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Të nderuar,

Numri i parashtresave të parashtruara deri te Avokati i 
Popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një indika-
torë i cili i detekton dobësitë për nga aspekti i funksionimit të 
sistemit në shoqëri, por njëherit tregon edhe për ekzistimin e 
problemeve me të cilët për çdo ditë ballafaqohen qytetarët gjatë 
realizimit të të drejtave të tyre në fusha të ndryshme. Në këtë 
kontekst, zmadhimi ose zvogëlimi i parashtresave sipas fushave 
përkatëse, krahas vitit të kaluar, nga ana tjetër dëshmon  për atë 
se në cilat fusha kemi përmirësime dhe ku kemi ngecje, krahas 
respektimit dhe nivelit të realizimit të të drejtave të qytetarëve.

Nëse e gjithë kjo merret parasysh, por edhe nëse analizo-
hen të dhënat statistikore për vitin 2018, atëherë pa mëdyshje 
mund të konstatohet se sistemi gjyqësorë në vazhdimësi gjen-
eron probleme për nga aspekti i realizimit të të drejtave të qytetarëve, përkatësisht për nga 
aspekti i respektimit të parimit të sundimit të drejtësisë. Njësoj sikur edhe gjatë vitit të kaluar, 
qytetarët mos besim më të madh kanë shprehur saktë për pushtetin gjyqësorë, i cili në fakt pa-
raqet shtyllën themelore të një shoqërie demokratike. Prapëseprapë, kur flasim për problemet 
lidhur me këtë fushë, ajo që ishte karakteristike, dhe që si dukuri për herë të parë po shfaqet 
sërish, janë ankesat nga më shumë se 300 të punësuar të mëparshëm në SH.A. Ohis në fali-
mentim, gjë që konfirmon se edhe pas një dekade e gjysmë, dhe pas shumë ndryshimeve lig-
jore në këtë fushëveprim, të punësuarit nga firmat në falimentim me vështirësi po i realizojnë 
të drejtat e tyre, për nga aspekti i pagave dhe kontributeve të pa paguara, duke u shkaktuar 
probleme gjatë realizimit të të drejtave lidhur me sigurimin pensional, përkatësisht për fitimin 
e të drejtës së pensionimit.

Mjetet e ulëta financiare, të cilat u paguhen personave në gjendje të rrezikut social, si 
shfrytëzues të të drejtave nga mbrojtja sociale edhe më tej paraqesin shkaqe për numrin e 
madh të parashtresave të dorëzuara nga kjo fushë. Paratë të cilat u ndahen nga buxheti për 
këtë qëllim i sjellin qytetarët në gjendje tejet të pa lakmuar, të njëjtit janë të detyruar që të 
kërkojnë ndihmë nga shteti, kurse mjetet jo vetëm që janë të pamjaftueshme për ekzistencë, 
por të njëjtat realisht nuk kontribuojnë për tejkalimin e rrezikut ndaj të cilit janë të ekspozuara 
familje të tëra. Gjendja e tillë alarmon se shteti më seriozisht duhet ti qaset reformave në këtë 
fushë dhe me këtë ti shpëtojë kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve nga varfëria në të cilën 
me vite të tëra jetojnë, por gjithashtu edhe do ti motivojë dhe ri kualifikojë të njëjtit në tregun 
e punës.

Zmadhimi drastik i numrit të parashtresave nga fusha e marrëdhënieve të punës, dësh-
mon se edhe më tej po vazhdon praktika e ashtuquajtur “revanshizmi partiak” pas realizimit 
të çfarëdo lloj të zgjedhjeve, gjë që në veçanti vjen në shprehje në sferën e arsimit dhe në 
suaza të institucioneve për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe gjatë zgjedhjes së kandidatëve për pu-
nësime, ashtu edhe gjatë transferimit të marrëdhënieve të punës për të punësuarit me marr-
ëdhënie punë në kohë të caktuar në kohë të pacaktuar. Gjendja e tillë ndikoi që qytetarët të 
ndjehen të diskriminuar, gjë që mund të vërehet edhe nga numri i zmadhuar i parashtresave 
nga fusha e diskriminimit, në veçanti në bazë politike.

Vitin raportues e karakterizon edhe zmadhimi i numrit të parashtresave në fushën e ra-
porteve pronësore – juridike, gjë që në sipërfaqe i nxori problemet me të cilat po ballafaqohen 
qytetarët për nga aspekti i denacionalizimit, përkatësisht kthimit të pronës së konfiskuar, në 
veçanti në lidhje me punën e komisioneve që merren me denacionalizimin, gjë që në vazh-
dimësi nuk sigurojnë zbatimin e barabartë dhe objektiv të ligjeve dhe të dispozitave tjera. Kjo 
gjendje, nga ana tjetër kontribuon që vendimet e miratuara të anulohen disa herë me radhë 
nga ana e gjykatave administrative, kurse qytetarët janë të detyruar që të zhvillojnë procedu-
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rat edhe me dekada të tëra.
Kur bëhet fjalë për të drejtat e fëmijëve, pa mëdyshje mund të sajohet konkludimi se 

problemet në këtë sferë edhe më tej po mbeten po të njëjta, veçanërisht për nga aspekti i të 
drejtës së takimit në relacionin fëmijë – prind, kurse Qendrat për punë sociale nuk ia dolën që 
tërësisht dhe në mënyrë efikase të sigurojnë realizimin e kësaj të drejtë të fëmijës, e as që të 
ushtrojnë ndikime mbi sjelljen e prindërve dhe me këtë ti parandalojnë pasojat e dëmshme 
për fëmijën dhe rritjen dhe zhvillimin e drejtë të tij. Gjendja e tillë, detekton nevojën për 
realizimin e reformave themelore, për faktin se kemi të bëjmë me një kategori të qytetarëve 
të cilët gëzojnë të drejtën e mbrojtjes së posaçme dhe të njëjtit në asnjë rast nuk guxon që 
të shfrytëzohen si instrument i hakmarrjes në mes prindërve si dhe nuk duhet të lejohen 
keqpërdorimet dhe influencimet e tilla mbi fëmijët. Përkundrazi, atyre duhet tu mundësohen 
të gjitha kushtet për një zhvillim të normalizuar dhe të lumtur.

Qytetarët, vitin e kaluar u ballafaquan me po të njëjtat probleme kur bëhet fjala për 
procedurat e realizuara nga ana e përmbaruesve, dhe për këtë arsye të njëjtit shpesh herë u 
ballafaquan me llogari të bllokuara, pa mjetet e nevojshme për ekzistencë.

Probleme u detektuan edhe në sferën e sigurimit pensional dhe invalidor, mbrojtjes 
shëndetësore, urbanizmit dhe ndërtimtarisë, mbrojtjes shëndetësore në suaza të burgjeve 
si dhe në pjesën e kushteve materiale në të cilat zbatohet masa e vuajtjes së paraburgimit, 
por edhe masa e burgosjes, kurse referendumi i realizuar edhe njëherë dëshmoi se nuk 
manifestohen përmirësime as kur kemi të bëjmë me problemet lidhur me azhurnimin e listës 
zgjedhore.

Në suaza të Institucionit, gjatë vitit raportues përfundimisht u zgjidh problemi lidhur me 
ekipimin kadrovik në suaza të Mekanizmit kombëtarë parandalues, i cili edhe më tej vazhdoi 
me përcjelljen e gjendjeve në vendet ku liria e lëvizjes është e kufizuar. Theksi i veçantë 
iu dha stacioneve policore për kontrollimin kufitarë dhe për mbikëqyrje kufitare, ku u kon-
statuan kushte të pavolitshme materiale, por edhe informimi i pamjaftueshëm i nëpunësve 
të policisë në lidhje me çështjet nga sfera e azilit.

Avokatit të popullit, gjatë vitit të kaluar, për herë të parë iu ofrua mundësia që në 
suaza të Parlamentit të merr pjesë në debatin për përgjigjet e Qeverisë në lidhje me masat e 
konstatuara nga ana e Kuvendit për rekomandimet e përgjithshme të dhëna në Raportin vje-
tor. Edhe pse të paplota, dhe në disa segmente janë ofruar vetëm rekomandimet e aspektit 
formal, prapëseprapë për tu përshëndetur është iniciativa e Qeverisë për implementimin e 
tyre. Prapëseprapë, qëllimi final i të gjitha institucioneve duhet të jetë krijimi i administratës 
profesionale e cila do të jetë në shërbimin e qytetarëve.
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Gjatë vitit raportues, vazhdon procesi i zgjerimit të mandatit dhe të kompetencave të in-
stitucionit – Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut si dhe krijimi i supozimeve 
për implementimin e kompetencave të reja për promovimin e të drejtave të njeriut, përcjellja e 
gjendjeve në lidhje me respektimin e tyre, theksimi i nevojës për mbrojtjen e tyre dhe veprimi 
si mik i gjykatës.

Përkatësisht, gjatë muajit shkurt të vitit 2018, u miratuan ndryshimet dhe plotësimet e 
Ligjit për avokatin e popullit, me të cilat për nga aspekti normativ u mundësua implementimi i 
Avokatit të popullit si mekanizëm për kontrollimin civil, i cili siguron përkrahjen dhe mbrojtjen 
e viktimës/viktimave, të drejtave të tyre dhe përfaqësimi i interesave të tyre në të gjitha pro-
cedurat gjatë hulumtimit të veprimeve nga ana e personave me autorizime policore dhe nga 
ana e përkatësve të policisë së burgut.

Përskaj kësaj, dhe për shkak të operacionalizimit të nenit 33 të Konventës për të drejtat e 
personave me invaliditet dhe Protokollin fakultativ përcjellës të konventës (implementimi i me-
kanizmit të pavarur për promovimin e saj, për mbrojtjen dhe përcjelljen e së njëjtës), kryetari 
i Qeverisë dhe Qeveria me shkresën numër 08-1359/35 të datës 09.07.2018, rekomanduan që 
Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë si organ i pavarur, ta pranojë këtë mekanizëm si 
pjesë e autorizimeve të veta dhe të parashtrimit të tij organizativ.

Këto kompetenca të reja të Avokatit të popullit, të cilat mundësuan edhe fuqizimin e 
mbrojtjes së të drejtave në pajtim me standardet e Këshillit të Evropës dhe të trupave tjerë 
ndërkombëtarë, duhet të realizohen në bashkëpunim të ngushtë me sektorin joqeveritarë.

