjelljes së gjendjes së qytetarëve të ekspozuar ndaj 
rreziqeve sociale dhe vështirësive në lidhje me qasjen deri te shërbimet 
shëndetësore, Avokati i popullit duke u drejtuar nga parimi se mbrojtja 
sociale nënkupton sistemin e masave, aktiviteteve dhe të politikave 
për parandalimin dhe tejkalimin e rreziqeve themelore sociale ndaj të 
cilave është i ekspozuar qytetari, parashtroi Iniciativën për ndryshim 
dhe plotësim të Ligjit për sigurim shëndetësor.

Ky aktivitet kishte për qëllim krijimin e bazës juridike për 
lehtësimin e qasjes deri te mbrojtja shëndetësore e shfrytëzuesve të 
asistencës monetare sociale dhe lirimin nga pjesëmarrja e pagesës së 
pjesëmarrjes për shërimin spitalor.

Ministria për shëndetësi e pranoi Iniciativën dhe me këtë priten 
ndryshime të kornizës ligjore me qëllim të lirimit nga pagesa e pjesë-
marrjes për shërimin, me këtë do të tejkalohen gjendjet ekzistuese 
lidhur me pa barazinë që përcillet me elemente të diskriminimit të një 
kategorie të caktuar të qytetarëve që rrezikohen për shkak të statusit 
të tyre social.

AVOKATI I POPULLIT KËRKOI LEHTËSIMIN E QASJES DERI TE MBROJTJA 
SHËNDETËSORE E SHFRYTËZUESVE TË ASISTENCËS SOCIALE

 Vendbanimi i fshatit Pallaticë, një periudhë të gjatë kohore është 
ballafaquar me një problem në këtë vendbanim, për shkak të mos res-
pektimit të vendimit të Kryetarit të komunës së Zhelinës për ndalesën 
e qarkullimit të automjeteve ngarkuese në rrugën lokale. Përkatësisht, 
qytetarët kanë kërkuar rrugë alternative për qarkullimin e automjeteve 
ngarkuese edhe pse nga ana e pushtetit lokal është miratuar vendimi 
në pajtim me kërkesat e tyre, por në fakt ky vendim nuk është respek-
tuar.

 Duke i vlerësuar si të arsyeshme kërkesat e qytetarëve, Avokati 
i popullit kërkoi nga Kryetari i komunës menjëherë, pa prolongime të 
filloj me zbatimin e vendimit të miratuar. Intervenimet e Avokatit të 
popullit janë pranuar dhe Komuna e Zhelinës ka vepruar në pajtim me 
Vendimin për ndalesë të qarkullimit të automjeteve ngarkuese nëpër 
rrugën lokale, duke vendosur sinjalizimin përkatës të komunikacionit.

PAS INTERVENIMEVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ËSHTË VENDOSUR SINJALI-
ZIMI I KOMUNIKACIONIT

Një përmbarues nga Shkupi, një vit i ka lënë pa kurrfarë mjete 
themelore për jetë dy bonjakë të moshës së mitur, vetëm për faktin se 
pensioni familjar u është dorëzuar në llogari të transaksionit të tezes së 
tyre, e cila është përkujdesuese për të njëjtit, dhe kjo llogari bankare 
ka qenë e bllokuar për shkak të borxhit të pa paguar në lidhje me 
kredinë e marrë. Përmbaruesi duke mos respektuar ligjin, sipas të cilit 
këto mjete u janë përcaktuar dy fëmijëve, dhe si të tilla duhet të mos 
i nënshtrohen procesit të përmbarimit, të njëjtit për çdo muaj i nënsh-
trohen pagesës përmbaruese. 

Për këtë rast, që është i natyrës së pastër senzitive, si dhe për 
shumë raste të tjera, arsyetimet e dhëna nga përmbaruesi janë se ai 
nuk ka njohuri për atë se në çfarë baze arrijnë mjetet në llogarinë e 
transaksionit, edhe pse palët dhe Avokati i popullit disa herë e kanë 
njoftuar atë dhe i kanë dorëzuar dëshmi se bëhet fjalë për para nga 
pensioni familjar, që paraqesin të ardhura të vetme për përkujdesjen e 
dy fëmijëve të moshës së mitur.

BONJAKËT SHFRYTËZUES TË PENSIONIT FAMILJAR “VIKTIMA” TË PËRMBARUESIT
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Këshilli i Komunës së Mavrovës dhe Rostushës, jashtë të gjitha 
dispozitave ligjore, ka miratuar Vendimin me të cilin ka përcaktuar 
obligimin për qytetarët e NVKP “Hanet e Mavrovës” nga Hanet e Mav-
rovës që të paguajnë kompensimin në shumën prej 600,00 denarë në 
mënyrë lineare për çdo shtëpi vikendi për pastrimin e borës në rrugët 
dhe rrugicat lokale gjatë periudhës dimërore. 

Me këtë vendim, që bie ndeshë me Kushtetutën është shkaktuar 
pabarazi e qytetarëve, përkatësisht kemi diskriminimin e tyre, meqe-
nëse dispozitat e këtij vendimi vlejnë vetëm për pronarët e vikend 
shtëpive në fshatin Mavrovë, por nuk vlejnë edhe për personat që je-
tojnë në fshatrat Hanet e Mavrovës, Mavrovë dhe në Rostushë të cilët 
gjithashtu janë pronarë të shtëpive.

Pasi që u refuzua kërkesa për tërheqjen e vendimit të tillë, 
Avokati i popullit parashtroi propozimin deri te Gjykata Kushtetuese 
për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së këtij vendimi, 
dhe me këtë rast nga ana e tyre, në iniciativën e qytetarëve të dorë-
zuar prej më parë, u soll vendimi për anulimin e këtij vendimi.

KËSHILLI I KOMUNËS SË MAVROVËS DHE ROSTUSHËS BËN DISKRIMINIME

Përskaj faktit që në Raportin vjetor të vitit 2016, Avokati i popullit 
alarmoi për disa raste të vdekjes së personave të dënuar të cilët vuanin 
dënimin e burgut në ENP “Idrizovë”. Gjatë kësaj, duke pasur parasysh 
gjendjet e tërësishme për nga aspekti i mbrojtjes dhe trajtimit të rreg-
ullt dhe përkatës shëndetësor, me qëllim të përcaktimit të shkaqeve të 
vdekjes, kërkoi mendim profesional nga Instituti për mjekësisë ligjore 
dhe kriminalistikë.

Gjatë vitit 2017, numri i rasteve të vdekjes në masë të konsider-
ueshme manifeston zmadhime, gjë që ka të bëjë para se gjithash me 
trajtimin jo përkatës shëndetësor në këto institucione, mungesën e 
furnizimit përkatës të ambulancave në burgjet si dhe mungesës e per-
sonelit shëndetësorë dhe mjekësorë.

Në veçanti brengosin të dhënat se personat e dënuar që vuajnë 
dënimin me burg në institucionet ndëshkuese – korrigjuese, nuk janë 
të siguruar për nga aspekti shëndetësor edhe pse Ligji për ekzekutimin 
e sanksioneve dhe Ligji për sigurim shëndetësorë përcaktojnë ndryshe.

12 RASTET E VDEKJES SË PERSONAVE TË DËNUAR DHE TË PARABURGOSUR NË BURGJE 

Këtë e konstatoi Avokati i popullit, duke vepruar në bazë të par-
ashtresave të parashtruara nga qytetarët të cilët qysh nga viti 2015 
po zhvillojnë procedurë para kësaj ministrie me qëllim të pagesës së 
mjeteve për përpilim të punimeve të magjistraturës dhe të doktora-
turës, në pajtim me Ligjin për veprimtari shkencore – hulumtuese. 
Që ironia të jetë edhe më e madhe, Ministria për arsim dhe shkencë 
ua pranoi të drejtën me vendime përkatëse, por këto mjete assesi tu 
paguhen dhe në ndërkohë të njëjtit tani më kanë magjistruar ose kanë 
doktoruar.

Avokati i popullit konstatoi se me një veprim të tillë, e drejta e 
këtyre qytetarëve mbeti e konstatuar vetëm në letër, pa mundësinë që 
kjo e drejtë të realizohet edhe në praktikë, për këtë arsye me Raport 
të posaçëm e informoi ministrin për arsim dhe shkencë.

MINISTRIA PËR ARSIM DHE SHKENCË UA PRANOI TË DREJTËN E KOMPEN-
SIMIT TË NJËFISHTË MONETAR MAGJISTRANTËVE DHE DOKTORANTËVE, POR 
AKOMA I NJËJTI NUK U PAGUHET!
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Avokati i popullit, duke vepruar në suaza të kompetencave të veta 
për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, pas 
analizës së Ligjit për barërat dhe mjetet mjekësore, konstatoi mangësi 
dhe lëshime në procedurën për furnizim të barërave nga importimi 
paralel.

Në drejtim të fuqizimit të procedurës për sigurinë dhe vlerësimin 
e cilësisë së barërave që po lëshohen në qarkullim në RM-së, në bazë 
të importimit paralel, Avokati i popullit parashtroi Iniciativën për ndry-
shim të Ligjit për barëra dhe për mjete mjekësore si dhe kërkoi që 
gjatë importimit paralel të barërave, detyrimisht të ushtrohet vlerësimi 
profesional i barërave nga ana e Komisionit për barëra, të implemento-
het regjistri i barërave nga importimi paralel, të kontrollohet çdo seri e 
barërave të importuara para se të njëjtit të lëshohen në qarkullimin e 
shitjes, të refuzohet mundësia për lejimin e përkohshëm të lëshimit në 
qarkullim të barërave dhe të harmonizohen dispozitat e ligjit në tërësi 
me legjislativin e BE-së, në lidhje me prodhimtarinë dhe lëshimin në 
qarkullimi të barërave dhe të mjeteve mjekësore.

PAS INICIATIVËS SË PRANUAR PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 
LIGJIT PËR BARËRAT DHE PËR MJETET MJEKËSORE, IMPORTIMI PARALEL I 
BARËRAVE NËN MBIKËQYRJE TË FUQIZUAR

Pas publikimit medial të kronikës së titulluar si: “Jeta në kushte 
mizore”, Avokati i popullit inicioi procedurën në iniciativë pronësore dhe 
realizoi kontakte me qytetaren e cila publikisht kërkoi ndihmën nga 
institucionet e shtetit tonë.

Pas hulumtimit të këtij rasti, Avokati i popullit kërkoi nga EVN 
“Maqedonia” SH.A. Shkup të përshpejtohet procedura e kyçjes në rrje-
tin e distribuimit, dhe nga NKP “Tetova” – Tetovë kërkoi që të realizohet 
kyçja e linjës së ujësjellësit deri në shtëpinë e personit që ballafaqohet 
me rreziqe sociale. Në të njëjtën kohë, nga Qendra për punë sociale në 
Tetovë u kërkua që të vazhdohet e drejta e asistencës së vazhdueshme 
sociale, duke theksuar faktin se bëhet fjalë për një person të moshës 
mbi 65 vjeçare.

Pas intervenimeve të Avokatit të popullit, nga ana e EVN “Maqe-
donia” – Shkup u realizua kyçja në rrjetin e distribuimit, NPK “Tetova” 
– Tetovë pa kompensime e realizoi linjën e ujësjellësit, kurse nga ana 
e Qendrës për punë sociale në Tetovë, qytetares iu pranua e drejta e 
ndihmës së njëfishtë financiare dhe me këtë rast u miratua edhe akt-
vendimi për realizimin e së drejtës për ndihmë të vazhduar financiare 
në bazë të personit të moshuar të moshës mbi 65 vjeçare.

QYTETARJA NGA TETOVA, E SHPËTUAR NGA “JETA NË KUSHTE MIZORE”
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MBROJTA E TË DREJTAVE TË 
NJERIUT SIPAS FUSHAVE 

AUTORIZIMET POLICORE

Një prej ngjarjeve që shënuan vitin dinamik 2017, për nga aspekti i ushtrimit të autorizi-
meve policore, dhe në kontekst të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve, pa mëdyshje 
janë edhe ndodhitë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të datës 27.04. të vitit 2017, për-
katësisht ndërhyrjet e një grupi më të madh të qytetarëve që protestonin në kohën kur Kuvendi 
zgjodhi kryetarin e tij, pas zgjedhjeve të mbajtura parlamentare gjatë vitit 2016.

Video incizimet të cilat u prezantuan në mënyrë publike nga ana e mediumeve vendore dhe 
ndërkombëtare treguan se në mesin e këtyre personave ishin të identifikuar edhe pjesëtarë  të 
shërbimeve policore, armatës, të punësuarit në administratën shtetërore, persona të shteteve të 
huaj, ish persona të dënuar për vepra të rënda penale, si dhe persona të maskuar. Gjatë ndërhy-
rjes dhe depërtimit në Kuvendin republikan, më rëndë u lënduan disa deputetë në mesin e tyre 
edhe dy liderë të partive politike, gazetarët si dhe persona të tjerë të pranishëm në ndërtesën e 
kuvendit. Vlerësimi i përgjithshëm ishte se policia ka dështuar gjatë procesit të ballafaqimit me 
turmën dhe se nuk ka ndërmarrë kurrfarë veprime për të ofruar sigurinë në Kuvend. 

Duke u nisur nga serioziteti i kësaj ngjarjeje dhe nga rreziku i eskalimit të saj, Avokati i pop-
ullit më datën 28.04.2017 përmes një reagimi ashpër i dënoi ndodhitë dhe hyrjen në Kuvendin 
e Republikës së Maqedonisë, dhunën e ushtruar mbi deputetët dhe mbi ekipet e gazetarëve. Në 
të njëjtën kohë u kritikua edhe veprimi jo profesional dhe selektiv i Ministrisë për punë të brend-
shme, e cila në vend që ta pengoj ajo ka mundësuar dhunën.

Zbatimi i arshinit të dyfishtë gjatë funksionimit dhe punës së këtij organi, vetëm i konfirmoi 
konstatimet e Avokatit të popullit për partizimin e thellë të kësaj Ministrie, që meriton çdo lloj të 
gjykimit. Avokati i popullit e kritikoi inertësinë e nëpunësve të policisë të cilët edhe pse ishin të 
pranishëm nuk reaguan fare dhe e lejuan dhunën, kurse gazetarët ishin të penguar që të kryejnë 
punën e tyre dhe se me këtë rast ishte e cenuar liria e mediumeve. Avokati i popullit e ftoi Minis-
trinë për punë të brendshme, që pa prolongime të ngritët mbi interesat partiake dhe në mënyrë 
efikase dhe profesionale të ushtrojë funksionin e saj në interesin më të mirë të qytetarëve. 

Për shkak të involvimit në ngjarjet e Kuvendit, u arrestuan disa deputetë, funksionarë të 
lartë të Ministrisë për punë të brendshme si dhe persona të tjerë të njohur publik. Në këtë kon-
tekst, kah fundi i vitit u dorëzua parashtresa nga ana e grupit të deputetëve të VMRO-DPMNE-së 
dhe Koalicionit për Maqedoni më të mirë, të nënshkruar nga 33 deputetë, në të cilën u theksua 
se gjykata, prokuroria dhe policia i kanë tejkaluar autorizimet e tyre gjatë arrestimit të detyruar 
të deputetëve të partisë dhe koalicionit të lartpërmendur.

Avokati i popullit, hapi procedurën për hulumtimin e këtij rasti, me shkrim u drejtua deri te 
Ministria për punë të brendshme, si dhe realizoi edhe vizitën e deputetëve dhe të personave të 
tjerë të arrestuar në Burgun “Shkupi” – Shkup, duke realizuar me këtë rast edhe kontrollime të 
dokumentacionit, bisedime me personat e arrestuar dhe me personat zyrtarë të Burgut.

Ministria për punë të brendshme me shkresë e njoftoi Avokatin e popullit se e tërë pro-
cedura lidhur me bastisjen, arrestimin dhe dorëzimin e deputetëve është realizuar në pajtim 
me dispozitat e Ligjit për procedurë penale, dhe në bazë të urdhëresave të dhëna më parë nga 
gjykatësi drejtues i procedurës së mëparshme pranë Gjykatës themelore Shkupi 1 – Shkup.
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Avokati i popullit, pas shqyrtimit të përgjigjes së dhënë nga Ministria për punë të brend-
shme dhe të dokumentacionit të tërësishëm të dorëzuar si shtojcë e së njëjtës, si dhe nga 
konstatimet e sajuara gjatë vizitës së personave të arrestuar, konstatoi se gjatë arrestimit të 
deputetëve dhe gjatë privimit të tyre nga liria më datën 28.11. të vitit 2017 u është shkelur e 
drejtat e tyre e imunitetit të deputetëve dhe parimi i prezumimit  të pafajësisë. 

Duke i pasur parasysh shkeljet e konstatuara, Avokati i popullit deri te ministri për punë 
të brendshme dorëzoi Rekomandime me të cilat i rekomandon që të realizoj procedurë të tërë-
sishme për hulumtimin e veprimeve të nëpunësve të policisë gjatë marrjes së autorizimeve poli-
core më datën 28.11 të vitit 2017 dhe pas përgjegjësisë së konstatuar, ti sanksionojë shkelësit 
e të drejtave të deputetëve. Ministria për punë të brendshme, me shkresë e njoftoi Avokatin 
e popullit se nga kontrollimet që janë realizuar nga Seksioni për kontrollim të brendshëm dhe 
standarde profesionale, është konstatuar se e tërë procedura për realizimin e bastisjes, arres-
timit dhe dorëzimit të deputetëve është realizuar në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë 
penale dhe të Ligjit për polici. 

Duke e analizuar Ligjin për procedurë penale, që i përcakton rregullat me të cilat do të 
mundësohet drejtimi i rregullt i procedurës penale dhe të ligjshmërisë së procedurës së zbatuar, 
Avokati i popullit konstatoi se i njëjti nuk parashikon dispozita të qarta dhe precize në lidhje me 
zbatimin  e urdhëresës gjyqësore për arrestimin e personave të cilëve më parë nevojitet që tu 
hiqet imuniteti. Përkatësisht, në Ligj nuk ekzistojnë dispozita me të cilat do të ndërpriten vep-
rimet lidhur me arrestimin e personave që kanë gëzuar imunitetin, përkatësisht ndërprerja e 
procedurës për arrestim është e rregulluar me aktin nën ligjor të Ministrisë për punë të brend-
shme.

Sipas Avokatit të popullit, imuniteti si një institut i rëndësishëm juridik i garantuar me 
Kushtetutën duhet të rregullohet edhe me ligjin në mënyrë të qartë dhe precize, përkatësisht 
duhet të ekzistojë konciziteti i normës juridike. Prapëseprapë, Avokati i popullit konsideron se 
nuk guxon që të arrestohen personat që gëzojnë imunitetin deri sa i njëjti nuk u hiqet, dhe nëse 
veprimi i arrestimit  ka filluar, procedura e arrestimit duhet të ndërpritet. 

Në lidhje me këtë rast, në zyrën e Avokatit të popullit, u parashtruan edhe tetë (8) parash-
tresa të veçanta nga ana e personave të arrestuar në lidhje me ndodhitë në Kuvendin e shtetit, 
të datës 27 prill, në mesin e tyre dhe parashtresa e dorëzuar nga ana e një funksionari të lartë 
përkatësisht ish ministrit për punë të brendshme. Në të gjitha këto parashtresa dominojnë po-
himet se pjesëtarët e policisë nga Shkupi, Kumanova dhe Manastiri, që kanë marrë pjesë në 
bastisjet e shtëpive dhe në arrestimet i kanë shkelur të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore 
me faktin se kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin për procedurë penale dhe me rregullativën 
ligjore të punës policore dhe ndaj tyre kanë manifestuar sjellje jo profesionale dhe jo humane. 
Gjatë arrestimit atyre u janë vendosur prangat në duar, edhe pse ata nuk kanë manifestuar kur-
rfarë rezistence dhe gjatë kësaj ata u janë nënshtruar situatave të pakëndshme para anëtarëve 
të familjeve të tyre si dhe para personave të tjerë, dhe me sjelljen e tillë të policisë, atyre u janë 
shkaktuar shkelje të dinjitetit njerëzor.

Menjëherë pas pranimit të këtyre parashtresave, Avokati i popullit i ka vizituar personat e 
arrestuar, por është drejtuar edhe deri te Ministria për punë të brendshme me kërkesën që tu 
dorëzohet dokumentacioni i tërësishëm nga evidenca zyrtare, për çdo person të arrestuar më 
datën 28 nëntor. Ministria për punë të brendshme, përkatësisht ministri, në afatin ligjor dorëzoi 
përgjigjen në lidhje me të gjitha kërkesat e parashtruara nga Avokati i popullit dhe ia dorëzoi 
të gjitha shkresat në lidhje me veprimet e policisë, që janë ndërmarrë gjatë kohës së bastisjes 
nëpër shtëpitë e personave dhe gjatë arrestimit të tyre. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të 
tërësishëm, Avokati i popullit nuk konstatoi se nëpunësit e policisë kanë vepruar në kundër-
shtim me rregullativën ligjore dhe me dispozitat tjera që rregullojnë punën e policisë. Përkatë-
sisht, gjatë çdo arrestimi dhe bastisjeje nëpër shtëpitë i ka paraprirë urdhëresa për arrestim 
të personave të dyshuar, që është përcaktuar dhe dhënë nga gjykatësi drejtues i procedurës 
së mëparshme, urdhëresa dhe procesverbali i bastisjes në shtëpi, procesverbali për udhëzimet 
dhe të drejtat juridike, vërtetimi për sendet e konfiskuara, raporti për shfrytëzimin e mjeteve të 
detyrimit si dhe shkresat tjera, me këtë rast Avokati i popullit konstatoi se në rastin e arrestimit 
të ministrit të mëparshëm për punë të brendshme, është realizuar fotografimi i pa autorizuar 
nga ana e nëpunësit të policisë, i cili në atë periudhë kohore ka punuar në sigurimin e ENP 
“Burgu Shkup”. Ministria për punë të brendshme, ka konstatuar se nëpunësi i policisë me fak-
tin se pa pëlqim dhe duke mos e njoftuar personin e arrestuar, nga celulari zyrtarë ka realizuar 
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fotografimin, ka shkaktuar shkelje të rëndë të rendit dhe disiplinës së punës dhe për këtë arsye 
është iniciuar propozimi për nisjen e procedurës për përcaktim të përgjegjësisë disiplinore. Në të 
njëjtën kohë, nga ana e Ministrisë ka qenë e njoftuar edhe Prokuroria themelore publike Shkup, 
për shkak të ekzistimit të dyshimeve të bazuara për shkaktimin e veprës penale në pajtim me 
nenin 152 të Kodit penal të Republikës së Maqedonisë, për incizim të pa autorizuar. Procedura 
disiplinore është e iniciuar edhe për një nëpunës tjetër të policisë i cili ka kryer ri dërgimin e 
fotografisë së personit të arrestuar në rrjetet sociale.

Përskaj kornizës ekzistuese juridike (Ligjit për avokatin e popullit dhe Ligjit për punë të 
brendshme), me qëllim të fuqizimit të rolit të Avokatit të popullit si mekanizëm i kontrollimit të 
jashtëm të punës së policisë, në rrjedhë janë edhe ndryshime të tjera të legjislativit (Ligji për 
përcjelljen e komunikimeve, Ligji për policinë), dhe këtë përmes fuqizimit të kapaciteteve të in-
stitucionit dhe përfshirjes së ekspertëve nga sektori civil, do të sigurohet kompetenca e Avokatit 
të popullit që të veprojë si mekanizëm për kontrollim civil të personave me autorizime policore 
dhe të pjesëtarëve të policisë së burgut. 

Me ndryshimet e Ligjit për avokatin e popullit gjatë vitit 2016, Avokatit të popullit iu dhanë 
kompetenca që të nis iniciativën për procedurën disiplinore ose kundërvajtëse kundër personit 
zyrtar ose personit përgjegjës dhe të parashtrojë kërkesë deri te prokurori publik kompetent për 
inicimin e procedurës për përcaktim të përgjegjësisë penale kundër personit zyrtar, përkatësisht 
kundër personit përgjegjës, si dhe të marrë pjesë aktive në procedurën me të drejtën e dhënies 
së propozimeve dhe mendimeve. Gjatë veprimit të tij, Avokati i popullit në mënyrë plotësuese 
mund të thirret edhe në parimin e drejtësisë.

Duke u nisur nga kompetenca e theksuar më lartë, në këtë periudhë raportuese, Avokati i 
popullit deri te Prokuroria publike parashtroi gjithsej 5 (pesë) kërkesa për inicim të procedurës 
për përcaktim të përgjegjësisë dënuese (penale) kundër personave të panjohur të uniformuar 
të policisë të cilët gjatë ushtrimit të shërbimit të tyre kanë shkaktuar vepra penale kundër lirive 
dhe të drejtave të njeriut. Më saktë, katër kallëzime penale kanë të bëjnë me veprën penale – 
Maltretim gjatë ushtrimit të shërbimit (neni 143 i Kodit penal të Republikës së Maqedonisë) dhe 
një kallëzim penal për veprën penale – Privim kundërligjorë nga liria (neni 140 i Kodit penal të 
Republikës së Maqedonisë).

Karakteristike për 2 kallëzimet penale lidhur me maltretimin gjatë ushtrimit të detyrës 
zyrtare, është se të njëjtit janë iniciuar në bazë të parashtresave të dorëzuara nga ana e sho-
qatës civile nga Shkupi, që kujdeset për të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të 
margjinalizuara. Në këto parashtresa, personat e margjinalizuar theksojnë se Avokati i popullit 
në veçanti duhet të merr parasysh faktin se ata janë pjesëtarë të bashkësisë së margjinalizuar 
dhe se shpesh herë të njëjtit janë të ekspozuar ndaj sjelljeve dhe veprimeve degraduese që ba-
zohet mbi identitetin e tyre gjinor.

Meqenëse, askush nuk guxon që të ekspozohet torturave, sjelljeve, dënimeve dhe vepri-
meve jo njerëzore dhe degraduese, kurse neni 143 i Kodit penal të Republikës së Maqedonisë e 
inkriminon këtë lloj të sjelljeve nga ana e nëpunësve të shërbimeve policore gjatë ushtrimit të 
detyrës së tyre, Avokati i popullit përmes parashtrimit të kallëzimeve penale konsideroi se ky lloj 
i mënyrës serioze të sjelljes, në mënyrë më përkatëse do të mund ti mbroj të drejtat e personave 
të margjinalizuar me orientime të ndryshme seksuale në Republikën tonë.

Në lidhje me kallëzimin penal, që ka të bëjë me privimin kundërligjor nga liria, në lidhje 
me ngjarjen e njohur të privimit afatshkurtër nga liria të tre pjesëtarëve të partisë politike “E 
majta” në tubimin publik me rastin e protestave të quajtura si “Anti – NATO” më datën 30.07. 
të vitit 2017 në Shkup, pas masave të ndërmarra, Avokati i popullit konstatoi se Seksioni për 
kontrollime të brendshme pranë Ministrisë për punë të brendshme ka reaguar përmes inicimit të 
procedurave disiplinore kundër nëpunësve të policisë që kanë ushtruar privimin kundërligjor nga 
liria të tre demonstruesve, kurse Prokuroria themelore publike – Shkup ka hapur lëndën dhe ka 
marrë në pyetje personat e dëmtuar nga rastri i lartpërmendur, dhe për këtë në kohë e njoftoi 
Avokatin e popullit.

Nga shembujt e lartpërmendur nga puna me lëndë e Avokatit të popullit, rezultojnë disa 
konstatime në lidhje me punën e Prokurorisë publike pas kallëzimeve të parashtruara penale 
kundër nëpunësve të policisë. Përkatësisht, Prokuroria publike akoma nuk i ka shqyrtuar njof-
timet që i pranon nga organi për kontroll të brendshëm pranë Ministrisë për punë të brendshme, 
krahas njoftimeve të Avokatit të popullit. Më tutje, nuk e përfshin viktimën e brutalitetit poli-
corë në mënyrë përkatëse dhe profesionale gjatë procedurës së përcaktimit të përgjegjësisë 
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të nëpunësit policor. Në këtë kontekst, Avokati i popullit thekson faktin se Prokuroria publike 
duhet ti kushtojë një vëmendje të posaçme edhe angazhime në drejtim të veprimit në lidhje me 
kallëzimet penale në të cilat ekzistojnë indikacione të bazuara për shkeljen e neneve 2 dhe 3 të 
Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. 

Edhe më tej, mbetet vërejtja se organi për kontroll të brendshëm pranë Ministrisë për 
punë të brendshme vepron në mënyrë subjektive ndaj pjesëtarëve të policisë si persona të 
punësuar në organet shtetërore dhe se nuk manifestohen qëllime serioze për zbulimin dhe 
sanksionimin përkatës të atyre nëpunësve të policisë që kanë shkaktuar shkelje të rregullave të 
shërbimit dhe shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Edhe pse në numër më të vogël, Avokati i popullit pranoi disa ankesa nga qytetarët në 
lidhje me atë se nga ana e personave të policisë së uniformuar dhe të pa uniformuar, u janë 
shkelur të drejtat e pacenueshmërisë së shtëpisë dhe të jetës familjare me kontrolle të vazh-
dueshme se vallë në adresën e tyre jetojnë persona që kanë qenë lëndë e hetimeve policore.

Nga ana tjetër, Avokati i popullit edhe më tej e përcolli gjendjen lidhur me personat e 
ndaluar që janë nënshtetas të shteteve të huaja në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj, 
pranë Ministrisë për punë të brendshme në Shkup, që në fakt paraqet një problem të madh lid-
hur me kufizimin e lirive dhe të drejtave të refugjatëve dhe imigrantëve që transitojnë përmes 
territorit të Republikës së Maqedonisë.

Avokati i popullit, disa herë realizoi vizita të rregullta dhe të jashtëzakonshme në Qendrën 
për pranimin e shtetasve të huaj, të lokalizuar në komunën e Gazi Babës – Shkup. Manifestimi i 
shpeshtë i këtyre vizitave ka të bëjë me ndalimin e pa bazuar të refugjatëve dhe të imigrantëve 
që janë duke kaluar nëpër shtetin tonë, dhe për këtë Avokati i popullit me rregull e njoftoi opin-
ionin përmes kumtesave të veta. Avokati i popullit, konstatoi se si shkak i vetëm për ndalimin 
dhe për privimin nga liria të këtyre personave është nevoja për dëshmi eventuale në procedurat 
gjyqësore kundër nënshtetasve të Republikës së Maqedonisë, me këtë kufizohet liria e tyre e 
lëvizjes pa ndonjë qëllim konkret dhe legjitim, të përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë dhe në pajtim me konventat e ratifikuara ndërkombëtare. Për shkak të kufizimit 
të të drejtave të shtetasve të huaj të ndaluar, në kundërshtim me normat kushtetuese dhe 
ndërkombëtare, Avokati i popullit gjatë vitit raportues, deri te Ministria për punë të brendshme 
dhe deri te ministri i resorit përkatës dorëzoi disa informata për marrjen e masave në drejtim 
të tejkalimit të dobësive të konstatuara gjatë punës së nëpunësve të policisë nga ana e organit 
për punë të brendshme, me kompetenca për të vepruar me shtetasit e huaj.

Në lidhje me punën me disa lëndë të caktuara, para Avokatit të popullit u parashtrua 
pyetja se vallë organet kundërvajtëse në përbërjen e Ministrisë për punë të brendshme po 
e realizojnë funksionin e tyre, të përcaktuar me më shumë dispozita ligjore. Përshtypjet e 
përgjithshme të Avokatit të popullit janë se komisionet për kundërvajtje të formuara si organe 
kundërvajtëse në suaza të Ministrisë për punë të brendshme, paraqesin dorë të zgjatur dhe 
janë në funksion të vetë Ministrisë. Në këtë mënyrë po derogohen të drejtat e qytetarëve për 
shfrytëzimin e mjeteve efektive juridike dhe të rregullës themelore të Ligjit për kundërvajtjet, 
se procedurën kundërvajtëse si dhe sanksionet penale mund ti drejtojë dhe  shqiptojë vetëm 
nga gjykata kompetente.

Po përsëritet konstatimi se Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe paqes publike, përf-
shin shumë dispozita jo precize që mundëson zbatimin vullnetarë të ligjit nga ana e nëpu-
nësve të policisë, të cilët me lehtësi mund të vendosin për zbatimin e dënimeve mandatare 
në trajtë të gjobave monetare edhe kur nuk ekzistojnë kushte për shqiptimin e tyre. Ligji për 
kundërvajtjet, i cili është një ligj procedural për të gjitha kundërvajtjet, parashikon dënimet 
vetëm nëse shkelësi e pranon veprën e cila i ngarkohet ose nëse personi zyrtar (nëpunësi i poli-
cisë) kundërvajtjen e konstaton personalisht me përdorimin e mjeteve dhe veglave përkatëse 
teknike, gjë që nuk është rast në pjesën më të madhe të lëndëve. Avokati i popullit edhe më 
tej konsideron se Ligji për kundërvajtjet kundër rendit dhe paqes publike, duhet të pësojë ndry-
shime serioze, gjatë kësaj theksi iu dha mbrojtjes së paqes dhe të drejtave të qytetarëve, dhe 
jo mbrojtjes së nëpunësve të policisë.

Në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve të detyrimit nga ana e policisë, në rastet e implemen-
timit të rendit dhe paqes së cenuar publike në masë më të madhe, Avokati i popullit e përshën-
det vendimin e Ministrisë për punë të brendshme për fillimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të 
Ligjit për policinë në drejtim shlyerjes së “Paralizuesit elektrik” dhe të “Plumbave të gomës” si 
mjete të detyrimit. 
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Gjithashtu, janë respektuar orvatjet e Avokatit të popullit për kufizimin përkatësisht për 
ndalesën e përdorimit të mjeteve të detyrimit ndaj fëmijëve, personave që dukshëm janë të 
sëmurë, personave të moshuar dhe të pamundur, personave me invaliditet të dukshëm dhe të 
grave me shtatzëni të dukshme.

Në lidhje me theksimet e lartpërmendura, Avokati i popullit dorëzoi mendimin se në Ligjin 
për policinë duhet të parashikohet edhe ndihma mjekësore për personat mbi të cilët zbatohen 
mjetet e detyrimit, si dhe trajnimet për ofrimin e ndihmës së parë për të punësuarit në Minis-
trinë për punë të brendshme, me një qëllim të vetëm që përdorimi i mjeteve të detyrimit të jetë 
i sigurt dhe të pengohen lëndimet eventuale dhe serioze mbi shëndetin dhe jetën e qytetarëve.

Për Avokatin e popullit, në mënyrë të mjaftueshme nuk është precizuar dispozita e Ligjit 
për policinë që ka të bëjë me incizimin (nga ana e policisë) në vendet publike, që sipas Avokatit 
të popullit, duhet të zbatohet edhe ndaj vetë nëpunësve të policisë, në veçanti kur të njëjtit zba-
tojnë mjetet e detyrimit gjatë tubimeve publike dhe ndaj grupeve të demonstruesve. Incizimi 
gjithë përfshirës i tubimeve publike nga ana e policisë, me siguri do të kontribuojë jo vetëm për 
pengimin dhe parandalimin e brutalitetit eventual nga ana e policisë, por edhe për zmadhimin e 
përgjegjësisë policore. 

Në lidhje me Propozimin e Ligjit për përcjelljen e komunikimeve, Avokati i popullit deri te 
Ministria për punë të brendshme dorëzoi mendim pozitiv për trupat e propozuar për mbikëqyrjen 
e zbatimit të masave për përcjelljen e komunikimeve në të cilat theksohet edhe Avokati i popul-
lit. Gjithashtu, Avokati i popullit konsideron se implementimi i më shumë trupave mbikëqyrës 
për realizimin e masave për përcjelljen e komunikimeve në masë të madhe do të kontribuojë për 
parandalimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut.

• Procedura për arrestim dhe privim nga liria 
e personave që gëzojnë imunitetin, në të 
ardhmen duhet të rregullohet në mënyrë 
të qartë dhe precize në ligjin për procedurë 
penale, dhe jo vetëm me aktet nën ligjore 
siç është rregulluar deri më tani;

• Gjatë kryerjes së aktiviteteve policore, 
nëpunësit e policisë në mënyrë të denjë 
ta respektojnë dhe zbatojnë parimin e 
prezumimit të pafajësisë, kurse zbatimi i 
mjeteve të detyrimit të përcaktohet dhe 
kontrollohet rigorozisht në pajtim me aktet 
dhe standardet ndërkombëtare;

• Prokuroria publike në kohën e duhur dhe 
në mënyrë përkatëse ti procedojë kallëzi-
met penale të Avokatit të popullit, të dre-
jtoj hetime cilësore në lidhje me veprim-
taritë e ndërmarra nga nëpunësit e policisë 
dhe për këto vepra të drejtojë evidencën e 
posaçme zyrtare;

• Ministria për punë të brendshme ti 
ndërmerr masat e nevojshme që ta 
braktisë praktikën arbitrare gjatë proce-
durës kundërvajtëse gjatë së cilës në të 
njëjtën kohë shfaqet edhe si parashtrues i 
kërkesës dhe si organ kundërvajtës;

• Ministria për punë të brendshme të zbatojë 
trajnime të vazhdueshme dhe programe 
edukative për nëpunësit e policisë që mar-

• Në ligjin për procedurë penale mungojnë 
dispozita të qarta dhe të precizuara në 
lidhje me zbatimin e urdhëresës gjyqë-
sore për arrestimin e personave të cilëve 
më parë nevojitet që tu hiqet imuniteti. 
Kjo çështje e rëndësishme është e 
rregulluar vetëm me aktin nën ligjorë të 
Ministrisë për punë të brendshme;

• Gjatë arrestimit dhe privimit nga liria 
të personave të dyshuar për kryerjen e 
veprës penale, pjesëtarët e shërbimeve 
policore në masë të pamjaftueshme 
mbajnë llogari për parimin e prezumimit  
të pafajësisë;

• Vazhdon dukuria e nënvlerësimit, 
përçmimit dhe sjelljes brutale ndaj 
qytetarëve nga ana e nëpunësve të poli-
cisë, që konsiderojnë se të njëjtit duhet 
ti dënojnë qytetarët dhe personat tjerë 
gjatë zbatimit të autorizimeve policore;  

• Prokuroria publike e Republikës së Maqe-
donisë, në lidhje me kërkesat e Avokatit 
të popullit në të cilat kërkohet përcaktimi 
i përgjegjësisë penale për policët vazh-
don që të dorëzojë përgjigje të vonuara 
dhe jo profesionale;

• Organi për kontrollim të brendshëm, 
hetime kriminalistike dhe për standarde 

Konstatime Rekomandimet
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Konstatime Rekomandimet
profesionale pranë Ministrisë për punë të 
brendshme, nuk i heton në tërësi kërke-
sat e Avokatit të popullit dhe ankesat 
e qytetarëve në lidhje me funksionimin 
e nëpunësve të policisë, në procedurën 
nuk e përfshin viktimën e brutalitetit pol-
icorë dhe vepron në mënyrë subjektive 
dhe të njëanshme ndaj pjesëtarëve të 
policisë. Në këtë organ akoma mungon 
qëllimi serioz për zbulimin dhe dënimin 
e të punësuarve në Ministrinë, të cilët i 
shkelin të drejtat kushtetuese dhe ligjore 
të qytetarëve;

• Komisionet për kundërvajtje në suaza 
të Ministrisë për punë të brendshme, 
paraqesin shembullin tipik të dënimit 
arbitrarë të qytetarëve duke pasur para-
sysh faktin se e derogojnë të drejtën e 
shfrytëzimit të mjeteve efektive juridike, 
por edhe të rregullës themelore të Ligjit 
për kundërvajtje, se sanksioni kundër-
vajtës mund të shqiptohet vetëm nga 
gjykata kompetente; 

• Nëpunësit e policisë, që marrin pjesë në 
aksione më të mëdha lidhur me ruajtjen 
e rendit dhe paqes publike edhe më tej 
i shkelin liritë themelore dhe të drejtat e 
qytetarëve si pasojë të trajnimit të pam-
jaftueshëm të tyre dhe mos edukimit në 
këtë drejtim, si dhe për shkak të harmo-
nizimit jo preciz dhe të pamjaftueshëm 
të dispozitave që rregullojnë përdorimin 
e mjeteve të detyrimit me aktet dhe 
standardet ndërkombëtare.ат

rin pjesë në aksione më të mëdha lidhur 
me ruajtjen e rendit dhe paqes publike dhe 
gjatë kësaj në mënyrë të denjë ti harmo-
nizojë dispozitat lidhur me përdorimin e 
mjeteve të detyrimit, me aktet dhe stan-
dardet ndërkombëtare, me qëllim të eviti-
mit të situatave që kanë të bëjnë me liritë 
dhe të drejtat e njeriut.

Nënshtetësia si lidhje juridike në mes personave dhe shtetit, e cila është e ndërlidhur me një 
sërë të të drejtave të tjera të qytetarit, edhe më tej paraqet një problem serioz për kategorinë e 
qytetarëve të cilët i përmbushin kushtet për fitimin e nënshtetësisë së Republikës së Maqedonisë, 
dhe të cilët nuk mund ta realizojnë këtë të drejtë për shkak të procedurave të komplikuara bu-
rokratike para organeve të Ministrisë për punë të brendshme, por edhe për shkaqe të tjera. Edhe 
gjatë vitit raportues, sikur se edhe gjatë viteve të kaluara, parashtresat në lidhje me të drejtën 
e nënshtetësisë ishin më me numër në fushën e gjendjeve civile.

Bashkëpunimi dhe komunikimi i pamjaftueshëm i organeve të involvuar për nënshtetësinë, 
në veçanti Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim që prononcohet për përmbushjen e kushtit se 
vallë pranimi i kërkuesit të nënshtetësisë e cenon sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Maqe-
donisë, si dhe mos zbatimi i normave më të volitshme ligjore edhe më tej rezulton me prolon-
gime të panevojshme të procedurave për fitim të nënshtetësisë. E drejta për nënshtetësi që për-
caktohet në procedurën drejtuese në pajtim me parimet e Ligjit për procedurën e përgjithshme 

GJENDJET CIVILE DHE PUNËT E TJERA TË BRENDSHME 
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administrative në të cilën janë të përcaktuara edhe afatet e vendosjes që janë të sajuara në një 
afat më të shkurtër të mundshëm kohorë, pa nevojë prolongohet dhe në disa  raste kjo mund 
të zgjasë edhe me vite të tëra.

Përcjellja shumë vjeçare e gjendjeve në këtë fushë, si dhe praktika e Avokatit të popul-
lit konfirmon se gjatë procedurës për fitimin e nënshtetësisë së Republikës së Maqedonisë, 
Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim me shfrytëzimin e autorizimeve diskrete vihet në rolin e 
arbitrit gjatë realizimit të kësaj të drejte fondamentale të njeriut para organit për nënshtetësi. 
Edhe pse Ligji për nënshtetësi qartë përcakton se si kusht për pranimin në nënshtetësinë është 
që kërkuesi të mos e cenojë sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit, kemi rastet kur DSK jep mendime 
negative, jo për shkak të cenimeve nga ana e kërkuesit të nënshtetësisë, por për shkak të 
shkaqeve dhe arsyeve të pasqaruara dhe të pa arsyetuara. 

Para Avokatit të popullit si dhe para Gjykatës administrative, akoma është në procedurë 
lënda e një gruaje e cila është e lindur në Republikën e Maqedonisë dhe është nënë e gjashtë 
fëmijëve, të gjithë këta të lindur në shtetin tonë, dhe e cila akoma nuk mund ta realizoj të 
drejtën e nënshtetësisë për shkak se ish bashkëshorti i saj, i punësuar në DSK ndikon që ajo 
të fitojë mendim negativ nga shërbimet e sigurisë.

Në Republikën e Maqedonisë, akoma është e pranishme kategoria e të a.q. “të huaj të 
hasur” që kanë ardhur në shtetin tonë në baza të ndryshme dhe më shpesh si refugjatë të kon-
flikteve ushtarake nga shtetet e ish Jugosllavisë. Këta persona, edhe pse jetojnë një periudhë 
të gjatë në Republikën e Maqedonisë, akoma nuk e kanë rregulluar statusin civil në pajtim me 
ligjet e Republikës së Maqedonisë.

Konventa Evropiane për nënshtetësi, e cila në Republikën e Maqedonisë është në fuqi 
qysh nga viti 2003, udhëhiqet nga parimet që askush të mos mbetet pa nënshtetësi dhe për 
mundësimin e fitimit të nënshtetësisë së bashkëshortëve të nënshtetasve të saj, kërkesat për 
fitim të nënshtetësisë të shqyrtohen në afate të arsyeshme, nënshtetasit e saj të posedojnë 
edhe një nënshtetësi në rastet kur kjo nënshtetësi fitohet me automatizëm me lidhjen e mar-
tesës, si dhe parimet e lidhjes efektive dhe vullnetit të kërkuesit të kësaj të drejte. Edhe pse 
këto parime Evropiane, në pjesën më të madhe janë inkorporuar në Ligjin për nënshtetësi të 
Republikës së Maqedonisë, të njëjtit nuk respektohet në mënyrë të denjë nga ana e autoritetet 
kompetente.

Avokati i popullit, në mënyrë të vazhdueshme thekson se posedimi i dokumenteve për 
identifikim personal (dokumente publike) paraqet parakusht për realizimin e më shumë të 
drejtave në sistemin politik dhe juridik të shtetit, por se disa prej zgjidhjeve ligjore e pa-
mundësojnë realizimin e tyre. Kështu që, më shumë se njëzet vite nga miratimi i Ligjit për 
paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve, akoma në zbatim është dispozita 
sipas cilës: “konsiderohet se qytetari ka siguruar banesë për të jetuar nëse ai ose ndonjëri 
prej anëtarëve të familjes së tij posedon banesë të banueshme në bazë të pronësisë ose të 
kontratës për qiramarrje në trajtë të verifikuar nga noteri”. Kjo dispozitë i godet personat e 
pastrehë të cilët për shkak të karakterit kufizues të kësaj dispozite nuk mund ti sigurojnë do-
kumentet personale për identifikimin e tyre, që bie ndesh me nenin 35 të Kushtetutës së Re-
publikës së Maqedonisë, sipas të cilës Republika e Maqedonisë është e detyruar që të kujdeset 
dhe t’u ofrojë ndihmë personave të pamundur dhe të invalidizuar. Sipas të dhënave me të cilat 
disponon Avokati i popullit, vetëm në qytetin e Shkupit ekzistojnë 200 persona të pastrehë.

Për këto arsye, Avokati i popullit deri te Ministria për punë të brendshme dhe Ministria për 
punë dhe politikë sociale dorëzoi Iniciativën për ndryshime urgjente të ligjeve dhe të akteve 
tjera nën ligjore me të cilat do të garantohet realizimi i të drejtave statusore të qytetarëve, në 
veçanti për kategoritë më të cenuara të cilat nuk mund ti sigurojnë dëshmitë të cilat i kërkojnë 
dispozitat aktuale për gjendjet civile.

Dy ministritë përkatësisht ministrat e resorëve përkatëse u përgjigjën pozitivisht në lidhje 
me kërkesat e Avokatit të popullit, me pohimet se pajtohen se ekzistojnë mangësi dhe të pa 
thëna në Ligjin për paraqitjen e vendbanimit dhe të vendqëndrimit të qytetarëve, Ligjin për 
letërnjoftime dhe në dispozitat tjera nën ligjore, që ndikojnë negativisht mbi cilësinë e proce-
durave dhe mbi realizimin e të drejtave të qytetarëve, dhe se pikërisht për këto arsye gjatë vitit 
2018 do të fillohet me ndryshimin e këtyre ligjeve.

Të shumta ishin edhe parashtresat që kanë të bëjnë me punën e organit kompetent 
për evidencën e amzës të qytetarëve – Drejtorisë për udhëheqjen e librave të amzës, në 
veçanti për seksionin e kësaj drejtorie që i mbulon rajonet e amzës për qytetin e Shkupit dhe 
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• Ministria për punë të brendshme punon 
në drejtim të respektimit konsekuent të 
parimeve Evropiane dhe vendore për fiti-
min e nënshtetësisë, gjatë kësaj shqyr-
timi dhe vendosja në lidhje me kërkesat 
për nënshtetësi të realizohet në afat të 
arsyeshëm kohor;

• Ministria për punë të brendshme, të filloj 
drejtë ndryshimit dhe vënies në funk-
sion të ligjeve dhe të akteve nën ligjore 
nga fusha e paraqitjes së vendbanimit 
– vend qëndrimit faktik dhe dhënies së 
dokumenteve personale për personat që 
bëjnë pjesë në kategorinë vulnerabile 
të qytetarëve, dhe për të cilët shteti ka 
obligim kushtetues për mbrojtjen dhe 
përkujdesjen e tyre.

• Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
të ndërmerr masa, që organi për ud-
hëheqjen e librave të masave dhe sek-
sionet përkatëse rajonale me rregull 
dhe me shpejtësi t’u përgjigjen kërke-
save dhe vërejtjeve të dhëna nga Avo-
kati i popullit dhe të orientohen në 
mënyrë servisuese krahas kërkesave të 
qytetarëve për dhënien e dokumenteve 
nga evidenca e amzës.

• E drejta e fitimit të nënshtetësisë së 
Republikës së Maqedonisë edhe më tej 
paraqet problem serioz në veçanti për 
personat që janë të lindur në Republikën 
e Maqedonisë dhe që posedojnë lidhje të 
fuqishme dhe efektive në këtë vend;

• Parashtrimi dhe të drejtat e diskrecionit 
që i gëzon Drejtoria për siguri dhe për 
kundërzbulim edhe më tej paraqesin 
probleme serioze dhe pengesë kryesore 
për realizimin efikas të së drejtës për 
fitimin e nënshtetësisë; 

• Drejtoria për udhëheqjen e librave të 
amzës dhe seksionet e saja rajonale, 
në mënyrë të pamjaftueshme bashkë-
punojnë me Avokatin e popullit dhe nuk 
posedojnë kapacitetet për orientime ser-
visuese krahas realizimit të të drejtave 
dhe interesave të qytetarëve;

• Lëshimi i vonuar dhe jo cilësorë i do-
kumenteve personale qytetarëve, në 
mënyrë negative ndikon mbi realizimin 
e të drejtave të tyre dhe lirive tjera (e 
drejta e dëshmisë së identitetit, e drejta 
e votimit, liria e qarkullimit dhe një sërë 
të drejtave të tjera sociale);

Konstatime Rekomandime

për komunat e qytetit. Siç është konstatuar edhe në raportet e mëparshme, ky Seksion nuk 
bashkëpunon me zyrën e Avokatit të popullit në suaza të obligimeve të pasojnë nga Ligji për 
avokatin e popullit për nga aspekti i mos dorëzimit të dëshmive dhe përgjigjeve të shpejta, 
të sakta dhe të argumentuara lidhur me pohimet e parashtresave të dorëzuara nga qytetarët. 
Seksioni nuk vepron në lidhje me kërkesat e Avokatit të popullit në lidhje me dorëzimin e do-
kumenteve nga evidenca e amzës në trajtë të certifikatave për nevojat e Avokatit të popullit, i 
cili këtë gjë e kërkon në emër të qytetarëve të cilët nuk janë në gjendje të bëjnë këtë gjë për 
shkaqe të ndryshme. 

Të punësuarit në organet e evidencës së amzës, në mënyrë të denjë nuk i zbatojnë dis-
pozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative për parimin e orientimit servisues 
të organeve ndaj realizimit të drejtave dhe interesave të palëve, parimit të punës efikase dhe 
të mbrojtjes së të drejtave të palëve, njësoj edhe për mbrojtjen e interesit publik. 

Në lidhje me kërkesën e bashkësisë boshnjake në Republikën e Maqedonisë që në aktet 
nën ligjore dhe në formularët për dhënien e dokumenteve personale nga Ministria për punë 
të brendshme të qëndrojë shkrimi në gjuhën dhe alfabetin e tyre si Bosanas, dhe jo Boshnjak 
ashtu siç është theksuar në aktet nën ligjore dhe në formularët për dhënien e dokumenteve 
personale në Ministrinë për punë të brendshme, ministri për punë të brendshme e njoftoi 
Avokatin e popullit se Ministria menjëherë ka ndërmarrë masa dhe aktivitete përkatëse me qël-
lim të ndryshimit të dispozitave nën ligjore me të cilat rregullohen formularët e kërkesave për 
dhënien e dokumenteve personale të qytetarëve në pajtim me propozimin e Avokatit të popul-
lit për ndryshimin e termit “gjuhë boshnjake” me termin “gjuhë bosanase”, por edhe përskaj 
kalimit të një periudhe më të gjatë kohore, kjo kërkesë akoma nuk është realizuar.
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Parashtresat nga jurisprudenca, sërish ishin më të shumta dhe pothuajse gjysma prej tyre 
kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve gjatë procedurave për përmbarim, që 
realizohen nga përmbaruesit. Parashtresat tjera kanë të bëjnë me punën e prokurorisë publike, 
punën së gjykatave, themelore, të apelit dhe të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë 
dhe të organeve tjera të sistemit gjyqësor dhe një numër tejet i vogël i parashtresave lidhur me 
punën e avokatëve dhe të noterëve.

Avokati i popullit në këtë segment të funksionimit, nëse lihen anash parashtresat me të 
cilat qytetarët shprehin pakënaqësinë dhe dyshimet në lidhje me mënyrën se si janë miratuar 
vendimet e plotfuqishme gjyqësore, për lëndët e veçanta, në vazhdimësi konstaton prolongimin 
e procedurave dhe mos respektimin e parimit për gjykim në afat të arsyeshëm racional dhe 
dispozitat përkatëse të Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut.

Shkaqet për një gjendjen e tillë, e cilaështë në dëm të realizimit efikas dhe të mbrojtjes 
së të drejtave të qytetarëve për gjykim të drejtë dhe të rregullt, janë të karakterit të ndryshim 
objektiv dhe subjektiv. 

Më konkretisht, të njëjtit rezultojnë nga ndryshimi i shpeshtë i gjykatësve gjykues, pro-
longimi i seancave gjyqësore dhe të debateve për shkak të mungesës së kushteve për mbajtjen 
e tyre, tejkalimin e detyrës zyrtare me ushtrimin e pandërgjegjshëm dhe të vonuar të funksionit 
gjyqësorë dhe lejimin e keqpërdorimit të drejtave, të cilat palët ose personat e autorizuar nga 
ana e tyre i gëzojnë. Në të njëjtën kohë, ekzistojnë edhe dukuri të sjelljes jo profesionale dhe të 
funksionimit të administratës gjyqësore me veprime në kundërshtim me dispozitat e rregullores 
gjyqësore gjatë administrimit me lëndët ose me kërkesat e parashtresave të palëve, etj.

Përskaj kësaj, janë të regjistruara edhe rastet lidhur me respektimin e afateve në të cilat 
duhet të sillen vendime nga ana e disa gjykatave themelore, dhe kjo paraqet një konstantë e 
funksionimit të Gjykatës së apelit Shkup dhe të Gjykatës supreme. Nga ana e tyre, gjithashtu në 
kundërshtim me dispozitat ligjore edhe më tej po prolongohen procedurat në lidhje me kërkesat 
për mbrojtjen e së drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm, meqenëse për të njëjtit nuk vendo-
set në afatet e parapara, pothuajse çdo herë me arsyetimet se nuk u janë dorëzuar ose se nuk 
mund ti sigurojnë shkresat e lëndëve përkatëse.

Avokati i popullit, duke u drejtuar vetëm nga nevoja e mbrojtjes së të drejtave dhe të intere-
save juridike të qytetarëve, intervenoi në gjykatat që kanë udhëhequr procedurën, që lëndët, së 
bashku me shkresat e tyre, të dorëzohen deri te Gjykata supreme për vendosje të mëtutjeshme.

Në disa prej gjykatave të caktuara civile, Avokati i popullit konstatoi një gjendje brengosëse 
lidhur me lëndët për dhënien e urdhëresave pagesore për shkak të realizimit jo profesional dhe të 
pa ndërgjegjshëm të funksionit gjyqësorë dhe të mënyrës jo përkatëse të organizimit të punës.

Përkatësisht, në vend të dispozitave të Ligjit për procedurë kontestuese, që në kohë të 
procedohen dhe zgjidhen këto lëndë, të njëjtat janë ruajtur nëpër sirtarët e gjykatave civile. Si 
shembull më eklatant të shkeljeve të tilla drastike të parimit për gjykim në afat të arsyeshëm, 
Avokati i popullit i konstatoi në Gjykatën themelore në Strumicë, ku fare nuk është vepruar në 
afatet prej 5 deri më 10 vite.

JURISPRUDENCA

• Pjesëtarët e bashkësisë boshnjake, 
akoma nuk mund t’i realizojnë të drejtat 
e dhënies së dokumenteve personale në 
gjuhën e tyre amtare bosanase.

• Ministria për punë të brendshme, për 
pjesëtarët e bashkësisë boshnjake men-
jëherë t’i vënë në funksion formularët e 
kërkesave për dhënien e dokumenteve 
personale në gjuhën e tyre amtare bo-
sanase.
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Pasojat e një voluntarizmi të tillë dhe të (mos) funksionimit mund të shqyrtohen nëse paditë 
/ urdhëresat pagesore në ndërkohë do të miratohen, do të shkaktojnë dëme të drejtpërdrejta 
mbi qytetarët edhe atë pa fajin e tyre për shkakun se përskaj borxhit kryesorë ata do të duhet të 
paguajnë mjete të larta financiare për normën e interesit dhe për shpenzimet përcjellëse.

Ajo që brengos është fakti se asnjëri prej institucioneve kompetente, para se gjithash 
Këshilli gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, nuk e kanë vërejtur këtë dukuri edhe pse kemi të 
bëjmë me një periudhë të gjatë kohore dhe për një numër të madh të lëndëve.

Mungesa e një sistemi cilësor dhe efikas të ndihmës juridike falas, rezulton me situatën që 
qytetarët nga Avokat i popullit të kërkojnë dhe të pranojnë këshilla dhe ndihmë juridike për atë 
se ku duhet të drejtohen, para cilit organ gjyqësor mund të realizojnë një të drejtë të caktuar, 
më pas edhe për afate gjatë të cilëve mund të ndërmerren veprime të caktuara dhe të ngjashme.

Rrjedhimisht me këtë edhe gjatë këtij viti raportues, analiza e punës me lëndë tregon se 
vazhdon praktika e funksionimit jo efikas të gjykatave administrative dhe prolongimi i proce-
durave, për shkak të mungesës së komunikimit cilësor në mes organeve të drejtorisë shtetërore 
dhe palëve si dhe humbja e një periudhe tejet të gjatë kohore për kompletimin e lëndëve.

Në veçanti brengosin rrethanat se nga gjykatat administrative dhe nga organet e drejtor-
isë shtetërore, me vite të tëra fare nuk ekziston iniciativë për implementimin e mekanizmave 
për përshpejtim të komunikimeve të ndërsjella, ashtu që asnjëra prej palëve të përfshira nuk 
po ndërmerr asnjë veprim për përcaktimin e përgjegjësisë për atë se përse në mënyrë efikase 
dhe cilësore nuk po veprohet në drejtim të mbrojtjes administrative – gjyqësore të drejtave të 
qytetarëve.

Sipas Avokatit të popullit, përmirësimi i gjendjeve nuk mund të pritet pa përcaktimin e 
përgjegjësisë dhe të pasojave, nëse mungon cilësia gjatë funksionimit dhe nëse mungojnë me-
kanizma efikas të kontrollit për atë se vallë, kur dhe kujt dhe si realizohet ekspeditimi / dorëzimi 
i vendimeve dhe i lëndëve përkatëse.

Si problem serioz në drejtim të realizimit të të drejtave të qytetarëve paraqet edhe pa-
mundësia që gjykatat administrative të realizojnë zbatimin e vendimeve të tyre nga organet e 
drejtorisë shtetërore, për shkak të faktit se lëndët disa herë rikthehen në kompetenca të tyre. 
Është i pakontestueshëm konstatimi se këto gjykata kontribuojnë për gjenerimin e një gjendjeje 
të tillë, meqenëse gjatë funksionimit nuk i shfrytëzojnë autorizimet ligjore që të mbajnë seanca 
publike dhe në mënyrë analoge me këtë, të vendosin në mënyrë meritore.

Në lidhje me parashtresat e parashtruara kundër prokurorisë publike, Avokati i popullit më 
shpesh konstaton gjendjet e prolongimit të procedurave. Gjatë kësaj, në vend që ti sigurohen të 
gjitha dëshmitë, të dhënat dhe informacionet, pa marrë parasysh faktin e shkallës së besuesh-
mërisë dhe të mundësojnë realizimin e procedurës, prokuroria pothuajse pa përjashtime, deri te 
Avokati i popullit dorëzon përgjigje formale, të mangëta dhe përgjigje të cilat në mënyrë të ska-
jshme janë jo përkatëse. Për shembull, gjoja se: “për kallëzimin penal akoma po veprohet dhe se 
pas grumbullimit të të gjitha dëshmive, do të paraqitet vendimi përkatës i prokurorisë publike”. 

 Nga përgjigjet e tilla fare nuk mund të konstatohet se vallë, kur dhe cilat veprime të 
posaçme janë ndërmarrë, duke filluar nga dita e paraqitjes së kallëzimit penal, e as që mund të 
konstatohet karakteri i shkaqeve (objektive dhe subjektive), përse akoma nuk është miratuar 
vendimi përfundimtar publik i prokurorisë.

Parashtresat kundër Këshillit gjyqësor, Këshillit për përcaktimin e fakteve dhe inicimin e 
procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë së gjykatësit dhe Oda e avokatëve, ishin të par-
ashtruara për shkak të mos pranimit të përgjigjes në lidhje me kërkesat e qytetarëve për për-
caktimin e punës jo profesionale dhe të pandërgjegjshme të gjykatësve ose për shkaktimin e 
shkeljeve disiplinore nga ana e avokatëve.  

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për avokatin e popullit, që hyn në fuqi në muajin 
mars të vitit 2017, dhe për shkak të sigurimit të supozimeve për mbrojtjen efikase të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, Avokati i popullit fitoi kompetenca që të veprojë si mik i 
gjykatës, me autorizimin që të marrë pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të drejtën që të 
ofroj propozime dhe mendime, të cilat gjykata duhet t’i merr parasysh.

Avokati i popullit, në disa raste kërkoi të kyçet në procedurat, megjithatë nga ana e kry-
etarëve të gjykatave dhe nga ana e gjykatësve që i udhëheqin lëndët atij  nuk iu lejua që të 
veprojnë në cilësionë e mikut të gjykatës. Përkatësisht, sipas tyre Avokati i popullit në seancat 
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• Hulumtimi i tërësishëm dhe përcaktimi 
i përgjegjësisë së veçantë për shkeljet 
e vrazhda të parimit për gjykim në afat 
të arsyeshëm për lëndët për dhënien 
e urdhëresave pagesore, që rezulto-
jnë nga realizimi jo profesional dhe i pa 
ndërgjegjshëm i funksionit gjyqësor dhe 
i mënyrës jo përkatëse të organizimit të 
punës;

• Të ndërmerren masa për realizim efikas 
të mbrojtjes administrative të të drejtave 
të qytetarëve, të implementohet bash-
këpunimi i rregullt dhe aktiv në mes të 
gjitha institucioneve relevante,  si dhe 
masat për përshpejtimin e procedurave 
administrative;

• Ndryshimet e dispozitave të Ligjit për 
kontestet administrative me qëllim të 
implementimit të dispozitave impera-
tive për mbajtjen e detyruar të seancave 
publike dhe për vendosje meritore për 
punët administrative;

• Prokuroritë publike të realizojnë bashkë-
punim me Avokatin e popullit dhe atij t’ia 
sigurojnë të gjitha dëshmitë, të dhënat 
dhe informacionet, pa marrë parasysh 
shkallën e besueshmërisë dhe ti mundë-
sojnë realizimin e procedurës;

• Realizimi i pa penguar i kompetencave 
të Avokatit të popullit që të veproj në 
cilësinë e mikut të gjykatës, me të dre-
jtën e pjesëmarrjes në seancat gjyqë-
sore, të ofron propozime dhe mendime 
të cilat gjykata duhet t’i merr parasysh, 
nga ana e të gjithë gjykatësve pa kur-
rfarë kushtëzime.

• Realizimi jo profesional dhe i 
papërgjegjshëm i funksionit gjyqësor 
dhe mënyra jo përkatëse e organizimit të 
punës sa u përket lëndëve për dhënien e 
urdhëresave pagesore;

• Funksionimi jo efikas i gjykatave admin-
istrative dhe prolongimi i procedurave, 
si dhe mos respektimi i vendimeve të 
tyre nga ana e organeve të drejto-
risë shtetërore meqenëse në vend që 
të veprojnë në pajtim me qëndrimet e 
prononcuara juridike dhe udhëzimeve të 
dhëna ata sjellin vendime të njëjta, sikur 
ato që janë anuluar më parë;

• Prokuroritë publike deri te Avokati i 
popullit, dorëzojnë përgjigje formale, të 
mangëta dhe përgjigje të cilat në mënyrë 
të skajshme janë jo përkatëse në lidhje 
me veprimet e tyre për kallëzime të cak-
tuara penale; 

• Për lëndët për të cilat Avokati i popul-
lit kërkon që të veprojë si mik i gjykatës 
nga ana e gjykatësve, një gjë e tillë nuk 
i mundësohet Avokatit të popullit, të 
cilin e informojnë se mund të merr pjesë 
vetëm si opinion dhe ashtu siç parasheh 
ligji për Avokatin e popullit me autorizi-
met që të merr pjesë në të gjitha fazat 
e procedurës, me të drejtën që të ofroj 
propozime dhe mendime, të cilat gjykata 
duhet t’i merr parasysh. Arsyetimet e 
dhëna nga ana e tyre janë se një gjë e 
tillë nuk është përcaktuar në ligjet pro-
ceduese – një praktikë e cila duhet të 
ndërpritet për faktin se në mënyrë të 
vrazhdë e pengon punën e Avokatit të 
popullit.

Konstatime Rekomandime

gjyqësore, mund të jetë i pranishëm vetëm si opinion, dhe jo ashtu sikur që parashikon Ligji për 
avokatin popullit me autorizimet që të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të drejtën 
që të japë propozime dhe mendime, të cilat gjykata duhet t’i merr parasysh. Arsyetimet e tyre 
janë se një gjë e tillë nuk është përcaktuar në ligjet proceduese – një praktikë kjo e cila duhet 
të ndërpritet për arsye se në mënyrë të vrazhdë e pengon punën e Avokatit të popullit.
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Analiza e punës me lëndë të Avokatit të popullit edhe gjatë vitit 2017, tregoi qartë se një 
pjesë e madhe e qytetarëve kanë kërkuar intervenime në lidhje me realizimin e procedurave të 
përmbarimit.

Njësoj sikur edhe gjatë viteve të kaluara edhe këtë vit, në pjesën më të madhe të rasteve 
qytetarët kanë kërkuar intervenime për procedurat e përmbarimit në të cilat si kreditorë para-
qiten ndërmarrjet publike ose kompanitë me kapital shtetërorë dhe privat, të cilët më shpesh 
janë ofrues të shërbimeve të caktuara, të cilët kërkojnë që të realizohet pagesa e borxheve për 
shërbimet komunale, shërbimet e telekomunikacionit, shërbimet kreditore dhe të tjera, si dhe 
për shfrytëzimin e energjisë elektrike, energjisë për ngrohje dhe për ujin.

Në parashtresat e dorëzuara deri te Avokati i popullit, si baza më të shpeshta që kanë të 
bëjnë me shkeljet e të drejtave të qytetarëve ishin theksuar: informimi me vonesë ose fare 
mos informimi për ekzistimin e borxhit nga ana e përmbaruesit, (informacionet në lidhje me 
këtë ata i pranojnë nga ana e bankave gjatë tentativës së tyre të tërheqin mjete monetare nga 
llogaritë e transaksionit, të cilat u janë bllokuar), mos dorëzimi i urdhëresës për përmbarim nga 
ana e përmbaruesit, parashkrimi i borxhit me të cilin qytetarët ngarkohen në procedurën për 
përmbarim. Përskaj kësaj, në urdhëresat për përmbarim janë të përfshira edhe kërkesat të cilat 
tani më kanë qenë të paguara nga ana e qytetarëve, mangësi gatë realizimit të procedurave 
për përmbarim në drejtim të pagesës së borxhit nga të ardhura të cilat në pajtim me Ligjin 
për përmbarim janë të liruar / kufizuar nga përmbarimi, dhe gjithashtu, si bazë për shkeljen 
e të drejtave të qytetarëve ishin të theksuara edhe realizimet e procedurave të përmbarimit, 
edhe pse për rastet konkrete akoma ka qenë në rrjedhë procedura ankimit / parashtresës para 
gjykatave kompetente.

Në rastet në të cilat ishin të konstatuara shkeljet e të drejtave, Avokati i popullit inter-
venoi me vërejtje dhe rekomandime të dorëzuara deri te përmbaruesit për zbatim të drejtë të 
dispozitave të Ligjit për përmbarime, të gjitha këto në drejtim të tejkalimit të gjendjes me të 
cilën rrezikohet minimumi ekzistencial i borxhlinjve. Gjithashtu u realizuan intervenime edhe 
për mënjanimin e parregullsive tjera, siç janë mos respektimi i rendit gjatë zbatimit të arkëtimit 
të detyruar (realizimi i pagesës së përmbarimit në të njëjtën kohë nga më shumë përmbarues 
në mënyrë të njëjtë), mos përfillja e dëshmive se një pjesë e borxhit në ndërkohë është paguar 
dhe të ngjashme.

Në pjesën më të madhe të rasteve, përmbaruesit kanë vepruar sipas vërejtjeve të dhëna 
nga ana e Avokatit të popullit, dhe me këtë janë tejkaluar parregullsitë gjatë realizimit të pro-
cedurës për përmbarim. Këto më shpesh ishin rastet në të cilat procedura e përmbarimit po 
zbatohej mbi të ardhurat që janë fituar në bazë të asistencës monetare sociale, pensionit mini-
mal, pensionit dhe shtesave nga shtetet e huaja, përkrahjet ligjore, papunësia e përkohshme 
dhe në bazë të subvencioneve të ndryshme, të cilat të ardhura me Ligjin për përmbarim janë 
përjashtuar dhe liruar nga arkëtimi i detyruar ose për tejkalimin e maksimumit ligjor të 1/3 të 
pagës ose të pensionit. Në një pjesë të vogël të rasteve, disa përmbarues nuk i kanë respektuar 
rekomandimet dhe vërejtjet e dhëna nga ana e Avokatit të popullit dhe për këtë arsye Avokati i 
popullit i kritikoi veprimet e tyre në mënyrë publike para mediumeve.

Në një pjesë të rasteve për të cilat veproi Avokati i popullit, u konstatua se procedurat e 
përmbarimit janë realizuar në pajtim me Ligjin për përmbarim dhe në pajtim me Tarifën për 
çmimet dhe shpenzimet e tjera për punën e përmbaruesve, edhe pse qytetarët theksonin se 
shpenzimet me të cilat ata janë ngarkuar në urdhëresat për përmbarim janë tejet të larta, dhe 
ndonjëherë bile edhe të njëjtit shumë fish e tejkalojnë shumën e borxhit kryesor.

Avokati i popullit veproi edhe në lidhje me parashtresat në të cilat qytetarët theksonin se 
atyre nuk u janë dorëzuar aktvendimet për lejen e përmbarimit, të miratuar në bazë të doku-
mentit të vlefshëm nga ana e noterëve, me këtë ata e kanë anashkaluar afatin e paraparë me 
ligj për të parashtruar parashtresa.

Me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike, Avokati i popullit nga noterët kërkoi që të 
dorëzojnë dëshmi se në kohën e duhur dhe në mënyrë të rregullt i kanë njoftuar borxhlinjtë, 
dhe në rastet kur evidentoheshin parregullsi, ai i këshilloi qytetarët që të dorëzojnë propozimin 
për anulim të parregullsive dhe të përmbarimit të vendimit, përmes noterit deri te kryetari i 
gjykatës kompetente dhe nëse gjykata vendos pozitivisht, të vazhdojë procedurën e argumen-

PROCEDURAT PARA PËRMBARUESVE
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timit, me parashtrimin e parashtresës përkatëse në lidhje me aktvendimet.
Për këto raste është simptomatike se edhe noterët sikur edhe përmbaruesit në pjesën 

më të madhe të procedurave, parashtrojnë dëshmi deri te Avokati i popullit se në kohë dhe në 
mënyrë të rregullt i kanë njoftuar borxhlinjtë në lidhje me procedurën ose se kanë bërë për-
pjekje për dorëzimin e njoftimit përmes postës, por më shpesh borxhlinjtë nuk janë gjetur në 
adresën e shtëpisë.

Konkretisht, ato rezultojnë nga ndërrimi i shpeshtë i trupit gjykues, anulimi i seancave 
gjyqësore dhe diskutimet për shkak të mospasjes së kushteve për mbajtjen e tyre, tejkalimi 
i detyrës zyrtare me kryerje të pandërgjegjshme dhe jo në kohë të ushtrimit të funksionit 
gjyqësor dhe lejimit të keqpërdorimit të të drejtave, të cilat i kanë palët ose të autorizuarit 
e tyre. Njëherësh, vërehen edhe dukuri të sjelljes dhe punës joprofesionale të administratës 
gjyqësore me veprim në kundërshtim me dispozitat e Rregullores gjyqësore gjatë administrimit 
me lëndë ose me kërkesat dhe shkresat e palëve, etj.

Krahas kësaj, u regjistruar edhe raste të mosrespektimit të afateve në të cilët duhet të 
miratohet vendimi nga ndonjë gjykatë themelore, ndërkaq kjo është një gjë konstante në punën 
e Gjykatës së Apelit Shkup dhe Gjykatës Supreme. Nga ana e saj, gjithashtu, në kundërshtim 
me aktet normative ligjore edhe më tej zvarriten procedurat që kanë të bëjnë me kërkesat për 
mbrojtjen e të drejtës në afat të arsyeshëm sepse, sipas të njëjtave nuk vendoset në afatin e 
përcaktuar, thuaja se çdoherë me justifikimin se nuk janë paraqitur ose se nuk mund t’i siguroj 
shkresat e lëndës.     

Avokati i Popullit, duke u udhëhequr ekskluzivisht nga nevoja për mbrojtjen e të drejtave 
dhe interesave juridikë të qytetarëve, intervenonte në gjykatat të cilat e kanë zhvilluar proce-
durën, lëndët, bashkë me shkresat e tyre, të dërgohen deri te Gjykata Supreme për vendosje 
të mëtutjeshme.

Në gjykata të caktuara, Avokati i Popullit konstatoi gjendje shqetësuese për lëndët për 
lëshimin e urdhëresë-pagesës për shkak të kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të 
funksionit të gjyqtarit dhe mënyrës joadekuate të organizimit të punës. 

Përkatësisht, në vend që në përputhje me dispozitat e Ligjit për procedurë kontestimore, 
të procedohen dhe zgjidhen në kohë, lëndët e këtilla ruhen në sirtarët e gjykatave civile. Shem-
bull më evident të shkeljes së këtillë të rëndë, të parimit për gjykim në afat të arsyeshëm, 
Avokati i Popullit konstatoi në Gjykatën Themelore në Strumicë, ku nuk është procedura fare 
nga 5 deri në 10 vjet.

Pasojat e vulnetarizimit të këtillë dhe (mos) punës, nëse paditë/urdhër-pagesat në ndër-
kohë të merren në konsideratë, do të shkojnë në dëm të drejtpërdrejtë të qytetarëve edhe atë 
pa fajin e tyre, për shkak se krahas borxhit kryesor do të duhet të paguajnë shuma të mëdha 
të mjeteve për kamata dhe shpenzime. 

Ajo që shqetëson është fakti se asnjëri nga institucionet, para së gjithash Këshilli Gjyqësor 
i Republikës së Maqedonisë, nuk e kanë vërejtur këtë dukuri edhe pse bëhet fjalë edhe për një 
periudhë të gjatë kohore edhe për një numër të madh të lëndëve.
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• Përmbaruesi, të mos ndërmerr masa 
për pagesën e borxhit me të cilin është i 
detyruar debitori në procedurat e përm-
barimit, nëse në mënyrë të rregull dhe 
në kohë nuk e ka informuar për proce-
durën e përmbarimit;

• Të mos zbatohen masat e pagesës së 
detyruar të borxhit (bllokimi i llogarive të 
transaksionit) në procedurat e përmbari-
mit, derisa përmbaruesi nuk fiton infor-
macione për bazën e të ardhurave që i 
realizon debitori;

• Të respektohen dispozitat e Ligjit për 
përmbarim gjatë realizimit të procedurës 
për përmbarim dhe gjatë kësaj të mba-
het llogari edhe për ekzistencën e debi-
torit dhe të familjes së tij;

• Të respektohen ndryshimet cilësore të 
Ligjit për përmbarim, të cilat ndryshime 
do të jenë në interes të qytetarëve dhe 
në drejtim të tejkalimit të problemit 
lidhur me shpenzimet tejet të larta për 
përmbarimin dhe për normën e interesit 
të borxhit;

• Në ligjin për përmbarim të rregullohet 
- që mjetet nga dotacionet / subvencio-
net që kanë të bëjnë me përkrahjen dhe 
zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, të 
mos bëhen lëndë të përmbarimit.

• Edhe gjatë këtij viti raportues, parash-
truesit janë ankuar në lidhje me blloki-
min e llogarive të tyre të transaksionit, 
gjatë kësaj duke mos u njoftuar se 
kundër tyre janë iniciuar procedura për 
pagesën e borxhit dhe të njëjtit janë të 
detyruar me aktvendime përmbaruese. 
Procedura e tillë në mënyrë plotësuese i 
ekspozon qytetarët me shpenzime ndaj 
bankës për shkak të pagesës për zhbllo-
kim të llogarisë së transaksionit;

• Lartësia e mjeteve që kanë të bëjnë me 
shpenzimet për përmbarim si dhe lartë-
sia e normave të interesit, sërish janë 
lëndë e parashtresave të dorëzuara deri 
te Avokati i popullit, dhe gjatë kësaj 
ata konsiderojnë se shpenzimet e tilla 
janë tejet të larta për të njëjtit, dhe 
më shpesh këto shpenzime e tejkalojnë 
shumën e borxhit kryesor;

• Të ardhurat e përfituara në bazë të 
ndihmës sociale, pensionit minimal, 
përkrahjes ligjore ose papunësisë së 
përkohshme, të cilët me Ligjin për 
përmbarim janë liruar nga pagesa e 
detyrueshme edhe këtë vit ishin lëndë 
e përmbarimit, por në një numër më të 
vogël për dallim nga viti i kaluar rapor-
tues;

• Kemi raste kur mjetet e realizuara në 
bazë të dotacioneve/subvencioneve për 
përkrahjen e zhvillimit të bujqësisë dhe 
blegtorisë që ndahen në mënyrë të një-
fishtë, janë lëndë e përmbarimit, kurse 
mënyra e përmbarimit mbi të njëjtit nuk 
është rregulluar me Ligjin për përmbari-
me.

Konstatime Rekomandime

TË DREJTAT ZGJEDHORE

Avokati i popullit duke e pasur parasysh faktin se gjatë vitit 2017 u mbajtën zgjedhjet loka-
le, në iniciativë të pavarur dhe pas parashtresave të dorëzuara nga ana e qytetarëve, ndërmori 
veprime me qëllim të promovimit dhe mbrojtjes së të drejtës zgjedhore. Prej këtu, dhe në bazë 
të procedurës së realizuar për parashtresat e veçanta të qytetarëve për shkeljen e të drejtës 
zgjedhore. Avokati i popullit, njësoj sikur edhe gjatë cikleve të mëparshme zgjedhore, konstatoi 
gjendjen e parregullsive dhe shkeljeve të së drejtës zgjedhore, në disa prej segmenteve. 

Përkatësisht, një numër i caktuar i qytetarëve për shkak të lëshimeve sistematike në Min-
istrinë për punë të brendshme (MPB) dhe të Komisionit shtetërorë zgjedhor (KSHZ), janë shlyer 
nga Lista zgjedhore vetëm për shkak të faktit se vlefshmëria e letërnjoftimeve të tyre dhe të 
dokumenteve të udhëtimit, do tu skadojë gjatë periudhës së shpalljes së zgjedhjeve. Më konk-
retisht, edhe pse në ditën e shpalljes së zgjedhjeve lokale (më datën 06.08.2017), personi ka 
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poseduar letërnjoftimin e vlefshëm, me vlefshmëri deri më datën 07.10.2017 dhe letërnjoftimi 
në ndërkohë përtërihet (që pa kontestime nënkupton faktin se në ditën e zgjedhjeve personi 
posedon letërnjoftim të vlefshëm), prapëseprapë personi në fjalë është shlyer nga Lista zgjed-
hore.

Gjatë kësaj, këta persona nëse dëshirojnë që të regjistrohen në Listën zgjedhore, insis-
tohet që ata të parashtrojnë kërkesën gjatë periudhës së kontrollimit publik, dhe nëse nuk 
paraqiten në seksionin rajonal të KSHZ ose në zyrën vendore të territorit të vendbanimit gjatë 
periudhës deri sa zgjat kontrollimi publik, do të mbeten të pa regjistruar në Listën zgjedhore.

Sipas Avokatit të popullit, me këtë situatë në mënyrë të drejtpërdrejtë shkelet Kushtetuta 
e Republikës së Maqedonisë, në pajtim me dispozitat e së cilës çdo qytetarë që ka mbushur 
18 vite, përfiton të drejtën e votimit, që është një e drejtë e barabartë, e përgjithshme dhe e 
drejtpërdrejtë dhe kjo e drejtë realizohet në zgjedhjet e lira me votim të fshehtë me përjashtim 
të personave të cilëve u është hequr aftësia afariste e punues. Në të njëjtën kohë, veprohet në 
kundërshtim me Kodin zgjedhor, në të cilin është përcaktuar se identitetin personal, votuesi e 
dëshmon vetëm me letërnjoftim ose me dokumente të udhëtimit.

Prej këtu, për çdo cikël zgjedhor të realizuar gjatë disa viteve të fundit, një numër i madh 
i personave që gjenden në vuajtjen e dënimit me burg, nuk gjenden në Listën zgjedhore, më 
shpesh për shkak të faktit se ata nuk posedojnë letërnjoftime të vlefshme. Avokati i popullit, të 
njëjtën gjë e konstatoi edhe pas disa kontrolleve të drejtpërdrejta në ditën e votimit në burgun 
më të madh në Republikën e Maqedonisë – ENP “Idrizovë”. Përkatësisht, gjatë zgjedhjeve të 
fundit lokale, nga gjithsej 1810 persona, që gjenden në vuajtjen e dënimit me burg në Idrizovë 
nga KSHZ në Listën zgjedhore ishin të regjistruar vetëm 955.