Në pajtim me të lartpërmendurën dhe me Planin e veprimit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, Avokati i popullit iu qas ndryshimit të Rregullores për organizimin dhe 
fushëveprimin e Shërbimit profesional, Ekipit të Mekanizmit Kombëtarë parandalues, seksion-
eve të veçanta dhe zyrave të Avokatit të popullit si dhe ndryshimit të Rregullores për sistema-
tizimin e vendeve të punës në suaza të shërbimit profesional, ekipit të Mekanizimit Kombëtarë 
parandalues, seksioneve të veçanta dhe zyrave të Avokatit të popullit dhe deri te kryetari i 
Kuvendit i dorëzoi aktet e ndryshuara me qëllim të marrjes së pëlqimit.

Gjatë kësaj, në suaza të Shërbimit profesional është përcaktuar reparti i ri – Avokati i 
popullit – mekanizmi për kontrollimin civil, kurse në Repartin për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës dhe të drejtave të personave të cilët ballafaqohen me pengesa, është përcaktuar edhe 
realizimi i punëve për nga aspekti i përcjelljes së zbatimit të Konventës së KB për të drejtat e 
personave që ballafaqohen me invaliditet. Për këtë qëllim, janë sistematizuar vendet përkatëse 
të punës, si bazë për punësimet dhe për përcaktimet në suaza të Avokatit të popullit, me për-
shkrimin e aktiviteteve dhe të detyrave të punës dhe të kushteve përkatëse për çdo vend pune.

Në të njëjtën kohë, duke pasur parasysh edhe zmadhimet e përgjithshme të kompe-
tencave të Institucionit dhe nevojën e përcaktimeve adekuate të të punësuarve, u realizua 
edhe harmonizimi i numrit të vendeve të sistematizuara të punës, në suaza të gjitha njësive 
të brendshme organizative dhe u krijua mundësia për punësime në Shërbimin profesional të 
Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përskaj personave nga sektori publik 
ose nga sektori civil dhe të personave nga shërbimi publik në të cilët realizohen punët nga lloji 
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i autorizimeve publike në pajtim me ligjin. 

Pëlqimi i nevojshëm nga Kuvendi, për aktet  e përgjithshme të ndryshuara u pranua më 
datën 14 qershor dhe më 4 shtator të vitit 2018. Nga ana tjetër, plotësimi i vendeve të parapara 
të punës (një këshilltarë shtetërorë dhe dy këshilltarë në Avokatin e popullit – mekanizmi për 
kontrollimin civil dhe një këshilltarë shtetërorë dhe dy këshilltarë në Repartin për të drejtat e 
fëmijëve dhe të personave me pengesa), do të realizohen me Buxhetin e vitit 2019, dhe për 
këtë nga Ministria për financa është pranuar pëlqimi i posaçëm. Për ndryshe, me punësimet të 
cilat u realizuan gjatë gjysmës së parë të vitit 2018, u ekipua edhe u ri aktivizua Mekanizmi 
kombëtarë parandalues me një këshilltarë shtetërorë dhe dy këshilltarë, gjithashtu u punësuan 
edhe me nga një këshilltarë shtetërorë dhe një këshilltarë për veprim të Avokatit të popullit si 
mik i gjykatës.

Në lidhje me promovimin e institucionit, që ti afroj qytetarët deri te rregullativa juridike në 
shoqëri dhe me qëllim që të njëjtit të njoftohen me fuqinë që kanë krahas shtetit dhe institu-
cioneve, gjatë vitit raportues nuk u pranuan kurrfarë mjete. Prej këtu, mbetet obligimi i shtetit 
që me prioritet të ndërmerrë veprime që të mundësojë që Avokati i popullit të jetë institucion 
kombëtarë në kuptimin e vërtetë, që në të ardhmen në masë të plotë të sigurohet realizimi i 
kompetencave. 

Në këtë segment, mbetet edhe obligimi i shtetit për përjashtimin e të punësuarve në 
Institucionin Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut nga përfshirja e Ligjit për 
nëpunësit e administratës, Ligji për të punësuarit në sektorin publik dhe Ligji për zbatimin e 
buxhetit.

Në fakt, edhe pse nga Kuvendi u përcaktuan masat përkatëse, nga ana e Qeverisë gjatë 
vitit 2018, të njëjtit u implementuan meqenëse nga ana e saj, nuk u implementuan ndryshimet 
përkatëse të ligjeve të lartpërmendura.

Nga ana tjetër, në pajtim me parimet e Parisit, kapacitetet e institucionit kombëtarë për të 
drejtat e njeriut, nuk mund të funksionojnë poqese nuk sigurohet edhe pavarësia e financave 
edhe e resurseve njerëzore.



NIVELI I REALIZIMIT DHE 
  MBROJTJA E LIRIVE DHE TË 
  DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS 

FUSHAVE
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Duke realizuar përcjelljen e vazhdueshme të gjendjeve në suaza të Institucioneve Ndëshk-
uese – korrigjuese, Avokati i popullit konstaton se kushtet e akomodimit mbeten po të njëjta sikur 
edhe gjatë viteve të mëparshme, dhe me këtë edhe më tej po cenohet dinjiteti njerëzorë. Duke 
vepruar në bazë të parashtresave të dorëzuara nga personat e dënuar, është konstatuar se dho-
mat janë me krevate të vjetra, mbulesa të vjetra dhe të pa pastra, me lagështi të konsiderueshme 
nëpër dhomat si dhe me instalime të vjetra dhe të skaduara sanitare.

Në kontekst të lartpërmendurës, si problem i cili po zvarritet me vite të tëra, Avokati i popull-
it drejtorëve të Institucioneve ndëshkuese – korrigjuese dhe Drejtorisë për përmbarimin e sank-
sioneve u theksoi për nevojën e marrjes së masave urgjente për tejkalimin e gjendjeve të tilla dhe 
për krijimin e kushteve të cilat personave të dënuar do tu mundësojnë që në kushte njerëzore dhe 
me dinjitet të vuajnë dënimin e burgimit.

KUSHTET E AKOMODIMIT PËR VUAJTJEN E DËNIMIT 
ME BURG EDHE MË TEJ MBETEN NËN ÇDO NIVEL TË 
DINJITETIT NJERËZORË

Sigurimi i dokumentit për identifikim per-
sonal të personave të udhëzuar për vuajtjen 
e dënimit me burgim në suaza të Institucion-
eve Ndëshkuese – korrigjuese është problem 
për të cilin realisht nuk po i kushtohet vë-
mendja e nevojshme. Konstatimin e theksuar 
më lartë e konfirmoi hulumtimi por edhe prak-
tika shumëvjeçare e Avokatit të popullit, duke 
i përfshirë edhe parashtresat e dorëzuara nga 
subjektet e ndryshme (organizatat civile ose 
personat fizik)

Duke pasur parasysh faktin se personat 
e dënuar të cilët nuk posedojnë dokumentet 
për identifikim personal, nuk janë në gjendje 
që një periudhë më të gjatë kohore ti realizo-
jnë të drejtat e tyre të garantuara me ligj dhe 
me kushtetutë edhe pas lirimit të tyre nga vua-

jtja e dënimit me burgim, në mes tyre edhe 
të drejtën për mbrojtje dhe sigurim shënde-
tësorë, të drejtat e mbrojtjes dhe sigurisë so-
ciale, Avokati i popullit konstaton shkeljet e të 
drejtave të këtyre personave, gjatë kësaj vihet 
në pyetje edhe gatishmëria e tyre reale për fil-
limin e një jete të re në kushte të lirisë, por 
edhe qasja deri te të drejtat e tyre pas daljes 
nga burgu. Në këtë drejtim, mes tjerave u dha-
në rekomandime për rregullimin sistematik të 
kësaj çështjeje, dhe në këtë kontekst përcakti-
mi i obligimit ligjorë për drejtoritë e institucion-
eve ndëshkuese – korrigjuese që të drejtojnë 
evidencën e vazhdueshme dhe të rregullt për 
çdo person i cili është i përcaktuar për vuajtjen 
e dënimit me burgim dhe për lirimin e tij pas 
vuajtjes së dënimit.

PERSONAT E DËNUAR UDHËZOHEN NË VUAJTJEN E DËNIMIT ME 
BURGIM DHE LIROHEN PAS VUAJTJES SË DËNIMIT PA DOKU-
MENTET PËRKATËSE PËR IDENTIFIKIM PERSONAL

NGA PUNA E REALIZUAR GJATË 
VITIT 2018
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Edhe pas kalimit të pothuajse pesë viteve nga fillimi i ndërtimit të Entit të ri edukativ – kor-
rigjues, në lagjen Vollkovija – Tetovë, i cili duhej të përfundojë gjatë vitit 2016, objekti akoma nuk 
është i përfunduar dhe lëshuar në përdorim, kurse fëmijët edhe më tej janë të akomoduar në ENP 
Ohër.

Avokati i popullit, duke e përcjell gjendjen e tillë me vite në të kaluarën, nga institucionet 
kompetente kërkoi që të ndërmerren masat që ky objekt përfundimisht të përfundohet dhe që 
fëmijët të zhvendosen në suaza të objektit të ri, në të cilin do të sigurohen të gjitha standardet për 
vuajtjen e masës edukative nga ana e fëmijëve në gjendje rreziku.

Deri te ky konstatim, Avokati i popullit 
erdhi pas masave të ndërmarra për mbrojtjen 
e të drejtave të vajzës së mitur të akomoduar 
në IP për përkujdesjen e fëmijëve me probleme 
edukative – sociale dhe me sjellje të çrregul-
luar, pas njohurive të fituara se e njëjta ka qenë 
viktimë e dhunës fizike dhe seksuale.

Fakti që vajza e mitur, nëntë herë në 
mënyrë vullnetare ka braktisur institucionin dhe 
pas gjetjes dhe kthimit të saj ajo ka paraqitur 
se ka qenë e dhunuar seksualisht, nuk ka para-
qitur alarmimin e mjaftueshëm që institucioni ti 
ndërmerr masat përkatëse të hulumtimit, por 
edhe të paraqesë rastin konkret. Për Avokatin e 
popullit, pa mëdyshje mund të nxirret konkludi-
mi se për rastin konkret kanë dështuar veprimet 
nga ana e organit kompetent, dhe në veçanti 

veprimet përkatëse të organit të përkujdesjes, 
në lidhje me marrjen në kohë të masave për 
parandalim të keqpërdorimit të fëmijës së 
përkujdesur në këtë institucion.

Mes tjerave, Avokati i popullit i rekoman-
doi Ministrisë për punë dhe politikë sociale që 
urgjentisht të propozojë ndryshimet përkatëse 
në fushën e mbrojtjes sociale për nga aspekti 
i përkujdesjes së fëmijëve që ballafaqohen me 
probleme edukative – sociale dhe me sjellje të 
çrregulluar, për gjetjen e formave të reja dhe 
përkatëse të përkujdesjes së fëmijëve, të cilat 
do të kontribuojnë për parandalimin e çfarëdo 
lloj shkeljeve, dhunës dhe keqpërdorimit të 
fëmijëve që janë nën përkujdesjen e organeve 
kompetente.

Avokati i popullit duke vepruar në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga prindërit e nxë-
nësve në shkollën fillore komunale “Kuzman Josifovski Pitu” – Shkup, në të cilën orët e lëndës së 
fizikës i mbante profesori i lëndës së Informatikës, në mënyrë që ai gjatë orëve mësimore ua lex-
onte mësimet, dhe me qëllim të përcaktimit të nivelit të përvetësimit të materialit, ai u caktonte 
teste nxënësve, për këtë arsye Avokati i popullit konstatoi shkeljen e së drejtës për arsim cilësorë 
dhe të pa penguar të arsimimit të fëmijëve.

Duke vepruar në pajtim me vërejtjet e dhëna nga Avokati i popullit, për sigurimin e kuad-
rove përkatëse që do ti plotësojnë kualifikimet profesionale, shkolla shpalli konkursin dhe zgjodhi 
kandidatin për realizimin përkatës të aktiviteteve të parapara me planin dhe programin mësimorë.

FËMIJËT QË BIEN NDESH ME LIGJIN, NË VEND QË TË UDHË-
ZOHEN NË ENTET EDUKATIVE – PËRMIRËSUESE, EDHE MË 
TEJ MASAT NDËSHKUERSE I VUAJNË NË ENP BURGU OHËR

E PËRKUJDESURA NË INSTITUCIONIN PUBLIK, VIKTIMË E 
DHUNËS SEKSUALE DHE FIZIKE, INSTITUCIONET NUK I KANË 
NDËRMARRË MASAT PËRKATËSE PËR MBROJTJEN E SAJ

NXËNËSIT E KLASËS SË TETË DHE TË NËNTË, U VLERËSUAN NË 
LËNDËN E FIZIKËS EDHE PËRSKAJ FAKTIT SE ATA NUK KISHIN 
ARSIMTARË PËRKATËS PËR KËTË LËNDË MËSIMORE
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Rasti me tre fëmijët nga Velesi, të cilët u 
dogjën nga zjarri që kishte kapluar shtëpinë e 
tyre – objektin informal të improvizuar nga ana 
e familjes së cenuar për nga aspekti social, e 
cila si shfrytëzues ka qenë e evidentuar edhe 
në IP Qendrën ndërkomunale për punë sociale 
– Veles, si familje që ka jetuar në kushte shumë 
të vështira, pa ujë dhe energji elektrike, edhe 
një herë i konfirmoi rekomandimet e Avokatit 
të popullit për reformimin e sistemit për mbro-
jtje sociale, me qëllim të parandalimit të rrezi-
kut social, për faktin se sistemi ekzistues për 
mbrojtje sociale nuk reagon në kohën e duhur 
dhe i njëjti nuk i përgjigjet nevojave reale të 
qytetarëve që janë në gjendje të rrezikuar. 

Në këtë kontekst, Avokati i popullit i re-
komandoi Ministrisë për punë dhe politikë so-
ciale përmes një analize gjithëpërfshirëse që 

ta shqyrtojë efikasitetin e qendrave për punë 
sociale, vallë dhe sa të njëjtit janë në gjendje 
që në kohë dhe në tërësi ti përgjigjen nevojave 
dhe kërkesave të qytetarëve në gjendje rreziku, 
përkatësisht të konstatohet se çfarë nevojitet 
që të ndërmerret që të zgjidhen problemet me 
të cilat ballafaqohen këto Qendra, dhe të cilat 
i pengojnë që të jenë efikase dhe të reagojnë 
në kohën e duhur gjatë marrjes së masave dhe 
aktiviteteve, për tejkalimin e rrezikut social te 
familjet, në veçanti nëse jetojnë në kushte jo 
përkatëse. Në të njëjtën kohë, e imponon nevo-
jën për shqyrtimin e problemit dhe gjetjen e 
zgjidhjes afatgjate lidhur me banimin e per-
sonave që gjenden të kapluar nga rreziku so-
cial, përmes ndarjes së banesës me qira deri te 
zgjidhja e çështjes së banimit.

SISTEMI I MBROJTJES SOCIALE NUK I 
PËRGJIGJET NEVOJAVE REALE TË FAMILJE-
VE NË GJENDJE TË RREZIKUAR

Gjatë veprimit në lidhje me lëndën e ini-
ciativës pronësore, për rastin në të cilin nëna e 
moshës së mitur ka braktisur foshnjën e pos-
alindur para Shtëpisë së foshnjave të posalin-
dura në Manastir, Avokati i popullit konstatoi se 
institucioni shëndetësorë ka lejuar që nëna e 
moshës së mitur – lehona në mënyrë vullnetare 
ta braktis institucionin edhe pse kanë pasur njo-
huri të mëparshme se e njëjta nuk ka shprehur 
dëshirë që të marrë përsipër përkujdesjen mbi 
foshnjën e posalindur.

Avokati i popullit, konstatoi se profesion-
istët në suaza të Institucionit shëndetësorë në 
Tetovë, nuk kanë vepruar në pajtim me Ligjin 
për mbrojtjen e pacientëve dhe Ligjin për 
familjen dhe se nuk e kanë informuar, përkatë-
sisht nuk e kanë përfshirë Qendrën për punë 

sociale si organ kompetent në situatat e tilla 
dhe për këtë arsye kërkoi sanksionimin e këtij 
lëshimi gjatë punës së profesionistëve. Komi-
sioni i formuar nga ana e Institucionit për hu-
lumtimin e këtij rasti, i konfirmoi lëshimet e 
konstatuara nga ana e Avokatit të popullit, pas 
kësaj nga ana e drejtorit të këtij institucioni 
shëndetësorë u shqiptuan masat disiplinore 
për mjekun përgjegjës dhe për infermieren e 
mjekësisë. Në të njëjtën kohë, është pranuar 
edhe vërejtja e Avokatit të popullit që të dorë-
zohet njoftimi deri te Seksioni për gjinekologji 
– akusheri dhe për njoftimin e tyre në lidhje me 
obligimin për paraqitjen e çdo rasti të lindjes 
jashtë kurorës martesore të nënave të moshës 
së mitur në Qendrën për punë sociale dhe në 
Ministrinë për punë të brendshme.

PAS INTERVENIMEVE TË AVOKATIT TË POPULLIT, 
JANË SHQIPTUAR MASAT DISIPLINORE PËR MJEKUN 
PËRGJEGJËS DHE PËR INFERMIEREN E MJEKËSISË 
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Për shkak të mosvendosjes së sëndukëve për paraqitjen e kontrollimeve mjekësore, po ve-
prohet në kundërshtim me nenin 3 të Udhëzimit për qasje deri te mjeku nga ana e personave të 
dënuar në suaza të institucionit, distribuimi i medikamenteve, kontrollimeve mjekësore jashtë 
institucionit, i cili parashikon që në çdo krah të burgut të vendosen sëndukë për paraqitjen e kon-
trollimit mjekësorë.

Gjendja e detektuar u konstatua nga Drejtoria për përmbarim të sanksioneve, duke vepruar 
në lidhje me Kërkesën për mbikëqyrje të dorëzuar nga ana e Avokatit të popullit, pas kësaj institu-
cioneve ndëshkuese – korrigjuese u rekomandoi evitimin urgjent të kësaj parregullsie. Marrja e 
masave nga drejtoritë e burgjeve edhe më tej do të përcillet.

Këto konstatime u konfirmuan gjatë hulumtimeve të realizuara nga Avokati i popullit në 
temën: “Inkluzioni i Romëve pas përfundimit të Dekadës së Romëve 2005 – 2015 – gjendjet rrjed-
hëse dhe sfidat”, gjatë kësaj të pakontestueshme janë konstatimet se një pjesë e qytetarëve të 
kësaj bashkësie akoma jetojnë në gjendje të rëndë të varfërisë së skajshme, në kushte të rënda 
dhe jo përkatëse, në vendbanime sub - standarde dhe të improvizuara, pa ujësjellësin e ujit për 
pije, në lagjet informale rome, pa mundësi për punësime. Gjatë kësaj, të njëjtit ballafaqohen me 
qasje të vështirë deri te të drejtat e mbrojtjes shëndetësore, me arsimim të ulët shëndetësorë 
dhe të njëjtit nuk posedojnë dokumentacione përkatëse personale. Për tejkalimin e dobësive të 
konstatuara, Avokati i popullit, pas konferencës rajonale të mbajtur në këtë temë, deri te Qeveria 
dorëzoi Informacionin me konkluzionet dhe rekomandimet për secilën nga fushat e lartpërmen-
dura, për nga aspekti i përmirësimit të gjendjes dhe jetës së Romëve.

Gjatë përcjelljes së gjendjeve në institucionet ndëshkuese – korrigjuese, të shpeshta ishin 
ankesat për pamundësinë e personave të dënuar në suaza të ENP “Idrizovë” që ta realizojnë të 
drejtën e mbrojtjes përkatëse stomatologjike, meqenëse në këtë institucion nuk ka stomatolog 
të punësuar. Përkatësisht, stomatologu nga Burgu Shkupi i cili dy ditë gjatë javës realizon kon-
trollimet stomatologjike, paraqet vetëm një lloj të zgjidhjes me afat të shkurtër dhe se në këtë 
mënyrë në tërësi nuk sigurohet plotësimi i tërësishëm dhe përkatës i nevojave reale të personave 
të dënuar.

Në kuptim të lartpërmendurës, Avokati i popullit deri te drejtori i ENP “Idrizovë” parashtroi 
vërejtjen në lidhje me obligimin e marrjes së masave urgjente dhe në bashkëpunim me institu-
cionet dhe entet kompetente të tejkalohet ky problem në lidhje me punësimin e stomatologut, me 
këtë të sigurohet prezenca e rregullt dhe e vazhdueshme e stomatologut në suaza të institucionit. 

PËR KONTROLLIME MJEKËSORE, PERSONAT E 
DËNUAR PARAQITEN PËRMES NËPUNËSVE TË 
POLICISË SË BURGUT !?!

PËRSKAJ NË FUSHËN E ARSIMIT, NUK MANIFESTOHEN 
PËRMIRËSIME TË KONSIDERUESHME TË GJENDJES SË ROMËVE 
EDHE NË FUSHAT E SHËNDETËSISË, BANIMIT DHE PUNËSIMEVE 

ENP “IDRIZOVË” GJATË TËRË VERËS PA STOMA-
TOLOG, KURSE TË BURGOSURIT JANË LËNË PA 
TRAJTIMET PËRKATËSE STOMATOLOGJIKE
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Duke i gjykuar rastet e shpeshta të dhunës në mes nxënësve në shkollat fillore dhe të 
mesme, Avokati i popullit drejtoi kërkesë publike që shkollat, vetëqeverisja lokale, Ministria për 
arsim dhe shkencë ti ndërmarrin masat me qëllim të sigurimit të realizimit të pa penguar të së 
drejtës për arsimim. Gjatë kësaj, u përkujtua edhe për nevojën e marrjes së masave parandaluese 
për pengimin e çfarëdo lloj të dhunës.