Në këtë drejtim, Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve deri te KSHZ nuk dorëzon listën 
e kompletuar të të burgosurve të cilët gëzojnë të drejtën e votimit, dhe gjatë kësaj mungon 
çfarëdo lloj koordinimi dhe bashkëpunimi në mes drejtorisë së burgut dhe KSHZ, në drejtim 
të asaj që këtyre personave tu mundësohet që në kohë të realizojnë zëvendësimin e letërn-
joftimeve përmes thirrjes së ekipeve mobile të MPB-së. Përskaj kësaj, mungon edhe evidenca 
gjithëpërfshirëse dhe e saktë zyrtare për të gjithë personat që gjenden në paraburgim ose në 
vuajtje të dënimit me burgim, me numrin e tyre të amzës dhe datë e skadimit të vlefshmërisë së 
letërnjoftimeve të tyre, evidencë kjo e cila do të kontribuojë që në kohë të iniciohet procedura 
para MPB-së për dhënien e letërnjoftimeve të reja.

Po ashtu, asnjëri prej organeve kompetente dhe së pari drejtoria e burgut, nuk kanë ndër-
marrë veprime që të burgosurit në vazhdimësi dhe në kohë të njoftohen për mënyrën se si mund 
tu sigurohen dokumentet personale, kështu që ekipi mobil i MPB-së thirret në rastet vetëm nëse 
i burgosuri personalisht kërkon që atij ti mundësohet dhënia e dokumenteve personale.

Në lidhje me realizimin e të drejtës zgjedhore të kategorisë së personave të pamundur ose 
të sëmurë, KSHZ të njëjtën e kushtëzon duke pasur parasysh faktin se në një afat të shkurtër 
kohorë, para fillimit të procesit të votimit, me akt intern – udhëzim përcakton se kush mund të 
konsiderohet si person i pamundur ose person i sëmurë, e përcakton mënyrën se si ata do të 
votojnë dhe i përcakton kushtet të cilat duhet ti plotësojnë, përkatësisht cilat dhe çfarë dëshmi 
duhet të dorëzohen deri te organet zgjedhore. Nga kjo kategori e personave, kërkohet që të 
dorëzojnë njoftime deri te KSHZ, si për rrethin e parë ashtu edhe për rrethin e dytë të votimeve.

Nga ana tjetër, Kodi zgjedhor është tejet i qartë dhe ai përcakton se nëse personi i pa-
mundur ose i sëmurë, dëshiron që të votojë, nevojitet vetëm që ta njoftojë komisionin zgjed-
hor komunal, më vonë shtatë ditë para ditës së përcaktuar për votime, pa kushtëzime të tjera 
plotësuese.

Në të njëjtën kohë, KSHZ për këtë kategori të votuesve manifeston tretmanin e pabarabar-
të – diskriminues për shkakun se nuk mundëson përfshirjen e tërësishme të tyre, përkatësisht 
të gjithë personat që i përkasin kësaj kategorie, të mund të votojnë në vendin ku qëndrojnë.

Kështu që, fare nuk mund të votojnë në vendin ku gjenden personat e vendosur në azilet 
e pleqve, qendrat për rehabilitime, spitalet për sëmundjet shpirtërore, qendrat klinike dhe në 
institucione të ngjashme, nëpër entet gjerontologjike ose personat që gjenden në shërim afat-
gjatë nëpër spitalet dhe në institucionet tjera mjekësore.

Në pajtim me legjislativin e vendit dhe në pajtim me dokumentet relevante ndërkombë-
tare, shteti përmes mënjanimit të të gjitha pengesave administrative duhet të mundësojë që të 
drejtat e votimit tu jenë në qasje të gjithë qytetarëve, duke i përfshirë edhe personat që bal-
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• Të realizohet ndryshimi dhe plotësimi i 
Kodit zgjedhor me qëllim që Ministria për 
punë të brendshme (pas përmbylljes së 
Listës zgjedhore deri te KSHZ të dorëzo-
jë raportin, me të dhënat për letërnjofti-
met e përtërirë ose për letërnjoftimet 
tërësisht të reja me ndryshimin e vend-
banimeve, ose me ndryshimet e mbiem-
rave, personave të cilët në ndërkohë 
janë bërë qytetarë të moshës së pjekur;

• Me qëllim që në kohë të regjistrohen 
në Listën zgjedhore dhe pa pengesa ta 
realizojnë të drejtën e tyre zgjedhore, të 
rregullohet modaliteti për përtëritjen e 
letërnjoftimeve për të gjithë votuesit që 
gjenden në vuajtjen e dënimit me bur-
gim në institucionet korrigjuese ndësh-
kuese dhe në institucionet edukuese 
korrigjuese në vazhdimësi, përkatësisht 

• Persona të caktuar edhe pse në ditën e 
shpalljes së zgjedhjeve kanë poseduar 
letërnjoftime / pasaporta të vlefshme, 
dhe në ndërkohë kanë nxjerrë doku-
mente të reja, për shkak të lëshimeve 
sistematike të Komisionit shtetërorë 
zgjedhorë (në tekstin e mëtutjeshëm: 
KSHZ), shlyhen nga Lista e vetme zgjed-
hore dhe të njëjtit nuk mund ta realizo-
jnë të drejtën e tyre zgjedhore;

• 30 deri më 50% e personave që gjen-
den në vuajtjen e dënimit me burgim, 
nuk mund të votojnë për shkakun se nuk 
janë të regjistruar, përkatësisht të njëjtit 
nuk hasen në Listën zgjedhore;

• Diskriminimi i personave të kategorisë 
persona të sëmurë dhe persona të pa-
mundur, meqenëse në mungesë të 
rrethanave objektive nga KSHZ, fare 
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lafaqohen me invaliditet dhe personat e privuar nga liria. 
Në pajtim me nenin 31, paragrafi 2, pika 28 – g të Kodit zgjedhor, KSHZ e publikon Listën 

zgjedhore në ueb faqen e saj me të dhënat vijuese: emrin, mbiemrin dhe adresën e votuesve. Në 
të njëjtën kohë është paraparë se çdo qytetarë gëzon të drejtën e parashtrimit të kërkesës deri 
te KSHZ që të mos publikohet adresa e tij në Listën zgjedhore për shkaqe të sigurisë.

Aplikacioni i KSHZ për kontrollin e Listës zgjedhore, që është në qasje në ueb faqen (https 
> izbirackispisok.gov.mk Search. aspxtype = addres), mundëson që në mënyrë publike të kon-
trollohen edhe adresat e të gjithë personave fizikë, banorë të Republikës së Maqedonisë të reg-
jistruar në Listën zgjedhore.

Gjatë kërkimeve sipas kriterit “adresa”, nëse evitohet regjistrimi i filtrave “rruga dhe num-
ri”, dhe nëse regjistrohen vetëm opsionet e komunës dhe vendbanimit, do të fitohet lista me 
emrin dhe mbiemrin dhe adresën e plotë postare për të gjithë qytetarët e regjistruar në listën 
zgjedhore, nga e tërë komuna dhe vendbanimi. Në këtë mënyrë, nëse përsëritet procedura për 
të gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë, në shqyrtim publik do të jenë edhe emrat dhe 
mbiemrat, së bashku me adresat personale postare për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqe-
donisë, të regjistruar në listën zgjedhore. Nëse nga ana tjetër, bëhen kërkime sipas emrit dhe 
mbiemrit, dhe nëse anashkalohen të gjitha filtrat tjerë të zgjedhjes, aplikacioni ofron kontroll 
publik për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, të regjistruar në listën zgjedhore, dhe 
me këtë emrat dhe mbiemrat dhe adresat postare të tyre.

Aplikacioni i parashtruar në këtë mënyrë, gjeneron rrezikun që të dhënat personale të 
shfrytëzohen edhe për qëllime të tjera, dhe me këtë gjithsesi se do të shkelet e drejta kushtetuese 
dhe ligjore e mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve, fakt që është konstatuar edhe nga 
Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Gjatë kësaj, zgjidhja ekzistuese e cila siguron të drejtën që çdo qytetar të parashtrojë 
kërkesën deri te KSHZ që të mos publikohet adresa e tij në Listën zgjedhore për shkaqe të sig-
urisë, Avokati i popullit e konsideron si jo të drejtë jo përkatëse. Në fakt, me siguri se mund të 
sigurohen supozime teknike dhe ligjore se publikimi i të dhënave personale në Listën zgjedhore 
dhe qasja deri te të dhënat e personave përmes ueb faqes së KSHZ të realizohet në mënyrën 
që jo të gjithë personave, por vetëm subjekteve që kanë të bëjnë me të dhënat personale tu 
mundësohet kontrolli dhe shqyrtimi në të dhënat e tyre të përfshira në Listën zgjedhore.
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nuk mundësohet e drejta zgjedhore që 
të realizojnë votimin në vendet në të 
cilat qëndrojnë më gjatë ose në mënyrë 
afatgjate – azilet e pleqve, qendrat e 
rehabilitimit, spitalet për sëmundjet 
shpirtërore, qendrat klinike dhe insti-
tucionet e ngjashme, në entet gjeron-
tologjike ose personat të cilët gjenden 
në shërim më të gjatë nëpër spitalet dhe 
institucionet tjera mjekësore;

• Cenimi dhe shkelja e të drejtave për 
mbrojtjen e të dhënave personale të 
qytetarëve gjatë qasjes elektronike deri 
te Lista zgjedhore.

para datës së skadimit të vlefshmërisë së 
tyre; 

• Të mënjanohen të gjitha pengesat ad-
ministrative dhe të gjenden zgjidhje 
përkatëse që të sigurohen kushtet për 
nga aspekti normativ dhe material, per-
sonat e vendosur nëpër azilet e pleqve, 
qendrat për rehabilitim, spitalet për së-
mundje shpirtërore, qendrat klinike dhe 
në institucionet e ngjashme, në entet 
gjerontologjike ose personat që gjenden 
në shërim më të gjatë nëpër spitale dhe 
në institucione të tjera shëndetësore, 
pa kushtëzime të mund të realizojnë të 
drejtën e tyre që të votojnë në vendin në 
të cilin qëndrojnë;

• Nga aspekti ligjor të kufizohet mundësia 
e keqpërdorimit të të dhënave personale 
gjatë qasjes elektronike deri te Lista 
zgjedhore.

TË DREJTAT E REFUGJATËVE/MIGRANTËVE 

Respektimi i të drejtave të imigrantëve dhe të refugjatëve edhe gjatë vitit 2017 ishte një 
prej çështjeve të cilat Avokati i popullit si Mekanizëm parandalues kombëtar i kushtoi një vë-
mendje të posaçme.

Vitin që lamë pas e karakterizoi kryesisht politika e kufijve të mbyllur, që u pranua dhe 
zbatua edhe nga pushteti maqedonas. Politika e tillë paraqet një shkelje të drejtpërdrejtë të 
parimeve të të drejtës së refugjatëve që parashikohet në Konventën për statusin e refugjatëve 
dhe në dokumentet tjera ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar Republika e Maqedonisë. Kjo 
politikë, gjithashtu shkakton përkeqësimin e situatës edhe ashtu të vështirë të personave që 
kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare, përmes nxitjes së migrimit ilegal së bashku me të gjitha 
rreziqet e sigurisë që i sjell mbi jetën dhe sigurinë e imigrantëve dhe të refugjatëve.

MKP realizoi gjithsej 30 vizita parandaluese, prej të cilave 10 në Qendrën pranuese tran-
sitore “Tabanoc”, 7 vizita parandaluese në Qendrën pranuese transitore “Vinojug”, dhe 7 vizita 
parandaluese në Qendrën pranuese transitore për personat e shteteve të huaja në Gazi Babë, 4 
vizita parandaluese në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit në Vizbeg, 1 vizitë parandaluese 
në fshatin Llojan dhe në fshatin Vaksincë, si dhe vizitën e refugjatëve nga Kriza e Kosovës, të 
vendosur në Vizbeg.

MKP konstatoi se edhe gjatë vitit raportues, problemi lidhur me ndalimin e personave në 
Qendrën për nënshtetasit e huaj akoma mbetet i pazgjidhur. Përkatësisht, edhe më tej vazh-
don praktika që personat të ndalohen në Qendrën me aktvendime të Ministrisë për punë të 
brendshme, për shkak të përcaktimit të identitetit edhe përskaj të faktit se si organ i vetëm 
kompetent që të miratoj aktvendimin për ndalim në këtë bazë është vetëm gjykata në mënyrë 
të prerë.

Një prej vërejtjeve kryesore të MKP që u theksuan në raportet e posaçme është edhe 
mungesa e informacioneve për personat në lidhje me kohëzgjatjen dhe shkaqet e ndalimit. 
Edhe pse personave të ndaluar u janë dhënë ekzemplarë nga aktvendimet për ndalimin e tyre, 
që janë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze, për shkak të mos sigurimit të përk-
thyesit, një pjesë e madhe e personave që nuk kuptojnë gjuhën maqedonase e as gjuhën an-
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gleze, nuk janë njoftuar me përmbajtjen e aktvendimeve, ashtu që zakonisht të njëjtit nuk mund 
ta shfrytëzojnë të drejtën e parashtrimit të ankesës. Në të njëjtën kohë, këta persona nuk janë të 
njoftuar edhe me rregullat e rendit të shtëpisë në Qendrën, edhe pse të njëjtat janë të theksuara 
në mënyrë publike në më shumë vende të dukshme në suaza të kapaciteteve të vendosjes.

MKP konstatoi se personat e ndaluar në Qendrën, nuk kanë mundësinë e shfrytëzimit të 
shëtitjeve jashtë hapësirave. Përkatësisht, edhe pse e drejta e shëtitjes është paraparë në Rreg-
ulloren e rendit të shtëpisë së institucionit, prapëseprapë për shkak të mungesës së personelit 
dhe të infrastrukturës përkatëse të Qendrës, këtë të drejtë personat e ndaluar nuk mund ta re-
alizojnë.

Në lidhje me procedurën për qasje deri te e drejta e azilit, Mekanizimi parandalues konsta-
toi se numri më i madh i personave të ndaluar janë të njoftuar me mundësinë që të parashtrojnë 
kërkesë për pranimin e të drejtës për azil në R. Maqedonisë, por mundësia që ta shfrytëzojnë 
këtë të drejtë u është dhënë pas dëshmisë së tyre para gjykatës përkatëse gjatë procedurave që 
drejtohen kundër personave të tretë. 

Gjatë një vizite në Qendrën për pranim, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional u balla-
faqua me orvatjen e personave zyrtarë që të fshehin ndalimin e 5 nënshtetasve të huaj dhe të 
pengojnë realizimin e mandatit të MPN. Përkatësisht, gjatë realizimit të vizitës, ekipi i MPN hasi 
në pesë persona me prejardhje nga Siria, të cilët ishin të mbyllur me dry nëpër hapësirat dhe 
për të cilët Drejtuesi i Qendrës theksonte se janë të mbyllura dhe prania e të cilëve nuk ishte e 
evidentuar në evidencën zyrtare. Nga bisedimet e realizuara me këta persona u konstatua se 
ata janë sjell në Qendrën pa u informuar për shkaqet e arrestimit dhe ndalimit, atyre nuk u janë 
dhënë këshilla për të drejtat e tyre dhe të njëjtit janë lënë disa orë pa ushqim dhe ujë. MKP drej-
toi vërejtje për trajtimin dhe veprimin e tërësishëm dhe drejtoi rekomandime të drejtpërdrejta 
me ç’rast kërkoi lirimin e tyre, gjë që u pranua dhe këta persona u liruan.

Për ndalimin kundërligjor të personave, mos evidentimin e personave të ndaluar në kundër-
shtim me dispozitat ligjore si dhe për pengimin e mandatit të MKP përmes ofrimit të informacion-
eve të rreme lidhur me gjendjen numerike të personave të ndaluar si dhe tentativat për fshehjen 
e tyre, MKP e njoftoi opinionin gjatë brifingut me gazetarët. Në të njëjtën kohë MKP drejtoi edhe 
kërkesën deri te ministri për punë të brendshme që të ndërmarrë masa urgjente për rishqyrtimin 
e punës së Qendrës dhe përcaktimit të përgjegjësisë së drejtuesin.

Nga Ministria për punë të brendshme u fitua përgjigja në të cilën situata me nënshtetasit 
nga Siria të cilët ishin të ndaluar në kundërshtim me ligjin u arsyetua se gjoja ndalimi i tyre 
ka ndodhur për shkaqe humane dhe me qëllim të ofrimit të ndihmës në formë të ushqimit dhe 
vendosjes, por nëse është ashtu, akoma mbetet e paqartë dilema përse personat mbaheshin në 
hapësira të mbyllura?

Gjatë vitit 2018, Ekipi i MKP konstatoi se Ministria për punë dhe politikë sociale nuk pra-
non vendosjen e kategorive të personave të cenuar, të cilët nuk janë kërkues të azilit në të a.q. 
Shtëpi e sigurisë dhe shpreh brengosjen për shkak të përjashtimit të mundësisë për vendosjen e  
kategorive të tjera të personave të cenuar, në objekte alternative të vendosjes.

Gjatë vitit raportues, disa herë me radhë janë ndërmarrë aktivitete ndërtimore për reno-
vimin e hapësirave për vendosje në suaza të Qendrës, gjithashtu si rezultat i donacioneve nga 
më shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare, Qendra është furnizuar në mënyrë përkatëse 
me aparate të kuzhinës si dhe me teknikë të bardhë. Prapëseprapë, përmirësimet e tilla nuk 
e përjashtojnë mundësinë e dislokimit të Qendrës, dhe për këtë arsye Mekanizimi kombëtarë 
parandalues disa herë dha rekomandime në raportet e posaçme të dorëzuara deri te Ministria 
për punë të brendshme, duke pasur parasysh faktin se ky objekt për nga aspekti i infrastrukturës 
nuk i përmbush standardet për ndalimin e personave.

Nga vizitat e realizuara në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit, Ekipi i MKP konstaton se 
edhe gjatë këtij viti njëri prej problemeve më serioze të kësaj qendre paraqet cilësia dhe sasia e 
ushqimit që u sigurohet personave të vendosur në këtë Qendër.

Përskaj ushqimit, gjatë kohës së bisedimeve me personat e vendosur në këtë Qendër, si 
problem theksohej edhe dëmtimi i gardhit rrethues të jashtëm të Qendrës. Përkatësisht, kërk-
uesit e azilit theksuan se personat e vendosur nëpër banesat sociale që gjenden në afërsi të 
drejtpërdrejtë të Qendrës, për çdo ditë hyjnë në oborrin e Qendrës përmes pjesës së dëmtuar 
të gardhit. Megjithatë, shumë shpesh në orët e mbrëmjes i shqetësojnë, shpeshherë mes tyre 
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shfaqen edhe përleshje verbale, vjedhje të rrobave dhe të sendeve të tjera.
Këto dhe vërejtjet tjera të konstatuara gjatë vizitës së Qendrës për pranim, u përfshinë 

në Raportin e posaçëm të parashtruar deri te organet kompetente. Në përgjigjen e pranuar 
nga Qendra pranuese për kërkuesit e azilit u theksuan masat konkrete dhe aktivitetet që do të 
ndërmerren për realizimin e rekomandimeve të dhëna, kurse nivelin e realizimit të tyre MKP do 
ta përcaktojë me vizitën pasuese të radhës.

Gjatë vitit raportues, MKP realizoi më shumë vizita në Qendrën për pranime “Vinojug” dhe 
gjatë kësaj konstatoi zvogëlimin permanent të numrit të refugjatëve / migrantëve, ashtu që nëse 
në fillim të vitit numri i këtyre personave sillej nga 30 deri në 40, në fund të vitit në këtë Qendër 
ishin  vendosur vetëm 3 persona.

MKP konstatoi se edhe këtë vit mbetet i pazgjidhur problemi lidhur me deportimet grupore 
të refugjatëve / migrantëve në shtetin prej nga këta persona kanë realizuar hyrjen e pa rregullt 
në territorin e Republikës së Maqedonisë pa kurrfarë formalitete dhe respektim të procedurave të 
parapara ligjore, ashtu që në pjesën më të madhe, zvogëlimi i numrit të refugjatëve në Repub-
likën e Maqedonisë ka të bëjë pikërisht me këtë praktikë të konstatuar negative.

Avokati i popullit – Mekanizimi Kombëtarë Parandalues, më shumë herë në raportet e 
posaçme por edhe para opinionit e ka dënuar deportimin grupor të refugjatëve / migrantëve në 
shtetet fqinje, dhe konsideron se veprimi i tillë paraqet një shkelje flagrante të të drejtave të 
njeriut, që para se të gjithash janë të garantuara në Konventën për statusin e refugjatëve të vitit 
1951, si dhe shkeljen e integritetit dhe dinjitetit njerëzor. Gjatë kësaj, në asnjë rast nuk mund 
të pranohet arsyetimi i përfaqësuesve të Ministrisë për punë të brendshme se, mënyra e tillë e 
deportimit të personave me hyrje të parregullt paraqet një praktikë që po praktikohet edhe nga 
shtetet e tjera fqinje.

Mekanizimi Kombëtarë Parandalues, konstatoi se gjatë këtij viti është përmirësuar koor-
dinimi në mes organeve kompetente të Qendrës, me një transparencë shumë të lartë gjatë mar-
rjes së veprimeve, si dhe nga institucionet kompetente shtetërore, ashtu edhe nga organizatat 
joqeveritare të pranishme në terren. Mekanizimi kombëtarë parandalues konstatoi se edhe për-
skaj faktit se udhëheqja e Qendrës për pranime edhe më tej mbetet në kompetenca të Ministrisë 
për punë dhe politikë sociale, në koordinim me Qendrën për menaxhim me kriza, prapëseprapë 
Ministria për punë të brendshme ka fjalën kryesore në lidhje me koordinimet dhe menaxhimin 
me Qendrën pranuese transitore “Vinojug”.

Duke pasur parasysh faktin e intensitetit të zvogëluar të lëvizjeve të përditshme të parreg-
ullta të refugjatëve / imigrantëve, si dhe numrin e vogël të personave të vendosur gjatë muajve 
të kaluar në Qendrën pranuese transitore, ekipet e organizatave të pranishme në terren funk-
sionojnë në përbërje të reduktuara. Në këtë kuptim, prezenca e shërbimeve shëndetësore është 
e reduktuar, dhe në raste urgjente nëse shfaqet nevoja për intervenime, në qasje janë përmes 
thirrjes. Programet edukativo – arsimore që realizoheshin për fëmijët dhe për personat e moshës 
së mitur, gjatë periudhës së kaluar, u realizuan në intensitet të zvogëluar dhe fare nuk mund të 
bëhet fjalë për inkuadrimin e fëmijëve në procesin e rregullt arsimor.

Si rezultat i intervenimeve të MKP, në lidhje me kufizimin e lirisë së lëvizjes, disa muaj në 
të kaluarën kërkuesve të azilit që janë vendosur në “Vinojug” u mundësohet dalja jashtë Qen-
drës për pranim, më shpesh nën përcjelljen e përfaqësuesve të Kryqit të Kuq, gjë që paraqet një 
avancim të konsiderueshëm krahas kufizimit të tërësishëm që zbatohej më parë.

MKP realizoi më shumë vizita të pa paralajmëruara në Qendrën e përkohshme transitore 
“Tabanoc”, gjatë kësaj konstatoi zvogëlimin e numrit të personave të vendosur migrantët / ref-
ugjatët. Përkatësisht në fillim të vitit në Qendrën ishin vendosur edhe deri më 50 persona, kurse 
në muajin dhjetor ky numër ishte 12 persona.

Është karakteristik rasti i riadmisionit të 48 personave më datën 9 shkurt të vitit 2017, gjë 
që u realizua në Qendrën e përkohshme transitore “Tabanoc” në të cilën u përfshinë migrantët 
/ refugjatët, me qëndrim më të gjatë se dhjetë – njëmbëdhjetë muaj. Mes këtyre personave ka 
pasur edhe migrantë që kanë refuzuar ta braktisin Qendrën, më pas dy fëmijë të lindur në ter-
ritorin e Republikës së Maqedonisë, për të cilët akoma nuk janë dhënë Certifikata nga libri amzë i 
të lindurve, si dhe një person i cili ka qenë në procesin e bashkimit familjarë me pjesën e mbetur 
të familjes, që gjendet në Gjermani.

MKP konstatoi se procesi i riadmisionit ka qenë i realizuar në tërësi në mënyrë jo trans-
parente, duke pasur parasysh faktin se asnjë organ ose organizatë e pranishme në Qendrën e 
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përkohshme transitore “Tabanoc” nuk kanë qenë të njoftuara për fillimin e procedurës së kthimit 
të detyrueshëm.

Avokati i popullit, konstaton se me zbatimin e procedurës për riadmision pa njoftimin në 
kohën e duhur të personave se të njëjtit gjenden në procedurën e kthimit të detyrueshëm, 
shkelen të drejtat e migrantëve / refugjatëve. Avokati i popullit për lëshimet e tilla reagoi para 
Ministrisë për punë të brendshme dhe gjatë kësaj kërkoi që Ministria të dorëzojë dokumenta-
cione të kompletuara për procedurën e realizuar për riadmision, po dokumentacionet e kërkuara 
edhe përskaj urgjencave të parashtruara, nuk u dorëzuan në shqyrtim.

Gjatë muajit korrik, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional realizoi vizitën e pa parala-
jmëruar në Qendrën transitore për pranim “Tabanoc” me qëllim të hulumtimit të informacioneve 
të pranuara për deportimin e dhunshëm të 13 migrantëve / refugjatëve të cilët ishin vendosur 
brenda dhe përreth Qendrës. Përskaj informacioneve të fituara nga përfaqësuesit e organeve 
shtetërore, organizatat ndërkombëtare dhe nga sektori jo qeveritarë, Mekanizmi Parandalues 
Nacional për rrjedhën e procedurës si dhe për veprimet e ndërmarra realizoi kontrollin e video 
incizimeve zyrtare të cilat Qendra për menaxhim me krizat i posedon.

Gjatë kësaj, u konstatua se më datën 16.07.2017, në orët e hershme të mëngjesit, për-
faqësuesit e MBP në QPT “Tabanoc”, kanë filluar aksionin për transportimin e refugjatëve / mi-
grantëve drejtë kufirit me Republikën e Greqisë, duke i zgjuar pa paralajmërime personat e 
vendosur në këtë Qendër. Gjatë realizimit të këtij aksioni, nga ana e përfaqësuesve të MPB-së 
në disa raste janë shfrytëzuar mjetet e detyrimit – prangat. Gjatë kësaj një familje prej tre 
anëtarëve me vullnet të lirë ka kërkuar transferimin e tyre në Greqi, kurse 10 personat e tjerë 
janë dërguar në mënyrë të dhunshme.

Rezultatet e tilla mund të konfirmohen edhe nga mënyra se si personat kanë reaguar ndaj 
“thirrjeve të pakëndshme” nga ana e personave zyrtarë të MPB-së, gjë që qartë mund të vërehej 
nga video incizimet e shikuara.

Nga kontrolli i realizuar në evidencat e QP “Sopot”, MKP konstaton se në Librat për eviden-
timin e mjeteve të detyrimit nuk janë regjistruar të dhëna për ngjarjet konkrete edhe përskaj 
faktit se gjatë aksionit të arrestimit të personave në stacionin e policisë janë shfrytëzuar shkopinj 
dhe pranga.

Avokati i popullit, gjatë procedurës në lidhje me lëndën për mbrojtjen e të drejtave të kë-
tyre personave, disa herë u drejtua deri te Qendra për menaxhim me kriza dhe zyrtarisht kërkoi 
sigurimin e video incizimeve nga kamerat zyrtare të Qendrës në lidhje me deportimin e realizuar 
(që më parë iu dhanë në kontrollim Mekanizmit Parandalues Nacional), si dhe sqarime të tjera 
dhe informacione të cilat do të kontribuonin për përcaktimin e gjendjes faktike për ngjarjen e 
lartpërmendur.

Por, edhe përskaj faktit se disa herë me radhë iu drejtuam organeve kompetente, këto 
video incizime lidhur me deportimin e detyruar akoma nuk u janë dhënë në shqyrtim Avokatit 
të popullit, gjë që paraqet pengim të drejtpërdrejtë të punës, dhe për këtë Avokati i popullit me 
Raport të posaçëm e njoftoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. 

Në lidhje me kufizimin e lirisë së lëvizjes, MKP konstatoi se regjimi në QPT “Tabanoc” është 
më liberal krahas qendrës në “Vinojug”. Përkatësisht, personat kanë mundësi që gjatë ditës ta 
braktisin Qendrën, por edhe më tej ushtrohen kufizime të lirisë së lëvizjes në kohëzgjatje prej 
19 orëve dhe më gjatë, gjatë periudhës prej 24 orëve. Po ashtu, MKP konstatoi ekzistimin e për-
zgjedhur të personave në QTP “Tabanoc”, dhe për këtë reagoi në kohë dhe në këtë mënyrë ky 
problem u tejkalua shumë shpejtë.

Ekipi i MKP realizoi vizita dhe kontakte me personat e hasur në territorin e Republikës së 
Maqedonisë nga periudha e Krizës Kosovare të migrantëve të vitit 1998/1999, të cilët me vite të 
tëra po ballafaqohen për fitimin e të drejtës së azilit dhe mbrojtjes së përkohshme dhe të reali-
zimit të drejtave nga fusha e arsimit, mbrojtjes shëndetësore, mbrojtjes sociale dhe të banimit. 
Për këtë qëllim MKP, organizoi dy punëtori edhe atë gjatë muajit maj të vitit 2017, punëtorinë 
e titulluar si: “Gjendjet me refugjatët e hasur në RM-së nga periudha e Krizës Kosovare” dhe 
në muajin nëntor u mbajt Konferenca rajonale në temën: “Integrimi i refugjatëve nga Kosova, 
zgjidhjet afatgjate dhe kthimi vullnetarë”. Gjatë kësaj u prezantuan konkluzione të përbashkëta 
që pasuan si rezultat i punës së të gjithë pjesëmarrësve, si dhe u prezantuan edhe zgjidhjet e 
mundshme për tejkalimin dhe zgjidhjen e një pjese të problemeve me të cilat po ballafaqohen 
refugjatët nga Kosova.
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Konstatime Rekomandime
• Vazhdon praktika e ndalimit të perso-

nave në Qendrën për pranimin e nën-
shtetasve të huaj me aktvendime të Min-
istrisë për punë të brendshme me qëllim 
të përcaktimit të identitetit edhe përskaj 
faktit se si organ i vetëm kompetent që 
të miratoj aktvendim  për ndalim në këtë 
bazë është vetëm gjykata;

• Ndalimi i personave jashtë procedurave 
të përcaktuara ligjore, mos evidentimi 
i personave të ndaluar në kundërshtim 
me dispozitat ligjore dhe pengimi i man-
datit të MKP me ofrimin e informacioneve 
lidhur me gjendjen numerike të person-
ave të ndaluar dhe tentimet për fshehjen 
e tyre nga ana e personave zyrtarë në 
Qendrën për pranimin e nënshtetasve 
të huaj, janë gjendje të konstatuara që 
udhëzojnë për nevojën e rishqyrtimi të 
punës së Qendrës dhe për përcaktimin e 
përgjegjësisë së personave udhëheqës;

• Personat e ndaluar në Qendrën për pra-
nimin e nënshtetasve të huaj edhe më 
tej po ballafaqohen me vështirësi për 
nga aspekti  i qasjes për pranimin e të 
drejtës së azilit;

• Objekti në të cili është vendosur Qendra 
për pranimin e nënshtetasve të huaj, për 
nga aspekti infrastrukturorë nuk i përm-
bush standardet për ndalim të person-
ave, por edhe përskaj paralajmërimeve 
se gjatë vitit 2017 do të fillohet me ndër-
timin e objektit të ri, të njëjtit akoma 
nuk u realizuan;

• Në Qendrën për pranimin e kërkuesve 
të azilit, ushqimi edhe më tej mbetet 
njëri prej problemeve më serioze, duke e 
pasur parasysh faktin se ushqimi për nga 
aspekti cilësor dhe sasiorë nuk i përm-
bush nevojat e kërkuesve të azilit;

• Akoma mbetet pa zgjidhje problemi me 
deportimet grupore të cilat po i realizon 
Ministria për punë të brendshme, pa kur-

• Ministria për punë të brendshme men-
jëherë të ndërpresë me praktikën që në 
mënyrë të pavarur të sjell aktvendimet 
për ndalimin e personave në Qendrën 
për pranimin e shtetasve të huaj për qël-
lime të përcaktimit të identitetit;

• Ministri për punë të brendshme të ndër-
marrë masa urgjente për kontrollin dhe 
ri shqyrtimin e punës në Qendrën të 
përcaktohet përgjegjësia e drejtuesit për 
shkak të paligjshmërive të konstatuara 
nga ana e Mekanizmit Parandalues Na-
cional; 

• Personave të ndaluar në Qendrën për 
pranim të nënshtetasve të huaj, tu 
mundësohet qasja e pa penguar deri te 
procedura për pranimin e së drejtës për 
azil, përkatësisht atyre tu mundësohet 
që të parashtrojnë kërkesën për azil në 
çastin kur ata do të shprehin qëllimin 
që të bëjnë një gjë të tillë, pa kurrfarë 
prolongime; 

• Ministria për punë të brendshme, të 
ndërmarrë masa dhe aktivitete konkrete 
në drejtim të dislokimit të Qendrës për 
pranimin e shtetasve të huaj në një ob-
jekt i cili do ti përmbush standardet për 
ndalimin e personave;

• Qendra për pranimin e kërkuesve të 
azilit të ndërmerr masa dhe aktivitete 
konkrete për përmirësimin e ushqimit 
që u ndahet kërkuesve të azilit e të cilët 
janë vendosur në Qendrën;

• Gjatë realizimit të kthimit të detyruar të 
refugjatëve, të respektohen të drejtat 
e refugjatëve që u janë garantuar me 
rregullativën ndërkombëtare dhe ven-
dore, procedurat të realizohen në pajtim 
me procedurat e parapara dhe për të 
njëjtit të mbahet evidenca zyrtare;

•  Avokatit të popullit ti mundësohet 
kontrolli në dokumentacionet e tërë-
sishme dhe realizimi i mandatit të tij 

Lidhur me gjendjet e refugjatëve nga Kosova, Avokati i popullit mbajti pres – konferencë 
në të cilën ai u sugjeroi organeve kompetente që të ndërmarrin veprimet për zgjidhjen për-
fundimtare dhe të përhershme lidhur me statusin e këtyre personave, në veçanti ai kërkoi që të 
mbahet llogari për realizimin e të drejtave të fëmijëve.

Si rezultat i masave të ndërmarra, menjëherë pas mbajtjes së pres – konferencës dhe 
punëtorisë, u tejkalua problemi lidhur me regjistrimin e fëmijëve në librin amzë të të lindurve. 
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Konstatimet Rekomandime
rfarë formalitete dhe pa respektimin e 
procedurave të parapara ligjore;

• Qendra për menaxhim me krizat e pen-
goi punën e Avokatit të popullit, duke 
e pasur parasysh faktin se nuk dorëzoi 
asnjë nga video incizim nga deportimi 
i dhunshëm i realizuar mbi refugjatët e 
QPT “Tabanoc” gjatë së cilët  nga ana 
e Ministrisë për punë të brendshme u 
shfrytëzuan mjetet e detyrimit, që nuk 
janë regjistruar në evidencën zyrtare;

• Ministria për punë të brendshme, e mban 
fjalën e fundit krahas koordinimit dhe 
menaxhimit me qendrat, edhe pse në 
pajtim me rregullativën ligjore, udhëheq-
ja me qendrën pranuese transitore bien 
nën kompetenca të Ministrisë për punë 
dhe politikë sociale, në koordinim me 
Qendrën për menaxhim me kriza;

• Edhe përskaj mundësisë për braktisje të 
përkohshme edhe më tej në dy qendrat 
pranuese transitore po zbatohet kufizimi 
i lirisë së lëvizjes së refugjatëve;

• Ministria për punë të brendshme, po re-
alizon riadmision të refugjatëve pa njofti-
min në kohë të tyre se të njëjtit janë në 
procedurë për kthim të detyrueshëm, 
gjatë kësaj riadminisioni zbatohet edhe 
mbi personat për të cilët ka filluar proce-
dura për bashkim familjar;

• Refugjatët nga Kosova edhe pas 18 
viteve, akoma po ballafaqohen me sta-
tusin e pazgjidhur në Republikën e Maqe-
donisë dhe gjatë kësaj ata nuk mund ti 
realizojnë të drejtat e tyre të garantuara 
nga fusha e mbrojtjes sociale, shëndetë-
sore, arsimore dhe nga sfera e banimit.

pa pengesa, kurse Ministria për punë të 
brendshme në mënyrë të denjë ti regjis-
trojë ngjarjet në librat e evidencës, për 
shkakun se evidenca duhet të shprehë 
gjendjet faktike dhe jo të ofrojë “pasqyrë 
të rreme” për ngjarjet dhe për veprimet 
e kryera;

• Udhëheqja dhe menaxhimi me qendrat 
pranuese transitore të realizohet nga ana 
e Ministrisë për punë dhe politikë sociale 
në koordinim me Qendrën për menaxhim 
me krizat, kurse Ministria për punë të 
brendshme në pajtim me kompetencat 
e parapara të kujdeset për sigurinë e 
refugjatëve;

• Kufizimi i lirisë së lëvizjes për personat 
e vendosur në qendrat pranuese transi-
tore është e papranueshme dhe duhet 
menjëherë të ndërpritet, në veçanti për 
shkak të faktit se kufizimi shkakton de-
privime psikike te refugjatët;

• Ministria për punë të brendshme të ndër-
presë praktikën e riadmisionit të perso-
nave të cilët sipas të drejtës ndërkom-
bëtare nuk mund të jenë lëndë e kthimit 
të detyrueshëm dhe në kohë ti njoftojë 
personat që janë të përfshirë me proce-
sin e riadmisionit, për fillimin dhe realiz-
imin e kësaj procedure; 

• Zgjidhjen urgjente të statusit të refug-
jatëve nga Kosova, përmes integrimit të 
tyre ose përmes ri kthimit vullnetarë dhe 
realizimi i të drejtave të garantuara me 
kushtetutën lidhur me mbrojtjen sociale, 
shëndetësore, të drejtat arsimore dhe të 
drejtat në sferën e banimit.

Gjatë vitit raportues nuk janë të regjistruar ndryshime më të konsiderueshme në institu-
cionet korrektuese- dhe në institucionet edukuese-korrektuese si për nga aspekti i kushteve 
(materiale, teknike dhe kadrovike), ashtu edhe për nga aspekti i realizimit të drejtave të per-
sonave të privuar. Mbeten edhe më tutje konstatimet se kushtet në këto institucione janë nën 
standardet e përcaktuara, njësoj sikur edhe vërejtjet në lidhje me tejkalimin e numrit të perso-
nave në këto institucioneve që gjeneron edhe probleme tjera me personat e dënuar në suaza 
të institucioneve ndëshkuese – korrektuese, si në lidhje me kushtet e vendosjes, ushqimit, 
higjienës së përgjithshme dhe atë personale, ashtu edhe në lidhje me kushtet e këqija sanitare. 
Edhe pse, Avokati i popullit gjatë tërë vitit deri te gjitha institucionet kompetente në mënyrë të 
vazhdueshme sugjeronte dhe jepte rekomandime për marrjen urgjente dhe të detyrueshme të 

INSTITUCIONET NDËSHKUESE – KORREKTUESE DHE EDUKUESE-
KORREKTUESE 
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masave për tejkalim të gjendjeve të tilla dhe për krijimin e kushteve më dinjitoze për qëndrim 
të këtyre personave, një gjë e tillë në praktikë nuk është realizuar.

Përkatësisht, numri më i madh i parashtresave ishin të parashtruara për shkak të pa-
kënaqësisë së personave të dënuar dhe të arrestuar në lidhje me mbrojtjen shëndetësore në 
suaza të institucioneve ndëshkuese – korrektuese. Ata u ankuan në lidhje me trajtimin shënde-
tësorë, kushteve jo përkatëse në ambulancat e burgut, furnizimet e pamjaftueshme me inven-
tarin mjekësorë dhe me aparate, si dhe për mungesën e medikamenteve dhe numrit të pam-
jaftueshëm të personelit shëndetësorë dhe mjekësorë. Në kontekst të lartpërmendurës kemi 
edhe manifestimin e numrit të zmadhuar të rasteve të vdekjes, për këtë shkak Avokati i popullit 
me iniciativë të tij hapi 12 lëndë për hulumtimin e shkaqeve të vdekjes, dhe mes tjerave nga 
Prokuroritë publike themelore u kërkuan informacione për atë se vallë për gjurmët eventuale të 
vdekjes së dhunshme është iniciuar procedura përkatëse e prokurorisë publike. Procedurat me 
rastin e 6 rasteve të vdekjes kanë përfunduar pa inicimin e procedurave nga ana e Prokurorisë 
publike, për këtë arsye sipas personave përgjegjës, organi nuk ka gjetur se në ndonjërin prej 
rasteve të vdekjes ekzistojnë shenja të vdekjes së dhunshme, kurse për gjashtë rasteve të 
mbetura, procedurat janë në rrjedhë.

Përskaj problemeve më parë të theksuara, një numër i madh i parashtresave nga per-
sonat e dënuar u dorëzuan për shkak të gjendjes së çrregulluar shëndetësore, më konkretisht 
për sëmundjet e dhëmbëve. Në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit në pjesën më 
të madhe ia doli që tu ndihmojë atyre, ashtu që deri te drejtori i institucionit dorëzoi vërejtjet 
për obligimet për marrjen e masave për sanimin e dhëmbëve të dëmtuar dhe për vendosjen e 
dhëmbëve artificiale në llogari të institucionit, rekomandime të cilat nga ana e institucionit u 
pranuan.

Megjithatë, mbeten konstatimet e Avokatit të popullit se sistemi i mbrojtjes shëndetësore 
në suaza të këtyre institucioneve nuk është funksional e as efikas, personat e dënuar dhe të 
paraburgosur edhe më tej pranojnë trajtime shëndetësore vetëm gjatë orarit të punës të shër-
bimit shëndetësorë, me përjashtim të Burgut Shkup, ku është theksuar sistemi i punës në dy 
ndërrime për shërbimin shëndetësor.

Gjatë vitit raportues, kemi një numër të pamjaftueshëm të parashtresave që kanë të bëjnë 
me konfliktet në mes personave të dënuar. Gjatë kësaj, disa prej personave të dënuar kërkonin 
transferime në seksione të tjera të institucionit, kurse pjesa tjetër kërkuan transferime në in-
stitucionet tjera ndëshkuese – korrektuese për shkak të aspekteve të sigurisë. Avokati i popul-
lit, me rregull intervenoi deri te organet kompetente në burgjet me vërejtjet që të përcaktohet 
arsyeshmëria e kërkesave të parashtruara nga personat e dënuar për transferimin e tyre, që në 
pjesën më të madhe u pranuan dhe personat e dënuar ose u transferuan në seksionet tjera ose 
u iniciua procedura nga ana e drejtorit për udhëzimin / transferimin e tyre në suaza të institu-
cioneve tjera ndëshkuese – korrektuese. 

Në lidhje me ankesat lidhur me mbrojtjen nga tortura dhe sjellja jo profesionale të perso-
nave nga sektori për sigurim, u parashtrua një numër më i vogël i parashtresave, për të cilat 
Avokati i popullit pas veprimeve të marra nuk i konfirmoi këto pohime, përkatësisht personat 
zyrtarë kanë vepruar në suaza të autorizimeve të tyre ligjore. Vetëm në një prej rasteve, ekzis-
tonte dyshimi i bazuar se personi zyrtar gjatë intervenimit ndaj personit të dënuar, ka shfrytë-
zuar mjetin jo përkatës të detyrimit, përkatësisht ai nuk ka shfrytëzuar mjetin më të lehtë për 
personin e dënuar, në pajtim me Udhëzimin për kushtet dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve 
të detyrimit nga ana e pjesëtarëve të sektorit për sigurim në ENP dhe IEK, fakt i cili është kon-
statuar edhe nga Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve, dhe për këtë kundër personit zyrtar 
ishte iniciuar procedura disiplinore.

Duke e pasur parasysh gjendjen faktike, gjatë kësaj periudhe raportuese, në asnjë prej 
rasteve nuk kishte indikacione dhe dyshime se ndonjëri prej personave zyrtarë i ka tejkaluar 
autorizimet, për këtë arsye nuk ishte parashtruar asnjë kërkesë për inicim të procedurës për 
përcaktim të përgjegjësisë penale nga ana e Avokatit të popullit.

Personat e dënuar, shumë shpesh parashtronin parashtresat duke kërkuar që të vizitohen 
nga Avokati i popullit, dhe gjatë vizitës dhe bisedimeve ata janë ankuar për shkak të pamundë-
sisë për shfrytëzimin e disa favoreve, ata kërkuan këshilla në lidhje me procedurën se si të ar-
rijnë deri te favoret, në veçanti për shfrytëzimin e mungesës gjatë vikendeve. Edhe pse në këto 
raste nuk bëhej fjalë për shkelje të ndonjë të drejte të personave të dënuar, por për favoret 
ndaj të cilave Avokati i popullit nuk ka kompetenca që të veproj, me këtë rast ai i këshilloi për 
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mënyrën e realizimit të favoreve, dhe ndërmori edhe veprime me qëllim të përcaktimit të faktit 
se vallë ata i plotësojnë kushtet për shfrytëzimin e ndonjë prej favoreve.

Personat e dënuar në seksionin e femrave në suaza të ENP “Idrizovë”, më shpesh par-
ashtronin ankesa për shkak të mos funksionimit të kabinave të telefonit, më pas për kushtet e 
dobëta lidhur me mirëmbajtjen e higjienës, si dhe trajtimin e pa barabartë për angazhim me 
punë, duke e theksuar angazhimin me punë të privilegjuar, përkatësisht se disa prej personave 
të dënuar janë të angazhuar në dy vende pune, kurse të tjerët fare nuk janë të angazhuar me 
aktivitete pune. Në kuptim të lartpërmendurës, drejtorit të ENP “Idrizovë” iu theksua obligimi 
për marrjen e masave që dukuritë e tilla negative menjëherë të evitohen, dhe në të njëjtën kohë 
u informua edhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve pranë Ministrisë për drejtësi si organ 
i cili e organizon, zbaton dhe e realizon mbikëqyrjen, mes tjerave edhe mbi vuajtjen e dënimit 
me burgim, gjatë kësaj deri te drejtori i ENP “Idrizovë”, Avokati i popullit parashtroi rekoman-
dime konkrete për tejkalimin e këtyre gjendjeve.

Duke i përcjell gjendjet lidhur me realizimin e të drejtave të personave të dënuar edhe në 
institucionet tjera ndëshkuese korrigjuese, gjatë kësaj duke vepruar në lidhje me parashtresat 
e dorëzuara, Avokati i popullit konstatoi se në ENP Shtip dhe në Burgun Shkupi – Shkup, nuk 
funksionojnë kamerat e sigurisë, përkatësisht video mbikëqyrja si njëri prej segmenteve me 
rëndësi të sigurisë së institucioneve, për këtë arsye drejtorëve të këtyre institucioneve iu dorë-
zuan vërejtjet që urgjentisht ti ndërmarrin masat me qëllim që të njëjtat të funksionalizohen 
dhe të mundësohet funksionaliteti i tyre.

Avokati i popullit, veproi edhe në lidhje me parashtresat e paraqitura nga personat e 
paraburgosur me qëllim të mbrojtjes dhe realizimit të drejtave të tyre, gjatë kësaj konstatoi se 
edhe në seksionet e paraburgimit të institucioneve ndëshkuese – korrektuese, nuk evidentohen 
përmirësime krahas problemit lidhur me mbingarkimin numerik, kushtet e vendosjes dhe higjie-
nës si dhe në lidhje me marrjen e masave në kohën e duhur nga ana e drejtorisë së burgut, për 
shkak të trajtimit përkatës shëndetësorë të personave të paraburgosur.

Duke vepruar në lidhje me parashtresat për mbrojtjen e personave të paraburgosur në 
lidhje me ngjarjet e datës 27.04. të vitit 2017 në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Avokati 
i popullit në vazhdimësi e përcolli gjendjen e këtyre personave, në veçanti në pjesën e gjendjes 
së tyre shëndetësore dhe në veçanti të dy personave të paraburgosur që praktikonin grevë urie, 
njëri prej tyre menjëherë pas vizitës sonë e ndërpreu grevën. Në lidhje me kushtet në këtë 
institucion, për të cilat u ankuan disa prej personave të paraburgosur, deri te drejtori i Burgut 
Shkup, Avokati i popullit dorëzoi vërejtjet në drejtim të marrjes së masave me qëllim të zbatimit 
të denjë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Ligjit për procedurë penale dhe Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve, si dhe Parimet themelore të Rregullave Evropiane për burgjet që 
kanë të bëjnë me personat që janë të paraburgosur me urdhëresë të gjykatës ose personat e 
privuar nga liria në lidhje me aktgjykimin e miratuar, përkatësisht për respektimin e të drejtave 
dhe të dinjitetit të njeriut, si dhe përcjelljen e vazhduar të gjendjes së tyre shëndetësore.

Konstatimet Rekomandime
• Mbingarkimi i numrit të personave të 

dënuar dhe kushtet e këqija në institu-
cionet ndëshkuese – korrektuese edhe 
më tej paraqesin probleme të hidhura 
të cilat e cenojnë dinjitetin e personave 
të privuar nga liria. Sistemi shëndetë-
sor, mbetet jo funksional dhe në dëm të 
personave të dënuar dhe të personave 
të paraburgosur, të cilët mes tjerave 
nuk janë të siguruar as për nga aspekti 
shëndetësor. Gjendja e tillë ndikon për 
shfaqjen e pakënaqësive te personat e 

• Pa prolongime të ndërmerren masa 
për zgjidhje efikase dhe për zvogëlim 
të problemit lidhur me mbingarkimin e 
numrit të personave të dënuar, përmes 
krijimit të parakushteve themelore dhe 
të resurseve (kadrovike, materiale dhe 
financiare), me qëllim të sigurimit të 
kushteve dinjitoze për vuajtjen e dënimit 
me burgim / paragurimit, si dhe masat 
për realizimin pa pengesë dhe efikas të 
drejtave për mbrojtjen shëndetësore 
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Gjatë periudhës raportuese, edhe pse është zvogëluar numri i parashtresave të dorëzuara, 
prapëseprapë nuk janë vërejtur ndryshime të konsiderueshme për nga aspekti i problemeve 
dhe vështirësive të qytetarëve gjatë realizimit të drejtave nga mbrojtja sociale. Nga ana tjetër, 
në parashtresat por edhe gjatë vizitave të qytetarëve në institucionin e Avokatit të popullit, 
të njëjtit vazhduan me shpalosjen e ankesave në lidhje me raportin dhe funksionimin e disa 
qendrave të caktuara mes komunale për punë sociale, ata shprehën pakënaqësi në lidhje me 
kohëzgjatjen e madhe të procedurave që kanë të bëjnë me vendosjen në lidhje me kërkesat e 
tyre, si dhe për faktin se gjatë sjelljes së vendimeve të njëjtit nuk e përcaktojnë gjendjen fak-
tike, në veçanti në lidhje me të drejtën e asistencës sociale, ndihmës së vazhduar monetare dhe 
të drejtën e ndihmës dhe përkujdesit nga ana e personit tjetër. 

Numri më i madh i parashtresave të paraqitura, kanë të bëjnë me mbrojtjen e së drejtës 
për asistencën monetare sociale, gjatë kësaj qytetarët theksonin se nuk mund ta realizojnë 
këtë të drejtë edhe pse gjenden në situatë të rrezikut social dhe se janë pa të ardhura të tjera. 
Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me këto parashtresa konstatoi se qytetarëve ose nuk 
u pranohen kërkesat e reja për realizimin e ndonjë të drejte të përcaktuar pranë qendrave për 
punë sociale, ose për të njëjtat kërkesa miratohen aktvendime negative, dhe gjatë miratimit të 
aktvendimeve për ndërprerjen e të drejtës më parë të pranuar, qendra për punë sociale i dety-
ron që ti rikthejnë mjetet e pranuara financiare, duke u thirrur në Ligjin për mbrojtje sociale.

Nga veprimet në lidhje me parashtresat, u konstatua se aktvendimi për ndërprerjen e 
ndonjë të drejte, pothuajse në të gjitha rastet ndodh për shkak të ofrimit të informacioneve të 
mangëta dhe ose të pasakta, kurse në lidhje me pranimin e njëfishtë të mjeteve financiare nga 
anëtarë të familjes, i a.q. transferim i parave ose mos paraqitja e ndryshime në gjendjen mate-
riale ose numerike të bartësit të kësaj të drejte. Nga ana tjetër, me ndryshimet dhe plotësimet e 
Ligjit për mbrojtje sociale gjatë vitit 2014, ligjdhënësi ka paraparë ndalesën që qytetari të real-

SIGURIA DHE MBROJTJA SOCIALE 

Konstatimet Rekomandime
dënuar/të paraburgosur, por edhe shton 
dyshimet për realizimin e shërimit efektiv 
dhe të ofrimit të shërbimeve tjera shën-
detësore në institucionet ndëshkuese – 
korrektuese;

• Sektori për sigurim, Sektori për riso-
cializim si dhe shërbimi shëndetësor 
nuk janë as të ekipuar për nga aspekti 
kadrovik, e as që janë të ekipuar për nga 
aspekti profesional, gjë që negativisht 
reflektohet mbi personat e dënuar, si për 
nga aspekti i trajtimit individual, ashtu 
edhe për nga aspekti i angazhimit të 
tyre në aktivitetet me qëllim të adaptimit 
social dhe të risocializimit të suksesshëm 
të tyre;

• Nuk janë ndërmarr masat për imple-
mentimin e procesit të rregullt mësimor 
në suaza të institucioneve ndëshkuese 
– korrektuese dhe  institucioneve eduku-
ese - korrektuese, e as masat për orga-
nizim efikas të kohës së lirë të personave 
të dënuar. 

dhe sigurimin shëndetësor të personave 
të dënuar/të paraburgosur, në pajtim me 
standardet ndërkombëtare dhe vendore;

• Ekipimi me kuadro profesionale të Sek-
torëve dhe të shërbimeve në institucionet 
ndëshkuese – korrektuese me qëllim të 
arritjes së qëllimit të sanksionit penal, 
përkatësisht ri socializimit të personave të 
dënuar, si dhe

• Realizimin e fikas dhe inkorporimin e ar-
simit të detyruar (fillor dhe të mesëm) në 
suaza të institucionet ndëshkuese – kor-
rektuese dhe në institucionet edukuese 
– korrektuese, ekipimet e shërbimeve ri 
edukuese pranë Sektorit për risocializim 
me qëllim të prezencës së rregullt, për-
katësisht prezencës së përditshme të 
edukatorëve dhe vazhdimësinë e procesit 
edukativ për personat e dënuar.
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izojë të drejtën e mbrojtjes sociale, derisa nuk realizon kthimin e mjeteve financiare të pranuara 
më parë, dhe me këtë thellohet rreziku social dhe varfëria te këto familje.

Sipas Avokatit të popullit, një dispozitë e tillë ligjore, bie ndesh me parimin e drejtësisë 
sociale, të themeluar si parakusht për funksionimin e sistemit të mbrojtjes sociale dhe në të 
njëjtën kohë kjo masë paraqet një lloj i sanksionit për qytetarin i cili ndoshta edhe duke mos e 
ditur është sjell në gjendje që atij ti ndërpritet e drejta për mbrojtje sociale, vetëm  për shkak 
të faktit të mos informimit ka ofruar të dhëna të pasakta ose të pa plota.

Ky konstatim, mes tjerave është konfirmuar edhe nga hulumtimi i realizuar nga Avokati i 
popullit gjatë vitit 2017 lidhur me gjendjet për realizimin e të drejtës për asistencën monetare 
sociale, duke kërkuar informacione nga të gjitha IP Qendrat ndërkomunale për punë sociale në 
Republikën e Maqedonisë dhe pas kësaj përpiloi Raportin e posaçëm për gjendjet e konstatuara, 
të cilin e dorëzoi deri te Ministria për punë dhe politikë sociale me rekomandime konkrete për 
tejkalimin e dobësive të konstatuara.

Përskaj Raportit, Avokati i popullit parashtroi edhe Iniciativën për ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për mbrojtje sociale deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe deri te Ministria për 
punë dhe politikë sociale, me kërkesë për anulimin e dispozitës së ligjit të lartpërmendur, duke 
theksuar vërejtjet se liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të qytetarit mund të kufizohen vetëm në 
rastet e përcaktuara me Kushtetutë.

Nga veprimi në lidhje me parashtresat e paraqitura nga fusha e mbrojtjes sociale si dhe 
nga bisedimet me qytetarët që kërkuan këshill juridike në institucionin tonë, pa mëdyshje mund 
të  konkludohet se kjo kategori e qytetarëve nuk janë të kënaqur nga lartësia e shumës së asist-
encës sociale, e cila paraqet burimin e vetëm të ekzistencës së familjeve dhe amvisërive me 
rrezik social. Pakënaqësia e tyre është edhe për shkak të faktit se kjo ndihmë pas skadimit të 
tre viteve të shfrytëzimit zvogëlohet dhe se familjet/amvisëritë fitojnë një ndihmë të zvogëluar 
nga ana e shtetit.

Përskaj lartpërmendurës, me Ligjin për mbrojtje sociale përcaktohet se për çdo anëtarë 
të amvisërisë, baza e asistencës monetare sociale zmadhohet për një koeficient të caktuar, por 
më shumë deri më pesë anëtarë dhe me këtë familjet e rrezikuara që kanë më shumë se pesë 
anëtarë, nuk realizojnë asistencën sociale për të gjithë anëtarët e familjes. Me këtë rast mund 
të parashtrohet pyetja se vallë me shumën e përcaktuar të asistencës monetare sociale mund 
të arrihet qëllimi për tejkalimin e rrezikut social te grupet e rrezikuara të qytetarëve, në veçanti 
te ato familje që kanë më shumë anëtarë? 

Duke e analizuar Ligjin për mbrojtje sociale, Avokati i popullit konstatoi se i njëjti i detyron 
obligimin bartësit të drejtës së asistencës monetare sociale që gjatë çdo muaji të paraqitet në 
Qendrën kompetente për punë sociale, që ta konfirmojë statusin e tij dhe gjendjen e anëtarëve 
të familjes dhe amvisërisë së tij. Në të kundërtën, shfrytëzuesi do ta humb të drejtën dhe ai nuk 
do të mund ta realizojë këtë drejtë gjatë 6 muajve të ardhme. Nga ana tjetër, që ta realizojë 
të drejtën e asistencës sociale, ai gjithashtu duhet të paraqitet edhe si person i papunësuar në 
Agjencinë për punësime si kërkues aktiv për tu punësuar, që nga ana tjetër në pajtim me Ligjin 
për punësime dhe sigurime në raste të papunësisë paraqet obligimin që gjatë çdo 30 ditëve 
të paraqiten si persona të papunësuar, që të dëshmojnë se janë kërkues aktiv të punës, në të 
kundërtën ata do të shlyhen nga evidenca e personave të pa punësuar dhe në këtë mënyrë ata 
do të mund të paraqiten si persona të pa punësuar pas një viti.

Duke e pasur parasysh lartësinë e asistencës financiare të cilën e pranojnë dhe e cila pa-
raqet burimin e vetëm të ardhurave për familjet/amvisëritë e rrezikuara, me obligimet e lartpër-
mendura qytetarët shfrytëzues të mbrojtjes sociale ekspozohen në shpenzime plotësuese, gjë 
që ndikon mbi buxhetin e tyre edhe ashtu të ulët i cili mezi që u mundëson ekzistencën.

Përskaj lartpërmendurës, Avokati i popullit konstatoi se shumë shpesh qytetarët si kërkues 
të ndihmës sociale, në veçanti qytetarët që u përkasin grupeve të rrezikuara, nuk posedojnë 
dokumentacione për të gjithë anëtarët e familjes ose disa prej anëtarëve të familjes nuk janë 
të regjistruar në librin e amzës së të lindurve. Rastet e tilla, nga ana e Qendrave kompetente 
për punë sociale miratohen vendimet për refuzimin e të drejtës për asistencë sociale, pa marrë 
parasysh faktin se një pjesë e anëtarëve të familjes/amvisërisë i përmbushin kushtet ligjore për 
realizimin e të drejtës për asistencë sociale. 

Në lidhje dobësitë e konstatuara të Ligjit për mbrojtje sociale, Avokati i popullit e informoi 
ministrin për punë dhe politikë sociale, me rekomandimin se Ligji për mbrojtje sociale duhet të 
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pësojë ndryshime, ashtu që do të merret parasysh parimi i drejtësisë sociale, si dhe të paran-
dalohet thellimi i mëtutjeshëm i rrezikut social të këtij grupi të qytetarëve.

Ministria për punë dhe politikë sociale në lidhje me iniciativën e parashtruar dhe Raportin 
nga hulumtimi i realizuar gjatë muajit dhjetor të vitit 2017 e njoftoi Avokatin e popullit se janë 
bërë ndryshime në Ligjin për mbrojtje sociale dhe se dispozita e kontestuar është shlyer, si dhe 
se është vepruar në pajtim me rekomandimet e dhëna me Raportin e posaçëm, me ç’rast është 
formuar grupi i punës me detyrë të përcaktuar që të përpilojë Ligjin e ri për mbrojtje sociale, 
në të cilin do të merren parasysh edhe vërejtjet e dhëna nga Avokati i popullit.

Nga veprimi në lidhje me parashtresat e dorëzuara në lidhje me të drejtën e ndihmës 
dhe përkujdesjes nga personi tjetër, pason konstatimi se këtë të drejtë pjesa më e madhe e 
qytetarëve nuk mund ta realizojnë për shkak të procedurave të tej zgjatura, por edhe për shkak 
të bashkëpunimit jo efikas në mes Qendrave për punë sociale dhe Komisionit profesional për 
dhënien e raportit dhe mendimit për nevojën e ndihmës dhe përkujdesjes nga personi tjetër. 
Gjithashtu, është theksuar fakti i realizimit të vështirësuar të kësaj të drejte të qytetarëve për 
shkak të prolongimit të procedurave në lidhje me ankesën para Ministrisë për punë dhe politikë 
sociale, si dhe veprimi i mangët dhe i pa plotë në bazë të udhëzimeve të dhëna nga Ministria 
ose Gjykata administrative, në rastet për të cilat qytetarët kanë drejtuar konteste administra-
tive.  

Edhe pse pas intervenimeve të Avokatit të popullit, pjesa më madhe e parashtruesve e 
kanë realizuar të drejtën e tyre, përkatësisht organet kanë vepruar në pajtim me kërkesat e 
tyre me miratimin e vendimeve përkatëse, prapëseprapë për një pjesë të parashtresave, pro-
cedurat vazhduan me vërejtjen se organi nuk mund të veprojë për shkakun se nuk janë dorë-
zuar shkresat nga ana e organit të shkallës së parë ose nga Gjykata administrative.

Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit me iniciativë të tij e përcolli veprimin e organeve në 
lidhje me sigurimin e kushteve për vendosjen e personave të pastrehë nën Kalanë e Shkupit, si 
dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të vendosur nëpër barakat e gjykatës së mëparshme 
themelore në Butel. Duke e njoftuar Ministrinë për punë dhe politikë sociale dhe qendrën kom-
petente për punë sociale për nevojën e marrjes së masave për përcaktimin e gjendjes faktike 
me qëllim të mbrojtjes efikase dhe përkatëse të këtyre personave, Avokati i popullit e theksoi 
nevojën e vendosjes  së përkohshme dhe përkatëse të këtyre personave, por edhe për gjetjen 
e zgjidhjes afatgjate në lidhje me banimin e personave të pastrehë dhe sigurimin e kushteve 
të normalizuara për ekzistencën e tyre.

Ministria për punë dhe politikë sociale, duke vepruar pas vërejtjeve të dhëna, ndërmori 
masa dhe këta persona që jetonin në mjedise të hapura, në baraka të improvizuara nën Kalanë 
e Shkupit, përkohësisht i vendosi në Institucionin publik për përkujdesjen e fëmijëve me prob-
leme edukative – sociale dhe me sjellje të çrregulluar në Shkup. Gjatë kësaj, atyre u siguroi 
edhe ushqim të ngrohtë, veshmbathje dhe mjete të higjienës, fëmijët e tyre i kyçi në Qendrën 
ditore për fëmijët në rrugë, dhe në bashkëpunim me organizatat joqeveritare rome dhe me pro-
fesionistët e Qendrave për punë sociale në drejtim të përvetësimit të aftësive jetësore punuese 
të këtyre fëmijëve, dhe me qëllim të aftësimit të tyre për një jetë të pavarur dhe për integrim 
në shoqëri. Në lidhje me fëmijët e vendosur në barakat e Gjykatës së mëparshme themelore, 
me kërkesë të Avokatit të popullit, nga ana e ekipeve profesionale të IP  Qendra ndërkomunale 
për punë sociale e Qytetit të Shkupit u realizua kontrolli në objektet ku janë vendosur këta 
persona, por as Ministria për punë dhe politikë sociale, e as qendra për punë sociale nuk ndër-
morën masa për zgjidhjen më ndryshe të problemit lidhur me vendosjene këtyre personave.
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Avokati i popullit gjatë vitit 2017, vazhdoi që ta përcjellë gjendjen lidhur me realizimin e 
të drejtës për pensionin e pleqësisë për qytetarët e siguruar dhe të anëtarësuar në shtyllën e 
dytë pensionale, dhe për këtë aktivitet, kah  fundi i vitit 2016, e informoi opinionin e gjerë. Për-
katësisht, pas pranimit të informacioneve se qytetarët që kanë qenë më të moshuar dhe të cilët 
kanë pasur 10 deri më 15 vite deri në realizimin e të drejtës së tyre për pensionin e pleqësisë, 
në momentin e lidhjes së kontratës për anëtarësim në shtyllën e dytë pensionale, në masë të 
konsiderueshme janë dëmtuar me shumën e ulët të pensionit, Avokati i popullit hapi lëndën në 
bazë të iniciativës së tij dhe e përcolli veprimin e Ministrisë përkatëse kompetente gjatë tërë 
vitit. Në ndërkohë ai veproi edhe në bazë të parashtresave të veçanta të pranuara nga qytetarët 

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR

Konstatime Rekomandime
• Ligji për mbrojtje sociale përfshinë dis-

pozita të cilat në vend që ta lehtëso-
jnë qasjen deri te drejtat për mbrojtje 
sociale, në mënyrë plotësuese e thel-
lojnë gjendjen e vështirë materiale të 
qytetarëve me rreziqe sociale, por edhe 
e zmadhon pakënaqësinë e tyre nga 
mënyra e sigurimit të mbrojtjes sociale;

• Qytetarët e rrezikuar, gjatë qasjes deri 
te drejtat për mbrojtje sociale balla-
faqohen me procedurat e gjata dhe jo 
efikase të cilat drejtohen para qendrave 
për punë sociale, Ministrisë për punë dhe 
politikë sociale dhe para Gjykatës admin-
istrative;

• Shfrytëzuesit e ndihmës sociale, e drejta 
e të cilëve është ndërprerë me vendimin 
e qendrave kompetente edhe pse edhe 
më tej të njëjtit janë në gjendje të rrezi-
kut social dhe në buzë të ekzistencës, të 
njëjtit nuk munden sërish ta realizojnë të 
drejtën e tyre, derisa nuk i rikthejnë të 
a.q. mjete të pa bazuara;

• Evidentohet mungesa e një bashkëpuni-
mi të koordinuar dhe të vazhduar në mes 
qendrave për punë sociale dhe Komis-
ionit për dhënien e raportit dhe mendimit 
në lidhje me të drejtën e ndihmës dhe 
përkujdesjes nga personi tjetër; 

• Organet kompetente, pa zgjidhje afatg-
jate të problemeve me të cilat ballafaqo-
hen personat e pastrehë nën Kalanë e 
Shkupit. 

• Të ndërmerren masa për ndryshimin e 
Ligjit për mbrojtje sociale, me qëllim të 
zmadhimit të mbrojtjes sociale dhe të 
sigurisë së qytetarëve me rreziqe sociale 
për sigurimin e realizimit efikas dhe të 
drejtave të përcaktuara në praktikë;

• Zmadhimi i komunikimit profesional dhe 
bashkëpunimi i vazhdueshëm në mes or-
ganeve kompetente të cilat vendosin për 
të drejtat sociale të qytetarëve, si dhe 
respektimin e afateve ligjore për vendos-
jen në bazë të përcaktimit të rregullt të 
gjendjes faktike të qytetarëve të rrezi-
kuar; 

• Qendrat për punë sociale, pa pengesa të 
realizojnë pranimin e kërkesave të reja 
të qytetarëve, kurse realizimin e së dre-
jtës të mos e kushtëzojnë me kthimin e 
mëparshëm të mjeteve, nëse qytetarët i 
përmbushin kushtet ligjore për pranimin 
e të drejtës së tyre; 

• Realizimin e pa penguar dhe në kohë të 
së drejtës për ndihmë dhe përkujdesje 
nga personi tjetër, dhe për këtë qendrat 
kompetente dhe komisioni profesional 
ta përmirësojnë komunikimin dhe gjatë 
realizimit të kontrolleve në mënyrë të 
drejtë ta përcaktojnë gjendjen shënde-
tësore por edhe aftësinë e personit që të 
kujdeset për nevojat e veta personale;  

• Qeveria e RM-së dhe Ministria për punë 
dhe politikë sociale, në mënyrë serioze 
ta shqyrtojnë problemin lidhur me per-
sonat e pastrehë në shtetin tonë, dhe të 
ndërmarrin masa për përmirësimin e ka-
paciteteve të vendosjes si dhe sigurimin 
e zgjidhjes afatgjate përmes strehimit të 
personave të pastrehë.
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e anëtarësuar në shtyllën e dytë pensionale, për mbrojtjen e të drejtës së pensionit, përmes 
kontrollit të fakteve se vallë të njëjtit gjenden në të a.q. grup të rrezikuar të shfrytëzuesve, të 
cilët do të mund të dëmtohen me shuma të ulëta pensionale. 

Avokati i popullit në lidhje me problemet e theksuara u drejtua deri te Ministria për punë 
dhe politikë sociale, duke theksuar nevojën për ndryshime të rregullativës ligjore e cila e rregul-
lon çështjen lidhur me sigurimin vullnetarë të financimit kapital pensional. Gjatë kësaj ai kërkoi 
edhe mbrojtjen e kategorisë së lartpërmendur të shfrytëzuesve, përkatësisht shlyerjen e tyre 
nga Regjistri i shtyllës së dytë pensionale. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit theksoi edhe 
nevojën për një analizë më të gjerë të gjendjeve të tërësishme lidhur me anëtarët – personat e 
siguruar, të përfshirë në shtyllën e dytë pensionale, me qëllim që të gjendet një zgjidhje gjithë 
përfshirëve dhe përkatëse ligjore, dhe me këtë personat e siguruar do të realizonin një pension 
të denjë.

Pas vërejtjeve të dhëna nga Avokati i popullit, Ministria për punë dhe politikë sociale, në 
bashkëpunim me Agjencinë për supervizion të sigurimit kapital financiar pensional (MAPAS), 
ndërmorën masa dhe formuan grupin e punës të përbërë nga përfaqësuesit e më shumë institu-
cioneve me qëllim të shqyrtimit të çështjes për leverdinë financiare të anëtarësisë në shtyllën 
e dytë pensionale për disa kategori të anëtarëve. Në bazë të analizave të përpiluara nga ana 
e MAPAS, dy shoqëritë pensionale dhe eksperti i Bankës Botërore, i angazhuar në mënyrë të 
posaçme në lidhje me këtë çështje, e njoftuan Avokatin e popullit se po shqyrtohet mundësia 
për revidim të shkallëve zëvendësuese për llogaritjen e pensionit për pensionistët e shtyllës 
së parë dhe të dytë, me qëllim të arritjes së një llogaritje më të drejtë dhe proporcionale me 
kontributet e paguara për shtyllën e parë dhe të dytë. Gjithashtu, kah fundi i periudhës rapor-
tuese, Qeveria e Republikës së Maqedonisë me Vendim formoi edhe Këshillin për përcjelljen e 
gjendjeve në sistemin pensional, i cili ka kompetenca që të shqyrtojë çështjet lidhur me sis-
temin pensional, përcjelljen e implementimit të reformës, më pas edhe inicimin e masave për 
përmirësimin e gjendjeve në sigurimin e financimit kapital pensional dhe për sigurimin e qën-
drueshmërisë së sistemit pensional në afate të gjata kohore. Ky Këshill, pas shqyrtimit të Ana-
lizës së zgjidhjeve të mundshme për tejkalimin e dallimeve në mes pensioneve nga sistemi dy 
shtyllorë dhe pensioneve nga shtylla e parë e sistemit pensional, si dhe Analizat e përpiluara nga 
MAPAS dhe dy shoqëritë pensionale, në lidhje me problemet që kanë të bëjnë me anëtarësimin 
në shtyllën e dytë pensionale, ka sjell konkluzionin se analizat e përpiluara paraqesin bazë të 
mirë për propozimin e ndryshimeve ligjore gjatë vitit 2018 për aspektin e përshtatshmërisë së 
sistemit pensional dhe pensionet më të larta të kombinuara (pensionet e shtyllës së parë dhe 
të dytë pensionale).

Si problem i dytë i cili theksohet në fushën e sigurimit pensional dhe invalidor gjatë kësaj 
periudhe raportuese, është realizimi i vështirësuar i të drejtave të personave të siguruar gjatë 
procedurave në lidhje me ankesat para komisionit shtetërore të shkallës së dytë, dhe gjatë 
kësaj pa mëdyshje konstaton se si shkak më i shpeshtë për prolongimin e procedurave në lidhje 
me ankesat para Komisionit shtetëror për vendosje në procedurat administrative dhe procedu-
rat në marrëdhëniet e punës në shkallën e dytë, është dorëzimi i vonuar i shkresave në lidhje 
me lëndët përkatëse nga ana e Fondit për sigurime pensionale dhe invalidore të Maqedonisë 
dhe filialeve të saja, si organ i shkallës së parë. Për këtë arsye, Avokati i popullit kërkoi që 
nga organet e shkallës së parë të ndërmerren veprime për tejkalimin e ngecjeve në lidhje me 
procedurat, dhe ankesat me shkresat përkatëse pa prolongime të dorëzohen deri te komisioni 
përkatës, me qëllim të veprimit në lidhje me të njëjtit, Avokati i popullit, intervenoi edhe para 
Gjykatës administrative në rastet kur mungonte klauzola e plotfuqishmërisë së aktgjykimeve, 
dhe pas çdo intervenimi, klauzola e plotfuqishmërisë së aktgjykimeve dorëzohej menjëherë, 
kurse procedurat vazhdonin para organeve kompetente.

Njësoj sikur edhe gjatë viteve të kaluara, ashtu edhe këtë vit raportues në lidhje me vep-
rimet e lartpërmendura, Avokati i popullit konstatoi mungesën e vendosjes meritore nga ana e 
Komisionit shtetërorë për vendosje në procedurat administrative dhe në procedurat e marrëd-
hënies së punës në shkallën e dytë në lidhje me ankesat e parashtruara nga qytetarët, si dhe të 
Gjykatës administrative, për këtë shkak qytetarët janë të detyruar që më shumë vite të zhvil-
lojnë procedura administrative dhe gjyqësore, kurse nga ana tjetër ata po e humbin besimin në 
drejtim të veprimit efikas dhe të drejtë dhe vendosjes së organeve të institucioneve.

Përskaj lartpërmendurës, Avokati i popullit konstatoi shkeljen e të drejtave të një katego-
rie të personave të siguruar të cilët nuk mund ta sigurojnë të drejtën e pensionit të pleqësisë, 
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Konstatime Rekomandime
• Të moshuarve të siguruar – qytetarëve të 

përfshirë në Fondin e dytë pensional u janë 
hequr të drejtat, për faktin se atyre nuk u 
është mundësuar e drejta e realizimit të 
pensionit të denjë në mënyrë përkatëse 
me kontributet e paguara për stazhin e 
pensionimit, edhe përskaj faktit se organet 
kompetente tërë vitin kanë ndërmarrë 
masa dhe veprime për zgjidhjen e këtij 
problemi i cili tangon një grup më të madh 
të qytetarëve – personave të siguruar;

• Mungon bashkëpunimi efikas dhe i tërë-
sishëm në mes Centralit dhe filialeve të 
Fondit për sigurim pensional dhe invalidor 
të Maqedonisë, për këtë arsye qytetarët  
zhvillojnë procedura të gjata administrative 
/ gjyqësore për realizimin e të drejtave nga 
fusha e pensioneve;

• Ndryshimi i rregullativës juridike që rregul-
lon çështjet e financimit kapital financiar 
pensional në mënyrë vullnetare, në drejtim 
të shlyerjes së kësaj kategorie të person-
ave të siguruar nga regjistri i Shtyllës së 
dytë pensionale;

• Të ndërmerren masa për bashkëpunim më 
të mirë dhe për koordinim të filialeve dhe 
Centralit pranë Fondit për sigurim pension-
al dhe invalidor të Maqedonisë, për shkak 
të sigurimit më të lehtësuar dhe efikas të 
të drejtave të personave të siguruar;

• Të gjendet një zgjidhje afatgjate dhe siste-
matike në Fondin për sigurim pensional 
dhe invalidor të Maqedonisë për realizimin 
pa pengesë të të drejtës për pensionin e 
personave të siguruar, të cilëve në mënyrë 
plotësuese u janë paguar kontributet.

në rastet kur është realizuar pagesa plotësuese e kontributeve për sigurime pensionale dhe in-
validore në pajtim me aktgjykimin e plotfuqishëm përmes përmbaruesit ose përmes Drejtorisë 
për të ardhurat publike. Avokati i popullit, pas veprimeve të ndërmarra dhe pas konsultimeve 
me Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, konstatoi se sistemi informatikë 
të cilin e shfrytëzon fondi nuk i pranon, ose nuk i lexon në mënyrë përkatëse të dhënat lidhur 
me kontributet e qytetarëve. Sipas personave zyrtarë nga Fondi, Ligji për kontributet nga sig-
urimi i detyrueshëm social, për rastet konkrete është i pa zbatueshëm për nga aspekti teknik 
dhe modusi i vetëm për zgjidhjen e këtij problemi është përmes ndryshimit të ligjit. Për këtë 
problem të lartpërmendur, Avokati i popullit paraqiti Rekomandime deri te Fondi për sigurim 
pensional dhe invalidor të Maqedonisë, duke theksuar vërejtjet se problemi teknik nuk guxon 
të jetë pengesë për realizimin e të drejtës së personave të siguruar, dhe për tejkalimin e këtij 
problemi propozoi miratimin e akteve të përkohshme me shumë akontative pensionale, dhe me 
këtë përkohësisht do të amortizohet gjendja në të cilën gjenden personat e siguruar konkret, 
dhe në ndërkohë Fondi, si organ kompetent, duhet të gjejë ndonjë zgjidhje gjithëpërfshirëse 
dhe me këtë qytetarëve do t’u miratohen vendime me shumat pensionale të llogaritura në 
mënyrë të drejtë dhe ligjore.

Në lidhje me realizimin e të drejtës për pensionin invalidor, ankesat e qytetarëve ishin për 
shkak të mungesës së objektivitetit gjatë vendosjes nga ana e Seksionit për vlerësimin e aftë-
sisë së punuës pranë Fondit për sigurim pensional dhe invalidor. Avokati i popullit për çdo rast 
të veçantë intervenoi me kërkesën që Fondi në tërësi dhe në mënyrë reale ta konstatoi gjend-
jen faktike, gjatë kësaj të merren parasysh edhe pohimet e qytetarëve për humbjen e aftësisë 
për angazhim me punë, me qëllim që në mënyrë të drejtë dhe në kohë të njëjtit ta realizojnë 
të drejtën e tyre për pension invalidor. Përskaj lartpërmendurës, Avokati i popullit intervenoi 
deri te organet kompetente edhe në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga qytetarët që kishin 
të bëjnë me realizimin e të drejtës së pensionit familjar, llogaritjes së stazhit pensional, si dhe 
parashtresat në lidhje me të drejtat që kanë të bëjnë me pensionin si lëndë e përmbarimit, por 
numri i këtyre parashtresave ishte mjaftë i zvogëluar krahas vitit të kaluar raportues.

Duke vepruar në lidhje me parashtresat e qytetarëve për realizimin e të drejtës së pen-
sionit familjar me elemente ndërkombëtare, Avokati i popullit edhe këtë vit realizoi bashkëpunim 
me Ombudsmanët e shteteve përkatëse, dhe si rezultat i kësaj të drejtat e tyre i realizuan të 
gjithë qytetarët të cilët i kishin përmbushur kushtet ligjore për plotësimin e të drejtës së tyre të 
pensionit dhe të cilët kërkuan mbrojtjen e të drejtave të tyre para Avokatit të popullit.
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Konstatime

E drejta për mbrojtje shëndetësore dhe për sigurim shëndetësor akoma po realizohet në 
mënyrë të vështirësuar dhe gjatë kësaj sërish edhe gjatë këtij viti raportues më të përfaqësuara 
ishin parashtresat lidhur me participimin e shërbimeve shëndetësore dhe me lirimin e participi-
mit, shërbimet spitalore, pakënaqësia nga mbrojtja e ofruar shëndetësore dhe nga shërbimet 
shëndetësore dhe etj., si dhe problemi lidhur me prolongimit të procedurave administrative lid-
hur me realizimin e të drejtës, në veçanti në procedurën e shkallës së dytë para Ministrisë për 
shëndetësi.