Sipas Avokatit të popullit, nevojitet fuqizimi i kapaciteteve të kuadrove mësimdhënëse me 
qëllim të parandalimit të sjelljes së dhunshme te nxënësit e shkollave, kurse prindërit duhet të 
manifestojnë interesim më të madh për sjelljet e fëmijëve të tyre dhe së bashku me subjektet tjera 
bashkërisht të kontribuojnë për shkollat pa dhunë.

AVOKATI I POPULLIT, APELON QË SHKOLLAT TI 
NDËRMARRIN MASAT PËR PARANDALIM DHE 
PENGIM TË DHUNËS

Këtë e konstatoi Avokati i popullit duke 
vepruar në lidhje me parashtresën e person-
it të ndaluar me prejardhje nga Emiratet e 
Bashkuara Arabe, i cili ishte i përfshirë në pro-
cedurën për vendosje në lidhje me kërkesën e 
azilit, dhe me aktvendimin e MPB i njëjti ishte 
i ndaluar në Qendrën për pranimin e shtetasve 
të huaj me qëllim të mbrojtjes së rendit publik 
dhe sigurisë kombëtare, në periudhën prej tre 
muajve.

Avokati i popullit, për rastin konkret i cili 
paraqet praktikë të re të veprimit për nga as-
pekti i kufizimit të lirisë së lëvizjes së kërkue-
sve të azilit dhe ndalimin e tij në Qendrën për 
nënshtetasit e huaj, e kontrolli zbatimin e kësaj 
mase ligjore për rastet e skajshme, pas kësaj 

konstatoi se personi në shtetin tonë ka arritur 
me dokumente të vlefshme të udhëtimit, në ar-
rati nga shteti i tij për shkak të përndjekjes dhe 
frikës për jetën e tij dhe menjëherë ai ka shpre-
hur qëllimin që të hyjë në procedurën për pra-
nimin e së drejtës së azilit në Republikën tonë.

Pas pranimit të aktvendimit fuqiplotë me 
të cilin refuzohet kërkesa për pranimin e së 
drejtës së azilit, ekzistonte rreziku që personi të 
rikthehet në shtetin amë dhe për këtë Avokati 
i popullit intervenoi deri te autoritetet kompe-
tente që i njëjti të mos deportohet në mënyrë të 
dhunshme por që atij ti lejohet që vullnetarisht 
ta braktis shtetin tonë, sugjerim ky që u pranua 
nga ana e organeve kompetente.

KUFIZIMI I LIRISË SË LËVIZJES SË KËRKUESVE TË 
AZILIT NË SUAZA TË QENDRËS PËR SHTETASIT E HUAJ 
NË GAZI BABË

Duke vepruar në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga sektori joqeveritarë në lidhje me 
realizimin e së drejtës së votimit të personave që ballafaqohen me pengesa trupore, Avokati i 
popullit konstaton se këtyre personave, por edhe personave tjerë që ballafaqohen me pengesa 
u është cenuar e drejta e barazisë gjatë procesit zgjedhorë për shkak të mënyrës së informimit 
për procesin zgjedhorë, për shkak të mos sigurimit të qasjes përkatëse deri te vendet e votimit, 
si dhe për shkak të mos mundësimit të realizimit të papenguar të së drejtës së votimit. Me qëllim 
të tejkalimit të këtyre gjendjeve, Avokati i popullit dorëzoi Raportin e posaçëm deri te Qeveria me 
propozimet konkrete për ndryshimin e rregullativës ligjore dhe nën ligjore e cila e rregullon këtë 
fushëveprim.

PERSONAT ME PENGESA TRUPORE JANË TË PA 
BARABARTË ME QYTETARËT TJERË PËR NGA AS-
PEKTI I SË DREJTËS ZGJEDHORE
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Këtë gjendje e ka konstatuar Avokati i 
popullit duke vepruar në lidhje me ankesën e 
qytetarit kundër aktvendimit të Qendrës për 
punë sociale, me të cilën qytetarit i ndërpritet 
e drejta e asistencës sociale financiare, dhe që 
ironia të jetë edhe më e madhe, Ministria për 
punë dhe politikë sociale gjatë procedurës ank-
esore e ka konfirmuar aktvendimin për ndërpre-
rjen e së drejtës dhe për rikthimin e mjeteve të 
pranuara pa bazë.

Sipas Avokatit të popullit, pa mëdyshje 
palët janë të detyruara që ti paraqesin të gjitha 
ndryshimet në lidhje me gjendjen e tyre mate-
riale dhe të njëjtat duhet ti respektojnë të gji-
tha obligimet e parapara ligjore. Por gjithashtu, 
gjatë vendosjes nga ana e organit kompetent 

për ndërprerjen e së drejtës që është me rëndë-
si ekzistenciale, duhet të tentohet që tërësisht 
dhe në mënyrë të rregullt të konstatohet se vallë 
personi, e drejta e të cilit duhet të ndërpritet 
nga miratimi i ndonjë akti të caktuar, është i 
ekspozuar ndaj rrezikut social ose jo. Gjatë 
kësaj, në veçanti duhet të mbahet llogari edhe 
për lartësinë e të ardhurave të realizuara, por 
të pa paraqitura, duke pasur parasysh faktin se 
edhe me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për mbrojtje sociale që janë në fuqi nga 
muaji nëntor i vitit 2017, përcaktohet obligimi 
që të shqyrtohet se vallë ndryshimet në gjend-
jen materiale, familjare dhe pronësore, ndiko-
jnë mbi realizimin e së drejtës dhe lartësisë së 
asistencës sociale financiare, dhe që në rastin 
konkret nuk është respektuar.

PËR REALIZIMIN E TË ARDHURAVE PREJ 255,00 DENARË, QYTETARI ËSHTË I 
DETYRUAR QË TI RIKTHEJ MJETET NË SHUMËN PREJ 70.950,00 DENARË, VALLË 
ËSHTË LOGJIK KONKLUZIONI SE PERSONI / FAMILJA KA TEJKALUAR RREZIKUN 
SOCIAL !?

Nënshtetasi nga Turqia, të cilit fillimisht i 
është mundësuar qëndrimi në shtetin tonë në 
bazë të investimeve, dorëzoi parashtresën deri 
te Avokati i popullit me të cilën u ankua se atij 
pa bazë nuk i vazhdohet qëndrimi në shtetin 
tonë.

Duke vepruar në lidhje me këtë parash-
tresë, Avokati i popullit realizoi kontrollimin në 
MPB – Seksioni për kriminalitet dhe kundërva-
jtje, për nënshtetasit e huaj dhe për riadmision, 
gjatë kësaj u konstatua se qëndrimi të njëjtit 
nuk i vazhdohet për shkak të mendimit negativ 
nga ana e Agjencisë për punësime, për faktin se 
investitori nga Turqia, për veten e tij si drejtues 
i shoqërisë, për një muaj nuk ka realizuar pag-
esën e pagës dhe të kontributeve nga sigurimi 
i detyrueshëm.

Pas bisedës së realizuar me parashtruesin 
dhe me përfaqësuesit e tij juridik, obligimet u 

paguan dhe gjatë kësaj si dëshmi u dorëzua 
Vërtetimi për kontributet e paguara, i dhënë 
nga Drejtoria për të ardhurat publike – Shkup. 
Duke pasur parasysh faktin se u mënjanua 
pengesa e vetme për vazhdimin e qëndrimit të 
nënshtetasit nga Turqia, Avokati i popullit dorë-
zoi Sugjerimin deri te Agjencia për punësime, 
për tërheqjen e Mendimit negativ më parë të 
dorëzuar dhe për dorëzimin e Mendimit të ri 
pozitiv deri te Seksioni për nënshtetasit e huaj, 
dhe në të njëjtën kohë nga ky Seksion kërkoi 
që përkohësisht ta ndërpresë procedurën deri 
në kohën e dorëzimit të Mendimit të ri nga ana 
e Agjencisë.

Nga ana e organit për nënshtetasit e huaj 
pranë MPB-së dhe personalisht nga parashtrue-
si, Avokati i popullit u informua se është mi-
ratuar Aktvendimi për vazhdimin e qëndrimit të 
tij në Republikën tonë.

NËNSHTETASIT NGA TURQIA IU 
VAZHDUA QËNDRIMI NË SHTETIN 
TONË
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Agjencia për punësime, me saktësi dhe në tërësi nuk i transmeton informacionet deri te 
qytetarët – kërkuesit e punës, me këtë publikohen vendet e punës dhe profesionet që nuk janë 
në pëlqim me nevojat e punëdhënësve, kurse të njëjtit janë në dëm të aplikantëve.

Avokati i popullit, konstatimet e lartpërmendura i konstatoi duke vepruar në lidhje me par-
ashtresat e qytetarëve që kanë konkurruar në vendet e punës dhe për profesionet e shpallura 
përmes Agjencisë, e që janë të refuzuar nga punëdhënësi për shkak të mos ekzistimit të vendit 
të punës për të cilin ata kanë konkurruar. Me qëllim të tejkalimit të gjendjeve të tilla, Avokati 
i popullit i rekomandoi Agjencisë për punësime që urgjentisht të ndërmerr masat në drejtim të 
revidimit të evidencës në fushën e punës, me theks të veçantë të vendeve të punës. Për këtë qël-
lim, nevojitet që Agjencia për punësime në bashkëpunim me punëdhënësit të ndërmerr masa për 
shpalljen e profesioneve të sakta, me këtë qytetarët të informohen me saktësi dhe në mënyrë të 
saktë për vendet e punës.

AGJENCIA PËR PUNËSIME ME INFORMACIONE 
TË MANGËTA DERI TE QYTETARËT PËR QASJEN 
E VENDEVE TË PUNËS

Avokati i popullit në kërkesë të qytetarëve – dorëzuesve të parashtresave,  i monitoroi pro-
cedurat për punësime, gjatë zgjedhjes së kandidatëve për arsimtarët në shkollat fillore dhe të 
mesme, dhe pa mëdyshje konstatoi se më shpesh drejtorët thirren në të drejtën e diskrecionit 
gjatë përzgjedhjes, shpesh herë duke i anashkaluar kompetencat dhe përvojën e fituar të punës 
së kandidatëve dhe me këtë e keqpërdorin saktë të drejtën e diksrecionit. Në këto raste, Avokati 
i popullit vazhdimisht theksoi nevojën që në suaza të këtyre veprimtarive senzibile të përzgjidhen 
kandidatët me kompetenca të larta, për të cilët pa përjashtim nevojitet që të merren parasysh 
përvojat e mëparshme vendet përkatëse të punës, megjithatë drejtorët prapëseprapë mbetën në 
qëndrimin e tyre në relacionin e zgjedhjes së “kandidatëve më përkatës”.

DREJTORËT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME E 
KEQPËRDORIN TË DREJTËN E DISKRECIONIT GJATË 
PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE

Procesi i privatizimit të vendeve të oborrit u bllokua për shkak të ekipit të dobët kadrovik të 
Drejtorisë për punë pronësore – juridike, si dhe për shkak të mungesës së parakushteve teknike, 
organizative dhe normative.

Në suaza të seksioneve të caktuara rajonale të Drejtorisë, edhe pse me kapacitete të dobëta 
kadrovike (disa prej tyre janë vetëm me dy të punësuar, prej tyre njëri është në pozicionin drej-
tues), janë përcaktuar me mijëra lëndë nga seksionet tjera, dhe me këtë në mënyrë automatike 
të njëjtit janë bllokuar, dhe në këtë mënyrë lëndët fare nuk mund të merren në shqyrtim dhe të 
zgjidhen.

Si problem plotësues shfaqet edhe te kërkesat e banuesve të ndërtesave kolektive banesore, 
meqenëse ligji nuk ofron moduse se si të përcaktohen pjesët e veçanta të ndërtesave, përkatësisht 
se sa është pjesa e truallit e cila do ti privatizohet çdo banuesi në veçanti.

VALLË PRIVATIZIMI I VENDEVE TË OBOR-
RIT DO TË SHNDËRROHET NË NJË RRËFIM 
TË RI TË PAFUNDMË ?
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Ky konstatim pasoi nga hulumtimi i realizuar për përfshirjen e fëmijëve që ballafaqohen me 
pengesa në suaza të arsimit parashkollorë, gjatë periudhës së viteve 2017/2018, të cilin Avokati 
i popullit e realizoi së bashku me organizatën joqeveritare “Hapni dritaret” dhe me përkrahje fi-
nanciare nga BE-ja dhe UNICEF-i. Sipas Avokatit të popullit, si nevoja prioritare të kopshteve dhe 
të cilat nevoja pasojnë nga hulumtimi, mes tjerash janë: punësimi i defektologëve, trajnimet për 
edukatorët për punën me fëmijët që ballafaqohen me pengesa, përmirësimi i qasjes fizike deri 
te objektet, sigurimi i veglave ndihmëse për qasje pedagogjike – didaktike, mjete dhe teknologji 
demonstruese, sigurimi i më shumë mjeteve financiare për nevoja të shumta të kopshteve për 
fëmijë me qëllim të plotësimit të nevojave individuale të fëmijëve që ballafaqohen me pengesa 
zhvillimore, si dhe ndryshimi i kornizës juridike, me qëllim të lehtësimit të qëndrimit të fëmijëve 
me pengesa në kopshtet e fëmijëve, që më shpesh përfundon në nivel të përkujdesjes, por jo edhe 
me komponentin edukativ dhe me stimulimin e hershëm zhvillimorë.

NË KOPSHTET E FËMIJËVE, NUK EKZISTOJNË 
KUSHTET PËR INKLUZION TË FËMIJËVE QË BAL-
LAFAQOHEN ME PENGESA ZHVILLIMORE

Komisioni shtetërorë zgjedhor (KSHZ) 
edhe me rastin e referendumit të realizuar, 
vazhdoi me praktikën që disa kategorive të 
caktuara të qytetarëve tua anulojë të drejtën 
zgjedhore edhe atë për shkak të lëshimeve të 
natyrës sistematike që gjeneron një situatë ab-
surde.

Përkatësisht, KSHZ të gjithë personave 
të cilëve vlefshmëria e letërnjoftimeve ose e 
pasaportave, do tu skadojë gjatë periudhës 
së shpalljes së zgjedhjeve, i shlyen nga Lista 
Zgjedhore edhe pse të njëjtit në ndërkohë kanë 
nxjerrë dokumentet e reja ose i kanë përtërirë 
dokumentet  e vjetra.

Me praktikën e tillë, KSHZ në mënyrë të 
drejtpërdrejtë shkel Kushtetutën, me dispozitat 
e së cilës çdo qytetarët që ka mbushur 18 vite, 
fiton të drejtën zgjedhore, e cila është e bara-
bartë, e përgjithshme dhe e drejtpërdrejtë dhe 
e cila e drejtë realizohet në zgjedhje të lirë me 
votim sekret.

Për këtë arsye, KSHZ nga qytetarët kërkon 
që të jenë në shërbim të saj, në mënyrën që 
vetë ata të paraqesin se kanë nxjerr letërnjoft-
imin ose se kanë përtërirë dokumentet e vjetra, 
në vend që përmes detyrës zyrtare, të dhënat e 
tilla ti sigurojë nga organet kompetente.

KOMISIONI SHTETËRORË ZGJEDHOR, NË 
VEND QË TA SIGUROJ PO E ANULON TË 
DREJTËN ZGJEDHORE

Njësoj sikur edhe gjatë viteve të mëparshme, ashtu edhe këtë vit Oda e mjekëve nuk e 
realizoi obligimin me ligj të përcaktuar për ushtrimin e mbikëqyrjes profesionale në institucionet 
shëndetësore në rastet kur shfaqen ankesa për shërimin jo profesional të pacientëve. Përskaj 
vërejtjeve të dhëna nga ana e Avokatit të popullit, se ky obligim duhet të respektohet, pranimi i 
të njëjtave nuk ofroi kurrfarë rezultate dhe për këtë arsye mbikëqyrja profesionale mbeti vetëm 
me formimin e komisionit, kurse mbikëqyrja për shkak të mungesës së mjeteve do të realizohet 
gjatë vitit 2019. 

ODA E MJEKËVE E MAQEDONISË, E VAZHDOI PRAKTIKËN NEGA-
TIVE ME MOS REALIZIMIN E MBIKËQYRJES PROFESIONALE 
SIPAS PARAQITJEVE TË MBROJTJES JO EFIKASE SHËNDETËSORE
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Një banorë i lagjes së Kisella Vodës në 
Shkup, më shumë se dy vite po i pret ekipet e 
EVN që në shtëpinë e tij të ndërtuar në mënyrë 
legale, të realizojnë kyçjen në sistemin për 
furnizim me energji elektrike.

Përkatësisht, edhe pse ai ka lidhur kon-
tratën dhe i ka paguar të gjitha shpenzimet ndaj 
kësaj kompanie, dhe për këtë arsye ajo me au-
tomatizëm është e detyruar që atij ti sigurojë 
kyçjen e energjisë elektrike, në çastin e reali-
zimit janë shfaqur disa “persona të panjohur” 
të cilët kanë penguar realizimin e aktiviteteve 
punuese, me arsyetimin se nuk lejojnë që të 
gërmohet nëpër rrugën.

Dilema kryesore në këtë rast është çështja 
se kë po mbron EVN dhe përse nuk i shfrytëzon 
të gjitha instrumentet juridike dhe mundësitë 
që i qëndrojnë në disponim për të realizuar të 

drejtën e shfrytëzuesit, për të cilën më parë ka 
realizuar kërkesën e pagesës.

Veprimi i tillë i EVN-së, palës i ka shkak-
tuar shpenzime plotësuese, dhe kështu pasi që 
disa herë pa suksese i është drejtuar kompanisë 
me kërkesën që ta fitojë shërbim, pala ka qenë 
e detyruar që të iniciojë kontest gjyqësorë.

Por që absurdi të jetë edhe më i madh, 
EVN këtë situatë e shfrytëzon si argument për 
atë se përse ajo nuk vepron pas intervenimit 
nga ana e Avokatit të popullit dhe menjëherë të 
sigurojë të drejtën e kyçjes.

Si kulminacion i gjithë absurditetit është 
fakti se gjykata më shumë se një vit e gjysmë 
nuk i përgjigjet kërkesës për masën e për-
kohshme – sigurimit të çfarëdo lloj kyçjeje në 
rrjetin e elektro distribucionit.

ÇFARË DUHET BËRË NË RASTET 
KUR EVN NUK E RESPEKTON KON-
TRATËN?

Numri më i madh i ish të punësuarve në 
SH.A. Ohis – në falimentim dhe shoqëritë e for-
muara nga ana e tij, duke u ndjerë të mash-
truar nga puna e drejtuesve falimentues dhe 
avokatëve të cilët i kanë përfaqësuar në proce-
durat përkatëse, u drejtuan për ndihmë deri te 
Avokati i popullit.

Duke e hulumtuar këtë rast, u shfaq dy-
shimi për parregullsitë e mëdha për shkakun e 
të cilëve këta të punësuar janë të dëmtuar për 
nga aspekti i pagesës së kërkesave të tyre në 
bazë të pagave dhe kontributeve të pa paguara.

Përkatësisht, gjykata e ka pranuar 
kërkesën që pjesa më e madhe e mjeteve nga 
masa e falimentimit (128.620,000,00 denarë), 

në vend që të shfrytëzohen për pagesën e kred-
itorëve, të shfrytëzohen për dislokimin dhe neu-
tralizimin e materialeve të rrezikshme kimike.

Në të njëjtën kohë një pjesë e të punësu-
arve kanë qenë të mashtruar edhe nga avokati 
i angazhuar, të cilit shpërblimin ia kanë paguar 
prej më parë dhe ai fare nuk ua ka paraqitur 
kërkesat dhe me këtë u është shkurtuar e drej-
ta e zhdëmtimit.

Duke e konstatuar këtë gjendje, Avokati 
i popullit parashtroi kërkesën deri te prokurori 
kompetent publik për inicimin e procedurës për 
përcaktimin e përgjegjësisë penale të avokatit.

VALLË EKZISTON KRIMINALITETI 
NË RASTIN E FALIMENTIMIT TË 
SH.A. OHIS?
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Pas një procedure të gjatë administrative 
burokratike, gruaja e lindur në Republikën tonë, 
me qëndrim të pandërprerë në shtetin tonë dhe 
nënë e gjashtë fëmijëve, të gjithë të lindur në 
vendin tonë, përfundimisht fitoi shtetësi maqe-
donase.