Problemi lidhur me pagesën e shërbimeve mjekësore gjinekologjike edhe këtë vit ishte 
karakteristik për pacientet e bashkësisë etnike rome, dhe për këtë u parashtruan një numër i 
madh i parashtresave. Karakteristike është fakti se parashtruesit e parashtresave kishin frikën 
se do të mbeten pa gjinekologun amë nëse i ofrojnë të dhënat e tyre, dhe për këtë arsye ata 
kërkuan që të veprohet në mungesë të përdorimit të të dhënave të tyre personale, që nga ana 
tjetër e vështirësoi veprimin efikas gjatë përcaktimit të gjendjes. Avokati i popullit, përskaj vep-
rimit në lidhje me parashtresat e dorëzuara, inicioi edhe procedurën në iniciativë të tij në lidhje 
me pagesën e kontrolleve gjinekologjike të pacienteve nga ana e institucioneve private shën-
detësore. Në këtë kontekst, përskaj dorëzimit të kërkesave për realizimin e mbikëqyrjes deri te 
Inspektorati shtetërorë shëndetësorë dhe deri te inspektorati sanitarë parashtroi rekomandimet 
edhe deri te Ministria për shëndetësi për marrjen e masave dhe të aktiviteteve urgjente për 
zbatimin e denjë të Programit për mbrojtje aktive shëndetësore të nënave dhe të fëmijëve, me 
të cilin janë paraparë mjete financiare për shpenzimet e shkaktuara për shërbimet shëndetësore 
lidhur me shtatzëninë, përkatësisht lirimin nga pagesa.

Këtë rekomandim të Avokatit të popullit, Ministria e shëndetësisë e pranoi dhe në drejtim 
të implementimit të tij i detyroi të gjitha institucionet shëndetësore që kanë lidhur kontratën 
me Fondit për sigurime shëndetësore që ta zbatojnë Programin me të cilin përfshihen të gjitha 
gratë e siguruara dhe të pa siguruara shtatzëne, si dhe gratë shtatzëne të cilat nuk posedojnë 
dokumentacione personale, duke theksuar vërejtjen se mjetet e nevojshme financiare gjatë 
shtatzënisë dhe lindjes do të mbulohen me Programin për mbrojtje aktive shëndetësore të në-
nave dhe fëmijëve të RM-së. 

 Në të njëjtën kohë, aktivitetet e ndërmarra lidhur me këtë problem, nga ana e Avokatit 
të popullit, mes tjerave, kontribuuan edhe për funksionimin përfundimtarë të seksionit të gjine-
kologjisë në komunën e Shtuto Orizares për këtë çështje Avokati i popullit në mënyrë të vazh-
duar kërkonte zgjidhje gjatë tetë viteve të kaluara.

Duke vepruar në lidhje me parashtresat e qytetarëve për mos dhënien e letrës së largimit 
pas shërimit spitalor, për faktin se nga pacientët kërkohej që më parë të paguhen shpenzimet 
për qëndrim shëndetësor në atë institucion, Avokati i popullit, konstatoi se ky është një rast i 
cili i tangon qytetarët me probleme sociale. Duke pasur parasysh këtë që u tha më lartë, in-
stitucioneve shëndetësore iu përcillej vërejtja se shërimi spitalor dhe dhënia e letrës së largimit 
nuk guxon të kushtëzohet me pagesën e paguar më parë të participimit, dhe në këtë kontekst 
Avokati i popullit kërkoi zbatimin e denjë të Ligjit për sigurim shëndetësor dhe të Rregullores 
për përmbajtjen e mënyrës së realizimi të të drejtave dhe obligimeve lidhur me sigurimin e de-

SIGURIMI DHE MBROJTJA SHËNDETËSORE

• Sistemi informatikë i Fondit për sigurim 
pensional dhe invalidor të Maqedonisë 
për shkaqe teknike nuk i pranon dhe nuk 
i lexon në mënyrë të drejtë të dhënat për 
kontributet e paguara në mënyrë plotë-
suese përmes përmbaruesve ose përmes 
Drejtorisë për të ardhurat publike, dhe me 
këtë qytetarët nuk mund ta realizojnë të 
drejtën e tyre të pensionit.
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tyrueshëm shëndetësor në pajtim me të cilat, pas përfundimit të shërimit spitalor, institucioni 
shëndetësorë spitalor, personit të siguruar i jep letrën e largimit dhe këshilla, kurse mjekut të 
zgjedhur udhëzimin për shërimin e mëtutjeshëm. 

Për shkak të shfaqjes së shpeshtë të këtij problemi, i cili po përsëritet nga viti në vit, 
Avokati i popullit nisi iniciativën për ndryshimin e Ligjit për sigurim shëndetësor në drejtim të 
krijimit të bazës juridike për lirimin nga pagesa e pjesëmarrjes për shërimin  spitalor dhe për 
shërbimet specialistike konsultuese për qytetarët që janë shfrytëzues të asistencës sociale dhe 
për fëmijët e moshës nën 18 vjeçare, të cilët nuk janë të siguruar për nga aspekti shëndetësor 
në bazë tjetër. Kjo iniciativë u dorëzua deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe u pranua 
me detyrimin e Ministrisë për shëndetësi që të përpiloj ndryshimin e Ligjit për sigurim shënde-
tësorë.

Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për shërimin spitalor vlen të theksohen edhe intervenimet 
e Avokatit të popullit në një rast kur një pacient i cili një periudhë të gjatë kohore nuk mundte 
të përcaktoj termin, aq më pak i njëjti të trajtohet në Seksionin për ortopedi pranë Klinikës 
për traumatologji, rianimacion dhe qendër urgjente. Përkatësisht, pas shumë veprimeve të 
ndërmarra dhe pas vërejtjeve të drejtuara deri te ky institucion shëndetësor, pacienti ia doli 
që të përcaktojë terminin për kontrollim specialistik, pranimin në institucionin shëndetësor dhe 
shërimin përmes intervenimit kirurgjik. Pas kalimit të 7 muajve pacienti e realizoi të drejtën e tij 
për trajtim shëndetësor dhe për shërim dhe i njëjti iu nënshtrua intervenimit kirurgjik, në pajtim 
me analizat dhe rezultatet e ekzaminimit mjekësor.

Ishte i konsiderueshëm edhe numri i parashtresave që kishin të bëjnë me prolongimin e 
procedurave administrative para Ministrisë për shëndetësi dhe në shërbimet rajonale të Fondit 
për sigurim shëndetësor. Duke vepruar në lidhje me këto lëndë, rezultoi konstatimi i veprimit jo 
azhur dhe i kohëzgjatjes së procedurave më shumë muaj për shkak të dorëzimit të vonuar të 
shkresave nga njëri organ te tjetri dhe për shkak të kompletimit të vonuar të dokumentacionit. 
Me qëllim të tejkalimit të një veprimi të tillë, Avokati i popullit realizoi kontroll në Ministrinë për 
shëndetësi, e cila vepron si organ i shkallës së dytë si dhe në shërbimet rajonale të Fondit për 
sigurim shëndetësor, duke theksuar vërejtjen e nevojës së veprimit në afatet e parapara ligjore, 
me qëllim të vetëm që përskaj respektimit të parimeve të procedurës administrative, në mënyrë 
të denjë të sigurohet edhe parimi i sigurisë juridike të qytetarëve.

Avokati i popullit, veproi edhe në lidhje me parashtresat në të cilat nevojitej edhe realizimi 
i mbikëqyrjes profesionale nga ana e Odës së mjekëve të RM-së, dhe me qëllim të vetëm që 
të mënjanohen dyshimet për shërbimet e pandërgjegjshme eventuale. Megjithatë, mbikëqyrja 
profesionale nuk u realizua për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Avokati i popullit, 
duke e vlerësuar faktin se Oda e mjekëve duhet ti zbatojë kompetencat e parapara me ligj, 
dorëzoi informacionin me propozim masat deri te ministri për shëndetësi. Propozim masat u 
pranuan me premtimin se nga viti i ardhshëm, shpenzimet për mbikëqyrjen profesionale nga 
ana e Odës së mjekëve do të sigurohen përmes zërave përkatës së buxhetit të Ministrisë.

Gjatë vitit raportues, karakteristike ishte veprimi në lidhje me lëndën e furnizimit të 
barërave në bazë të importimit paralel, për shkak të reaksioneve të shfaqura në opinionin e 
gjerë në lidhje me cilësinë dhe sigurinë e barërave që po furnizohen në këtë bazë, dhe për këtë 
u njoftua opinioni i gjerë. Avokati i popullit pas kontrolleve të realizuara në Agjencinë për barëra 
dhe pas grumbullimit të informacioneve nga institucionet shëndetësore për importimin paralel 
të barërave, si dhe pas analizimit të dispozitave të Ligjit për barërat dhe për mjetet mjekësore, 
deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzoi iniciativën për ndryshimin dhe plotësimin 
e ligjit të lartpërmendur. Përkatësisht, duke u drejtuar nga nevoja për fuqizim të procedurës 
për sigurinë dhe vlerësimin e cilësisë së barërave që lëshohen në qarkullim në Republikën e 
Maqedonisë në bazë të importimit paralele, Avokati i popullit me iniciativën e dorëzuar kërkoi që 
gjatë importimit paralel të barërave, detyrimisht të realizohet vlerësimi profesional i barërave 
nga ana e Komisionit për barërat, të implementohet regjistri i barërave nga importi paralel, të 
kontrollohet çdo seri e barërave të importuara para lëshimit të tyre në qarkullim, të evitohet 
mundësia për lejimin e përkohshëm të lëshimit të barërave në qarkullim, përkatësisht të siguro-
het certifikata e cilësisë së barërave dhe të harmonizohen dispozitat e ligjit në tërësi me rregul-
lativat e BE-së në lidhje me prodhimtarinë dhe lëshimin në qarkullim të barërave dhe mjeteve 
mjekësore.

Duke vepruar në lidhje me iniciativën e paraqitur nga ana e Agjencisë me paraqitjen e 
mendimit nga Ministria për shëndetësi, Avokati i popullit është informuar se e njëjta është pran-
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Konstatime Rekomandime
• Sistemi për mbrojtje shëndetësore dhe 

për sigurime shëndetësore edhe më 
tej ballafaqohet me parregullsi përmes 
kontrolleve të realizuara me vonesë, 
problemet lidhur me statusin e sigurimit 
shëndetësor të qytetarëve, dhe me ko-
hëzgjatjen e madhe të procedurave;

• Akoma është i pranishëm problemi 
lidhur me pagesën kundërligjore të 
kontrolleve gjinekologjike dhe përcjel-
ljen e shtatzënisë nga ana e disa institu-
cioneve shëndetësore private, edhe pse 
mjetet për këtë shërbim janë të parapa-
ra me Programin për nënat dhe fëmijët;

• Vazhdon mosveprimi në pajtim me 
obligimin ligjor për mbikëqyrje profe-
sionale nga ana e Odës së mjekëve të 
Republikës së Maqedonisë, për shkak të 
mos sigurimit të mjeteve financiare;

• Qytetarët vuajnë pasoja të dëmshme 
për shkak të procedurave tejet të gjata 
për zgjidhjen e kërkesave të tyre dhe 
për shkak të veprimit të vonuar dhe jo 
azhur të Fondit për sigurim shëndetësor 
dhe Ministrisë për shëndetësi.

• Të ndërmerren aktivitete sistematike 
për reformimin e sistemit shëndetësor, 
me qëllim të realizimit papengesë të të 
drejtës për mbrojtje shëndetësore të 
qytetarëve dhe për qasje efektive deri te 
shërbimet shëndetësore, në veçanti për 
kategoritë e cenuara të qytetarëve;

• Fondi për sigurim shëndetësor, në 
mënyrë të vazhdueshme të kryej kon-
trollet në institucionet shëndetësore 
private gjinekologjike në lidhje me pag-
esën e participimit për shërbimet shën-
detësore të cilat janë falas dhe që janë 
të përfshira me mjetet nga Programi për 
nënat dhe fëmijët;

• Ministria për shëndetësi si organ kom-
petent në fushën e shëndetësisë, të 
sigurojë mjete financiare për realizimin e 
mbikëqyrjes profesionale nga ana e Odës 
së mjekëve të Republikës së Maqedo-
nisë; 

• Fondi për sigurim shëndetësor dhe 
Ministria për shëndetësi të ndërmarrin 
veprime përkatëse, duke i përfshirë edhe 
ndryshimet ligjore për eliminimin e prob-
lemit lidhur me mungesën e azhurnimit 
dhe kohëzgjatjes së madhe të proce-
durave administrative, me qëllim që 
qytetarët në afate të parapara ligjore të 
mund t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Avokati i popullit përmes Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të perso-
nave që ballafaqohen me pengesa, gjatë kësaj periudhe raportuese veproi në lidhje me par-
ashtresat e paraqitura nga fëmijët, anëtarë të familjeve dhe nga familjarë të tjerë të afërt të 
fëmijëve. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit veproi edhe me kërkesë të organizatave civile 
për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ndërsa për shkak të shqyrtimit të shkeljeve të drejtave 
të një grupi më të madh të fëmijëve / personave që ballafaqohen me pengesa, me iniciativë të 
tij hapi procedura për 12 raste.

Është i pakontestueshëm konstatimi për involvimin dhe keqpërdorimin e nxënësve nga 
ana e personave përgjegjës në shkollat e mesme, me përfshirjen e tyre në protesta gjatë kohës 
së procesit mësimor. Në të njëjtën kohë, brengos fakti se në shtetin tonë ekzistojnë forma të 

TË DREJTAT E FËMIJËVE

uar dhe se Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas përcaktimit të propozimit për ndryshim dhe 
plotësim të Ligjit për barërat dhe ndihmëset mjekësore, në seancën e mbajtur të saj në fillim të 
muajit janar të vitit 2018 e ka dorëzuar për miratim deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.
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Numri më i madh i parashtresave të dorëzuara, janë në lidhje me të drejtat e fëmijëve, 
të cilat të drejta i realizojnë në familje. Organet dhe institucionet kompetente për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve manifestuan përkushtim të pamjaftueshëm kur bëhet fjalë për realizi-
min e të drejtës së raporteve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta në mes fëmijëve dhe 
prindërve me të cilët ata jetojnë. Këto vërejtje ishin edhe shkaku për zmadhimin e ankesave në 
lidhje me veprimin e ekipeve profesionale në suaza të qendrave për punë sociale, me vërejtjet 
nga prindërit e fëmijëve se vendimet për realizimin e të drejtës për takimet e fëmijëve me prin-
din me të cilin nuk jetojnë, janë në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijëve dhe më 
tepër i mbrojnë dhe i favorizojnë të drejtat e njërit prej prindërve se sa interesat e fëmijëve. 
Më tutje, për shkak të mos zbatimit të aktvendimit për takime dhe për shkak të pengimeve nga 
ana e njërit prej prindërve, shpesh te fëmijët shfaqet rezistenca për takime me nënën / babin, 
kurse qendrat në vend që ti ndërmarrin masat e përcaktuara me ligjin për familje, ata vetëm 
në mënyrë sipërfaqësore përmes takimeve jo permanente dhe përmes këshillimeve kanë bërë 
përpjekje që të tejkalohen gjendjet konfliktuoze dhe raportet në mes prindërve.

Duke i pasur parasysh gjendjet e tilla edhe konstatimet e Avokatit të popullit për mungesën 
e efikasitetit të qendrave për punë sociale në lidhje me përcjelljen e realizimit të së drejtës 
prindërore dhe realizimit të aktvendimeve për takime të cilat ata i miratojnë, gjatë vitit 2017 
Avokati i popullit realizoi hulumtime dhe pas kësaj përpiloi Raportin e posaçëm lidhur me gjend-
jet me realizimin e të drejtës së fëmijëve, të raporteve personale dhe kontakteve me prindërit 
me të cilin nuk jeton. Në raport janë përfshirë edhe pikëpamjet përfundimtare lidhur me gjend-
jen e realizimit të së drejtës prindërore dhe veprimeve të IP Qendrave mes komunale për punë 
sociale dhe Gjykatave themelore në Republikën e Maqedonisë, në këtë aspekt.

Me raportin e lartpërmendur u informua edhe ministri për punë dhe politikë sociale në 
takimin e përbashkët me të gjithë drejtorët dhe profesionistët në Qendrat ndërkomunale për 
punë sociale, në të cilin takim mori pjesë edhe Avokati i popullit. Për ndryshme, ky raport i 
konfirmoi konstatimet  shumëvjeçare të Avokatit të popullit se parimet kryesore të Konventës 
për të drejtat e fëmijëve – interesi më i mirë, e drejta e pjesëmarrjes, dhënia e mendimit dhe 
mos diskriminimi, më shumë janë parime deklarative se sa esenciale, me të cilat udhëhiqen or-
ganet dhe institucionet të cilat duhet të kujdesen për fëmijët, të drejtat dhe interesat e tyre. Në 
mënyrë plotësuese, përmes hulumtimit u konfirmua se ekipet profesionale jo çdo herë i ndër-
marrin masat në pajtim me ligjin dhe se të njëjtit nuk janë në gjendje që të ndikojnë në mënyrë 
efikase mbi prindin i cili e pengon të drejtën e takimit të fëmijës me prindin tjetër. Në këtë kup-
tim, Avokati i popullit konstatoi mungesën e mekanizmit për përcjellje efikase të aktvendimeve 

Të drejtat e fëmijëve në familje 

pa regjistruara të përkujdesjes së fëmijëve, në të cilat praktikohen rite dhe rituale fetare që 
bien ndeshë me Kushtetutën, Ligjin për mbrojtje e fëmijëve dhe me Konventën për të drejtat e 
fëmijëve.

Nga ana tjetër, akoma kemi shkolla që praktikojnë ndarjen e fëmijëve dhe segregacionin 
e tyre në baza etike, si dhe institucione të cilat në shikim të parë, duke i respektuar traditat e 
etnikumeve të përcaktuara, i mbyllin sytë para faktit se fëmijët e moshës së mitur krijojnë lid-
hje në bashkësi jashtë martesore dhe me këtë në vend që ta mbrojnë interesin më të mirë të 
fëmijëve, ata shkaktojnë shkeljen e të drejtave të tyre.

Nuk vërehet përparimi as për nga aspekti i realizimit të mbrojtjes së të drejtave të fëmi-
jëve/personave që ballafaqohen me pengesa në asnjërën prej fushave, në veçanti në sistemin 
arsimor ku pa mëdyshje është konstatuar se edhe në arsimin e mesëm inkluzioni i fëmijëve dhe 
i të rinjve që ballafaqohen me pengesa, është sipërfaqësor dhe larg nga implementimi real.

Forma institucionale e përkujdesjes së fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdesjen e prindërve, 
nuk  siguron mbrojtjen e tërësishme dhe përkatëse, as që kontribuon që fëmija të ndjehet dhe 
të rritet sikur edhe fëmijët tjerë që rriten në gjirin familjar. Përskaj lartpërmendurës, akoma 
është i pranishëm edhe problemi i qasjes deri te të drejtat dhe mbrojtja efikase e fëmijëve lindja 
e të cilëve nuk është regjistruar në librin e të lindurve, dhe me këtë fëmijë i janë nënshtruar 
rrezikut permanent të çfarëdo lloji. Për fëmijët që përdorin drogat dhe substancat tjera psiko 
– trope, shteti nuk ka implementuar sistemin e zbulimit dhe të parandalimit të hershëm, mun-
gojnë edhe protokollet për shërim përkatës, mungon edhe qendra e posaçme mjekësore për 
trajtim të fëmijëve që keqpërdorin drogat.
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Një numër i konsiderueshëm i parashtresave u paraqitën nga prindërit për mbrojtjen e 
fëmijëve nga dhuna e shkaktuar nga kuadri mësimdhënës dhe nga shërbimet shkollore, si dhe 
për mbrojtje nga dhuna e shkaktuar nga bashkë moshatarët. Shqetësuese janë të dhënat se 
dhuna akoma po zbatohet si masë arsimore dhe pedagogjike nga ana e kuadrove mësimdhë-
nëse, por edhe nga ana e të punësuarve në Shërbimet për sigurim që janë të angazhuara nga 
ana e shkollës për ofrimin e sigurimit të fëmijëve.

Avokati i popullit duke vepruar në lidhje me këto parashtresa para organeve kompetente 
në shkollat dhe në komunat, e përfshiu edhe Inspektoratin shtetëror të arsimit me qëllim të 
përcaktimit të gjendjeve, dhe me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe sanksionimi i 
sjelljeve të tilla. Gjatë kësaj, qartë dhe pa mëdyshje rekomandon respektimin e integritetit fizik, 
moral dhe mental të personalitetit të fëmijëve nga ana e kuadrove arsimore, profesionale dhe të 
kuadrove tjera në shkollat, duke theksuar vërejtjen se është e palejuar prezenca dhe përdorimi 
i çfarë lloji të dhunës mbi fëmijët, duke përfshirë edhe rastet kur i njëjti gjendet në shkollë.

Pas intervenimeve të Avokatit të popullit, u konfirmuan pohimet për ushtrimin e dhunës në 
dy shkollat fillore, pas kësaj ndaj arsimtarit u iniciua procedura disiplinore dhe i njëjti u dënua 
me mjete financiare nga ana e drejtorit i cili ka vazhduar përcjelljen e sjelljes dhe raportit të 
arsimtarit. Në rastin e dytë, që kishte të bëjë me një të punësuar në Shërbimin për sigurim, 
shkolla e anuloi kontratën për angazhim pune dhe ky person më tej nuk ishte i angazhuar për 
sigurimin e shkollës, dhe nga ana e stacionit kompetent policor atij i është përcaktuar kundërva-
jtja në pajtim me Ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe paqes publike dhe i është shqiptuar 
gjoba.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën për mbrojtje nga dhuna mbi fëmijët e përku-
jdesur në IP për përkujdesjen e fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore, institucioni 
nuk i konfirmoi pohimet për ushtrimin e dhunës mbi fëmijën nga ana e edukatorit, por pas re-
komandimeve të dhëna nga Avokati i popullit, edukatori u transferua në një vend tjetër pune me 
kontakte të kufizuara me fëmijët, dhe në të njëjtën kohë institucioni për të gjithë të punësuarit 
organizoi trajnimin për detektimin dhe ballafaqimin me fëmijën – viktimë e dhunës. 

Avokati i popullit apeloi deri te organet dhe institucionet kompetente në të cilat fëmijët i 
realizojnë të drejtat e tyre, të njëjtit ti trajtojnë si subjekte – bartës të drejtave dhe të obligi-
meve dhe gjatë kësaj të sigurojnë mjedisin në të cilin siguria e fëmijëve dhe zbatimi i metodave 
jo të dhunshme nga ana e kuadrove arsimore dhe kuadrove tjera do të jetë prioritet, me res-
pektimin e fëmijëve dhe nxitjen e respektimit të ndërsjellë.

Dhuna familjare dhe lloje të tjera të dhunës ndaj fëmijëve dhe midis fëmi-
jëve

dhe të vendimeve për realizimin e të drejtës së takimit të fëmijës me prindin me të cilin nuk 
jeton dhe se rrallë herë ndërmerren masa ndaj prindit i cili e pengon realizimin e kontakteve të 
fëmijës, gjë që shkakton pasoja negative mbi zhvillimin e fëmijës. 

Në lidhje me këtë, por edhe me shumë të drejta të fëmijës në suaza të familjes, Avokati 
i popullit i rekomandoi Ministrisë për punë dhe politikë sociale që të ndërmerr masa të vazh-
dueshme për përcjelljen e veprimit të qendrave për punë sociale, si dhe masat për mbikëqyrjen 
e punës profesionale të ekipeve kompetente për lidhjet martesore dhe për familjet, kujdestaritë, 
mbrojtjen e fëmijëve dhe masa të ngjashme. Në të njëjtën kohë u dhanë rekomandime deri te 
qendrat, me qëllim të parandalimit dhe mbrojtjes ndaj shkeljes së të drejtave të fëmijëve, që të 
punojnë me familjet e rrezikuara, dhe për këtë gjë nevojitet trajnimi i vazhdueshëm i ekipeve 
profesionale për detektimin e interesave më të mirë të fëmijëve dhe për veprimin në drejtim të 
respektimit të këtij parimi.
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Gjetja e zgjidhjes në lidhje me problemin e mos regjistrimit në librin e amzë të të lindurve,  
të fëmijëve që i përkasin bashkësisë etnike rome, ishte njëri prej prioriteteve të Avokatit të 
popullit gjatë kësaj periudhe raportuese.

Në fakt, në lidhje me këtë problem u paraqitën parashtresa nga ana e prindërve dhe nga 
ana e një organizate civile rome, në bazë të të cilave Avokati i popullit në vazhdimësi ndërmori 
veprime ndaj qendrës për punë sociale si organ kujdestar si dhe ndaj drejtorisë për udhëheqjen 
e evidencës amë, dhe të cilat veprime rezultuan me pranimin e vërejtjeve dhe me regjistrimin 
e fëmijëve në librin e amzës së të lindurve.

Avokati i popullit, gjatë punës së deritanishme në disa fusha të ndryshme e perceptoi 
problemin dhe vështirësitë e personave të cilët nuk janë të regjistruar në librin amzë të të 
lindurve, përkatësisht problemet e personave që janë pa identitet të pranuar për nga aspekti 
juridik, pa emrin personal dhe mbiemrin, adresën e vendbanimit dhe numrin e vetëm të amzës, 
dhe në mesin e të cilëve pjesa më e madhe prej tyre janë fëmijë. 

Është i pakontestueshëm fakti se këta fëmijë nuk kanë qasje deri te e drejta e mbrojtjes 
shëndetësore, arsimit, mbrojtjes sociale dhe etj., dhe në rastet kur prindërit e tyre parashtro-
jnë kërkesën për regjistrimin plotësues në librin e amzës së të lindurve, ata ballafaqohen me 
pengesa për shkak të pamundësisë që ti dorëzojnë dokumentet e nevojshme si dëshmi për 
përcaktimin e kohës dhe vendit të lindjes, me këtë ata janë të ekspozuar në rrezik social dhe 
shëndetësor, me pasoja serioze mbi jetën e tyre.

Duke pasur parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë paraqiti iniciativë për ndryshimin e Ligjit për procedurën jashtë kontestuese me 
propozimin që të përcaktohet një kapitull i ri – Procedura për përcaktimin e kohës dhe vendit 
të lindjes nga ana e gjykatës kompetente, dhe me këtë do të përcaktohej edhe afati në të cilin 
gjykata do të sjell vendimin si dhe ndryshimin e Ligjit për evidencën e amzës, në mënyrën me 
të cilën do të parashikohet regjistrimi në bazë të vendimit gjyqësor.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e pranoi iniciativën dhe e detyroi Ministrinë për drejtë-
si dhe Ministrinë për punë dhe politikë sociale që të ndërmarrin masat për ndryshimet përkatëse 
dhe plotësimet e dispozitave të theksuara ligjore, gjë që sipas Avokatit të popullit është për tu 
përshëndetur, për faktin se realisht mund të tejkalohen problemet lidhur me fëmijët e pa regjis-
truar në librin e amzës, pjesa më e madhe e të cilëve i përkasin pjesëtarëve të bashkësisë rome. 

Nga ana tjetër, duke i përcjell gjendjet lidhur me sigurimin, realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve, si dhe gjatë kontakteve me organizatat jo qeveritare, Avokati i popullit e 
vërejti problemin me të a.q. lidhjet martesore me personat e mitur dhe pasojat për personat 
e mitur nga lidhja e bashkësisë jashtë martesore. Përkatësisht, është i pakontestueshëm fakti 
se edhe pse ekzistojnë lidhjet martesore me personat e mitur, asnjë prej organeve nuk mban 
evidencën për këtë problem. Përkundrazi, heshtazi lejohet krijimi i bashkësisë jashtë martesore 
me dhe në mes personave të mitur (fëmijëve) edhe pse të njëjtit akoma nuk janë të moshës së 
pjekur që objektivisht dhe seriozisht ti kuptojnë obligimet e jetës jashtë martesore.

Sipas Avokatit të popullit, ky problem në Republikën e Maqedonisë nuk është aktualizuar 
në masë të mjaftueshme, mungon mekanizimi për përcjellje nga ana e institucioneve kompe-
tente, por edhe rregullativa juridike nuk e detekton në masë të mjaftueshme dhe nuk i sank-
sionon veprimet e tilla. Përkatësisht, Ligji për familjen nuk rregullon rastet kur personi (fëmija) 
lidh kurorë në bashkësinë jashtë martesore me ndonjë person tjetër i cili nuk është i moshës 
së pjekur, e as çështjen në lidhje me bashkësinë jashtë martesore me personin (fëmijën) që 
ka mbushur 16 vite dhe i cili nuk ka mbushur 18 vite të jetës, gjë që është një prej shkaqeve 
për mungesën e evidencës së bashkësive jashtë martesore në mes dhe me personat e moshës 
së mitur (fëmijëve). Përskaj kësaj, nuk ekzistojnë programe efikase dhe masa për zgjidhjen e 
problemit lidhur me bashkësitë jashtë martesore të fëmijëve (të personave të moshës së mitur) 
në Republikën e Maqedonisë, kurse institucionet nuk mund të reagojnë në mënyrë përkatëse 
dhe të veprojnë në pajtim me interesin më të mirë të fëmijëve, në rastet kur prindërit ose per-
sonat tjerë / institucionet paraqesin rastet e lidhjes së bashkësisë jashtë martesore me person 
/ fëmijë tjetër.

Në drejtim të veprimit parandalues, por edhe për pengimin e përhapjes së mëtutjeshme të 
dukurisë së lidhjeve martesore të personave të mitur (lidhjeve martesore të fëmijëve), Avokati 

Të drejtat e fëmijëve që i përkasin grupeve vulnerabile dhe të margji-
nalizuara
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i popullit deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë paraqiti iniciativë për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për familjen, Kodin penal dhe Ligjin për arsimin e mesëm. Gjatë kësaj, 
rekomandoi që Ligji për familjen të plotësohet me dispozitën me të cilën do të ndalohet të 
jetuarit e personave të moshës së mitur në bashkësinë jashtë martesore dhe të parashikohen 
përjashtime, me kushte të njëjta edhe në procedurën e përcaktuar me ligj, të lejohet jeta në 
bashkësitë jashtë martesore të personave të moshës së mitur që kanë mbushur 16 vite dhe 
nuk kanë mbushur 18 vite, me këtë do të barazohet bashkësia jashtë martesore me bashkësinë 
martesore, dhe do të themelohet edhe sistemi i evidentimit të bashkësive jashtë martesore të 
personave të moshës së mitur, dhe me persona të moshës së mitur – gjë që për momentin nuk 
ekziston. 

Në pajtim me këtë, Avokati i popullit rekomandoi ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjed-
hor me qëllim të sanksionimit të gjendjes kur personi i moshës së pjekur në bashkësi jashtë 
martesore me një person që ka mbushur 16 vite, dhe nuk ka mbushur 18 vite, me ose pa pël-
qimin e prindërve ose kujdestarëve. Gjithashtu, rekomandon plotësimin e Ligjit për arsim të 
mesëm me implementimin e obligimit për prindërit që të paraqesin rastet kur braktiset procesi 
arsimor për shkak të formimit të bashkësisë martesore, përkatësisht bashkësisë jashtë marte-
sore nga ana e fëmijës së tyre, dhe këtë fakt shkollat detyrimisht ta regjistrojnë në përmbled-
hjen e të dhënave për nxënësin. 

Kjo iniciativë e Avokatit të popullit, u pranua nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqe-
donisë dhe me këtë sipas Avokatit të popullit përskaj të tjerave do të mundësohet që institucio-
net kompetente të veprojnë në mënyrë të harmonizuar dhe të ndërmarrin aktivitete në rastet e 
themelimit të bashkësive jashtë martesore dhe ti mbrojnë të drejtat e personave nga themelimi 
i lidhjeve martesore me fëmijët. 

Avokati i popullit, në periudhën raportuese në lidhje me gjendjen e fëmijëve pa prindër 
dhe pa përkujdesje prindërore, si dhe sigurimin e parandalimit dhe të mbrojtjes së fëmijëve që 
i keqpërdorin drogat dhe substancat tjera psiko – tropike, realizoi dy hulumtime sipas të cilave 
përpiloi dhe Raportet e posaçme. Nga kontrollet në Institucionet publike për përkujdesjen e 
fëmijëve në Manastir dhe në Shkup, pa mëdyshje u konstatua se kujdesi institucional dhe mbro-
jtja e cila u sigurohet fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore akoma gjendet në fazë 
të zbatimit edhe pse tendencat shtetërore sillen drejtë deinstitucionalizimit.  

Edhe më tej, është i konsiderueshëm numri i fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdesje 
prindërore në suaza të institucioneve, gjatë kësaj brengosin informacionet se në Entin për fëmi-
jët e porsa lindur në Manastir dhe në Entin “11 Tetori” – Shkup, evidentohen fëmijët të cilët e 
tejkalojnë moshën e përcaktuar për vendosjene tyre në këtë institucion, përkatësisht të njëjtit 
janë me qëndrim më të gjatë në institucionin. Për shkak të numrit të madh të fëmijëve në këto 
institucione është pamundësuar trajtimi dhe qasja ndaj çdonjërit prej fëmijëve – shfrytëzues, 
gjatë kësaj në veçanti brengos fakti i fituar nga bisedimet me këta fëmijë se ata nuk ndjehen 
të dashur nga të tjerët dhe se perceptimet e fëmijëve të tjerë për të njëjtit është se ata janë 
“fëmijë problematik”, si dhe prania e vazhdueshme e qëndrimit stereotip të personave më të 
rritur që i perceptojnë të njëjtit sikur “fëmijë të entit”.

Nga ana tjetër, hulumtimet lidhur me gjendjen e fëmijëve që keqpërdorin drogat dhe 
substancat e tjera psiko – trope, konfirmoi se mungon sistemi për zbulim të hershëm dhe për 
parandalim të keqpërdorimit të drogave në mesin e fëmijëve, profesionistët që punojnë në 
suaza të institucioneve kompetenca e të cilave është mbrojtja e fëmijëve dhe interesi më i mirë i 
tyre, nuk e detektojnë rrezikun e keqpërdorimit të drogave dhe të substancat tjera psiko – trope 
te fëmijët. Në institucionet shëndetësore, nuk ekzistojnë seksione përkatëse për mbrojtjen dhe 
trajtimin e këtyre fëmijëve, e as programe përkatëse për rehabilitimin dhe risocializimin e tyre, 
protokolle për shërim përkatës ose qendër të posaçme mjekësore për trajtimin e tyre.

Avokati i popullit, këtë problem do të vazhdoj ta përcjellë edhe gjatë vitit të ardhshëm, 
dhe në pajtim me kompetencat, në bashkëpunim me të gjitha organet e involvuara, entet dhe 
institucionet në nivel lokal dhe qendror, duke përfshirë edhe organizatat civile nga kjo fushë, 
do ta aktualizojnë këtë çështje me qëllim të gjetjes së zgjidhjes më përkatëse për mbrojtjen e 
fëmijëve të cilët i keqpërdorin drogat dhe substancat e tjera psiko – trope.
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Në lidhje me realizimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve – imigrantëve / refugjatëve 
u parashtruan një numër i vogël i parashtresave, por veprimi në lidhje me të njëjtit tregoi se 
problemi përfshin një numër të madh të fëmijëve refugjat.

Përkatësisht, Avokati i popullit duke vepruar në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga 
“Megjashi” për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga familjet e refugjatëve nga Kosova, të 
vendosura  në ndërtesën sociale në fshatin Vizbeg, në lidhje me realizimin e të drejtës për ar-
sim, ndërmori veprime ndaj Qendrës për refugjatët dhe për shtetasit e huaj pranë Ministrisë 
për punë dhe politikë sociale, shkollat fillore “26 Korriku” dhe “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid”, nga 
komuna e Shtuto Orizares, dhe realizoi edhe vizitën e familjeve të vendosura  në objektin e lart-
përmendur. Në të njëjtën kohë, në drejtim të tejkalimit të problemit, Avokati i popullit realizoi 
bashkëpunim edhe me Zyrën e UNHCR në Shkup. 

Veprimet e ndërmarra nga ana e Avokatit të popullit rezultuan me sukses, ashtu që fëmijët 
e vendosur në ndërtesën sociale në fshatin Vizbeg, filluan me vijimin e procesit mësimorë në 
shkollë me transport të organizuar nga ana e Qendrës për integrimin e refugjatëve dhe nën-
shtetasve të huaj dhe zyrën e Komisariatit të lartë për refugjatët në Shkup.

Avokati i popullit, gjatë veprimit konstatoi edhe lëshime të tjera në lidhje me familjet – ref-
ugjate nga Kosova të cilat janë të vendosur në objektin e lartpërmendur, në veçanti për nga as-
pekti i realizimit të drejtës për asistencë sociale për disa prej refugjatëve dhe për mos dhënien 
e numrave të amzës për disa prej fëmijëve të porsa lindur.

Në lidhje me këto çështje, Avokati i popullit ndërmori veprime edhe ndaj Sektorit për azil 
pranë Ministrisë për punë të brendshme dhe Ministrisë për punë dhe politikë sociale që rezultuan 
me tejkalimin e problemit, përkatësisht me dhënien e aktit për statusit nën mbrojtje subsidiare 
të fëmijëve dhe me këtë u mënjanuan pengesat edhe për realizimin e asistencës monetare so-
ciale.

Avokati i popullit në lidhje me problemet me të cilat ballafaqohen familjet e refugjatëve 
nga Kosova, në vitin raportues organizoi takimin tematik nga i cili rezltuan konkluzione konk-
rete për të gjitha organet konkrete për zgjidhjen e problemeve dhe çështjeve lidhur me këta 
persona.

Përskaj veprimit të lartpërmendur, Avokati i popullit mori pjesë aktive në evenimentet 
dhe aktivitetet e organizuara nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare për përmirësimin e 
gjendjes së fëmijëve refugjatë, kërkues të azilit, personave nën mbrojtje subsidiare, shtetasve 
të huaj dhe fëmijëve pa nënshtetësi. Në këtë kontekst, Avokati i popullit e dha kontributin e tij 
në grupin e punës të projektit të përkrahur nga UNICEF në temën: “Qasja deri te procesi arsi-
mor i fëmijëve dhe migrantëve si proces kryesor për integrimin e tyre”. Ky aktivitet rezultoi me 
përpilimin e publikimit me titull të njëjtë, në të cilin përskaj tjerave janë dhënë rekomandimet 
për ndryshime dhe plotësime të kornizës juridike për arsim, me qëllim të garantimit të qasjes 
së tërësishme dhe të pa penguar të këtyre fëmijëve në sistemin arsimor.

Të drejtat e fëmijëve migrantë/refugjatë  

Në lidhje me realizimin e së drejtës për mbrojtje shëndetësore të fëmijëve, Avokati i pop-
ullit veproi për një numër relativisht të vogël të parashtresave të paraqitura, ndërsa në disa  
raste inicioni procedurë edhe me iniciativë të tij, me qëllim të mbrojtjes së drejtës për shëndet 
te kategoritë e caktuara të fëmijëve. Në këtë drejtim, duke vepruar në lidhje me parashtresën e 
paraqitur në emër të grupit të prindërve të fëmijëve të sëmurë nga fibroza cistike dhe pacientët 
e sëmurë me fibrozë cistike, konstatoi pamundësinë që këta persona/fëmijë në një vend të 
vetëm të mund t’i realizojnë trajtimet dhe kontrollimet e nevojshme mjekësore, për faktin se 
dosjet mjekësore nga Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Shkup, nuk janë transferuar në IPSH 
Instituti për sëmundje të mushkërive te fëmijët – Kozle, në suaza të të cilit është hapur edhe 
Qendra për fibrozë cistike. 

Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve që vuajnë nga fibroza cistike, Avokati i 
popullit dorëzoi vërejtjet deri te IPSH Klinika Universitare për sëmundje të fëmijëve, me kërkesë 
që të ndërmerren masa për realizimin papengesë të të gjitha kontrolleve në një vend për pa-

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve
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cientët që lëngojnë nga fibroza cistike, në mesin e të cilëve edhe ekzaminimet mikro-biologjike, 
pulmologjike, trajtime fizio-terapeutike gjatë shërimit. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit e 
theksoi nevojën e respektimit dhe realizimit të tërësishëm të kontratës për marrjen e regjistrit 
për fibrozë cistike.

Në lidhje me gjendjet e theksuara, Avokati i popullit e njoftoi edhe Ministrinë për shën-
detësi, përkatësisht Sektorin për mbrojtje shëndetësore sekondare dhe terciare dhe kërkoi që 
të ndërmerren masa urgjente dhe të pa prolonguar për përcaktimin e sistemit për realizim dhe 
mbrojtje shëndetësore të pacientëve që vuajnë nga fibroza cistike.  

Ministria për shëndetësi, për tejkalimin e gjendjeve të lartpërmendura, paraqiti shkresë 
deri te IPSH Klinika për sëmundjet e fëmijëve dhe e detyroi të njëjtën që në afat prej pesë ditëve 
të realizojë pranim – dorëzimin e dokumentacionit mjekësor për pacientët në IPSH Instituti për 
sëmundje të mushkërive të bardha te fëmijët – Kozle, pas kësaj pacientëve – fëmijëve që vuajnë 
nga fibroza cistike sërish t’u mundësohet që në tërësi të pranojnë mbrojtjen e nevojshme shën-
detësore dhe trajtimin në një vend të vetëm. 

Gjithashtu, duke vepruar në lidhje me parashtrimin e paraqitur nga prindi në lidhje me mos 
pranimin e të drejtës së fëmijës për ndihmësen ortopedike – korsetin për skoliozë pas rekoman-
dimeve të dhëna nga kirurgu ortopedik, Avokati i popullit u drejtua deri te shërbimi rajonal i 
Fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë në Shkup dhe pas kësaj u njoftua 
se fëmija nuk mund ta realizojë të drejtën për ndihmësen e re ortopedike për shkak se si person 
i siguruar nuk posedon kontinuitetin e sigurimit shëndetësor prej gjashtë muajve në ditën e pra-
nimit të vërtetimit në Fondin për sigurime shëndetësore.

Avokati i popullit, duke pasur parasysh përgjigjen e tillë, dorëzoi rekomandime deri te drej-
tori i Fondit dhe gjatë kësaj në mënyrë transparente e parashtroi pyetjen vijuese: Vallë shërbimi 
rajonal në raste të tilla e merr parasysh standardin ndërkombëtar – interesin më të mirë të 
fëmijës, përkatësisht nenin 3 të Konventës për të drejtat e fëmijëve, sipas së cilës në të gjitha 
aktivitetet që kanë të bëjnë me fëmijët, me rëndësi primare janë interesat e fëmijëve pa marrë 
parasysh faktin nëse këto interesa i realizojnë në institucionet publike apo private për mbrojtje 
sociale, gjykatat, organet administrative ose trupat ligjdhënëse?

Nga ana tjetër, Avokati i popullit theksoi vërejtjen se mbrojtja e shëndetit dhe parandalimi 
i pasojave të dëmshme mbi jetën e fëmijëve, duhet të jenë prioritet gjatë veprimit të organeve 
dhe institucioneve, të cilat pa mëdyshje duhet ti zbatojnë ligjet dhe aktet nën ligjore, por para 
se gjithash duhet të udhëhiqen nga interesat e fëmijëve, në veçanti kur bëhet fjalë për shëndetin 
dhe jetën e tyre. Në këtë kontekst, Avokati i popullit e përkujtoi Fondin se bëhet fjalë për një 
fëmijë me gjendje të rëndë shëndetësore, të cilit për shkak të diagnozës së përcaktuar i është 
vështirësuar frymëmarrja, dhe ekziston frika e bazuar se kjo gjendje mund të rezultojë me 
pasoja serioze mbi shëndetin e fëmijës, si dhe të rrezikojë jetën e tij nëse nuk ndërmerren masa 
urgjente. Për këtë arsye, Avokati i popullit i rekomandoi drejtorit që në pajtim me kompetencat 
të urdhërojë që edhe një herë të shqyrtohet rasti i lartpërmendur, gjatë kësaj t’i marrë parasysh 
interesat më të mira të fëmijës, Fondi për shëndetësi i Republikës së Maqedonisë ta sigurojë re-
alizimin e tërësishëm të të drejtës së fëmijës për mbrojtje shëndetësore përkatëse, në kohën e 
duhur dhe papengesë, përmes sigurimit të veglës ndihmëse ortopedike.

Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit i nxitur nga një rast në të kaluarën kur për shkak të 
veprimit të vonuar, përkatësisht për shkak të veprimit të prolonguar të organeve kompetente, 
fëmija me diagnozë të njëjtë ose të ngjashme e ka humbur jetën, për këtë arsye propozoi që të 
shqyrtohet Rregullorja për indikacionet lidhur me realizimin e të drejtës për veglat ortopedike 
dhe për veglat e tjera në kontekst të respektimit të parimit të interesit më të mirë të fëmijëve 
dhe të drejtës që fëmijët të gëzojnë nivelin më të lartë të mbrojtjes shëndetësore.

Fondi për shëndetësi i Republikës së Maqedonisë, mbeti në qëndrimit se nuk janë  përm-
bushur kushtet ligjore për 6 muaj të sigurimit shëndetësor të fëmijës përmes prindërit të tij, 
kurse pozitivisht u prononcua në lidhje me pjesën e rekomandimit për ndryshimin e dispozitave, 
me qëllim që të sigurohet mbrojtja shëndetësore e fëmijëve si e drejtë e garantuar me Kon-
ventën për të drejtat e fëmijëve.
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E drejta e arsimimit të fëmijëve edhe këtë vit u përcoll me një sërë të shkeljeve nga ana 
e organeve kompetente.

Avokati i popullit, konstatoi vështirësi dhe pengimin e fëmijëve për nga aspekti i realizimit 
të së drejtës për regjistrim në sistemin e arsimit fillor dhe të mesëm, mos sigurimin e transportit 
të nxënësve si dhe përcjelljen e procesit arsimor gjatë formimit të paraleleve, involvime politike 
të fëmijëve nga ana e drejtorëve në disa prej shkollave të mesme, si dhe influencime religjioze 
të fëmijëve të moshës para shkollore në një objekt i cili për nga aspekti formal nuk është reg-
jistruar si çerdhe e fëmijëve.

Duke vepruar në lidhje me parashtresat për mbrojtje nga segregacioni i nxënësve të 
bashkësisë etnike rome, Avokati i popullit pas mbikëqyrjeve të realizuara në SHMQSH “Arseni 
Jovkov” dhe në Shkollën e mesme “Shaip Jusuf” në Shkup, nuk mund të konstatoj segregacione 
të nxënësve – të bashkësisë etnike rome, përmes çregjistrimit të tyre nga shkolla e mesme 
“Arseni Jovkov” dhe regjistrimit të tyre në shkollën e mesme në Shuto Orizare, duke e pasur 
parasysh faktin se çregjistrimi i nxënësve është realizuar me kërkesë të prindërve të tyre, për-
katësisht me kërkesë të vetë nxënësve.

Nga ana tjetër, Avokati i popullit konstatoi segregacionin e fëmijëve të përkatësisë etnike 
rome gjatë regjistrimit në klasën e parë të Shkollës fillore “Goce Dellçev” – Shtip, dhe për këtë 
arsye paraqiti vërejtje deri te drejtori i shkollës me kërkesën deri te Inspektorati shtetëror i ar-
simit që të realizojë mbikëqyrje inspektuese, pas kësaj me procesverbal inspektorati i arsimit e 
konfirmoi saktësinë e pohimeve të theksuara.

Për shkak të seriozitetit të këtij rasti, në veçanti për shkak të faktit se drejtori i shkollës në 
vend që të ndërmerr masa ai dorëzoi përgjigje në të cilën thirret në kërkesën e prindërve që nuk 
i përkasin përkatësisë etnike rome, se ata do t’i çregjistrojnë fëmijët e tyre nga kjo shkollë nëse 
realizohet ripërcaktimi i ri i nxënësve nëpër paralelet, Avokati i popullit e informoi Kryetarin e 
Komunës së Shtipit me rekomandimin që masat dhe politikat arsimore të komunës të realizohen 
në drejtim të desegregimit  të sistemit arsimor, respektimit të multietnicitetit dhe diversitetit. 
Në të njëjtën kohë, u dhanë rekomandime që shkollat të realizojnë aktivitete në mesin e nxë-
nësve, me përfshirjen e prindërve, me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe nivelit për integrimet 
ndëretnike dhe përparësitë e tyre për sistemin arsimor, por edhe për jetën në përgjithësi.

Gjithashtu për shkak të senzibilitetit të kësaj dukurie, Avokati i popullit deri te Ministria 
për arsim dhe shkencë paraqiti Mendim me propozimin që të ndërmerren masa dhe aktivitete 
në lidhje me problemin e mundshëm të largimit të nxënësve të përkatësisë etnike rome vetëm 
në një shkollë ose të regjistrimit të paraleleve të pastra etnike. Në këtë drejtim e theksoi Planin 
Strategjik të Ministrisë për arsim dhe shkencë, sport dhe kulturë, të cilat me implementimin e 
tyre do të mund të kontribuonin për pengimin e çfarëdo lloji dhe forme të diskriminimeve në 
sistemin e arsimit.

Kryetari i komunës e pranoi Rekomandimin e dhënë nga Avokat i popullit dhe njoftoi se 
gjatë regjistrimit të ardhshëm të nxënësve në mënyrë strikte do të respektohet aspekti i mul-
tietnicitetit gjatë formimit të paraleleve. Në të njëjtën kohë, Ministria për arsim dhe shkencë e 
pranoi Mendimin e dhënë nga Avokati i popullit duke theksuar se në vazhdimësi do të ndërmer-
ren aktivitete në drejtim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e sistemit arsimor dhe të edukim-
it të nxënësve, si dhe nevojën për qasje integruese në suaza të sistemit arsimor.

Avokati i popullit, pas pranimit të informacioneve nga mjetet e informimit publik se nga 
ana e disa drejtorëve në disa shkolla të mesme nga Prilepi dhe Shkupi, nxënësit kanë nxitur 
dhe motivuar që të kyçen dhe ti përkrahin protestat e iniciativës civile “Për Maqedoninë e për-
bashkët”, inicioi procedurë me iniciativë të tij. Nga video materiali i incizuar për të cilin njoftuan 
mjetet e informimit publikë, pa mëdyshje mund të konstatohet se fjalimi nxitës i drejtorit të 
shkollës në Prilep bie ndesh me arsimimin dhe edukimin e nxënësve dhe me Konventën për të 
drejtat e fëmijëve, sipas të cilëve, fëmijët duhet të mbrohen nga të gjitha llojet e keqpërdori-
meve dhe manipulimeve, dhe çdo lloj i keqpërdorimit të fëmijëve i nënshtrohet sanksioneve.

Për këtë rast, Avokat i popullit e njoftoi Inspektoratin shtetëror të arsimit me ç’rast kërkoi 
që të realizohet mbikëqyrje në këtë shkollë të mesme, me qëllim që të konstatohet veprimi 
kundërligjor i drejtorit të shkollës me thirrjet e tij për pjesëmarrjen e nxënësve në protesta, 
si dhe masat përkatëse për sanksionimin e sjelljeve të tilla. Në të njëjtën kohë, me Raport 

Arsimi i fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme   
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të posaçëm e informoi ministrin për arsim dhe shkencë duke theksuar faktin e ekzistimit të 
keqpërdorimit dhe shkeljes së të drejtave të fëmijëve, gjë që bie ndesh me Ligjin për arsimin e 
mesëm dhe me Konventën për të drejtat e fëmijëve.

Inspektorati shtetëror i arsimit, me shkresën e tij vetëm shkurtimisht njoftoi se nuk janë  
plotësuar kushtet për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për arsimin 
e mesëm, kurse nga ana e ministrit për arsim dhe shkencë edhe pas disa urgjencave nuk është 
dorëzuar kurrfarë përgjigje.

Avokati i popullit, përmes mjeteve të informimit publikë e gjykoi veprimin e tillë ndaj 
nxënësve duke përkujtoi se shkolla si institucion edukativo – arsimor është e detyruar që të 
sigurojë përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve, si dhe të ndërmarrë masa parandaluese për 
pengimin e çfarëdo lloji të manipulimeve dhe keqpërdorimeve të fëmijëve duke i përfshirë këtu 
edhe rastet e qëllimeve politike.

Sipas kësaj, kur sjelljet e tilla ndaj fëmijëve / nxënësve vijnë nga ana e personave përgjegjës 
në shkollat, dhe për këto raste nuk ndërmerren masat përkatëse, po krijohet hapësirë për 
keqpërdorime politike dhe çfarëdo lloje tjera të keqpërdorimit të fëmijëve dhe një gjendje e tillë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë kontribuon që negativisht të perceptohet roli i institucioneve arsi-
more dhe ndikimi i kuadrove mësimdhënëse dhe përgjegjëse mbi sjelljen e nxënësve.

Në rastin tjetër, Avokati i popullit pas pranimit të njohurive se fëmijët e moshës para 
shkollore po përkujdesen në një objekt i cili nuk është i regjistruar për një veprimtari të tillë, 
dhe gjatë kësaj po praktikohen rite dhe rituale fetare, me iniciativë të tij inicioi procedurë për 
mbrojtjen e fëmijëve nga përfshirja e tyre në aktivitete fetare. Në këtë kontekst, Avokati i pop-
ullit, u drejtua deri te Ministria për punë dhe politikë sociale, Ministria për arsim dhe shkencë 
dhe deri te Ministria për punë të brendshme, me ç’rast kërkoi që të ndërmerren të gjitha masat 
e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga çdo lloj i keqpërdorimeve, si dhe përf-
shirjen e fëmijëve në aktivitetet fetare ose edukimin e tyre dhe praktikumin e riteve që janë në 
kundërshtim me Kushtetutën, Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe me Konventën për të drejtat 
e fëmijëve. 

Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit nga organet kompetente kërkoi që t’i ndërmarrin 
masat për shqyrtimin e gjendjeve në lidhje me ekzistimin eventual edhe të objekteve të tjera të 
ngjashme sikur objekti i lartpërmendur, në të cilat realizohen edukime fetare të fëmijëve, si dhe 
kërkoi që të ndërmerren masa të përgjegjësisë ndaj personave që kanë lejuar, përkatësisht që 
kanë mundësuar, këtë lloj të punës në objektet, në kundërshtim dhe me qëllim të themelimit / 
formimit të tyre.

Edhe pse pas masave të ndërmarra, asnjëri prej organeve nuk i konfirmoi pohimet në lid-
hje me edukimin fetar të fëmijëve nëpër objektet e pa regjistruara, Avokati i popullit, theksoi 
nevojën e kontrolleve të shpeshtuara dhe të jashtëzakonshme nga ana e Ministrive kompetente, 
me qëllim të parandalimit dhe pengimit të keqpërdorimit të fëmijëve, në çfarëdo lloj baze. 

Avokati i popullit, intervenoi edhe në lidhje me shkeljen e të drejtave të dy nxënëseve 
të cilave nuk iu lejua që të vijojnë procesin arsimor në shkollën fillore “Bratstvo Edinstvo” 
(“Bashkimi dhe vëllazërimi”) në Ohër, për shkak të faktit se kanë qenë të mbuluara. Me qëllim 
të mbrojtjes së këtyre nxënëseve dhe të drejtës së tyre që të arsimohen, Avokati i popullit u 
drejtua deri te shkolla fillore në Ohër, deri te Ministria për arsim dhe shkencë dhe deri te Ins-
pektorati shtetëror i arsimit, duke theksuar respektimin e parimit të ndalesës së diskriminimit 
të fëmijëve dhe marrjen e masave që menjëherë atyre tu mundësohet përcjellja e procesit ar-
simor. Gjatë kësaj, përmes komunikatës e njoftoi opinionin e gjerë se Kushtetuta e Republikës 
së Maqedonisë dhe Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, parashikojnë dhe lejojnë të 
drejtën e përcaktimit fetar dhe lirinë e shprehjes së përkatësisë religjioze, dhe sipas Konventës 
për të drejtat e njeriut, liria e manifestimit të përkatësisë fetare mund ti nënshtrohet kufizimeve 
vetëm në kushtet e parapara me ligj, dhe kufizimet e tilla nuk janë të parapara me Ligji për 
arsimin fillor dhe me dispozitat tjera pozitive ligjore. Në këtë kontekst, Avokati i popullit theksoi 
se nevojitet respektimi i denjë i ligjeve dhe zbatimi i detyrueshëm i akteve të theksuara dhe të 
ratifikuara ndërkombëtare, si pjesë përbërëse të rendit juridik maqedonas.

Pas intervenimeve të Avokatit të popullit, shkolla u mundësoi nxënëseve që me rregull të 
vijojnë procesin arsimor, gjë që u konfirmua edhe nga ana e Inspektoratit shtetëror të arsimit.

Avokati i popullit, veproi edhe në lidhje me disa parashtresa të paraqitura në lidhje me 
kushtet jo përkatëse të vijimit të procesit mësimorë në shkollat e fillore dhe të mesme në 
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Shkup, Kumanovë dhe Dibër, si dhe në lidhje me parashtresat e paraqitura në lidhje me mos 
sigurimin e transportit të nxënësve, me këtë rast edhe përskaj vërejtjeve të paraqitura deri te 
drejtorët e shkollave, Avokati i popullit parashtroi vërejtje edhe deri te Kryetarët e komunave 
në territorin e të cilave gjenden këto shkolla, si dhe deri te Ministria për arsim dhe shkencë, që 
ti ndërmarrin të gjitha masat për sigurimin e kushteve për zhvillim të pa penguar të procesit ar-
simor. Në këtë kontekst, Avokati i popullit theksoi se hapësirat në të cilat nxënësit e vijojnë pro-
cesin arsimor duhet të ngrohen, ndriçohen dhe furnizohen në mënyrë përkatëse, me inventarin 
e nevojshëm dhe me mjetet dhe materialet arsimore – demonstruese, dhe me këtë fëmijëve do 
tu ofrohen mundësitë që pa  pengesa të arsimohen në shkollat e sigurta dhe të furnizuara në 
mënyrë të mirëfilltë, me kuadro të edukuar në mënyrë përkatëse, kuadro që do të kontribuo-
jnë për edukimin cilësorë të nxënësve, dhe për këtë drejtorët e shkollave në bashkëpunim me 
vetëqeverisjen lokale dhe me Ministrinë për arsim dhe shkencë, duhet të orvaten në vazhdimësi. 

Duke u orvatur për realizimin dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe të personave që ballafaqohen 
me nevoja të posaçme, Avokati i popullit në prag të Ditës ndërkombëtare për të drejtat e nje-
riut, e prezantoi hulumtimin në lidhje me përfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve që ballafaqohen 
me të nevoja të posaçme në sistemin e mesëm arsimor, të përpiluar në bashkëpunim me or-
ganizatën civile “Hapni portat”, me përkrahje financiare nga zyra e UNICEF në Shkup.

Avokati i popullit gjatë hulumtimit konstatoi se edhe pas kalimit të gjashtë muajve pas 
ratifikimit të Konventës për të drejtat e personave që ballafaqohen me pengesa, edhe pse nga 
këndvështrimi i Avokatit të popullit, pengesat e tilla nuk paraqesin pengesa për realizimin e 
çfarëdo të drejte, në shumë sfera nuk po hetohen ndryshime për fëmijët dhe personat që bal-
lafaqohen me pengesa, të cilat ndryshime do ta përmirësonin jetën e tyre, vendin e tyre në 
shoqëri, por edhe raportin e të tjerëve ndaj personave që ballafaqohen me pengesa. Në këtë 
drejtim, Avokati i popullit, konstatoi se legjislativi kombëtar nuk është harmonizuar me Kon-
ventën për të drejtat e personave që ballafaqohen me pengesa dhe me Konventën për të drejtat 
e fëmijëve.

Mes tjerave, Avokati i popullit nga Ministria për arsim dhe shkencë kërkoi që të implemen-
tohet mekanizmi për identifikim sistematik, evidentim dhe përcjelljen e nxënësve që ballafaqo-
hen me pengesa në suaza të arsimit të rregullt, në kuptimin që të sigurohet sistemi i përkrahjes 
arsimore që do të adaptohet ndaj aftësive të përcaktuara dhe nevojës së fëmijëve dhe të rinjve 
që ballafaqohen me pengesa, si dhe qasjen e plotë fizike në objektet shkollore, në pajtim me 
standardet ndërkombëtare, duke e përfshirë edhe hapësirën e brendshme, si dhe furnizimin 
përkatës së shkollave për zhvillimin e arsimit inkluziv, që të implementohen standardet për qas-
jen e tyre në objektet shkollore, pajiset dhe në procesin arsimor marrë në përgjithësi.

Në vitin raportues, Avokati i popullit  e monitoroi veprimin e organeve kompetente në 
lidhje me kërkesat e iniciativës civile “5 deri më 12” në lidhje me realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve dhe të personave që ballafaqohen me pengesa. Avokati i popullit deri te 
Ministria për punë dhe politikë sociale, Ministria për shëndetësi dhe deri te Ministria për arsim 
dhe shkencë paraqiti Mendim për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara dhe kërkoi 
që në bashkëpunim të përbashkët të shqyrtohen kërkesat e prindërve të fëmijëve / person-
ave që ballafaqohen me nevoja të posaçme dhe për këto kërkesa të ndërmerren masa efikase 
në drejtim të realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të 
posaçme.

Si kontribut për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen kjo kategori vulnerabile 
e qytetarëve, Avokati i popullit deri te Ministritë përkatëse i prezantoi edhe hulumtimet e veta 
dhe raportet nga aktivitetet e realizuara lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe të personave që 
ballafaqohen me nevoja të posaçme, në të cilat përskaj gjendjeve të konstatuara në fusha të 
ndryshme janë dhënë edhe rekomandime dhe udhëzime për avancimin e statusit të tyre dhe 
integrimit të tyre në shoqëri.

Ministria për punë dhe politikë sociale, Ministria për arsim dhe shkencë dhe Ministria për 
shëndetësi e njoftuan Avokatin e popullit se i pranojnë vërejtjet përkatësisht rekomandimet e 
dhëna nga Avokati i popullit për një qasje më të lehtë dhe të pa penguar deri te të drejtat e 
kësaj kategorie vulnerabile të qytetarëve dhe se të njëjtit do t’i marrin parasysh gjatë plani-

Të drejtat e fëmijëve/personave me nevoja të posaçme 
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fikimit të aktiviteteve në të ardhmen, si në planin e legjislativit ashtu edhe në planin e marrjes 
së aktiviteteve konkrete për zgjidhjen e problemeve të fëmijëve / personave që ballafaqohen 
me pengesa në fushën e arsimit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe etj.

Konstatime Rekomandime
• Qendrat ndërkomunale për punë sociale, 

jo çdoherë veprojnë dhe shpesh herë 
nuk e detektojnë interesin më të mirë 
të fëmijëve dhe të drejtën e tyre që të 
realizojnë raporte personale dhe kon-
takte të drejtpërdrejta me prindin me të 
cilin nuk jetojnë, me ç’rast në pjesën më 
të madhe rasteve, shkelen të drejtat e 
fëmijëve;

• U shpeshtuan rastet e raporteve jo për-
katëse të dhunës fizike dhe psikike mbi 
fëmijët e vendosur në institucionet të 
cilat i realizojnë të drejtat e tyre (çerd-
het e fëmijëve, shkollat, institucionet për 
përkujdesje dhe në vetë familjet) dhe 
gjithashtu mungon vullneti te personat 
përgjegjës për sanksionime reale të sjel-
ljeve të tilla;

• Fëmijët, lindja e të cilëve nuk është e 
regjistruar në librin e amës së të lin-
durve, nuk kanë qasje deri te e drejta 
e mbrojtjes shëndetësore, arsimit për-
katës, mbrojtjes sociale dhe të drejta 
të ngjashme, dhe gjatë parashtrimit të 
kërkesës për regjistrim plotësues të tyre 
në librat e amzës së të lindurve, të njëjtit 
ballafaqohen me pengesa për shkak të 
mungesës së zgjidhjes sistematike;

• Dukuria e martesave fëmijërore (marte-
sa me persona të mitur) dhe pasojat nga 
kjo dukuri janë në dëm të fëmijëve, gjë 
që alarmon për nevojën e bashkëpunimit 
multi -sektorial për gjetjen urgjente të 
zgjidhjes së këtij problemi;

• Në vend të integrimit dhe të shkollave 
multi - kulturore, disa drejtorë të shkol-
lave fillore dhe të mesme, lejojnë seg-
regacionin e nxënësve të përkatësisë 
etnike rome;

• Mungon sistemi për zbulimin e hershëm 
dhe për parandalimin e keqpërdorimit të 
drogave nga fëmijët, kurse profesionistët 
që punojnë në suaza të institucioneve 
në kompetencë të cilëve është mbrojtja 
e fëmijëve dhe interesi më i mirë i tyre, 
nuk e detektojnë rrezikun e përdorimit 
të drogave dhe të substancave të tjera 
psiko – aktive në mesin e fëmijëve;

• Ministria për punë dhe politikë sociale në 
bashkëpunim me Qendrat ndërkomunale 
për punë sociale dhe me entin për vep-
rimtari sociale të ndërmarrin masa me 
qëllim të zgjidhjes sistematike për realiz-
imin papengesë dhe cilësor të së drejtës 
së takimeve në relacionin fëmijë – prind;

• Ministria për arsim dhe shkencë, Ins-
pektorati shtetërorë i arsimit dhe Ins-
pektorët e autorizuar arsimorë si dhe 
inspeksioni për punë sociale pranë Min-
istrisë për punë dhe politikë sociale, 
të ndërmarrin masa për kontrolle dhe 
mbikëqyrje të shpeshta mbi punën e 
institucioneve arsimore dhe të institu-
cioneve tjera në të cilat fëmijët janë të 
përkujdesur ose e realizojnë të drejtën 
arsimore, me qëllim të parandalimit të 
dhunës mbi fëmijët, si dhe masa për 
sanksionime përkatëse të shkelësve;

• Ministria për drejtësi dhe Ministria për 
punë dhe politikë sociale të ndërmar-
rin masa për ndryshime dhe plotësime 
përkatëse të Ligjit për procedurën jashtë 
kontestimore dhe Ligjin për evidencën 
amzë, në pjesën e regjistrimit të lindjes 
së fëmijëve, në pajtim me iniciativën e 
pranuar nga ana e Avokatit të popullit; 

• Në drejtim të veprimit parandalues, por 
edhe me qëllim të pengimit të zgjerimit 
të mëtutjeshëm të dukurisë së lidhjeve 
martesore me personat e mitur (lidhjet 
martesore fëmijërore), ministritë për-
katëse të nisin ndryshimet dhe plotësi-
met e Ligjit për familjen, Kodin penal 
dhe Ligjin për arsim të mesëm, në pajtim 
me propozimet e dhëna nga Avokati i 
popullit;

• Organet kompetente nga niveli qendror 
dhe lokal, në bashkëpunim të përbash-
kët të ndërmarrin masa për realizimin 
e politikave arsimore me respektimin e 
dimensionit multikulturorë në të gjitha 
nivelet e arsimit, me këtë do të pen-
gohet largimi eventual i nxënësve nga 
njëra shkollë në tjetrën, si dhe formimi 
i paraleleve të pastra etnike në suaza të 
institucioneve arsimore, në veçanti për 
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Konstatime Rekomandime
• Në shkollat e mesme, nxënësit ishin të 

keqpërdorur për qëllime politike nga ana 
e personave përgjegjës në shkollat, por 
një sjellje e tillë kaloi pa dënime për-
katëse;

• Ministritë kompetente, nuk posedojnë 
një pasqyrë të plotë të formave të përku-
jdesjes së fëmijëve të moshës parashkol-
lore, dhe me këtë zmadhohet rreziku për 
çfarëdo lloj keqpërdorimi të fëmijëve, 
duke përfshirë këtu edhe keqpërdorimet 
fetare;

• Nuk evidentohen përparime në drejtim të 
realizimit të të drejtave të fëmijëve dhe 
të personave që ballafaqohen me penge-
sa e as inkluzioni i tyre në shoqëri. Mun-
gon qasja  multi - disiplinore dhe bash-
këpunimi mes resorëve për përmirësimin 
e qasjes dhe për realizimin e të drejtave 
të fëmijëve dhe të personave që balla-
faqohen me pengesa në më shumë fusha

nxënësit e bashkësisë etnike rome;
• Fuqizimi i sendërtimit të sistemit për 

parandalim dhe mbrojtje nga keqpërdor-
imi i drogave dhe të substancave tjera 
psiko-trope me theks të veçantë për 
mbrojtjen e fëmijëve. Në këtë kontekst, 
edukimi përkatës dhe i vazhdueshëm si 
dhe trajnimi i profesionistëve në insti-
tucionet me qëllim të detektimit të për-
dorimit të drogave dhe të llojeve të tjera 
të substancave psiko-aktive te fëmijët, 
si dhe miratimin e Protokollit të posa-
çëm për trajtim dhe shërim të fëmijëve 
shfrytëzues;

• Zbatimi i tërësishëm i dispozitave ligjore 
për ndalesë të keqpërdorimit të fëmi-
jëve për shkak të organizimeve politike 
ose fetare dhe veprimit në institucionet 
arsimore ose në institucionet tjera të 
fëmijëve, dhe në këtë kontekst edhe 
sanksioni i sjelljeve të tilla;

• Qeveria, përkatësisht Ministria për ar-
sim dhe shkencë, Ministria për punë dhe 
politikë sociale dhe Ministria për shën-
detësi të ndërmarrin masa urgjente për 
harmonizimin e legjislativit kombëtarë 
me konventat ndërkombëtare për fëmi-
jët dhe për personat që ballafaqohen 
me pengesa, me qëllim të lehtësimit të 
qasjes së fëmijëve dhe të personave që 
ballafaqohen me realizimin e të drejtave 
të këtyre qytetarëve në të gjitha fushat.

TË DREJTAT E ARSIMIT TË LARTË 

Krijimi i kushteve për realizimin e papengesë të së drejtës për arsim të lartë të qytetarëve, 
paraqet një nga prioritetet për Avokatin e popullit gjatë realizimit të punëve nga kompetenca e 
tij. Në periudhën raportuese, Avokati i popullit veproi për një numër të vogël të parashtresave 
për mbrojtjen e të drejtave për arsim të lartë dhe gjatë kësaj sërish, njësoj sikur edhe vitin e 
kaluar, numri më i madh i parashtresave ishin parashtruar për shkak të mos pagesës së mjeteve 
për përpilimin e punimit të magjistraturës dhe të doktoraturës nga ana e Ministrisë për arsim 
dhe shkencë. Përskaj lartpërmendurës, u veprua edhe në lidhje me parashtresat që kishin të 
bëjnë me mos dhënien e vërtetimit për ciklin e përfunduar të studimeve për studentët – special-
izantë pranë Fakultetit të stomatologjisë, prolongimit të procedurës për vendosje në lidhje me 
kërkesat për ndarjen e bursave të nxënësve, si dhe për azhurnimin e procedurës në lidhje me 
parashtresat e parashtruara dhe kërkesave të studentëve për lirimin nga pagesa e participimit. 

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me parashtresat në të cilat kërkohej mbrojtja e 
të drejtave për shkak të mos pagesës së mjeteve për hartimin e punimeve të magjistraturës 
dhe të doktoraturës, për të cilat në vazhdimësi gjatë vitit u drejtua deri te Ministria për arsim 
dhe shkencë, me kërkesë që të realizohen pagesat e këtyre mjeteve, duke pasur parasysh fak-
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tin se parashtruesve të kërkesave iu ishin dhënë vendimet për pranimin e kësaj të drejte. Në 
lidhje me këtë problem, Avokati i popullit me Raport të posaçëm e informoi ministrin e arsimit 
dhe shkencës, dhe pas kësaj një pjesë e parashtruesve e realizuan këtë të drejtë, kurse për një 
pjesë të kërkesave procedurat janë në rrjedhë.

Edhe për këtë vit raportues, Avokati i popullit veproi në lidhje me një lëndë të formuar me 
kërkesë të specializantit pranë Fakultetit të stomatologjisë, gjatë kësaj konstatoi shkeljen e të 
drejtës së specializantit për faktin se edhe pse ai e ka dhënë provimin e specializimit, nga ana e 
fakultetit nuk i jepej vërtetimi për specializimin e kryer. Avokati i popullit, paraqiti vërejtje deri 
te dekani i Fakultetit të stomatologjisë – Shkup, pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në 
Shkup, me kërkesë që të ndërmerren masa për dhënien e Vërtetimit për provimin e dhënë të 
specializimit pa kurrfarë kushtëzimi të parashtruesit, që kanë të bëjnë me pagesën paraprake 
të borxhit ndaj fakultetit. Dekani i fakultetit veproi në pajtim me vërejtjet e dhëna dhe parash-
truesit të parashtresës iu dha Vërtetimi për provimin e dhënë të specializimit.

Si problem tjetër, për të cilin kërkohej mbrojtja nga Avokati i popullit, është prolongimi i 
pa bazuar i procedurës për vendosje në lidhje me kërkesën për ndarjen e bursës për nxënësit e 
talentuar, dhe për këtë kishte edhe vendime gjyqësore në favor të qytetarit. Në të njëjtën kohë, 
për një rast tjetër, Ministria një periudhë të gjatë kohore nuk vendos në lidhje me parashtresën 
e parashtruar nga ana e studentit për mos pranimin e të drejtës për bursë studentore, me këtë 
i njëjti është i penguar në kërkesën e tij për mbrojtjen e mëtutjeshme të drejtave që i takojnë.

Avokati i popullit, nga Ministria për arsim dhe shkencë kërkoi që të veproj në lidhje me 
kërkesën, përkatësisht parashtresën dhe të sjell vendim duke i respektuar udhëzimet e përf-
shira në aktgjykimin, por edhe përskaj shumë shkresave të shkruara, Ministria nuk dërgoi 
përgjigje për masat e ndërmarra dhe për këtë arsye u dorëzua Raporti i posaçëm deri te ministri 
për arsim dhe shkencë. Procedura është në rrjedhë.  

Një pjesë e qytetarëve kërkuan informacione nga fusha e arsimit të lartë si këshillë juridike 
për procedurat që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave, si dhe mbrojtjen e të drejtave para 
organeve kompetente.

Duke pasur parasysh numrin e parashtresave të paraqitura, në të cilat vihej në dukje 
mosveprimi i Ministrisë për arsim dhe shkencë në lidhje me kërkesat e parashtruara nga ana e 
qytetarëve, për të cilat Avokati i popullit e ka filluar procedurën gjatë vitit 2015 dhe 2016, dhe 
ka vazhduar me këtë veprim edhe gjatë vitit 2017. Avokati i popullit konstatoi se Ministria për 
arsim dhe shkencë, gjatë këtij viti raportues nuk kontribuoi aspak në drejtim të tejkalimit ose 
të zgjidhjes së problemeve të përcaktuara nga qytetarët, dhe në ndërkohë e pengoi punën e 
Avokatit të popullit gjatë sigurimit të realizimit efikas të funksionit nga aspekti i mbrojtjes së 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

Konstatime Rekomandime
• Me mos veprimin shumë vjeçar nga ana 

e Ministrisë për arsim dhe shkencë në 
lidhje me vendimet për ndarjen e kom-
pensimit të njëfishtë monetarë për stu-
dimet e magjistraturës dhe të doktora-
turës, janë shkaktuar shkelje të drejtave 
të qytetarëve, dhe me këtë humbet sigu-
ria juridike dhe besimi në funksionimin e 
institucioneve;

• Ministria për arsim dhe shkencë, nuk 
veproi pas intervenimeve nga ana e Avo-
katit të popullit, dhe me këtë e pengoi 
atë në punët për nga aspekti i mbrojtjes 
së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve – studentëve në institucionet 
e larta arsimore.

• Ministria për arsim dhe shkencë, urgjen-
tisht të ndërmerr masa për pagesën e 
mjeteve të qytetarëve – që kanë magjis-
truar dhe doktoruar;

• Ministria për arsim dhe shkencë, të res-
pektojë obligimin që pason nga Ligji për 
avokatin e popullit, me ndërmarrjen e 
masave për të vepruar në kohë dhe në 
mënyrë përkatëse në lidhje me interveni-
met e Avokatit të popullit, në lidhje me 
kërkesat e qytetarëve, dhe me këtë të 
sigurojë realizimin papengesë të funk-
sionit të tij.
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Viti raportues, manifeston rritjen e ankesave nga qytetarët në drejtim të mbrojtjes së 
të drejtave lidhur me marrëdhëniet e punës, në veçanti në lidhje me procedurat e punësimit, 
procedurat e përcaktimit dhe ndërprerjes së marrëdhënieve të punës. Në të njëjtë kohë, par-
ashtresat janë  parashtruar për shkak të mos pranimit të përgjigjeve në kohë ose të vendimeve 
nga organet kompetente që kanë të bëjnë me kërkesat e parashtruara në lidhje me realizimin 
e të drejtave për marrëdhëniet e punës.

Është karakteristike periudha pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, kur 
një pjesë e parashtruesve të parashtresave u ankuan në lidhje me përcaktimet e tyre në pozita 
më të ulëta të punës ose për shkak të procedurave të iniciuara disiplinore, që si rrjedhojë finale 
rezultuan me ndërprerjen e marrëdhënieve të punës ose me gjoba monetare në kohëzgjatje 
prej gjashtë muajve. Nga ana tjetër, për shkak të ndalesës së zbatimit të procedurave për pu-
nësim, me përjashtim të rasteve urgjente dhe të pa prolonguar dhe mos dhënia e pëlqimit për 
sigurimin e mjeteve financiare për punësime pranë organeve të administratës shtetërore dhe 
pranë organeve dhe organizatave me autorizime publike, është zvogëluar numri i parashtresave 
me të cilat kërkohet mbrojtja e të drejtave gjatë procedurave të realizuara për punësime në 
organet e lartpërmendura.

Në procedurat për punësimin e qytetarëve më shumë shprehet pakënaqësia nga realizimi 
i procedurave për punësime në kohë të përcaktuar në shkollat fillore dhe në ndërmarrjet dhe në 
institucionet publike, për shkak të faktit se ata nuk janë përzgjedhur në konkurset e shpallura, 
dhe të cilët i përmbushin kushtet ose për faktin se nuk e kanë pranuar njoftimin për zgjedhjen 
e realizuar të kandidatit. Duke vepruar në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit në 
mënyrë të detajuar hulumtoi se vallë kandidatët e pranuar me kohë të caktuar i kanë plotësuar 
kushtet e parapara për vendet konkrete të punës, dhe pas kësaj vazhdonte me procedurën e 
dorëzimit të vërejtjeve të caktuara.  Vetëm për një rast të vetëm, Avokati i popullit konstatoi 
veprim në kundërshtim me ligjin për faktin se është pranuar një kandidat në shkollën fillore, 
i cili nuk i ka përmbushur kushtet e parapara në pajtim me Ligjin për arsim fillor. Megjithatë, 
në ndërkohë, derisa qytetari i pakënaqur zhvillonte procedura administrative dhe gjyqësore, 
kandidati ka përfituar nivelin e arsimit të kërkuar të lartë, që është në pajtim me Normativin e 
kuadrit mësimdhënës.

Në lidhje me procedurat për transformim të marrëdhënieve të punës nga angazhimi me 
punë në kohë të përcaktuar në kohë të pa përcaktuar, më shpesh kërkesat e qytetarëve ishin 
në lidhje me këtë kërkesë në fushën e arsimit, gjatë kësaj kërkohen mbrojtja për shkak të mos 
zbatimit të këtyre procedurave nga ana e drejtorëve edhe përskaj përmbushjes së kushteve për 
inicimin e procedurave të tilla. Më shpesh arsyetimet e dhëna nga drejtorët e shkollave ishin në 
drejtim të asaj se arsimtari nuk i përmbush kushtet për transformimin e marrëdhënies së tij të 
punës ose se dokumentacionet e paraqitura u janë kthyer nga ana e organeve tjera (komisionet 
komunale dhe Ministria për arsim dhe shkencë) pas përcaktimit të faktit se për atë vend pune 
nuk mund të realizohet procedura për transformimin e marrëdhënies së punës. Avokati i popul-
lit, konstatoi se në pjesën më të madhe të rasteve derisa zgjat procedura e vendosjes në lidhje 
me procedurën e iniciuar për transformimin e marrëdhënies së punës gjatë vitit të ardhshëm 
shkollorë, nuk janë lidhur kontrata të reja për punësime në kohë të caktuar me arsimtarin i cili 
tani më ka punuar tre, katër por edhe pesë vite në vendin e njëjtë të punës në kohë të caktuar, 
dhe me këtë i njëjti nuk mund ta realizojë të drejtën e transformimit të marrëdhënies së punës 
nga angazhimi me punë në kohë të caktuar në angazhim pune në kohë të pa caktuar, për shkak 
të mos vazhdimit të kontratës së re për punësim në kohë të caktuar. Gjithashtu, u vërejtën raste 
ku është dhënë pëlqimi për transformimin e marrëdhënies së punës për ndonjë person konkret, 
por nga ana e drejtorit ky pëlqim nuk po zbatohet për shkaqe personale, subjektive dhe më pas 
punësohet ndonjë person tjetër.

Për Avokatin e popullit, është e pakontestueshme e drejta e drejtorit që të zgjedh kandi-
datët për punësim të cilët i përmbushin kushtet pas skadimit të afatit në rastet kur kontrata për 
punësim është lidhur në kohë të caktuar është e skaduar, por nuk është i pranueshëm veprimi i 
drejtorit në rastet kur kjo e drejtë keqpërdoret në dëm të arsimtarit i cili disa vite me radhë ka 
investuar mund dhe angazhim me punë në shkollë dhe me këtë rast ai ka manifestuar rezultate 
pozitive gjatë realizimit të detyrave punuese. Në këtë kontekst, nuk është i arsyeshëm vep-
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rimi i drejtorit që të mos e vazhdojë kontratën për punësime në kohë të caktuar ose në rastet 
kur drejtori nuk dëshiron që të inicioj procedurën për transformimin e marrëdhënies së punës, 
përkatësisht nuk dëshiron ta realizojë pëlqimin vetëm për shkak të rrethanave të veta person-
ale dhe subjektive. Avokati i popullit, për rastet e tilla nga drejtorët kërkoi që t’i rishqyrtojnë 
procedurat e sjelljes së vendimit për zgjedhjen e ndonjë kandidati tjetër si dhe shqyrtimin e 
mundësisë për angazhim të sërishëm me punë të kandidatit i cili ka punuar deri më tani, por 
çdoherë dorëzohej përgjigjja se kandidatit me të cilin ka lidhur kontratën për punësim me kohë 
të caktuar i ka skaduar kontrata dhe se është pranuar kandidati tjetër i cili i përmbush kushtet. 
Për Avokatin e popullit, rastet e lartpërmendura paraqesin keqpërdorime klasike të të drejtave 
lidhur me marrëdhëniet e punës në procesin arsimor, që përcillen me elemente të diskriminimit 
politik, që për fat të keq e mundëson edhe rregullativa juridike e cila e rregullon të drejtën e 
marrëdhënieve të punës me kohë të caktuar.