Avokati i popullit një periudhë më të gjatë 
kohore veproi në lidhje me këtë rast, në cilin 
dorëzuesja e parashtresës konsideronte se ven-
dosëse për miratimin e aktvendimit negativ nga 
ana e organit kompetent për shtetësi, është 
ndikimi i bashkëshortit të saj në organin e sig-
urisë dhe kundërzbulimit (DSK).

Në këtë kontekst, janë ndërmarrë një 
sërë veprimesh, kërkesa të informacioneve 
dhe dëshmive deri te Drejtoria për siguri dhe 

kundërzbulim për influencimet e mundshme 
nga ana e bashkëshortit, deri te Gjykata Admin-
istrative është dorëzuar Propozimi për mënyrën 
e evitimit të shkeljeve të konstatuara dhe me 
Raport të veçantë është informuar ministri për 
punë të brendshme, pas kësaj u dha mendimi 
pozitiv. Megjithatë, procedura për pranimin në 
shtetësisë në mënyrë plotësuese prolongohet 
për shkak të sjelljes burokrate të Komisionit 
për gjuhën maqedonase në suaza të Qeverisë 
edhe pse parashtruesja deri te i njëjti organ ka 
parashtruar diplomën për përfundimin e arsimit 
të mesëm në Shkup, para këtij  organi Avoka-
ti gjithashtu intervenoi dhe pas kësaj parash-
truesja përfundimisht fitoi shtetësinë maqedo-
nase.

NËNA E 6 FËMIJËVE FITOI 
SHTETËSINË 

Një gjendje e tillë është e pranishme më shumë vite në të kaluarën  dhe për këtë gjendje 
Avokati i popullit me rregull tërhoqi vërejtjet në lidhje me shkeljen e kësaj të drejte. Edhe pse gjatë 
viteve të kaluara u dhanë premtime se do të ndërmerren veprime për lidhjen elektronike të organit 
të shkallës së parë dhe të dytë, për fat të keq risitë në korrespodencën e shërbimeve kompetente, 
akoma janë në fillet e realizimit të tyre. Për këtë arsye, Avokati i popullit dorëzoi vërejtjet dhe 
rekomandimet për kompletimin e dokumentacionit me qëllim të veprimit më azhur në drejtim të 
realizimit të të drejtave të qytetarëve.

Qytetarët të cilët kontributet e tyre të vonuara për sigurimin pensional dhe invalidor, i kanë 
paguar përmes përmbaruesve, me vite të tëra në të kaluarën nuk ishin në gjendje që ti eviden-
tojnë në Fondin për sigurimin pensional dhe invalidor dhe me këtë ta realizojnë të drejtën e pen-
sionit në shumë të plotë, vetëm për faktin se Drejtoria për të ardhurat publike, nuk lejonte që të 
njëjtit të paguhen në veçanti.

Duke pasur parasysh faktin se pengesa e tillë burokratike rezultoi me dëme të drejtpërdrejtë 
mbi qytetarët, Avokati i popullit kërkoi dhe Drejtoria për të ardhurat publike, e ndryshoi sistemin 
dhe mundësoi bartjen e këtyre mjeteve në llogarinë e fondit për sigurime pensionale dhe inva-
lidore të Maqedonisë.

PROLONGIMI I PROCEDURAVE PËR REALIZIMIN E TË 
DREJTAVE NGA SIGURIMI PENSIONAL NGA ANA E FONDIT 
DHE NGA KOMISIONI SHTETËROR

U KORRIGJUA GABIMI SISTEMATIK 
NË DAP – QYTETARËT ME PENSIONE 
TË PLOTA
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Kthimi i pronës së konfiskuar, proces ky i cili duhej të përfundoj moti kohë më parë, u 
shndërrua në mundime “sizife” për qytetarët e prekur, meqenëse komisionet e detyruara për 
denacionalizim, në vazhdimësi nuk sigurojnë zbatimin e barabartë dhe objektiv të ligjeve dhe të 
dispozitave të tjera gjatë vendosjes, dhe për këtë arsye vendimet e miratuara disa herë me radhë 
anulohen nga ana e gjykatave administrative dhe procesi po rikthehet në fillim.

Gjatë kësaj, në vend që të mbahet llogaria për të drejtat që i përkasin në pajtim me ligjin, 
komisionet po veprojnë në kundërshtim të plotë me të njëjtit, dhe gjatë kësaj vetëm mbajnë 
llogari për mbrojtjen e interesit publik dhe shpesh herë për këtë qëllim, keqpërdoret edhe padi-
turia dhe mungesa e diturisë së qytetarëve.

Mënyra e tillë e veprimit, kontribuon që të drejtën e kthimit të pronës së konfiskuar të mos 
e realizojnë personat që kanë parashtruar kërkesat për denacionalizim (për faktin se në ndërkohë 
të njëjtit kanë ndërruar jetë), dhe nëse vazhdon praktika e tillë e Komisioneve, këtë të drejtë nuk 
do të mund ta realizojnë as trashëgimtarët e tyre.

DENACIONALIZIMI SHUMË 
DEKADORË 

Po vazhdon praktika e institucioneve private shëndetësore që pacientëve tu kërkojnë mjete 
monetare për kontrollimet e realizuara gjatë shtatzënisë dhe për analizat laboratorike – shërbime 
shëndetësore, të cilët sipas Programit për mbrojtjen aktive shëndetësore të nënave dhe fëmijëve 
janë falas.

Në drejtim të evitimit të shkeljeve të tilla, Avokati i popullit kërkoi kontrollime dhe mbikëqyr-
je nga institucionet kompetente, por për fat të keq për shkak të mungesës së dëshmive, nuk u 
konfirmuan shkeljet e këtyre të drejtave, gjë që tregon për nevojën e gjetjes së zgjidhjes urgjente 
për këtë problem i cili po përsëritet gjatë viteve të kaluara.

ORDINANCAT PRIVATE GJINEKOLOGJIKE U KËRKOJNË 
PAGESA MONETARE PACIENTËVE PËR SHËRBIMET QË 
JANË FALAS 

Hulumtimet e realizuara nga Avokati i popullit për ndërprerjen e shtatzënisë në moshë të 
hershme dhe të lindjeve nga ana e nënave në moshë të mitur, për periudhën e viteve 2016 / 
2017, konfirmoi se ekzistojnë ndërprerje të shtatzënisë, përkatësisht lindjet nga ana e fëmijëve 
të moshës nga 11 deri më 18 vjeçar, gjë që tregon për mungesën e edukimit të mjaftueshëm të 
fëmijëve për marrëdhëniet intime dhe për pasojat nga të njëjtit. Në 8, nga 17 institucionet publike 
shëndetësore, të përfshirë me hulumtimin, gjithsej 62 vajza të moshës së mitur, deri në moshën 
18 vjeçare kanë ndërprerë shtatzëninë kurse lindjet i kanë realizuar 731 vajza të moshës së mi-
tur, prej tyre 4 janë të moshës nga 11 deri në 13 vjeçare. Mes tjerave, hulumtimet dëshmuan 
se në suaza të Institucioneve publike shëndetësore nuk ekziston akti nënligjor për veprimin me 
pacientet e moshës së mitur, si për nga aspekti i ndërprerjes së shtatzënisë, ashtu edhe në ras-
tet e lindjeve, kurse formularët që shfrytëzohen në spitale nuk i përfshijnë të gjitha të dhënat e 
nevojshme.

GJENDJA ALARMANTE ME SHTATZËN-
INË E PERSONAVE TË MITUR – FËMI-
JËT PO LINDIN FËMIJË !!!
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Duke vepruar në pajtim me parashtresën e Shoqatës së juristëve të rinj (MYLA), për shkeljen 
e së drejtës për qasjen deri te e drejta e azilit një personi me prejardhje nga Turqia, përfaqësuesit 
e Avokatit të popullit realizuan kontrollimet në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj – Gazi 
Babë, dhe konstatuan se personi ka realizuar hyrjen në territorin e Republikës me dokument 
diplomatik të udhëtimit nga Republika Qendrore Afrikane si dhe me dy dokumente të udhëtimit 
të dhëna në Turqi. Megjithatë, nën dyshimin se personi ka shfrytëzuar pasaportën e falsifikuar 
diplomatike e cila ka qenë e paraqitur nga Turqia në Interpol se pasaporta është e vjedhur dhe e 
pavlefshme, personi është arrestuar dhe në urdhër të prokurorit publik kujdestarë, i njëjti ka qenë 
i akomoduar në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj.

Edhe pse personi në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje shprehu qëllimin që të hyjë në proce-
durën për pranimin e së drejtës së azilit, një e drejtë e tillë iu pamundësua nga ana e personave 
zyrtarë në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj të cilët e prolongonin këtë procedurë, duke 
e prolonguar përpilimin e procesverbalit për qëllimin e shprehur, përkundër dispozitave ligjore që 
parashikojnë përpilimin e procesverbalit të tillë në çastin kur personi do të shprehë vullnetin dhe 
qëllimin për një gjë të tillë.

Avokati i popullit konstatoi shkelje të drejtpërdrejtë të ligjit dhe shkeljen e së drejtës së 
personit që të hyjë në procedurë për pranimin e së drejtës së azilit dhe për këtë kërkoi që personi 
urgjentisht të përfshihet me procedurë e pranimit të azilit, pa dallim të faktit se për personin në të 
njëjtën kohë zhvillohej procedura tjetër për përcaktimin e vlefshmërisë së dokumentit diplomatik 
të udhëtimit. Vërejtjet e dhëna u pranua dhe personi u përfshi në procedurën e lartpërmendur.

PAMUNDËSIMI I QASJES DERI TE PROCE-
DURA PËR PRANIMIN E SË DREJTËS SË AZILIT 
DHE PROLONGIMI I KËSAJ TË DREJTE
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MBROJTJA E LIRIVE DHE TË 
DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS 
FUSHAVE

SIGURIA DHE MBROJTJA SOCIALE 

Qytetarët që janë shfrytëzues të drejtave për mbrojtje sociale, si dhe personat që janë 
në gjendje të rrezikut social, parashtruan kërkesa për ndihmë dhe mbrojtje nga shteti dhe 
kërkuan intervenime nga Avokati i popullit për shkak të gjendjes së pavolitshme materiale në 
të cilën gjenden të njëjtit, së bashku me familjet e tyre, duke theksuar mbrojtjen e pa siguruar 
nga ana e organeve kompetente. Në këtë kontekst, vazhdoi praktika e dorëzimit të parashtre-
save në të cilat qytetarët shprehnin pakënaqësinë nga qendrat për punë sociale, në lidhje me 
prolongimin e veprimit në lidhje me ankesat e parashtruara në Ministrinë për punë dhe politikë 
sociale në lidhje me lartësinë e ndihmës, por edhe për shkak të ndërprerjes së kësaj të drejte 
edhe përskaj faktit se të njëjtit nuk posedojnë të ardhura të rregullta dhe se me këtë rreziku 
social dhe varfëria te këta qytetarë edhe më tepër thellohen.

Numri më i madh i parashtresave nga fusha e mbrojtjes sociale ishin të parashtruara për 
shkak të prolongimit të pa arsyeshëm të procedurave të shkallës së parë për realizimin e të 
drejtave të lartpërmendura. Gjatë kësaj, më tepër kërkohej përshpejtimi i procedurave në lid-
hje me të drejtën e asistencës sociale financiare dhe kompensimi monetarë për ofrimin e ndi-
hmës dhe kujdesit nga personi tjetër, më pas e drejta për ndihmë të vazhdueshme monetare, 
ndihma e njëfishtë, si dhe realizimi i së drejtës së mobilitetit, shurdhërisë dhe verbërisë. Një 
pjesë e parashtresave u dorëzuan nga familjet të cilat nuk e kanë zgjidhur çështjen e banimit 
me qëllim të sigurimit të banesës dhe akomodimit në kushte përkatëse.

Nga veprimi në lidhje me parashtresat, Avokati i popullit pa mëdyshje konfirmoi se Qendrat 
për punë sociale nuk janë ekipuar në masë të mjaftueshme si dhe ballafaqohen me problemet 
e natyrës së furnizimit teknik, dhe për këtë arsye me vështirësi dhe me prolongime i realizojnë 
vizitat, përkatësisht kontrollimet si një prej mënyrave për përcaktimin e gjendjes faktike në 
familjet që janë në gjendje rreziku. Si pasojë e kushteve të tilla, u shfaq vonesa dhe miratimi i 
vendimeve në lidhje me kërkesat për mbrojtje sociale, dhe si pasojë e kësaj gjendjeje qytetarët 
më shumë se dy muaj prisnin vendimet se vallë u pranohet ndonjë e drejtë e caktuar.

Avokati i popullit, gjithashtu konstaton se qendrat për punë sociale po e vazhdojnë prak-
tikën negative të deritanishme që të miratojnë aktvendime për ndërprerjen e së drejtës për 
asistencë sociale, nëse konstatojnë se ndonjë person i caktuar – shfrytëzues i së drejtës ka 
realizuar të ardhura të cilat nuk i ka paraqitur, gjatë kësaj duke mos shqyrtuar realisht gjend-
jen faktike se vallë këto të ardhura janë në baza të rregullta dhe në shumë e cila me të vërtetë 
mund të kontribuojë për ndryshimin e gjendjes së rrezikut në të cilën gjendet personi, përkatë-
sisht familja.

Gjendja e tillë është e konstatuar ndaj qytetarit i cili është shfrytëzues i asistencës sociale 
i cili ka realizuar mjete në shumën prej 255,00 denarë. Sipas Avokatit të popullit, pa mëdyshje 
palët janë të detyruara që ti paraqesin të gjitha ndryshimet për nga aspekti i gjendjes materiale 
dhe se duhet ti respektojnë obligimet e parapara ligjore. Por gjithashtu, gjatë vendosjes nga 



 

26

AVOKATI I POPULLIT

organi kompetent për ndërprerjen e së drejtës e cila ka rëndësi ekzistenciale, duhet të tentohet 
që tërësisht dhe në mënyrë të rregullt të përcaktohet se vallë personi e drejta e të cilit duhet të 
ndërpritet me miratimin e ndonjë akti të caktuar, se vallë i njëjti është i ekspozuar ndaj rrezikut 
social ose jo, gjatë kësaj duhet të mbahet llogari edhe për lartësinë e të ardhurave të realizuara 
dhe të pa paraqitura, përkatësisht se vallë me të ardhurat e tilla parashtruesi më tej nuk do të 
jetë i ekspozuar ndaj rrezikut social.

Avokati i popullit, duke u theksuar qendrave për punë sociale për situatën e lartpërmen-
dur, i përkujtoi për obligimin lidhur me kujdesin për mbrojtje sociale të qytetarëve, në pajtim 
me parimin e drejtësisë sociale. Që ironia të jetë edhe më e madhe, qytetarët detyrohen që ti 
rikthejnë mjetet e pranuara si asistencë sociale nga dita e pranimit të evidentuar të mjeteve në 
emër të të ardhurave, dhe ironike në këtë mënyrë por edhe brengosëse janë rastet, siç është 
shembulli i qytetarit i cili për të ardhurat në shumën prej 255,00 denarë ka qenë i detyruar që 
ti kthej mjetet në shumën prej 70.950,00 denarë.

Në raste të tilla, Avokati i popullit kyçej edhe në procedurat e paditjes para Ministrisë për 
punë dhe politikë sociale, duke u theksuar për respektimin e denjë dhe të rregullt të Ligjit për 
ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje sociale të cilët hyn në fuqi në muajin nëntor të 
vitit 2017, dhe me të cilin përcaktohet se: “nëse bartësi i së drejtës ofron të dhëna të pavërteta 
ose të paplota, përkatësisht nuk njofton për ndryshimet e shfaqura të gjendjes materiale, 
familjare dhe pronësore dhe të anëtarëve të familjes, dhe të cilët ndikojnë mbi realizimin 
e së drejtës dhe lartësisë së asistencës sociale financiare, e drejta e asistencës sociale 
financiare ndërpritet dhe nuk mund të realizohet gjatë 12 muajve të ardhshëm”. 

Ministria për punë dhe politikë sociale, në këtë rast, por edhe në rastet tjera lidhur me 
procedurat ankesore, miratoi aktvendime negative në lidhje me ankesat e qytetarëve dhe i 
konfirmoi vendimet e organit të shkallës së parë për ndërprerjen e së drejtës për shkak të mos 
paraqitjes së ndryshimit të ngjarë për nga aspekti i gjendjes materiale.

Avokati i popullit, konstaton shkeljen e të drejtave të qytetarëve në drejtim të realizi-
mit të drejtave të mbrojtjes sociale dhe për shkak të mos veprimit të organeve në pajtim me 
aktgjykimet e Gjykatës Administrative dhe Gjykatës së Lartë, përkatësisht për shkak mos 
respektimit të dispozitës së detyrimit të aktgjykimeve të përcaktuara me Ligjin për kontestet 
administrative.

Në këto raste, u theksua përcaktimi i rregullt dhe i tërësishëm i gjendjes faktike, dhe të 
mos anashkalohet fakti se kemi të bëjmë me personat që janë në gjendje të rrezikut social, 
të cilët mbijetojnë nga asistenca sociale financiare, si burim i vetëm i mjeteve për ekzistencë, 
gjatë kësaj u kërkua edhe respektimi i udhëzimeve dhe i mendimit juridik të dhënë nga ana e 
gjykatave. Megjithatë, në pjesën më të madhe të aktvendimeve të miratuara nga qendrat për 
punë sociale, gjatë vendosjes së sërishme në lidhje me lëndët, sërish miratoheshin vendimet 
e njëjta, me këtë qytetarët ishin të detyruar që të drejtojnë procedurat administrative për të 
dëshmuar veprimin e paligjshëm të qendrave për punë sociale.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me lëndën e iniciuar në iniciativë të tij, në lidhje 
me sigurimin e mbrojtjes së 27 personave, në mesin e të cilëve kishte edhe fëmijë dhe gra 
shtatzëne, të cilët kanë mbetur jashtë, pasi që shtëpitë e tyre të improvizuara janë rrënuar nga 
ana e Komunës së Gazi Babës, pas intervenimeve para Ministrisë për punë dhe politikë sociale 
si dhe para qendrës kompetente për punë sociale, pa mëdyshje u konstatua se zgjidhje efikase 
për këto familje nuk është gjetur, por se nuk ekziston zgjidhje afatgjate e problemeve lidhur 
me personat e pastrehë në shtetin tonë. 

Avokati i popullit, theksoi se duhet të merret parasysh fakti i cenimit të kësaj kategorie të 
qytetarëve, të cilëve u është vështirësuar qasja deri te të drejtat në më shumë sfera të ndry-
shme, personave të cilët janë pa strehë, pa dokumente, dhe me këtë edhe pa mundësinë për 
shfrytëzimin e çfarëdo lloj të drejtave nga mbrojtja sociale.

Prej këtu, problemi është shumë më i komplikuar krahas gjetjes së vendbanimit përkatës 
për këta persona, dhe kërkon fillimin e një sërë të procedurave, para se gjithash për sigurimin 
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e dokumentacionit për përcaktimin e identitetit të tyre, dhe më pas edhe aktivitete dhe masa 
të tjera, që udhëzon drejtë nevojës për inkuadrimin dhe bashkëpunimin e më shumë organeve 
dhe institucioneve për gjetjen e përgjigjeve përkatëse për gjendjen në të cilën gjenden per-
sonat pa dokumente dhe personat të cilët nuk kanë siguruar vendbanimin. 

Avokati i popullit, theksoi se Ministria për punë dhe politikë sociale, si organ nën kompe-
tencat e të cilit bën pjesë mbrojtja e personave me rreziqe sociale, duhet ti merr parasysh këto 
gjendje të përcaktuara dhe në pajtim  me kompetencat, dhe me qëllim të sigurimit të mbrojtjes 
së kësaj grupe të cenuar të qytetarëve, të inicioj shqyrtimin multi - sektorial dhe multi - resorë 
të problemit / problemeve. Në të njëjtën kohë, të ndërmerren masat me qëllim të shqyrtimit 
të kapaciteteve të disponueshme dhe të mundësive për gjetjen e zgjidhjes adekuate afatgjate, 
duke pasur parasysh faktin se për momentin e dhënë, akomodimi i vetëm i personave të pas-
trehë, por edhe ajo që u ofrohet këtyre familjeve është Qendra pranuese – Fshati Çiçino.

Sipas Avokatit të popullit, duhet tërësisht të analizohet gjendja në Qendrën pranuese të 
personave të pastrehë, si për nga aspekti i kapaciteteve akomoduese, kushteve, mundësive 
për realizimin e të drejtave, në pajtim me strukturën e moshës së personave të strehuar, as-
pekti i sigurisë dhe etj., si dhe shkaqet për të cilët shumë shpesh refuzohet akomodimi në këtë 
qendër dhe prej këtu po ndërmerren masat adekuate. Pa mëdyshje, në këtë kontekst është 
edhe konstatimi se akomodimi i personit / personave të pastrehë në këtë qendër duhet të jetë 
i karakterit të përkohshëm, dhe në këtë drejtim duhet të ndërmerren të gjitha masat me qëllim 
që këtyre personave tu sigurohet zgjidhje afatgjate për nga aspekti i çështjes lidhur ke banimin 
e tyre, tu ofrohet ndihma dhe përkrahja dhe me këtë ata vetë të jenë në gjendje të kontribuoj-
në, përkatësisht ti zmadhojnë kapacitetet e tyre pronësore për jetesë, por edhe për ekzistencë.