Avokati i popullit, konstaton shkeljen e të drejtave lidhur me marrëdhëniet e punës edhe te 
të punësuarit në Ministrinë për punë të brendshme gjatë realizimit të procedurave për sistema-
tizim për shkak të mos veprimit në lidhje me vendimet e Komisionit shtetëror për vendosje gjatë 
procedurës administrative dhe gjatë procedurës lidhur me marrëdhëniet e punës të shkallës së 
dytë, me të cilat është konstatuar se sistematizimi në nivelin më të ulët të punës për gjashtë të 
punësuarit është realizuar për shkak të zbatimit të gabuar të ligjit material dhe për shkak të re-
alizimit të parregullt dhe në kundërshtim me ligjin e procedurës për sistematizim. Përkatësisht, 
organi i shkallës së parë, pas kalimit të disa muajve nga miratimi i vendimeve të shkallës së 
dytë, nuk veproi në pajtim me të njëjtit, dhe pas vërejtjeve të dorëzuara nga Avokati i popullit, 
na njoftuan se janë marrë masa në drejtim të kërkesës së mendimit nga Komisioni shtetëror për 
pengim të korrupsionit për shpalljen e konkursit intern. Për veprimin e tillë, Avokatin e popullit 
e njoftoi kabinetin e ministrit duke theksuar se për rastin konkret kemi gjendjen e vendimeve të 
miratuara nga komisioni kompetent me të cilat janë anuluar aktvendimet për sistematizimin e  
të parashtruesve të parashtresave, duke theksuar faktin se për shkak të mos veprimit të organit 
të shkallës së parë u shkelën të drejtat, për shkakun se me vendimin e miratuar të shkallës së 
dytë, aktvendimet e tyre për sistematizim anulohen, por ata edhe më tej mbeten në vendet e 
punës dhe i kryejnë detyrat e punës në të cilat kanë qenë të sistematizuar me anulimin e ak-
tvendimit për sistematizim.

Avokati i popullit, theksoi se Ministria është e obliguar që ta realizojë procedurën e sis-
tematizimit të personave të lartpërmendur në pajtim me vendimet e miratuara nga ana e komi-
sionit, dhe jo ta zbatojë procedurën e sistematizimit përmes shpalljes së konkurseve interne 
dhe pa nevojë ta prolongojë procedurën me kërkesë të mendimit nga Komisioni shtetëror për 
pengim të korrupsionit. Në këto raste, fare nuk bëhej fjalë për sistematizime sipas nevojave të 
Ministrisë për punë të brendshme për të cilat nevojitet shpallja e konkursit intern, por sistema-
tizim në pajtim me vendimet e miratuara nga  komisioni kompetent, për këtë shkak me qëllim 
që parashtruesit të mos pësojnë edhe më tej pasoja të dëmshme nga prolongimi i procedurës 
për sistematizimin e tyre, kërkoi që të veprohet në drejtim të sistematizimit të parashtruesve në 
pajtim me vendimet e miratuara nga ana e komisionit përkatës për sistematizim, në pajtim me 
procedurat  e parapara ligjore, dhe nëse nuk ekzistojnë kushte për një gjë të tillë, parashtruesit 
të rikthehen në vendet e mëparshme të punës. Pas një periudhe të caktuar, organi na njoftoi se 
ka vepruar në pajtim me vërejtjet e dhëna nga Avokati i popullit dhe se ka ndërmarrë masa në 
lidhje me vendimet e miratuara të shkallës së dytë, gjatë kësaj ka realizuar përsëritjen e pro-
cedurës së sistematizimit, si dhe ka miratuar aktvendime për sistematizimin e parashtruesve, 
duke zbatuar në tërësi ligjin material në pajtim me vërejtjet e dhëna nga organi i shkallës së 
dytë. 

U dorëzuan edhe parashtresat e qytetarëve që kërkuan intervenime për shkak të sis-
tematizimit të realizuar përmes detyrimit të miratuar, për të cilin pas vërejtjeve të dhëna se 
në mungesë të miratimit të aktit përkatës, sistematizimi nuk mund të realizohet, vërejtjet u 
pranuan kurse qytetarët u kthyen në vendet e mëparshme të punës.

Në lidhje me parashtresat e dorëzuara për intervenime në lidhje me procedurën e reali-
zuar disiplinore, ku më shpesh baza e inicimit të procedurës disiplinore është realizimi i pan-
dërgjegjshëm i detyrave të punës, qytetarët theksonin se baza nuk është ajo e lartpërmendura 
por se është përkatësia e ndonjë partie tjetër politike që dallon nga partia që është në pushtet. 
Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me këto parashtresa kërkoi që t’i dorëzohet në shqyr-
tim dokumentacioni i tërësishëm në lidhje me procedurën e realizuar disiplinore, dhe pas shqyr-
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timit të saj, duke analizuar gjatë kësaj rregullativën juridike nuk konstatoi shkeljen e të drejtave 
civile, në bazën e të cilën ata e theksonin në parashtresat e tyre.

Nga ana tjetër, Avokati i popullit konstatoi shkeljen e të drejtave të personave të punësuar 
gjatë inicimit të procedurës disiplinore për shkak të zbatimit të dispozitave ligjore të cilat fare 
nuk janë në fuqi, përkatësisht për shkak të zbatimit të ligjit i cili nuk vlen për të punësuarit, 
në pajtim me statusin e përcaktuar. Kemi të bëjmë me procedurat e realizuara nga IK Muzeu i 
Maqedonisë dhe SHMQSH “Zdravko Cvetkovski” – Shkup.

Avokati i popullit, duke mos depërtuar në aspektin e qëndrueshmërisë së aktvendimeve të 
miratuara, me të cilat të punësuarve u është përcaktuar përgjegjësia disiplinore, konstaton se 
të njëjtit nuk kanë statusin e nëpunësve të administratës të përcaktuar me aktvendim, por se 
me të njëjtit është vepruar sikur të jenë persona të cilët kanë statusin e nëpunësve të adminis-
tratës, dhe me këtë janë shkaktuar shkelje të drejtave të parashtruesve të parashtresave. Gjatë 
kësaj, u dhanë vërejte se pasi që nuk është përcaktuar statusi i nëpunësit të administratës me 
aktvendim, nuk mund të veprohet me të njëjtit sikur me nëpunësit e administratës, pa marrë 
parasysh shkakun për të cilin të punësuarve nuk u janë dhënë aktvendimet e tilla. Në pajtim me 
këtë, nga drejtori i institucionit u kërkua që të ndërmerren masa për anulimin e aktvendimeve 
të miratuara për përcaktimin e dënimit disiplinorë, si masa kundërligjore dhe aktvendime që 
nuk posedojnë fuqi juridike. 

Në rastin e dytë, Avokati i popullit parashtroi vërejtje se e tërë procedura të cilën e ka re-
alizuar shkolla në drejtim të shqiptimit të dënimit disiplinorë ndaj personi është realizuar në pa-
jtim me Ligjin për nëpunësit publikë, i cili me miratimin e Ligjit për nëpunësit e administratës ka 
pushuar së ekzistuari, dhe si i tillë ka pushuar edhe zbatimi i tij.  Sipas kësaj, e tërë procedura 
e realizuar është jo ligjore dhe nuk mund të zbatohet në praktikë aktvendimi për shqiptimin e 
dënimit disiplinorë.

Avokati i popullit, konstatoi se me mënyrën e tillë të veprimit, shkolla ka shkaktuar shkeljen 
e të drejtave për shkak të faktit se ka zbatuar procedurën dhe se ka miratuar aktvendimin duke 
u thirrur në një ligj të cilit tani më dy vite i ka pushuar vlefshmëria dhe si i tillë i njëjti nuk duhet 
të zbatohet në praktikë. Vërejtjet u pranuan, aktvendimet u anuluan dhe të punësuarve iu ndër-
prenë dënimet e përcaktuara  pas procedurave të realizuara disiplinore.

Këtë vit raportues, në drejtim të mbrojtjes së drejtave që pasojnë nga marrëdhëniet e pu-
nës gjatë shqiptimit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës, me përjashtim të parashtresave 
të zakonshme në të cilat kërkohej mbrojtja për shkak të shqiptimit të ndërprerjes së marrëd-
hënies së punës pas skadimit të kontratës për punësim ose për shkak të shkeljes së rendit dhe 
disiplinës së punës, u dorëzuan parashtresa në të cilat qytetarët kërkuan mbrojtjen për shkak 
të shqiptimit të ndërprerjes së marrëdhënieve të punës për shkak të mos pranimit të kërkesës 
për vazhdimin e kontratës për punësim deri në moshën 67 vjeçare, për faktin se kërkesa është 
dorëzuar pas skadimit të afatit të dorëzimit.

Në këtë drejtim është karakteristik veprimi në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga 
ana e personit të punësuar në shkollën e mesme, i cili në vend të aktvendimit për vazhdimin 
e kontratës për punësim ka pranuar aktvendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për 
shkak të përmbushjes së kushteve për pension të pleqërisë me mbushjen e moshës 64 vjeçare. 
Përkatësisht, edhe pse qytetari ka kërkuar që atij t’i vazhdohet kontrata për punësim gjatë vitit 
në rrjedhë, kur ai do të mbushte 64 vite, dhe jo për vitin e mëparshëm përfundimisht me datën 
31.08.2016 kur ai ka pasur 63 vite, organi përkatës ka vlerësuar se kërkesa e tij është dorëzuar 
me vonesë dhe për këtë arsye atij i shqiptohet masa për ndërprerjen e marrëdhënies së punës 
për shkak të plotësimit të kushteve për pension të pleqërisë.

Sipas Avokatit të popullit, veprimi i tillë është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për 
marrëdhënie pune dhe kërkoi rishqyrtim të procedurës në lidhje me aktvendimin e miratuar 
për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, si dhe pezullimin e tij në procedurën e ankimimit që 
u drejtua para organit më të lartë, por vërejtjet e dhëna nga Avokati i popullit nuk u pranuan. 
Për këtë lëndë, Avokati i popullit nga inspektorati kompetent i punës kërkoi që të ndërmerr 
masa në drejtim të anulimit të aktvendimit të miratuar për ndërprerjen e marrëdhënies së 
punës, për shkak të kushteve të plotësuara për pension të pleqërisë jo si të paligjshëm, por 
për shkak të faktit se ky aktvendim është miratuar para kohe, duke e pasur parasysh faktin se 
nuk është plotësuar kërkesa e qytetarit për vazhdim të kontratës për punësim pas parashtrimit 
të kërkesës për këtë vazhdim. Megjithatë, edhe inspektori kompetent për punë nuk ndërmori 
masa në lidhje me kërkesën e Avokatit të popullit, për shkakun se ai ka konsideruar se shkolla e 
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mesme ka vepruar në pajtim me ligjin. Për shkak të veprimeve të tilla, qytetari është këshilluar 
që të iniciojë kontest gjyqësor për mbrojtjen e të drejtave të veta.

Gjatë këtij viti raportues, vazhduan kërkesat e qytetarëve për mbrojtjen e të drejtave 
të tyre nga fusha e marrëdhënies së punës për shkak të pagës më të ulët që ka të bëjë me 
kompensimet e pa paguara lidhur me pagën. Si më të shpeshta ishin kërkesat që kishin të bëjnë 
me ndalesat e pagës në shumë më të lartë se 1/3 e pagës, pagesa e pagës me koeficient të 
përcaktuar në mënyrë të gabuar, më pas kërkesat për shkak të mos pagesës së kompensimit 
për angazhim jashtë orarit të përcaktuar të punës, angazhim pune gjatë festave, për dërgesat 
me rastin e pensionimit, shpërblime jubilare, për kompensimet për shfrytëzimin e pushimeve 
mjekësore më gjatë se gjashtë muaj. Pas vërejtjeve të parashtruara, që pagat dhe kompen-
simet e pagave të paguhen në bazë të dispozitave ligjore, në pjesën më të madhe këto vërejtje 
u pranuan, kurse në rastet tjera qytetarët u këshilluan që të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave 
të tyre përmes procedurave përkatëse gjyqësore.

Në këtë drejtim, mbrojtja e të drejtave për shkak të pagesës së pagës më të ulët në kra-
hasim me të gjithë farmacistët e tjerë të diplomuar kërkoi  një farmacist i diplomuar i punësuar 
në Klinikën Universitare për sëmundje kirurgjike, gjatë kësaj kërkese ai theksoi se pranon pagë 
me  koeficient më të ulët krahasuar me pagën e kolegëve të tij që gëzojnë status të njëjtë, dhe 
të cilët janë të punësuar në institucionet tjera shëndetësore. Mënyra e tillë e veprimit ka të bëjë 
me lëshimet e bëra gjatë miratimit të Aneksit për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes 
kolektive për veprimtari shëndetësore të Republikës së Maqedonisë, në të cilën janë theksuar të 
gjitha institucionet shëndetësore, por nuk janë përmendur vetëm Klinikat Universitare.

Avokati i popullit, nga Ministria për shëndetësi kërkoi të ndërmerr masa urgjente për zgjid-
hjen e kësaj çështjeje me qëllim të evitimit të qasjes së pa barabartë gjatë pagesës së pagës 
për farmacistët e diplomuar në Klinikat universitare dhe në të gjitha institucionet e tjera shën-
detësore, gjatë kësaj ai u njoftua se ky lëshim do të zgjidhet në një afat të shkurtër kohorë me 
miratimin e ndryshimeve të Marrëveshjes kolektive.

Avokati i popullit, nisi procedurën me vetë iniciativë për faktin se konstatoi se në Ligjin 
për nëpunësit e administratës ekziston një dispozitë ligjore jo precize (e mangët) që ka të bëjë 
me llogaritjen e kompensimit të pagës, në rastet kur do të shfaqet paaftësi e përkohshme për 
angazhim pune te nëpunësi i administratës. Përkatësisht, Ligji parashikon se nëpunësi i ad-
ministratës gjatë shfaqjes së paaftësisë së përkohshme për angazhim pune, gëzon të drejtën e 
kompensimit të pagës në lartësinë e përcaktuar me ligj. Megjithatë, në ligj nuk është precizuar 
në mënyrë të qartë se  cilit ligj i referohet me këtë dispozitë ligjore. Gjatë bisedimeve jo for-
male zyrtare me të punësuarit nga Sektori i financave në organe dhe institucione të ndryshme, 
Avokati i popullit erdhi deri te njohuritë se zbatimi i dispozitave të Ligjit për nëpunësit e admin-
istratës lë hapësirë për interpretim të dhe zbatim të lirë, gjatë kësaj njëra palë niset nga fakti se 
një gjë e tillë është paraparë në Ligjin për nëpunësit shtetërorë, kurse pala tjetër kompensimin 
e pagës e llogarit ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e përgjithshme kolektive.

Me qëllim të harmonizimit të veprimeve dhe zbatimit të kësaj dispozite, gjatë llogaritjes 
së kompensimit të pagës në rastet kur punëtori/nëpunësi i administratës është përkohësisht i 
paaftë për angazhim pune, në të gjitha institucionet që e zbatojnë Ligjin për nëpunësit e ad-
ministratës, Avokati i popullit nga Ministria për shoqëri informatike, si propozues i këtij ligji, 
kërkoi që të marrë parasysh dispozitën ligjore të formuluar në këtë mënyrë dhe të veproj në 
drejtim të ndryshimit dhe plotësimit të saj. Ministria për shoqëri informatike dhe administratë 
na njoftoi se pranohen vërejtjet e dhëna nga Avokati i popullit, se neni 94 i Ligjit për nëpunësit 
e administratës nuk është i tërësishëm dhe është jo preciz, gjë që në praktikë mund të rezultojë 
me pengesën e realizimit të drejtave të garantuara të qytetarëve dhe se vërejtjet e dhëna nga 
Avokati i popullit do të merren parasysh gjatë ndryshimit të parë gjithëpërfshirës të Ligjit për 
nëpunësit e administratës.
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Konstatime Rekomandime
• Mos vazhdimi i kontratave për angazhim 

me punë në kohë të caktuar dhe lidhja e 
kontratave të reja me persona të tjerë, 
në vend të angazhimit të personave më 
parë të angazhuar në sistemin arsimor, 
paraqet një keqpërdorim klasik nga ana 
e drejtorëve. Ashtu që, përmes pu-
nësimit në afat të caktuara të punës, po 
shfrytëzohet mundi dhe puna e arsim-
tarit nga ana e drejtorëve të shkollave 
fillore edhe pas skadimit të kontratës 
dhe pas shfaqjes së mundësisë që mar-
rëdhënia e tyre e punës të transformohet 
me angazhim pune në kohë të pa caktu-
ar, drejtorët lidhin kontrata me persona 
të tjerë; 

• Procedurat për sistematizim dhe pro-
cedurat disiplinore realizohen duke u 
anashkaluar procedurat e parapara lig-
jore, dhe në dëm të punësuarve;

• uk respektohet e drejta që punëtori të 
vazhdoj me angazhimin me punë deri 
në moshën 67 vjeçare të jetës, dhe nga 
ana e punëdhënësve miratohen aktven-
dime të parakohshme për ndërprerjen 
e marrëdhënies së punës për shkak të 
përmbushjes së kushteve për pension të 
pleqërisë;

• Marrëveshja kolektive për veprimtari 
shëndetësore, mundëson pagesë të pa 
barabartë të pagës në nivel të Repub-
likës së Maqedonisë për farmacistët e 
diplomuar, të punësuar në institucionet 
shëndetësore.

• Drejtorët e shkollave fillore, të mos e 
keqpërdorin institutin e punësimit me 
angazhim pune në kohë të caktuar, gjatë 
realizimit të procedurave për punësime 
duke anashkaluar të drejtën e trans-
formimit të marrëdhënies së punës nga 
angazhimi me punë në kohë të caktuar 
në atë në kohë pa caktuar;

• Sistematizimi i të punësuarve dhe real-
izimi i procedurave disiplinore, të re-
alizohen vetëm sipas procedurave të 
parapara ligjore dhe me respektimin e të 
drejtave të personave të punësuar;

• Në mënyrë të denjë të zbatohen dis-
pozitat ligjore gjatë parashtrimit të 
kërkesave për vazhdimin e kontratës për 
punësime deri në moshën 67 vjeçare;

• Të ndërmerren masa për ndryshimin e 
Marrëveshjes kolektive për veprimtari 
shëndetësore, për shkak të implemen-
timit të qasjes së barabartë gjatë pag-
esës së pagave për të gjithë farmacistët 
e diplomuar, të punësuar në institucionet 
shëndetësore në Republikën e Maqedo-
nisë.

MOSDISKRIMINIMI

Afirmimi dhe sendërtimi i sistemit të implementimit të parimit për mbrojtje nga diskri-
minimi, ka për qëllim integrimin e të gjithë qytetarëve në shoqëri dhe pjesëmarrjen e tyre në 
barazinë, rritjen e besimit të tyre ndaj institucioneve të sistemit. Me një fjalë, qëllimi është që 
të gjithë qytetarët të ndjehen të barabartë gjatë veprimit nga ana e institucioneve në nivel lokal 
dhe në nivel qendror, gjatë kësaj asnjëri prej tyre të mos vihet në pozitë të pabarabartë gjatë 
veprimeve të njëjta ose të ngjashme. Ky qëndrim bazohet mbi konceptin e barazisë materiale, 
dhe vetëm mbi barazinë formale, përkatësisht barazinë para Kushtetutës dhe ligjit. 

Gjatë këtij viti raportues, Avokati i popullit shënon rritjen e parashtresave të paraqitura 
nga fusha e diskriminimit dhe mbrojtjes nga shqetësimet në vendin e punës – mobingu, edhe 
përskaj faktit se në Republikën e Maqedonisë ekziston një kornizë solide ligjore për mbrojtjen 
nga fenomeni i quajtur diskriminim, si dhe mundësia që qytetarët të kërkojnë dhe të realizojnë 
mbrojtjen para trupit i cili ka kompetenca ekskluzive për mbrojtje nga diskriminimi (Komisioni 
për mbrojtje nga diskriminimi). 
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Në lidhje me numrin e përgjithshëm të parashtresave të paraqitura në këtë fushë, kon-
statimet e Avokatit të popullit për vitin 2017 janë se qytetarët më shumë ankohen për shkak të 
shqetësimeve në vendin e punës – mobingu, përkatësisht 25 % nga parashtresat e paraqitura 
kanë të bëjnë me këtë problematikë, dhe më pas pasojnë lëndët që kanë të bëjnë me diskri-
minimet e kryera në bazë etnike, ku bëjnë pjesë rreth 10 %. Shikuar për nga aspekti statistikor, 
pasojnë parashtresat që kanë të bëjnë me diskriminimet në fushën e mbrojtjes shëndetësore, 
përkatësisht në bazë të gjendjes shëndetësore, dhe nuk është i vogël as numri i parashtresave 
të paraqitura që kanë të bëjnë me kërkesat e qytetarëve për mbrojtjen dhe zbatimin e parimit 
të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, pas kësaj vijnë parashtresat lidhur me diskriminimin në 
bazë të përkatësisë politike dhe arsimore.

Gjatë vitit të kaluar, për herë të parë u parashtruan tre parashtresa që kishin të bëjnë me 
gjuhën e urrejtjes, vepër kjo që është e inkriminuar në Kodin penal, dhe që ngushtë është e 
lidhur me diskriminimin dhe në të njëjtën kohë paraqet shkeljen e të drejtave të qytetarëve. Në 
lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit konstatoi se të njëjtit kanë të bëjnë me përhapjen 
e gjuhës së urrejtjes ndaj grupeve të margjinalizuara, të cilat në fakt paraqesin edhe katego-
rinë më të cenuar të qytetarëve dhe e cila në mungesë të ndihmës sistematike nga shteti, me 
vështirësi mund t’i realizojë të drejtat e veta. 

Avokati i popullit, gjatë punës me lëndë në institucionet ndaj të cilave vepron sipas kompe-
tencës, në rastet kur konstatoheshin shkeljet e të drejtave të qytetarëve, u dorëzonte vërejtjet 
e ndalesës së ushtrimit të të gjitha formave të diskriminimit, ndalesën e ushtrimit të shqetësimit 
në vendin e punës dhe nevojën e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, duke 
u thirrur në legjislativin e vendit dhe atë ndërkombëtarë për ndalesën e ushtrimit diskriminues 
dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve nga të gjitha llojet e rrezikimit. Në pjesën më të mad-
he të rasteve, intervenimet e Avokatit të popullit u pranuan, kurse në disa prej rasteve në të cilat 
Avokati i popullit i ka shfrytëzuar të gjitha mundësitë ligjore, qytetarët të cilëve iu janë shkelur 
të drejtat e caktuara ishin udhëzuar që të drejtat e tyre t’i realizojnë para pushtetit gjyqësor.

 Duke vepruar në veçanti për parashtresat që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga shqetësimet 
në vendin e punës – mobingu, të cilat siç theksuam më lartë janë në numër më të madh, Avokati 
i popullit pa mëdyshje konstatoi se në pjesën më të madhe të parashtresave ekziston një pra-
pavijë dhe se sjelljet e tilla janë të motivuara në bazë politike, etnike, gjinore ose në bazë 
tjetër, dukuri e cila përmes formave të ndryshme shfrytëzohet me qëllim që një individ i caktuar 
të degradohet, përulet ose lëndohet nga aspekti psikik. Në disa prej parashtresave (lëndëve), 
ekzistojnë presione të cilat manifestohen me përjashtimin e personave nga procesi i punës dhe 
mos sigurimin e mjeteve themelore të punës, kurse në rastet të tjera presionet janë në drejtim 
të detyrimit tej mase me obligime të punës, që nuk janë paraparë me fushëveprimin e një vendi 
të caktuar të punës.

 Problemi gjatë argumentimit të ekzistimit të shqetësimeve në vendin e punës, është me 
të vërtetë i madh, dhe për këtë arsye në pjesën më të madhe të rasteve kemi të bëjmë me 
shqetësime të shkaktuara nga kuadrot udhëheqëse të cilët, përmes pozitës së tyre udhëheqëse, 
ushtrojnë shqetësime përmes formave të ndryshme të nënçmimeve, mos përcaktimit të obligi-
meve të punës ose përmes ndarjes së tepruar të detyrave të punës. Gjatë kësaj, duke i shfrytë-
zuar mekanizmat për fshehjen e mënyrës së veprimeve me të cilat kontribuohet që shkeljet e 
tilla të fokusohen drejtë personit të caktuar. 

Në këtë drejtim, sipas konstatimeve të Avokatit të popullit organet inspektuese që janë të 
detyruara të veprojnë në këtë sferë, nuk veprojnë në pajtim me udhëzimet e dhëna nga Avokati 
i popullit, përkatësisht ata në mënyrë strikte i përmbahen realizimit të materies e cila me ligj u 
është përcaktuar si kompetencë e tyre, duke mos depërtuar në mënyrë të detajuar në disa prej 
gjendjeve të komplikuara.

Gjatë këtij viti, nga ana e disa shoqatave civile, u parashtruan më shumë parashtresa që 
kishin të bëjnë me mbrojtjen nga diskriminimi në procesin arsimor, dhe më saktësisht kishin të 
bëjnë me diskriminimin e shkaktuar në bazë shëndetësore, religjioni, gjinisë dhe në baza të tjera 
të përcaktuara me ligj. Përkatësisht, parashtresat kishin të bëjnë me tekstet shkollore dhe me 
literaturën ndihmëse që shfrytëzohet në sistemin arsimor fillorë, të mesëm dhe atë të lartë. Në 
këtë kontekst u parashtrua edhe parashtresa nga organizata civile në të cilën u theksua se au-
torët e tekstit shkollor “Arsimi qytetarë” për klasën e 8-të të arsimit fillorë nëntëvjeçar ushtrojnë 
diskriminime në bazë të pengesave intelektuale, në baza gjinore, shëndetësore dhe religjioze.
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Në pajtim me pohimet e theksuara në këtë parashtresë dhe pas analizave të zbatuara, 
Avokati i popullit iu drejtua me kërkesë për ofrimin e sqarimeve në lidhje me pjesët e kontes-
tuara të tekstit shkollor nga të gjitha shërbimet kompetente pranë Ministrisë për arsim dhe 
shkencë (MASH), prej nga fillimit u ofruan përgjigje jo esenciale dhe në vend që shërbimet 
kompetente të fokusohen në përmbajtjen e tekstit shkollor, dhe t’i analizojnë pjesët dhe vëre-
jtjet e kontestuara, ata ofruan interpretime juridike të ligjit dhe mënyrën e tërheqjes së tekstit 
shkollor, gjatë kësaj ata i cituan bazat ligjore për një procedurë të tillë, gjë që gjithsesi ishte 
shkas për veprime plotësuese.

Pas ndryshimit të pushtetit, Avokati i popullit iu drejtua ministrit kompetent me Rekoman-
dimin për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, gjatë kësaj kërkoi që seriozisht të 
ri shqyrtohet përmbajtja e këtij teksti të kontestuar shkollor, dhe nëse konstatohet se ai devijon 
nga planet dhe programet e përcaktuara arsimore, i njëjtë të hiqet nga përdorimi ose disa pjesë 
të tij të mos mësohen.

Duke vepruar në pajtim me rekomandimet e parashtruara, është dorëzuar njoftimi se 
ministri për arsim dhe shkencë ka formuar komisionin përkatës i cili në mënyrë profesionale e 
ka analizuar tekstin shkollor: “Arsimi qytetarë” për klasën e 8-të, pas analizave është dhënë 
propozimi dhe është miratuar Aktvendimi për tërheqjen e këtij teksti shkollor nga përdorimi.

Në lidhje me parashtresat e parashtruara që kishin të bëjnë me mbrojtjen nga diskriminimi 
në procesin arsimor, dhe në bazë të rekomandimeve të dhëna nga Avokati i popullit, ministri 
kompetent formoi Komision të ri për analizë profesionale të teksteve shkollore dhe të literaturës 
ndihmëse shkollore, të cilët shfrytëzohen në arsimin fillorë dhe të mesëm, në drejtim të harmo-
nizimit të tyre me planet dhe programit mësimore.

Është pozitiv vlerësimi i Avokatit të popullit për shërbimet kompetente pranë Fakultetit të 
filozofisë pranë Universitetit të Tetovës, ku pas parashtresës së parashtruar për shfrytëzimin 
e teksteve shkollore: “Psiko patologjia e fëmijëve dhe të rinjve” dhe “Psikologjia mjekësore”, 
përkatësisht pas pohimeve të theksuara për përmbajtje diskriminuese ndaj personave që vua-
jnë nga virusi HIV dhe ndaj personave me orientime hetero seksuale, shërbimet kompetente të 
fakultetit, në bashkëpunim me autoret e literaturës së kontestuar, kanë vendosur që të realizo-
het shlyerja e disa pjesëve të caktuara teksteve shkollore dhe ndryshimin e terminologjisë në 
drejtim të rrjedhave bashkëkohore të jetës, me këtë janë pranuar sugjerimet dhe propozimet e 
dhëna nga ana e Avokatit të popullit.

Në kontekst të veprimit në lidhje me parashtresat që kanë të bëjnë me përmbajtjet dis-
kriminuese në baza të ndryshme në tekstet shkollore dhe në literaturën ndihmëse shkollore, të 
cilat shfrytëzohen në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup dhe në Universitetin “Shën 
Klimenti i Ohrit” në Manastir, Avokati i popullit duke e vlerësuar autonominë e universiteteve në 
Republikën e Maqedonisë, parashtroi Mendimin përkatës për tejkalimin e problemeve ekzistuese 
në drejtim të ndryshimit të Rregullores ekzistuese për organizimin e veprimtarisë botuese.

Avokati i popullit, dha sugjerime se si në mënyrë më të lehtë të tejkalohet problemi lidhur 
me literaturën që përmban përmbajtje diskriminuese, pas kësaj në raste të veçanta pranoi njof-
timet nga dy universitetet se Mendimi i tillë është pranuar me kënaqësi, por vetëm Universiteti 
“Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir realizoi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores, kurse Uni-
versiteti “Shën Qirili i Metodit” në Shkup, as pas kalimit të periudhës prej një viti nga pranimi i 
Mendimit të dhënë nga Avokati i popullit, nuk i ka realizuar ndryshimet e lartpërmendura.

Në suaza të veprimit jashtë lëndës, Avokati i popullit gjatë vitit 2017 pas përpilimit të 
propozim tekstit të ligjit, mori pjesë në grupin punues të formuar për realizimin e përgatitjes së 
ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me përpilimin e tekstit të ri të Ligjit për pengim dhe mbro-
jtje nga diskriminimi, i cili është nën kompetenca të Ministrisë për punë dhe politikë sociale. 
Përfaqësuesi i Seksionit për mbrojtje nga diskriminimi, mori pjesë në Shkollën e Ohrit për të 
drejtën e natyrshme, me ftesë të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, gjithashtu 
ai u përfshi në trajnimin dhe realizimin e ligjëratës studentore nga Fakulteti juridik nga qyteti i 
Shtipit. Seksioni për mbrojtje nga diskriminimi dhe për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, gjatë 
vitit të kaluar ishte i përfshirë në më shumë projekte të organizatave joqeveritare të cilat puno-
jnë në fushën e mbrojtjes së grupeve të margjinalizuara, dhe në këto takime dha kontribut me 
përvojën dhe praktikën e tij.

Gjatë këtij viti raportues, Avokati i popullit paralelisht me hulumtimin lidhur me shqyrtimin 
e gjendjeve për implementimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive 
etnike, realizoi hulumtimin e strukturës gjinore dhe arsimore te të punësuarit nëpër institu-
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cionet, gjatë kësaj u kërkua që në pasqyrat tabelore të prezantohen edhe të dhënat lidhur me 
gjendjen për nga aspekti i gjinisë (numri i përgjithshëm dhe numri i vende udhëheqëse dhe jo 
udhëheqëse të punës), si dhe niveli i përgatitjes arsimore të të punësuarve për nga gjinia dhe 
përcaktimi i tyre në vendet udhëheqëse të punës, përkatësisht në vendet jo udhëheqëse të pu-
nës, për nga niveli i përgatitjes arsimore.

Për këto hulumtime, Avokati i popullit do të përpiloj raporte të posaçme të cilët do të dër-
gohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Konstatime Rekomandime
• Diskriminimi është gjithnjë e më i pra-

nishëm në shoqërinë tonë. Kjo dukuri në 
vend që të manifestojë zvogëlimin e in-
tensitetit, ai merr përmasa më të mëdha 
në sektorin publik edhe përskaj ekzistim-
it të kornizës solide ligjore për pengim 
dhe mbrojtje nga diskriminimi; 

• Kemi rritje rapide të parashtresave të 
parashtruara nga qytetarët që kërkojnë 
mbrojtje nga shqetësimet në vendin e 
punës, përkatësisht mobingu i ushtruar 
nga ana e strukturave udhëheqëse gjatë 
procesit të punës;

• Organet e inspektimit të cilët janë të 
detyruar të veprojnë në fushën e mar-
rëdhënieve të punës, arsimit dhe punëve 
administrative nuk posedojnë kapacitete 
dhe njohuri për parandalimin dhe mbro-
jtjen nga ushtrimi i diskriminimit dhe 
shqetësimet në vendin e punës;

• Tekstet shkollore dhe literatura ndih-
mëse që shfrytëzohet në suaza të pro-
cesit arsimor në arsimin fillor, të mesëm 
dhe atë të lartë janë me përmbajtje që 
diskriminojnë në baza të ndryshme, në 
veçanti grupet e cenuara dhe të margji-
nalizuara;

• Dukuria e përdorimit të gjuhës së urre-
jtjes ndaj grupeve të margjinalizuara dhe 
mungesa e kornizës efikase juridike dhe 
institucionale për sanksionimin e vepri-
meve të tilla.

• Institucionet kompetente në nivel 
shtetëror dhe lokal, të ndërmarrin masa 
për promovimin, parandalimin dhe mbro-
jtjen nga diskriminimi përmes zbatimit të 
denjë të dispozitave ligjore, si dhe masa 
për fushata edukative për fuqizimin e 
vetëdijes së qytetarëve për zbatimin e 
denjë të standardeve për barazi, toler-
ancë dhe respektimin e diversiteteve;

• Nevojitet realizimi i trajnimeve për 
menaxhmentin e tërësishëm dhe për të 
punësuarit në institucione, me qëllim të 
mbrojtjes nga shqetësimet në vendin e 
punës – mobingu;

• Të ndërmerren masa për ndryshimin 
dhe plotësimin e rregullativës ekzistuese 
sipas cilës veprojnë organet inspektuese, 
me zgjerimin e kompetencave të tyre në 
fushën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe 
shqetësimi në vendin e punës, si dhe 
trajnime të inspektorëve në drejtim të 
detektimit të ushtrimit të diskriminimit, 
përkatësisht mobingut;

• Me qëllim të parandalimit dhe mbrojtjes 
nga diskriminimi në procesin arsimor, të 
ndërmerren masa me qëllim të analizës 
së vazhdueshme të teksteve shkollore 
dhe të literaturës ndihmëse që shfrytëzo-
hen në të gjitha nivelet e arsimit të nxë-
nësve dhe të studentëve, përkatësisht 
të realizohet revidimi i procesit të tërë-
sishëm të recensimit të literaturës që ka 
qëllimin arsimor;

• Shteti të implementoj sistemin e moni-
torimit, paraqitjes dhe sanksionimit të 
gjuhës së urrejtjes dhe krimit nga urre-
jtja.
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MARRËDHENIET PRONËSORE - JURIDIKE 

Parashtresat për realizimin e të drejtave në kadastër ishin të shumta nga fusha e raporteve 
pronësore – juridike. Në këtë segment, Avokati i popullit për rastet e veçanta në vazhdimësi 
konstatoi shkaktimin e pasojave të dëmshme për nga aspekt i realizimit të drejtave legjitime 
dhe interesave të qytetarëve për shkak të punës subjektive dhe jo profesionale të nëpunësve të 
kadastrës. Kjo në veçanti ka të bëjë me lëndët për të cilat kadastra duhet të veprojë në pajtim 
me vendimet e plotfuqishme të Gjykatës Administrative ose të Gjykatës së lartë administrative.

Përkatësisht, në vend të respektimit të pakushtëzuar të vendimeve gjyqësore dhe veprimit 
në pajtim me kuptimet e proklamuara juridike dhe vërejtjet e dhëna, nga ana e kadastrës po 
veprohet në kundërshtim të plotë, meqenëse disa herë me radhë jepen vërtetime me përmbajtje 
dhe arsyetime të njëjta sikur vërtetimet të cilat më parë kanë qenë të anuluara, dhe për të cilat 
palët kanë drejtuar konteste administrative.

Në mënyrën e njëjtë po veprohet edhe pas intervenimeve nga Avokati i popullit, të udhë-
zuara për marrjen e veprimeve për kontrollimin e ligjshmërive gjatë veprimit në lidhje me ndonjë 
lëndë të caktuar. Më konkretisht, nga Sektori për kontrolle dhe mbikëqyrje pranë Agjencisë për 
kadastrën e patundshmërive deri te njësiti organizativ kompetent (Qendra për kadastrën e pa-
tundshmërive Shkup, ose ndonjë seksion i caktuar për kadastrën e patundshmërive në Repub-
likën tonë), jepet detyrimi përkatës për veprim. Megjithatë, edhe pse për atë qëllim, me detyrë 
zyrtare formohet lënda e re, pa përjashtime jepet vërtetimi për refuzimin e kërkesës konkrete 
të palës.

Avokati i popullit, konstatoi edhe rastet kur nga kadastra për lëndë të caktuara nuk respek-
tohet afati i përcaktuar me ligj për të vepruar, ose kur vërtetimet e dhëna pa kurrfarë rrethana 
objektive nuk dorëzohen në kohën e duhur dhe në mënyrë të rregullt deri te palët por vonohen 
një periudhë të gjatë kohore, dhe me këtë atyre u pamundësohet mbrojtja e mëtutjeshme e të 
drejtave të tyre.

Për sa i përket obligimit për dorëzimin e sqarimeve, informacioneve dhe dëshmive në lidhje 
me parashtresat e caktuara, Qendra për kadastrën e patundshmërive Shkup, edhe këtë vit nuk 
veproi në afatet e parapara me ligj dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë e pengoi Avokatin e popullit 
gjatë realizimit të punës së tij. 

Për mbrojtjen e të drejtave në bazë të denacionalizimit, qytetarët kërkuan intervenime 
përskaj prolongimit të pafundmë të procedurave dhe për shkak të ekzistimit të ndjenjës së mos 
besimit ndaj organeve kompetente se ndonjëherë do ta realizojnë këtë të drejtë të garantuar 
kushtetuese dhe ligjore.

Avokati i popullit konstatoi se një prej shkaqeve kryesore për këtë gjendje është fakti se or-
ganet administrative (komisionet për denacionalizim pranë Ministrisë për financa dhe Komisioni 
shtetëror për vendosje në procedurën administrative dhe në procedurë lidhur me marrëdhëniet 
e punës të shkallës së dytë) dhe gjykatat administrative (Gjykata administrative dhe Gjykata e 
lartë) fare ose në masë të pamjaftueshme komunikojnë mes vete.

Përkatësisht, përskaj faktit se me dekada të tëra nga ana e tyre manifestohet mungesa e 
efikasitetit dhe cilësisë së vendosjes dhe anashkalimi i rrethanave se qëllimi themelor i punës 
së tyre është sigurimi i të drejtave dhe i interesave juridike të qytetarëve, ekziston një sistem 
i dobët në skajshmëri i procedurës së dorëzimit të shkresave dhe i vendimeve të miratuara për 
lëndët përkatëse, kurse nga gjykatat administrative edhe mos shfrytëzimi i kompetencave për 
mbajtjen e debateve dhe i vendosjes meritore për vetë punën administrative.

E gjithë kjo, nuk është vetëm për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe të kuad-
rove, por është edhe për shkak të mungesës së mekanizmave përkatës për organizimin e brend-
shëm dhe për kontrollin e funksionimit. Pikërisht  për këtë arsye, një periudhë të gjatë kohore 
e cila ndonjëherë matet edhe me vitet e tëra, po shpenzohet për dorëzimin dhe kompletimin e 
shkresave dhe të vendimeve, se sa për vendosjen faktike në lidhje me lëndët përkatëse.

Në fakt në lidhje me disa prej parashtresave, nga sqarimet e fituara, nga informacionet dhe 
dëshmitë e ofruara, Avokati i popullit konstatoi se edhe pse nga ana e Gjykatës administrative 
është miratuar aktgjykimi para shumë viteve, lënda së bashku me shkresat përcjellëse nuk është  
ekspedituar deri te komisioni përkatës për denacionalizim, nga ana e të cilit, gjithashtu, fare nuk 
janë ndërmarrë veprime për sigurimin e lëndës.

Prej këtu, arsyetimet më të shpeshta në përgjigjet e dhëna nga organet kompetente gjatë 
procedurës për denacionalizim, pas vërejtjeve të dhëna nga Avokati i popullit janë se akoma nuk 
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janë dorëzuar shkresat për lëndët dhe se nuk mund të përcaktohet se ku gjenden të njëjtat 
ose se akoma nuk janë siguruar të gjitha dëshmitë e nevojshme. Prej këtu, veprimet në këtë 
drejtim po ndërmerren vetëm pas intervenimeve nga Avokati i popullit.

Në veçanti brengos dukuria e cila kryesisht është në dëmin e të drejtave të palëve të 
përfshira në procedurën, komisionet për denacionalizim në vend që të ndërmarrin veprime për 
azhurnimin e lëndëve dhe miratimin e vendimeve të rregullta dhe të ligjshme, me nga dhjetëra 
vite zhvillojnë procedura (në këtë periudhë disa herë janë drejtuar vendimet administrative dhe 
gjyqësore), në kundërshtim me rregullat e përcaktuara ligjore të procedurës administrative, që 
të sjellin konkludime për ndarjen e procedurës.

Në lidhje me procedurën për realizimin e të drejtës për privatizim të tokës ndërtimore në 
pronësi shtetërore, Avokati i popullit konstatoi se edhe gjatë vitit 2017, kjo procedurë po zhvil-
lohet me vështirësi të mëdha, meqenëse një numri shumë të vogël të qytetarëve iu zgjidhën 
lëndën përkatëse. Ngecje plotësuese në drejtim të realizimit të këtij procesi shkaktoi edhe fakti 
se viti 2017 ishte një vit zgjedhor, për këtë shkak procedura për privatizimin e tokës ndërtimore 
në pronësi të shtetit, u vë në qetësi.

Në korrelacion me këtë, nga Drejtoria për punë pronësore – juridike dhe nga njësitet e 
saja organizative, pas intervenimeve nga Avokati i popullit për lëndët konkrete, pothuajse pa 
përjashtim u pranuan përgjigjet se akoma nuk ekziston mundësia që të përpilohet zgjidhja 
ligjore, meqenëse po ndërmerren veprime për përcaktimin e gjendjes faktike, se po sigurohen 
dëshmi nga organet tjera, kurse për privatizimin e parcelës me qëllim të banimit në ndërtesa 
banesore, se ekzistojnë një numër i madh i problemeve teknike që të përcaktohet numri i 
pjesëve të posaçme të ndërtesës.

Kjo procedurë për nga aspekti i realizimit të drejtave të palëve, përskaj të pathënave dhe 
rregullativës së kufizuar ligjore, në mënyrë plotësuese u komplikua edhe për shkak të ri dër-
gimit të lëndëve të tilla nëpër njësitet organizative në mbarë Republikën dhe prej këtu pason 
edhe pamundësia që qytetarët të realizojnë shqyrtimin në shkresat e lëndëve ose në mënyrë të 
drejtpërdrejtë të fitojnë çfarëdo lloj informacione nga organet e që janë në lidhje me veprimet 
e ndërmarra nga ana e tyre.

Konstatime Rekomandime
• Agjencia për kadastrën e patundsh-

mërive nuk i respekton vendimet e mi-
ratuara nga Gjykata administrative dhe 
nga Gjykata e lartë, ajo nuk vepron në 
pajtim me kuptimet juridike dhe vërejtjet 
e dhëna, dhe për këtë arsye disa herë 
me radhë ofron vërtetime me përmbajtje 
të njëjtë sikur edhe vendimet të cilat më 
parë janë anuluar;

• Mungesa e efikasitetit gjatë veprimit, 
prolongimi pa arsye i procedurave, 
mungesa e cilësisë gjatë vendosjes dhe 
sistemi tejet i dobët i zhvillimit të proce-
durës për dorëzimin e shkresave dhe të 
vendimeve të miratuara për lëndët për-
katëse, paraqesin vazhdimësi të punës 
së organeve para të cilave realizohen të 
drejtat e qytetarëve në bazë të denacio-
nalizimit; 

• Është i ngujuar procesi i privatizimit të 
tokës ndërtimore në pronësi të shtetit 
dhe ky proces po zhvillohet me shumë 
vështirësi, dhe për këtë arsye rrallë 
ndonjë lëndë e kësaj natyre është zgjid-
hur gjatë vitit 2017.

• Agjencia për kadastrën e patund-
shmërive  pa përjashtime ti respe-
ktojë vendimet e miratuara nga ana e 
Gjykatës administrative dhe nga ana e 
Gjykatës së lartë administrative;

• Përfundimi i të gjitha lëndëve për realiz-
imin e të drejtave të qytetarëve në bazë 
të denacionalizimit, në veçanti përmes 
shfrytëzimit të mundësisë së ofruar 
ligjore, gjykatat administrative të vendo-
sin në mënyrë meritore për vetë punën 
administrative, të njëjtit duke mos iu 
rikthyer sërish veprimeve në suaza të 
komisioneve për denacionalizim;

• Intensifikimi i procesit të privatizimit të 
tokës ndërtimore në pronësi të shtetit.



80

AVOKATI I POPULLIT-RAPORT VJETOR 2017

URBANIZMI DHE NDËRTIMI

Avokati i popullit gjatë këtij viti raportues nuk vëren zmadhimin e numrit të parashtresave 
nga fusha e urbanizmit dhe të ndërtimeve, e as ndryshime të konsiderueshme për nga aspekti 
i problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët në këtë fushë. Përkundrazi, vazhdoi praktika e 
veprimit të pa azhurnuar nga ana e organeve në lidhje me kërkesat e qytetarëve në lidhje me 
rregullimin dhe urbanizimin e gjendjeve negative në këtë sferë, e cila gjatë viteve të kaluara në 
më shumë rajone shkaktoi kaosin urbanistik.

Duke vepruar në lidhje me parashtresat, si dhe duke i përcjell gjendjet në këtë fushë, 
Avokati i popullit konstatoi se gjatë vitit 2017, edhe përskaj faktit se me një rritëm të pa 
ngadalësuar vazhduan të realizohen procedurat për përcaktimin e statusit juridik të objekteve 
të ndërtuara në mënyrë informale, prapëseprapë kemi një numër të madh të kërkesave nga 
qytetarët për të cilat organet kompetente akoma nuk kanë vepruar. Më shpesh si arsyetime për 
këtë gjendje, organet kompetente i theksojnë shkaqet e numrit të vogël të personelit kadrovik 
dhe për shkak të furnizimeve teknike, të cilët nuk janë në nivel të kënaqshëm sa i përket vël-
limit të aktiviteteve të punës.

Nga ana tjetër, punët në fushën e lartpërmendur vërtetuan se qytetarët jo çdo herë janë 
në gjendje ti dorëzojnë dokumentacionet e nevojshme, si dhe elaboratet e nevojshme të gjeo-
dezisë. Prej këtu, u shfaq nevoja e vazhdimit të afateve për parashtrimin e dokumentacionit të 
nevojshëm dhe është përcaktuar afati i ri njëvjeçar për parashtrimin e kërkesave të reja për 
legalizimin e ndërtimeve të paligjshme, për objektet për të cilat pronarët deri më tani nuk kanë 
parashtruar kërkesë, proces të cilin Avokati i popullit do ta përcjellë nga aspekti i mbrojtjes së 
drejtave të njeriut për pronësi.

Procedurat për përmbarim të detyruar administrativ të akteve përmbaruese administrative 
për objektet e ndërtuara në mënyrë informale gjatë viteve të mëparshme, fare nuk u realizuan 
gjatë vitit 2017 për shkak të kufizimeve të parapara me Ligjin për veprim me objektet e ndër-
tuara në mënyrë informale, në pajtim me të cilin të gjitha procedurat përmbaruese ndërpriten 
me qëllim që tu jepet mundësia pronarëve të objekteve të ndërtuara në mënyrë informale që të 
njëjtat ti legalizojnë nëse i përmbushin kushtet e përcaktuara ligjore.

Për dallim nga vitet e kaluara, gjatë këtij viti raportues me përjashtime shumë të vogla, 
mungojnë parashtresat me të cilat qytetarët e interesuar kanë kërkuar realizim më të azhur-
nuar të akteve administrative për mënjanimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë informale që 
gjenden në fqinjësinë e tyre.

Avokati i popullit, duke e marrë parasysh të drejtën e pronësisë, si njërën prej të drejtave 
themelore të cilat qytetarëve u garantohen me kushtetutë, me përkushtim dhe në mënyrë të 
vazhduar veproi në lidhje me parashtresat në të cilat qytetarët theksonin shkelje nga ana e 
vetëqeverisjes lokale ose nga ana e organeve dhe organizatave me autorizime publike. Më 
konkretisht, në procedurën për mbrojtjen e të drejtave të qytetarit në rastin kur EVN Maqedonia 
u orvat që të vendos shtyllën metalike për bartjen e energjisë elektrike në tokën private ndër-
timore, në të cilën në pajtim me planin e detajuar urbanistik është paraparë ndërtimi i objektit 
ekonomik afarist, Avokati i popullit ndërmori disa veprime në suaza të autorizimeve të veta lig-
jore, me faktin se dorëzoi Rekomandim për ndalesë të përkohshme të aktiviteteve ndërtimore 
deri në miratimin e vendimit gjyqësor, me qëllim të parandalimit të pasojave të dëmshme ndaj 
qytetarit. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjetësoi në 
mes dy palëve kundërshtare, me qëllim të gjetjes së zgjidhjes së pranueshme për dyja palët. Si 
rezultat i intervenimeve të shumta, EVN Maqedonia i ndërpreu aktivitetet e filluara ndërtimore 
në pronën private të qytetarit.

Në rastin tjetër, u intervenua për veprim më të azhurnuar të inspektorëve të autorizuar 
për urbanizëm dhe ndërtimtari gjatë realizimit të mbikëqyrjes inspektuese mbi objektet e reja 
që janë në fazë të ndërtimit. Përkatësisht, duke vepruar në pajtim me kërkesën e banorit të 
komunës së Gostivarit, Avokati i popullit pas veprimeve të ndërmarra, konstatoi se nga ana e 
inspektorëve komunal është miratuar aktvendimi për mënjanimin e gardhit të oborrit në mes dy 
parcelave në pronësi private. Avokati i popullit, kërkoi që përkohësisht të ndërpritet procedura 
e përmbarimit deri në sjelljen e vendimit në lidhje me ankesën dhe në të njëjtën kohë i re-
komandoi organit kompetent të shkallës së dytë ta pranojë ankesën për shkak të gjendjes së pa 
përcaktuar faktike në mënyrë të tërësishme dhe për shkak të dispozitës së zbatuar në mënyrë 
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të gabuar. Pas reagimeve në kohën e duhur nga ana e Avokatit të popullit, procedura me sukses 
u ndalua edhe nga aspekti juridik.

Për shkak të realizimit të procesit zgjedhor dhe për shkak të ndryshimit të personave në 
pozitat udhëheqëse në nivel qendror dhe në nivel lokal, në masë të konsiderueshme u zvogëlua 
dhe në një periudhë të caktuar kohore edhe tërësisht pushoi dinamika e njësive të vetëqever-
isjes lokale sa i përket aspektit të procedurave për miratimin e planeve të detajuara urbanis-
tike. Në këtë kontekst, është karakteristik rasti në lidhje me veprimin e Këshillit të komunës së 
Aerodromit i cili ka miratuar vendimin për vënien jashtë fuqisë të planit të detajuar urbanistik, 
paraprakisht duke mos e miratuar planin e ri. Me veprimin e tillë, sipas Avokatit të popullit, u 
krijua një boshllëk juridik, dhe me këtë pasiguri dhe mos besim te qytetarët e rajonit të cilin e 
përfshin plani i detajuar urbanistik.

Përskaj lartpërmendurës, një gjendje e tillë nuk u mundësoi qytetarëve që të ndërtojnë 
ose ta rregullojnë dhe humanizojnë hapësirën në të cilët ata jetojnë dhe punojnë, në mënyrë 
të përcaktuar me ligj. Sipas Avokatit të popullit, çdo plan urbanistik duhet të jetë i zbatueshëm 
deri në miratimin e planit të ri ose deri në çastin e ndryshimit dhe plotësimit të planit ekzistues. 
Në këtë kontekst, Avokati i popullit paraqiti rekomandim deri te Këshilli i Komunës së Aerodro-
mit, me kërkesë që ta rishqyrtoj dhe ndryshoj vendimin e tij duke theksuar edhe mundësinë 
që në një afat më të shkurtër kohorë të miratohet Plani i ri i detajuar urbanistik i harmonizuar 
me Planin  e përgjithshëm urbanistik të Qytetit të Shkupit. Për shkak të realizimit të zgjedhjeve 
lokale, e tërë procedura në mënyrë plotësuese u prolongua.

Deri te Avokati i popullit, edhe gjatë këtij viti raportues në mënyrë të vazhduar u par-
ashtruan parashtresat nga ana e qytetarëve në lidhje me shkeljet e të drejtave të tyre në këtë 
fushë, për të cilat për shkak të veprimit më efikas u ndërmorën masa nga ana e zyrave rajonale 
të Avokatit të popullit, gjatë kësaj në kohën e duhur u intervenua deri te Kryetarët e komunave 
si organe kompetente për ballafaqim me problemet lokale urbanistike.

Në lidhje me bashkëpunimin e organeve kompetente me Avokatin e popullit, një pjesë e 
vetëqeverisjeve lokale, si për shembull Komuna e Çairit po vazhdojnë me praktikën që të mos 
u përgjigjen kërkesave të Avokatit të popullit, ose me vonesë të përmbushin të drejtën e tyre 
ligjore.

Konstatime Rekomandime
• Gjendja lidhur me procedurat për për-

caktimin e statusit juridik të objek-
teve të ndërtuara në mënyrë informale 
akoma është në nivel të pakënaqshëm, 
gjë që sipas organeve kompetente ka 
të bëjë me numrin e vogël të personelit 
kadrovik dhe furnizimeve të pamjaf-
tueshme teknike, që nuk janë në nivel të 
kënaqshëm krahas vëllimit të punës;

• Vazhdon praktika e veprimit jo azhur të 
inspektorëve të autorizuar urbanistikë 
dhe të inspektorëve për ndërtimtari gjatë 
realizimit të mbikëqyrjes inspektuese të 
objekteve që janë në fazë të ndërtimit;

• Organet kompetente, në kohë të ve-
projnë në lidhje me kërkesat e Avokatit 
të popullit, edhe pse kjo çështje është 
obligim ligjor i tyre.

• Njësitë e vetëqeverisjes lokale të vepro-
jnë në mënyrë më azhure dhe të ven-
dosin në lidhje me procedurat për për-
caktimin e statusit juridik të objekteve 
të ndërtuara në mënyrë informale si dhe 
në të gjitha procedurat tjera që kanë të 
bëjnë me kompetencat e tyre dhe gjatë 
përpilimit dhe miratimit të planeve të 
detajuara urbanistike, ti marrin parasysh 
nevojat reale të qytetarëve; 

• Të ndërmerren masa për aktivitete të 
zmadhuara parandaluese nga ana e 
shërbimeve inspektuese, përmes kon-
trolleve të shpeshta në terren, me qëllim 
që qysh në fazën fillestare të pengohen 
aktivitetet eventuale që kanë të bëjnë 
me ndërtimet ilegale;

• Të përmirësohet bashkëpunimi i or-
ganeve kompetente nga pushteti qendror 
dhe lokal me Avokatin e popullit, me 
qëllim të realizimit të pa penguar dhe në 
kohë të të drejtave që u janë garantuar 
qytetarëve.
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Çështjet lidhur me fushën e banimit edhe gjatë vitit 2017 ishin një nga sferat ku u fokusua 
interesimi dhe veprimi nga ana e Avokatit të popullit, në drejtim të realizimit dhe të mbrojtjes së 
të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

Shteti, përmes përcaktimit të masave dhe aktiviteteve, është i obliguar që qytetarëve të saj 
tu siguroj kushte përkatëse për një jetë të njerëzishme. Në këtë kontest janë edhe përmirësimet 
ligjore me të cilat janë krijuar kushte për blerjen e banesave në pronësi shtetërore. Përskaj kësaj 
kategorie të qytetarëve, është ofruar edhe mundësia për blerjen e banesave të cilat iu ndanë 
personave me të ardhura të ulëta.

Numri prej gjithsej 11 parashtresave në të cilat qytetarët u ankuan për shkeljen e të 
drejtave nga fusha e banimit, edhe këtë vit raportues paraqet një numër minorë. Të njëjtit, sikur 
edhe më parë, kanë të bëjnë me azhurnimin e procedurave për kërkesat për blerjen e banesave 
në pronësi shtetërore, si dhe për përtëritjen e kontratave për shfrytëzimin me qira të banesave. 

Duke vepruar në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit paraqiti kërkesa me qëllim 
të përshpejtimit të procesit të vendosjes dhe për miratimin e akteve përkatëse më shpesh deri 
te Shoqata aksionare për ndërtim dhe ekonomizim me hapësirat banesore dhe me hapësirat 
afariste që janë me rëndësi për Republikën, deri te Komisioni për çështje banesore të Qever-
isë së Republikës së Maqedonisë si dhe deri te Sektori për punë banesore – komunale pranë 
Ministrisë për transport dhe lidhje. Nga ana e organeve të lartpërmendura në kohë u dorëzuan 
përgjigjet e kërkuara.

Gjatë këtij viti raportues, në Republikën e Maqedonisë nuk u realizua asnjë procedurë e 
vëllimit më të madh, siç ishin rastet gjatë periudhës së kaluar për ndarjen e banesave në pronësi 
shtetërore, personave që janë të rrezikuara nga aspekti social, të cilat gjithsesi patën ndikime të 
rëndësishme mbi numrin e parashtresave të parashtruara deri te Avokati i popullit. Në mungesë 
të procedurave të tilla me të cilat janë të përfshirë një numër i madh i qytetarëve, procedurat 
individuale u realizuan me dinamikën e zakonshme me prolongime të vogla. 

ÇËSHTJET E BANIMIT

Konstatime Rekomandime
• Edhe pse janë krijuar kushtet ligjore për 

rregullimin e statusit të banesave që 
janë në pronësi shtetërore dhe të bane-
save të cilat u janë përcaktuar person-
ave me të ardhura të ulëta dhe banesat 
të cilat qytetarët i kanë shfrytëzuar pa 
kurrfarë akti përkatës të ndarjes së tyre, 
procedurat për blerjen e banesave nuk 
janë realizuar përfundimisht;

• Efektiviteti dhe efikasiteti i funksion-
imit të komisionit qeveritar për çështje 
banesore dhe i Shoqatës aksionare për 
ndërtim dhe ekonomizim me hapësirat 
banesore dhe me hapësirat afariste që 
janë me rëndësi për Republikën, akoma 
nuk është në nivelin e dëshiruar.

• Përfundimi i procesit për zgjidhjen e 
statusit juridik të banesave që janë në 
pronësi shtetërore, banesat të cilat u 
janë përcaktuar të a.q. persona me të 
ardhura të ulëta dhe banesat që janë 
shfrytëzuar në mungesë të akteve për-
katëse për ndarjen e tyre;

• Procedurat që janë në lidhje me kërkesat 
e qytetarëve për ndarjen e banesave me 
qira dhe për blerjen banesave, të realizo-
hen me azhurnim të zmadhuar nga ana 
e Komisionit për çështje banesore pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
dhe nga ana e Shoqërisë Aksionare për 
ndërtim dhe ekonomizim me hapësirat 
banesore dhe me hapësirat afariste që 
janë me rëndësi për Republikën.
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Gjatë këtij viti raportues, përkundër gjendjes alarmante lidhur me ndotjen e ajrit ambien-
tal, që u shfaq në veçanti në qytetin e Shkupit dhe në qendrat tjera më të mëdha urbane, po 
përsëritet praktika nga vitet e kaluara lidhur me numrin e vogël të parashtresave të dorëzuara 
deri te Avokati i popullit nga fusha e mjedisit jetësor.

Numri prej 22 parashtresave të dorëzuara nga kjo sferë, po e përsëritë konstatimin e 
Avokatit të popullit për vetëdijen e ulët ekologjike dhe për nevojën e marrjes së masave për re-
alizimin e rekomandimeve të dhëna nga Avokati i popullit në drejtim të sigurimit të mjeteve më 
të mëdha financiare në buxhetet e dedikuara për fushatat dhe për implementimin e programeve 
që kanë të bëjnë me ngritjen e vetëdijes ekologjike te qytetarët. Përskaj lartpërmendurës, gjatë 
periudhës raportuese nuk është vërejtur veprimi efikas i pushtetit në drejtim të përmirësimit të 
gjendjeve dhe të krijimit të parakushteve reale që kanë të bëjnë me praktikimin e të drejtës për 
të jetuar në mjedis të shëndoshë jetësor. Për këtë arsye, kryeqyteti dhe qendrat e tjera më të 
mëdha urbane (Shkupi, Manastiri, Tetova) sërish ishin në mesin e qyteteve më të ndotura në 
Evropë.

Problemi që ka të bëjë me deponimin e mbeturinave, mbeti i pazgjidhur edhe gjatë këtij viti 
raportues. Përkatësisht, jo vetëm që nuk u ndërmor asgjë me rëndësi për realizimin e ndërtimit 
të planifikuar të deponive rajonale, por përkundrazi erdhi deri te kulminimi i gjendjeve lidhur me 
deponimin jo përkatës të mbeturinave gjatë periudhës së verës, kur në masë të konsiderueshme 
u rrezikua shëndeti i qytetarëve që jetojnë në territorin e Ohrit dhe Strugës, për shkak të ndezjes 
së pakontrolluar të deponisë së lokalizuar në Strugë. 

Qytetarët, me arsye, kishin frikë për shëndetin e tyre dhe të fëmijëve të tyre dhe kështu në 
vend të organeve kompetente, ata vetë u organizuan për sigurimin e hapësirës – deponisë, nga 
djegiet e mëtutjeshme të pa kontrolluara. Nga ana tjetër, në periudhën menjëherë para zgjed-
hjeve lokale u ndërmorën masa për pastrimin e deponisë në Tetovë, deponi kjo që me vite të tëra 
tej mase po e ndot qytetin dhe rrethin.

Analizat e parashtresave që u dorëzuan deri te Avokati i popullit, tregojnë qartë se ankesat 
e qytetarëve kanë të bëjnë me problemet të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë i rrezikojnë të 
drejtat ose interesat e tyre personale, siç janë niveli i zmadhuar i zhurmës në objektet e hotel-
erisë, zejtarisë dhe në objektet industriale të lokalizuara në afërsi të drejtpërdrejtë të objekteve 
banesore ose në afërsi të vendbanimeve të tyre. Avokati i popullit, me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave të qytetarëve – që i dorëzuan këto parashtresa, u drejtua deri te Inspektorati shtetëror 
për mjedisin jetësor dhe deri te Inspektorati shtetërorë i tregut, për marrjen e masave dhe vep-
rimeve që janë në kompetenca të tyre, dhe pas kontrolleve dhe matjeve të realizuara nga ana 
e organeve kompetente, më shpesh ai u njoftua se niveli i zhurmës sillet në suaza të vlerave të 
lejuara kufitare. Duke e pasur parasysh faktin e një gjendjeje të tillë, Avokati i popullit në pjesën 
më të madhe të rasteve nuk ia doli të konstatojë shkeljen e të drejtave. 

Sipas Avokatit të popullit, në përgjithësi brengos mos kujdesi i përgjithshëm lidhur me 
mjedisin jetësor, gjatë kësaj ruajtja e vlerave dhe përmirësimi i kushteve për një mjedis të shën-
doshë jetësor, përmes zvogëlimit të rreziqeve mbi jetën dhe shëndetin e njerëzve si dhe zbulimi 
dhe pengimi i ndikimeve të dëmshme mbi mjedisin jetësor, vetëm deklarativisht paraqesin obli-
gime dhe detyra primare të organeve kompetente, si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin 
lokal.

Me qëllim të sigurimit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës si në mjediset urbane ashtu 
edhe në ato rurale, nevojitet zbatimi i plotë i parimeve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe 
ndarjen e mjeteve përkatëse financiare për tejkalimin e problemeve afatgjate të cilat akoma 
janë të pranishme e që kanë të bëjnë me deponimin e mbeturinave. Më tutje, të intensifikohen 
programet për edukimin e qytetarëve nga fusha e mjedisit jetësor dhe të ndërmerren masat në 
drejtim të ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë dhe realizimin e të drejtës për mje-
disin e shëndoshë jetësor.

Përskaj lartpërmendurës, sipas Avokatit të popullit nevojitet që organet kompetente ti 
ndërmarrin masat plotësuese për kontrollime më të shpeshta dhe të vazhdueshme në terren si 
dhe sanksionimin e çdo veprimi dhe sjellje jo përkatëse.

MJEDISI JETËSOR
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Konstatime Rekomandime
• Angazhimi i organeve dhe (mos) kujdesi 

i tyre për sigurimin e mjedisit të pastër 
dhe të shëndoshë jetësor nuk është as 
përafërsisht në nivelin e duhur. Marrë në 
përgjithësi, brengos gjendja alarmante 
lidhur me mjedisin jetësor, i cili në shi-
kim të parë paraqet obligim dhe qëllim 
primar të organeve kompetente, si në 
nivel qendror ashtu edhe në nivel lokal;

• Problemi lidhur me deponimin e mb-
eturinave, akoma nuk është tejkaluar, 
më saktë nuk është zgjidhur në mënyrë 
efikase në nivel të shtetit;

• Organet inspektuese, me vonesë ose 
fare nuk i ndërmarrin masat për tejkali-
min e problemeve aktuale në këtë fushë.

• Të ndërmerren masa për ballafaqim efi-
kas me ndotjen e ajrit dhe të mediumeve 
tjera, me kontrolleve të vazhdueshme 
dhe të fuqizuara inspektuese në terren 
dhe me shqiptimin e sanksioneve për-
katëse për ndotësit;

• Të intensifikohen aktivitetet e pushtetit 
lokal dhe të pushtetit qendror me qël-
lim të implementimit të sistemit për 
mbledhje dhe mënjanim të organizuar 
të mbeturinave, si dhe marrja e masave 
të vazhdueshme për mirëmbajtjen për-
katëse të deponive, në pajtim me stan-
dardet e përcaktuara;

• Të realizohen kontrolle të shpeshta dhe 
efikase nga ana e organeve kompe-
tente inspektuese, me këtë do të arrihet 
detektimi dhe parandalimi në kohën e 
duhur të problemeve që kanë të bëjnë 
me mjedisin jetësorë.

Në fushën e financave vazhdoi trendi shumë vjeçar i parashtrimit të një numri të madh 
të parashtresave që kanë të bëjnë me parregullsitë dhe me shkeljen e të drejtave gjatë proce-
durave për përcaktimin e pagesës së taksës së radio – difuzionit nga ana e Radio televizionit 
Maqedonas (RTVM) dhe nga ana e Drejtorisë për të ardhurat publike (DAP). Në këtë drejtim, 
dhe duke e pasur parasysh faktin se pjesa më e madhe e parashtruesve të parashtresave janë 
të bazuara dhe se ekziston shkelje e vazhdueshme e të drejtave të qytetarëve, Avokati i popullit 
nuk konstatoi kurrfarë përmirësime të gjendjes së përgjithshme në këtë fushë, krahas viteve 
të mëparshme.

 Përkatësisht, edhe më tej në kundërshtim me kushtet e përcaktuara ligjore, me pagesën 
e taksës së radio – difuzionit detyroheshin pjesa më e madhe e një familjeje të njëjtë, personat 
të cilët janë liruar nga pagesa e kësaj takse (shfrytëzuesit e asistencës sociale, persona me 
dëgjim të dëmtuar dhe me dëmtime të shikimit deri në një shkallë të caktuar), personat të cilët 
më shumë vite jetojnë jashtë shtetit dhe për këtë posedojnë dëshmi përkatëse dhe etj. Për të 
gjitha këto raste, nga ana e DAP zbatohej pagesa e detyruar e taksës së radio – difuzionit, me 
bllokimin e llogarive të transaksionit të qytetarëve, gjatë kësaj duke mos i respektuar kufizimet 
dhe përjashtimet e parapara ligjore. Për rikthimin e mjeteve të paguara monetare, qytetarët 
ballafaqoheshin me procedura dhe kushtëzime të pa para burokratike.

Duke e pasur parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit intervenoi deri te RTVM, që 
personat të cilët pa bazë ngarkohen me pagesën e taksës së radio – difuzionit të shlyhen nga 
regjistri i obliguesve, aktvendimet e dhëna të mos rezultojnë me kurrfarë veprime juridike dhe 
për këtë të njoftohet edhe DAP. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit edhe nga DAP kërkoi që 
ti tërheq aktvendimet për pagesë të detyruar, zhbllokimin e llogarive të transaksioneve nëpër 
bankat afariste si dhe kthimin e mjeteve që janë paguar pa ndonjë bazë relevante.

Intervenimet e Avokatit të popullit deri te RTVM dhe DAP, edhe pse u pranuan në mënyrë 
formale, për shkak të mungesës së koordinimit në mes tyre, si dhe për shkak të mungesës së 
bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacioneve në kohën e duhur, që pasuan nga azhurnimi / 
ndryshimi i Regjistrit të obliguesve për pagesën e taksës së radio – difuzionit, realizoheshin me 

FINANCAT
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vështirësi të madhe praktike.
Në muajin shtator të vitit 2017, me Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shërbimet mediatike, 

audio dhe audio – vizuale, taksa e radio – difuzionit u anulua, por e njëjta imponoi dilemën për 
nga aspekti i rrethanave se vallë duhet të paguhet taksa e radio – difuzionit edhe për muajin 
09/2017, dhe nëse duhet, atëherë ky obligim a duhet të paguhet në shumën e plotë ose në 
shumën proporcionale.

Më konkretisht, ky Ligj nuk e rregullon këtë çështje, dhe në kuptimin e nenit 52, paragrafi 
4 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ligjet dhe dispozitat tjera, mund të manifestojnë 
veprim prapaveprues në rastet kur një gjë e tillë është më e volitshme për qytetarët.

Pikërisht për këtë arsye, Avokati i popullit inicioi procedurë në drejtim të precizimit të qartë 
të obligimit të qytetarëve, por nga organet kompetente nuk fitoi përgjigje përkatëse. Në fakt, 
DAP ofroi një sqarim i cili ishte plotësisht jo përkatës: “se aktvendimet për pagesën e taksës 
së radio – difuzionit për muajin 09/2017 i ka përpiluar gjatë muajit gusht, përkatësisht para 
miratimit të ndryshimeve ligjore”,Ministria për financa u shpall si jo kompetente, kurse Ministria 
për shoqëri informatike dhe administratë si propozues i autorizuar i këtij ligji, deri te Avokati i 
popullit nuk dorëzoi kurrfarë përgjigje ose sqarime. 

Për ndryshe, anulimi i pagesës së taksës së radio – difuzionit vetëm e thelloi situatën ab-
surde në të cilën qytetarët sillen nga ana e DAP në rastet kur ata duhet të realizojnë të drejtën 
e tyre të rikthimit të shumave monetare të paguara ose të para paguara pa ndonjë bazë (për 
ato raste në të cilat taksa e radio – difuzionit ka qenë e paguar prej më parë për tërë vitin), 
qytetarët nga DAP kushtëzoheshin se duhet detyrimisht të parashtrojnë kërkesën me formularin 
e nënshkruar dhe se detyrimisht më parë duhet të paguajnë taksat administrative në shumën 
prej 300 denarëve (50 denarë për kërkesën dhe 250 denarë për aktvendimin).

Qëndrimi i Avokatit të popullit është se shuma e pagesave dhe e parapagesave të paguara 
pa arsye, qytetarëve duhet t’iu kthehet pa kurrfarë kushtëzimi ose me detyrë zyrtare, dhe faktin 
se gjendja e tillë është shkaktuar vetëm me fajin e RTVM dhe DAP.

E lartpërmendura qëndron në veçanti, nëse merret parasysh fakti se Formulari i Kërkesës 
për rikthim të shumës së parave të paguara në mënyrë të gabuar ose në shumë më të lartë për 
taksën e radio – difuzionit B/PPRDT, fare nuk është shpallur në “Gazetën zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë”, por vetëm në UEB faqen e DAP dhe në pajtim me këtë, i njëjti nuk mund të 
zbatohet dhe të gjenerojë veprime juridike. Në këtë kuptim të përmbajtjes së dispozitave të 
nenit 18, paragrafi 1, pika 4 të Ligjit për taksat administrative, taksa nuk paguhen për shkresa 
dhe veprime që kanë të bëjnë me procedurën e rikthimit të pagesave të realizuara në mënyrë 
të parregullt. Taksa e radio-difuzionit në pajtim me dispozitat përkatëse të Ligjit për shërbime 
mediale dhe për shërbime audio dhe audio-vizuale kishte karakterin e taksave publike.

Për këtë qëllim, nga Avokati i popullit deri te DAP u dhanë rekomandime të përgjithshme 
që në mënyrë të tillë të veprojnë për të gjitha rastet e tilla.

Brengos edhe dukuria që edhe përskaj ekzistimit të të gjitha kushteve ligjore, DAP sipas 
detyrës zyrtare nuk po ndërmerr veprime për rikthimin e tatimit të paguar “në procedurë të 
posaçme tatimore për  kontrollin e pronës dhe të gjendjes së pronësisë, përkatësisht për për-
caktimin e të ardhurave të cilave nuk i është përcaktuar tatimi ose për të cilët tatimi nuk i është 
caktuar në mënyrë të mjaftueshme”, që me aktin e plotfuqishëm administrativ është ndaluar. 
Funksionimi i tillë i DAP gjithsesi se është në dëm të veçantë mbi të drejtat legjitime dhe të 
interesave të drejtpërdrejta pronësore – juridike të palëve të përfshira, meqenëse në mungesë 
të bazës, drejtoria ka realizuar të ardhura, për të cilat ekziston mundësia që të kthehen. Për-
skaj kësaj, është jo përkatëse që DAP për veprimet në këtë drejtim të thirret edhe në skadimin 
e të drejtës për kthimin e tatimit të paguar në mënyrë të gabuar, për shkakun se llogaritja e 
afatit të skadencës parashikon që ky afat sërish të fillon të rrjedhë nga çasti i hyrjes në fuqi të 
konkluzionit të shqyrtuar. 

Avokati i popullit konstatoi edhe gjendjen e shkeljes së të drejtave kushtetuese dhe lig-
jore nga ana e DAP mbi një grup më të madh të qytetarëve për të cilët edhe pse në pajtim me 
vendimeve gjyqësore të plotfuqishme dhe përmbaruese, në procedurë të përmbarimit të reali-
zuar nga ana e përmbaruesve janë realizuar pagesat për mjetet e gjykuara monetare në bazë 
të kontributit të sigurimit pensional dhe invalidor, të njëjtit me vite të tëra në mënyrë praktike 
nuk mund të realizohen me arsyetimin se ekzistojnë të pathëna juridike dhe mos harmonizime 
të ligjeve.
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DAP thirret në dispozitat e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social dhe 
sistemi i pagës bruto, i implementuar gjatë vitit 2009, duke theksuar se ligji nuk lejon që kon-
tributet të paguhen në veçanti. Por edhe përskaj lëshimeve të tilla të konstatuara, DAP me vite 
të tëra nuk po ndërmerr veprime tjera për tejkalimin e problemit dhe për gjetjen e zgjidhjes 
përkatëse për të cilin ekziston një numër i madh i kërkesave nga ana e qytetarëve të prekur si 
dhe nga Oda e përmbaruesve të Republikës së Maqedonisë. Gjendja e tillë, veçanërisht është 
në dëm të kategorisë së qytetarëve – personave të siguruar, për faktin se para Fondit për sig-
urim invalidor dhe pensional të Maqedonisë, nuk mund ti realizojnë të drejtat e pensionit ose të 
njëjtat i realizojnë në shumë më të vogël nga ajo reale.

Prej këtu, Avokati i popullit deri te DAP dha rekomandime për të gjitha këto raste që men-
jëherë dhe pa prolongime, ti ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme (nga aspekti normativ 
ose nga aspekti teknik) dhe të mundësojë realizimin praktik të të gjitha mjeteve monetare 
të paguara që gjenden në llogaritë e transaksionit te përmbaruesit, dhe që kanë të bëjnë me 
pagesën e obligimeve për sigurim pensional dhe invalidor në llogarinë e Fondit për sigurim pen-
sional dhe invalidor të Maqedonisë.

Parashtresat nga kjo fushë, të parashtruara për shkeljen e të drejtave të qytetarëve nga 
ana e Qytetit të Shkupit dhe nga njësitë tjera të vetëqeverisjes lokale, numri i të cilave ishte 
relativisht i vogël, sikur edhe në rastin e lartpërmendur ka të bëjë me përcaktimin dhe pagesën 
e tatimit të pronës, tatimi i qarkullimit të patundshmërive dhe tatimet tjera pa ekzistimin e 
bazës juridike.

Gjatë kësaj, Avokati edhe gjatë këtij viti raportues konstatoi gjendjen e mos bashkëpun-
imit të Qytetit të Shkupit, gjendje kjo e cila po zgjatë me vite të tëra në vazhdimësi meqenëse 
në lidhje me kërkesat për sqarime, informacione dhe dëshmi për pohimet e theksuara në par-
ashtresat e dorëzuara, edhe pas intervenimeve për mënjanim të shkeljeve të konstatuara, me 
vonesa ose fare nuk ofrohen përgjigje.

Në lidhje me problemin i cili ekziston dhe zvarritet një periudhë të gjatë kohore, dhe që ka 
të bëjë me procedurën për pagesë të detyruar të borxhit tatimor nga llogaria bankare, e cila i 
takon personit fizik, Avokati i popullit gjatë vitit 2017 deri te Qeveria e Republikës së Maqedon-
isë, sërish parashtroi iniciativë për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për procedurën tatimore dhe 
të Ligjit për tatimet e pronës.

Esenca e iniciativës së lartpërmendur përfshin nevojën që të parashikohen dispozitat në 
pajtim me të cilat Drejtoria për të ardhurat publike, Qyteti i Shkupit dhe Komunat, aktvendimet 
për pagesën e detyruar të kërkesave monetare sipas llogarive bankare që u përkasin personave 
fizikë, detyrimisht ti përpilojnë duke i respektuar kufizimet e përmbarimit që janë në pajtim me 
nenin 130 të Ligjit për procedurën tatimore dhe nenin 57 të Ligjit për tatimet e pronës, gjatë 
realizimit të përmbarimit të mbajnë llogari për dinjitetin e debitorëve dhe familjeve të tyre, si 
dhe për faktin që përmbarimi të jetë më i volitshëm për debitorin. 

Me zgjidhjet e tilla normative, gjithsesi se do të arrihet një siguri më e lartë juridike për 
nga aspekti i përmbarimit të urdhëresave nga llogaritë e transaksionit të personit fizik – debi-
torit, përkatësisht debitori do të ketë mundësinë që ti realizojë të drejtat e veta ligjore të kufizi-
mit gjatë përmbarimit nga paga dhe nga bazat tjera, Drejtoria për të ardhurat publike, Qyteti i 
Shkupit dhe komunat përkatëse me efikasitet ti paguajnë obligimet e tyre, kurse bankat të sig-
urojnë përmbarimin e sigurt dhe efikas të pagesës, dhe gjatë kësaj të mos i cenojnë të drejtat 
e deponentëve të tyre.

Megjithatë, përskaj përgjigjes formale të pranuar nga Ministria për financa se: “do ti marrë 
parasysh vërejtjet e lartpërmendura në iniciativën edhe pas analizave të realizuara, analizave të 
tërësishme dhe gjithëpërfshirëse do ti qaset ndryshimeve përkatëse ligjore”, në ndërkohë asgjë 
praktike nuk është realizuar, e as që është ndërmarrë diçka në këtë drejtim.
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Konstatime Rekomandime
• Intervenimet e Avokatit të popullit për 

mënjanimin e shkeljeve të konstatu-
ara lidhur me të drejtat e qytetarëve 
nga RTVM dhe DAP edhe pse formal-
isht pranohen, për shkak të mungesës 
së koordinimit të tyre, mungesës së 
bashkëpunimit dhe shkëmbimit në ko-
hën e duhur të të dhënave që pasojnë 
nga azhurnimi / ndryshimi i Regjistrit të 
obliguesve për pagesën e taksës së radio 
– difuzionit, shumë vështirë zbatoheshin 
në praktikë;

• Anulimi i taksës së radio – difuzionit 
vetëm do ta thellojë situatën absurde në 
të cilën qytetarë sillen nga ana e DAP në 
rastet kur duhet ta realizojnë të dre-
jtën e rikthimit të shumave monetare të 
paguara ose të para paguara pa ekzisti-
min e ndonjë baze juridike;

• Organet kompetente nuk iu qasën me 
seriozitet çështjes lidhur me zgjidhjen e 
dilemës se vallë me ndryshimet e reja 
ligjore, taksa e radio – difuzionit duhet 
të paguhet edhe për muajin 09/17 dhe 
nëse duhet, atëherë a duhet të paguhet 
në tërësi ose në mënyrë proporcionale;

• DAP edhe pse për këtë janë plotësuar 
të gjitha kushtet ligjore, sipas detyrës 
zyrtare fare nuk ndërmori veprime për 
rikthimin e mjeteve nga tatimi i paguar 
“në procedurë të posaçme tatimore për 
kontrollin e pronës dhe të gjendjes së 
pronës, përkatësisht për përcaktimin e të 
ardhurave të cilave nuk i janë përcaktuar 
tatimet ose të ardhura të cilave në masë 
të mjaftueshme nuk u janë përcaktuar 
tatimet”, që me aktin e plotfuqishëm 
administrativ janë ndërprerë. Përkun-
drazi, i refuzon kërkesat e qytetarëve me 
arsyetime kundërligjore se ka skaduar 
e drejtat e tyre për rikthimin e mjeteve 
dhe në këtë mënyrë shteti pasurohet në 
kundërshtim me ligjin.

• Gjendja lidhur me shkeljen e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të një grupi më 
të madh të qytetarëve nga ana e DAP, 
për të cilët edhe pse në bazë të vendi-
meve të plotfuqishme dhe përmbaruese 
gjyqësore në procedurën për përmbari-
me të realizuar nga ana e përmbaruesve 
u janë realizuar pagesat e gjykuara mon-
etare në bazë të kontributit për sigurim 

• Në praktikë të realizohen të gjitha inter-
venimet nga Avokati i popullit në lidhje 
me mënjanimin e shkeljeve të konstatu-
ara për të drejtat e qytetarët, nga ana e 
RTVM dhe DAP që pasojnë nga azhurnimi 
/ndryshimi i Regjistrit të obliguesve për 
pagesën e taksës së radio – difuzionit; 

• Shuma e paguar dhe e para paguar në 
mungesë të bazës juridike në bazë të 
taksës së radio – difuzionit nga DAP, 
qytetarëve tu rikthehet pa kurrfarë kush-
tëzimi dhe sipas detyrës zyrtare;

• Të zgjidhet dilema për atë se vallë me 
ndryshimet e reja ligjore, taksa e radio 
– difuzionit duhet të paguhet edhe për 
muajin 09/17 dhe nëse duhet, atëherë 
të përcaktohet se a duhet të paguhet në 
tërësi ose në proporcion;

• DAP, sipas detyrës zyrtare në vazhdimësi 
të ndërmerr veprime për rikthimin e 
tatimit të paguar “në procedurë të posa-
çme tatimore për  kontrollin e pronës 
dhe të gjendjes së pronësisë, përkatë-
sisht për përcaktimin e të ardhurave të 
cilave nuk i është përcaktuar tatimi ose 
për të cilat tatimi nuk i është caktuar në 
mënyrë të mjaftueshme”, që me aktin e 
plotfuqishëm administrativ është ndaluar 
në ndërkohë, dhe të veprojë me ndalimin 
e mjeteve dhe të pasurohet në kundër-
shtim me ligjin.

• Tejkalimi urgjent i gjendjes lidhur me 
shkeljen e të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore nga ana e DAP të një grupi më 
të madh të qytetarëve për të cilët edhe 
përskaj faktit se në pajtim me vendimet 
e plotfuqishme dhe përmbaruese gjyqë-
sore, në procedurën për përmbarim të 
realizuar nga përmbaruesit u janë marrë 
mjetet e përkatëse monetare në bazë të 
kontributeve për sigurimin pensional dhe 
invalidor, të njëjtit me vite të tëra prak-
tikisht nuk mund të realizohen me arsy-
etimin se ekzistojnë mospërputhshmëri 
juridike dhe mosharmonizim i i ligjeve;

• Qyteti i Shkupit, pa kushtëzime të re-
spektojë obligimin imperativ ligjor, të 
bashkëpunojë me Avokatin e popullit 
dhe me kërkesë të tij ti siguroj të gjitha 
sqarimet, informacionet dhe dëshmitë në 
lidhje me pohimet e theksuara në para-
shtresat dhe të ndërmerr masa për real-
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pensional dhe invalidor, të njëjtit me vite 
të tëra në mënyrë praktike nuk mund të 
realizohen, më saktë pagesat realizohen 
në llogarinë e Fondit për sigurim pen-
sional dhe invalidor, me arsyetimet se 
ekzistojnë  mospërputhje juridike dhe 
mungesë e harmonizimit të ligjeve;

• Mungesa e bashkëpunimit të Qytetit të 
Shkupit me Avokatin e popullit që po 
zgjatë me vite të tëra në vazhdimësi, 
meqenëse në lidhje me kërkesat për 
sqarime, informata dhe dëshmi që kanë 
të bëjnë me pohimet e parashtresave 
dhe pas intervenimeve për mënjanim të 
shkeljeve të konstatuara, me vonesë ose 
fare nuk përgjigjet;

• Përskaj përgjigjes formale, të pranu-
ar nga Ministria për financa se “do ti 
merr parasysh vërejtjet në iniciativën 
e përsëritur nga Avokati i popullit për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
procedurën tatimore dhe të Ligjit për 
tatimet e pronës dhe se pas analizave të 
hollësishme dhe gjithëpërfshirëse do ti 
qaset drejtë ndryshimeve përkatëse lig-
jore” në ndërkohë asgjë nuk është ndër-
marrë në praktikë.

izimin e intervenimeve për mënjanimin e 
shkeljeve të konstatuara;

• Në pajtim me iniciativën e Avokatit të 
popullit, të miratohen ndryshime dhe 
plotësime të dispozitave të Ligjit për pro-
cedurën tatimore dhe Ligjit për tatimet e 
pronës. 

Të ballafaquar me problemet e përditshme për shkak të veprimit jo përkatës nga ana e 
ofruesve të shërbimeve – ndërmarrjet publike dhe kompanitë tjera, qytetarët edhe gjatë vitit 
2017 parashtruan rreth 300 parashtresa me të cilat kërkuan intervenime për mbrojtjen e të 
drejtave të tyre si konsumatorë.

Numri më i madh i parashtresave, përkatësisht pothuajse gjysma prej tyre, ishin në lidhje 
me funksionimin e ndërmarrjeve publike të cilat realizojnë veprimtari komunale, furnizimin me 
ujë dhe mënjanimin e ujërave të zeza urbane, para se të gjithash ishin për NP “Ujësjellësi dhe 
kanalizimi” – Shkup (NP).

Gjatë kësaj, është karakteristike se nuk bëhet fjalë për raste të izoluara, por përkundrazi, 
qytetarët ankohen në lidhje e gjendjet të cilat po përsëriten.

Avokati i popullit pas realizimit të procedurës së nevojshme, në disa prej rasteve konstatoi 
shkeljen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të parashtresave për shkak të 
lëshimeve dhe të parregullsive gjatë funksionimit të shërbimeve të NP dhe për shkak të mos re-
spektimit të dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëveshpenzimeve, Ligjit për furnizi-
min me ujë dhe për mënjanimin e ujërave të zeza urbane dhe Ligjit për marrëdhëniet obligative.

Më konkretisht, NP deri te shfrytëzuesit e shërbimit lidhur me dërgimin e ujit, në fakt, si-
kur edhe gjatë viteve të kaluara, dorëzonte “fatura të jashtëzakonshme”, me shuma enorme të 
larta, gjatë kësaj duke mos ofruar arsyetime konkrete për atë se për çfarë periudhe vlejnë këto 
fatura dhe pa e theksuar bazën juridike në bazë të të cilës ajo mund të veprojë në mënyrë të 

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE  
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tillë. Me këtë, NP nga shfrytëzuesi kërkon që të paguaj për shërbimin i cili nuk i është i ofruar, 
përkatësisht nuk i ka shfrytëzuar shërbimet në vëllimin me të cilin ai detyrohet.

Gjithashtu, shfrytëzuesit që janë të shkyçur nga sistemi i furnizimit me ujë, dhe për lidhjen 
e sërishme nga kjo NP kushtëzohen që borxhin e vjetër ta paguajnë përnjëherë dhe në tërësi, 
edhe pse për një pjesë të këtij borxhi është siguruar pagesa gjatë procedurës së përmbarimit.

Sipas Avokatit të popullit, mënyra e tillë e veprimit nuk mund të konsiderohet si e 
njerëzishme, e ndershme, e arsyetuar dhe në pajtim me dispozitat dhe parimet përkatëse lig-
jore, për shkakun se paraqet shfrytëzimin e pozitës dominuese të cilën e gëzon NP në raport 
meqytetarët si shfrytëzues të shërbimeve që ajo i ofron.

Prej këtu, për çdo lëndë të veçantë u intervenua në mënyrë përkatëse, u intervenua edhe 
deri te NP ku u paraqitën rekomandime të arsyetuara në trajtë të shkruar ose udhëzime për 
mënyrën e evitimit të shkeljeve të konstatuara (tërheqje ose korrigjim të faturave të jashtëza-
konshme, kyçjen e objekteve në rrjetin e ujësjellësit pa kushtëzime të paarsyeshme dhe etj.). 
Me qëllim që të sigurohet llogaritja e saktë dhe gjatë kësaj të evitohet çdo mundësi e detyri-
meve në dëm të shfrytëzuesit të shërbimit (ashtu siç është mesatarja e përcaktuar në mënyrë 
arbitrare e numrit të anëtarëve të familjes ose anashkalimi i rrethanës se ujëmatësi ka qenë 
jo funksional), Avokati i popullit nga NP kërkoi që të respektohet obligimi i leximit të rregullt të 
gjendjes së ujëmatësve dhe ky mekanizëm të jetë i vetëm gjatë procedurës së përcaktimit të 
shpenzimit. 

Megjithatë, nga ana e NP fare nuk u ndërmorën masa për zbatimin e intervenimeve dhe 
çdo herë u fituan përgjigje se nuk ekziston baza për stornimin dhe korrigjimin e “faturave të 
jashtëzakonshme” se, për lidhjen e sërishme nevojitet pagesa e kërkesës për të cilën udhëhiqet 
procedura e përmbarimit te përmbaruesit e autorizuar, se pas rekomandimit / udhëzimit do të 
veprohet pasi të krijohen kushte dhe arsyetime tjera të ngjashme dhe formale.

Për shkak të pakënaqësisë nga lejimi i dhënë i faturave, kërkesat për korrigjim ose për 
shkak të mos pranimit të arsyetimeve të qëndrueshme për nga aspekti juridik për refuzimin e 
tyre, puna e Komisionit për faturat e kontestuara pranë NP, gjithashtu ishte lëndë e parashtre-
save të cilat qytetarët i dorëzuan deri te Avokati i popullit.

Në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit konstatoi se Komisioni shumë shpesh 
miraton vendime të cilat nuk janë në pajtim me dëshmitë e parashtruara si shtojcë nga ana e 
qytetarëve dhe se si nuk i shfrytëzon as dëshmitë pronësore me të cilat disponon NP.

Për këtë arsye, Avokati i popullit kërkoi që Komisioni ti ri shqyrtoj vendimet e miratuara, 
por përskaj lejimeve minimale, në numrin më të madh të rasteve nuk veproi në lidhje me ud-
hëzimet e dhëna.

Lëshimet në evidencën zyrtare të cilën NP duhet ta udhëheq, qytetarët sërish i ekspozon 
në procedura në të cilat pa kurrfarë faji ata duhet të dëshmojnë se prej kur në fakt janë shfrytë-
zues të shërbimeve, që të mos ngarkohen me borxhet të cilat i ka shkaktuar shfrytëzuesi i më-
parshëm i objektit. Në rastet e tilla, qytetarët vetëm për shkaqe objektive nuk janë në gjendje 
që ti mbledhin dëshmitë e nevojshme, por fare nuk është kontestuese se NP duhet ti disponoj 
këto dëshmi ose në raste të skajshme nga ana e ndërmarrjes të njëjtit duhet të sigurohen sipas 
detyrës zyrtare, kuptohet nëse ekzistojnë lëshime gjatë funksionimit dhe evidentimit, në kohë 
të kontrollohen dhe të regjistrohen të gjitha ndryshimet për nga aspekti i bartësit të emrit të 
shfrytëzuesit.

Për mos respektimin dhe mos marrjen e masave për realizimin e intervenimeve të lartpër-
mendura, Avokati i popullit pas përfundimit të zgjedhjeve lokale edhe deri te drejtori i ri i NP, 
paraqiti Raportin e posaçëm me të cilin e informon atë për gjendjet dhe kërkoi që të ndërmerren 
masa për tejkalimin e pa rregullsive të konstatuara, megjithatë deri në fund të vitit raportues 
nga ana e saj, përgjigje nuk u dorëzua.

Përndryshe, sërish mbetet konstatimi se NP pozitivisht i përgjigjet vetëm kërkesave për 
ofrimin e mundësive lehtësuese për pagesën e borxhit përmes lidhjes së kontratave për pagesë 
të borxhit në më shumë këste mujore. 

Në lidhje me shërbimet lidhur me mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale, 
qytetarët në parashtresat e tyre më shpesh kishin vërejtje se detyrohen për shërbimin të cilin 
nuk e kanë shfrytëzuar ose për objektin në të cilin nuk jetojnë në mënyrë permanente, më pas 
për cilësinë, përkatësisht dinamikën e shërbimit të realizuar, si dhe për hulumtimin, përkatë-
sisht përcaktimin e gjendjes lidhur me borxhin e mbetur.
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NP “Higjiena komunale” – Shkup, kërkesat e saja pothuajse çdo herë i arsyeton me re-
alizimin e shërbimit sipas dinamikës prej më parë të përcaktuar dhe të lejuar të mbledhjes së 
mbeturinave komunale, kurse për borxhet e mbetura ndërmarrja thirret në evidencën e sajë 
zyrtare.

Avokati i popullit në lidhje me funksionimin e kësaj NP konstaton një situatë absurde, 
meqenëse për faktin se gjoja nuk ka ekzistuar mundësia ligjore që në tërësi ti lirojë nga obligimi 
për pagesën e kompensimit për ngritjen e mbeturinave, qytetarëve të cilët vazhdimisht nuk 
jetojnë në ndonjë objekt të caktuar, pas kërkesës së tyre me shkrim për lirimin nga pagesa, në 
pajtim me kriteret e përcaktuara interne në mënyrë të vetme u lejohet lejimi / lirimi i pagesës 
së obligimit vetëm në lartësinë prej 50 %. Përskaj kësaj, për vendimet e veta, nuk mundëson 
kurrfarë mbrojtje plotësuese juridike para organeve tjera, e as që inicion procedurë për tejka-
limin e boshllëkut eventual juridik dhe të papërputhshëm në ligjin përkatës.

Mënyra e tillë jo logjike e funksionimit, për nga aspekti i përcaktimeve ligjore që të 
paguhet vetëm ajo që shfrytëzohet, në raste të skajshme është shqetësuese dhe e dëmshme 
për qytetarët dhe si i tillë edhe plotësisht i pa pranueshëm meqenëse krijon përshtypjen se ku-
jdesi për të drejtat e shfrytëzuesve fare nuk mund të detektohet gjatë funksionimit të NP, por 
vetëm pagesa e kompensimit.

Në këtë segment, si specifik duhet të theksohet edhe rasti lidhur me Këshillin e Komunës 
së Mavrovës dhe Rostushës, i cili me Vendim përcaktoi obligimin për qytetarët që të paguajnë 
kompensimin prej 600,oo denarë në mënyrë lineare për çdo shtëpi të vikendit, për pastrimin e 
borës në rrugët lokale gjatë periudhës së dimrit nga NPVK “Mavrovo” nga Hanet e Mavrovës.

Përkatësisht Avokati i popullit konstatoi se këshilli i lartpërmendur për miratimin e një 
vendimi të tillë nuk ka pasur kompetenca, për faktin se në asnjë ligj të posaçëm, nuk është 
përcaktuar autorizimi – kompetenca e komunave që të përcaktojnë obligimin për qytetarët që 
të paguajnë kontributin për pastrimin e borës nga rrugët lokale dhe nga rrugët tjera gjatë peri-
udhës dimërore. Përskaj kësaj, me këtë vendim, në kundërshtim me Kushtetutën po shkaktohet 
edhe pabarazia e qytetarëve, përkatësisht të njëjtit janë diskriminuar meqenëse dispozitat e 
këtij vendimi vlejnë vetëm për pronarët e vikend shtëpive në fshatin Mavrovë, por jo edhe për 
personat që jetojnë në fshatrat Hanet e Mavrovës, Mavrovës dhe Rostushës të cilët janë pronarë 
të shtëpive.

Gjatë kësaj, pasi që nuk u pranua kërkesa për tërheqjen e vendimit të tillë, Avokati i 
popullit dorëzoi propozimin për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së tij para 
Gjykatës kushtetuese, nga ana e të cilës, në iniciativën e dorëzuar paraprakisht nga ana e një 
qytetari, u miratua vendimi për anulimin e tij.

Për pjesën e të drejtave të konsumatorëve, që ka të bëjë me furnizimin me energji ele-
ktrike, gjatë vitit 2017, njësoj sikur edhe gjatë viteve të kaluara, dominojnë parashtresat në 
të cilat përfaqësuesit e kategorisë vulnerabile të qytetarëve dhe personat të cilët gjenden në 
gjendje të vështirë financiare – materiale, kërkuan intervenime në drejtim, që nga EVN Maqe-
donia SH.A. – Shkup (EVN) tu mundësohet kyçje e sërishme në sistemin për furnizim me energji 
elektrike ose për pagesën e borxheve të vjetra në më shumë këste.

Në pajtim me intervenimet e lartpërmendur nga ana e Avokatit të popullit, këta persona 
nga EVN, ishin udhëzuar që të drejtohen në Energo qendrat përkatëse shfrytëzuese, ku në pa-
jtim me kushtet e ofruara të lehtësimit, një pjesë prej tyre lidhën kontrata për pagesën e borxhit 
të vjetër në më shumë këste dhe objektet e tyre u kyçën në sistemin për furnizim me energji 
elektrike.

Për ndryshe, Avokati i popullit sërish konstaton se EVN akoma nuk e ka miratuar aktin in-
tern të përgjithshëm, me të cilin të gjithë shfrytëzuesit, dhe në veçanti pjesëtarët e kategorisë 
së qytetarëve dhe personave vulnerabil të cilët gjenden në një gjendje të vështirë financiare – 
materiale t’u ofrohen mundësi të njëjta për lidhjen e sërishme ose për realizimin e të drejtës për 
lidhjen e kontratës për pagesën e borxhit në më shumë këste, që nga ana tjetër do të rezultojë 
me një trajtim të barabartë për të gjithë, dhe jo që për këtë mundësi, nga ana e disa drejtuesve 
të caktuar të vendoset në mënyrë selektive dhe të pavarur. Në të njëjtën kohë, nuk ekzistojnë 
as procedurat efikase për evidencën e pagesave të veçanta të qytetarëve për borxhin e paditur 
dhe prej këtu, informimi i përmbaruesit i cili e realizon përmbarimin për gjendjen e tillë, për 
këtë shkak po i njëjti borxh u paguhet në mënyrë të dyfishtë. 

Nga aspekti i shërbimeve të EVN, po ashtu nuk janë konstatuar çfarëdo lloj ndryshimi ose 
avancimi as për nga aspekti i sigurimit të drejtës së qytetarëve që të fitojnë informata të qarta, 
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të kuptueshme dhe precize, në lidhje me gjendjen e borxhit të tyre (specifikimi sipas llojit, 
periudha dhe baza e borxhit, statusi i tij – i paditur ose i skaduar, shuma precize e normës së 
interesit dhe mënyrës së llogaritjes, shpenzimet dhe baza e tyre dhe etj.) dhe të drejtat dhe 
mënyra e mbrojtjes së tyre.

Disa prej parashtresave u paraqitën nga qytetarët që kërkuan intervenime për realizi-
min e të drejtës për kompensimin e dëmeve të shkaktuara në aparatet e amvisërisë, që janë 
shkaktuar si pasojë e rrezikut të përgjithshëm të shkaktuar nga kabllot e dëmtuar ose gjatë 
zëvendësimit të shtyllave dhe përçuesve. Kërkesat e tilla nga EVN pothuajse pa përjashtime nuk 
janë pranuar me arsyetimin se bëhet fjalë për shërbime komerciale, dhe në pajtim me Rregullat 
e rrjeteve për distribuim të energjisë elektrike, shpenzimet për mënjanimin e defekteve bien në 
barë të shfrytëzuesve. 

Kemi një numër tejet të vogël të parashtresave që kishin të bëjnë me shërbimet e opera-
torëve të telefonisë fikse dhe celulare, më konkretisht për pakënaqësinë në lidhje me çmimet 
për shërbimet e ofruara, niveli i cilësisë së shërbimeve, kontratat e ofruara dhe obligimet të cilat 
qytetarët janë të detyruar ti pranojnë në raportet e para pagesës.

Avokati i popullit, përskaj intervenimeve të drejtpërdrejta para operatorëve, kërkoi mar-
rjen e veprimeve edhe nga Agjencia për komunikime elektronike, me ndërmjetësimin e të cilës 
një pjesë e qytetarëve i realizuan të drejtat e tyre.

Në lidhje me furnizimin me energji termike, edhe më tej mbetet aktuale pakënaqësia e 
shpenzuesve të shkyçur për shkak të detyrimit me kompensimin për fuqinë e angazhuar (pjesa 
fikse) nga kompensimi për energjinë e ngrohjes. Parashtresat tjera kishin të bëjnë me cilësinë 
e shërbimit, mungesa e azhurnimit lidhur me defektet e paraqitura, lartësia e çmimit të shërbi-
mit dhe mënyra se si realizohet llogaritja, si dhe për shkak të rregullimit të gjendjes lidhur me 
borxhin e pa paguar.

Drejtimi i sistemit të evidencës së shfrytëzuesve dhe kujdesi për shfrytëzuesit të shërbi-
meve, shfaqet si lëshim gjatë funksionimit edhe te furnizuesit me energjinë termike.

Kështu që, marrja e veprimeve të fokusuara vetëm drejtë realizimit të pagesës së kompen-
simit në mungesë të aktiviteteve të ndërmarra përkatëse prej më parë, rezultoi me detyrimin e 
qytetarëve të cilët fare ose asnjëherë nuk kanë qenë shfrytëzues të energjisë termike.

Në fakt, vetëm për faktin se qytetari ka pasur emrin dhe mbiemrin e njëjtë me shfrytëzue-
sin e vërtetë të energjisë termike, ai ka qenë i paditur dhe i detyruar që të paguaj kompensimin 
për energjinë e ngrohtësisë.

Pas intervenimeve nga Avokati i popullit, është konstatuar se bëhet fjalë për një gabim dhe 
lëshim të pakontestueshëm gjatë funksionimit të furnizuesit me energji termike, ashtu edhe të 
gjykatës, dhe më pas është tërhequr kërkesa paditëse, por mbeti golgota nëpër të cilën kaloi 
parashtruesi i parashtresës, si rezultat i punës së pandërgjegjshme dhe jo profesionale.

Konstatime Rekomandime
• Mos respektimi i rregullativës përkatëse 

ligjore, dhënia e faturave të jashtëzakon-
shme me shuma tejet të larta, kushtëzime 
të qytetarëve që në tërësi ta paguajnë 
borxhin e mbetur me qëllim të realizimit të 
lidhjes së sërishme, lëshimet në sistemin e 
evidencës së shfrytëzuesve të shërbimeve 
dhe mungesa e bashkëpunimit dhe mos 
respektimi i intervenimeve nga Avokati i 
popullit, gjendje këto të cilat me vite të 
tëra po përsëriten gjatë funksionimit të NP 
“Ujësjellësi dhe kanalizimi” Shkup;

• Zbatimi konsekuent i rregullativës për-
katëse ligjore gjatë funksionimit të NP 
“Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup dhe 
nga ana e ofruesve të tjerë të shërbimeve 
komunale, ndërprerja e praktikës për 
dhënien e faturave të jashtëzakonshme 
si dhe i kushtëzimit të qytetarëve që në 
tërësi ta paguajnë borxhin e pa paguar si 
dhe mundësimi i bashkëpunimit dhe respe-
ktimi i intervenimeve nga ana e Avokatit të 
popullit;
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Konstatime Rekomandime
• NP “Higjiena komunale” Shkup, në vend që 

në tërësi ti lirojë nga obligimi për pagesën 
e kompensimit për ngritjen e mbeturinave, 
për qytetarët të cilët në mënyrë perman-
ente nuk jetojnë në një objekt të caktuar, 
pas kërkesave të tyre me shkrim dhe në 
pajtim me kriteret e përcaktuara interne, 
atyre vetëm u ofrohet lejimi për zvogëlimin 
e faturës vetëm në lartësinë prej 50%;

• Këshilli i Komunës së Mavrovës dhe Ros-
tushës, shkaktoi pabarazi dhe diskriminim 
të qytetarëve meqenëse në mungesë të 
bazës ligjore me këtë Vendim u përcak-
tua obligimi vetëm për pronarët e vikend 
shtëpive në fshatin Mavrovë, por jo edhe 
për personat që jetojnë në fshatrat Hane 
të Mavrovës, Mavrovë dhe Rostushë, që të 
parët të paguajnë kompensimin në shumën 
prej 600,00 denarë në mënyrë lineare për 
çdo shtëpi të vikendit për pastrimin e borës 
nga rrugët lokale dhe në rrugët tjera gjatë 
periudhës dimërore nga ana e NPVK “Mav-
rovo” nga Hanet e Mavrovës;

• EVN akoma nuk e ka miratuar aktin e 
përgjithshëm intern, me të cilin të gjithë 
shfrytëzuesve, dhe në veçanti pjesëtarëve 
të kategorisë vulnerabile të qytetarëve dhe 
personave që janë në gjendje të vështirë 
financiare – materiale do tu ofrohen 
mundësi të barabarta dhe kushte për 
lidhjen e sërishme ose për realizimin e të 
drejtës për lidhjen e kontratës për pagesën 
e borxhit në më shumë këste;

• Nuk mund të evidentohet kujdesi për 
shfrytëzuesit gjatë funksionimit të ofruesve 
të shërbimeve, janë evidente procedurat 
e parregullta në lidhje me parashtrimin e 
parashtresave nga ana e konsumatorëve 
si dhe mungesa e mbrojtjes së tyre para 
organeve të shkallës së dytë;

• Gjendja e pavolitshme materiale e 
qytetarëve është shkaku për pamundësinë 
që me rregull ti paguajnë faturat rrjedhëse 
dhe kërkesat nga vitet e kaluara, janë evi-
dente edhe mungesat e fushatave përmes 
të cilave qytetarëve do tu ofrohen kushte 
më të pranueshme për pagesën e borx-
heve;

• Problemi lidhur me detyrimin e qytetarëve 
me pagesën e kompensimit për fuqinë e 
angazhuar shtesë (pjesa fikse) nga kom-
pensimi për energjinë e ngrohjes, edhe më 
tej mbetet një problem pa zgjidhje siste-
matike.

• Me qëllim të sigurimit të llogaritjes së 
saktë dhe të evitimit të çfarëdo mundësie 
të detyrimit në dëm të shfrytëzuesve të 
shërbimit (siç është mesatarja e përcak-
tuar në mënyrë të pabazë dhe arbitrare e 
numrit të anëtarëve të familjes ose anash-
kalimi i rrethanës se pajisja matëse ka 
qenë në gjendje jo funksionale), nga ana e 
NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, të 
realizohet implementimi praktik dhe zbati-
mi i pakushtëzuar i rregullës që shfrytë-
zuesi të paguaj vetëm për shërbimin e 
pranuar në vëllimin në të cilin ky shërbim i 
është siguruar; 

• Sistemi për evidentimin e shfrytëzuesve në 
NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, të 
azhurnohet në mënyrë të vazhdueshme, të 
revidohet dhe sendërtohet, kurse lidhja e 
sërishme të realizohet falas; 

• Kujdesi i vazhdueshëm për shfrytëzuesit, 
ofrimi i informatave, përkrahja dhe këshil-
limi si dhe rregullimi i procedurës në lidhje 
me ankesat dhe parashtresat e konsuma-
torëve nga ana e ndërmarrjeve publike;

• NP dhe EVN të zbatojnë implementimin e 
vazhdueshëm të fushatave për pagesa të 
lehtësuara të borxheve të mbetura, lidhjes 
së kontratave në më shumë këste dhe me 
shuma mujore të cilat do të jenë përkatëse 
me mundësitë financiare të shfrytëzuesit;

• Në pajtim me ligjin të zgjidhet problemi i 
qytetarëve lidhur me detyrimin me kom-
pensimin për fuqinë e angazhimit (pjesa 
fikse) nga kompensimi për energji termike.
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Këtë vit, nga fusha e të drejtave të tjera deri te Avokati i popullit u parashtruan 240 par-
ashtresa.

Pjesa më e madhe e parashtresave të paraqitura nga ana e qytetarëve deri te Avokati i 
popullit kishin të bëjnë me mos veprimin e organeve të administratës shtetërore në pajtim me 
kërkesat e tyre, përkatësisht, mos pranimin e përgjigjeve në lidhje me kërkesat e tyre. Avokati 
i popullit, duke vepruar në lidhje me këto parashtresa nga organet deri te cilat ishin parash-
truar kërkesat kërkoi që të informohet për shkaqet për të cilat ata nuk po veprojnë në lidhje 
me kërkesat e parashtruara nga ana e qytetarëve, duke i përkujtuar për obligimin ligjor të tyre 
që në afat të caktuar të veprojnë dhe përgjigjen në lidhje me kërkesat e parashtruara nga ana 
e qytetarëve. Në këtë kontekst, qytetarët më shpesh reaguan për mos veprimin e Agjencisë 
për përkrahje financiare të bujqësisë dhe për zhvillimin rural, gjatë kësaj ata shprehën pa-
kënaqësinë nga veprimi i vonuar në lidhje me kërkesat e tyre për pagesën e subvencioneve. 
Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të popullit, pjesa më e madhe e parashtresave 
u zgjidhën pozitivisht nga ana e Avokatit të popullit, në dobi të qytetarëve.

Më tutje, pasuan reagimet e qytetarëve për shkak të mos pranimit të përgjigjes ose për 
shkak të mos veprimit në pajtim me kërkesat e tyre nga ana e njësive të vetëqeverisjes lokale. 
Te këto parashtresa më shpesh bëhej fjalë për lëndët me karakter komunal, gjatë kësaj, pas 
intervenimeve të Avokatit të popullit, njësitë e vetëqeverisjes lokale i dorëzuan përgjigjet deri 
te qytetarët, përkatësisht vepruan në lidhje me kërkesat e tyre.

Për këtë vit raportues është karakteristike se numri më i madh i parashtresave që kishin 
të bëjnë me kërkesat për pagesën e mjeteve monetare nga dëmet e përcaktuara që u shfaqën 
nga moti i ligë dhe nga vërshimet që kapluan rajonin e Shkupit gjatë vitit 2016. Më konkret-
isht, këto parashtresa kishin të bëjnë me punën e komisioneve për vlerësimin e dëmeve, si dhe 
me pagesën e kompensimeve përkatëse. Avokati i popullit, konstatoi se një numër i konsider-
ueshëm i lëndëve akoma janë të pa zgjidhura nga ana e komisionit kompetent pranë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë, përkatësisht se një numër i madh i qytetarëve akoma nuk janë 
dëmshpërblyer ose fare nuk kanë pranuar përgjigje në lidhje me kërkesat e tyre për revidim të 
vlerësimit të dëmit.

Duke e përcjellë gjendjen, Avokati i popullit konstatoi se edhe më tej ekzistojnë dobësi në 
lidhje me menaxhimin e procesit të ballafaqimit me krizat që shfaqën nga vërshimet. Më konk-
retisht, institucionet e nivelit qendror dhe të nivelit lokal po e bartin përgjegjësinë njëri tjetrit, 
dhe në këtë mënyrë qytetarët duke i kërkuar të drejtat e tyre ishin të detyruar që të drejtohen 
deri te instancat më të larta. Përkatësisht, njësitë e vetëqeverisjes lokale i kthejnë qytetarët 
me arsyetime se kompetencat e tyre kanë përfunduar me pranimin e kërkesave të tyre dhe të 
dokumenteve për kompensimin e dëmeve, pas kësaj qytetarët udhëzoheshin drejtë Entit për 
ekspertiza gjyqësore, ku reaguan ose për mos pranimin e përgjigjes relevante në lidhje me 
kërkesat e tyre ose ankoheshin për lartësinë e kompensimit të përcaktuar përmes ekspertizës 
në lidhje me dëmin e pësuar. Enti për ekspertiza gjyqësore, nga ana tjetër i ri dërgon qytetarët 
e pakënaqur deri te Ministria për financa, prej nga pas pranimit të përgjigjes se kjo Ministri re-
alizon vetëm pagesën e urdhëresave të shumave monetare për të cilat kanë pranuar akte për-
katëse nga ana e organeve kompetente, qytetarët drejtoheshin deri te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë. Më tutje, nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ata ri dërgoheshin deri 
te Komisioni për realizimin e përcaktimit të vlerës së pronës së patundshme dhe të tundshme 
në territoret e përfshira me motin e lig dhe me vërshimet në rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, 
i cili i kthente me arsyetimin se nevojitet një periudhë më e gjatë kohore për të vepruar ose se 
në lëndët përkatëse mungon ndonjë akt ose dokument përkatës. Në këtë mënyrë, qytetarë e 
dëmtuar e vazhdonin golgotën e tyre nga aspekti i realizimit të drejtave të tyre, duke u rikthyer 
sërish në vetë fillimin e procedurës të obliguar që të sigurojnë dokumentacione, edhe pse këto 
dokumentacione tani më njëherë kanë qenë të dorëzuara.

Pas ndryshimit të pushtetit, u ndryshua edhe përbërja e Komisionit të lartpërmendur dhe 
gjatë kësaj erdhi te një ngecje në lidhje me funksionimit të tij. Avokati i popullit duke interve-
nuar në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, u njoftua se përbërja e re e Komisioni 
nuk e posedon dokumentacionin e tërësishëm në lidhje me punën e përbërjes së më pashme 
të komisionit në lidhje me këtë lëndë, gjë që për Avokatin e popullit është një përgjigje jo se-
rioze në lidhje me një çështje kaq të rëndësishme që ka të bëjë me të drejtën elementare të 

TË DREJTA TË TJERA 
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qytetarëve për banim. 
Në parashtresat e parashtruara nga ana e subjekteve juridike, personave të autorizuar ose 

nga ana e përfaqësuesve të tyre juridik, më shpesh theksoheshin mos veprimet e organeve të 
administratës shtetërore ose nga ana e njësive të vetëqeverisjes lokale, më pas me zbatimin 
jo përkatës të dispozitave pozitive ligjore ose për shkak të gjendjes faktike të konstatuar në 
mënyrë të gabuar.

Pjesa tjetër e parashtresave ishin jashtë fushëveprimit të punës së Avokatit të popullit. 
Megjithatë, edhe pse Avokati i popullit, në pajtim me kompetencat e veta nuk inicionte proce-
durat në lidhje me këto parashtresa, çdo herë tentoi që tu ndihmojë parashtruesve në mënyrë 
indirekte, duke u ofruar këshilla juridike për mënyrën dhe procedurën e realizimit të së drejtës 
për të cilën kërkoheshin intervenime.

Konstatime Rekomandime
• Vazhdon praktika që një pjesë e ad-

ministratës shtetërore,  organeve dhe e 
organizatave me autorizime publike, me 
shkrim të mos i njoftojnë qytetarët për 
veprimet në lidhje me kërkesat e tyre;

• Brengos gjendja në të cilën gjenden 
qytetarët e dëmtuar nga moti i lig dhe 
nga vërshimet që e kapluan rajonin e 
Shkupit gjatë vitit 2016, të cilët për 
shkak të lëshimeve nga ana e shtetit dhe 
për shkak të mos ekzistimit të zgjidhjeve 
sistematike në lidhje me pasojat nga fat-
keqësitë elementare, më gjatë se një vit, 
pa sukses po bëjnë përpjekje që institu-
cionet kompetente tu paguajnë kompen-
simet përkatëse për dëmet e pësuara.

• Organet e administratës shtetërore, 
organet dhe organizatat tjera me autor-
izime publike në kohën e duhur të vepro-
jnë në lidhje me kërkesat e qytetarëve, 
duke u ofruar përgjigje përkatëse në 
formë të shkruar;

• Qeveria pa prolongime të filloj gjetjen 
e zgjidhjes sistematike në lidhje me 
çështjet që kanë të bëjnë me fatkeqësitë 
elementare. Të formohet një trup per-
manent për vlerësimin dhe kompensimin 
e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë 
elementare, që do të funksionojë pa 
pengesa dhe në mënyrë efikase.

Gjendjet e përgjithshme në lidhje me implementimin e procesit të decentralizimit në Re-
publikën e Maqedonisë, edhe pas 13 viteve tregojnë qartë se komunat akoma janë të varura 
nga pushteti qendror nga aspekti i përkrahjes financiare në fushat me të cilat ata menaxhojnë. 
Kështu që, disa prej komunave vetvetiu nuk mund ti realizojnë pagesat që kanë të bëjnë me 
shpenzimet rrugore të nxënësve, shpenzimet për ngrohjen e shkollave, nuk mund të sigurojnë 
mbrojtje efikase sociale të grupeve të rrezikuara, e as që të sigurojnë infrastrukturën përkatëse 
rrugore dhe komunale.

Po ashtu, ekzistojnë komuna me llogari të bllokuara, dhe disa të tjera ballafaqohen me 
probleme të natyrës teknike dhe kadrovike. E gjithë kjo kontribuon për manifestimin e pakënaqë-
sisë te qytetarët në lidhje me cilësinë e shërbimeve publike që ata i pranojnë nga pushteti lokal.

Sipas Avokatit të popullit, mbi gjendjen e tillë ndikon edhe transparenca e pamjaftueshme, 
llogaridhënia dhe përgjegjësia e komunave, si dhe moduset me efikasitet të pamjaftueshëm 
me të cilat komunat i përgjigjen dhe i zgjidhin problemet e caktuara, kërkesat dhe pritjet e 
qytetarëve.

Avokati i popullit, konsideron se për tejkalimin e një gjendjeje të tillë, raporti pushteti lokal 
– qytetari duhet të sendërtohet në mënyrë të vazhduar, në mënyrë që gjatë procesit të miratimit 

VETËQEVERISJA LOKALE
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të vendimeve nga niveli lokal të zbatohen mekanizma efikase dhe efektive me qëllim që realisht 
qytetarëve tu mundësohet shprehja e mendimit të tyre dhe tu mundësohet atyre që edhe ata 
të kontribuojnë në planifikimin dhe zhvillimin e përgjithshëm të fushave që janë në kompetenca 
të komunave. Me mënyrën e tillë të praktikumit të pushtetit, do të kontribuohet për zmadhimin 
e besimit dhe bashkëpunimit në mes qytetarëve dhe pushtetit lokal.

Në këtë pjesë të Raportit vjetor, Avokati i popullit do ti prezantojë konstatimet në lidhje me 
nivelin e realizimit të drejtave të qytetarëve para pushtetit lokal, në fushat e veçanta që janë 
në kompetenca të vetëqeverisjes lokale, dhe sipas parashtresave të dorëzuara nga qytetarët në 
gjashtë zyrat rajonale të Avokatit të popullit.

Rregullimi i hapësirës përmes miratimit të planeve të përgjithshme dhe të detajuara ur-
banistike është nën kompetencat e autoriteteve lokale. Edhe pse me planet e përgjithshme 
urbanistike në mënyrë të përgjithshme rregullohet dhe planifikohet hapësira në territorin e një 
komune edhe në baza dhe korniza të po të njëjtit më tutje miratohen edhe planet e detajuara 
urbanistike, prapë se prapë qytetarët janë më të interesuar dhe kujdes më i madh iu kushtohet 
planeve të detajuara urbanistike  si dhe ankesave të dorëzuara në këtë vit raportues, që janë të 
lidhura vetëm me të njëjtin. Përcjellja e gjendjes në këtë sferë edhe më tutje flet se autoritetet 
lokale më së shpeshti e realizojnë atë që vet e kanë planifikuar dhe nuk i pranojnë kërkesat 
dhe vërejtjet e qytetarëve, me çka iu pamundësohet e drejta që vet të ndikojnë në zgjidhjet 
urbanistike – arkitekturore për hapësirën në të cilën ata jetojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë.  

Për shkak të gjendjes së këtillë edhe vetë sigurimi formal i pjesëmarrjes së qytetarëve 
gjatë miratimit të planeve urbanistike, qytetarët në numër gjithnjë e më të vogël marrin pjesë 
në këtë procedurë, si dhe vërejtjet gjatë anketimit publik i japin vetëm ata qytetarë të cilët janë 
në mënyrë direket të prekur nga plani.

Këtë vit raportues qytetarët kanë reaguar dhe vunë në pah mosrespektimin e kërkesave 
të tyre gjatë miratimit, ose zvarritjes së procedurës për miratimin e planeve të detajuara ur-
banistike. 

Kështu, përpara Avokatit të popullit është paraqitur një ankesë nga një qytetar i prekur  
me miratimin e Planit të detajuar urbanistik (PDU) për një bllok urban në Komunën e Kavadarit, 
nga shkaku se rrjeti i komunikacionit i paraparë me po të njëjtin plan hyn në ngastrën kadas-
trale që është në pronësi të tij, në mënyrë të drejtpërdrejtë pranë objektit të tij, kurse vërejtjet 
e tij të dhëna gjatë anketimit publik nuk janë pranuar nga ana e komisionit përgjegjës të komu-
nës. Gjatë veprimit në bazë të ankesës, Avokati i popullit është informuar se vërejtjet e qyte-
tarit nuk janë pranuar, përkatësisht se po shfrytëzohet shtegu ekzistues për qasje, sepse, rrjeti 
i paraparë i komunikacionit është kusht i vetëm me të cilin sigurohet qasje për objektet të cilat 
janë në sfond. Ngastra kadastrale e cila është lëndë për të cilën qytetari kërkoi ti bashkëngjitet 
pjesës së komplotit ndërtimor mbi të cilin është organizuar objekti i tij ku është shkruar me 
të drejtë pronësie të Republikës së Maqedonisë, pa ngarkesa dhe kufizime. Rrjeti planifikuar 
i komunikacionit në Draft Planin e detajuar urbanistik (PDU) i cili është në procedurë të mira-
timit, është pothuajse identikë me planin e detajuar urbanistik aktual dhe të vlefshëm që nga 
viti 1976. Nga informacioni i tillë, Avokati i popullit konstatoi se ky qytetarë prej më shumë 
se 40 vite ka qenë i kufizuar të disponoj me pronësinë e tij për shkak të rrjetit të paraparë të 
komunikacionit që kalon përskaj objektit të tij, më saktësisht, edhe pse ka pronësi të pakon-
testueshme mbi atë pronë të patundshme, ai nuk mundet që në mënyrë të pa penguar të dis-
ponojë me po të njëjtën, nuk mund ta rinovojë, ta adaptojë, si dhe realisht i pamundësohet që 
ta shesë pronën e tij. Nga shkaku se qytetari përmes vërejtjeve të dhëna në fletën anketuese 
gjatë prezantimit publik të Planit të detajuar urbanistik (PDU) në tërësi iu përmbajt procedurës 
në përputhje me dispozitat e Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik për mbrojtjen e të 
drejtës së vet pronësore, nuk i mbetet vetëm mundësia për mbrojtje gjyqësore të së drejtës 
së tij pronësore.

 Në një ankesë tjetër, një grup qytetarësh reaguan për procedurën e iniciuar nga ana e 
komunës Krivogashtani, për miratimin e Planit urbanistik të fshatit Sllavej. Në këtë procedurë, 
në anketimin publik dhe gjatë prezantimit publik një pjesë e banorëve nga më shumë vend-
banime  të përfshira me planin urbanistik kanë vënë vërejtjet e tyre në fletën anketuese. Më 

Urbanizmi dhe ndërtimi
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saktësisht, banorët kanë kërkuar ruajtjen e qëllimit të objektit i cili para 25 (njëzet e pesë) 
viteve është shfrytëzuar si shkollë bujqësore, të mbetet sipërfaqja e cila është shfrytëzuar si 
terren i pa standardizuar i futbollit, si dhe pjesa e cila është shfrytëzuar si kullosë për bagëtinë. 
Edhe në këtë ankesë, Avokati i popullit konstatoi se destinimet e këtilla të objekteve si dhe të 
sipërfaqeve përreth tyre, kanë qenë të parapara me planin e vjetër urbanistik i cili ka qenë i mi-
ratuar në vitin 1988 dhe i cili nuk është realizuar pothuajse 30 (tridhjetë) vite. Për këtë shkak, 
për arsye të ndryshimeve faktike që kanë ndodhur në terren përgjatë atyre 30 (tridhjetë) viteve 
si dhe në raport me qëllimin e shkollës bujqësore dhe në raport me pronësinë e vet ngastrave 
kadastrale, realizimi i planit të vjetër urbanistik tanimë është i pamundur. Gjatë përpilimit të 
propozim – planit të ri urbanistik, prioritetet gjatë planifikimit janë orientuar drejt ruajtjes së 
pronësisë dhe mbajtjen e qëllimeve ekzistuese në pëlqim me gjendjen faktike në terren dhe ky 
plan, sipas komunës, është bazë për zhvillimin e vendbanimit dhe në përputhje me nevojat për 
jetesë normale në mjedis rural, si dhe me respektimin e të gjitha standardeve dhe normave për 
rregullimin  e hapësirës. 

Këto shembuj, edhe një herë dëshmojnë për praktikën e palejueshme të autoriteteve loka-
le të cilat në vazhdimësi dhe dekada me radhë nuk realizojnë revidimin e planeve urbanistike, 
për të cilat Avokati i popullit në vazhdimësi potencon se kjo praktikë me domosdoshmëri duhet 
të ndërpritet, autoritetet lokale doemos duhet ta respektojnë obligimin ligjor për revidimin e 
Planit të detajuar urbanistik (PDU) në çdo 5 (pesë) vite, dhe nëse të njëjtit nuk mund të real-
izohen, të ndryshohen në kohë.

Deri te Avokati i popullit, është paraqitur edhe parashtresa në lidhje me prolongimin e 
procedurës për përpilimin dhe miratimin e planit të detajuar urbanistik për bllokun urban të Ko-
munës së Tetovës. Konkretisht, procedura ka filluar para rreth 5 (pesë) viteve, mirëpo nga ana 
e komunës ende nuk është miratuar plani i detajuar urbanistik. Gjatë veprimit, Avokati i popullit 
konstatoi se përpilimi i planit të detajuar urbanistik është paraparë në Programet për vitin 2015, 
2016 dhe për vitin 2017, si dhe është përcaktuar se financimi për përpilimin e planit do të jetë 
në llogari të Buxhetit të Komunës së  Tetovës. Në janar të vitit 2015, nga ana e komunës deri te 
përpiluesi i autorizuar i planit të detajuar urbanistik, është dorëzuar urdhëresë për përpilimin e 
Planit të detajuar urbanistik (PDU), kurse edhe pas dy viteve më vonë, më saktësisht në shkurt 
të vitit 2017, është dorëzuar edhe kërkesë drejt të cilës si shtojcë dorëzohet edhe elaborati i 
nevojshëm i gjeodezisë. Mirëpo, përpilimi i planit nuk ka filluar për shkak se komuna ende nuk 
i ka paguar obligimet financiare drejt përpiluesit të këtij plani. Një prolongim i këtillë i proce-
durës për miratimin e Planit të detajuar urbanistik (PDU), për të cilin kanë shprehur interes një 
numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët me padurim e presin realizimin e tij, për Avokatin 
e popullit një gjë e tillë është e papranueshme. Qëllimi i komunës për urbanizimin dhe humani-
zimin e kësaj pjese urbane të qytetit është për përshëndetje, mirëpo, komuna gjatë fillimit të 
procedurave të këtilla doemos duhet ti ketë siguruar që më parë të gjitha parakushtet që po e 
njëjta të përfundojë në një afat sa më racional. Më saktësisht, një praktikë e këtillë, e cila vëre-
het edhe te komunat tjera, në formë deklaruese dhe me fillime vetëm formale të procedurave 
për miratimin e planeve të detajuara urbanistike pa sigurim paraprak të mjeteve të nevojshme 
financiare për realizimin e tyre, është e palejueshme nga ana e një pushteti lokal i cili seriozisht 
synon drejt kënaqjes së nevojave dhe kërkesave të qytetarëve për jetë në një mjedis human 
dhe hapësirë të urbanizuar.

Avokati i popullit edhe në këtë Raport, e potencoi nevojën që autoritetet lokale të ndër-
marrin hapa, masa dhe politika konkret, me qëllim të edukimit të qytetarëve për rëndësinë dhe 
ndikimin që ka mbi ta Plani i detajuar urbanistik i cili është i planifikuar dhe i realizuar mirë dhe 
profesionalisht, me ç’rast do të iniciohet pjesëmarrja e tyre më aktive në këto procedura, kurse 
autoritetet lokale do të jenë më tepër të monitoruara, e me këtë do të pengohen që në radhë 
të parë ta vënë interesin individual apo komercial të individëve, dhe se gjithmonë në miratimin 
e planeve do të udhëhiqen dhe do ti japin prioritet interesit publik.

Sa i përket sferës sëndërtimtarisë – gjatë këtij viti raportues qytetarët më së shumti rea-
guan për mos realizimin apo realizimin joprofesional të mbikëqyrjes inspektuese nga ana e ins-
pektorëve të ndërtimtarisë, zvarritja ose ligjshmërinë në drejtimin e procedurave për legalizimin 
e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme, si dhe problemi me mosrealizimin e akteve 
administrative për mënjanimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. 

Inspektorët e autorizuar të ndërtimtarisë sërish nuk iu qasën menjëherë punës në lidhje 
me kërkesat e parashtruara nga ana e qytetarëve për ndërtime të paligjshme, mirëpo këtë vit 
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është vërejtur një avancim në raport me bashkëpunimin e inspektorëve ndërtimorë me Avokatin 
e popullit dhe po të njëjtit pothuajse në të gjitha rastet kanë vepruar konform kërkesave të 
Avokatit të popullit për realizimin e kontrolleve inspektuese. Veprimi i këtillë i tyre i vonuar si 
dhe sjellja joprofesionale jo rrallë sillte deri te situata që ndërtuesi i paligjshëm ta ndërtonte 
ndërtimin në mënyrë të paligjshme. Kështu, gjatë veprimit në lidhje me ankesën e dorëzuar 
drejt inspektorëve ndërtimorë pranë komunës së Gostivarit, inspektorët realizuan mbikëqyrje 
me kërkesë të Avokatit të popullit, mirëpo gjatë të njëjtit ata hasën veçmas një objekt të ndër-
tuar, më saktësisht, nuk hasën në aktivitete ndërtimore. Pikërisht për këtë arsye, inspektori 
ndërtimor u thirr në dispozitat e parapara nga Ligji për ndërtim në përputhje me të cilat ins-
pektori i ndërtimtarisë ka të drejtë të ndërmarrë aktivitete vetëm gjatë procesit ndërtimorë, si 
dhe mbi objekt kur në të realizohet ridestinimi i elementeve konstruktive në pikëpamje të qën-
drueshmërisë mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike, si dhe gjatë ridestinimit nga objekt 
amvisërie në objekt  afarist dhe e kundërta.

Me veprime të vonuara nga ana e inspektoratit të ndërtimtarisë, qytetarit i cili bart dëmin 
me ndërtim të paligjshëm, të cilën e ka lajmëruar në mënyrë të rregullt dhe me kohë te or-
gani i autorizuar inspektues, i mbetet që në procedurë gjyqësore ta dëshmojë parregullsinë e 
ndërtimit, gjë që është indikatorë për paaftësinë e autoriteteve lokale që përmes organeve të 
veta tu garantojë dhe tu mundësojë qytetarëve barazi në zbatimin e ligjeve dhe mbrojtjen e të 
drejtave të tyre. 

Shembull pozitiv për marrjen e masave efektive për parandalimin e ndërtimit të pal-
igjshëm, është organi inspektues i Komunës së Koçanit. Përkatësisht, deri te Avokati i popullit 
u dorëzua ankesë nga ana e qytetarëve të shqetësuar të cilët kanë vërejtur se po ndërtohet 
në mënyrë të paligjshme, edhe atë në tokë shtetërore. Gjatë veprimit në lidhje me ankesën 
e dorëzuar, Avokati i popullit kërkoi mbikëqyrje inspektuese mbi ndërtimin, dhe intervenimi i 
Avokatit të Shetit si organ i cili e mbron pronën shtetërore. Përderisa për shkaqe të panjohura 
dhe të pabazuara me ligj, Avokati i Shtetit u shpreh për përgjegjës që të ndërmarrë veprime, 
inspektori i ndërtimtarisë veproi në bazë të kërkesës dhe realizoi mbikëqyrje inspektuese. Gjatë 
të njëjtit inspektim, u konstatua ndërtim i paligjshëm, dhe i urdhëroi investuesit të ndërpresë 
me ndërtimin, si dhe përpiloi akte administrative për mënjanimin e objektit dhe po të njëjtat i 
dorëzoi deri te investuesi i cili veproi në lidhje  me to.

 Duke pasur parasysh këtë realitet, ku shembujt e mirë të veprimit në kohë të duhur nga 
ana e inspektorëve shtetërorë janë një dukuri shumë e rrallë, Avokati i popullit edhe këtë vit 
sugjeroi për domosdoshmërinë që seksionet për punë inspektuese të përforcohen edhe nga as-
pekti kadrovik si dhe me resurse materiale gjë që do të mundësonte që organet inspektuese të 
jenë realisht prezentë në terren, të realizojnë mbikëqyrje kontrolluese dhe të intervenojnë me 
kohë, kështu do të rritet aktiviteti preventiv i seksioneve për punë inspektuese, me qëllim të 
parandalimit të realizimit të aktiviteteve ilegale ndërtimore.

Në lidhje me ankesat për legalizimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë të parregullt, 
Avokati i popullit ia doli me sukses ti përshpejtonte procedurat me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave të qytetarëve të cilët kishin reaguar, dhe sipas tyre në lidhje me zbatimin e Ligjit në 
mënyrë të parcializuar nga ana e autoriteteve lokale. Mirëpo, fakti që Avokati i popullit ia doli tu 
jepte një rrjedhë procedurave të ngritura që nga viti 2011, më saktësisht pas 6 (gjashtë) viteve 
të plota, pas intervenimit të Avokatit të popullit , Komisionet për konstatimin e gjendjes faktike 
të dalin në vendin e ngjarjes, ose pas 6 (gjashtë) viteve të konstatohet se dokumentacioni i 
dorëzuar nuk është i plotë, ky është një indikatorë i qartë  se autoritetet lokale nuk kanë pas 
sukses që me efektivitet dhe me efikasitet ta zbatojnë ligjin, e me këtë nuk kanë pasur sukses 
në mundësimin e realizimit kualitativ dhe me kohë të së drejtës për legalizimin e objekteve të 
parregullta e cilat me ligj iu mundësua qytetarëve.  

Avokati i popullit  vite me radhë sugjeron, e informon Qeverinë e Republikës së Maqe-
donisë, si dhe Kuvendin se procedurat për legalizim po zhvillohen për një kohë të gjatë si dhe 
mungesa e kuadrit nëpër administratat komunale të cilat e drejtojnë këtë procedurë nuk pa-
raqet një bazë të arsyeshme për një zvarritje të këtillë. 

Avokati i popullit me vëmendje të veçantë, vazhdon ta përcjellë këtë proces, kërkon nga 
autoritetet lokale që të ndërmarrin masa konkrete në sigurimin e numrit të mjaftueshëm të 
kuadrit si dhe të kushteve tjera të domosdoshme për zbatimin e tij më të shpejtë, dhe të mer-
ren masa përkatëse  në përputhje me autorizimet e veta, që të mundësojë zbatimin e këtij ligji 
për çdo qytetar në shtetin tonë pa asnjë lloj diskriminimi në raport me zbatimin e po të njëjtit. 
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Përcjellja e gjendjes për nivelin dhe mënyrën e realizimit të drejtave të konsumatorëve 
të qytetarëve nga ana e autoriteteve lokale dëshmon se qytetarët shpesh janë të pakënaqur 
nga kualiteti i shërbimeve komunale si dhe shërbimeve të tjera publike të cilat ata i pranojnë, 
në raport me prioritetet të cilat i parashtrojnë autoritetet lokale që tu mundësojnë kushte për 
shërbime më të mira funksionale dhe komunale si dhe të shërbimeve të tjera publike. Prapë, 
nga ana tjetër, pushteti lokal sugjeron për sfidat dhe kufizimet me të cilat ballafaqohen gjatë 
organizimit dhe realizimit të shërbimeve komunale si dhe shërbimeve të tjera publike, e të cilat 
më së shpeshti kanë të bëjnë me mungesën e mjeteve financiare. 

Duke e pasur parasysh se realizimi i rregullt dhe funksional i shërbimeve publike janë 
me rëndësi të madhe për kualitetin e jetës së qytetarëve në një vetëqeverisje lokale, Avokati i 
popullit në vazhdimësi sugjeron se mungesa ose kualiteti i pamjaftueshëm dhe i mangët i shër-
bimeve, autoritetet lokale nuk guxojnë ta arsyetojnë me jo rentabilitet, mungesën e mjeteve 
financiare si dhe varshmërinë nga ndihma e pushtetit qendror, ose prapë, në mungesë të lever-
disë ekonomike për organizimin e shërbimeve komunale apo të shërbimeve të tjera publike në 
disa vendbanime në të cilat pothuajse edhe nuk ka banorë të përhershëm. Të drejtën e barazisë 
në qasjen me kohë të shërbimeve kualitative dhe komunale si dhe të shërbimeve të tjera, au-
toritetet lokale duhet tua mundësojnë të gjithë qytetarëve në të gjitha territoret të cilat i përf-
shin një vetëqeverisje lokale. 

Ankesat, në lidhje me shërbimet komunale dhe shërbimet tjera publike të dorëzuara në 
zyrat rajonale, kanë të bëjnë me mungesën e furnizimit me ujë, apo me problemin e shkyçjes 
nga sistemi i furnizimit me ujë, nga ndriçimi publik, llogaritja dhe pagesa e kompensimeve ko-
munale, përpjekjet për pagesën e kërkesave të vjetërsuara si dhe mungesa e infrastrukturës 
komunale.

Gjatë veprimit është konstatuar se ende është e pranishme praktika e ndërmarrjeve pub-
like që të mos rregullojnë dhënien e shërbimeve publike me lidhje me kontratën me shkrim të 
lidhur prej më parë me shfrytëzuesit. Avokati i popullit tregoi se lidhja e kontratës nuk është 

Të drejtat e konsumatorëve

Në lidhje me kërkesat e qytetarëve për ekzekutimin e vendimeve të miratuara për mën-
janimin e ndërtimeve të paligjshme, Avokati i popullit sugjeroi se Ligji domosdo duhet zbatuar 
si dhe aktet administrative të miratuara për mënjanimin e tyre nga ana e inspektorëve nuk 
vjetrohen. Policia urbane apo seksionet ekzekutive pranë komunave edhe këtë vit raportues si 
arsyetim për mos reagimin e tyre e potencuan mungesën e personit juridik, të zgjedhur nga ana 
e Komunës, i cili do ti realizonte ato akte në llogari të ndërtuesit të paligjshëm. Gjatë kësaj, në 
mënyrë të vetëdijshme duke mos i zbatuar, apo duke i zbatuar shumë rrallë autorizimet tjera 
të cilat i kanë në dispozicion, siç është për shembull parashtrimi i kallëzimit penal kundër ndër-
tuesit të paligjshëm. Kjo gjë në mënyrë të paarsyeshme e prolongon procedurën e realizimit  
dhe len hapësirë që ndërtuesi të vazhdojë me ndërtimin e parregullt.

 Avokati i popullit iu sugjeroi organeve përgjegjëse në lidhje me obligimin dhe përgjegjës-
inë që kanë për respektimin dhe zbatimin e Ligjit për ndërtim dhe se mënjanimi i objekteve 
të parregullta kontribuon për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve nga sfera e 
urbanizimit dhe planifikimit hapësinor si dhe iu mundëson jetë të përshtatshme në një mjedis 
urban. Gjithashtu ai  potencoi edhe nevojën që administrata komunale në afat sa më të shkurtër 
kohorë të realizojë procedurën për zgjedhjen e personit juridik i cili do ti realizojë aktet e mi-
ratuara administrative për mënjanimin e ndërtimeve të paligjshme, që sërish kjo të mos pa-
raqesë pengesë për realizim të tërësishëm të akteve të miratuara si dhe pengimin e të drejtave 
të qytetarëve.

Konstatim pozitiv është se këtë vit po vërehet përmirësimi i komunikimit në mes organ-
eve lokale me Avokatin e popullit në këtë sferë. Autoritetet lokale jo vetëm që në masë më të 
madhe iu përgjigjën kërkesave të dorëzuara nga ana e Avokatit të popullit, por edhe përqindja 
e veprimit në lidhje me sugjerimet dhe rekomandimet nga ana e tij është shumë e madhe. 
Avokati i popullit do të vazhdojë të ndërmarrë veprime për përmirësimin dhe përforcimin e këtij 
bashkëpunimi, në veçanti me shërbimet inspektuese, në drejtim të mirëkuptimit dhe pranimit të 
padiskutueshëm të faktit se obligimi i tyre profesional është që të veprojnë në pajtim me ligjin, 
në mënyrë të tërësishme, jo diskriminuese dhe vetëm në interes të qytetarëve.



99www.ombudsman.mk

vetëm obligim ligjor i paraparë me Ligjin për veprimtari komunale, por është edhe një nga 
mënyrat që ti informojë shfrytëzuesit për të drejtat e tyre dhe obligimet e tyre, me çka edhe 
realizimi edhe mbrojtja e të drejtave do të iu lehtësohen.

Shembull pozitiv për respektimin e këtij obligimi ligjor si dhe rregullimi i  shërbimeve ko-
munale me kontrata të lidhura që më parë është veprimi në lidhje me ankesën e dorëzuar nga 
ana e banorëve në një ndërtesë kolektive të sapo banuar në komunën e Radovishit, e për shkak 
të përjashtimit të tyre nga rrjeti i ujësjellësit. Avokati i popullit ka konstatuar se Ndërmarrja 
publike “Pllavaja” nga Radovishi, disa herë me radhë i ka njoftuar banorët për obligimin e tyre 
që kanë në lidhje me legjitimimin e tyre dhe lidhjen e kontratës për shfrytëzimin e shërbimeve 
nga Ndërmarrja publike si dhe ti paguajnë kompensimet e nevojshme ndaj saj, që janë në pa-
jtim me Ligjin për veprimtari komunale, në pajtim me Ligjin për furnizim me ujë të pijshëm dhe 
për mënjanimin e ujërave të zeza urbane. Por, për fat të keq, vetëm një pjesë e banorëve e kanë 
realizuar të njëjtën, përderisa banorët tjerë të cilët nuk kanë vepruar në pëlqim me ftesat dhe 
sugjerimet e Ndërmarrjes publike kanë qenë të përjashtuar nga sistemi i ujësjellësit. Avokati 
i popullit i informon qytetarët se në rastin konkret nuk ekziston cenim i të drejtave të tyre me 
përjashtimin nga rrjeti i ujësjellësit dhe iu sugjeron për obligimin e tyre që të lidhin kontratë si 
dhe ti paguajnë kompensimet për shërbimin komunal të ofruar. Njëherazi, sugjeron edhe për 
atë se përderisa edhe pas lidhjes së kontratës nuk i paguajnë obligimet me rregull për shërbi-
met e pranuara komunale, ofruesi i shërbimit komunal mundet që sërish ta ndërpresë ofrimin e 
shërbimit, në mënyrë të përcaktuar me kontratë.

Mosekzistimi i planeve urbanistike, për territore të caktuara nëpër komuna, sjell deri te 
pengimi ose vështirësimi i të drejtës së qytetarëve që të jenë të lidhur në rrjetin e ujësjellësit 
dhe në rrjetin e kanalizimit. Ato më së shpeshti janë pjesët e qyteteve të cilat nuk kanë qenë 
të urbanizuara, nuk kanë qenë të pajisur me infrastrukturë komunale, për këtë shkak edhe 
objektet të cilat kanë qenë të ndërtuara në ato territore kanë qenë ndërtime informale. Me 
procesin e legalizimit të ndërtimeve të parregullta, një numër i madh i objekteve fituan sta-
tusin juridik, me ç’rast qytetarët në mënyrë normale dëshirojnë të jenë të lidhur në rrjetin e 
ujësjellësit dhe në rrjetin e kanalizimit, që në fakt ende mungojnë nëpër ato rajone. Në raste 
të këtilla, qytetarët janë të obliguar që ose vet të investojnë në ndërtimin e linjës së ujësjellësit 
deri te shtëpitë e tyre, ose nga ana e ndërmarrjeve publike të gjejnë zgjidhje për lidhje deri te 
rrjetet më të afërta, me pagesën e kompensimit i cili më së shpeshti është shumë më i lartë për 
shkak të gjatësisë së linjës e cila bie në barrë të qytetarëve. Për këtë shkak, Avokati i popullit 
gjatë veprimit në lidhje me këto ankesa iu ka sugjeruar autoriteteve lokale për nevojën e mira-
timit urgjent të planeve të detajuara urbanistike si dhe ndërtimin e infrastrukturës komunale, 
si mënyrë e vetme të gjithë qytetarëve në suaza të komunës, shërbimet komunale tu jenë në 
qasje në mënyrë të barabartë dhe me kushte të njëjta. 

Qytetarët e komunës së Manastirit kanë reaguar në lidhje me Ndërmarrjen publike komu-
nale “Niskogradba” Manastir, për shkak se kanë qenë të mendimit se po obligohen me fatura 
në mënyrë të pa bazë, për shërbimet e kanalizimit që po të njëjtat ata nuk i shfrytëzojnë sepse 
objektet e tyre nuk janë të lidhur në rrjetin e kanalizimit dhe se ata ende shfrytëzojnë nyje 
septike. Avokati i popullit i ka informuar qytetarët se në pajtim me Ligjin për furnizim me ujë 
të pijshëm dhe për mënjanim të ujërave të zeza urbane, por gjithashtu edhe në pëlqim me 
Vendimin për rendin komunal të Komunës së Manastirit, shfrytëzuesit e shërbimeve (personat 
fizikë edhe ata juridikë) të cilët posedojnë objekte në territor të urbanizuar të qytetit, e të cilët 
nuk janë lidhur me rrjetin e kanalizimit janë të obliguar që ujërat e zeza ti grumbullojnë nëpër 
nyje septike të ndërtuara në përputhje me normat dhe rregullativat ekzistuese dhe të vlefshme 
ndërtimore.

Pastrimi i nyjave septike dhe të tualeteve të ndërtuara jashtë nuk realizohet nga ana e 
vetë qytetarëve, por këtë gjë e realizon ndërmarrja publike për veprimtari komunale e theme-
luar nga komuna ose nga ana e personit juridik apo fizik, i autorizuar nga ana e komunës edhe 
atë në bazë të standardeve të përcaktuara, me automjete speciale -  me cisterna, me ç’rast ata 
më së pari sigurohen nga aspekti sanitar – me masa higjienike, kurse pas pastrimit të realizuar 
doemos duhet të realizohet dezinfektimi i terrenit përreth nyjës septike ose përreth tualetit të 
ndërtuar përjashta. Gjithsesi, për një shërbim të tillë paguhet një kompensim i cili llogaritet 
me kubikë ujë të shpenzuar, në bazë të të dhënave të marra nga Ndërmarrja publike komunale 
Ujësjellësi dhe Kanalizimi. Një shërbim i këtillë realizohet në bazë të një kontrate të lidhur në 
mënyrë të ndërsjellët në bazë të së cilës një herë në vit ndërmarrja publike bën pastrimin falas 
të nyjave septike. Përndryshe, pastrimi i nyjave septike realizohet në bazë të çmimit të për-
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caktuar nga ana e ndërmarrjes publike, i cili është përcaktuarnga ana e Këshillit të komunës së 
Manastirit.

Gjatë ofrimit të shërbimeve komunale për qytetarët, ndërmarrja publike – ofruesit e shër-
bimeve doemos duhet të bashkëpunojnë në mes veti në mënyrë sa më profesionale dhe në 
interes të qytetarëve.

Se cenimi i të drejtës së qytetarëve në një mjedis të organizuar urban dhe publik përreth 
objekteve të banimit, mund të realizohet për shkak të mosbashkëpunimit në mes dy ndërmar-
rjeve publike tregon shembulli në komunën e Shtipit. Më saktësisht, deri te Avokati i popullit 
është dorëzuar ankesë nga ana e një grupi të qytetarëve (banorë) të një ndërtese kolektive të 
cilët janë shprehur se për shkak të plasjes së tubacionit kryesorë të ujësjellësit nga rrjeti i ujës-
jellësit të qytetit të Shtipit, nga uji që ka rrjedh prej tubacionit të plasur janë mbushur hapësirat 
e bodrumeve të banorëve të ndërtesës kolektive me ujë dhe me baltë, me ç’rast është gërryer 
sipërfaqja publike para hyrjes së ndërtesës me qëllim të sanimit të avarisë.

Pas sanimit të tubacionit të ujësjellësit, qasja deri në hyrjen e ndërtesës, e cila paraqet 
sipërfaqe publike si dhe trotuari i gërryer, nuk është kthyer në gjendjen e mëparshme dhe ka 
qenë i lënë ashtu me beton të gërryer, dhe me baltë si dhe pllaka të zhvendosura të betonit. 
Banorët paraqitën kërkesë deri te ndërmarrja publike “Isar” Shtip, që sipërfaqja publike për-
para ndërtesës së tyre të kthehet në gjendjen e mëparshme siç ka qenë para se të ndodhte 
avaria me shpërthimin e tubacionit. Megjithatë, në lidhje me kërkesën e qytetarëve nuk është 
vepruar, përkatësisht nuk është sanuar sipërfaqja publike përpara hyrjes së ndërtesës. Avokati 
i popullit, duke vepruar në lidhje me ankesën ka kërkuar nga ana e ndërmarrjes publike “Isar” 
që të ndërmerren masat e nevojshme, si dhe veprimet e nevojshme, përkatësisht të sillet sipër-
faqja publike në gjendje të kalimit të sigurt si dhe hyrjes së sigurt të qytetarëve në ndërtesën 
e tyre. Në përgjigjen kthyese, Ndërmarrja publike e ka informuar Avokatin e popullit se janë 
marrë të gjitha masat nga ana e tij, përkatësisht, në përputhje me kompetencat, ndërmarrja e 
ka lokalizuar problemin, e ka mënjanuar defektin dhe i ka mbuluar me dhe tubat e ujësjellësit. 
Megjithatë, për rregullimin e sipërfaqes publike, përgjegjëse ka qenë Ndërmarrja publike “Sti-
pion”, ku qytetarët  duhej të drejtohen, dhe e cila është dashur urgjentisht ti ndërmerr masat e 
nevojshme që sipërfaqja publike të sillet në gjendje të mëparshme.

Për Avokatin e popullit, një veprim i këtillë i ndërmarrjeve publike është i papranueshëm 
si dhe është jashtë qëllimit për të cilin ato janë themeluar, e kjo është që të sigurojnë ofrimin e 
rregullt dhe pa pengesë të shërbimeve komunale për kënaqjen e nevojave të personave fizikë 
dhe juridikë. Për realizimin e një qëllimi të këtillë, është i domosdoshëm dhe me rëndësi esen-
ciale bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë. 

Sipas Avokatit të popullit, Ndërmarrja publike “Isar”, pas sanimit të avarisë, është dashur 
që menjëherë, në bazë të detyrimit zyrtar ta informojë Ndërmarrjen publike “Stipion” për nevo-
jën e intervenimit në sipërfaqen publike përreth ndërtesës kolektive dhe rregullimit të saj, e 
me këtë edhe mundësimin e qytetarëve për realizim pa pengesë të së drejtës për jetën në një 
mjedis urban. Kjo është edhe mënyra e vetme përmes së cilës ndërmarrjet publike do ta vërte-
tojnë orientimin servisues të organeve dhe autoriteteve lokale drejt plotësimit të nevojave të 
qytetarëve.

Përskaj kësaj që u tha, një numër i konsiderueshëm i ankesave ishin dorëzuar në bazë të 
detyrimit me taksën komunale për ndriçim publik nëpër rajone ku e njëjta ende aspak nuk është 
e realizuar, ose e cila mirëmbahet në mënyrë jo të rregullt. Në bazë të kësaj u paraqitën ankesa 
nga ana e banorëve të fshatit Smilevo, dhe qyteteve Demir Hisar, Tetovë, Manastir, Kërçovë.

 Duke vepruar në lidhje me këto ankesa, Avokati i popullit e sugjeroi nevojën që në mënyrë 
konsekuente të respektohen dispozitat nga Ligji për veprimtari komunale me të cilat është para-
parë obligimi i autoriteteve lokale për sigurimin dhe mirëmbajtjen e ndriçimit publik. Ky obligim 
nënkupton ndërtimin – themelimin e sistemit për ndriçim rrugor i cili duhet mirëmbajtur rreg-
ullisht, dhe i njëjti vazhdimisht të jetë në gjendje të rregullt dhe funksionale, si një parakusht i 
vetëm që nga qytetarët të kërkohet pagesa e këtij tatimi komunal. Gjithandej, ku nuk është re-
alizuar ndriçimi rrugor, Avokati i popullit ka kërkuar nga Këshillat e Komunave të sjellin vendim 
për lirimin e qytetarëve nga obligimi i këtij tatimi komunal, mirëpo, më së shpeshti për një re-
komandim të këtillë kemi marrë përgjigje se veçmas është filluar, apo se do të fillohet procedura 
për realizimin e ndriçimit publik ose se rrjeti i vendosur i ndriçimit publik është i mjaftueshëm 
si dhe po i njëjti e mbulon tërë vendbanimin, për të cilat shkaqe është arsyetuar edhe pagesa e 
tatimit komunal nga ana e qytetarëve, në këtë bazë. Kështu që, një numër i madh i autoriteteve 
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lokale në mënyrë të pabazë vazhdojnë të kryejnë pagesën e këtij tatimi komunal, edhe pse atë 
shërbim komunal aspak nuk ua ofrojnë qytetarëve. Kjo praktikë doemos duhet të ndërpritet, 
më saktësisht, pagesa e këtij tatimi komunal doemos duhet të realizohet vetëm nëse shërbimi 
komunal është në shfrytëzim, sepse në të kundërtën nënkupton grumbullim të paautorizuar të 
mjeteve financiare nga ana e autoriteteve lokale për ç’arsye, në përputhje me dispozitat pozi-
tive ligjore edhe bartet përgjegjësi. 

 Në raport me ankesat në të cilat qytetarët reaguan ndaj presioneve dhe trysnive që iu 
bëhen nga ana e ndërmarrjeve publike për pagesën e kërkesave për kompensime komunale, të 
vjetërsuara edhe me nga disa vite, Avokati i popullit sugjeroi edhe për obligimin ligjor për res-
pektim konsekuent të dispozitave nga Ligji për marrëdhënie obligative. Sipas këtyre dispozitave 
ligjore, kur shërbimi është realizuar për amvisëritë, kërkesat e kompensimit për ujin e furnizuar, 
për energjinë elektrike dhe për atë të ngrohjes, për gazin natyror, vjetrohen në afat prej 1 (një) 
viti nga dita kur ka kaluar afati për mbulimin e tyre, vetëm nëse të njëjtat nuk janë paditur 
me kohë, përkatësisht nëse nuk është ngritur procedura për pagesën gjyqësore ose procedura 
përpara noterit të autorizuar. 

Avokati i popullit i ka informuar qytetarët se të njëjtit kanë një obligim ligjor që ti paguajnë 
llogaritë të cilat nuk janë më të vjetra se një vit, dhe përderisa ndërmarrjet përmes noterit të 
autorizuar kërkojnë pagesën e llogarive që janë më të vjetra se një vit, i njoftoi për të drejtën e 
tyre që në lidhje me aktvendimin të dorëzojnë parashtresa në të cilën do të thirren në institutin 
e parashkrimit. Gjithsesi edhe këtë vit, Avokati i popullit kërkoi nga ndërmarrjet publike të re-
alizojnë procedurë me të cilën detyrimet e parashkruara nga ana e qytetarëve të fshihen edhe 
nga evidenca e tyre, në lidhje me këtë kërkesë, nuk është dërguar përgjigje kthyese se a do të 
veprohet në lidhje me të njëjtën.

Avokati i popullit, si mënyrë për tejkalimin, ose më së paku për përmirësimin e gjendjeve 
të këtilla në këtë sferë, edhe këtë herë rekomandon nevojën e veprimit efikas dhe efektiv të 
veprimit të Këshillave për mbrojtjen e shpenzuesve të cilët formohen në korniza të vetëqever-
isjeve lokale. Duke e pasur parasysh kompetencën e këtij Këshilli që ta përcjellë gjendjen e 
ofrimit të shërbimeve nga shërbimet publike, të kujdeset për problemet me të cilat qytetarët 
ballafaqohen gjatë shfrytëzimit të shërbimeve nga ana e ndërmarrjeve publike, ta avancojë 
raportin e të punësuarve te ofruesit e shërbimeve drejt shfrytëzuesve të atyre shërbimeve, si 
dhe të organizojë tribuna publike dhe forma të tjera të pjesëmarrjes publike të qytetarëve, në 
të cilat do të diskutohet për avancimin e mbrojtjes së shfrytëzuesve, Avokati i popullit është i 
mendimit se funksionimi i tij duhet të bëhet real, e jo të mbetet vetëm në suaza formale, nga 
shkaku se jep kontribut drejt përmirësimit dhe sendërtimit të vazhdueshëm të kualitetit të 
shërbimeve komunale dhe të shërbimeve të tjera publike të cilat autoritetet lokale ua ofrojnë 
qytetarëve.   

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, Avokati i popullit është i mendimit se realizimi i 
veprimtarive komunale nga ana e komunave ende nuk është në nivel të kënaqshëm të zhvillimit 
dhe ende ekziston një dallim i madh gjatë realizimit të tyre nga komuna në komunë. Gjithashtu, 
në disa komuna, mungojnë aktet e përgjithshme të cilat komunat munden dhe duhet ti sjellin, 
e të cilat do të ishin në funksion të përcaktimit dhe inkorporimit të procedurave për ofrimin e 
shërbimeve kualitative administrative nga sfera komunale. 

Në këtë periudhë raportuese, përpara Zyrave rajonale të Avokatit të popullit, mbrojtjen e 
të drejtave nga marrëdhëniet e punës kanë kërkuar vetëm të punësuarit nëpër shkollat fillore 
dhe shkollat e mesme, edhe atë për shkak të shkeljes së procedurave gjatë punësimit, përcak-
timit të vendit të punës, pagesës së një pjese të pashfrytëzuar nga pushimi vjetor, transformimi 
i marrëdhënieve të punës nga marrëdhënie me afat të caktuar në marrëdhënie pune me afat të 
pacaktuar, si dhe në bazë të mobingut për shkak të përkatësisë politike.

 Karakteristike për këtë periudhë është ajo që para Avokatit të popullit nuk është dorëzuar 
asnjë ankesë nga të punësuarit nëpër administrata komunale ose nga të punësuarit nëpër ndër-
marrjet publike të themeluara nga autoritetet lokale. Kjo dukuri, sipas Avokatit të popullit është 
e lidhur me frikën e cila është ende prezentë tek të punësuarit me mundësi që të njëjtit mund 
të pësojnë pasoja edhe më të mëdha nga ana e personave në funksione udhëheqëse, përderisa 

Marrëdhëniet e punës 
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përpiqen të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre në marrëdhëniet e punës. Qëndrimin e 
këtillë, Avokati i popullit e bazon mbi baza të vizitave nga të punësuarit në Zyrat rajonale, kur 
sugjeron për problemet me të cilat ballafaqohen, (se janë nën presion të vazhdueshëm nga 
ana e personave nëpër funksione udhëheqëse për mënyrën se si i realizojnë detyrat e punës), 
pjesëmarrje në mitingjet partiake, risistemimi nëpër vende më të ulëta të punës, kërcënime për 
procedura disiplinore ose ndërprerje të kontratave të punës.

Duke e pasur parasysh se në vitin raportues u realizuan Zgjedhjet lokale, të punësuarit, 
në pritje të rezultatit final nga të njëjtat, zgjodhën të heshtin në vend që të flasin zëshëm për 
shkeljen e të drejtave të tyre dhe të kërkojnë mbrojtjen e tyre. Në të gjitha këto raste, Avokati 
i popullit iu ofroi këshilla juridike se si ti tejkalojnë problemet me të cilat ballafaqohen, por 
gjithashtu i ka informuar edhe për pasojat e mundshme juridike të cilat do ti bartnin përderisa 
veprojnë në kundërshtim me ligjin gjatë realizimit të detyrave të punës.

Gjatë veprimit në lidhje me ankesat e paraqitura në të cilat u kërkua rishqyrtim i valid-
itetit ligjor të procedurës për punësim të arsimtarëve si dhe në zgjedhjen e realizuar nga ana 
e Drejtorëve të shkollave fillore, Avokati i popullit kërkoi realizimin e kontrollit inspektues nga 
ana e  Inspektoratit shtetëror të arsimit, se  kandidatët e zgjedhur a i plotësojnë kushtet lig-
jore për themelimin e marrëdhënieve të punës, të parapara me Ligjin për arsim fillor, Ligjin për 
arsimtarët si dhe me Rregulloren për kuadrin mësimor në arsimin fillor. Në informatat kthyese 
në lidhje me mbikëqyrjet e realizuara, Inspektorati shtetëror i arsimit pothuajse në të gjitha 
procedurat e ka informuar Avokatin e popullit se është realizuar zgjedhje e kandidatit i cili nuk 
i plotëson kushtet për realizimin e detyrave të punës, arsimtarë, për ç’arsye edhe i zhvlerësoi 
vendimet për zgjedhje dhe i detyroi këshillat shkollorë që ti shqyrtojnë kandidaturat e ap-
likantëve të cilët i plotësojnë kushtet ligjore dhe të japin mendime të reja deri te drejtorët për 
sjelljen e vendimit për zgjidhje.

 Në të gjitha këto raste, Avokati i popullit deri te drejtorët e shkollave ka dorëzuar sugjerim 
me të cilin sugjeroi shkeljen e konstatuar të procedurës për zgjedhjen e arsimtarëve dhe kërkoi 
që në procedurën vijuese për zgjidhje, në mënyrë konsekuente të respektohen dispozitat ligjore, 
edhe në drejtim të respektimit të ligjeve dhe realizimit të veprimtarisë edukativo – arsimore në 
mënyrë kualitative dhe profesionale nga ana e shkollës dhe gjithsesi arsim kualitativ për fëmijët 
të cilët vijojnë procesin mësimor nëpër shkolla. Në lidhje me ankesat për shkeljen e së drejtës 
nga marrëdhëniet e punës me mospagesë të pushimit të pashfrytëzuar vjetor, Avokati i popullit 
konstatoi se të punësuarit nuk mund ta realizojnë këtë të drejtë për shkak të mos informimit 
të tyre për procedurën të cilën ata duhej vet ta ngitnin. Përkatësisht, në pëlqim me dispozitat e 
Ligjit për marrëdhënie pune, kusht që të mund të kërkohet pagesa për pushim të pashfrytëzuar 
vjetor është që i punësuari përderisa ka qenë në marrëdhënie pune është dashur të dorëzojë 
kërkesë deri te drejtori për shfrytëzimin e pushimit vjetor, dhe kjo ti pamundësohet. Përderisa 
një kërkesë e këtillë është dorëzuar deri te punëdhënësi, në këtë rast i punësuari e mban edhe 
të drejtën që përmes rrugës gjyqësore të kërkojë edhe pagesën e këtij pushimi të pashfrytëzuar 
vjetor. Në të kundërtën, të drejtën e pagesës për pushim të pashfrytëzuar vjetor nuk mund ta 
realizojë në procedurë gjyqësore dhe në asnjë procedurë tjetër përpara institucioneve të tjera.

Deri te Avokati i popullit është paraqitur ankesë nga një nënë e tre fëmijëve, e punësuar 
në shkollën fillore në Makedonski Brod si arsimtare e ciklit të ulët, e cila kërkoi intervenim për 
mbrojtjen e të drejtave të saja në marrëdhëniet e punës si dhe mbrojtje nga mobingu dhe re-
vanshizmi politik nga ana e drejtorit, në mënyrë që është risistemuar në vend pune arsimtare 
në ciklin e ulët në shkollën rajonale në fshat i cili është larg shkollës qendrore 40 (dyzet) km, pa 
kushte për udhëtim. Sipas saj, risistemimi është realizuar si pasojë nga reagimi që bashkëshorti 
i saj ka ngritur kallëzim penal kundër drejtorit të shkollës dhe Kryetarit të qytetit, për keqpër-
dorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit. Për shkak të konstatimit të rregullt dhe të plotë të 
gjendjes faktike, Avokati i popullit kërkon realizimin e mbikëqyrjes së kontrollit të jashtëza-
konshëm inspektues nga ana e inspektoratit shtetërorë të punës, me qëllim të rishqyrtimit të 
procedurës për risistemim të realizuar nga ana e drejtorit. Avokati i popullit kërkoi që gjatë 
mbikëqyrjes të konstatohet se vallë ka pasur ndonjë arsimtar tjetër të ciklit të ulët i cili jeton më 
afër fshatit dhe i cili i plotëson kushtet ligjore që të jetë i risistemuar në këtë shkollë rajonale, 
vallë sigurohet transport dhe çfarë lloji transporti sigurohet deri te shkolla, si dhe të kontrollo-
hen pohimet për diskriminim politik ose për mobing mbi parashtruesen e ankesës, të realizuara 
nga ana e drejtorit. Njëkohësisht, Avokati i popullit ka kërkuar edhe informacion me shkrim nga 
drejtori i shkollës në lidhje me të gjitha pohimet e ankesës së parashtruar, gjatë kësaj duke 
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sugjeruar për obligimin e saj ligjor që ta respektojë të drejtën e garantuar me kushtetutë dhe 
me ligj për barazi të qytetarëve.

Pas mbikëqyrjes së realizuar inspektuese, inspektori e ka informuar Avokatin e popullit 
se nuk ka konstatuar shkeljen e të drejtave të marrëdhënieve të punës në lidhje me parash-
truesen e ankesës, përkatësisht se nuk ka të bëjë me risistemim në një tjetër vend pune i cili 
nuk përshtatet me përgatitjen profesionale të arsimtarit, por se ka të bëjë me risistemim në një 
vend tjetër ku do ti realizojë detyrat e punës në të cilat bazohet marrëdhënia e punës dhe për 
të cilën punë ajo posedon përgatitje përkatëse profesionale. Në raport me pohimet për mobing 
mbi baza partiake, inspektorati udhëzoi që pohimet e tilla arsimtarja ti dëshmojë në procedurë 
gjyqësore. Drejtori, ashtu siç pritej, i vlerësoi si të pabaza të gjitha pohimet për mobing mbi 
arsimtarin si dhe risistemimin në shkollën rajonale e arsyetoi me nevojën për procesin eduka-
tivo – arsimor në atë rajon.

Për shkak se mobingu në vendin e punës shumë vështirë dëshmohet, në veçanti kur nga 
aspekti formal - juridik është i fshehur – siç është në rastin konkret (nuk risistemohet në vend 
joadekuat të punës, por përcaktohet që ti realizojë detyrat e punës në një vend i cili është 40 
(dyzet) km larg nga vendi i banimit), Avokati i popullit e ka këshilluar parashtruesen e ankesës 
që të ngrit procedurë gjyqësore për shqetësim psikik, por edhe të ngrit procedurë gjyqësore në 
të cilën do të kërkojë pagesën e shpenzimeve reale deri dhe nga vendi i punës.

Në lidhje me ankesat për transformim të marrëdhënieve të punës, nga marrëdhënie pune 
me kohë të përcaktuar në marrëdhënie punë të papërcaktuar, Avokati i popullit ka konstatuar se 
veprohet në lidhje me kërkesën e arsimtarëve nga ana e Drejtorëve dhe se realizohet procedura. 
Në raste kur arsimtari i plotëson kushtet, transformimi i marrëdhënieve të punës përfundohet 
me dhënien e pëlqimit për të njëjtën nga ana e Ministrisë për arsim dhe shkencë, e përderisa 
një pëlqim i tillë nuk jepet (më së shpeshti për shkak të numrit të vogël të orëve mësimore të 
cilat i ka pasur arsimtari), arsimtari e ka vazhduar procedurën përpara gjykatave kompetente. 
Në këtë bazë një numër i konsiderueshëm i arsimtarëve kanë kërkuar vetëm këshillim juridik, 
si dhe me cilat kushte mund t’iu transformohet marrëdhënia e punës. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë të konstatuar, Avokati i popullit është i mendimit 
se nga ana e këshillave shkollore nëpër shkolla duhet të merren masa më rigoroze kontrolluese 
mbi mënyrën se si drejtorët e shkollave fillore dhe atyre të mesme, themelues i të cilave është 
komuna, i realizojnë autorizimet e tyre në drejtim të udhëheqjes së procedurës për punësim të 
kuadrit mësimorë dhe të marrin masa dhe veprime konkrete, dhe përfundimisht të dorëzojnë 
propozim deri te Kryetarët e qyteteve për shkarkimin e tyre për shkak të veprimit joligjor nga 
ana e tyre gjatë realizimit të punëve në kompetenca të tyre. Mos ndëshkimi për realizim të pu-
nëve në mënyrë joprofesionale dhe në kundërshtim me ligjin, të cilat detyra punuese janë në 
kompetenca të drejtorit, është e palejuar dhe drejton sinjale negative në shoqëri në përgjithësi, 
e konkretisht, me zbatimin e sistemit  “spoil” gjatë punësimit të kuadrit mësimor nëpër shkollat, 
sjell deri te mos sigurimi i arsimit profesional dhe kualitativ të nxënësve. 

Në vitin 2017, në përputhje me ankesat e parashtruara përpara Zyrave territoriale të 
Avokatit të popullit nga kjo sferë, qytetarët u ballafaquan me detyrimet për tatimin e pronësisë 
për disa vite më parë, me prolongimin e procedurës së ankesës dhe me pagesë të detyrueshme 
të obligimit tatimor.

Në ankesat e tyre qytetarët potencuan se nga ana e komunave po obligohen me tatim të 
pronës për pesë vite më parë, përkatësisht të gjitha pesë vendimet për tatimin e pronës si dhe 
vendimi për tatimin  e pronës për vitin vijues kanë qenë përnjëherësh të dorëzuara për pagim.  

Avokati i popullit, pas veprimeve të realizuara, nuk konstatoi veprim kundër ligjor të ad-
ministratave komunale, e më këtë as nuk hasi në shkeljen e të drejtave të qytetarëve. Për-
katësisht, në të gjitha rastet, komunat kanë vepruar konform dispozitave të Ligjit për tatimet e 
pronave, të cilat kanë të bëjnë me pronat e patundshme të pa lajmëruara nga ana e qytetarëve, 
sipas të cilëve për prona të hetuara, por që kanë statusin e pronave të patundshme të pa la-
jmëruara, qytetarët obligohen me tatim prone për pesë vitet më parë si dhe për vitin në të cilin 
është konstatuar  obligimi tatimor, gjithsesi pas vlerësimit të realizuar të pronës së pa lajmëru-
ar, në përputhje me Metodologjinë për vlerësimin e vlerës së tregut të pronës së patundshme. 

Financat 
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Në interes të qytetarëve, për plotësimin sa më të lehtë të obligimit tatimor, komunat iu ofruan 
pagesën e tatimit me këste.

Pas veprimeve të realizuara në lidhje me ankesat e paraqitura në bazë të prolongimit të 
procedurave që kanë të bëjnë me ankesën, Avokati i popullit konstatoi prolongim të paarsyeshëm 
të realizimit të procedurave të përsëritura nga ana e administratave komunale, pas vendimeve 
të sjella nga organet e shkallës së dytë. Më së shpeshti ankesat kishin të bëjnë lidhur me tatimin 
e qarkullimit për prona të patundshme, kur ankesat e qytetarëve u pranuan nga ana e organit 
të shkallës së dytë si dhe lëndët u kthyen që të sillet një vendim i sërishëm për ta. Mirëpo, pro-
cedurat për vendim të sërishëm u prolonguan nga ana e komunave në afate shumë më të gjata 
se afatet kohore të parapara me ligj, kurse në një ankesë Avokati i popullit konstatoi se organi 
përgjegjës në Komunën e Kumanovës edhe pas kalimit të dy viteve nga miratimi i vendimit të 
shkallës së dytë, nuk e ka përsëritur procedurën.

Avokati i popullit deri te Kryetarët e komunave, dorëzoi sugjerime në të cilat duke iu 
referuar dispozitave nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, sipas të cilit organi 
i shkallës së parë është i obliguar që plotësisht të veprojë në bazë të vendimit të shkallës së 
dytë dhe pa prolongime, kurse më së voni në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e pranimit 
të lëndës, të miratohet një vendim i ri në procedurë të përsëritur, ai kërkonte realizim të men-
jëhershëm të procedurës dhe sjelljen e vendimit. Në bazë të të gjitha sugjerimeve është vepruar 
nga ana e komunave, procedurat e përsëritura u realizuan dhe deri te qytetarët u dorëzuan 
aktvendimet e miratuara.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me ankesën në të cilën qytetari vinte në dukje se 
nga ana e Komunës së Manastirit po realizohet pagesa e detyrueshme e borxhit për tatim prone 
me bllokim të plotë të llogarisë bankare, në të cilën qytetari i pranon mjetet vetëm në bazë të 
pensionit të pleqërisë. Avokati i popullit iu drejtua Komunës së Manastirit dhe kërkoi që të zba-
tohet dispozita nga neni 57 nga Ligji për tatimet e pronës. 

Përkatësisht, në përputhje me këtë dispozitë bëhet përjashtim nga pagesa e dhunshme e 
borxhit tatimor të 2/3 nga të ardhurat personale të detyruesit, në të cilat bëjnë pjesë edhe të 
ardhurat në bazë të pensionit të pleqërisë, më saktësisht me detyrim realizohet vetëm mbi 1/3 
e të ardhurave. Edhe pse Ligji për procedurë tatimore, dispozitat e të cilit janë ende të zbat-
ueshme gjatë pagesës së detyrueshme të detyrimit tatimor, e në të cilat nuk parashikohet për-
jashtim gjatë pagesës së detyrimit nga pensioni i pleqërisë ( është paraparë përjashtim vetëm 
në bazë të të ardhurave nga marrëdhëniet e punës), prapë se prapë, Avokati i popullit referoi 
në zbatimin e dispozitave të cituara më lartë nga Ligji për tatimet e pronës si të volitshme për 
qytetarin. Komuna e Manastirit me shkresë e ka informuar Avokatin e popullit se do të veprojë 
në lidhje me kërkesën e tij dhe se e njëjta merr masa konkrete kështu që hyri në komunikim me 
Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Republikës së Maqedonisë, në lidhje me realizimin 
e ndalesës së 1/3 nga shuma e pensionit. 

Avokati i popullit edhe këtë vit ka konstatuar se gjatë realizimit të autorizimeve të veta 
financiare, administratat komunale i shkelin të drejtat e qytetarëve me mos zbatimin apo me 
zbatimin parcial të procedurës ligjore.

Mungesa e mjeteve financiare nëpër komuna si dhe problemet që të sigurohet një bux-
het i qëndrueshëm lokal, sipas Avokatit të popullit është e palejueshme që të jenë në barrë të 
qytetarëve si dhe tërheqja e paligjshme e mjeteve financiare prej tyre. 

Për tejkalimin e një realiteti të këtillë si dhe përmirësimin e gjendjeve në këtë sferë, 
Avokati i popullit rekomandon që të përforcohen kapacitetet për menaxhmentin financiar të 
komunave, pushteti qendror të ndihmojë, më saktësisht të gjendet një zgjidhje e përbashkët 
e mangësive financiare në buxhetet komunale. Përfundimisht, Avokati i popullit edhe një herë 
e potencoi rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në miratimin e buxhetit lokal, si mënyrë që 
bashkërisht të konstatohen prioritetet, me çka do të përforcohet edhe besimi i ndërsjellë.
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Duke e pasur parasysh rëndësinë e realizimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të 
mjedisit jetësor, Avokati i popullit me vazhdimësi e përcjell gjendjen me realizimin e të drejtave 
të qytetarëve për mjedis të pastër jetësor. Sipas Avokatit të popullit, edhe pse vërehet njëfarë 
ngritje e vetëdijes te qytetarët për ndikimin e mjedisit të pastër jetësor mbi shëndetin e tyre, 
prapë se prapë ende nuk po ndërmerren masa më serioze nga ana e autoriteteve lokale, të cilat 
kanë për detyrë që tu mundësojnë jetë në mjedis të shëndoshë jetësor.

Iniciativat qytetare organizuan protesta dhe reaguan në veçanti kundër ndotjes së ajrit 
ambiental në Manastir, në Tetovë, në Kërçovë dhe në Shkup, duke kërkuar që të marrin masa 
më konkrete, mirëpo para së gjithash të jenë masa efikase dhe efektive nga ana e autoriteteve 
lokale. Autoritetet lokale nuk janë në gjendje të ndërmarrin masa efikase dhe efektive, para së 
gjithash për shkak të mungesës së mjeteve financiare, ndaj dhe ndërmarrin masa afatshkurta 
dhe joefikase, duke ofruar zgjidhje për realizimin e të cilave janë të nevojshme më shumë vite 
(ngrohje dhe gazifikim). Problemet me deponitë informale, me të cilat po ballafaqohen po thu-
ajse të gjitha komunat dhe ndikimi i tyre mbi mjedisin jetësor, e me këtë edhe mbi shëndetin e 
qytetarëve, nuk kanë shkaktuar reagime më serioze dhe më të rëndësishme te qytetarët, ndaj 
dhe autoritetet lokale më së shumti u përpoqën në mënyrë deklarative dhe premtuan tejkalimin 
e gjendjeve të këtilla. 

Në gjendje të këtilla të ndotjes jashtëzakonisht të madhe të ajrit ambiental si dhe ekzistimi 
i deponimeve informale, na befason fakti se në lidhje me këto të dhëna nuk është parashtruar 
asnjë ankesë deri te Zyrat rajonale të Avokatit të popullit. 

Përpara Avokatit të popullit nga sfera e mjedisit jetësor në këtë periudhë raportuese janë 
dorëzuar vetëm disa ankesa edhe atë vetëm në bazë të rritjes së nivelit të zhurmës, si dhe një 
ankesë për shkak të deponimit të mbeturinave në sipërfaqe publike nga ana e personit fizik, gjë 
që sigurisht nuk paraqet pasqyrim real të gjendjeve në këtë sferë në cilëndo qoftë komunë të 
Republikës së Maqedonisë.

Në lidhje me ankesat të cilat kishin të bëjnë me zhurmën e shkaktuar nga realizimi i 
veprimtarive nga personat juridikë si dhe nga zejtarët e pavarur, inspektorët e autorizuar për 
mjedis jetësor, vepruan në bazë të kërkesave të Avokatit të popullit, dhe kanë realizuar kon-
troll inspektuese e në lidhje me të njëjtat kanë ndërmarrë veprime. Aty ku u konstatua nivel i 
tepruar i zhurmës, inspektorët i detyruan subjektet që ta sjellin nivelin e zhurmës në kufijtë e 
asaj që lejohet dhe të njëjtit vepruan në lidhje me vendimet e miratuara, kurse aty ku nuk është 
konstatuar nivel më i rritur i zhurmës e kanë informuar Avokatin e popullit, si dhe qytetarët e 
rrezikuar se emisioni i zhurmës është në kornizat e nivelit të pranueshëm dhe të lejueshëm. 

 Rast karakteristik i cili po paraqitet pothuajse disa vite me radhë dhe po shfaqet si prob-
lem i një numri të madh të qytetarëve të Manastirit, është rritja e zhurmës e cila emetohet nga 
objekti fetar. Përkatësisht, deri te Avokati i popullit sërish është paraqitur ankesë nga ana e 
banorëve të cilët jetojnë në afërsi të drejtpërdrejtë me kishën e Shën Mëria në Manastir, në të 
cilën kanë shprehur pohimet  për shkelje të rëndë të së drejtës së tyre për jetë të qetë dhe të 
rehatshme e cila është cenuar nga zhurma të cilën e shkakton ky objekt fetar me realizimin e 
shërbimeve të përditshme fetare përmes autoparlantëve të vendosur jashtë objektit fetar. Ki-
sha në fjalë e vendosur në qendër të Manastirit, përmes altoparlanteve  në mënyrë të zëshme 
përcjell shërbimin e vet fetar me ç’rast shkakton shqetësime te banorët e objekteve përreth, 
mes të cilave janë edhe SHF “Qirili dhe Metodi” dhe Shkolla e mesme gjimnazi “Taki Daskalo”.

 Banorët të cilët ballafaqohen me këtë problem, janë kategorik në qëndrimin e tyre se 
ato shprehimisht nuk janë kundër përhapjes së religjionit, mirëpo gjithsesi se kundërshtojnë 
mënyrën me të cilën këtë gjë e realizon ky objekt fetar, me bartjen e shërbimit kishtar përmes 
altoparlantëve të vendosur në oborrin e kishës, me ç’rast tërë shërbimin kishtar i cili zgjatë për 
një kohë më të gjatë, banorët janë të detyruar që ta dëgjojnë nëpër shtëpitë e tyre, dhe se e 
njëjta gjë në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon mbi paqen e tyre, të cilën çdo njeri ka të drejtë ta 
gëzojë dhe ta përjetojë në shtëpinë e vet. Ky shqetësim përmes zhurmës, në veçanti iu pengon 
përgjatë kohës së festave si dhe në orët e hershme të mëngjesit të dielave, përkatësisht në 
ditët e vikendit kur ata duan pushim pa pasur asnjëfarë zhurme të çfarëdo lloji. Sipas banorëve, 
me transmetimin e shërbimit fetar jashtë objektit kishtar përmes një zhurme jashtëzakonisht 
të lartë nga altoparlantët, iu cenohet e drejta e gjumit si të fëmijëve ashtu edhe personave të 
moshuar, si dhe të gjithë të punësuarve që kanë të drejtë ligjore për pushim në mes dy ditëve 

Mjedisi jetësor
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të punës dhe gjatë vikendit.
Duke i pasur parasysh dispozitat e Ligjit për mbrojtje nga zhurma në mjedisin jetësor 

qëllimi i të cilit është që të krijohen dhe të mundësohen kushte të shëndetshme për jetën 
e qytetarëve si dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor nga zhurma dhe marrja e masave për 
parandalim ose zvogëlim të zhurmës, si dhe kompetencat e inspektorit të autorizuar për mje-
dis jetësor që të realizojë mbikëqyrje se vallë burimet e akustikës janë në korniza të vlerave 
kufitare të nivelit të zhurmës, Avokati i popullit kërkoi që menjëherë nga ana e inspektorit të 
autorizuar të dalë në vendin e ngjarjes si dhe të realizohet matje e vlerës së nivelit të emituar 
të zhurmës e cila përhapet përmes altoparlantëve të vendosur në kishë edhe atë në ditët kur 
më sigurt dhe në mënyrë të pakontestueshme, mund të konstatohet gjendja faktike (e shtunë, 
e diel, festa fetare). Përderisa niveli i zhurmës është jashtë vlerave kufitare, Avokati i popullit 
kërkoi që të ndërmerren masa efikase dhe efektive të dhëna me Ligjin e cituar për parandalim, 
ose zvogëlim të zhurmës në vlerat kufitare, e të cilat vlera janë të dhëna në Vendimin për kon-
statimin e rasteve në cilat dhe nën cilat kushte llogaritet se është cenuar paqja e qytetarëve nga 
zhurma e dëmshme.

Si informatë kthyese, Komuna me shkresë e ka informuar Avokatin e popullit se do të 
veprojë në lidhje me kërkesën e tij, dhe se për rezultatin e mbikëqyrjes dhe për rezultatin nga 
matja e nivelit të zhurmës e cila emetohet nga kisha, u zotuan se do të informojnë sërish. Deri 
në fund të vitit raportues, një informacion i këtillë nuk është dorëzuar deri te Avokati i popullit, 
për të cilin shkak, procedura në lidhje me këtë ankesë ende vazhdon.  

Në lidhje me ankesën për ndotjen e sipërfaqes publike nga ana e personit fizik i cili tubon, 
deponon materiale të mbeturinave në trotuar, nga të cilat përhapet një erë e pakëndshme si 
dhe i njëjti paraqet rrezik potencial për paraqitjen e ndonjë sëmundje infektuese, inspektori ko-
munal pranë komunës së Strumicës e ka informuar Avokatin e popullit se ka vepruar në lidhje 
me kërkesën e tij si dhe se ka realizuar kontrolle inspektuese për lokacionin e potencuar. Gjatë 
mbikëqyrjes është konstatuar se personi fizik ka lënë një sasi më të madhe të ambalazhit të 
kartonëve dhe të plastikës në sipërfaqe publike, (në trotuar). Pas sugjerimit gojor nga ana e 
inspektorit komunal, personi e ka mënjanuar ambalazhin nga sipërfaqja publike, përkatësisht 
nga trotuari, mirëpo, inspektori ka sugjeruar se nëse edhe më tutje personi vazhdon të de-
ponojë mbeturina të atilla në sipërfaqe publike, inspektori do të intervenojë sërish dhe se do të 
ndërmerren masa më rigoroze (ngritjen e procedurës kundërvajtës si dhe shqiptimin e dënimit 
në të holla).

Avokati i popullit edhe këtë vit raportues është i mendimit se e drejta e mjedisit të pastër 
jetësor nuk iu sigurohet qytetarëve në nivelin e nevojshëm nga ana e autoriteteve lokale, e 
në veçanti jo në raport me ajrin e ndotur ambiental me të cilin po ballafaqohen qytetarët në 
Manastir, Tetovë, Kërçovë dhe në Shkup, si dhe në raport me deponitë informale në Tetovë, në 
Kërçovë dhe në Strugë.

Avokati i popullit edhe një herë e potencoi nevojën e përforcimit të kapaciteteve adminis-
trative në nivel lokal, për sigurimin e mjeteve të mjaftueshme financiare në buxhetet në lidhje 
me këtë problem si parakusht që qytetarëve tu ofrohet shërbim kualitativ si dhe mundësimin e 
jetesës në mjedis të shëndetshëm jetësor. 

Është e nevojshme që autoritetet lokale në mënyrë reale dhe në terren ti realizojnë politi-
kat për mbrojtje dhe avancim të mjedisit të shëndetshëm jetësor, si dhe përfundimisht të ndër-
marrin masa aktive për ngritjen e vetëdijes publike për nevojën e mjedisit të shëndoshë dhe 
të pastër jetësor, si dhe mobilizimin e qytetarëve të cilët e përkrahin realizimin e planeve dhe 
programeve të reja nga kjo sferë.
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              AP Nr. 1180/17
Deri te Avokati i popullit ankesë parashtroi personi V.M., i cili kërkoi intervenim në lidhje me 

realizimin e procedurës për përmbarim, sepse përmbaruesi e kishte bllokuar llogarinë e tij bankare, në 
të cilën realizohen të ardhurat e vetme në bazë të pensionit familjar nga Republika e Serbisë.

Avokati i popullit, me qëllim të konstatimit të gjendjes faktike iu drejtua përmbaruesit, me 
kërkesë që ta njoftojë për tërë rrjedhën e procedurës si dhe të dorëzojë një kopje nga dokumentacioni 
i përgjithshëm i lëndës. 

Avokati i popullit duke vepruar në lidhje me ankesën, nga njoftimi i dorëzuar si dhe nga doku-
mentacioni i lëndës ka konstatuar se përmbaruesi një kohë më të gjatë ia merr të gjitha mjetet nga 
llogaria bankare e parashtruesit së ankesës, edhe pse ato mjete janë në bazë të pensionit familjar nga 
Republika e Serbisë (për të dy fëmijët e motrës së saj të cilët kanë mbetur pa prindër dhe kujdestar i 
të cilëve është ajo tani). Edhe përskaj fakteve që u dorëzuan deri te përmbaruesi si dëshmi përkatëse, 
të cilat e dëshmojnë bazën e të ardhurave nga ana e parashtruesit të ankesës dhe iu sugjerua se në 
pëlqim me dispozitat e Ligjit për përmbarim, pensioni familjar nuk është lëndë e përmbarimit, mirëpo 
prapë përmbaruesi nuk e ka zhbllokuar llogarinë bankare dhe nuk ka vepruar në lidhje me sugjerimin 
e Avokatit të popullit. 

Për këtë shkak, Avokati i popullit në mënyrë publike e ka kritikuar përmbaruesin për veprimin 
e tij në kundërshtim me ligjin, kurse parashtruesen e ankesës e udhëzoi që të paraqesë procedurë 
përkatëse gjyqësore përpara gjykatës kompetente.

              AP Nr. 187/17
Në lidhje me ankesën e parashtruar nga ana e prindit, për shkak të shkeljes së të drejtave të tij 

prindërore dhe shkeljes së të drejtave të fëmijës të tij që të realizojë raporte personale dhe kontakte 
të drejtpërdrejta me prindin me të cilin ai fëmijë nuk jeton, Avokati i popullit ngriti procedurë dhe iu 
drejtua Qendrës për punë sociale – Radovish, duke iu sugjeruar për shkeljen e të drejtave të parapara 
me Konventën për të drejtat e fëmijëve si dhe me Ligjin për familje. Në këtë kontekst, sugjeroi që 
Qendra në tërësi ta hulumtojë rastin dhe të marrë masa për shkak të realizimit të së drejtës së takimit 
me prindin me të cilin nuk jeton, vetëm përderisa ekipi profesional nuk vlerëson se e njëjta është në 
kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës. 

Institucioni publik Qendra ndërkomunale për punë sociale – Radovish, duke vepruar në lidhje me 
atë që i është sugjeruar, ka sjellë vendim të ri, me të cilin është rregulluar mënyra e mirëmbajtjes së 
raporteve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta të fëmijës me prindin me të cilin ai nuk jeton. 
Njëkohësisht, në vazhdimësi e ka përcjellë edhe zbatimin e vendimit gjatë kohës së vikendeve, festave 
dhe ditëlindjes së fëmijës, si dhe gjatë kohës së pushimit veror dhe atij dimëror. 

Qendra, përskaj asaj që u potencua i kishte parasysh edhe qëndrimet e prindërve, moshën e 
fëmijës, nevojat e tij primare dhe zhvillimore si dhe interesat e tij, por edhe të drejtën që të realizojë 
kontakte dhe marrëdhënie personale me prindin me të cilin ai fëmijë nuk jeton, me ç’rast parashtruesi 
edhe e realizoi të drejtën e tij prindërore.

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA
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              AP Nr. 379/17
Qytetarja Т.М. nga Shkupi, ka kërkuar in-

tervenimin e Avokatit të popullit dhe ka potenc-
uar se për shkak të pagesës së borxhit ndaj EVN 
– Maqedoni, përmbaruesi e ka filluar procedurën 
e shitjes së banesës së saj e cila banesë një-
kohësisht është edhe vendi i vetëm i banimit për 
familjen së saj dhe të ardhurat e saja të vetme 
janë të ardhurat nga ndihma sociale. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e vështirë 
ekonomike të parashtrueses së ankesës, si dhe 
faktin se procedura konkrete e përmbaruesit 
mund të shkaktojë pasoja të rënda për familjen 
dhe ekzistencën e tyre, Avokati i popullit drejtoi 
një sugjerim deri te përmbaruesi për zbatimin 
e dispozitës nga Ligji për përmbarim, në të cilin 
potencohet se, gjatë procedurës së përmbarimit 
është e nevojshme që të ketë kujdes edhe për 
dinjitetin e debitorit dhe të familjes së tij, gjith-
sesi të mbahet llogari që përmbarimi të jetë i 
volitshëm edhe për debitorin në procedurë.

Përmbaruesi e ka informuar Avokatin e 
popullit se në konsultim me kreditorin si dhe me 
parashtruesen e ankesës, është vendosur që të 
paguhet vetëm borxhi kryesor si dhe njëkohë-
sisht të ndryshohet mënyra e realizimit të pro-
cedurës për përmbarim, përkatësisht ti lejohet 
pagesa e borxhit në më shumë këste mujore.

              AP Nr. 2121/17
Deri te Avokati i popullit, ankesë parash-

troi një prind, në të cilën ai vë në dukje cenimin 
e së drejtës së arsimit për fëmijën e tij, sepse 
shkolla në Shkup ka refuzuar që ta regjistrojë 
nxënësin në klasën e tretë.

Avokati i popullit duke vepruar në lidhje 
me ankesën e parashtruar si dhe duke u nisur 
nga Konventa për të drejtat e fëmijëve dhe e 
drejta për arsim e cila në përputhje me Ligjin 
për arsim fillor është i detyrueshëm dhe pa pag-
esë, deri te drejtori i shkollës ka dorëzuar sug-
jerim se me një veprim të këtillë ai e shkel të 
drejtën e garantuar me ligj për arsimim të fëmi-
jëve, gjë që është e palejuar dhe në kundër-
shtim me ligjin. Për këtë arsye, nga ai u kërkua 
që të ndërmerr masa urgjente për regjistrimin 
e fëmijës si dhe sigurimin pa pengesë të së 
drejtës për arsimim. Njëkohësisht, për këtë rast 
Avokati i popullit iu drejtua edhe Inspektoratit 
kompetent për arsim, me kërkesë që të realizojë 
një mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese 
mbi zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore nga 
ana e shkollës. 

Duke vepruar në lidhje me atë që u sug-
jerua nga ana e Avokatit të popullit si dhe në 
lidhje me udhëzimet e dhëna nga ana e Inspek-
toratit shtetëror për arsim, shkolla e regjistroi 
fëmijën – nxënësin, me çka e realizoi të drejtën 
për arsim fillor të rregullt. 

              AP Nr. 328/17
Një person në paraburgim paraqiti ankesë 

në të cilën shprehu brengosje për gjendjen e tij 
shëndetësore duke potencuar se e njëjta nga 
dita në ditë po vështirësohet, kurse nga ana e 
drejtorisë së ENP Burgu – Shkup, nuk merren 
masa për udhëzimin e tij në një ent përkatës 
shëndetësor.

Avokati i popullit, duke e pasur parasysh 
seriozitetin e pohimeve ka realizuar bisedime 
me personin në paraburgim si dhe kontrollimin 
në kartonin e tij të shëndetësisë, me ç’rast deri 
te drejtori i burgut dorëzoi sugjerim në drejtim 
të inicimit të procedurës për realizimin e kon-
trollit nga specialisti në institucion përkatës 
mjekësor, me qëllim që ekipi i mjekëve ta kon-
statojë gjendjen e tij shëndetësore  si dhe ti 
përcaktohet një terapi përkatëse, përkatësisht 
ti jepen udhëzime për përcjellje të mëtutjeshme 
të gjendjes së tij shëndetësore.

Shërbimi shëndetësor i entit e pranoi sug-
jerimin e Avokatit të popullit, me ç’rast u morën 
të gjitha masat e nevojshme, përkatësisht të 
paraburgosurit iu realizuan analiza të reja të 
laboratorike, duke njoftuar se në përputhje me 
rezultatet e marra, përkatësisht përderisa dësh-
mohet nevoja për kontrolle plotësuese nga spe-
cialisti, të njëjtat do të realizohen urgjentisht.

              AP Nr. 1267/17
Qytetari SH. S. parashtroi ankesë për 

mbrojtjen e së drejtës nga sfera e mbrojtjes 
shëndetësore, duke potencuar se një periudhë 
më të gjatë kohore nuk ia del ta realizojë të 
drejtën e tij, për të iu nënshtruar ndërhyrjes ki-
rurgjike në Repartin për ortopedi, në Klinikën për 
traumatologji, ri animim dhe Qendra urgjente.

Duke vepruar në lidhje me ankesën e 
parashtruar, Avokati i popullit ka konstatuar se 
në rastin konkret po zvarritet procedura, për-
katësisht se qytetari nuk po vihet në program 
për operacion për shkak të mungesës së veglës 
ndihmëse mjekësore e cila duhet ti implantohet 
pacientit dhe se të gjitha sallat e operacionit 
nuk janë në funksion. Në bazë të asaj që u kon-
statua, Avokati i popullit, iu sugjeroi personave 
përgjegjës që ti sigurojnë të gjitha parakushtet 
e nevojshme si dhe të caktohet një termin për 
ndërhyrjen me operacion. 

Në drejtim të sugjerimit të dhënë, institu-
cioni shëndetësor, përpiloi një listë të pacientëve 
për ndërhyrje me prioritet dhe parashtruesi i an-
kesës iu nënshtrua operimit, me çka edhe e re-
alizoi të drejtën e tij për mbrojtje shëndetësore.
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              AP Nr. 2957/17
Deri te Avokati i popullit ankesë parashtroi edhe një person i dënuar i cili u ankua nga drejtoria 

e ENP “Idrizovë”, sepse për shkaqe të paarsyeshme dhe pa asnjëfarë arsyetimi në disa raste nuk ka 
qenë i dërguar në seanca të caktuara  gjyqësore. Duke e hulumtuar lëndën dhe materien ligjore e 
cila e rregullon këtë çështje, Avokati i popullit konstatoi se me mosrealizimin e seancave të caktuara 
gjyqësore i shkelen të drejtat personit të gjykuar, i cili në përputhje me dispozitat e Ligjit për zbatimin 
e sanksioneve nuk mund ti shfrytëzojë privilegjet që i takojnë, duke pasur parasysh se kundër tij zhvil-
lohet një procedurë tjetër përpara gjykatës kompetente.  

Avokati i popullit deri te drejtori i ENP “Idrizovë”, dorëzoi sugjerim me qëllim që personit të 
dënuar ti mundësohet që të merr pjesë në seancën e caktuar gjyqësore në terminin e përcaktuar për 
dhjetor të vitit 2017, në gjykatën themelore Shkupi 1 Shkup, duke potencuar se është në interes të 
personit që sa më parë ti mbarojë procesi gjyqësor, me qëllim që të mund ti gëzojë privilegjet të cilat 
do ti takonin në përputhje me ligjin. Si plotësim i sugjerimit të dhënë, drejtori i ENP “Idrizovë”, i ka 
ndërmarrë të gjitha masat, me qëllim që personi i dënuar të dërgohet në seancën e caktuar gjyqësore 
dhe e njëjta gjë është realizuar në terminin e caktuar në Gjykatë.   

              AP Nr. 314/17
Avokati i popullit ka ngritur procedurë për mbrojtjen e të drejtave të nxënësit për shkak të shqip-

timit jo përkatës të masës pedagogjike nga ana e shkollës së mesme. Përkatësisht, për shkak të tem-
peraturave të ulëta dhe në mungesë të kushteve përkatëse për realizimin e procesit mësimor, nxënësi 
ka sjellë një ngrohëse të vogël elektrike në shkollë, me qëllim që në mënyrë simbolike edhe të referojë 
për problemin dhe të tërheqë vëmendjen e personave përgjegjës që të marrin masa për zgjidhjen e 
problemit me hapësirat e pa ngrohura.

Avokati i popullit, në lidhje me rastin u drejtua deri te drejtori i shkollës së mesme në Negotinë, 
me ç’rast e përkujtoi për Konventën e të drejtave të fëmijëve, sipas të cilës shteti ia pranon të drejtën e 
arsimimit fëmijës dhe për shkak të realizimit të njëpasnjëshëm të kësaj të drejte në bazë të mundësive 
të barabarta, mes tjerash, është e nevojshme që ti marrin të gjitha masat përkatëse, dhe masa disi-
plinore nëpër shkolla të mund të realizohet në mënyrë e cila është në përputhje me dinjitetin njerëzor.

Njëkohësisht, përkujtoi edhe Ligjin për arsim të mesëm i cili përcakton se për shkak të shkeljes 
së detyrimeve dhe për shkak të mosrespektimit të obligimeve të nxënësit, mund të zbatohen masat 
pedagogjike – vërejtje me shkrim, vërejtje para përjashtimit, si dhe përjashtim nga shkolla publike, 
me ç’rast edhe mënyra e shqiptimit të masave pedagogjike sa më afër të vërtetohet me udhëzimin që 
e sjell ministri. 

Avokati i popullit, kërkoi që të informohet për masat e marra nga ana e shkollës, me çka edhe 
sugjeroi që gjatë konstatimit të gjendjes faktike të respektohen dispozitat ligjore si dhe procedura e 
konstatuar me aktet nënligjore, me përfshirjen e prindit në rrjedhën e përgjithshme të procedurës, 
po edhe respektimin e procedurës gjatë shqiptimit eventual të masave pedagogjike drejt nxënësve. 
Gjatë kësaj, u potencua se aspak nuk është kontestuese e drejta e organeve të shkollës të zbatojnë 
shqiptimin e masave të caktuara pedagogjike ndaj nxënësve, të cilët në sjelljen e tyre e pengojnë 
procesin edukativo – arsimor si dhe rrjedhën normale të procesit edukativo – arsimor, por me rëndësi 
të veçantë është që të vlerësohet se vallë me një masë të caktuar pedagogjike (më të lehtë), mund të 
pritet realizimi i synimit si dhe ndryshimi në sjelljen e nxënësit dhe të nxënësve në përgjithësi, se si të 
mos përsëritet e njëjta, përkatësisht të pengohet pakënaqësia eventuale dhe efekti i kundërt i masës 
së shqiptuar te nxënësi, por edhe te bashkë pjesëmarrësit, në veçanti që në këtë rast edhe prindër 
të tjerë dhe nxënësit tjerë dëshmojnë se nuk kanë qenë të siguruara as edhe kushtet elementare për  
vijim normal të procesit mësimor në shkollën e mesme.

Për këtë rast, Avokati i popullit kërkoi nga Inspektorati shtetëror i arsimit, që të realizojë 
mbikëqyrje inspektuese në këtë shkollë dhe të hulumtojë se vallë pesha e masës së shqiptuar peda-
gogjike është përkatëse me sjelljen e nxënësit, duke i marrë parasysh edhe rrethanat tjera, e në 
veçanti synimin e nxënësit, si dhe sjelljen e tij të mëparshme.

Inspektorati shtetëror i arsimit, e pranoi sugjerimin e Avokatit të popullit si dhe udhëzimet e 
dhëna për tejkalimin e problemit, me ç’rast përpiloi një vendim me të cilin e ka detyruar shkollën që të 
ndërmerr aktivitete dhe veprime për mënjanimin e mangësive, përkatësisht që ta anulojë vendimin për 
shqiptimin e masës pedagogjike duke i respektuar dispozitat ligjore si dhe aktet nënligjore.
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              AP Nr. 795/17
Deri te Avokati i popullit parashtresë paraqiti edhe SH. XH. nga Shkupi, në të cilën potencoi se 

nga ana e drejtorit të shkollës së mesme janë përpiluar dy aktvendime për shqiptimin e dënimit me 
të holla edhe atë njëri në muajin qershor të vitit 2016, kurse tjetri në muajin shkurt të vitit 2017, për 
shkak të mos realizimit të detyrave të dhëna me njoftimin për realizimin e detyrave të punës të të 
punësuarve në shkollën e mesme. Në ankesën potencoi se aktvendimin e miratuar në muajin shkurt 
të vitit 2017, nuk e ka tërhequr, kur gojarisht ai është njoftuar se duhet të pranojë aktvendim, kurse 
më pas po i njëjti nuk i është dorëzuar, për shkak se deri te shkolla ka dorëzuar njoftim se shfrytëzon 
pushim mjekësor, gjë që prapë ka qenë shkak që aktvendimi të mos shpallet në mënyrë publike. Pas 
mbikëqyrjes së realizuar inspektuese nga ana e inspektorit kompetent për punë, është sjellë aktvendim 
me të cilin urdhërohet që shkolla t’ia dorëzojë parashtruesit aktvendimet e miratuara. Shkolla ka bërë 
përpjekje që t’ia dorëzojë aktvendimet, mirëpo pa sukses, sepse gjatë dorëzimit është konstatuar se 
parashtruesi i ankesës është shpërngulur.

Nga dokumentacioni i paraqitur që i është bashkëngjitur përgjigjes, Avokati i popullit ka kon-
statuar se parashtruesit të ankesës i është sjellë aktvendimi për dënim në të holla, në vlerë prej 10% 
nga paga e fundit e paguar, në kohëzgjatje prej një muaji, për shkak të sjelljes së papërgjegjshme 
kundrejt punës, vendim i cili është miratuar dhe zbatuar pa iu dorëzuar në mënyrë paraprake dhe pa 
iu mundësuar procedura e shkallës së dytë.  

Avokati i popullit, vlerësoi se me një qasje të këtillë i shkelen të drejtat parashtruesit të ankesës, 
përkatësisht për shkak se nuk i është dorëzuar aktvendimi, i njëjti nuk ka qenë i njoftuar me përm-
bajtjen e aktvendimit, kurse është vepruar drejt realizimit dhe zbatimit të aktvendimit pa pasur asnjë 
mundësi që ai të paraqesë ankesë përpara organit më të lartë i cili do të  mund ta anulonte aktvendimin 
e miratuar si dhe aspak nuk do të vinte deri në gjendje të zbatimit të tij. 

Avokati i popullit, sugjeroi se shkolla duhet të veprojë në drejtim të kthimit të mjeteve të parash-
truesit të ankesës, të marra në bazë të aktvendimit të miratuar. Pastaj, deri te parashtruesi të dorëzo-
het aktvendimi për adresën të cilën e ka dorëzuar në mënyrë plotësuese ose aktvendimin ta shpallë në 
mënyrë publike në tabelën e shpalljeve, përderisa nuk mund të dërgohet deri te dorëzuesi edhe shkolla 
të presë për të vepruar në mënyrë përfundimtare në lidhje me aktvendimin e miratuar që të veprojë 
në lidhje me të njëjtin. aktvendimi i miratuar përfundimtar do të varet nga ajo se parashtruesi a do të 
parashtrojë ankesë apo jo. Pas hyrjes përfundimtare në fuqi të aktvendimit shkolla mund të veprojë në 
drejtim të marrjes së mjeteve nga paga e parashtruesit të ankesës.

 Përveç për rastin konkret, Avokati i popullit sugjeroi se shkolla në të ardhmen në veçanti duhet 
të mbajë llogari për  zbatim konsekuent të dispozitave ligjore, si dhe të zbatohen procedurat e para-
para në mënyrë vijuese, njëra pas tjetrës, e jo të veprohet menjëherë drejt realizimit dhe zbatimit të 
aktvendimeve të miratuara, si mënyrë e vetme që të shmangen situatat e shkeljeve të të drejtave të 
punësuarve në shkollë, siç është edhe në rastin me parashtruesin e ankesës.

Nga ana e shkollës deri te Avokati i popullit është dorëzuar shkresë – përgjigje, në të cilën poten-
cohet se shkolla ka vepruar në lidhje me udhëzimet e Avokatit të popullit dhe se kanë sjellë aktvendim 
me të cilin aktvendimi i mëparshëm është lënë jashtë fuqie.

              AP Nr. 265/17
L. S. dhe persona të tjerë, që të gjithë nga Shkupi, deri te Avokati i popullit, kanë dorëzuar ank-

esë sepse Komisioni zgjedhor shtetëror (KZSH) nuk ua ka paguar kompensimin në të holla për detyrat 
e realizuara për nevojat e tij, në periudhë prej 01.12.2015 deri më 20.01.2016.

Në bazë të rrethanave të rastit, si dhe me sqarimet, informatat dhe dëshmitë e siguruara, Avoka-
ti i popullit ka konstatuar se bëhet fjalë për shkelje të së drejtës për personat në fjalë.

Konkretisht, aspak nuk është kontestuese se në përputhje me Aktin PO nr. 2939/15, nga Proku-
roria themelore publike – Shkup, personat – parashtrues të ankesës, në periudhë prej 01.12.2015, deri 
më 20.01.2016 (gjithsej 33 ditë pune), kanë realizuar punë dhe detyra punue për nevojat e Komisionit 
zgjedhor shtetëror, e për të cilën sërish, duhet edhe tu paguhet një kompensim përkatës në të holla.

Në pajtim me këtë, deri te KSHZ, u dha mendim për ndërmarrje të veprimeve, dhe personave 
parashtrues të ankesës tua paguaj kompensimin në të holla për angazhimin e tyre në periudhën për 
të cilën bëhet fjalë.

Nga KSHZ pa asnjë lloj arsyetimi objektiv, ende nuk janë marrë veprime për realizimin e mendimit 
të dhënë dhe se procedura në lidhje me lëndën është në rrjedhë.
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              AP Nr. 2688/17
Një qytetar i Shkupit, kërkoi mbrojtjen e 

të drejtave nga ana e Avokatit të popullit, për-
para Fakultetit të mjekësisë pranë Universitetit 
“Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, sepse si fëm-
ijë pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore, 
është dashur të jetë i liruar nga pagesa e par-
ticipimit gjatë periudhës së studimeve, por nga 
ana e fakultetit kjo e drejtë nuk i është pranuar.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje 
me këtë lëndë, ka konstatuar se qytetari pas 
konsultimeve që ka realizuar me Ministrinë për 
punë dhe politikë sociale si dhe me Ministrinë 
për arsim dhe shkencë, i ka vazhduar studimet 
duke u regjistruar në ciklin e dytë të studimeve, 
mirëpo diku nga mesi i studimeve kur ai ka 
dorëzuar lutje deri te Drejtoria e fakultetit për 
lirim nga participimi, ka marrë Vendim me të 
cilin kjo e drejtë nuk i është pranuar.

Pas intervenimit të Avokatit të popullit, 
me sugjerim për respektimin e dispozitave lig-
jore dhe procedurave administrative që kanë të 
bëjnë me fëmijët pa prindër dhe pa përkujdesje 
prindërore, për realizimin e të drejtës për stu-
dim pa participim në arsimin e lartë, Fakulteti e 
pranoi sugjerimin dhe studentit i mundësoi që ti 
vazhdojë studimet pa paguar participim. 

              AP Nr. 720/17
Deri te Avokati i popullit është parashtruar 

një aknesë nga ana e S.Z., e punësuar si infer-
miere në Entin e shëndetit publik Klinika uni-
versitare për pulmologji dhe alergologji, në të 
cilën ajo potencoi se në këtë klinikë kishte pa-
raqitur kërkesë për shfrytëzimin e pushimit vje-
tor për vitin 2017, për shkak se në muajin maj 
ka dashur të realizojë të drejtën e pensionimit 
me mbushjen e 62 viteve jetë. Pas kërkesës së 
dorëzuar ka marrë shkresë – mendim, nga ana e 
drejtuesit për punë të përgjithshme juridike dhe 
teknike se në pëlqim me dispozitat e Ligjit për 
marrëdhënie pune, dorëzuesja e kërkesës mund 
ta shfrytëzojë pushimin vjetor për vitin 2017, 
pas 01.07.2017. Një mendim i këtillë është re-
zultat i përgjigjes të cilën e ka marrë Klinika 
nga ana e avokatit të angazhuar nga Klinika për 
dhënien e këshillave juridike.

Avokati i popullit, duke vepruar në lid-
hje me ankesën e parashtruar ka konstatuar 
se është e padiskutueshme e drejta e parash-
trueses së ankesës të shfrytëzojë të drejtën e 
pushimit vjetor, duke e pas parasysh se për vitin 
për të cilin është lidhur dorëzimi i kërkesës, per-
soni i njëjtë ende punon dhe realizon detyrat e 
veta të punës në klinikë, mirëpo dëshiron që ti 
ndërpritet marrëdhënia e punës për shkak të re-
alizimit të së drejtës së pensionimit, gjë që nuk 
nënkupton se me ndërprerjen e marrëdhënies 
së punës t’i ndërpritet edhe e drejta e pushimit 
vjetor. Përkundrazi, pikërisht për shkak të pro-
cesit të punës i cili ka vijuar edhe këtë vit, ajo ka 
të drejtë për pushim vjetor edhe për vitin 2017, 
pa marrë parasysh faktin se kur asaj duhet ti 
ndërpritet marrëdhënia e punës.

Duke e pasur parasysh atë që u potencua, 
Avokati i popullit vlerësoi se me veprim të këtillë 
bëhet shkelje e të drejtave të parashtrueses së 
ankesës, që pa pengesë ta realizojë të drejtën 
e pushimit vjetor për vitin 2017, dhe për këtë 
shkak ka kërkuar që ky rast të shqyrtohet edhe 
një herë si dhe të merren masa në këtë drejtim 
dhe ti mundësohet shfrytëzimi i pushimit vjetor 
para se ti ndërpritet marrëdhënia e punës, e cila 
e drejtë i takon në përputhje me dispozitat e 
Ligjit për marrëdhënie pune.  

Organi, veproi në lidhje me sugjerimet 
e Avokatit të popullit, dhe parashtrueses së 
ankesës iu dha aktvendimi për realizimin e të 
drejtës për pushim vjetor, përpara se të reali-
zonte të drejtën e pensionit të pleqërisë.

              AP Nr. 960/17
XH. F. dhe D. F. nga fshati Kondovë – 

Shkup, për shkak të realizimi të së drejtës në 
bazë të denacionalizimit, deri te Avokati i popul-
lit, kanë parashtruar ankesë në të cilën kërkuan 
intervenim në komisionin për vendosje në lidhje 
me kërkesat për denacionalizim, për komunat 
Qendër – Shkup, Gazi Babë – Shkup dhe Kar-
posh – Shkup, me seli në Komunën Qendër – 
Shkup. 

Avokati i popullit duke vepruar në lidhje 
me ankesën ka konstatuar se lënda konkrete 
për denacionalizim nga Komisioni i përcaktuar 
nuk mund të gjendet, përkatësisht se e njëjta 
është humbur.

Në lidhje me gjendjen e tillë, u dha një 
sugjerim që menjëherë të merren veprimet për 
ripërtëritje – rekonstruksion të lëndës për dena-
cionalizim dhe atë në mënyrë me të cilën do të 
kërkohen shkresat nga Prokuroria shtetërore e 
Republikës së Maqedonisë. 

Sugjerimi është pranuar edhe pas 
ripërtëritjes së shkresave, procedura në lidhje 
me lëndën për denacionalizim është azhurnuar.
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              AP Nr. 1000/17
Nga ana e shoqatës joqeveritare deri te Avokati i popullit është dorëzuar një parashtresë për 

shkeljen e të drejtave të nxënësve, realizuar nga ana e autorëve të librit “Arsimi qytetar”, për klasën e 
tetë të arsimit fillorë nëntëvjeçarë, në të cilin ekzistojnë tekste me përmbajtje diskriminuese në baza 
të pengesave si dhe në baza gjinore, shëndetësore dhe religjioze. 

Duke i pasur parasysh pohimet në ankesë dhe pas analizës së realizuar, Avokati i popullit iu drej-
tua të gjitha shërbimeve kompetente në Ministrinë e arsimit dhe shkencës, me kërkesë për sqarim dhe 
qartësim të pjesëve kontestuese në libër, prej ku edhe janë marrë përgjigje jo të plota dhe paushall, 
ku në vend që shërbimet kompetente ti drejtohen përmbajtjes së librit dhe ti analizojnë pjesët kontes-
tuese dhe vërejtjet, ata e interpretuan procedurën ligjore si dhe mënyrën e tërheqjes së librit si dhe i 
cituan bazat ligjore të kësaj procedure, gjë e cila gjithsesi ishte rast për veprim plotësues.

Pas zgjedhjeve të realizuara, Avokati i popullit, drejtoi një rekomandim deri te ministrja për 
arsim dhe shkencë, për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve konstante, me çka kërkoi që në mënyrë 
serioze të rishqyrtohet përmbajtja e librit kontestues, e përderisa konstatohet se libri i shmanget plan-
eve dhe programeve të përcaktuara, i njëjti duhet të mënjanohet nga përdorimi ose të mos mësohen 
pjesë të caktuara të këtij libri.

Pas Rekomandimit të dorëzuar, Avokati i popullit është njoftuar se është formuar një komision 
përkatës i cili në mënyrë përkatëse e analizon librin “Arsimi qytetar” për klasën e tetë, në analizë dhe 
propozim të cilëve është dhënë propozim dhe është sjellë Aktvendim për tërheqjen e librit nga procesi 
mësimorë.

              AP Nr. 1021/17
Nga ana e shoqatës joqeveritare, është 

dorëzuar parashtresë për shkeljen e të drejtave 
dhe është bërë diskriminim në baza etnike dhe 
përhapje të gjuhës së urrejtjes ndaj komunitetit 
rom, përmes edicionit të botuar në internet të 
gazetës “Veçer”. 

Në kuadër të veprimit me lëndë, Avokati 
i popullit u drejtua deri te Këshilli për etikë të 
medieve të Maqedonisë (CEMM), i cili trup është 
kompetent për përcjelljen e gjendjeve nëpër 
media, me ç’rast sugjeroi për raportin jopro-
fesional dhe për tonin ofendues të shkrimit të 
gazetarit i cili është edhe autorë i artikullit.

Avokati i popullit, vuri në pah se një 
mënyrë e këtillë kontribuon drejt përhapjes së 
stereotipave drejt komunitetit rom, e njëkohë-
sisht paraqet edhe gjuhë të urrejtjes si dhe dis-
kriminim në baza etnike, për ç’arsye kërkoi edhe 
sanksionim përkatës. 

Nga ana e (CEMM), është marrë përgjigje 
se pas intervenimeve nga ana e Avokatit të pop-
ullit, Komisioni kompetent i këtij trupi ka sjellë 
vendim me të cilin ka vendosur se është thyer 
Kodi i gazetarëve të Republikës së Maqedonisë, 
me çka e ka detyruar edicionin e internetit të 
gazetës “Veçer”, ta shpall Vendimin e miratuar 
në faqen e vet.

              AP Nr. 1040/17
Deri te Avokati i popullit është dorëzuar 

ankesë e parashtruar nga një avokat nga Ku-
manova, i cili në korniza të projektit për ndihmë 
ndaj bashkësive të margjinalizuara u drejtua me 
kërkesë për ndihmë juridike për shkak të diskri-
minimit të kryer në bazë të statusit dhe bazave 
etnike mbi një përkatëse të komunitetit etnik 
rom, nga ana e shërbimeve administrative të 
Komunës së Kumanovës.

Në prezantimin e tij është potencuar se në 
procedurë për konstatimin e statusit juridik të 
objektit të paligjshëm, në mënyrë të pabazë dhe 
të paarsyeshme për disa herë me radhë është 
zvarritur zgjidhja e lëndës, me ç’rast nëpunësit 
administrativë vazhdimisht kanë kërkuar doku-
mentacion plotësues nga kërkuesi, dokumente 
të cilat nuk kanë qenë të parapara me ligj, me 
ç’rast edhe e kanë ekspozuar palën e cila ka qenë 
edhe pranuese e ndihmës sociale në shpenzime  
të panevojshme.

Në korniza të intervenimit të tij, Avokati i 
popullit realizoi kontroll në lëndën për legalizim 
në Komunën e Kumanovës, dhe pasi konstatoi 
se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për 
zgjidhjen e kësaj lënde, u sugjeroi autoriteteve 
komunale që në afat sa më të shkurtë ta zgji-
dhin këtë lëndë në përputhje me ligjin.

Si pasojë e sugjerimit të Avokatit të pop-
ullit, qysh nga dita e nesërme procedura është 
zgjidhur në favor të kërkuesit, me çka është re-
alizuar e drejta e saj. 
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              AP Nr. 1184/17
E punësuara në Ndërmarrjen publike 

“Pyjet e Maqedonisë” – NJR Karaxhica, parash-
troi ankesë deri te Avokati i popullit, për mbro-
jtje nga shqetësimet në vendin e punës – mob-
ing, për shkak se drejtori i këtij subjekti juridik 
tej mase e ka detyruar të punësuarën me detyra 
pune, e gjatë kësaj nuk i ka mundësuar edhe 
kushtet themelore për punë. 

Për shkak të presioneve të vazhdueshme 
si dhe për shkak të detyrave të marra të cilat 
aspak nuk kanë qenë në përshkrimin e vendit të 
saj të punës, parashtruesja e ankesës pasi është 
drejtuar te drejtori për mbrojtje për shkak të 
presioneve që kishte pasur në vendin e punës, 
ajo edhe për skaj  kompetencave të saja, men-
jëherë ka qenë e risistemuar në vend pune në 
depon në Petrovec të punojë si arkëtare, vend 
pune i cili në përputhje me aktin për sistema-
tizim është paraparë për person me shkollë të 
mesme profesionale.

Në korniza të intervenimit të tij, Avokati 
i popullit e ka mësuar palën se cilat veprime ti 
ndërmarrë, përkatësisht që ti drejtohet Agjen-
cisë për administratë si dhe të sigurojë doku-
mentacion mjekësor për gjendjen psikike në 
të cilën ajo gjendet momentalisht. Në mënyrë 
plotësuese, Avokati i popullit iu drejtua edhe 
subjektit juridik nga i cili kërkoi arsyetim për 
veprimet e ndërmarra, me çka sugjeroi për 
ndalesën e kryerjes së shqetësimit në vendin e 
punës dhe për mundësinë e inicimit të proce-
durës gjyqësore kundër realizuesit të mobingut.

Pas Kërkesës së dorëzuar, me sugjerim 
nga ana e Avokatit të popullit, parashtruesja e 
ankesës u kthye në vendin e mëparshëm të pu-
nës, si person me nivelin e VII të përgatitjes 
profesionale, me çka iu siguruan kushtet nor-
male për punë, në të cilën mënyrë personi i re-
alizoi të drejtat e marrëdhënies së punës.

              AP Nr. 2936/17
Qytetari M.F. nga Shkupi, deri te Avokati i 

popullit ka parashtruar ankesë kundër Qendrës 
për kadastër të pronave të patundshme Shkup, 
në Agjencinë për kadastër të pronave të patund-
shme sepse, nga ana e tyre në afatin e përcak-
tuar ligjor nuk është vepruar në lidhje me akt-
gjykimin e Gjykatës administrative.

Avokati i popullit pasi konstatoi se aktv-
endimi i lëndës është i plotfuqishëm, nga sektori 
për Kontroll dhe mbikëqyrje në Agjencinë për 
kadastër të pronave të patundshme, kërkuan që 
të realizohet mbikëqyrje mbi procedurat ligjore 
gjatë veprimit të Qendrës për kadastër të pro-
nave të patundshme Shkup, në lidhje me lëndën 
konkrete.

Kërkesa u pranua, dhe pas veprimeve të 
marra u dhanë udhëzime përkatëse për veprim 
dhe për realizimin e së drejtës së parashtruesit 
të ankesës.

              AP Nr. 972/17
S. GJ. nga Tetova, deri te Avokati i popul-

lit ka parashtruar ankesë për shkak të parre-
gullsive në punën e Seksionit për kadastër të 
pronave të patundshme në Tetovë, në Agjencia 
për kadastër të pronave të patundshme.

Avokati i popullit edhe pse nga rrethan-
at e rastit, nga sqarimet e marra, si dhe nga 
informacionet dhe dëshmitë, ka konstatuar se 
në rastin konkret për ndryshimin e titullit (pro-
nësisë) në kadastrën e pronave të patundshme 
për KK Tetovë, nga personat zyrtarë nga Sek-
sioni për kadastër të pronave të patundshme 
Tetovë, është vepruar në mënyrë subjektive, 
joprofesionale, duke e përfshirë edhe drejtorin 
e Agjencisë, e drejta e parashtruesit të ankesës 
nuk është realizuar me arsyetime të ndryshme 
të karakterit formal.

Prej këtu, procedura në lidhje me lëndën 
në fjalë ende është në vijim.

              AP Nr. 2053/17
Deri te Avokati i popullit, ankesë parashtroi edhe Y. T. nga Prilepi, në të cilën ai kërkoi intervenim 

në Ndërmarrjen publike Radio dhe Televizioni i Maqedonisë (RTVM), për lirim nga taksa radio-difuzive, 
për shkak të obligimit të më shumë anëtarëve nga e njëjta amvisëri familjare. 

Në bazë të dëshmive materiale të siguruara, Avokati i popullit ka konstatuar se në mënyrë të 
pabazuar ka qenë i obliguar me pagesë të taksës radio-difuzive.

Përkatësisht, anëtar i amvisërisë së tij familjare veçmas ka qenë i evidentuar si obligues i taksës 
radio-difuzive, dhe të njëjtën taksë ai e paguan.

Pikërisht për këtë gjë, deri te Radio televizioni i Maqedonisë (RTVM) u dërgua sugjerim, që ai 
person të lirohet nga pagesa e taksës radio-difuzive, dhe vendimet e dhëna në atë bazë të mos shkak-
tojnë asnjë ndikim juridik dhe për gjendjen e tillë të informohet Drejtoria për të ardhura publike.

Sugjerimi nga ana e RTVM-së është pranuar.
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              AP Nr. 1673/17
Qytetari S.J. nga Shkupi, deri te Avoka-

ti i popullit parashtroi ankesë në të cilën sug-
jeroi për bllokimin e pabazuar të llogarisë së 
tij bankare nga ana e Drejtorisë për të ardhura 
publike – Drejtoria rajonale – Shkup (DAP).

Avokati i popullit, duke e pasur parasysh 
faktin e pamohueshëm se qytetari në fjalë është 
person i cili shfrytëzon ndihmë sociale, iu drej-
tuar DAP-it, me kërkesë për zhbllokimin e lloga-
risë së tij në bankë, si dhe kthimin e mjeteve 
financiare që janë paguar në mënyrë të pabazë. 

Në përputhje me intervenimin e lëndës, 
DAP, e ka informuar Avokatin e popullit se, në 
lidhje me kërkesën është vepruar në mënyrë 
që u sollën vendime me të cilat parandalohet 
procedura e filluar për pagesë të detyrueshme 
të taksës radio-difuzive dhe se deri te banka 
afariste u dorëzuan shkresa me shkrim për zh-
bllokim / tërheqje nga përmbarimi i vendimeve 
për pagesë të detyrueshme.

              AP Nr. 2414/17
Deri te Avokati i popullit, parashtroi ankesë edhe B. S. nga Shkupi, në të cilën kërkoi intervenim 

në Ministrinë e financave, sepse në një periudhë më të gjatë kohore, nuk është vepruar në lidhje me 
aktgjykimet e Gjykatës administrative dhe asaj të lartë administrative.

Gjatë procedurës, Avokati i popullit, nga ana e Ministrisë për financa u informua se ata nuk kanë 
mundësi të sjellin vendim për procedurë të sërishme, sepse aktgjykimet e gjykatave të lartpërmen-
dura, si dhe shkresat nga lënda, fare nuk iu janë dorëzuar.

Në bazë të kësaj situate, Avokati i popullit ka realizuar kontroll në Gjykatën administrative, me 
ç’rast ka konstatuar se aktgjykimet e lëndës, së bashku me shkresat, gabimisht në vend që të dorëzo-
hen deri te Ministria e Financave, janë dorëzuar deri te Drejtoria e të ardhurave publike.

Pas intervenimit plotësues nga ana e Avokatit të popullit, aktgjykimet si dhe shkresat tjera, DAP i 
dorëzoi deri te Ministria e financave, nga ana e të cilëve u vendos në bazë të procedurës së përsëritur.

              AP Nr. 641/17
Qytetari S. J. nga Shkupi, deri te Avokati i popullit, ka parashtruar ankesë me të cilën kërkon 

intervenim për shkak të parregullsive në punën e operatorit Shoqëri për shërbime komunikimi ONE. 
VIP SHPK Shkup.

Duke vepruar në lidhje me ankesën, e me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të parashtruesit, 
Avokati i popullit nga Agjencia për komunikime elektronike, kërkoi që në suaza të autorizimeve të cilat 
rezultojnë nga Ligji për komunikime elektronike, të ndërmarrë veprime për kontroll dhe mbikëqyrje të 
aspektit ligjor në lidhje me veprimin e operatorit të potencuar.

Në përputhje me intervenimin e lëndës, nga Agjencia për komunikime elektronike, në ndërkohë 
janë marrë veprime përkatëse, me çka është përpiluar edhe akt me të cilin kontesti konkret është 
zgjidhur. 

              AP Nr. 2443/17
Deri te Avokati i popullit ankesë paraqiti 

edhe personi Z.V., i cili kërkoi intervenim në lid-
hje me procedurën e përmbarimit, për shkak të 
bllokimit të llogarisë bankare, edhe pse parash-
truesi ka paraqitur dëshmi se realizon të ardhu-
ra në bazë të pagës dhe se nga e njëjta veçmas 
i merren 1/3 e mjeteve nga një përmbarues 
tjetër.

Për shkak të konstatimit të gjendjes fak-
tike, Avokati i popullit kërkoi nga përmbaruesi 
që të dorëzojë njoftim për të gjitha masat dhe 
veprimet e marra në lidhje me procedurën, si 
dhe të dorëzojë kopje nga dokumentacioni i 
lëndës. 

Duke vepruar në përputhje me ankesën e 
parashtruesit, Avokati i popullit konstatoi par-
regullsi gjatë realizimit të procedurës për përm-
barim dhe për këtë shkak deri te përmbaruesi 
dërgoi një shkresë me shkrim – Sugjerim për 
mënjanimin e shkeljeve të konstatuara si dhe 
kërkoi zbatim të rregullt të dispozitave nga Ligji 
për përmbarim. Përmbaruesi veproi në lidhje me 
atë që iu sugjerua nga ana e Avokatit të popul-
lit dhe e zhbllokoi llogarinë bankare të parash-
truesit të ankesës, kurse procedurën e përmba-
rimit e vazhdoi me urdhëresë për marrjen e 1/3 
nga mjetet e pagës së detyruesit dhe të njëjtin e 
dorëzoi deri te punëdhënësi për realizim.
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              AP Nr. 129/17
S.V. nga fshati Sushicë, ka dorëzuar parashtresë, në të cilën ka kërkuar intervenim nga ana e 

Avokatit të popullit për subvencione të papaguara për duhan të papërpunuar nga rekolta e vitit 2015.
Avokati i popullit iu drejtua Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural me 

kërkesë që të rishqyrtohet lënda e qytetarit dhe ti konstatojnë shkaqet për të cilat edhe nuk janë 
paguar ato subvencione edhe pas kalimit të afatit prej 2 viteve. Njëkohësisht, sugjeroi se përderisa 
nuk ekzistojnë pengesa juridike, qytetarit menjëherë ti paguhen subvencionet.

Agjencia e njoftoi Avokatin e popullit, se në bazë të realizimit të përpunimit administrativ të të 
dhënave, kontrollet e realizuara në vendin e ngjarjes si dhe në bazën e të dhënave të dorëzuara nga 
ndërmarrja që realizon blerjen, për sasinë e blerë të duhanit nga rekolta e vitit 2015, është konstatuar 
lëshim, me çka e ka konstatuar shumën për pagesën e sasisë së duhanit të shitur si dhe e ka ,iratuar 
pagesën e subvencioneve.

Mjetet e miratuara financiare, në emër të subvencioneve, menjëherë janë paguar në llogarinë e 
dorëzuar bankare nga ana e parashtruesit të ankesës.

              AP Nr. 2391/17
M. P. nga Shkupi, deri te Avokati i popullit ka parashtruar ankesë për shkak të lidhjes së sërishme 

në rrjetin e elektro-distribuimit si dhe sigurimi i së drejtës të pagesës së detyrimit të mbetur, që ti 
mundësohet që të njëjtin ta paguajë me këste.

Avokati i popullit, duke i pasur parasysh rrethanat, se parashtruesi i ankesës i takon kategorisë 
së personave të rrezikuar sepse është shfrytëzues i asistencës sociale, ai gjithashtu është në gjendje 
të rëndë shëndetësore si dhe në gjendje të rëndë financiare – materiale, nga EVN Maqedoni SHA – 
Shkup, ka kërkuar që rasti të shqyrtohet në mënyrë përkatëse edhe në korniza të politikës afariste, ti 
mundësohen lehtësime të caktuara në përputhje me kërkesat e tij.

Intervenimi i dhënë deri te EVN, është pranuar.

              AP Nr. 2245/17
Qytetar nga Manastiri, deri te Avokati i popullit, parashtroi ankesë në lidhje me mosveprimin 

e  QPS Manastir, në lidhje me aktvendimet e Gjykatës administrative, për pranimin e të drejtës për 
përkujdesje nga personi i dytë, të nënës së tij edhe përskaj periudhës së kaluar prej tri viteve, në të 
cilën periudhë edhe vdiq nëna e tij.

Duke vepruar në lidhje me atë që u sugjerua nga ana e Avokatit të popullit për shkeljen e kon-
statuar të së drejtës së nënës, për vendimin në kohë të duhur në lidhje me të drejtën e saj për përku-
jdesje nga personi i dytë si dhe kërkesa që urgjentisht të zbatohet procedurë në lidhje me të njëjtën, 
Qendra për punë sociale solli Vendim me të cilin R.S. dhe pranohet e drejta e kompensimit në të holla 
për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër, llogaritur nga data 28.10.2015, dhe deri në momentin 
e vdekjes me datë 13.07.2017. Nga ana e Qendrës u realizua edhe pagesa e plotë e detyrimit të mbe-
tur në të holla, në përputhje me vendimin e cituar.

              AP Nr. 2544/17
C. T. nga fshati Llavci, Manastir, deri te Avokati i popullit parashtroi ankesë në të cilën kërkoi 

intervenim ndaj Komunës së Manastirit, për shkak të shkeljes së të drejtës së të drejtës për transport 
falas për vajzën e saj, e cila është nxënëse e SHMEK “Jane Sandanski” në Manastir, sepse është anu-
luar relacioni nr. 1 Manastir – Brusnik – Llavci – Manastir.

Pas shkresave të parashtruara nga ana e Komunës së Manastirit, si dhe nga kontaktet me Kry-
etarin e komunës, me kërkesë që urgjentisht të merren veprimet për rregullimin e transportit për va-
jzën e saj, si dhe për nxënësit tjerë për të cilët është anuluar transporti falas, si e drejtë e garantuar në 
nenin 41-a, nga Ligji për arsim të mesëm, nga ana e Komunës së Manastirit, deri te Avokati i popullit 
është parashtruar shkresë me datë 25.12.2017, në të cilën është potencuar se procedura e re për or-
ganizimin e transportit falas për këto nxënës, kjo duhet të zbatohet gjatë muajit janar të vitit 2018,  në 
të njëjtin vit do të parashikohet edhe relacioni në Linjën nr. 1  Manastir – Brusnik – Llavci – Manastir.

Konform gjendjes së këtillë, e në veçanti për shkak të faktit që C. T. si prind, në periudhën në të 
cilën u anulua transporti falas, ishte i detyruar të ndajë mjete personale në të holla për transportin e së 
bijës deri në shkollë dhe prapë për në shtëpi, Avokati i popullit e këshilloi që rikthimin e mjeteve finan-
ciare ta kërkojë nga Komuna e Manastirit, ose në procedurë gjyqësore, përpara gjykatave të rregullta.
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              AP Nr. 1261/17
D. P. nga Shkupi, deri te Avokati i popul-

lit ka parashtruar ankesë në të cilën ka kërkuar 
intervenim në Ndërmarrjen publike “Ujësjellësi 
dhe Kanalizimi” – Shkup, për shkak se, edhe pse 
asnjëherë nuk ka qenë i kyçur në kanalizim rru-
gor, në periudha të caktuara, i është llogaritur 
kompensim për atë shërbim.

Në bazë të pohimeve të dhëna si dhe në 
bazë të dokumentacionit të dorëzuar, Avokati 
i popullit ka konstatuar se ankesa është e ba-
zuar, dhe nga Ndërmarrja publike “Ujësjellësi 
dhe kanalizimi” – Shkup, ka kërkuar korrigjim 
të faturave të lëndës.

Intervenimi është pranuar edhe nga shër-
bimet e ndërmarrjes publike të potencuar, dhe 
është realizuar korrigjimi i të gjitha faturave, në 
të cilat ka qenë i përfshirë kompensimi për shër-
bim të cilin qytetari nuk e ka shfrytëzuar fare.

              AP Nr. 2220/17
Për shkak të veprimeve të marra nga ana 

e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, në 
kërkesë të tij për dhënien e lidhjes në sistemin 
e ujësjellësit, Deri te Avokati i popullit ankesë 
parashtroi  P.P. nga Shkupi.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje 
me ankesën, e në bazë të sqarimeve, infor-
macioneve dhe dëshmive të dorëzuara dhe të 
sqaruara, janë konstatuar parregullsi në punën 
e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”, të cilat krye-
sisht janë në dëm të të drejtave legjitime si dhe 
të interesave juridike të personit parashtrues të 
ankesës konkrete. 

Përkatësisht, për rastin aspak nuk dysho-
het se në përputhje me kërkesën e lëndës së 
personit P.P., ekzistojnë kushte teknike që në 
objektin konkret të vendoset edhe një matës 
i ujit, dhe me marrjen e aktiviteteve në atë 
drejtim, NP, sigurisht se nuk do të pësojë asnjë 
lloj pasoje të dëmshme, sepse për ujin e shpen-
zuar do të dorëzojë fatura në emrin e tij, të cilat 
ai do të ketë obligim që ti paguaj.

Pikërisht për këtë gjë, deri te Ndërmarrja 
publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, u 
dha sugjerim, që të ndërmerren të gjitha masat 
për dhënien e aktvendimit për ndarjen e kyçjes 
në sistemin e ujësjellësit si dhe vendosjen e 
matësit të ujit.

Sugjerimi është pranuar.

              AP Nr. 1703/17
Një qytetare nga Gostivari, parashtroi an-

kesë, në të cilën potencoi se një përmbarues 
nga Gostivari ka dhënë urdhër për përmbarimin 
e detyrimit në bazë të shpenzimeve që rrjedhin 
nga procedurat në lidhje me ankesat  e par-
ashtruara, edhe pse me marrëveshjet e lidhura 
për rregullimin e marrëdhënieve të debitorit – 
kreditorit, EVN Maqedoni SHA – Shkup, është 
obliguar që debitorin ta lirojë nga pagesa e kë-
tyre shërbimeve. 

Pas shqyrtimit të ankesës, Avokati i pop-
ullit ka konstatuar se me zbatimin e urdhrit për 
përmbarim shkelen të drejtat e parashtruesit, 
për të cilën arsye ai u drejtua deri te Përmba-
ruesi dhe deri te EVN Maqedoni AD-Shkup, si 
dhe duke u thirr në dispozitat e kontratave, 
kërkoi që të tërhiqet kërkesa për realizimin e 
pagesës së detyrueshme.

Si rezultat i veprimeve të realizuara, EVN 
Maqedoni AD – Shkup, e tërhoqi kërkesën për 
përmbarim e detyrimit në bazë të kërkesave 
të paditura të cilat janë të përfshira në kon-
tratë, kurse përmbaruesi solli një përfundim për 
parandalimin e përmbarimit.

              AP Nr. 2543/17
Avokati i popullit, duke vepruar në lid-

hje me ankesat e parashtruara nga kandidatë 
të zgjedhur, nga konkursi i shpallur në muajin 
nëntor të vitit 2016, për punësim në Entin për 
shëndet publik, Shtëpia e shëndetit Manastir, ia 
doli të mbrojë të drejtën e tyre për punësim.

Përkatësisht, disa kandidatë të zgjed-
hur, nuk ia dolën të nënshkruajnë kontratë për 
punësim për shkak se në ndërkohë u shpallën 
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vi-
tit 2016, për muajin dhjetor. Pas përfundimit 
të zgjedhjeve, sërish u paraqit një pengesë ju-
ridike për realizimin e punësimeve për shkak të 
prolongimit të procedurës nga ana e Ministrisë 
për financa, për dhënien e pëlqimit që të sig-
urojë mjete financiare për vitin fiskal 2017. Pro-
longimi i paarsyeshëm i procedurës për dhënien 
e pëlqimit prej më shumë se 10 muaj, solli deri 
te pengesa e sërishme ligjore për realizimin e 
punësimit me shpalljen e Zgjedhjeve lokale në 
tetor të vitit 2017. 

Avokati i popullit, ka intervenuar ndaj të 
gjitha organeve të përfshira me sugjerim, dhe 
se të njëjtit, në përputhje me kompetencat e 
tyre, kanë obligim ligjor që ti ndërmarrin vep-
rimet e nevojshme të cilat do të rezultojnë me 
realizimin e punësimit të këtyre kandidatëve të 
zgjedhur, me çka përfundimisht kandidatët janë 
evidentuar si të punësuar në Entin për shëndet 
publik Shtëpia e shëndetit Manastir, me datë 
30.12.2017, ata filluan edhe ti realizojnë de-
tyrat e tyre të punës
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              AP Nr. 1723/17
Deri te Avokati  i popullit, është parashtru-

ar ankesë nga ana e personit M.P. nga Shkupi, 
në të cilën u ankua nga një numër i madh par-
regullsish në procedurën për përcaktimin e sta-
tusit juridik të objektit-garazh, për të cilin është 
miratuar edhe akti administrativ për mënjanim. 

Pas shqyrtimit të pohimeve nga parash-
tresa si dhe nga dokumentacioni i dorëzuar, 
Avokati i popullit ka konstatuar se nga ana e Ko-
munës së Karposhit, ishte miratuar aktvendim 
me të cilin ishte refuzuar kërkesa për përcak-
timin e statusit juridik të objektit të parregullt 
e të përkohshëm, objekt – garazh. Vendimin e 
këtillë titullin e ka bazuar në të dhënat se ga-
razhi kontestues ka qenë i evidentuar si objekt 
i përkohshëm, edhe pse në certifikatën e fletë 
pronësisë është evidentuar si tokë nën ndërtesë 
për objektin e garazhit. Befason baza në të cilën 
garazhi do të evidentohet si tokë nën ndërtesë, 
përderisa i njëjti është me karakter të për-
kohshëm, përkatësisht në certifikatën e fletë 
pronësisë nuk duhet të evidentohet si objekt 
i përkohshëm me tokë nën ndërtesë. Si shto-
jcë e kësaj është edhe fakti se i njëjti garazh 
ka qenë edhe lëndë e shitblerjes, për të cilën 
është lidhur kontratë e regjistruar gjyqësore me 
datë 13.07.1990. Për këtë çështje juridike, ende 
është në rrjedhë kontesti administrativ. Përpara 
ndërprerjes së plotfuqishme të kësaj procedure, 
inspektori kompetent i ndërtimtarisë pranë Ko-
munës së Karposhit, prej më herët solli aktven-
dim me të cilin i urdhëron parashtrueses që ta 
mënjanojë garazhin. Për këto shkaqe, Avokati i 
popullit kërkoi nga Komuna e Karposhit, që pro-
cedura të ndërpritet me kohë nga përmbarimi 
me ndërprerje të plotfuqishme të kontestit ad-
ministrativ. Kërkesa ishte e pranuar edhe pro-
cedura do të vazhdojë në varësi nga qëndrimi 
përfundimtar i gjykatës.

              AP Nr. 2906/17
Qytetar nga komuna e Plasnicës, ka dorë-

zuar parashtresë ndaj Gjykatës administrative, 
për shkak të mosveprimit në lidhje me kërkesën 
e tij që ti vihet klauzola e formës së prerë për ak-
tvendimin, në mënyrë që të mund të vazhdonte 
procedura për marrjen e së drejtës për ndihmë 
të vazhdueshme në të holla përpara Ministrisë 
për punë dhe politikë sociale, dhe Entit publik 
Qendra për punë sociale Kërçovë.

Pas pranimit të parashtresës, Avokati i 
popullit iu drejtua Gjykatës administrative me 
sugjerimin për nevojën që menjëherë të vihet 
klauzola e formës së prerë si dhe të ndërpritet 
me pengimin të drejtave të qytetarit.

Gjykata ka vepruar në lidhje me sug-
jerimet e Avokatit të popullit, dhe deri te par-
ashtruesi i ankesës është dorëzuar aktgjykimi 
me vulën e plotfuqishme.  

              AP Nr. 264/17
Personi  V. T., nga qyteti Shën Nikollë, 

parashtroi ankesë, në të cilën kërkoi mbrojtje 
të së drejtës në procedurë përmbaruese, në të 
cilën ai paraqitet në cilësinë e e debitorit. Për-
katësisht, e njëjta shkresë përmbarimi, Noteri 
B. N. nga qyteti Shën Nikollë, e kishte regjis-
truar dhe e kishte dhënë dy herë te përmbarues 
të ndryshëm për zbatim. 

Pas zbatimit të procedurës përmbarimore 
si dhe pas arkëtimit të detyrimit, në vitin 2013, 
noteri sërish e jep shkresën e përmbarimit te 
përmbaruesi i dytë S. G., i cili në vitin 2014, ka 
filluar ta arkëtoj detyrimin për herë të dytë.  Pas 
intervenimit të debitorit, noteri e ka konstatuar 
gabimin, e ka tërhequr kërkesën për përmba-
rim, kurse mjetet e marra në mënyrë të paba-
zuar i ka kthyer në llogari të përmbaruesit S.GJ. 
Mirëpo, përmbaruesi ka refuzuar që të realizo-
het rikthimi i mjeteve të marra në mënyrë të 
pabazë, me këtë ai ka dashur ti ridestinojë për 
arkëtimin e një borxhi tjetër të parashtruesit të 
ankesës. 

Avokati i popullit drejtoi sugjerim me 
shkrim deri te përmbaruesi S.GJ., për mosre-
spektimin e ligjit për përmbarim nga ana e tij, 
si dhe kërkoi që urgjentisht të kthehen mjetet 
e marra financiare në mënyrë të pabazë, me 
vërejtje se vetëm nëse debitori jep pëlqim me 
shkrim atëherë ka mundësi që mjetet veçmas të 
marra financiare të ridestinohen për arkëtimin e 
detyrimit tjetër. 

Përmbaruesi ka vepruar në lidhje me sug-
jerimin e Avokatit të popullit, dhe ia ka kthyer 
mjetet e marra financiare, parashtruesit të an-
kesës.

              AP Nr. 2108/17
Një qytetar nga Tetova, kërkoi intervenim 

për shkak të anulimit të procedurës në lidhje me 
Kërkesën e dorëzuar për privatizimin e tokës 
nën objekt (vikend shtëpizë në Kodrën e Diellit) 
dorëzuar deri te Ministria për financa – Drejto-
ria për punë pronësore – juridike, Seksioni për 
procedurën administrative të shkallës së parë – 
Tetovë, që nga viti 2012.

Pas intervenimit të Avokatit të popul-
lit, Drejtoria për punë pronësore – juridike – 
Tetovë, solli vendim për privatizimin e tokës i 
cili u bë i plotfuqishëm si dhe parashtruesi e ka 
realizuar të drejtën e tij për të cilën edhe ka 
kërkuar intervenim.
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              AP Nr. 60/17
Deri te Avokati i popullit ankesë parashtroi edhe një qytetarë nga Struga, në të cilën ai kërkoi 

intervenim, sepse Ministria e drejtësisë ia ka shkelur të drejtat parashtruesit gjatë realizimit të provimit 
për përmbarues. 

Konkretisht, parashtruesi i ankesës më datë 14.11.2016, deri te Ministria e drejtësisë ka dorë-
zuar shkresë me shkrim, me dëshmi shtesë për plotësimin e kushteve ligjore për nënshtrimin në 
provimin për përmbarues, në afatin e provimeve të dhjetorit. Pas kontrollit të shkresës së dorëzuar si 
dhe të dëshmive të shtruara, Ministria e drejtësisë të njëjtën e ka pranuar si dhe i është lejuar që ti 
nënshtrohet provimit për përmbarues në afatin e provimeve të dhjetorit. 

Në vazhdim të ankesës, parashtruesi deklaron se pjesën e parë të provimit (pjesën teorike) e ka 
kaluar më datë 20.12.2016, kurse pjesën e dytë të provimit (pjesën praktike) një pjesë e ka kaluar më 
datë 27.12.2016. Duke e pasur parasysh se pjesa e dytë ka qenë e përbërë nga analiza e dy studimeve 
të rastit, pas kalimit me sukses të studimit të parë të rastit, ka kaluar në provimin e studimit të dytë, 
megjithatë, në rezultatin e përgjithshëm të sistemit të softuerit, te studimi i dytë i rastit, përkatësisht 
rezultati përfundimtar pas përfundimit të provimit të studimit të dytë të rastit, ka pasur vetëm tri 
përgjigje të sakta nga gjithsej pesë pyetje.

Më saktësisht, për një përgjigje të cilën e ka parcializuar në çështjen e gjeneruar, vet sistemi i 
softuerit nuk ia ka pranuar si të saktë, edhe pse e njëjta përgjigje ka qenë tërësisht identike për nga 
përmbajtja me përgjigjen të cilën softueri e ka pranuar si të saktë, gjë që gojarisht është konstatuar 
edhe nga ana e vet komisionit gjatë kohës së provimit. Për këtë, nga anëtarët e Komisionit i është 
sugjeruar që të dorëzojë parashtresë deri te Ministria për drejtësi, që ti pranohet përgjigjja e parciali-
zuar si e saktë, kështu që në të njëjtën ditë ka dorëzuar parashtresë me shkrim për numrin e pikëve 
të fituara te studimi i dytë i rastit.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën, Ministria për drejtësi i ka dorëzuar Njoftim, me të cilin 
ai ka qenë i njoftuar se gjatë kontrollit të pyetjeve nga testi i tij elektronik te studimi i dytë i rastit, 
kanë konstatuar se ka pasur një lëshim teknik në pyetje dhe se do ti nënshtrohet sërish testit të pjesës 
së dytë të provimit (studimet e rastit) në një termin për të cilin do të njoftohej në mënyrë plotësuese.  

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me parashtresën, iu drejtua Ministrisë së drejtësisë, 
me kërkesë për informim të detajuar në lidhje me pohimet e potencuar në të njëjtën. I pakënaqur nga 
përgjigjja e Ministrisë për drejtësi nga njëra anë, kurse nga ana tjetër duke menduar se ka dyshim të 
bazuar për shkeljen e të drejtave të parashtruesit, e me këtë edhe nevoja për shqyrtim të sërishëm 
të rastit, Avokati i popullit deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, dorëzoi informatë për pengim 
pune nga ana e Ministrisë për drejtësi si dhe kërkoi që të ndërmerren veprime përkatëse.

Avokati i popullit, nga ana e Zyrës së Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, u infor-
mua se Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nuk ka kurrfarë kompetenca në lid-
hje me vendosjen për rezultatin  e provimit të lëndës, si dhe në raport me parashtresat e kandidatëve 
në lidhje me realizimin e provimit të lëndës, dhe se në përputhje me dispozitat e Ligjit për përmbarim, 
realizmi i punëve profesionale dhe administrative për nevojat e realizimit të provimit për përmbarues, 
është vetëm në përgjegjësi të Ministrisë së drejtësisë. Avokati i popullit, u informua se Zyra e kryetarit 
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në afat sa më të shkurtë kohor, do ti drejtohet Ministrisë për 
drejtësi, në përputhje me sugjerimet e Avokatit të popullit.

Ministri për drejtësi, duke vepruar në lidhje me Informacionin për pengimin e punës së Avokatit 
të popullit, përcjellë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me shkresë e ka informuar Avokatin 
e popullit, se nuk ka mundësi që në sistem të realizohet korrigjim në pikët e fituara nga përgjigjet e 
kandidatit, në lidhje me pyetjen me numër rendorë 3, si dhe të fitojë pikë në lidhje me këtë pyetje si 
përgjigje e saktë, sepse nuk ekziston një model teknik se si të ndikohet mbi sistemin, për tu korrigjuar 
rezultatet e provimit i cili veçmas ka kaluar, me të cilin korrigjim, kandidati do ta kalonte provimin për 
përmbarues.

Në bazë të gjendjes së këtillë, dhe për shkak të parandalimit të shkaktimit të mëtutjeshëm të 
pasojave të dëmshme në lidhje me të drejtat e parashtruesit të parashtresës, Avokati i popullit, në 
përputhje me autorizimet që dalin nga përmbajtja e nenit  34 të Ligjit për Avokatin e popullit, deri te 
qeveria e Republikës së Maqedonisë ka dorëzuar një raport të veçantë për mosrealizim dhe moszbatim 
të Rekomandimit të tij, për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara nga ana e Ministrisë së 
drejtësisë.

Në fund, Avokati i popullit, ia doli të mbrojë të drejtën e parashtruesit të ankesës. Përkatësisht, 
Ministria për drejtësi, prapë se prapë, konstatoi shkeljen e të drejtave të parashtruesit  të ankesës, i 
ndryshoi rezultatet nga provimi i kaluar për përmbarues si dhe personit i lëshoi vërtetim për dhënien 
e provimit për përmbarues.
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              AP Nr. 1508/17
Deri te Avokati i popullit, është parash-

truar ankesa nga një qytetar, në të cilën u po-
tencuan pohime për detyrim të pabazë për ujin 
e shpenzuar nga ana e Ndërmarrjes komunale 
publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Manastir.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën, 
Avokati i popullit ndërmori më shumë veprime 
ndaj Ndërmarrjes komunale publike “Ujës-
jellësi dhe kanalizimi” – Manastir, dhe Gjykatës 
themelore Manastir, me qëllim të sigurimit të të 
dhënave dhe dëshmive për faturat e paditura 
eventuale për ujin e shpenzuar ose të marrë in-
formacion se borxhi i mbetur të cilin Ndërmarrja 
komunale publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” 
– Manastir, e kërkon nga qytetari tanimë është 
parashkruar. 

Pas të gjitha veprimeve të marra, Avokati 
i popullit, ia doli me sukses të dëshmojë se për 
borxhin e mbetur, nuk janë ngritur procedura 
gjyqësore në kohë të duhur, me ç’rast i dësh-
moi Ndërmarrjes se detyrimi i evidentuar është 
parashkruar dhe se i njëjti nuk mund të kërko-
het nga qytetari, siç edhe kërkoi që detyrimi i 
këtillë i parashkruar të fshihet nga evidenca e 
tyre. Ndërmarrja komunale publike “Ujësjellësi 
dhe kanalizimi” – Manastir, e pranoi sugjerimin 
e Avokatit të popullit dhe me shkresë me shkrim 
ka informuar se qytetari, si shfrytëzues i ujit të 
Ndërmarrjes komunale publike “Ujësjellësi dhe 
kanalizimi” – Manastir, nuk ka borxh të eviden-
tuar përveç shumën e faturës së fundit. 

Për shkak se Ndërmarrja komunale pub-
like “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Manastir, edhe 
në këtë rast nuk u përgjigj se vallë veproi në 
lidhje me kërkesën e Avokatit të popullit që de-
tyrimi i parashkruar të fshihet nga evidenca e 
kontabilitetit, avokati i popullit i sugjeroi qyte-
tarit, se përderisa edhe më tutje në faturat për 
shpenzimin e ujit ai detyrohet me detyrime të 
parashkruara nga vitet e kaluara, se të njëjtat 
ai nuk ka obligim që ti mbulojë. 

              AP Nr. 2655/17
Qytetari J. V.  nga Likova parashtroi ank-

esë me pohime se nga ana e Entit për shëndet 
publik “Shtëpia e shëndetit” – Kumanovë, birit të 
tij B. V., pas kontrolleve përkatëse mjekësore, 
i është dhënë vërtetim mjekësor për të iu nën-
shtruar provimit të patentë shoferit, mirëpo të 
njëjtin ai e ka humbur. Për këtë arsye parash-
truesi i ankesës është drejtuar deri te Shtëpia e 
shëndetit, me kërkesë që ti jepet një kopje nga 
i njëjti dokument, me çka i është thëne se kopja 
do ti jepet pas dy ditësh. Mirëpo, kur parash-
truesit e ankesës kanë shkuar ta marrin kop-
jen, kanë marrë përgjigjen se nuk mund ti jepet 
kopja, dhe se duhet të nxjerrin një vërtetim 
mjekësor të ri, për të cilin duhet të paguajnë 
shumë në vlerë prej 1600,00 denarë. Në pyetjen 
e tyre se pse kjo gjë është e nevojshme vetëm 
pas disa ditëve nga vërtetimi i dhënë mjekësor, 
në vend të përshkrimit të së njëjtës, të jepet një 
vërtetim mjekësor i ri, ata nuk morën përgjigje 
dhe për këtë arsye edhe kërkuan intervenim 
nga Avokati i popullit.

Pas veprimeve të marra, Avokati i pop-
ullit, ka konstatuar se ky institucion, jo vetëm 
me të birin e parashtruesit të ankesës, por edhe 
me të gjithë qytetarët e tjerë ka vepruar në po 
të njëjtën mënyrë, përkatësisht, për humbje të 
vërtetimit mjekësor, ky institucion nuk jep për-
shkrim – për të cilin çmimi tariforë është 500,00 
denarë, por kërkohet të paguajnë 1600,00 de-
narë, për një vërtetim të ri mjekësor. 

Deri te institucioni, Avokati i popullit dorë-
zoi sugjerim, me të cilin vuri në dukje se me një 
veprim të këtillë, jo vetëm që shkelen të drejtat 
e qytetarëve, por se institucioni vepron në 
kundërshtim me ligjin, sepse për çdo dokument 
burimor që e ka dhënë organi me kërkesë të 
palës, organi është i obliguar të japë përshkrim 
të njëjtit dokument, me çmim të paraparë tari-
forë, i cili për rastin konkret është 500.00 de-
narë.

Sugjerimi i Avokatit të popullit është pran-
uar, dhe personit B. V. menjëherë i është dhënë 
përshkrimi i kërkuar i vërtetimit mjekësor.  

              AP Nr. 2403/17
Qytetari ma iniciale S. O. nga Manastiri deri te Avokati i popullit parashtroi ankesë në të cilën 

kërkoi intervenim në Gjykatën themelore Shkupi II – Shkup, për shkak të pakënaqësisë nga prolongimi 
i procedurës, në kërkesën e tij me shkrim për kontroll në shkresat e lëndëve gjyqësore.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën, e me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të parashtruesit 
të ankesës, Avokati i popullit në kuadër të përgjegjësive të veta ka intervenuar në gjykatën kompe-
tente.

Duke e pasur parasysh këtë gjë, nga shërbimet e Gjykatës qytetari përkatës në ndërkohë ka qenë 
i ftuar që ta realizojë të drejtën e kontrollit në shkresat e lëndës.
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              AP Nr. 1713/17
Deri te Avokati i popullit, me parashtrim 

të ankesës u drejtua edhe babai i një personi të 
dënuar, i cili dënimin e vuan në Entin ndëshk-
ues-korrektues në Burgun Tetovë – Tetovë, dhe 
për shkak të gjendjes së vështirë shëndetësore 
të birit të tij, kërkoi që të dërgohet në kontrol-
lime të specializuara mjekësore.

Pas marrjes së ankesës, Avokati i popul-
lit, ka realizuar kontroll si dhe ka biseduar me 
personin e dënuar, me çka është konstatuar se 
nuk është vepruar në lidhje me kërkesat e tij 
për kontrolle mjekësore si dhe për realizimin e 
rezultateve klinike dhe diagnostike, në lidhje me 
intervenimin kirurgjik.

Në lidhje me këtë, Avokati i popullit, i 
sugjeroi mjekut të burgut si dhe drejtorisë së 
burgut, se është e domosdoshme që të ana-
lizohen kontrollet mjekësore si dhe të përcillet 
gjendja shëndetësore e personit të dënuar, e 
me këtë edhe të parandalohet dhe të anashka-
lohet përkeqësimi i padëshirueshëm i gjendjes 
shëndetësore.

Intervenimi i Avokatit të popullit është 
pranuar, janë realizuar kontrolle të specializuara 
mjekësore si dhe është dhënë terapi përkatëse.

              AP Nr. 1504/17
Deri te Avokati i popullit është parashtruar ankesë nga ana e një qytetareje nga Manastiri, ku ajo 

ka kërkuar intervenimin e Avokatit të popullit ndaj Seksionit për evidencë amë në Manastir, për shkak 
të shkeljes të së drejtës së fëmijës të saj, që të regjistrohet në evidencën amë me të dhënat e babait 
të saj biologjik.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën, Avokati i popullit ka konstatuar se organi e zbaton vetëm 
nenin 50 nga Ligji për familje, ku është paraparë afati prej 300 ditësh pas ndërprerjes së martesës – si 
afat në të cilin shoku në kurorë i nënës do të llogaritet si baba i fëmijës. 

Duke i vlerësuar të gjitha informatat dhe dëshmitë e grumbulluara gjatë procedurës, Avokati i 
popullit, deri te Seksioni dorëzoi mendime, ku sugjeroi që organi nuk duhet që të lidhet fuqimisht vetëm 
me këtë dispozitë Ligjore, gjatë vendimit në kërkesë të prindit, por se në kontroll të njëpasnjëshme të 
çdo dëshmie që është në shqyrtim, e pastaj pas shqyrtimit të gjitha dëshmive së bashku, organi do ta 
konstatojë gjendjen faktike në të cilën nuk ekzistojnë pengesa ligjore për anulimin e kërkesës së nënës 
për regjistrimin e fëmijës së saj në librin e amzës së të lindurve me të dhënat për babanë e tij biologjik. 
Në funksion të kësaj që u tha, si dhe në mbrojtjen e të drejtave të fëmijës së porsalindur, Avokati i 
popullit ia vuri në dukje organit obligimin e tij ligjor për respektimin e plotë dhe zbatimin e plotë të 
Konventës së Kombeve të bashkuara për të drejtat e fëmijëve, si dhe për deklaratat tjera, rekoman-
dimet dhe konkluzionet e miratuara në temën regjistrimi i qytetarëve si dhe ofrimi i dokumenteve, në 
veçanti Deklarata e Zagrebit për regjistrimin e qytetarëve si dhe dokumentacioni në vendet e Evropës 
Juglindore nga viti 2011, Konkluzionet e Komitetit ekzekutiv të Kombeve të bashkuara nga viti 2013, 
Konkluzionet e konferencës rajonale për qasje deri te regjistrimi dhe dokumentacioni i qytetarëve në 
vendet nga Evropa Juglindore, të miratuara në Podgoricë në vitin 2013.

Në përgjigjen kthyese, Seksioni për evidencën amë – Manastir, e ka informuar Avokatin e popullit 
se organi nuk do të veprojë në lidhje me mendimin e dhënë, si dhe regjistrimi i fëmijës në librin e amzës 
së të lindurve është realizuar në bazë të nenit 50, nga Ligji për familje.

Gjatë një situate të këtillë, si mjet i vetëm juridik të cilin mund ta shfrytëzojë parashtruesja e an-
kesës për ti mbrojtur të drejtat prindërore, e para së gjithash edhe të drejtën e fëmijës që të jetë i reg-
jistruar në evidencën amë me prindërit e tij biologjik, është në procedurë gjyqësore përpara gjykatave 
të rregullta që ta kontestojë atësinë e bashkëshortit të mëparshëm, i cili është regjistruar në evidencën 
amë si baba i fëmijës së lindur jashtë martese me të, e për të cilën gjë ajo ishte  këshilluar më parë.

              AP Nr. 2491/17
Një prind i shqetësuar nga Tetova, për 

shkak të moszbatimit të Aktvendimit për 
kompensim të kushtëzuar në të holla për vitin 
arsimor 2016/2017, të destinuara për të birin 
e tij, nxënës i rregullt në gjimnazin e Tetovës, 
kërkoi intervenim kundrejt IP Qendra për punë 
sociale – Tetovë.

Pas kontrollimit të pohimeve të parashtru-
ara me ankesën, është konstatuar se për zba-
timin e vendimit mungon raporti për rregullsinë 
dhe përqindjen e prezencës në orë për nxënë-
sin, i cili deri te ministria përkatëse, nuk ka qenë 
i dorëzuar për shkak të lëshimit në procesin e 
punës nga vet gjimnazi.

Avokati i popullit, ka kërkuar nga SHM-
KGJ “Kiril Pejqinoviq” – Tetovë, që ti harmonizoj 
të dhënat e nevojshme me institucionet për-
katëse, me çka të gjitha të dhënat e nevojshme 
janë dorëzuar deri te Qendra për punë sociale 
– Tetovë.

Pas intervenimit të Avokatit të popullit, si 
dhe pas paraqitjes së raportit të lëndës në SPIL, 
Programi i Ministrisë për punë dhe politikë so-
ciale, kompensimi i kushtëzuar në të holla për 
arsim për vitin shkollorë 2016/2017, u pagua 
në tërësi.
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              AP Nr. 2447/17
Gjatë kohës së zgjedhjeve lokale të vitit 2017, me telefon është pranuar parashtresa nga personi 

i verbër me inicialet T.M. nga Shtipi, i cili ka kërkuar realizimin e së drejtës që në mënyrë të pavarur të 
realizojë të drejtën e zgjedhjes, e cila nga ana e Këshillit zgjedhor është penguar.

Ai sqaroi se në vazhdën e Zgjedhjeve lokale të vitit 2017, për herë të parë ka qenë në trajnim se 
si mund që të realizojë të drejtën e tij për zgjedhje pa asnjë shoqërim, me ndihmën e alfabetit të Brajit.

Mirëpo në ditën e zgjedhjeve nuk ka pranuar një shabllon ndihmës për votim nga Këshilli zgjed-
hor, dhe sërish ai ka votuar me shoqërim.

Avokati i popullit nëpër hapësirat e Komisionit komunal zgjedhor, ka realizuar bisedime me Kry-
etarin i cili deklaroi se shabllonet për votim të personave të verbër nuk janë dorëzuar së bashku me 
materialin për votim. Komisioni shtetëror zgjedhor, ka realizuar takime me Kryetarin i cili ka deklaruar 
se shabllonet për votimin e personave të verbër, nuk i janë bashkangjitur materialit për votim. Komi-
sioni shtetëror zgjedhor, është vonuar me dorëzimin e të njëjtave.

Është kërkuar nga ana e Komisionit komunal zgjedhor, që të ndërmarrë masa për sigurimin e 
shablloneve të nevojshme me alfabetin e Brajit, në mënyrë që personat e verbër të mund ta realizojnë 
të drejtën e votimit të fshehtë në rrethin e dytë të votimit.

Është vepruar në lidhje me kërkesën e Avokatit të popullit, dhe në ditën e rrethit të dytë zgjed-
hor, parashtruesja e ankesës, por edhe personat tjerë të verbër, e realizuan të drejtën e tyre për votim 
të fshehtë, pa shoqërim.

              AP Nr. 2673/17
 Një qytetar nga Kërçova ka parashtruar 
ankesë kundër Drejtorisë për të ardhura publike 
– DR Kërçovë, për shkak të ngritjes së pabazuar 
të procedurës për arkëtim të detyrueshëm të 
dënimit në të holla, për një kundërvajtje në ko-
munikacion në lidhje me aktvendimin e Gjykatës 
themelore Ohër, në lartësi prej 300 euro, me 
parashtrimin e ndalesës nga 1/3 e pagës në 
ndërmarrjen në të cilën ai punon.
Duke pas parasysh se i njëjti me siguri dëshmon-
te se asnjëherë nuk ka bërë ndonjë kundërva-
jtje, dhe as që ka pasur ndonjë procedurë përpa-
ra ndonjë gjykate, pas pranimit të parashtresës, 
Avokati i popullit iu drejtua Gjykatës themelore 
në Ohër, si dhe kërkoi informacion për personin 
për të cilin kishte të bënte aktvendimi i miratuar. 
Gjykata dorëzoi përgjigje se pas kontrolleve të 
realizuara u konstatua se aktvendimi me num-
rin e potencuar dhe me datën e potencuar ka të 
bëjë me një person tjetër, mirëpo me gabim të 
Gjykatës, numri amë që është potencuar është i 
parashtruesit të ankesës.
 Pas pranimit të njoftimit të këtillë nga 
Gjykata themelore Ohër, Avokati i popullit i 
sugjeroi Gjykatës që sa më parë të ndërmarrë 
veprime dhe ta informojë Drejtorinë që ta ndër-
presë përmbarimin ndaj këtij qytetari, kurse 
Drejtorisë për të ardhura publike iu tha që ta 
tërheqë kërkesën për ndalesë të 1/3 nga paga, 
si dhe të kthehen mjetet e marra. Pas sugjeri-
meve të Avokatit të popullit është vepruar në 
lidhje me to, dhe parashtruesit të ankesës i janë 
kthyer mjetet e marra në mënyrë të pabazuar 
nga paga e tij mujore. 

              AP Nr. 191/17
Deri te Avokati i popullit me parashtrim an-

kese u drejtua M. K. nga Kumanova, shfrytëzues 
i pensionit të pleqërisë, me pohimet se pas Ak-
tvendimit të Gjykatës administrative, Komisioni 
shtetëror për vendosje në procedurë të shkallës 
së dytë dhe procedurë të marrëdhënieve të pu-
nës të shkallës së dytë, ka sjellë aktvendim me 
datë 12.02.2016, me të cilin ankesa e parash-
trueses së parashtresës është e vlefshme dhe 
lënda kthehet në shqyrtim të sërishëm si dhe 
vendim përpara organit të shkallës së parë. Por, 
edhe pas kalimit të afatit prej 12 muajve, organi 
i shkallës së parë nuk ka sjell aktvendim në pro-
cedurën e përsëritur.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën, 
Avokati i popullit dorëzoi sugjerim deri te Fondi 
për sigurim pensional dhe invalidor – Njësia ra-
jonale Kumanovë, me të cilën dëshmoi se është 
e palejueshme që procedura për sjelljen e aktv-
endimit në procedurë të përsëritur të zgjatë më 
shumë se 12 muaj, si dhe kërkoi që të respekto-
hen afatet ligjore për sjelljen e aktvendimeve të 
shkallës së parë, e në këtë drejtim në tërësi të 
zbatojnë obligimin e tyre ligjor që tu mundëso-
jnë qytetarëve realizimin e të drejtave të tyre 
në procedura të shpejta ligjore dhe ekonomike.  

Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 
– Njësia rajonale Kumanovë veproi në lidhje me 
atë që iu sugjerua nga ana e Avokatit të popul-
lit dhe vetëm në periudhë prej disa ditëve e ka 
realizuar procedurën dhe ka sjellë aktvendim.
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             AP Nr. 1202/17, AP Nr.1281/17, AP Nr.1352/17, AP Nr.1353/17, AP Nr.1715/17, AP 
Nr.1771/17, AP Nr.1812/17 и AP Nr.1879/17
Deri te zyra rajonale e Avokatit të popullit në Strumicë janë parashtruar më shumë ankesa si dhe 

është kërkuar intervenimi nga Institucioni për shkak të padive të marra nga ana e personave juridikë, 
me propozim për dhënien e urdhër-pagesës nga ana e Gjykatës themelore Strumicë, e të cilat kanë të 
bëjnë me fatura dhe llogari të papaguara qysh nga viti 2005 deri në vitin 2009.

Parashtruesit e ankesave, kanë kërkuar mbrojtje nga Avokati i popullit, për shkak të shkeljes të 
të drejtës së tyre për udhëheqjen e procedurave gjyqësore në afat racional, për shkak se në paditë, 
të dorëzuara në fotokopje, kërkohet arkëtimi i detyrimeve më të vjetra se 10 (dhjetë) vite, pa qenë të 
informuar paraprakisht në tërë këtë periudhë kohore për detyrimet e këtilla. Përderisa këto padi dhe 
urdhër-pagesa për pagim miratohen, qytetarët do të duhet të paguajnë shuma të jashtëzakonshme 
për shpenzime dhe normë interesi, jo për fajin e tyre, por për fajin e gjykatave të cilat procedurat nuk 
i kanë azhurnuar me vite. Për shkak të kalimit të një periudhe shumë të gjatë kohore edhe qytetarët 
nuk i kanë ruajtur faturat që të mund ti dëshmonin kërkesat e pabaza.

Të gjithë parashtruesit e ankesave nga ana e Avokatit të popullit u këshilluan që të dërgojnë 
menjëherë parashtresa në lidhje me paditë dhe të ankohen në lidhje me parashkrimin e detyrimit në 
përputhje me ligjin për raportet obliguese.  

Nga kontrolli i realizuar në paditë e lëndëve, me propozim dhënien e urdhër-pagesave, Avokati 
i popullit konstatoi se në lidhje me paditë e parashtruara ka një afat shumë të gjatë nga 5 (pesë) deri 
në 10 (dhjetë) vite, në të cilat gjykata aspak nuk ka ndërmarrë asnjëfarë veprimi. Gjatë realizimit të 
vizitave zyrtare në Gjykatën themelore Strumicë, Kryetarit të gjykatës nga ana e Avokatit të popullit 
iu sugjerua për shkeljen e të drejtave të qytetarit në raport me parimin gjykim në afat të arsyeshëm, 
parashkim i kërkesave dhe i ekonomizimit të procedurës. Kryetari i gjykatës sugjeroi se pas udhëzi-
meve të Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë, lëndët janë shpërndarë për punë nga ana e 
gjykatësve dhe se do të veprojë në kornizat e ligjit.

Rezultati përfundimtar nga këto procedura ishe në favor të qytetarëve, për shkak se te një numër 
i madh i procedurave, paditë me propozim dhënien e urdhër-pagesës u tërhoqën nga ana e kreditorëve 
sepse nuk kishin dokumente dëshmues origjinal për ekzistimin e këtij borxhi, kurse të tjerat u realizuan 
nga ana e Gjykatës e cila i mori parasysh parashtresat e dorëzuara nga ana e qytetarëve në bazë të 
parashkrimit të kërkesave dhe të njëjtat i përfundoi si të pabaza ose si kërkesa të parashkruara. 

              AP Nr. 43/17
Një nënë e cila vetë kujdeset për fëmijën 

i cili vuan nga paraliza cerebrale, deri te Avoka-
ti i popullit parashtroi parashtresë për shkak 
të parregullsive në për procedurë për ndarjen 
e banesës me qira nga Komisioni për çështje 
banesore pranë Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë. Përkatësisht, banesa e ndarë e cila 
është në katin e 4 – tër pa ashensor, është në 
gjendje shumë të keqe, përkatësisht nuk është 
për shfrytëzim, kjo nuk e zgjedh çështjen e saj 
banesore. Për këtë arsye parashtruesja u këshil-
lua që të parashtrojë kërkesë të re për ndërrim 
të banesës me një banesë tjetër më përkatëse 
në koordinim të mëparshëm me filialin lokal të 
Shoqatës aksionare për ndërtim dhe ekono-
mizim me hapësira banesore dhe me hapësira 
afariste në rëndësi për Republikën e Maqedon-
isë. Parashtruesja më vonë e informoi Avokatin 
e popullit se është realizuar një shkëmbim me 
një banesë tjetër shumë më të përshtatshme në 
katin e parë si dhe i tërë problemi është tejkalu-
ar me sukses.

              AP Nr. 897/17
Qytetari D. S. nga Ohri, ka parashtruar 

ankesë, në të cilën ka sugjeruar për detyrim të 
pabazuar me tatim prone.

Në përputhje me intervenimin e Avokatit 
të popullit, shërbimet përkatëse të Qytetit të 
Shkupit, realizuan kontroll në evidencën zyrtare 
në Agjencia për kadastër, me çka u konstatua se 
qytetari në fjalë, nuk është pronar i banesës për 
të cilën ai është ngarkuar me tatim prone. 

Duke e pasur parasysh këtë gjendje, nga 
Qyteti i Shkupit, u realizua tornim i aktvendimit 
për tatim të pronës për periudhë prej 9 (nëntë) 
vitesh,  me të dhëna në emër të parashtruesve 
të ankesës.
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              AP Nr. 192/17
Pas informatave të marra përmes medieve se një fëmije me nevojat veçanta – në klasën e parë 

në Shkollën fillore “Hristijan Todorovski Karposh”, në fshatin Dragomance, nga fshati Vragoturce në 
të cilin ajo jeton, për çdo ditë ajo kalon në këmbë nga 15 kilometra deri te shkolla rajonale në fshatin 
Pelince, Avokati i popullit ngriti procedurë me iniciativë të tij. 

Pas marrjes së pëlqimit nga ana e babait të nxënëses për udhëheqjen e procedurës, Avokati i 
popullit ndërmori më shumë veprime që ishin në kompetencat e tij, me ç’rast ai konstatoi në mënyrë 
të pakontestueshme se kësaj nxënëse, por edhe dy fëmijëve nxënës nga po i njëjti fshat nuk iu është 
siguruar transporti falas deri në shkollë dhe prapa, e cila e drejtë i garantohet në përputhje me dis-
pozitat e Ligjit për arsim fillor. Mos sigurimi i transportit ka të bëjë me vend pozitën e fshatit si dhe 
mospasjen e infrastrukturës rrugore, shkaqe këto për të cilat transporti medoemos duhet të realizohet 
vetëm me automjet tereni. Personi juridik – transportuesi, i zgjedhur nga ana e komunës Staro Na-
goriçane që realizon transportin e nxënësve, nuk posedon automjet tereni. Si zgjidhje për tejkalimin 
e këtij problemi, nga ana e Kryetarit të qytetit, prindërve të nxënëses iu është ofruar që nxënësja të 
vendoset në shtëpinë e nxënësit në fshatin Dragomance, mirëpo ky propozim është refuzuar sepse bija 
e tyre është fëmijë me shikim të dëmtuar si dhe me handikap mental, dhe se ajo  nuk mundet vet të 
kujdeset për vetveten, kurse në shtëpinë e nxënësit vetëm një edukatore punon në ndërrimin e natës. 
Zgjidhja e vetme sipas prindërve është që tu sigurohet një banesë në fshatin Dragomance, ose në Staro 
Nagoriçane, ku do të jetonte e tërë familja, nga të cilat vende ka transport të sigurt dhe të organizuar 
deri te shkolla dhe prapa.

Duke e pas parasysh gjendjen e këtillë të konstatuar, Avokati i popullit, si mënyrë për mënjan-
imin e së drejtës së shkelur të nxënëses, deri te Kryetari i komunës së Staro Nagoriçane dorëzoi sug-
jerim me të cilin ai i sugjeroi që në lidhje me nevojën menjëherë të ndërmerren masat dhe veprimet 
përkatëse ndaj transportuesit të zgjedhur me qëllim që plotësisht ti respektoj dispozitat e kontratës së 
lidhur me transportin e nxënësve , në harmoni me të cilat dispozita ai e ka marrë edhe obligimin që 
të siguroj dhe të realizoj transport të nxënësve dhe të fëmijëve nga fshati Vragoturce. Njëkohësisht 
sugjeroi edhe për nevojën që të kontaktohet me SH.A. për hapësira banesore dhe afariste me rëndësi 
për RM-në, në drejtim që përderisa ekziston një hapësirë e lirë banesore në komunë, e njëjta ti jepet 
në shfrytëzim kësaj familje.

Informata kthyese është se Kryetari i komunës e informoi Avokatin e popullit se transportuesi, si 
mënyrë të plotësimit të obligimit të marrë për realizimin e transportit, është marrë vesh me prindërit e 
nxënëses që tu paguaj një kompensim të caktuar në të holla për të gjitha ditët e punës të vitit shkol-
lor, kurse transporti deri në shkollë dhe nga shkolla të sigurohet nga vet prindërit. Kompensimi në të 
holla tanimë ishte paguar nga ana e transportuesit deri te prindërit e nxënësve. Sa i përket sugjerimit 
për sigurimin e hapësirës banesore për tërë familjen në komunën Staro Nagoriçane, nga ana e perso-
nave zyrtar nga SH.A. për hapësirë banesore dhe afariste me rëndësi për RM-në, familja tanimë është 
vizituar dhe po bëhen përpjekje për të siguruar hapësirë banesore.

              AP Nr. 1020/17
Deri te Avokati i popullit, parashtresë parashtroi edhe personi D.T. nga Shkupi, e cila parashtresë 

ka të bëjë me pamundësinë që parashtruesi të mund të realizoj të drejtën për marrjen e certifikatës 
nga Plani i detajuar urbanistik, për shkak se Këshilli i komunës së Aerodromit ka miratuar vendimin për 
vënien e Planit  të detajuar urbanistik jashtë fuqie, paraprakisht pa miratuar ndonjë plan të ri.

Avokati i popullit, konstatoi se me mosdhënien e certifikatës së nevojshme nga plani i detajuar 
urbanistik, shkelet e drejta e parashtruesit e gjithashtu edhe e drejta e të gjithë qytetarëve, të cilët 
gjithashtu si ai nuk kanë mundësi të realizojnë të drejtën e tyre, e me këtë gjë atyre u pamundësohet 
që të ndërtojnë dhe të rregullojnë dhe ta humanizojnë hapësirën në të cilën ata jetojnë në mënyrë të 
paraparë me ligj.  Me këtë vakum juridik, po krijohet pasiguri dhe mosbesim në sistemin juridik tek të 
gjithë qytetarët nga rajoni të cilin e përfshin plani i detajuar urbanistik, me atë që nuk po jepet mundësi 
që të ndërtojnë dhe as të rregullojnë apo të humanizojnë hapësirën në të cilën ata jetojnë dhe punojnë 
në mënyrë të paraparë me ligj. Secili plan i detajuar urbanistik duhet të jetë në fuqi juridike deri te 
sjellja e planit të ri apo deri në ndryshimin dhe plotësimin e planit ekzistues, përkatësisht nuk ekzis-
ton mundësi juridike që plani i detajuar urbanistik të vihet jashtë fuqie. Në këtë kontekst, u dorëzua 
rekomandim deri te Këshilli i Komunës së Aerodromit që ta rishqyrtojë dhe ta ndërrojë vendimin e saj 
ose në afat sa më të shkurtër të sjellë plan të ri të detajuar urbanistik të Qytetit të Shkupit, mirëpo për 
shkak të realizimit të zgjedhjeve lokale, procedura e përgjithshme në mënyrë plotësuese u prolongua, 
kurse për momentin sjellja e planit të ri është në fazë përfundimtare.





PROMOVIMI I TË DREJTAVE 
DHE LIRIVE TË NJERIUT 
 (PUNËT PROJEKTUESE) 
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Në vitin raportues, Avokati i popullit vazhdoi të punojë në drejtim të promovimit të man-
datit të tij dhe kompetencave të tija, duke e realizuar misionin e tij si mbrojtës i të drejtave dhe 
lirive të njeriut në vend.

Gjatë vitit 2017, me përkrahjen e Komisarit të lartë për emigrantët, në Zyrën e – OKB 
Shkup, Institucioni vazhdoi ta realizojë projektin “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike 
në lidhje me azilin dhe natyralizimin”, si rezultat i Memorandumit për bashkëpunim të nën-
shkruar nga zyra e UNHCR-së për vitin 2015. Projekti kishte për detyrë ta përmirësojë sistemin 
e mbrojtjes juridike të personave kërkues të azilit si dhe ta lehtësojë procesin e natyralizimit  
dhe të integrimit të emigrantëve nga Kosova, me qëllim të mbrojtjes më efikase të të drejtave 
individuale të garantuara me Kushtetutë, legjislativë nacionale dhe konventat ndërkombëtare.

Për nevojat e Mekanizimit Parandalues Nacional si dhe për realizimin e aktiviteteve të 
parapara projektuese, përskaj angazhimit të përkohshëm të anëtarëve të ekipit, në mënyrë 
plotësuese u angazhua edhe një person. Në korniza të projektit u realizuan gjithsej 30 (trid-
hjetë) vizita  për të dy qendrat transitore “Vinojug” dhe “Tabanoc”, qendra për të huaj “Gazi 
Babë” si dhe Qendra për kërkues të azilit “Vizbeg”, si dhe vendbanimet Llojan dhe Vaksincë. 

Vizitat u realizuan për shkak të mbikëqyrjes dhe përcjelljes së kushteve materiale dhe 
kushteve të tjera, si dhe përcjelljen e procedurës nëpër të cilën kalojnë këta persona me qëllim 
të përmirësimit të trajtimit ndaj tyre si dhe kushteve në të cilat ato jetojnë përkohësisht, më 
tutje rregullimin e statusit të tyre, respektimin e të drejtave të njeriut, si dhe zbatimi i stand-
ardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e personave refugjatë dhe migrantë.

Në korniza të projektit u botuan fletushka informative për të drejtat që u takojnë këtyre 
personave si dhe për mundësinë për kthimin vullnetar në vendin e origjinës dhe për mënyrën 
në të cilën institucioni Avokati i popullit, mund të iu ndihmojë në rast të shkeljes së të drejtave 
të garantuara me ligj. Fletushkat për migrantët u botuan në gjuhën maqedonase, shqipe, rome 
dhe serbe. 

Në korniza të projektit, në maj të vitit 2017, u organizua punëtori në temë:” Gjendja me 
emigrantët e hasur në Republikën e Maqedonisë nga periudha e krizës së Kosovës”. Në fokus 
të punëtorisë ishin problemet me të cilat ballafaqohen personat gjatë procesit të natyralizimit 
dhe realizimit të të drejtave të tyre. Në punëtori pjesëmarrje aktive morën përfaqësues nga 
institucionet kompetente nacionale, përfaqësues nga sektori joqeveritar dhe nga organizatat 
ndërkombëtare të cilat janë të përfshira në mënyrë direkte në zgjidhjen e këtyre çështjeve. Nga 
punëtoria dolën rekomandime konkrete të cilat pastaj u përpunuan në takime të veçanta me 
nxënësit.                                     .

Si vazhdimësi e kësaj punëtorie, në muajin nëntor të vitit 2017, u realizua një konferencë 
dy ditore rajonale  në temë “Integrimi i emigrantëve kosovarë si dhe kthimi i vullnetshëm”, 
në të cilën morën pjesë Institucionet e Ombudsmanit – Mekanizmat Parandalues Nacional nga 
Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, si dhe përfaqësues nga sektori joqeveritar dhe institucionet rel-
evante nacionale të cilat janë të përfshira në këtë çështje për integrimin e të ikurve nga kriza 
e Kosovës.

Në konferencë përveç asaj se secili nga vendet anëtar kishte prezantim individual, Avokati 
i popullit e prezantoi edhe hulumtimin e tij i cili kishte për qëllim të prezantonte gjendjen me 
refugjatët nga kriza e Kosovës në Republikën e Maqedonisë dhe në rajon, me konkluzione qartë 
të definuar si dhe me rekomandime për përmirësimin e gjendjes sociale – ekonomike dhe me 
gjetjen e zgjedhjes së përhershme në, lidhje me statusin e tyre të përkohshëm të mbrojtjes 
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subsidiare. Rekomandimet dhe konkluzionet nga punëtoria dhe konferenca u bënë pjesë edhe 
e publikimit. 

Projekti do të vazhdoj të realizohet edhe në vitin 2018. Në korniza të strategjisë dhe planit 
të aktiviteteve për vitin 2017, Lidhja e Ombudsmanëve të Mediteranit (LOM), realizuar nga ana 
e Komitetit për migrime dhe refugjatëtë Lidhjes, Avokati i popullit z. Ixhet Memeti, së bashku 
me një përfaqësues të Lidhjes, znj. Sharlot Klavreul si dhe përfaqësues nga Ombudsmani, zyra 
e Republikës së Shqipërisë, z. Alfred Koxhobashi, i përkujtuan Qendrat e përkohshme transitore 
të migrantëve dhe refugjatëve “Tabanocë” dhe Qendrën e pranimit për kërkues të azilit “Vizbeg” 
si dhe shtëpinë e sigurimit në Shkup – “Safe House”. Qëllimi i vizitës ishte kontrolli i kushteve 
për pranim dhe qëndrim si dhe trajtimi i migrantëve/ refugjatëve.

Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti si dhe Drejtori ekzekutiv i Shoqatës Qendra nacionale e 
romëve, z. Ashmet Elezovski, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në korniza të projek-
tit: “Parandalim të diskriminimit ndaj fëmijëve romë”, me përkrahje financiare nga Delegacioni i 
Bashkimit evropian. Nënshkrimi i një Memorandumi të këtillë, për bashkëpunim për implemen-
timin e projektit i cili ka për qëllim ti mbrojë dhe ti avancojë të drejtat e njeriut të romëve në 
Republikën e Maqedonisë, është edhe një shembull për orvatjet e Institucionit Avokati i popul-
lit për implementimin  e standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Republikën e 
Maqedonisë.

Gjithashtu, Memorandumi për bashkëpunim u lidh edhe me Komitetin e Helsinkit për të 
drejtat e njeriut të Republikës së Maqedonisë me të cilin Avokati i popullit – Mekanizmi Paranda-
lues Nacional e ka autorizuar Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut që të marrë një pjesë 
të kompetencave të Mekanizmit Parandalues Nacional, në pjesën e sigurimit të ekspertizës gjatë 
realizimit të vizitave preventive dhe përpilimit të raporteve të veçanta.

Në vitin 2017, u lidh edhe një Memorandum për bashkëpunim, edhe atë me Shoqatën civile, 
Lidhjen për iniciativë demokratike, përfaqësuar nga Drejtori ekzekutiv z. Lulzim Haziri, në emër 
të dhjetë organizatave bashkëpunëtore të projektit “Shoqëri civile në aksion për bashkëpunim”. 
Qëllimi i këtij Memorandumi, është që përmes bashkëpunimit të ndërsjellë, përmes ndihmës 
dhe mirëkuptimit si dhe shkëmbimit efikas të informatave nga sfera e kundër – diskriminimit 
dhe konceptit për barazi.

Në dhjetor të vitit 2017, Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti dhe Ambasadori i Republikës 
së Bullgarisë në Maqedoni, z. Ivan Petkov, nënshkruan një Kontratë për implementimin e pro-
jektit: “Inkluzioni i romëve pas përfundimit të Dekadës së romëve – gjendja vijuese dhe sfidat 
për të ardhmen”. Qëllimi i projektit është përmirësimi i procesit të inkluzionit të romëve si dhe 
vlerësimi i rezultateve të fituara nga Dekada e romëve si dhe nga puna e institucioneve dhe 
trupave relevante të cilët punojnë në inkluzionin e romëve. 
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Në përputhje me mandatin, Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN), përmes realizimit 
të kontrolleve në kushtet materiale si dhe në evidencat dhe përmes bisedës me personat e pri-
vuar nga liria dhe të punësuarit në shërbimet profesionale, e përcillte nivelin e realizimit të të 
drejtave të personave të privuar dhe jepte rekomandime konkrete, me qëllim të parandalimit 
nga mundësitë eventuale për rrezik nga tortura dhe nga ndonjë lloj tjetër i dënimit dhe veprimit 
të brutal johuman.

Në vitin 2017, përskaj mungesës së ekipimit kadrovik përkatësisht nga pamundësia për 
plotësimin e vendeve të lira të punës në Mekanizimin (MPN), me sukses u realizuan të gjitha 
aktivitetet si dhe u realizuan vizitat preventive të parapara në Programin vjetor për punën e 
Avokatit të popullit – Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN). 

Përkatësisht, tre vite me radhë, me arsyetime të ndryshme, pushteti ekzekutiv nuk sigu-
ron mjete për plotësimin e vendeve të lira të punës në Ekip, ashtu që Mekanizimi Parandalues 
Nacional, e realizon mandatin e përcaktuar me ekipin e juristëve të angazhuar me kontrata të 
përkohshme, puna e të cilëve është financuar nga ana e Komisariatit të lartë për emigrantë të 
Kombeve të bashkuara – UNHCR. Në këtë kuptim, doemos duhet të potencohet se në përputhje 
me obligimet e marra, është e domosdoshme që shteti nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
të siguroj mjete financiare për funksionimin pa pengesë të Mekanizimit Parandalues Nacional 
(MPN).

Për shkak të realizimit të qasjes multidisiplinare ndaj konstatimit të rreziqeve të mundshme 
nga tortura, Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), edhe këtë vit ka angazhuar bashkëpunë-
torë të jashtëm, persona profesionistë nga sfera të ndryshme, me të cilët Mekanizimi Paranda-
lues Nacional (MPN) ka  nënshkruar Memorandum për bashkëpunim dhe të cilët njëkohësisht 
janë edhe anëtarë të shoqatave, fushëveprimi i punës së të cilëve është ngushtë i lidhur me 
kompetencat e Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN). Në këtë drejtim, vizitat e Mekanizimit 
Parandalues Nacional (MPN), gjatë vitit 2017, u shoqëruan nga anëtarë të Shoqatës së psiki-
atërve, Institutit për mjekësi ligjore, kriminalistikë dhe deontologji mjekësore, Shoqata maqe-
donase e juristëve të rinj, Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologji, Shoqata e punëtorëve 
social të Qytetit të Shkupit, Shoqata e infermiereve, akushereve dhe teknikëve të Republikës së 
Maqedonisë, Oda e psikologëve, Shoqata civile “Legis”.

Gjatë vitit raportues për vitin 2017, u organizuan dhe u realizuan 18 (tetëmbëdhjetë) 
vizita në Ente, institucione dhe vende të tjera për privim dhe kufizim të lirisë për lëvizje, si dhe 
30 (tridhjetë) vizita të vendeve kur për arsye të ndryshme vendosen apo mbahen refugjatët  
/ migrantët. Duke e përcjellë planin vjetor për punë, Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN) 
në vitin 2017 realizoi 13 (trembëdhjetë) vizita preventive nëpër stacionet policore, në të cilat 
12 (dymbëdhjetë) vizita të rregullta në SP Veles, SP Vallandovë, SP Vinicë, SP Kërçovë, SP për 
Mbikëqyrje kufitare Sopot, SP Makedonski brod, SP Kumanovë, SP Aerodrom, SP Draçevë, SP 
Sveti Nikollë, SP Manastir, SP Strumicë, si dhe një vizitë e njëpasnjëshme e SP Ohër. Njëkohë-
sisht, u realizuan edhe tri vizita preventive të paparalajmëruara nëpër institucionet ndëshkuese-
korrektuese – Burgu Shkup, Burgu Strumicë, Burgu Kumanovë me seksion të hapur në Kriva 
Pallankë, si dhe dy vizita preventive nëpër institucione me karakter tjetër – Enti i shëndetit 
publik Spitali psikiatrik Negorci – Gjevgjeli, si dhe Shtëpia për persona të moshuar “Sju Rajder” 
Manastir. Për vizitat e realizuara si dhe për gjendjet e konstatuara, Mekanizimi Parandalues 
Nacional (MPN) përpiloi raporte të veçanta me rekomandime konkrete, të cilat iu drejtuan per-
sonave drejtues të institucioneve si dhe u dorëzuan deri te ministritë përkatëse për shkak të 
marrjes së masave dhe aktiviteteve për mënjanimin e parregullsive të konstatuara.  
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Gjatë vitit raportues, më parë në fokus të monitorimit nga ana e Mekanizimit Parandalues 
Nacional (MPN), ishin vendet ku mbahen dhe vendosen refugjatët / migrantët, për shkak të 
konstatimit të trajtimit ndaj këtyre personave, gjatë kësaj duke e pasur parasysh bashkëpun-
imin e Avokatit të popullit me Zyrën e Komisariatit të lartë për refugjatë / migrantë të KB (UN-
HCR). Për këtë qëllim, Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), gjatë vitit, në vazhdimësi dhe 
në bashkëpunim me Zyrën e Komisariatit të lartë për refugjatë / migrantë të KB (UNHCR), ka 
realizuar vizita në Qendrat transitore të pranimit “Vinojug” dhe “Tabanoc”, Qendra e pranimit për 
të huaj “Gazi Babë” dhe EP Qendra e pranimit për persona kërkues të azilit “Vizbeg”. Njëkohë-
sisht, Mekanizimi Parandalues Nacional (MNP) ka vizituar edhe fshatin Llojan dhe fshatin Vak-
sincë, si vende joformale për qëndrimin e refugjatëve / migrantëve, për shkak të monitorimit 
të kushteve si dhe trajtimit të këtyre personave. Kompetencat dhe detyrat e punës së ekipit të 
Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN) gjatë vitit 2017 u zgjeruan edhe në drejtim të vizitave 
dhe kontakteve me personat e hasur në territorin e Republikës së Maqedonisë nga periudha e 
krizës migruese kosovare 1998/1999, me lokacion në Vizbeg dhe në Shuto Orizarë.

Sa u përket aktiviteteve ndërkombëtare në vitin raportues 2017, përfaqësues të Avokatit 
të popullit - Mekanizimi Parandalues Nacional, morën pjesë aktive në më shumë konferenca dhe 
punëtori të cilat kanë të bëjnë në përmbajtje të ndryshme tematike.  

Përfaqësues të Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN), morën pjesë në të gjitha takimet 
në korniza të rrjetit të MPN të Evropës Juglindore, të cilat u mbajtën në Beograd – Serbi, dhe në 
Podgoricë – Mal të Zi, ku u diskutua në tema të cilat janë në interes të realizimit të mandatit të 
Mekanizmave Parandalues Nacional nga rajoni.  

Gjithashtu, përfaqësues nga Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), mori pjesë në tra-
jnimin, shkollën verore me titull “Zbatimi i rregullave minimale të standardizuara të Kombeve 
të bashkuara për trajtimin e personave të dënuar – Rregullat e Mandelës – gjatë monitorimit 
të institucioneve ndëshkuese-korrektuese”, që u realizua në Bristol, të Britanisë së Madhe. Me-
kanizimi Parandalues Nacional, mori pjesë aktive në disa takime pune në Bruksel – Belgjikë të 
organizuara në korniza të aktiviteteve të Rrjetit evropian të institucioneve nacionale për mbro-
jtjen e të drejtave të njeriut, si dhe në Kazablanka, në Maroko, ku edhe u organizua sesioni i 
trajnimit organizuar nga Lidhja e Ombudsmanëve të Mediteranit, në temë “Deontologjia e for-
cave të sigurimit si dhe të drejtat e emigrantëve gjatë kohës së lëvizjeve migruese: ”Roli i in-
stitucioneve të Ombudsmanit”. Në të njëjtën morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve të 
Ombudsmanit nga gjithsej 16 vende nga Mediterani, si dhe përfaqësues të lartë nga më shumë 
institucione joqeveritare dhe ndërkombëtare. Trajnimi ishte i ndarë në më shumë module, në të 
cilët pjesëmarrësit kishin mundësi ta ndajnë përvojën e tyre në lidhje me temën dhe gjithashtu 
të identifikohen praktikat pozitive dhe negative gjatë veprimit nga secili prej shteteve.

Me ftesë të Komisariatit të lartë për refugjatë pranë Kombeve të Bashkuara, dhe në 
bashkëpunim me Bashkimin evropian, përfaqësues të Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN) 
morën pjesë në trajnimin që u realizua në Bejrut, Liban në temë: “Monitorimi i paraburgimit të 
imigrantëve”, por morën pjesë edhe në trajnimin në temë: “Alternativat e ndryshme të parabur-
gimit në kontekst të krizës globale të emigrantëve” i cili u realizua në Bruksel të Belgjikës. 

Kah fundi i vitit, me ftesë të Institucionit të Ombudsmanit të Spanjës, përfaqësues i Me-
kanizimit Parandalues Nacional (MPN) mori pjesë edhe në vizitë studimore si pjesë e grupit 
punues për fëmijët e migruar në korniza të Lidhjes së Ombudsmanëve nga Mediterani në Madrid 
të Spanjës.

Përfaqësues i Mekanizimit Parandalues Nacional (MP), mori pjesë edhe në konferencën e 
mbajtur në Sarajevë, në temë “Të drejtat ekonomike dhe sociale të personave të shpërngulur 
në mënyrë të dhunshme nga ish Jugosllavia”, që u organizua nga Seksioni për Konventën sociale 
evropiane të Këshillit Evropian”.

Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), gjithashtu mori pjesë aktive edhe në Forumin 
evropian të Mekanizmave Parandalues Nacional, realizuar në Pragë, Republika e Çekisë, organi-
zuar nga ana e Ombudsmanit të Çekisë.

Njëkohësisht, Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), mori pjesë edhe në punëtori dhe 
trajnime të cilat u organizuan në shtet, së bashku me institucionet shtetërore dhe me organet 
shtetërore, përfaqësues të sektorit civil dhe organizatave ndërkombëtare.
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Përfaqësues i Mekanizimit Parandalues Nacional (MPN) mori pjesë në konferencën e cila u 
realizua në Strumicë në temë “Roli i komunave në procesin e integrimit të migrantëve në Re-
publikën e Maqedonisë”, organizuar nga ana e Shoqatës maqedonase të juristëve të rinj, ku u 
prezantuan sfidat me të cilat ballafaqohen komunat në procesin e integrimit të migrantëve. 

Në konferencën e realizuar në Ohër, në të cilën morën pjesë edhe përfaqësuesit e Mekani-
zimit Parandalues Nacional (MPN), u shënua dhe u rrumbullakua faza përfundimtare e projektit 
“Përforcimi i aktorëve lokal në procesin e integrimit të emigrantëve në Maqedoni”, ku u prezantua 
edhe hulumtimi i përpiluar në kornizë të projektit.

Përfaqësues nga Zyra e Avokatit të Popullit - Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN) mori 
pjesë në Punëtorinë konsultuese për Strategjinë për integrimin e refugjatëve dhe të huajve 2017 
– 2027, në organizim të Ministrisë për punë dhe politikë sociale, me përkrahje të Komisariatit të 
lartë për refugjatë pranë Kombeve të Bashkuara.

Në vijim të vitit 2017, Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), organizoi punëtori në temë 
“Gjendjet me refugjatët e hasur në Republikën e Maqedonisë, në periudhë prej Krizës së Ko-
sovës”, ku pjesëmarrje aktive morën edhe përfaqësues nga Ministria për punë të brendshme, 
Ministria për punë dhe politikë sociale, Ministria për drejtësi, përfaqësues nga pushteti gjyqësor, 
përfaqësues nga sektori joqeveritar dhe organizatat ndërkombëtare të cilat janë të përfshira në 
mënyrë direkte në zgjedhjen e problemeve me refugjatët nga kriza e Kosovës. Në punëtori u 
prezantuan, konkluzionet e përbashkëta të cilat u nxorën nga puna në grupe e të gjithë pjesë-
marrësve, për mes të cilave u propozuan zgjidhjet e mundshme për tejkalimin dhe zgjidhjen e 
një pjese të problemeve me të cilat po ballafaqohen refugjatët nga kriza e Kosovës. Rezultatet 
që rezultuan nga punëtoria më pas u ndanë dhe u diskutuan në takimet e punës të cilat Mekani-
zimi Parandalues Nacional (MPN) i realizoi me përfaqësues të institucioneve shtetërore si dhe me 
përfaqësues nga organizatat vendase dhe ato ndërkombëtare, që janë pjesëmarrës aktiv në tërë 
procesin e zgjidhjes të këtij problemi shumëvjeçar me të cilin  po ballafaqohen këta persona.

Avokati i Popullit - Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN), gjatë muajit nëntor, në 
bashkëpunim me Komisariatin e lartë për refugjatë, pranë Kombeve të Bashkuara, ka organizuar 
Konferencë rajonale në temë: “Integrimi i refugjatëve nga Kosova, zgjidhja e përhershme dhe 
kthimi vullnetar”. Në konferencë, përskaj Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë, morën 
pjesë edhe përfaqësues rajonal të Institucioneve të Ombudsmanit si dhe përfaqësues të organ-
eve shtetërore, organizatave joqeveritare dhe organizatave ndërkombëtare të cilat i prezantuan 
përvojat e tyre në raport me qasjen ndaj zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohen ref-
ugjatët nga kriza kosovare. Gjatë kësaj, për gjetje më të lehtë të zgjidhjeve për problemin e 
potencuar, u prezantua edhe hulumtim i cili u realizua nga eksperti i jashtëm i cili ofroi një qasje 
dhe pasqyrë më profesionale të gjendjeve dhe problemeve me të cilat po ballafaqohen refugjatët 
nga Kosova, me konstatime dhe rekomandime përkatëse për mënyrën e zgjidhjes së tyre.

Në kuadër të aktiviteteve promovuese, Mekanizimi Parandalues Nacional (MPN) përpiloi dhe 
broshurë të destinuar për refugjatët nga kriza Kosovare, me titull “Zgjidhje të përhershme dhe 
kthimi vullnetar”.
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Perceptimi i gjendjeve me respektimin e të drejtave të qytetarëve, përveç përmes punës 
lidhur me ankesat e parashtruara, Avokati i popullit këtë gjë e bën edhe përmes hulumtimeve 
për sfera të caktuara të cilat paraqesin bazë për përgatitjen e Raporteve të veçanta në të cilat 
detektohen sferat e sistemit dhe në bazë të tyre jepen rekomandime konkrete. Raportet më tutje 
përcillen nga institucionet përkatëse me qëllim të njoftimit të tyre dhe veprimit në drejtim të 
tejkalimit të gjendjeve të konstatuara.

Njëkohësisht, një pjesë e punës, jashtë asaj që quhet punë me lëndë, është edhe përcjellja, 
si dhe analiza e rregullativave ligjore, gjë që rezulton me dorëzimin e iniciativave për ndryshime 
ligjore në drejtim të përmirësimit të tyre, dhe me një qëllim të vetëm, mënjanimin e pengesave 
të cilat qytetarëve ua vështirësojnë realizimin e të drejtave të tyre.

RAPORTE TË POSAÇME NGA FUSHA E TË DREJTAVE TË 
FËMIJËVE DHE TË DREJTAVE SOCIALE

Qëllimi themelor i Hulumtimit të Avokatit të popullit, në pjesën e të drejtave të fëmijës për 
tu takuar me prindin me të cilin ai nuk jeton, ishte të konstatohet se cila është gjendja me reali-
zimin e të drejtës së kontakteve personale me prindin me të cilin ai fëmijë nuk jeton, efikasiteti 
i veprimit të qendrave kompetente për punë sociale, si në raport të mbrojtjes së të drejtave 
të fëmijës, gjithashtu edhe në drejtim të ngritjes së potencialeve prindërore për tejkalimin e 
gjendjeve konfliktuoze të cilat pasqyrohen mbi realizimin pa asnjë pengesë të kësaj të drejte të 
fëmijës. Rezultatet nga ky hulumtim janë përmbajtur në një raportin e veçantë për gjendjen me 
realizimin së drejtës së fëmijës për raporte individuale dhe kontakte me prindin me të cilin ai nuk 
jeton (kontakte personale) i cili është dorëzuar deri te institucionet kompetente

Mes tjerash, ky raport siguroi një pasqyrë të kohëzgjatjes së procedurave për sjelljen 
e aktvendimeve nga Qendrat kompetente ndërkomunale për ndihmë sociale në lidhje me të 
drejtën e raporteve personale dhe kontakteve fëmijë – prind. Pastaj, përfshirja e fëmijëve gjatë 
sjelljes së vendimeve nga ana e qendrave kompetente vendore për punë sociale, efikasiteti në 
realizimin e vendimeve për takimin e Qendrave për punë sociale, sfidat dhe masat eventuale në 
rastet e mosrespektimit të vendimit nga ana e prindit, si dhe masat për aktivitetet e Qendrave 
për ngritjen e vetëdijes për rolin dhe rëndësinë e prindërve në zgjidhjen e detyrave, obligimeve 
dhe të drejtave prindërore. 

Avokati i popullit në këtë hulumtim, mes tjerash, ka konstatuar se e drejta e fëmijës për 
realizimin e kontakteve të rregullta dhe kualitative me prindin realizohen me vështirësi, me çka 
po bëhet shkelja e njërës nga të drejtat themelore të fëmijës, gjë që ka një ndikim jashtëzakon-
isht të madh mbi zhvillimin dhe rritjen e tij të rregullt, me çka po veprohet në kundërshtim me 
Konventën për të drejtat e fëmijës dhe të Ligjit për familje. Gjithashtu, është konstatuar se nuk 
ka avancim të dukshëm në raport me të drejtat e fëmijëve që të realizojë takime me prindin me 
të cilin ai fëmijë nuk jeton, takimet të jenë në baza të rregullta si dhe realizimi i kësaj të drejte 
shumë shpesh varet nga vullneti i mirë i prindit me të cilin fëmija jeton. Mungesa e mekanizimit 
për përcjellje efikase të aktvendimeve dhe vendimeve për realizimin e të drejtës së realizimit 
të kontakteve personale të fëmijës me prindin me të cilin ai nuk jeton, të miratuara nga ana e 
Qendrës kompetente vendore për punë sociale, është njëra nga mangësitë e konstatuara, ku 
përfshihet edhe realizimi i mbikëqyrjes mbi të drejtën prindërore si masë, e cila shumë pak 
shfrytëzohet, kurse shumë rrallë ndërmerren masa ligjore ndaj prindit i cili e pengon realizimin e 
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kontakteve të fëmijës me prindin tjetër me të cilin ai nuk jeton, gjë që ka konsekuenca negative 
mbi fëmijën. 

Për tejkalimin e këtyre konstatimeve, Avokati i popullit në raportin e veçantë ka rekoman-
duar në të gjitha procedurat dhe vendimet lidhur me të drejtat e fëmijës, Qendrat kompetente 
për punë sociale si dhe gjykatat gjatë vendimit për besimin e fëmijës te prindi gjithmonë të ud-
hëhiqen nga interesi më i mirë i fëmijës, me ç’rast fëmija i cili është i aftë të formulojë mendimin 
e tij personal, ti sigurojnë të drejtën e shprehjes së mendimit të tij dhe ti kushtojnë vëmendjen 
e nevojshme në harmoni me moshën dhe pjekurinë e fëmijës. Njëkohësisht, të merren masat në 
rastet kur prindi e pengon të drejtën e mbajtjes së kontakteve personale si dhe kontakteve in-
direkte të fëmijës me prindin me të cilin ai nuk jeton dhe në atë kontekst të sanksionohet sjellja 
e tillë me ligj.

Në sferën e të drejtave të fëmijës, në fokus të veçantë të Avokatit të popullit vitin e kaluar, 
ishin fëmijët pa prindër të vendosur nëpër Entet publike. Me qëllim të përcaktimit të gjendjes 
dhe kushteve për realizimin e të drejtave të këtyre fëmijëve Avokati i popullit ka realizuar vizita 
në Entin publik “Shtëpia për foshnje dhe për fëmijë të vegjël në Manastir”, Enti publik për fëmijë 
pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore “11 Tetori” – Shkup, si dhe vizita e SOS Fshati i fëmi-
jëve – Shkup.

Vizitat kishin të vetmin qëllim, përcaktimin e gjendjes aktuale të kapaciteteve të vendosjes 
(kushteve hapësinore, ushqimit dhe mbrojtjes shëndetësore), sa është numri i fëmijëve / foshn-
jave të cilat janë vendosur në këto institucione, pastaj cili është ekipimi kadrovik i institucioneve, 
bashkëpunimi i tyre me institucionet kompetente, dhe në çfarë mase  respektohen dispozitat 
ligjore të cilat kanë të bëjnë me këtë kategori të fëmijëve.

Në bazë të vizitave, Avokati i popullit përpiloi dhe deri te institucionet kompetente dorëzoi 
një Raport të veçantë për kushtet dhe gjendjet për realizimin e të drejtave të fëmijëve pa prindër 
dhe pa përkujdes prindërorë, të vendosur nëpër Entet publike për përkujdesje në Republikën e 
Maqedonisë. 

Në këtë Raport janë dhënë konstatime përfundimtare sipas të cilave edhe më tutje zbato-
het përkujdes institucional si dhe mbrojtja e cila sigurohet për fëmijët pa prindër dhe përkrahje 
prindërore, përkundër tendencës së shtetit për një aktivizim më të madh të procesit të deinstitu-
cionalizimit, i cili nënkupton marrjen e aktiviteteve në drejtim të përgatitjes së shfrytëzuesve 
të cilat janë vendosur nëpër institucione, për kthimin tyre nëpër familjet biologjike apo ndoshta 
zbatimin e ndonjërës nga format e mbrojtjes jashtë institucionale (familje kujdestare, shtëpi – 
familje ose ndonjë shtëpi grupore). 

  Për shkak të numrit të madh të fëmijëve nëpër ente, pamundësohet trajtimi individual si 
dhe qasja ndaj çdo fëmije – shfrytëzues. Pamundësia për përkushtim të plotë në punën e kuadrit 
profesional i cili është shumë i vogël në numër, sjell deri te pakënaqësia dhe ndjenja “i padashur”, 
“fëmijë problematik”, te vet shfrytëzuesit, por edhe deri te mendimet dhe paragjykimet stere-
otipe në mjedis për këta fëmijë si “fëmijë të shtëpisë së fëmijëve pa përkujdesje prindërore”.

 Për shkak të kësaj që u tha më lartë Avokati i popullit, mes tjerash rekomandoi që të 
ndërmerren masa për ngritjen e kualitetit të përkujdesjes për fëmijët dhe për të rinjtë si shfrytë-
zues të shërbimeve, përmes aktiviteteve me vazhdimësi për deinstitucionalizim efikas të shfrytë-
zuesve të vendosur në këto institucione si dhe transformimi i enteve.

 Gjithashtu, Avokati i popullit rekomandoi që të përkrahen format e përkujdesit të lartë 
institucional me qëllim që fëmijëve tu sigurohet mbrojtje, përkrahje nga ana e familjes, vazh-
dimësi për përkujdesjen dhe përkushtimin, si dhe mundësinë që fëmijët e vegjël të formojnë 
një lidhje afatgjate të themeluar në besimin e ndërsjellë dhe respektin për të gjithë personat e 
përfshirë në shtëpinë e fëmijëve pa prindër dhe përkujdesje prindërore.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me lëndët e formuara nga ana e qytetarëve dhe 
shoqatave civile për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga çdo lloj i keqpërdorimit, e në këtë 
kuptim edhe nga keqpërdorimi i drogës dhe substancave të tjera psiko-trope, si dhe nga njo-
huritë se për fëmijët, përkatësisht personat në moshë nën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeçare të cilët 
kanë provuar, e në shumë raste janë bërë edhe të varur nga lloje të ndryshme të drogave, shteti 
nuk ka krijuar sistem për zbulimin e tyre dhe për parandalimin e tyre, nuk ka protokolle për 
shërim farmakologjik dhe psikiatrik, nuk ekziston as edhe një qendër e veçantë mjekësore për 
trajnimin e fëmijëve të varur nga droga, e në numër të mjaftueshëm nuk ka as kuadër të trajnu-
ar profesional për punë me fëmijë të cilët përdorin drogë, Avokati i popullit vendosi të realizojë 
një hulumtim të veçantë për këto gjendje.  
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Për këtë qëllim, Avokati i popullit dërgoi Pyetësor deri te Qendrat ndërkomunale për punë 
sociale , deri te sektorët për punë të brendshme pranë Ministrisë për punë të brendshme, deri 
te spitalet e përgjithshme dhe qendrat klinike, deri te Enti për përkujdesje  - Ranka Millanoviq, 
EEK Tetovë si dhe deri te Organizatat civile. Nga të dhënat e marra ka përpiluar një Raport të 
veçantë për gjendjen e fëmijëve të cilët janë të varur nga drogat dhe substancat tjera psiko-
trope, të cilin e dorëzoi deri te institucionet kompetente me qëllim të njoftimit me konstatimet 
dhe veprim në drejtim të rekomandimeve të dhëna.

Nga analiza e përgjigjeve të marra, është konstatuar se personat profesional të cilët puno-
jnë nëpër institucione në kompetencat e të cilëve është edhe mbrojtja e fëmijëve dhe interesi 
i tyre më i mirë, nuk e njohin rrezikun nga përdorimi i drogës dhe llojeve të tjera të substan-
cave psiko-aktive te fëmijët. Gjithashtu, institucionet të cilat janë kompetente për sigurimin e 
kujdesit përkatës si dhe përkujdesin e fëmijëve të cilët konsumojnë drogë, nuk kanë kuadro 
të mjaftueshëm profesional dhe të trajnuar, kurse nuk ekzistojnë edhe mjete të mjaftueshme 
teknike dhe kapacitete hapësinore për përkujdesje përkatëse dhe trajtim të fëmijëve të cilët 
janë përdorues të drogës si dhe të substancave tjera psiko-aktive.

 Në mungesë të këshillimoreve përkatëse, programeve për punë, si dhe të qendrave ditore 
për fëmijë të cilët janë përdorues të drogës dhe të substancave të tjera psiko-trope, në nivel 
qendror dhe lokal, si dhe mospasja e reparteve të veçanta nëpër institucionet shëndetësore të 
destinuara për mbrojtjen dhe trajtimin e personave që janë përdorues të drogave dhe llojeve 
të tjera të substancave, paraqesin një problem të madh gjatë menaxhimit me këtë dukuri devi-
juese. Njëkohësisht, problem i madh është edhe mungesa e programeve përkatëse për rehabil-
itim dhe risocializim në asnjë prej institucioneve kompetente. 

Konform kësaj, Avokati i popullit në raportin e veçantë rekomandoi përforcim dhe sendër-
tim të personave profesional nëpër institucione në kompetencat e të cilëve është mbrojtja e 
fëmijëve dhe interesi i tyre më i mirë në drejtim të njohjes së përdorimit të drogës dhe llo-
jeve të tjera të substancave psiko-aktive te fëmijët. Për menaxhim me këtë situatë është e 
domosdoshme të sigurohet kuadro profesional dhe përkatës nëpër institucionet të cilat janë 
kompetente të sigurojnë kujdes kompetent dhe përkujdes për fëmijët të cilët janë përdorues 
të drogave me teknikë përkatëse dhe me kapacitete hapësinore, me hapjen e këshillimoreve, 
përpilimin e programeve përkatëse për punë si dhe me hapjen e qendrave ditore për fëmijët të 
cilët janë përdorues të drogave dhe llojeve të tjera të substancave psiko-aktive në nivel lokal. 
Gjithashtu, është i nevojshëm edhe miratimi i programeve përkatëse për rehabilitim dhe riso-
cializim nëpër të gjitha institucionet kompetente të cilat punojnë me fëmijë në rrezik, e në këtë 
kuptim edhe me fëmijët të cilët janë përdorues të drogave dhe llojeve të tjera të substancave 
psiko-aktive.  

Në vitin raportues, Avokati i popullit me përkrahje financiare nga ana e UNICEF, si dhe në 
bashkëpunim me Shoqatën për teknologji asistuese, “Hapni dritaret” nga Shkupi, ka realizuar 
hulumtim në lidhje me atë se cila është gjendja me përfshirjen e personave që ballafaqohen 
me pengesa në Arsimin e mesëm, me çka përpiloi edhe një Raport të veçantë për përfshirjen e 
fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta nëpër Shkollat e mesme, të cilin e dorëzoi deri te 
institucionet kompetente. 

Nga analiza e të dhënave të fituara, Avokati i popullit në Raportin e veçantë, mes tjerash 
ka konstatuar se rregullativa ligjore nuk është plotësisht e harmonizuar me dispozitat e doku-
menteve kryesore ndërkombëtare në këtë sferë: KPLP , KPD dhe Deklarata nga Salamanka. Kjo 
e përfshin të drejtën e regjistrimit (qasjes) të nxënësve që ballafaqohen me pengesa në shkol-
limin e mesëm të rregullt. Gjithashtu, mungon mekanizmi për identifikim sistematik, eviden-
timin dhe përcjelljen e nxënësve që ballafaqohen me pengesa në shkollimin e mesëm të rregullt. 
Nga njëra anë, kjo në masë të madhe i zvogëlon edhe mundësitë e tyre arsimore, kurse nga ana 
tjetër, e vështirëson planifikimin e politikave arsimore.

Për këto arsye, dhe për përmirësimin e gjendjeve rekomandohet që të iniciohen ndry-
shime të rregullativës ligjore për harmonizimin e plotë të legjislativit kombëtarë me dokumentet 
kyçe ndërkombëtare në këtë sferë: Konventa për të drejtat e personave që ballafaqohen me 
pengesa, Konventa për të drejtat e fëmijëve si dhe Deklarata nga Salamanka, kurse ndryshimet 
ligjore të përpilohen në një proces participues të konsultimeve me personat të cilët ballafaqohen 
me pengesa dhe me familjet e tyre, sektorin civil, arsimtarë dhe përfaqësues të ekipeve profe-
sionale të shkollave të mesme, ekspertë dhe profesionistë etj. Gjithashtu, është e nevojshme që 
menjëherë të korrigjohet korniza ligjore për regjistrimin e fëmijëve që ballafaqohen me pengesa 
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në shkollimin e mesëm të rregullt, në përputhje me standardet ndërkombëtare, kurse arsimimi 
i rregullt duhet të bëhet opsioni i parë për fëmijët me pengesa e jo përjashtimi.

Edhe një sferë ishte në fokusin e hulumtimeve të Avokatit të popullit, me ç’rast përpiloi 
dhe deri te institucionet kompetente dorëzoi një Raport të veçantë nga hulumtimi i realizuar 
në lidhje me gjendjet me realizimin e së drejtës së ndihmës sociale në të holla në Republikën e 
Maqedonisë. 

Përkatësisht, në disa vitet e kaluara, Avokati i popullit sa i përket realizmit të të drejtave 
të mbrojtjes sociale, ka konstatuar një sërë gjendjesh për të cilat qytetarët nuk kanë mundur ti 
realizojnë disa nga të drejtat e konstatuara për mbrojtje sociale. Përkatësisht, në një numër të 
madh të rasteve, u kërkua intervenim nga ana e Avokatit të popullit në lidhje me realizimin e të 
drejtave të ndihmës në të holla, prolongimin e procedurave për vendosje në lidhje me kërkesat 
e qytetarëve, pagesa jo e rregullt e mjeteve, ose ndërprerja e të drejtës për shkak të pranimit të 
mjeteve në të holla përmes transferimit të shpejtë të mjeteve dhe pamundësisë për realizimin 
e së drejtës për shkak të detyrimit të rikthimit të mjeteve.

 Nga problemet me të cilat ballafaqohen shfrytëzuesit e të drejtës së ndihmës sociale në 
të holla, Avokati i popullit, mes tjerash ka konstatuar se Qendrat për punë sociale në pjesë më 
të madhe në lidhje me kërkesat e qytetarëve vendosin në afatin e paraparë ligjor. Shkaqet më 
të shpeshta për shkak të të cilave vjen deri te prolongimi i procedurës për sjelljen e vendimit 
në afat prej 60 ditëve janë: dorëzimi i vonuar i të dhënave elektronike nga ana e Ministrisë për 
punë të brendshme si dhe të Drejtorisë për të ardhura publike, mospasja e kushteve për reali-
zimin e mbikëqyrjes fillestare apo të përsëritur në shtëpinë e aplikuesit. Gjithashtu, pengesa 
eventuale më së shpeshti paraqitet për shkak të mos lidhjes së numrave social të qytetarit – 
shfrytëzuesit me llogaritë e transaksionit nëpër banka, dhe se Qendrat për punë sociale në një 
numër të vogël të rasteve kanë iniciuar procedura ligjore për kthimin e mjeteve të pranuara në 
mënyrë të pabazë, kurse është i vogël edhe numri i marrëveshjeve të lidhura për rikthimin e 
vullnetshëm të mjeteve. 

Për tejkalimin e mangësive të konstatuara, Avokati i popullit rekomandoi që të shqyrtohen 
mundësitë për thjeshtëzimin e  procedurave lidhur me grumbullimin e të dhënave të nevojshme 
përmes rrugës zyrtare si dhe dorëzimin e tyre me kohë deri te qendrat kompetente për shkak të 
vendosjes në afat kohor, si dhe të sigurohen kushtet materialo teknike, zyrtare si dhe kushtet 
tjera për punë në terren të personave zyrtarë, realizimi me kohë i kontrolleve si dhe dukshmëri 
më e madhe në teren nga ana e personave profesional të cilët vendosin në mënyrë kompetente 
në lidhje me kërkesat për ndihmë sociale. Një nga rekomandimet është edhe respektimi i afat-
eve ligjore për ndalesë për realizimin e së drejtës për ndihmë sociale si dhe për vazhdimësi pa 
pengesë të shfrytëzimit të së drejtës pas kalimit të afatit për ndalesë.

INICIATIVA PËR NDRYSHIME DHE PLOTËSIME TË LIGJËVE

Përcjellja e dispozitave (me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e popullit, 
të cilat filluan të zbatohen në mars të vitit të kaluar, për këtë qëllim është paraparë formimi i 
Seksionit të veçantë) ishte gjithashtu pjesë e punës jashtë-lëndëve të Avokatit të popullit. Nga 
ky aktivitetet buruan disa iniciativa për ndryshime ligjore qëllimi i të cilave është përmirësimi i 
dispozitave në drejtim të realizimit sa më efikas të të drejtave të qytetarëve. 

Së këtejmi, për tejkalimin e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët të cilët nuk janë 
regjistruar në librin e amzë të të lindurve, përkatësisht persona të cilët kanë ngelur pa identitet 
të pranuar nga aspekti juridik, emër personal dhe mbiemër, adresa e lindjes dhe pa numër të 
vetëm të amzës, Avokati i popullit dorëzoi një Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për procedurë jashtë-materiale. Me iniciativën është propozuar që të inkorporohet  Procedurë – 
kryesore e veçantë për përcaktimin e kohës dhe vendit të lindjes, me çka mund të pritet edhe 
tejkalimi i problemeve të personave të lartpërmendur, përkatësisht do të rregulloheshin çështjet 
e inicimit të procedurës, grumbullimin e njoftimeve për personat, seanca gjyqësore dhe realizimi 
i dëshmive, sjellja e vendimit dhe dorëzimi i tij deri te organi përgjegjës për udhëheqjen e evi-
dencës amzë për shkak të realizimit të së drejtës për regjistrim. Gjithashtu, me ndryshimin do 
të duhej të përcaktohet edhe afati në të cilin gjykata do ta miratonte vendimin, si dhe mundësia 
për lirimin nga taksa gjyqësore të këtyre personave.
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Gjatë përcjelljes së dispozitave nga sfera e mbrojtjes shëndetësore, Avokati i popullit 
vlerësoi se ka nevojë për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për sigurim shëndetësor në pjesën 
ku rregullohet mundësia e lirimit nga pagesa e participimit. Përkatësisht, dispozitat ekzistuese 
janë diskriminuese për shkak se ligji nga pagesa e participimit i liron shfrytëzuesit e ndihmës së 
përhershme në të holla, por jo edhe shfrytëzuesit e ndihmës materiale sociale. Duke u nisur nga 
ky fakt, Avokati i popullit, llogarit se duke pas parasysh atë që mbrojtja sociale është një sistem 
i masave, ndërsa njëra nga to duhet të jetë edhe mundësia që ata persona të jenë të liruar nga 
pagesa e participimit për shërim spitalor. 

Qeveria e informoi Avokatin e popullit se ministritë përkatëse kanë dhënë përkrahje për 
ndryshimet dhe plotësimet e propozuara.

Avokati i popullit deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ka dorëzuar një Iniciativë për 
ndryshime dhe plotësime të Ligjit për barna dhe mjete mjekësore, e cila kishte të bënte me të 
ashtuquajturin importin paralel të barërave, sepse duke e krahasuar procedurën midis importit 
të rregullt dhe atij paralel konstatoi parregullsi të cilat e vënë në dyshim kualitetin e barërave. 

Për këto shkaqe Avokati i popullit kërkoi të bëhen disa ndryshime ligjore. Edhe atë, të 
llogaritet vlerësim profesional i barërave nga ana e Komisionit dhe procedura siç është para-
parë edhe te importi i rregullt i barërave, të krijohet një regjistër i barnave nga importi paralel. 
Më tutje të kontrollohet çdo edicion i importuar, të shmanget mundësia e dhënies së lejes së 
përkohshme, por edhe të harmonizohen dispozitat e tërë ligjit, e në veçanti të procedurës për 
import paralel me rregullativën e Bashkimit Evropian në lidhje me prodhimin dhe lëshimin  në 
qarkullim të barërave. 

Avokati i popullit me iniciativë të vet, e në bazë të gjendjes së konstatuar për shkeljen 
e të drejtave të një numri të madh të qytetarëve, në përputhje me autorizimet e veta, deri te 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka dorëzuar Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për procedurë tatimore dhe të Ligjit për tatimet e pronës. Në këtë iniciativë kërkoi që të 
harmonizohet legjislativi, me qëllim që Drejtoria për të ardhura publike, Qyteti i Shkupit dhe 
komunat, aktvendimet për pagesë të detyrueshme në lidhje me kërkesat në të holla në bazë 
të llogarisë bankare e cila i takon personit fizik, detyrimisht ti përpilojnë në mënyrë që – do ti 
respektojnë kufizimet e përmbarimit, përkatësisht që të mos merret më shumë se një e treta 
e pagës mujore ose e pensionit mujor, të mos lejohet zbatimi i përmbarimit mbi të ardhura në 
bazë të mbrojtjes sociale, invalidore, ndihmës së njëhershme financiare, të ardhura fëmijërore 
etj. – të respektohet dinjiteti i debitorëve dhe i familjeve të tyre  - si dhe përmbarimi të jetë më 
i volitshëm për ta.

Duke i shqyrtuar problemet me martesat me të mitur, e me qëllim të uljes së numrit të tyre 
apo anulimin e tyre, Avokati i popullit deri te Qeveria ka dorëzuar Iniciativë për ndryshime dhe 
plotësime të Ligjit për familje, Kodit penal dhe Ligjit për arsim të mesëm. Kështu që, për Ligjin 
për familje është propozuar që të plotësohet me dispozitën me të cilën do të pengohet jeta e të 
miturve në një bashkësi jashtëmartesore, kurse në Kodin penal ndryshime të dispozitës në të 
cilën tani nuk është sanksionuar gjendja kur personi i pjekur jeton në bashkësi me personin i 
cili ka mbushur 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjet, e nuk ka mbushur 18 (tetëmbëdhjetë) vjet, me ose 
pa pëlqimin e prindit. Gjithashtu, Avokati i popullit, është i mendimit se me rëndësi të madhe 
për zgjidhjen e problemit me martesat e të miturve do të jetë edhe ndryshimi i Ligjit për arsim 
të mesëm ku duhet të krijohet si obligim për prindërit që të lajmërojnë kur fëmijët e tyre e 
lëshojnë procesin arsimor, për shkak të krijimit të bashkësisë martesore ose jashtë martesore 
të fëmijëve të tyre.

Avokati i popullit për këtë iniciativë mori informacion nga Qeveria e Republikës së Maqe-
donisë se e njëjta është përkrahur nga ministritë kompetente.

Duke konstatuar se normat ekzistuese ligjore nga Ligji për mbrojtjen e fëmijëve që kanë 
të bëjnë me kompensimin për fëmijën e tretë, me të cilin është paraparë se ky kompensim i 
takon vetëm nënës, por jo edhe babait, po krijojnë pabarazi dhe pasiguri juridike, Avokati i 
popullit deri te Ministria për punë dhe politikë sociale, ka dorëzuar iniciativë për ndryshime dhe 
plotësime të këtij Ligji. Përkatësisht, Avokati i popullit është i mendimit se është i nevojshëm 
një ndryshim dhe plotësim përkatës, me qëllim që të precizohet dhe të rregullohet e drejta e 
realizimit të kësaj shtese fëmijërore në mënyrë të barabartë për të dy prindërit, përkatësisht 
ose nëna ose babai të mund të realizojnë këtë të drejtë, përderisa i plotëson kushtet e parapara 
ligjore, si dhe të shqyrtohet mundësia e gjetjes së aktvendimit përkatës ligjor për prindin i cili 
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është shfrytëzues i të drejtës për mbrojtje sociale që të mund të realizojë të drejtën e shtesës 
fëmijërore për fëmijën e tretë.

Në vitin raportues, Avokati i popullit deri te Gjykata kushtetuese ka dorëzuar propozim 
për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Vendimit të këshillit të komunës së Ma-
vrovës dhe Rostushës, me të cilin atyre iu imponua obligimi që pronarët e vikend shtëpizave të 
paguajnë një kompensim prej 600,00 (gjashtëqind) denarë për pastrimin e borës nëpër rrugët 
dhe rrugicat lokale në periudhën e dimrit.

Përkatësisht, Avokati i popullit ka konstatuar se Këshilli nuk ka kompetenca për sjelljen e 
një vendimi të këtillë, si dhe se vendimi në kundërshtim me Kushtetutën ka nxitur pabarazi te 
qytetarët, përkatësisht se të njëjtit janë të diskriminuar sepse i njëjti nuk vlen edhe për per-
sonat të cilët jetojnë nëpër fshatrat Hanet e Mavrovës, Mavrovë dhe Rostushë.



KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUN-
IMI I AVOKATIT TË POPULLIT 
ME TRUPAT DHE ASOCIACI-
ONET NDËRKOMBËTARE
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Avokati i popullit edhe këtë vit raportues, mori pjesë aktive në takimet dhe manifestimet të 
cilat u organizuan nga ana e asociacioneve dhe rrjeteve të Ombudsmanëve.  

Në prill u realizua konferenca me rastin e fillimit të projektit të ri të Këshillit të Evropës, 
qëllimi i të cilit ishte krijimi i rrjetit të Mekanizmave Parandalues Nacional (MPN) në Bashkimin 
Evropian dhe më gjerë, si dhe harmonizimi i punës së trupave të Mekanizmave Parandalues Na-
cional (MPN) në Evropë. Projekti ka përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian, kurse konfer-
enca dyditore u realizua në selinë e Këshillit të Evropës në Strasburg, në Republikën e Francës. 
Gjatë dy ditëve punuese, në konferencë u diskutua për forcimin e rolit të Mekanizmave Paranda-
lues Nacional (MPN) në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vendet e privimit nga liria, por edhe 
funksionaliteti i tyre në terren. Takimi i dytë koordinues në korniza të këtij projekti u realizua dy 
muaj më vonë kur publikisht u shqyrtuan dhe u diskutuan Rregullat e migrimit evropian.

Në organizim të Komisionit për luftë kundër racizmit dhe jo tolerancës – EKRI,  pranë 
Këshillit të Evropës në Strasburg, u realizua seminari për trupat e specializuar në temë: “Re-
vizioni i rekomandimit të përgjithshëm numër 2 ose (GPR) No. 2”, në të cilin mori pjesë edhe për-
faqësues i Avokatit të popullit. Nëpër disa sesione të këtij seminari dyditorë, përmes më shumë 
diskutimeve u përfshinë propozimet pozitive dhe negative nga grupi punues për përpilimin e 
draft tekstit për Rekomandimin e dytë të përgjithshëm të Komitetit të EKRI-t, e që ka të bëjë me 
“Trupat e specializuara për luftë kundër racizmit, ksenofobisë, antisemitizmit dhe in tolerancës 
në nivel nacional”.

Promovimi si pjesë e Parimeve të Parisit si dhe zbatimi i tyre në procesin e punës së Institu-
cioneve nacionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, bashkëpunimi me sektorin civil, si dhe 
zbatimi në punën e Qëllimeve të qëndrueshme zhvillimore, ishin pjesë e temave të Akademisë 
e cila në organizim të Rrjetit Evropian të institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut (EN-
NHRI) dhe OBSE / ODIHR u realizua në Poznan, në Republikën e Polonisë, e në të cilën mori pjesë 
edhe përfaqësues i Avokatit të popullit. 

Në këtë Akademi, mes tjerash, u shkëmbyen përvoja në pikëpamje të punës me personat 
me nevoja të veçanta, të drejtat nga sferat e mbrojtjes sociale, barazisë gjinore, si dhe për 
mënyrat dhe nevoja e shkëmbimit të informatave në suaza të ENNHRI. 

Avokati i popullit, z. Ixhet Mehmeti, mori pjesë në seminar edhe në Takimin e përgjithshëm 
të Rrjetit Evropian të institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut, që u mbajt në nëntor në 
Bruksel, Belgjikë.

Në Kuadër të Asamblesë, u zgjodh edhe anëtari alternativ i Nënkomitetit për akreditim 
pranë Aleancës globale të institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut (GANHRI), kurse u 
miratua edhe dispozita për rritjen e anëtarësimit të vendeve anëtare të këtij rrjeti, me qëllim të 
rritjes së efikasitetit të tij si dhe aktivitetit më të madh në planin projektues.

Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti, në cilësinë e mbikëqyrësit në Këshillin drejtues të Agjen-
cisë për të drejta fondamentale të Bashkimit Evropian, FRA, për herë të parë mori pjesë në 
takimin dyditorë të Këshillit, që u mbajt në dhjetorë në Vjenë të Austrisë. 

Në kuadër të takimit dyditësh, z. Ixhet Memeti ka realizuar takime me përfaqësues të 
strukturës drejtuese të Agjencisë, z. Joanis Dimitrakopullos, shef i Seksionit për të drejta dhe 
barazi të qytetarëve si dhe me z. Anderas Akardo, shef i Kabinetit të drejtorit të Agjencisë, me 
ç’rast ai u njoftua me aktivitetet e FRA-së në sferën e të drejtave dhe lirive të njeriut. Në takim 

BASHKËPUNIMI ME TRUPAT DHE INSTITUCIONET NDËRKOMBËTARE
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të ndarë ka biseduar edhe me drejtorin e Agjencisë, z. Majkëll Oflaerti, me të cilin edhe i kon-
traktoi aktivitetet vijuese në lidhje me përfshirjen e Republikës së Maqedonisë në punën e 
Agjencisë, si dhe vizita e tij e vendit në gjysmën e dytë të vitit 2018.

Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti shprehu falënderimin që Republikës së Maqedonisë i 
është shprehur nderi i madh që të bëhet vendi i parë mbikëqyrës nga rajoni i Ballkanit perëndi-
mor, si dhe nderimet personale që pikërisht ai është i zgjedhur që ta ushtroj këtë rol në veçanti 
të rëndësishëm për shtetin.

Në takimin dyditorë, morën pjesë përfaqësues nga të gjitha vendet – anëtare të BE-së 
dhe u diskutua për atë që është punuar nga ana e Agjencisë për vitin 2017, por gjithashtu u 
diskutua edhe për aktivitetet vijuese të parapara për vitin 2018, si dhe për një afat më të gjatë 
në periudhë prej katër viteve deri më vitin 2022.

Përfaqësuesi i Avokatit të popullit mori pjesë në evenimentin dyditorë në Bukuresht,  në 
Republikën e Rumanisë në korniza të të cilit u realizua edhe Kuvendi i përgjithshëm i Institutit të 
Ombudsmanit Evropian (IOE), si dhe konferenca për të drejtat e njeriut, me rastin e 20 (njëzet) 
vjetorit të ekzistimit të Institutit të Ombudsmanit në Rumani. 

Në kornizat e Kuvendit të përgjithshëm të IOE-së u rizgjodhën anëtarët e vjetër – të ri të 
këtij trupi ndërkombëtarë, përkatësisht, këshillit drejtues, këshillit mbikëqyrës, sekretarit të 
përgjithshëm etj.

Gjatë kohës së konferencës e cila u nda në dy pjesë dhe në të cilën u diskutua për pavarës-
inë politike të institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut, si dhe për rolin që këto institu-
cione e kanë në eliminimin e diskriminimit, diskutim të vet kishte edhe përfaqësuesi i Avokatit 
të popullit të Republikës së Maqedonisë, duke folur për funksionimin e pavarur të institucionit në 
Republikën e Maqedonisë.

BASHKËPUNIMI NË NIVEL EVROPIAN

Mbrojtja e të drejtave të migrantëve, sërish e tërhoqi vëmendjen e Ombudsmanëve të 
rajonit, ndaj në organizim të Kuvendit të madh në Turqi, edhe zyra e Ombudsmanit në Ankara, 
Republika e Turqisë, u realizua simpoziumi i katër i Institucioneve të Ombudsmanëve, kushtuar 
krizës së migrantëve. Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti, në diskutimin e tij foli për respektimin 
e të drejtave të personave që transitojnë si dhe për gatishmërinë e shteteve për ta respektuar 
deri në fund parimin e solidaritetit. Ai potencoi se edhe përskaj paralajmërimeve të shumta për 
rreziqet dhe sfidat, mos mbajtja e llogarisë dhe politikat e papërgjegjshme të shteteve rezultuan 
me shkelje masovike të të drejtave të migrantëve dhe refugjatëve dhe deri te krijimi i rreziqeve 
direkt në lidhje me sigurinë e tyre, por edhe për sigurinë e shteteve dhe të qytetarëve.

Me rastin e shënimit të jubileut, 25 (njëzet e pesë) vite ekzistim i Avokatit të popullit në 
Republikën e Kroacisë, Avokati i popullit mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare të organizuar 
për atë rast, ku mes tjerash u bisedua edhe për temat aktuale siç është çrrënjosja e terrorizmit si 
dhe liria e fjalës, kurse u diskutua edhe për krijimin e ambientit për jetë të përbashkët të bashkë-
sive të ndryshme, për respektimin e dallimeve dhe proceseve integruese. 

Përfaqësues i Avokatit të popullit, mori pjesë në evenimentin e organizuar me rastin e pro-
movimit të Raportit të veçantë të Ombudsmanit në Greqi, për rrjedhat migruese dhe për mbro-
jtjen e të drejtave të migrantëve. Manifestimi dyditorë u realizua në Athinë. Në manifestim u 
prezantua gjendja me migrantët si dhe realizimi i mbrojtjes së të drejtave të tyre, kushtet nëpër 
kampet e migrantëve, si dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet vendi që nga fillimi i krizës së emi-
grantëve e deri më sot. Diskutimi në mes Ombudsmanëve të rajonit përfshiu më shumë tema, 
mes të cilave edhe përforcimin e bashkëpunimit në mes institucioneve relevante nacionale në 
nivel rajonal, si dhe rritjen e rrjedhave të informacioneve në mes tyre. Në manifestim u kontrak-
tuan aktivitetet e përbashkëta iniciale, në drejtim të përforcimit të kapaciteteve të institucioneve 
përmes shkëmbimit të përvojave. 

BASHKËPUNIMI NË NIVEL RAJONAL
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Avokati i popullit, z.Ixhet Memeti, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare, e cila u 
realizua në Lubjanë, në Republikën e Sllovenisë, e në të cilën u diskutua për “Pjesëmarrjen e 
opinionit në miratimin e dispozitave që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor”, organizuar nga ana 
e zyrës së Avokatit të popullit të Republikë së Sllovenisë.

Në Konferencë, Ombudsmanët e vendeve të ish republikave Jugosllave – Maqedonia, 
Kroacia, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Serbia dhe Mali i Zi, nënshkruan Deklaratë 
për bashkëpunim në sferën e mjedisit jetësor dhe të drejtave të njeriut, në kuadër të të cilave 
do të shkëmbehen dituritë dhe praktikat më të mira, e përmes së cilave u obliguan të krijojnë 
parakushte për bashkëpunim më të afërt në sferën e mbrojtjes dhe të mjedisit jetësor.

Në marrëveshje të ndërsjellë u pajtuan që viti i parë i kryesisë së Sllovenisë me rrjetin, 
të zhvillohet përmes takimeve të rregullta vjetore, konferenca ose takime të përfaqësuesve 
të rrjetit, takime tematike, vizita të përbashkëta të sferave të degraduara, shkëmbimi i njo-
hurive dhe shkathtësive, si dhe i dokumenteve, informacioneve dhe raporteve. Në Deklaratë, 
gjithashtu, potencohet se e drejta e mjedisit të shëndoshë jetësor, është njëra nga të drejtat 
themelore njerëzore (gjenerata e tretë), realizimi i së cilës kërkon miratimin e masave siste-
more në të gjitha vendet si dhe çështjet për mjedis të sigurt, të shëndoshë dhe të pranueshëm 
është e rëndësishme për të gjitha vendet fqinje, e në veçanti për mjedisin jetësor ndërkufitarë 
dhe global. 

Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti, mori pjesë në manifestimin dyditorë në Stamboll, në 
Republikën e Turqisë, në kornizat e të cilit u realizua konferenca ndërkombëtare e Ombudsma-
nëve nga Evropa, Azia dhe Afrika, kushtuar rolit dhe efikasitetit të institucioneve të Ombuds-
manit si dhe problemeve me të cilat ato ballafaqohen gjatë veprimit në lidhje me parashtresat. 
Në Konferencë, prezantime të veta kishin edhe Ombudsmanë nga më shumë vende, të cilët 
diskutuan për rëndësinë që kanë institucionet nacionale për të drejtat e njeriut nëpër vendet e 
tyre, në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Krahas Konferencës, gjatë ditës së dytë u realizua edhe takim i Këshillit drejtues të Aso-
ciacionit të Ombudsmanëve dhe mediatorëve të Mediteranit (OMD), në të cilin u shqyrtuan 
aktivitetet e realizuara deri më tani të Asociacionit, u miratua plani i ri për punë i vitit 2018, e 
gjithashtu u kontraktuan edhe hapat fillestarë për realizimin e Konferencës në Shkup për vitin 
2018, kur do të shënohet 10 (dhjetë) vjetori i ekzistimit të Asociacionit, por edhe 20 (njëzet) 
vjetori i ekzistimit të institucionit Avokati i popullit të Republikës së Maqedonisë.

Për rëndësinë e mbajtjes së Konferencës në Shkup, foli edhe Avokati i popullit, me fokus 
të veçantë në hapjen solemne të dy jubileve, 10 (dhjetë) vite nga themelimi i Asociacionit të 
Ombudsmanëve dhe mediatorëve të Mediteranit OMD si dhe 20 (njëzet) vite nga themelimi i 
institucionit Avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë.

Përfaqësues nga zyra e Avokatit të popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) në 
tetor të vitit 2017, mori pjesë në sesionin e trajnimit, organizuar nga Asociacioni i Ombuds-
manëve të Mediteranit në Kazablankë, Marok, ku nikoqir ishte Mediatori i Mbretërisë së Maro-
kut. Tema e sesionit të trajnimit ishte: “Deontologjia e forcave të sigurimit si dhe të drejtat e 
migrantëve gjatë kohës së lëvizjeve të tyre migratore: roli i institucioneve të Ombudsmanit”, 
ndërsa në të njëjtën morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Ombudsmanit nga gjithsej 
16 vende të mediteranit, si dhe përfaqësues të lartë të më shumë institucioneve joqeveritare 
dhe ndërkombëtare. Trajnimi u nda në më shumë module, ku pjesëmarrësit kishin mundësinë 
ti ndajnë përvojat e tyre në lidhje me temën si dhe njëkohësisht të identifikohen praktikat pozi-
tive dhe negative të veprimit në secilin prej shteteve.
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Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %

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 70 2,17

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 3,52 152 4,72

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 53 1,64

Jurisprudenca 883 29,22 744 20,5 757 18,7 732 17,2 710 16,34 732 19,37 901 21,2 850 19,32 577 15,28 576 17,87

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 6,49 157 4,87

Marrëdhëniet e punës 253 8,37 389 10,7 365 9,03 412 9,68 306 7,04 246 6,51 299 7,04 265 6,02 155 4,11 199 6,17

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 11 0,34

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 2,2 101 3,13
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 3,58 138 4,28

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 17 0,53

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 2,81 119 3,69

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 4,37 158 4,90

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 22 0,68

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 27,52 510 15,82

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

317 10,49 361 9,94 401 9,92 360 8,46 272 6,26 261 6,9 239 5,62 224 5,09 174 4,61 125 3,88

Të drejtat e konsumatorëve 147 4,86 277 7,63 553 13,7 673 15,81 948 21,81 646 17,09 486 11,44 368 8,36 309 8,19 281 8,72

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45 257 5,84 198 5,25 264 8,19

Persona me nevoja të 
veçanta

10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2 15 0,4 5 0,16

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 25 0,78

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 4,5 240 7,45

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3223 100

2017

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA     

201620142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

 Pasqyra nr.1

Në vitin raportues, Avokati i popullit ka punuar gjithsej 4.185 parashtresa nga të cilat në 
periudhën raportuese u pranuan gjithsej 3.223 nga 3.387 parashtrues (qytetarë - parashtrues, 
organizata, shoqata), kurse pjesa tjetër prej 962, u bartën nga viti i kaluar.

Numri më i madh i parashtresave 2.288 u pranuan personalisht nga parashtruesit në zyrat e  
Avokatit të popullit, me postë 540, me postë elektronike 177, përmes web faqes 134, me njoftime 
përmes telefonit 33, me telefaks 2, kurse 49 parashtresa janë formuar me iniciativë personale.

Avokati i popullit vazhdoi me pranimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve në zyrën e tij në 
Shkup, si dhe në zyrat në Manastir, Kërçovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Strumicë, me çka i 
këshilloi se në cilën mënyrë dhe para cilit organ mund të drejtohen për mbrojtje ose realizimin e 
të drejtave, atëherë kur në përputhje me kompetencat Avokati i popullit nuk mund të ngre pro-
cedurë në lidhje me kërkesat e tyre. 

Konstatimi se qytetarët gjithnjë e më shumë Avokatin e popullit e identifikojnë si organ para 
të cilit ata mund të drejtohen për këshillë ose për mbrojtjen e të drejtave të tyre u konfirmua 
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edhe këtë vit. Për këtë qëllim e duke i pasur parasysh edhe rastet e shpeshtuara të drejtimit 
të qytetarëve për shkak të pamundësive për shkaqe financiare që të angazhojnë një avokat, 
Avokati i popullit e përsërit rekomandimin për përforcimin e sistemit për ndihmë juridike falas 
me qëllim që të njëjtën ta plotësojnë ata qytetarë të cilët janë në gjendje të vështirë dhe të 
pavolitshme financiare dhe materiale, dhe të cilët për këto shkaqe nuk mund ti lejojnë vetes 
angazhimin e përfaqësuesit juridik në procedurë gjyqësore ose administrative. 

Këtë vit raportues, zyra e Avokatit të popullit në Shkup ka vepruar në lidhje me 1.854 
parashtresa, zyra në Tetovë ka vepruar në lidhje me 371 parashtresa, zyra në Manastir ka 

Shtip
4% Tetovë

12%

Strumicë
6%

Shkup
57%

Kërçovë
5%

Kumanovë
7%

Manastir
9%

vepruar në lidhje me 296 parashtresa, 
zyra në Kumanovë ka vepruar në lidhje 
me 216 parashtresa, zyra në Strumicë 
ka vepruar në lidhje me 190 parash-
tresa, zyra në Kërçovë ka vepruar në 
lidhje me 155 parashtresa, si dhe zyra 
në Shtip ka vepruar në lidhje me 142 
parashtresa.

Nga gjithsej 3223 parashtresa të pranuara për vitin 2017, numri më i madh prej tyre 1496 
ose 46,42% kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave nga ana e shërbimeve publike dhe institu-
cioneve publike, 1017 ose 31,55% kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave nga ana e pushtetit 
qendror, me mbi 279 parashtresa ose 8,66% janë shkelur të drejtat nga ana e autoriteteve 
lokale, me mbi 144 parashtresa ose 4,47% janë shkelur të drejtat nga ana e personave juridikë, 
në mbi 39 parashtresa ose 1,21% kishte shkelje të të drejtave, si nga pushteti qendror ashtu 
edhe nga autoritetet lokale, e në mbi 248 parashtresa ose 7,69% të parashtruesve ankohen për 
shkeljen e të drejtave nga subjekte tjera.

Fotografia nr.1

248

1496

279

144

1017

39

Tjera

Shërbime dhe institucione publike

Pushteti lokal

Persona juridikë

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Grafiku nr .1

Këtë vit raportues, numri i qytetarëve parashtrues të cilët janë deklaruar për përkatësinë e 
tyre etnike është zvogëluar për 10%. Pothuajse 1350 qytetarë ose 41,91% të qytetarëve të cilët 
kanë parashtruar ankesa, nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Analiza e të dhënave 
flet se një gjë e tillë është vlerësuar pothuajse në të gjitha sferat, në veçanti në disa prej tyre. 
Shembull, në sferën e mos diskriminimit edhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat nga gjithsej 
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 70 1 20 69 10 2 1 2 3 1 50

Autorizime policore 152 1 6 6 173 88 23 4 2 1 54 1

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 53 1 16 37 12 11 1 3 1 2 7

Jurisprudenca 576 1 1 13 567 216 97 3 9 2 3 7 16 212 2

Mbrojtja dhe siguria sociale 
157 3 5 150 52 37 1 13 1 3 43

Marrëdhëniet e punës 199 2 11 214 79 5 2 1 1 126

Çështje të banimit 11 11 3 2 6

Mbrojtja shëndetësore 101 3 6 92 20 6 35 1 1 29

Sigurimi pensional dhe invalidor 
138 1 5 132 57 17 1 4 1 3 48 1

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 
17 1 1 15 8 7

Të drejtat e fëmijëve 119 11 13 148 26 7 8 1 3 103

Urbanizmi dhe ndërtimi 158 2 21 152 53 8 4 1 8 78

Mjedisi jetësor 22 1 24 8 1 15

Financat 510 2 509 248 166 2 11 1 13 68

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
125 1 3 125 54 8 1 1 1 5 55

Të drejtat e konsumatorëve 281 7 300 126 25 10 2 1 3 132 1

Entet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 264 1 18 14 251 15 15 8 4 209

Persona me nevoja të veçanta
5 1 4 1 3

Të drejtat zgjedhore 25 25 9 16

Të tjera 240 5 1 22 223 96 32 1 2 1 89 2

GJITHSEJ: 3223 12 49 166 3221 1181 459 9 117 5 14 14 65 1350 7

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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PËRKATËSIA ETNIKE

 Pasqyra nr. 2

70 parashtresa, 50 qytetarë nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Në autorizimet e 
policisë dhe gjendjeve të qytetarëve nga gjithsej 205 parashtresave, në 61 parashtresa, nuk 
e kanë potencuar përkatësinë e tyre etnike, në sferën e marrëdhënieve të punës në 126 raste 
qytetarët nuk janë deklaruar në lidhje me përkatësinë e tyre etnike. E njëjta ndodh edhe te kat-
egoritë e cenuara dhe të rrezikuara të qytetarëve, në sferën Të drejtat e fëmijëve dhe persona 
me nevoja të veçanta, ku prej gjithsej 124 parashtresave pothuajse në 106 parashtruesit nuk e 
kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. 

Avokati i popullit duke i pasur parasysh sferat në të cilat qytetarët kërkojnë mbrojtje, e 
gjatë kësaj dëshirojnë që në formularin për parashtresa të mos figurojë përkatësia e tyre etnike,  
konstaton se qytetarët kanë frikë se nëse e deklarojnë përkatësinë e tyre etnike kjo gjë do të 
paraqesë një pengesë të madhe për realizimin e të drejtave të tyre.
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Nga numri i përgjithshëm i parashtruesve të ankesave 58,09% ose 1871 qytetarë e kanë 
deklaruar për përkatësinë e tyre etnike. 

Numri më i madh i qytetarëve të cilët e kanë deklaruar për përkatësinë e tyre etnike janë 
Maqedonas 1181 ose 36,67%, 459 ose 14,25% qytetarë të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e 
tyre etnike janë Shqiptarë, apo i takojnë bashkësisë etnike shqiptare, 117 ose 3,63% qytetarë 
të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike janë Romë; 65 ose 2,02 % qytetarë të cilët 
e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike janë turq; 14 ose 0,43% qytetarëve të cilët e kanë 
deklaruar  përkatësinë e tyre etnike janë Vlleh, po aq qytetarë janë deklaruar Boshnjakë; 9 
ose 0,28% janë serb; 7 ose 0,22% i takojnë bashkësive të tjera etnike, kurse numri më i vogël 
i parashtresave 5 ose 0,16% janë qytetarë parashtrues të ankesave të cilët janë deklaruar si 
Maqedonas – myslimanë.

 Pasqyra nr.3

Qyteti Viti 2016 Viti 2017 Qyteti/Shteti Viti 2016 Viti 2017

Berovë 6 2 Negotinë 17 20

Manastir 359 233 Ohër 88 77

Bogdanci 3 5 Pehçevë 2 5
Vallandovë 4 5 Prilep 71 62
Veles 39 43 Probishtip 11 11
Vinicë 9 7 Radovish 12 29

Dibër 12 15 Resnjë 15 7
Dellçevë 5 4 Shkup 1289 1291

Demir Hisar 8 5 Strugë 32 20

Demir Kapi 3 3 Strumicë 190 171
Dojran 1 1 Sveti Nikollë 13 12
Gjevgjeli 18 21 Tetovë 622 306

Gostivar 123 102 Shtip 146 119

Zletovë 3 Austri 1

Kavadar 38 40 Bosnjë e Hercegovinë 1

Kërçovë 144 134 Bullgaria 1

Koçan 39 25 Gjermani 2

Kratovë 5 4 Poloni 1

Kriva Palankë 22 20 Serbi 8 4

Krushevë                                              9 8 Slloveni 1
Kumanovë                                          251 228 Turqi 1

Mak. Kamenicë                     2 1 Hungari 1
Mak. Brod 14 13 Mali i Zi 1
Mavrovë 1 Nuk është cekur qyteti ose 

shteti 135 166

3775 3223

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 sfera e: jurisprudencës 576 ose 17,81%; 
nga financat dhe puna financiare 510 ose 21,87%; nga të drejtat e konsumatorëve (kompen-
sime komunale si dhe kompensime të tjera) 281 ose 12,05%, nga institucionet ndëshkuese – 
korrektuese dhe edukuese - korrektuese 264 ose 11,32%; nga marrëdhëniet e punës 155 ose 
6,65%; urbanizëm dhe ndërtim 158 ose 6,78%; nga mbrojtja sociale 157, përkatësisht 6,73%; 
nga sfera e mbrojtjes së të drejtave gjatë autorizimeve policore 152 ose 6,52%; sigurimi pen-
sional dhe invalidor 138 ose 5,92%; nga sfera pronësoro - juridike 125 ose 5,36%; mbrojtja e të 
drejtave të fëmijëve 119 ose 5,10%; mbrojtja shëndetësore 101 ose 4,33%; mos diskriminimi 
dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 70 ose 3,00%; gjendjet qytetare dhe punë tjera të brend-
shme 53 ose 2,27%; të drejtat zgjedhore 25 ose 1,07%, mjedisi jetësor 22 ose 0,94%; arsimi, 
shkenca, kultura dhe sporti 17 ose 0,73%; marrëdhëniet strehimore 11 ose 0,47%; fëmijët ose 

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 70 89 20 90 1 47 1 31 21 6 4 75 15

Autorizime policore 152 179 85 237 1 6 109 3 27 15 2 10 130 107

Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 53 53 46 99 1 29 22 16 4 2 49 50

Jurisprudenca 576 580 177 753 2 1 459 1 114 112 2 1 574 179

Mbrojtja sociale 157 155 58 215 3 115 56 46 2 8 1 163 52

Marrëdhëniet e punës 199 225 54 253 2 119 13 50 30 6 14 2 168 85

Çështje të banimit 11 11 4 15 13 0 13 2

Mbrojtja shëndetësore 101 98 19 120 3 60 1 35 24 7 4 92 28

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 138 137 27 165 92 1 41 33 1 7 1 127 38

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 17 16 10 27 1 6 16 14 2 20 7

Të drejtat e fëmijëve 119 161 12 131 11 58 7 50 40 8 2 1 113 18

Urbanizmi dhe ndërtimi 158 173 48 206 2 116 2 26 20 4 2 144 62

Mjedisi jetësor 22 25 3 25 18 1 2 1 1 21 4

Financat 510 511 158 668 151 1 470 447 5 18 604 64

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

125 128 34 159 1 89 1 41 32 1 8 124 35

Të drejtat e konsumatorëve 281 307 48 329 224 1 2 50 31 4 15 262 67

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 264 265 53 317 1 18 156 19 55 46 5 4 1 227 90

Persona me nevoja të 
veçanta 5 4 1 6 1 2 1 2 1 1 5 1

Të drejtat zgjedhore 25 25 26 51 28 11 5 5 1 38 13

Të tjera 
240 245 79 319 5 1 167 3 38 36 1 1 3 1 212 107

GJITHSEJ: 3223 3387 962 4185 12 49 2058 1 57 1137 970 63 104 10 1 0 3161 1024

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01. DERI MË DATË 31.12.2017
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 Pasqyra nr .4
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2017

Grafiku nr.2

Në sferën e mos diskriminimit dhe përfaqësimit drejtët drejtë dhe adekuat, u pranuan 
70 parashtresa, me ç’rast u kërkua mbrojtje nga diskriminimi në të gjitha bazat.  Numri më i 
madh, përkatësisht 17 kishin të bëjnë me shqetësimet në vendin e punës, 9 kishin të bëjnë me 
diskriminimin në bazë etnike, kurse 6 kishin të bëjnë me diskriminimin në bazë të mbrojtjes 
shëndetësore. Nga gjithsej 90 parashtresave në bazë të të cilave edhe veproi Avokati i popullit 
(20 parashtresa janë bartur nga viti i kaluar), në 31 raste është konstatuar shkelje, me ç’rast 
janë dorëzuar sugjerime dhe rekomandime nga organet kompetente. Në 21 raste u pranuan re-
komandimet dhe sugjerimet e Avokatit të popullit, kurse për 4 raste jemi në pritje të përgjigjes. 
Në 6 raste, Avokati i popullit e ka ndërprerë procedurën, sepse në bazë të shkeljes së konstatuar 
i ka marrë të gjitha masat ligjore që janë në kompetencat e tij, kurse organi duke mos pranuar 
atë që i është sugjeruar / rekomanduar nga ana e Avokatit të popullit, nuk pranoi se kryen dis-

personat me nevoja të veçanta 5 ose 0,21%; si dhe nga sferat tjera për të cilat u pranuan 240 
ose 10,29% parashtresa.
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Grafiku nr .3
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Në lidhje me parashtresat nga sfera e të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të 
veçanta nga gjithsej 124 parashtresa, 42 ose 33,87% kanë të bëjnë me të drejtën e fëmijëve 
në familje, përkatësisht për realizimin e marrëdhënieve personale si dhe të kontakteve direkt 
me prindin me të cilin ata fëmijë nuk jetojnë, 30 parashtresa ose 24,19% kanë të bëjnë me 
shkeljen e të drejtës për arsim fillor dhe të mesëm, 9 ose 7,26% të parashtresave kanë të bëjnë 
me mbrojtjen sociale, 9 ose 7,26% të parashtresave kanë të bëjnë me dhunën që ushtrohet 
mbi fëmijët në familje, çerdhe, shkollë, institucion për përkujdesje si dhe organ apo institucion 
tjetër, 7 ose 5,65% të parashtresave kanë të bëjnë me kompensimin në të holla për fëmijë, po 
aq parashtresa 7 ose 5,65% janë për regjistrim në librin amzë të të lindurve, 5 ose 4,03%, të 
parashtresave kanë të bëjnë me të drejtat gjatë përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve në in-
stitucion, po aq parashtresa 4 ose 3,23% për informacione të dëmshme për  rritje dhe zhvillim 
normal të fëmijëve, 1 ose 0,81% të parashtresave për shkeljen e të drejtave për shkak të fitimit 
të bursave apo kredive 6 ose 4,84% të parashtresave të cilat kanë të bëjnë me shkeljen e të 
drejtave të tjera të fëmijëve, 1 ose 0,81% janë parashtresa të cilat kanë të bëjnë me qasje deri 
te shërbimet kurse në 3 parashtresa apo 1,61% Avokati i popullit ka dhënë këshilla juridike, me 
qëllim të realizimit të të drejtave të fëmijëve. 

Avokati i popullit ka vërejtur se nuk ka avancim në drejtim të realizmit dhe mbrojtjes së 
të drejtave të fëmijëve / personave që ballafaqohen me pengesa në asnjërën nga sferat, në 
veçanti në sferën e arsimit ku padyshim konstatohet se as në shkollimin fillor të rregullt dhe 
as në shkollimin e rregullt të mesëm nuk ka inkluzion real dhe efikas të fëmijëve dhe të rinjve 
që ballafaqohen me pengesa. Forma institucionale e përkujdesjes së fëmijëve pa prindër dhe 
përkujdesje prindërore nuk siguron mbrojtje të plotë dhe përkatëse, dhe as që kontribuon që 
fëmija të ndjehet dhe të rritet si fëmijët që rriten në familje. Ende nuk ka një zgjidhje efikase për 
qasjen deri te të drejtat dhe mbrojtja efikase për fëmijët lindja e të cilëve nuk është regjistruar 
në librin e amzës së të lindurve, dhe këta fëmijë janë nën rrezik të vazhdueshëm nga çdo as-
pekt, kurse për fëmijët që keqpërdorin drogën si dhe substancat tjera psiko-trope, shteti aspak 
nuk ka një sistem për zbulim të hershëm dhe parandalim, protokolle për shërim përkatës, dhe 
as një qendër të veçantë mjekësore për trajtimin e fëmijëve të cilët janë përdorues të drogës.

2015

2016

2017

2009

2008

kriminim, me ç’rast qytetarët u drejtuan që mbrojtjen e të drejtave të tyre ta kërkojnë në rrugë 
gjyqësore. 
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VEPRIMI

Nga gjithsej 4.185 parashtresa në bazë 
të të cilave u veprua në vitin 2017, procedura 
ka përfunduar për 3.161 apo në 75,53% të 
rasteve, përderisa për 1024 parashtresa ose 
24,47% të rasteve procedura është në vijim. 
(Fotografia nr. 2)
 Nga 3.161 parashtresa të përfunduara, 
në 970 raste ose 30,69 %, Avokati i popullit 
ka konstatuar shkelje të lirive dhe të drejtave 
të njeriut si dhe ka intervenuar me qëllim të 
mënjanimit të shkeljeve, përkatësisht reali-
zimit të të drejtave të qytetarëve - parash-
trues, me çka intervenimet e tij u pranuan. 
Në 63 ose 1,99% të rasteve Avokati i popul-
lit konstatoi shkelje dhe i ndërmori të gjitha 
veprimet ligjore, në 591 të rasteve ose në 
18,70% nuk është ngritur procedurë, e për 
1.537 lëndë ose për 48,62% raste procedura 
është ndërprerë. (Fotografia nr. 3)

Fotografia nr. 2

75,53%

24,47%

Parashtresa të përfunduara - 75,53

Parashtresa të ngelura në punë -24,47%

Grafiku nr .4
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Fotografia nr .4

5,25%

2,03%

39,93%

30,63%

8,97%

1,35%
0,17%

9,64% 2,03%

Është në rrjedhë procedura gjyqësore - 5,25%

Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -
2,03%

Nuk ka kompetencë për të vepruar - 39,93%

Nuk bëhet fjalë për cenim të të drejtave kushtetuese dhe ligjore -
30,63%

Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar
parashtresën -8,97%

Bëhet fjalë për një rast më pak të rëndësishëm, i cili edhe pas
analizës së kryer nuk do të mund të jepte rezultate përkatëse-1,35%

Janë zgjidhur në mënyrë tjetër - 0,17%

Këshilla juridike - 9,46%

Parashtresa anonime - 2,03%

Fotografia nr .3

18,70%

48,62%

30,69%

1,99%

Nuk është ngritur procedurë - 18,70%

Procedurë e ndërprerë - 48,62%

Cenime të konstatuara për të cilat është vepruar  -
30,69%

Cenime të konstatuara për të cilat AP ka ndërmarrë të
gjitha veprimet ligjore - 1,99%

Të dhënat dëshmojnë se edhe këtë vit akoma është shumë i madh numri i parashtresave 
për të cilat nuk është ngritur procedura, gjë që e vërteton konstatimin për nevojën e promovimit 
të të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe njoftimit të qytetarëve me institucionin Avokati i popul-
lit, e gjithë kjo me qëllim të informimit sa më të madh të qytetarëve për të drejtat e tyre, mënyra 
e mbrojtjes së tyre, si dhe për përgjegjësitë e Avokatit të popullit. 

Nga 591 parashtresa për të cilat nuk është ngritur procedurë, në 236 ose 39,93% të ras-
teve, Avokati i popullit nuk është kompetent që të veprojë, kurse në 180 ose 30,46% nuk ka të 
bëjë me shkeljen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Më tutje, në 53 ose 8,97% të rasteve 
parashtresa nuk ka qenë e kompletuar, kurse parashtruesi nuk e ka plotësuar ankesën, në 31 
ose 5,25% të rasteve, vazhdon procedura gjyqësore, në 12 raste ose 2,03% nga veprimi ose 
nga vendimi i fundit kishin kaluar më shumë se 1 vit, 8 lëndë ose 1,35% bëhet fjalë për raste më 
pak të rëndësishme, të cilat edhe pas përfundimit të hetimit nuk do të mund të jepnin rezultate 
përkatëse, 12 ose 2,03% raste ishin anonime, dhe në 1 ose 0,17% lëndë u zgjidhën në tjetër 
mënyrë. 

Avokati i popullit në 57 raste ose 9,46% në lidhje me pyetjet e parashtruara nga qytetarët, 
dhe pas analizës së rregullativës ligjore, qytetarëve u ka dhënë këshilla juridike, dhe i ka orien-
tuar në zgjidhjen e problemeve të tyre, e me këtë edhe realizimin e të drejtave të tyre. (Foto-
grafia nr. 4)
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Слика бр.5

85,88%

14,12%

Është hapur procedurë - 85,88%

Nuk është hapur procedurë - 14,12%

Në vitin 2017 nga gjithsej 4.185 parash-
tresa, Avokati i popullit ngriti procedurën për 
3.594 ose 85,88% parashtresa, kurse për 591 
parashtresa ose për 14,12 % nuk ngriti proce-
durë. (Fotografia nr. 5)

Nga gjithsej 3.594 parashtresa në lidhje 
me të cilat Avokati i popullit ngriti procedurë, 
në 2.570 ose 71,51% të procedurave u për-
funduan, kurse për 1024 parashtresa ose për 
28,49% të rasteve procedura ende është në 
vijim.

SHKELJE TË KONSTATUARA DHE MASA TË NDËRMARRA

Nga gjithsej 3.594 lëndë në bazë të të cilave ka vepruar Avokati i popullit, në 1.137 ose 
31.64% të rasteve, u konstatuan shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut si dhe të drejtave 
dhe lirive të qytetarit. Nga ato në 970 raste (85,31%) Organet e drejtorisë shtetërore, organet 
dhe organizatat tjera me autorizime publike i kanë pranuar intervenimet e Avokatit të popul-
lit, për 104 raste (9,15%) procedura ende është në vijim, kurse në 63 raste (5,54%) (pas 
shkeljes së konstatuar dhe rekomandimit të dorëzuar i cili nuk u pranua, u ndërmorën veprime 
të tjera në formë të informacioneve dhe raporteve të veçanta) Avokati i popullit i shteri të gjitha 
mundësitë ligjore.  

Krahasuar me vitin 2016 në të cilin Avokati i popullit nga gjithsej 4055 lëndë në bazë të të 
cilave ka vepruar në 1523 ose 37.56% të rasteve ka konstatuar shkelje, në 2017 nga gjithsej 
3594 lëndë në bazë të të cilave ai ka vepruar, në 1137 ose 31,64% të rasteve ka konstatuar 
shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut, që nënkupton se për 5,92% është ulur numri i 
shkeljeve të konstatuara.

Edhe në këtë raport, Avokati i popullit vlerëson gjendjen për rritje të rekomandimeve të 
pranuara individuale për mënjanimin e shkeljeve të të drejtave, nga ana e organeve të drejtor-
isë shtetërore si dhe organeve dhe organizatave të tjera me autorizime publike, por edhe më 
tutje mbetet vërejtja për veprim të pamjaftueshëm në lidhje me rekomandimet për lëshimet e 
konstatuara në lidhje me gjendjet e përgjithshme për të cilat janë përpiluar Raporte të veçanta, 
Informacione nga hulumtime të realizuara, vizita etj.
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Fotografia nr .6 
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NP "Ujësjellësi dhe Kanalizimi" Shkup - 38

Ministria e Financave - 13

NP Radiotelevizioni i Maqedonisë - 13

Njësitë e vetadministrimit lokal - 10

Министерство за внатрешни работи-8

Ministria për Punë dhe Politikë Sociale - 7

NP "Pujet e Maqedonisë" - 7

Prokuroria Themelore Publike - 7

Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale - 5

Ministria për Arsim dhe Shkencë - 5

Në këtë vit raportues, numri më i madh i shkeljeve të konstatuara ishin nga sfera e finan-
cave dhe punës financiare, 470 ose 41,34%, nga të cilat në 447 raste ose 95,11% u veprua pas 
intervenimeve të Avokatit të popullit. Pastaj rrjedhin parashtresat nga sfera e jurisprudencës, 
ku janë konstatuar shkelje në më shumë se 114 raste ose 10,03%  nga të cilat në 112 raste 
ose 98,25% u pranuan intervenimet e Avokatit të popullit. Në parashtresat e qytetarëve për 
shkeljen e të drejtave nga mbrojtja sociale, u konstatuan 56 ose 4,93%, nga të cilat në 46 
raste ose 82,14% u pranuan sugjerimet e Avokatit të popullit. Në parashtresat nga institucionet 
ndëshkuese – korrektuese dhe edukuese - korrektuese, janë konstatuar shkelje në 55 raste ose 
në 4,84%, nga të cilat në 46 raste ose 83,64% u pranuan intervenimet e Avokatit të popullit. Në 
parashtresat lidhur me marrëdhëniet e punës, janë konstatuar shkelje në 50 raste ose 4,40%, 
nga të cilat në 30 raste ose në 60,00% u pranuan intervenimet e Avokatit të popullit. Në parash-
tresat nga sfera e të drejtave të konsumatorëve u konstatuan 50 shkelje ose 4,40%, të rasteve 
nga të cilat 31 raste ose 60,00% organet dhe organizatat me autorizime publike vepruan në 
lidhje me intervenimin e Avokatit të popullit. Në parashtresat, lidhur me mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve, janë konstatuar shkelje në 50 raste ose 4,40%, nga të cilat 40 raste apo 80,00% 
u pranuan intervenimet e Avokatit të popullit, pastaj nga parashtresat e sferës pronësoro - ju-
ridike, sigurimit pensional dhe invalidor, mbrojtjes shëndetësore etj. 

Përkrah obligimit ligjor të organeve që bashkëpunojnë me Avokatin e popullit, në periud-
hën raportuese, një pjesë e organeve kompetente si Ndërmarrja publike „Ujësjellësi dhe kanali-
zimi“, Ministria për financa, Radio televizioni i Maqedonisë, njësitë e vetëqeverisjes lokale, Min-
istria e punëve të brendshme, Ministria për punë dhe politikë sociale, Ndërmarrja publike „Pyjet 
e Maqedonisë“, nuk kanë vepruar plotësisht në lidhje me sugjerimet, rekomandimet, mendimet 
dhe intervenimet tjera të Avokatit të popullit.

Avokati i popullit për shkak të pengimit të punës, dhe në drejtim të sigurimit të respektim-
it, realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, drejtoi kritika 
deri te këto organet, në pajtim me Ligjin për avokatin e popullit.





MASAT PËR REALIZIMIN 
E REKOMANDIMEVE TË 
AVOKATIT TË POPULLIT
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Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e popullit, të miratuara në vitin 2016 
për herë të parë u përcaktua që Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, pas shqyrtimit të  ra-
porteve të Avokatit të popullit, të  përcaktoj masa për zbatimin e rekomandimeve të përgjith-
shme që përfshihen në to. Kështu, pas shqyrtimit të Raportit vjetor të Avokatit të Popullit për 
nivelin e  sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 
për vitin 2016, më 8 (tetë) nëntor, Kuvendi njëzëri i përcaktoi masat për zbatimin e 75 (shtatëd-
hjetë e pesë) rekomandimeve nga 19-të fusha, për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara që i 
përmban Raporti i Avokatit të popullit.

Në përputhje me nenin 36 paragrafi 4 të këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë në 
çdo gjashtë muaj e informon Kuvendin për zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit.  

Në këtë kontekst, në periudhën deri në hartimin e Raportit vjetor për vitin 2017, Avokati i 
Popullit është njoftuar se Raport, deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, lidhur me masat 
për zbatimin e rekomandimeve për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara, kanë dorëzuar: Minis-
tria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave, Ministria e Punëve 
të Brendshme si dhe Ministria e Drejtësisë.

Lidhur me rekomandimet nga Fusha e autorizimeve Policore Kuvendi i përcakton ma-
sat si vijojnë:

1. Të përforcohet kontrolli i jashtëm mbi punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Prokurorisë Publike me inkorporimin e mekanizmit të jashtëm për kontroll, në kuadër 
të Avokatit të Popullit me përfshirjen e sektorit civil; 

2. Të fuqizohet kontrolli i brendshëm në polici me atributet, profesionalizmin dhe pa-
varësinë për zbatimin efikas dhe objektiv të hetimeve të plota dhe kualitative për të 
cilat ka indikacione për cenimin e të drejtave dhe lirive të njeriut;

3. Të fillohet me zbatimin e dispozitës së Ligjit për procedurë penale lidhur me krijimin 
e regjistrit të personave të privuar nga liria në të cilin Avokati i Popullit do të ketë 
mbikëqyrje papengesë;

4. Të shqyrtohet mundësia për hapjen e një Qendre pranimi për të huaj të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, e cila do t’i plotësoj standardet ndërkombëtare për ndalimin e 
të huajve;

5. Ndryshime të Ligjit për polici, në përputhje me Mendimin e Avokatit të Popullit për 
fshirjen e kategorisë “predha gome”.

Në fushën e Gjendjes civile dhe punëve tjera të rendit, Kuvendi i përcakton masat si vijo-
jnë:

1. Të ndërmerren masa nga ana e organit kompetent për shtetësi në drejtim të zbatimit 
adekuat dhe konsekuent të Konventës Evropiane për Shtetësi dhe në këtë kontekst të 

MASAT PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE PËR TEJKALIMIN E GJEND-
JEVE TË KONSTATUARA TË PËRFSHIRA NË RAPORTIN E AVOKATIT TË 
POPULLIT GJATE VITIT 2016 DHE MONITORIMI I TYRE
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përforcohet bashkëpunimi dhe koordinimi i organeve në përbërje të Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme;

2. Zgjidhjet për refuzimin e kërkesave për pranim në shtetësi të arsyetohen, duke i thek-
suar domosdoshmërish shkaqet, me qëllim të mbrojtjes së mëtutjeshme efikase të 
të drejtave të qytetarëve, si dhe të sigurohet evidenca e personave pa shtetësi, në 
mënyrë që të dihet numri i tyre.  

Në fushën e Jurisprudencës Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, duke i pasur parasysh 
rekomandimet e Avokatit të Popullit, i përcakton masat si vijojnë:

1. Qeveria t’i ngarkoj organet e administratës shtetërore që ta ngritin cilësinë e komuni-
kimit/bashkëpunimit me gjyqësorin administrativ;

2. Të rishikohet zgjidhja ligjore e nenit 42-а paragrafi 2 të Ligjit për konteste administra-
tive, sipas të cilit kundër vendimit të Gjykatës Administrative, organi, akti i të cilit ka 
qenë çështje e kontestit administrativ, të mund të paraqes ankesë përmes Avokatit të 
Shtetit të RM-së;

3. Të rishikohet gjendja me zvarritjen e procedurave sipas të cilave vepron PP, shkaqet e 
mos marrjes së vendimeve, si dhe hetimet e konstatuara joefektive për lëndë kundër 
nëpunësve policorë;

4. Në procedurat e përmbarimit të mos zbatohen masat për arkëtim të detyrueshëm të 
borxhit, me bllokimin e llogarive të transaksionit në banka, derisa përmbaruesi nuk 
merr informacion për bazën e të ardhurave të cilat i realizojnë debitorët;

5. Ndryshime të Ligjit për përmbarim për shkak të sigurimit të mbrojtjes më të mirë të 
debitorëve, përkatësisht kufizimit të lartësisë së kamatë vonesës, të cilën borxhliu e 
paguan, si dhe kufizimit të lartësisë së tarifave të përmbaruesve;

6. Ndryshimi i Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural për shkak të sigurimit të mbrojtjes ju-
ridike të bujqve përmes precizimit të të drejtave dhe detyrimeve të bujqve;

7. Ndryshime të Ligjit për ndihmë juridike falas dhe Ligjit për noteriat, me qëllim që t’u 
mundësohet qytetarëve qasje më e lehtë deri te realizimi i të drejtave të tyre.

Në fushën e të Drejtave zgjedhore përcaktohen masat si vijojnë:

1. Rivlerësim i kornizës ligjore me qëllim të sigurimit të mekanizmave dhe krijimit të 
kushteve që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve t’i siguroj pa pengesë të gjitha të dhënat 
e domosdoshme për azhurnimin e saktë të Listës së zgjedhësve;

2. Gjetja e zgjidhjeve adekuate dhe sigurimi i kushteve, të burgosurit dhe personat e 
vendosur në azilet e pleqve dhe institucione të ngjashme, në entet gjerontologjike ose 
të cilët gjenden në mjekim më të gjatë në spital dhe në institucione të tjera shënde-
tësore, pa kushtëzim të mund ta realizojnë të drejtën e zgjedhjes aty ku qëndrojnë, si 
dhe të krijohen kushte për realizimin e të drejtës së zgjedhjes edhe të personave me 
aftësi të kufizuar;

3. Krijimi i supozimeve normative dhe të tjera, me qëllim të pengimit  që institucionet dhe 
resurset e tyre të shfrytëzohen për qëllime partiake në periudhën para dhe gjatë kohës 
së procesit zgjedhor.

Në fushën e të Drejtave të refugjatëve dhe migrantëve, konstatohen masat si vijojnë:

1. Qeveria e RM-së ta shqyrtoj mundësinë Ligji për azil dhe mbrojtje të përkohshme 
t’i nënshtrohet ndryshimeve plotësuese në drejtim të harmonizimit me dokumentet 
ndërkombëtare;
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Në fushën e Institucioneve ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, 
përcaktohen masat si vijojnë:

1. Urgjentisht të fillohet me ndryshimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, me çka 
mbrojtja shëndetësore do të kthehet në kompetencën e Drejtorisë për Ekzekutimin e 
Sanksioneve dhe do të sigurohet qasje përkatëse dhe efikase deri te shërbimet shën-
detësore;

2. Të ndërmerren masa për krijimin e parakushteve dhe resurseve kryesore (kadrovike, 
materiale, financiare) për sigurimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor dhe mbrojtjes 
shëndetësore të personave në institucionet ndëshkuese-korrektuese, në përputhje me 
standardet ndërkombëtare dhe vendore;

3. Deri në miratimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, Ministria e Shëndetësisë 
të merr masa për implementimin urgjent të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve për 
inkorporimin e sistemit përkatës të mbrojtjes shëndetësore në institucionet ndëshk-
uese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, përmes ekipimit shtesë dhe punësimit 
të personelit të nevojshëm shëndetësor, si dhe masa për përmirësimin e kushteve në 
ambulancat e burgut;

4. Në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese të inkorporohet 
dhe realizohet arsimi i rregullt i detyrueshëm fillor dhe i mesëm, si pjesë e sistemit të 
përgjithshëm të arsimit, për çka mund të shfrytëzohen përvojat komparative dhe prak-
tikat pozitive nga shtetet e tjera;

5. Zbatim i rregullt i trajnimeve përkatëse dhe kontroll i njohurive dhe aftësive të per-
sonelit të burgut, ndërsa personat zyrtar detyrimisht të përpilojnë Programe për trajtim 
individual dhe grupor, me qëllim të risocializimit dhe adaptimit më të suksesshëm so-
cial të personave të cilët vuajnë dënimin me burgim;

6. Në kuadër të Institucioneve ndëshkuese-korrektuese të sigurohet, përkatësish të 
adaptohet në mënyrë adekuate hapësirë për realizimin papengesë të të drejtës së 
marrëdhënieve personale dhe të drejtpërdrejta fëmijë-prind (persona të dënuar), në 
përputhje me interesin më të mirë të fëmijës dhe të drejtës të mbajnë kontakte dhe 
marrëdhënie të drejtpërdrejta me prindin me të cilin nuk jetojnë.

Në fushën e Sigurisë dhe mbrojtjes sociale, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Në Buxhetin e RM-së të sigurohen mjetet e nevojshme për realizim efikas, në kohë dhe 
papengesë të të drejtave të mbrojtjes sociale të qytetarëve në rrezik, si dhe pagesë të 
rregullt të kompensimeve në para nga mbrojtja sociale. Në këtë kontekst të shqyrtohet 
mundësia për rritjen e lartësisë së kompensimeve në para për mbrojtje sociale;

2. Qeveria e RM-së të përgatis ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje sociale, me 
qëllim të sigurimit të të drejtës së mbrojtjes sociale dhe sigurisë sociale të çdo qytetarit 
që ka nevojë për të njëjtën, me ç’rast duhet të merret parasysh parimi kushtetues i 
drejtësisë sociale. Në këtë kontekst, në mbledhjen e Qeverisë të shqyrtohet Iniciativa e 
Avokatit të Popullit për shfuqizimin e paragrafit 4 nenit 213 të Ligjit për mbrojtje sociale 
dhe në mënyrë përkatëse të intervenohet në ndryshimet e reja të ligjit;

3. Të shqyrtohet mundësia e sigurimit të kapaciteteve përkatëse të vendosjes (objekte) 
për personat e pastrehë në Shkup dhe nëpër qytetet e Republikës së Maqedonisë, në 
përputhje me nevojat dhe gjendja me numrin e personave të pastrehë. Të gjenden 
mënyra për zgjidhje të përhershme të problemit me banimin e kategorive vulnerabile 
të qytetarëve.
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ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА

Në fushën e Sigurimin pensional dhe invalidor, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në përputhje me Sugjerimin e Avokatit të Pop-
ullit të përgatis ndryshimin e kornizës ligjore, e cila e rregullon çështjen e sigurimit 
pensional vullnetar kapital të financuar, në drejtim të fshirjes së kategorisë persona të 
siguruar nga Regjistri i Shtyllës së dytë pensional, të cilët në momentin e përfshirjes 
kanë qenë në moshën e cila është e pavolitshme për anëtarësimin e tyre, ndërsa për 
këtë shkak janë dëmtuar ose do të marrin pension dukshëm më të ulët;

2. Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga mar-
rëdhënia e punës në shkallë të dytë, në mënyrë më efikase dhe profesionale të vendos 
sipas mjeteve juridike të qytetarëve dhe në praktikë ta implementoj dispozitën ligjore 
për vendosje meritore sipas lëndëve për të cilat sipas ankesës së paraqitur kundër 
aktvendimit, i njëjti është anuluar një herë dhe është kthyer për zgjidhje të sërishme.

Në fushën e Sigurimit dhe mbrojtjes shëndetësore, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Ministria e Shëndetësisë, Fondi për Sigurim Social i RM-së dhe Shërbimet rajonale të 
Fondit, të vendosin praktikë të mbajtjes së takimeve të rregullta, në të cilat do të infor-
mohen për çështjet rrjedhëse dhe marrjen e udhëzimeve për vendosje efikase dhe në 
kohë për të drejtat e qytetarëve, me çka do të eliminohet praktika e deritanishme e zg-
jatjes së procedurave administrative dhe tejkalimit të afatit të paraparë për vendosje;

2. Qeveria e Republikës së Maqedonisë obligohet të filloj me rirregullimin e Projektit “Ter-
mini im”, me qëllim që i njëjti t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve-të siguruarve, për 
mbrojtje shëndetësore efikase, të rregullt dhe në kohë.

3. Qeveria urgjentisht të gjejë zgjidhje për sigurimin e institucionit gjinekologjik në Ko-
munën e Shuto Orizarës, përmes punësimit të specialistit-gjinekolog në kuadër të in-
stitucionit shëndetësor në komunë. Njëkohësisht, për shkak të sigurisë më të madhe të 
qytetarëve dhe ndërprerjes së praktikës së arkëtimit të shërbimeve të cilat janë falas, 
organet kompetente të praktikojnë kontrolle të shpeshta dhe të paparalajmëruara në 
institucionet shëndetësore gjinekologjike private.

Në fushën e të Drejtave të fëmijës, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë të zbatoj analizë për nevojën e hapjes së këshilli-
mores për martesë dhe familje dhe konform rezultateve t’i qaset hapjes së këshillimor-
eve të këtilla, me ndihmën dhe mbështetjen e organeve kompetente dhe vetëqever-
isjes lokale;

2. Të vendoset sistemi i monitorimit aktiv të gjendjes së fëmijës dhe familjes në rrezik 
nga ana e shërbimeve sociale dhe në bashkëpunim me institucionet arsimore, shënde-
tësore dhe organet/institucionet lokale;

3. Të shqyrtohet mundësia për inkorporimin e lëndës së posaçme për mësim për të drejtat 
dhe liritë e njeriut, në përputhje me legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar, si dhe 
mekanizmat për mbrojtje, në të gjitha nivelet e arsimit;

4. Të zbatohet analizë gjithëpërfshirëse për hartëzimin e territorit ku janë identifikuar 
fëmijë në rrugë, dhe gjetjen e formave adekuate (institucionale dhe jashtë-institu-
cionale) për mbrojtjen e fëmijëve. Sigurim i ndihmës profesionale dhe lloj tjetër të 
ndihmës dhe mbështetjes së fëmijëve në rrezik dhe familjeve të tyre, me qëllim të 
përmirësimit të kushteve për jetë, rritje dhe zhvillim të drejtë të fëmijëve në rrugë si 
fëmijë në rrezik;

5. Të iniciohen zgjidhje përkatëse ligjore për përfshirjen e fëmijëve në rrezik në procesin 
arsimor, të cilët për shkak të moshës nuk mund të regjistrohen në shkollën fillore, e 
as të ndjekin shkollë për arsim me korrespodencë për të rritur. Gjithashtu, në mënyrë 
sistemore të gjendet zgjidhje për regjistrimin e këtyre fëmijëve në Librin amzë të të 
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lindurve, me qëllim të njëjtët të pajisen me identitet dhe të kenë qasje papengesë deri 
te të drejtat;

6. Zgjidhje urgjente të problemit me përfshirjen e fëmijëve në arsimin fillor, përmes sig-
urimit të kushteve për ndjekjen e mësimit në shkollat fillore në territorin e Republikës 
së Maqedonisë;

7. Në Buxhet të sigurohen mjete për furnizimin me rregullt të terapisë së nevojshme për 
fëmijët me aftësi të kufizuar dhe disperzion të të njëjtës përmes mjekëve amë, ose 
llojit tjetër të personelit shëndetësor/specialist në vendbanim;

8. Në të gjitha institucionet shëndetësor të sigurohen kushte hapësinore dhe parakushte 
të tjera që të drejtën e shoqëruesit të fëmijës gjatë hospitalizimit në bazë të barabartë 
të mund ta shfrytëzoj çdo prind/kujdestar pavarësisht gjinisë;

9. Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në përputhje me Raportin e veçantë të Avokatit 
të Popullit të ndërmerr masa për rregullimin me ligj të të drejtës së pjesëmarrjes së 
fëmijës/nxënësit në sistemin arsimor të Republikës së Maqedonisë, me çka do të kri-
johen kushte reale që të dëgjohet mendimi i nxënësit dhe të sigurohet pjesëmarrja e 
tij në marrjen e vendimeve të rëndësishme për çështje që kanë të bëjnë me jetën në 
shkollë;

10. Të filloj harmonizimi i kornizës ligjore me Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe Kon-
ventën për Persona me Invaliditet dhe në këtë kontekst parimi i interesit më të mirë të 
fëmijës të përkufizohet qartë në ligje, ndërsa aftësia e kufizuar të renditet si bazë për 
diskriminim;

11. Në shkollat fillore të sigurohet/angazhohet kuadër përkatës profesional për punë me 
fëmijë me aftësi të kufizuara mbi barrë të organeve dhe jo të prindërve.

Në fushën e të Drejtave të arsimit të lartë përcaktohen masat si vijojnë:

1. Të sigurohen mjete për pagesë të rregullt dhe në kohë të kompensimit të njëfishtë në 
para të magjistrave dhe doktorantëve të cilët i plotësojnë kushtet, në përputhje me 
Ligjin për veprimtari shkencore-hulumtuese;

2. Të ndërmerren masa për përmirësimin e standardit studentor dhe kushteve në konvik-
tet ekzistuese, përmes rikonstruksionit të vazhdueshëm të të njëjtëve, si dhe shqyr-
timit të mundësisë për zgjerimin e kapaciteteve të vendosjes për studentët.

Në fushën e Marrëdhënieve të punës, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Në mënyrë urgjente të fillojë përgatitja e analizës gjithëpërfshirëse dhe funksionale 
e organeve/ institucioneve/ agjencive/ fondeve/ drejtorive/ komisioneve/ këshillave/ 
akademive/ trupave rregullatorë/ ndërmarrjeve publike (në veçanti shfrytëzuesve të 
buxhetit), etj. me qëllim që të shihet arsyeja dhe nevoja për ekzistimin e tyre;

2. Të ndërpritet praktika e deritanishme për publikimin e konkurseve për punësime grupore 
dhe, urgjentisht dhe pa zvarritje të ndërmerren masa për shqyrtimin e gjendjes dhe 
ngecjen me sistematizimin e kandidatëve të zgjedhur të projektit për punësimin e më 
shumë personave, me qëllim që këta qytetarë t’i realizojnë të drejtat nga marrëdhënia 
e punës;

3. Qeveria e Republikës së Maqedonisë ta shqyrtojë Iniciativën e Avokatit të Popullit për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune dhe Ligjit për sigurim shën-
detësor, në drejtim të njohjes së të drejtës së kompensimit në para për pengesë të 
përkohshme për punë të personave të siguruar të cilët nuk kanë së paku 6 (gjashtë) 
muaj sigurim shëndetësor, ndërkaq janë me diagnozë me karakter të rrezikut vital. E 
drejta e kompensimit të pagës për shkak të paaftësisë së përkohshme për punë të jetë 
në barrë ose të Fondit për sigurim shëndetësor ose të punëdhënësit, por kurrsesi në 
dëm të punëtorit.
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Në fushën e Marrëdhënieve pronësore-juridike, përcaktohet masa si vijon:

1. Thjeshtëzim i procedurës ligjore me qëllim të realizimit më të shpejtë dhe më efikas të 
të drejtës së privatizimit dhe legalizimit të tokës ndërtimore dhe objekteve, duke përf-
shirë edhe personat të cilët nuk janë regjistruar si shfrytëzues të saj, ndërkaq pa kon-
testueshëm e kanë fituar me kompensim, papengesë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë 
dhe faktike e posedojnë me dekada dhe në të kanë ndërtuar objekte, të cilët i kanë 
legalizuar ose janë në procedurë të legalizimit.

Në fushën e Urbanizmit dhe ndërtimit, përcaktohen masa si vijon:

1. Revizion i rregullores gjithëpërfshirëse ligjore dhe planifikimit hapësinor sidomos në 
pjesët me të cilat planifikimi urbanistik dhe ndërtimi si kompetencë burimore e pushtetit 
lokal bartet nga pushteti qendror.

Në fushën e Mjedisit jetësor, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Realizim i projektit për menaxhim rajonal me mbeturinat dhe fillimin e ndërtimit të 
deponive sipas të gjitha standardeve ekologjike;

2. Zero tolerancë për të gjitha kapacitetet industriale, në mënyrë që si ndotës e mëdhenj, 
t’i plotësojnë standardet e parashikuara ekologjike për punë;

3. Të forcohet mbikëqyrja inspektuese për mbrojtjen e mjedisit jetësor në nivel lokal dhe 
qendror.

Në fushën e Financave, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Për sigurimin e mbrojtjes adekuate të dinjitetit të obliguesve tatimorë dhe familjeve të 
tyre, si dhe kushte që përmbarimi të jetë më i favorshëm për debitorin, të miratohen 
ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë tatimore dhe Ligjit për tatimin mbi 
pronën, konform Iniciativës së Avokatit të Popullit;

2. Udhëheqësia e Radio Televizionit të Maqedonisë të miratoj vendim për shlyerjen e 
borxhit të evidentuar pa bazë për taksë radio-difuzive;

3. Të bëhet mbikëqyrje mbi punën e Drejtorisë për të Ardhura Publike në lëndët për ana-
lizimin e pronës dhe gjendjes pronësore dhe ngarkimin me tatim për të ardhurat në 
bazë të pagës së paralajmëruar dhe të pa tatimuar.

Në fushën e të Drejtave të konsumatorëve, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Rishqyrtimi i kornizës ekzistuese ligjore të autorizimeve të mëdha të diskrecionit të 
trupave rregullatorë në segmente të caktuara të punës së tyre;

2. Të shqyrtohet se a është në dëm të qytetarëve ose jo arsyeshmëria e zvarritjes së 
liberalizimit të plotë të tregut të energjisë elektrike, a janë çmimet reale të cilat i për-
cakton Komisioni Rregullator për Energjetikë ose janë konform nevojave të shtetit dhe 
kompanive dhe sipas të cilave metodologji janë përcaktuar;

3. Për kategoritë më vulnerabile të qytetarëve, të përcaktohen me ligj mënyrat, procedu-
rat dhe kushtet për subvencionimin e energjisë elektrike, si dhe kriteret për fitimin e 
statusit të konsumatorëve të mbrojtur të kategorisë amvisëri, anëtarit të së cilës për 
shkak të gjendjes shëndetësore me ndërprerjen e distribuimit të energjisë elektrike 
mund t’i rrezikohet jeta dhe shëndeti;

4. Të organizohen seanca mbikëqyrëse për shqyrtimin e arsyeve për shkak të të cilave 
miratohen vendime të organeve rregullatore të cilat kanë karakter obligativ, që të 
përcaktohet se a janë të qarta, precize, objektive dhe të hartuara nga persona kom-
petentë, ndërkaq sipas të cilave të miratohen udhëzime për tejkalimin e dobësive me 
qëllim që qytetarët t’i realizojnë të drejtat dhe interesat e tyre;
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5. Të hartohen dhe miratohen akte me të cilat do të rregullohet procedura për paraqitjen 
e kundërshtimeve të konsumatorëve për lartësinë e faturave mujore dhe organ i pa-
varur i cili do të sigurojë paanshmëri dhe objektivitet gjatë veprimit dhe vendosjes. 
EVN me akt të përgjithshëm konform politikës afariste në mënyrë të unike ta rregullojë 
çështjen për pagimin e borxhit të mbetur me këste;

6. Në mënyrë adekuate të zgjidhet problemi me obligimin me kompensim për fuqi të an-
gazhuar (pjesa fikse) nga kompensimi për energji termike;

7. Qeveria dhe organet e tjera kompetente të kryejnë revizion mbi punën në tërësi të 
ndërmarrjes publike, “Ujësjellësi dhe Kanalizimi’’-Shkup, konform gjetjeve të Avokatit 
të Popullit për lëshimin e faturave të jashtëzakonshme në mënyrë të paligjshme dhe 
shlyerjen e borxhit në mënyrë selektive.

Në fushën e Mosdiskriminimit, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Të fillohet me hartimin e Ligjit të ri për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, me 
qëllim të parandalimit cilësor dhe efikas dhe mbrojtjen nga diskriminimi në çfarëdo 
qoftë baze;

2. Konform konstatimit të Avokatit të Popullit për veprimin e Inspektoratit Shtetëror për 
Punë gjatë zbatimit të Ligjit për mbrojtje nga shqetësimi në vend të punës, me ndry-
shime të ligjit të rregullohet veprimi i Inspektoratit Shtetëror për Punë dhe në rast të 
konstatimit të shqetësimit inspektorati të shqiptojë sanksione kundër kryerësit;

3. Për respektimin konsekuent të parimit të mosdiskriminimit dhe barazisë para ligjeve 
të përcaktohet kompetenca e të gjitha inspektorateve, në mënyrë që secili në fushën 
e vet do të veprojë në mënyrë parandaluese, kontrolli dhe do të sanksionojë veprime 
me të cilat pengohet realizimi i të drejtave dhe cenohet parimi i barazisë së qytetarëve.

Në fushën e të Drejtave të tjera, përcaktohen masat si vijojnë:

1. Të implementohet numri i unik Evropian për thirrje urgjente E 112, obligim të cilin 
Republika e Maqedonisë e ka marrë qysh në vitin 2005 konform Ligjit për menaxhim 
me kriza;

2. Qeveria e Republikës së Maqedonisë të ndajë më shumë mjete për subjektet e siste-
mit për menaxhim me kriza, për shkak se shpesh ndodh, për shkak të mungesës së 
mjeteve, këto institucione gjatë kohës së krizës punët t’i kryejnë jo me kohë dhe në 
mënyrë jocilësore.

Organizimi i Debateve mbikëqyrëse
1. Komisionet dhe organet amë të Kuvendit, konform Ligjit dhe Rregullores së punës 

së Kuvendit, secili në fushën e vet, të organizojë debate mbikëqyrëse për situatat e 
prezantuara në Raportin vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe 
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 2017;

2. Obligohet Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas kalimit të gjashtë muajve ta infor-
mojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për zbatimin e masave të përcaktuara, për 
zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit.
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ORGANIZIMI DHE MËNYRA E PUNËS

Avokati i popullit në përputhje me strukturën organizative dhe mandatin e përcaktuar lig-
jor është organ i pavarur dhe autonom i Republikës së Maqedonisë, i cili i mbron të drejtat lig-
jore dhe kushtetuese të qytetarëve, realizon promovimin e të drejtave dhe vepron si Mekanizëm 
Parandalues Nacional (MPN), detyra themelore e të cilit është parandalimi i torturës dhe llojeve 
të tjera të trajtimeve brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese.

Punët që janë në kompetencat e tij, Avokati i popullit i realizon në bazë dhe në korniza të 
Kushtetutës, ligjit dhe kontratave ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën, 
në selinë në Shkup dhe zyrat rajonale në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Теtovë dhe 
në Shtip.

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Avokatin e popullit, të miratuara në vitin 2016, 
janë në drejtim të përforcimit dhe zgjerimit të kompetencave, funksionimit dhe pavarësisë së  
institucionit si dhe sigurimit të integritetit të plotë në realizimin e funksioneve. Këto ndryshime 
filluan të zbatohen në mars të vitit 2017, me të cilat u implementuan edhe mundësi të reja 
për Avokatin e popullit në promovimin e të drejtave të njeriut, në monitorimin e gjendjeve dhe 
respektimin e tyre si dhe sugjerimet për nevojën e mbrojtjes së tyre. Njëkohësisht, fitoi kom-
petencë të veprojë si “mik i gjykatës”, me autorizime për të marrë pjesë në të gjitha fazat e 
procedurës. Me këto ndryshime u implementua edhe ndryshimi në mënyrën në të cilën në të 
ardhmen Kuvendi do të realizojë zgjedhjen e Avokatit të popullit dhe zëvendësit e tij, me sig-
urimin e qasjes pluraliste në zgjedhje dhe transparencë në procedurë.

Për implementimin e këtyre dispozitave ligjore, Avokati i popullit ndërmori veprime për 
harmonizimin e akteve të përgjithshme për organizimin e punës dhe sistematizimin e vendeve 
të punës në Shërbimin profesional, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), seksionet 
e veçanta dhe zyrat e Avokatit të popullit, në të cilat konstatohen vendet e punës, përshkrimi 
i punëve dhe i detyrave të punës, numri i përgjithshëm i të punësuarve si dhe kushtet për çdo 
vend pune. Për të njëjtat është marrë pëlqim nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Megjithatë, Ligji nuk përmban ndonjë zgjidhje për rregullimin përkatës të statusit të të 
punësuarve te Avokati i popullit. Përkatësisht, nuk janë siguruar supozime normative për pa-
varësimin e Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), seksio-
net e veçanta si dhe zyrat e Avokatit të popullit, përkatësisht ndarjen e tyre nga administrata 
shtetërore. Konform  kësaj janë edhe Parimet e Parisit,  në përputhje me të cilat institucioni 
medoemos duhet të ketë një infrastrukturë fleksibile, përkatëse për zhvillimin pa pengesë të ak-
tiviteteve, e mbështetur me mjete përkatëse financiare, me çka do të jetë jo vetëm formalisht, 
por edhe realisht i pavarur dhe i panënshtruar ndaj restrikcioneve dhe ndikimeve në kuptimin 
financiar dhe në çdo kuptim dhe pikëpamje tjetër.
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Vende udhëheqëse të punës 11 12 11 12 23
Vende joudhëheqëse të punës 13 28 6 18 7 10 41

Gjithsej: 24 40 17 30 7 10 64
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Struktura kualifikuese, gjinore dhe etnike e të punësuarve:

Në bazë të Sistematizimit të vendeve të punës, institucioni Avokati i popullit duhet të 
numërojë 117 persona.

Shërbimin profesional të Institucionit e përbëjnë Sekretari i përgjithshëm, dhjetë departa-
mente dhe tri seksione. Për momentin në Institucion janë plotësuar 64 (gjashtëdhjetë e katër) 
vende të punës. 

Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit mori pëlqimin nga ana e Ministrisë së financave për 
plotësimin e vendeve të zbrazëta të punës, mirëpo deri te realizimi i punësimeve nuk erdhi për 
shkaqe objektive dhe të njëjtat do të realizohen në vitin 2018.

Përkatësisht, në periudhën raportuese nuk erdhi deri te realizimi i punësimeve, sepse në 
përputhje me nenin 43 dhe me nenin 44-а të Ligjit për Avokatin e popullit, si dhe nenin 18 para-
grafin 2 nga Ligji për nëpunësit administrativ, Avokati i popullit për herë të parë do të duhet në 
mënyrë të pavarur të znatoj procedurën për punësim, me çka Agjencia për administratë duhet të 
sigurojë përkrahje. Për shkak se për herë të parë do të zbatohet një procedurë e këtillë, Avokati 
i popullit është në fazën e harmonizimit me Agjencinë për administratë, si dhe me Ministrinë për 
shoqëri informatike dhe administratë dhe me Ministrinë për financa.

Duke e pasur parasysh se mjetet e nevojshme financiare për këtë destinim sigurohen 
nga Buxheti, Avokati i popullit planifikon që deri në fund të vitit 2018 t’i realizojë punësimet e 
planifikuara në të gjitha seksionet, me çka përfundimisht, pas shumë vitesh, do të ekipohet nga 
aspekti kadrovik.  

GJENDJA KADROVIKE
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Për vitin 2017, Avokatit të popullit iu nda një buxhet prej 74.540.000,00 МКD, kurse 
me rebalancin erdhi deri te një rritje e vogël, me ç’rast Buxheti për vitin 2017 arrinte gjithsej 
75.240.000,00 МКD, nga të cilat 74.717.000,00 МКD për Avokatin e popullit dhe 523.000,00 
МКD për Mekanizmin Parandalues Nacional (MPN).

 Pas rebalancit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe një ridedikimi të realizuar të 
mjeteve, shprehur në përqindje, realizimi i buxhetit zhvillohej në këtë mënyrë:

• 64% nga Buxheti i Avokatit të popullit (AP) – për paga themelore dhe për kontribute 
për sigurimin social, 

• 30% - për shërbime komunale, materiale, renovime, mirëmbajtje të rregullt, shër-
bime kontraktuese si dhe shpenzime të tjera dhe

• 6% - për shpenzime kapitale.

Buxheti i Avokatit të popullit për vitin 2017 është realizuar për 87% (përqindje), që në 
masë më të madhe i detyrohet mosplotësimit të vendeve të zbrazëta të punës, përndryshe një 
problem kronik dhe afatgjatë i institucionit, i arsyetuar, mes tjerash edhe në Raportet vjetore të 
Avokatit të popullit tanimë shtatë vite me radhë. 

Në vitin 2017, nga ana e Ministrisë për financa, Avokati i popullit mori pëlqimin për pu-
nësime, megjithatë të njëjtat nuk u realizuan për shkaqe procedurale. 

Përskaj buxhetit të parealizuar nga zëri - paga, për shkak të pa punësimit dhe mosplotësimit 
të vendeve të zbrazëta të punës, në përqindjen përfundimtare të buxhetit të realizuar gjithashtu 
kishte ndikim edhe shfrytëzimi i vështirësuar i buxhetit për vitin e kaluar, për shkak të zbatimit të 
zgjedhjeve lokale. Më konkretisht, në përputhje me dispozitat ligjore në periudhën nga publikimi 
i Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve deri në përfundimin e të njëjtave, planet financiare, planet 
për furnizimet publike nuk duhet të ndryshojnë dhe as të ndërmerren aktivitete me implikacione 
financiare të cilat nuk janë paraparë para zgjedhjeve. Në këtë mënyrë u pamundësua adaptimi i 
buxhetit drejt nevojave konkrete të Institucionit dhe kjo zgjati gjysmë viti.

Nën programi Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), buxhetin e plotë për vitin 2017 e 
lokalizon në grupin për mallra dhe shërbime. Buxheti i Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN),  
si program i veçantë u realizua me 87%. 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), për fat të keq edhe këtë vit raportues vazhdoi me 
realizimin e mandati dhe kompetencave të veta me përkrahje dhe donacione nga organizata 
ndërkombëtare, Komisariati i Lartë për Refugjatë - UNHCR, më saktësisht me përkrahje financi-
are për angazhim të përkohshëm të personave. 

Përndryshe me këtë seksion, përkohësisht drejton një këshilltar shtetëror, i cili është i sis-
temuar në detyra tjera të punës, derisa përfundimisht nuk plotësohen vendet e lira të punës në 
përputhje me sistematizimin që nga viti 2013 dhe viti 2015. 

Për shënimin e vitit 2017 është edhe fakti se gjatë përpilimit të propozim buxhetit për vitin 
2018, për herë të parë u has në mirëkuptim dhe miratim të mjeteve të kërkuara për vitin 2018, 
me çka Institucioni fitoi një buxhet më të madh për 4,2% nga buxheti rrjedhës për vitin 2017. 
Zëri për paga është rritur dhe përkrahur me pëlqime të miratuara për punësim për vitin 2018, 
gjë që premton ekipim të plotë të institucionit dhe zbatim të plotë të të gjitha kompetencave të 
reja të cilat institucioni i fitoi me ndryshimet e Ligjit.

MJETET E PUNËS
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Nën 
zëra Përshkrimi Buxheti i AP 

2017
Buxheti i 
MPN 2017

Realizimi i AP 
2017

Realizimi i 
MPN 2017 Mbetet % AP % MPN

401 Pagat bazë 35.910.000,00 30.240.940,00 5.669.060,0 84,21
402 Kontribute për sigurim social 12.615.000,00 11.184.971,00 1.430.029,0 88,66
40 Paga dhe kompensime 48.525.000,00 41.425.911,00 7.099.089,0 85,37

420 Paga dhe shpenzime ditore 750.000,0 40.000,0 492.465,0 40.000 257.535,0 65,66 100
421 Shërbime komunale 4.589.000,0 40.000,0 3.870.513,0 40.000 718.487,0 84,34 100
423 Materiale dhe vegla 882.000,0 28.000,0 555.470,0 25.293 329.237,0 62,98 90,33
424 Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse 1.450.000,0 1.094.293,0 355.707,0 75,47
425 Shërbime kontraktuese 13.500.000,0 400.000,0 12.852.508,0 333.577 713.915,0 95,2 83,39
426 Shpenzime të tjera rrjedhëse 700.000,0 15.000,0 657.697,0 15.000 42.303,0 93,96 100
42 Mallra dhe shërbime 21.871.000,0 523.000,0 19.522.946,0 453.870 2.417.184,0 89,26 86,78

464 Transferta të ndryshme 100.000,0 75.594,0 24.406,0 75,59
46 Gjithsej transferta 100.000,0 75.594,0 24.406,0 75,59

480 Blerja e pajisjeve dhe makinave 1.238.000,0 1.093.667,0 144.333,0 88,34
485 Investime dhe mjete jofinanciare 983.000,0 925.365,0 57.635,0 94,14
486 Blerja e automjeteve 2.000.000,0 1.998.920,0 1.080,0 99,95

48 Gjithsej shpenzime kapitale 4.221.000,0 0,0 4.017.952,0 0,0 203.048,0 95,19
74.717.000,0 523.000,0 65.042.403,0 453.870 9.743.727,0 87,05 86,78

 

GJITHSEJ 
GJITHSEJ 75.240.000,0 65.496.273,0 87,5
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