Në lidhje me të drejtën e ndihmës dhe përkujdesjes nga personi tjetër, pa mëdyshje mund 
të konstatohet se procedura për miratimin e aktvendimit në lidhje me këtë të drejtë, varet nga 
Gjetja dhe mendimi i komisionit profesional mjekësorë, e cila në të shumtën e rasteve vepronte 
pas intervenimeve nga ana e Avokatit të popullit, por është fakt se në pjesën më të madhe të 
rasteve, aktvendimet për këtë të drejtë miratohen pas tejkalimit të afatit të paraparë me ligj.

Më tej, si problem serioz me të cilin ballafaqohen qytetarët është pamundësimi i realizi-
mit të drejtës për ndihmë të vazhdueshme financiare, dhe detyrimi nga Qendrat kompetente 
për punë sociale, së bashku me kërkesën që të dorëzojnë dokumente për të gjithë anëtarët 
e familjes, me qëllim të përcaktimit se vallë të njëjtit realizojnë të ardhura dhe eventualisht 
mundësinë që ta bartin kujdesin për të njëjtit. Reagimi i kërkuesve të kësaj ndihme është se 
qëllimisht po pengohen të njëjtit për nga aspekti i mbrojtjes së shtetit, për faktin se ata janë 
të pozicionuar në një situatë që të mos mund ti sigurojnë dokumentet e kërkuara, për shkaqe 
të ndryshme, shpeshherë për shkak të raporteve të përkeqësuara familjare, mos komunikimit, 
banimit në shtetin e huaj dhe mos interesimit nga ana e anëtarëve tjerë për kërkuesin / kërk-
uesit dhe situata të ngjashme. Për këtë arsye, qytetarët edhe përskaj kërkesave të parash-
truara dhe këshillave të dhëna nga ana e profesionistëve nga Qendrat për punë sociale, nuk 
ishin në gjendje që ta realizojnë të drejtën e asistencës së vazhdueshme financiare, pjesa më 
e madhe prej tyre dorëzohen qysh në fillim pas fitimit të informacioneve për dokumentet e 
nevojshme, duke e ditur prej më parë se e drejta nuk do tu pranohet edhe përskaj faktit se të 
njëjtit gjenden në gjendje të vështirë shëndetësore dhe materiale.

Edhe përskaj kërkesës së Avokatit të popullit që seriozisht të shqyrtohet kjo zgjidhje që 
është në dëm të personave që kanë nevojë për asistencë të tillë, Ministria për punë dhe politikë 
sociale, duke u thirrur në obligimin e fëmijëve për përkujdesjen e prindërve të moshuar dhe të 
sëmurë, si dhe të drejtën dhe detyrimin e prindërve që të kujdesen për rritjen dhe edukimin e 
fëmijëve, konsideronte se nuk ekzistojnë paligjshmëri gjatë veprimit të qendrave në rastet e 
refuzimit të kërkesave nga ana e qytetarëve për realizimin e së drejtës për asistencë të vazh-
dueshme financiare. 

Një pjesë e parashtresave u dorëzuan edhe për mbrojtjen nga dhuna familjare, në të 
njëjtit theksoheshin ankesat për dhunën e ushtruar nga anëtarët e familjes, dhe si kërkues të 
mbrojtjes më shpesh paraqiten femrat, por edhe meshkujt. Avokati i popullit, në lidhje me këto 
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parashtresa konstatoi se shumë shpesh shfaqen ankesat për dhunë familjare dhe në këto raste 
kërkohet mbrojtja në raste të raporteve konfliktuoze familjare në mes çifteve bashkëshortore, 
prindërve dhe fëmijëve, si dhe në mes çifteve të mëparshme bashkëshortore, por në të gjitha 
rastet fëmijët janë viktima indirekte të dhunës.

Duke vepruar në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit nga qendrat kompetente 
për punë sociale kërkoi që të ndërmerren masat për mbrojtjen e viktimave, si dhe masat për 
përcjelljen e gjendjes dhe sjelljeve të shkaktarit të theksuar, përmes dorëzimit të propozimit 
për shqiptimin e masës së përkohshme nga ana e gjykatës kompetente.

Në këtë kontekst, Avokati i popullit e përshëndet ratifikimin e Konventës së Këshillit të Ev-
ropës për pengimin dhe luftën kundër dhunës mbi femrat dhe për dhunën familjare (Konventa 
e Stambollit) dhe konsideron se kjo çështje do të fitojë rëndësinë e vërtetë, kurse institucionet 
në mënyrë të fuqizuar do të luftojnë kundër çrrënjosjes së dhunës mbi femrat dhe të dhunës 
familjare, ku përqindja më e madhe e viktimave i përket gjinisë femërore.

Për sa i përket masave të ndërmarra në lidhje me rekomandimet e dhëna nga 
Avokati i popullit, në sferën e sigurisë dhe mbrojtjes sociale, Ministria për punë dhe 
politikë sociale njoftoi se me rregull i realizon pagesat e kompensimeve financiare 
nga mbrojtja sociale, kurse në lidhje me zmadhimin e lartësisë së kompensimeve fi-
nanciare, njofton se janë filluar reformat në sistemin që do të rregullohen me Ligjin 
e ri për mbrojtje sociale.

Është pranuar iniciativa për ndryshimin e Ligjit për mbrojtje sociale, gjatë kësaj 
është shlyer neni i ligjit me të cilin qytetarët ishin të pamundësuar për realizimin ose 
vazhdimin e së drejtës, deri në kthimin e mjeteve financiare të pranuara më parë.

Në lidhje me rekomandimin që ka të bëjë me sigurimin e kapaciteteve përkatëse 
për akomodimin e personave të pastrehë, Ministria njofton se përskaj Qendrës ekzis-
tuese në Fshatin Çiçino i cili posedon kapacitetin për 70 persona, në bashkëpunim me 
Kryqin e Kuq përskaj punktit për akomodime intervenuese, janë hapur edhe tre vend 
pranime të reja rajonale në Manastir, Strumicë dhe në Strugë. Në të njëjtën kohë, na 
njoftuan se në bashkëpunim me Ministrinë për transport dhe lidhje, bashkërisht po 
punohet në drejtim të gjetjes së zgjidhjeve përkatëse për banimet sociale të kësaj 
kategorie të cenuar.

• Mbrojtja sociale dhe lartësia e ndihmës të cilën e pranojnë shfrytëzuesit është 
larg nevojave reale dhe nuk kontribuon për tejkalimin e rrezikut social dhe të 
varfërisë te këta persona/familje.

• Qytetarët gjatë presin për pranimin e vendimit në lidhje me kërkesat për re-
alizimin e së drejtës për asistencë sociale, qasja deri te e drejta e asistencës 
së vazhdueshme financiare, realisht nuk është e realizueshme për personat që 
kanë familje edhe pse nuk jetojnë me të njëjtit në amvisëri të përbashkëta, 
por edhe në rastet kur të njëjtit jetojnë jashtë shtetit. Përderisa, e drejta e 
ndihmës dhe e përkujdesjes, pothuajse asnjëherë nuk realizohet në afatin e 
paraparë me ligj, kurse qendrat arsyetohen se po i presin rezultatet dhe men-
dimet nga komisioni profesional.

• Problemi i personave të pastrehë, mbetet problem pa zgjidhje përkatëse dhe 
afatgjate.

KONSTATIME
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• Të ndërmerren masa për zmadhimin e lartësisë së asistencës financiare so-
ciale, si dhe masa për sigurimin e shërbimeve efikase dhe cilësore sociale për 
qytetarët dhe familjet që janë në gjendje të rrezikut.

• Ministria për punë dhe politikë sociale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në bashkëpunim me qendrat për punë sociale dhe me komisionet profesionale 
të mjekëve, të ndërmarrin masat me qëllim të realizimit të pa penguar dhe në 
kohë të të drejtave nga sfera e mbrojtjes sociale, duke i respektuar afatet për 
miratimin e vendimeve, të përcaktuara me ligj.

• Të gjenden zgjidhje afatgjate për zvogëlimin e numrit të personave dhe 
familjeve të pastrehë, përmes sigurimit të kapaciteteve përkatëse akomoduese 
(objekteve), zgjerimit të mundësive për fitimin e banesave sociale si dhe 
përmes aftësimit të grupeve të cenuara për jetë të pavarur.

REKOMANDIME

Realizimi i të drejtave të qytetarëve që janë në lidhje me sigurimin pensional dhe inva-
lidor, paraqet operacionalizimin e dispozitës kushtetuese për mbrojtje dhe siguri sociale, që 
bazohet në parimet e solidaritetit dhe drejtësisë. Megjithatë, edhe pse është obligim i organ-
eve kompetente që procedurat për fitimin e së drejtës së pensionimit ti realizojnë në mënyrë 
efikase, një gjë e tillë nuk u praktikua, përkatësisht qytetarët edhe gjatë këtij viti, të drejtat e 
tyre në fushën e sigurimit pensional dhe invalidor i realizuan me vështirësi.

Gjatë kësaj periudhe raportuese u parashtruan 141 parashtresa, njësoj sikur edhe gjatë 
vitit të kaluar (kur u parashtruan 138 parashtresa), kurse numri më i madh i parashtresave 
kishin të bëjnë me prolongimin e procedurës para organeve kompetente, në veçanti para Komi-
sionit shtetërorë për vendosje në procedurat administrative dhe në procedurat në lidhje me 
marrëdhëniet e punës që ishin të shkallës së dytë. Gjatë kësaj, pa mëdyshje mund të konsta-
tohet se edhe pse Avokati i popullit sërish, njësoj sikur edhe gjatë viteve të kaluara theksonte 
ekzistimin e problemit në lidhje me kohëzgjatjen e procedurës, institucionet kompetente asgjë 
nuk kanë ndërmarrë që të tejkalohet ky problem. Për ngecjen e funksionimit, mes tjerave kon-
tribuoi edhe fakti se Komisioni shtetërorë, një periudhë të gjatë kohore nuk funksiononte për 
shkak të ekipimit kadrovik, po kjo në asnjë mënyrë nuk mund të shërbejë si arsyetim, duke 
pasur parasysh faktin se realizimi i të drejtës së pensionit dhe të drejtat që kanë të bëjnë me 
invaliditetin, janë çështje ekzistenciale që nuk tolerojnë prolongime.

Nuk ishte më i vogël edhe numri i lëndëve në të cilët detektohej prolongimi i procedurës 
për shkak të mos kompletimit në kohë të dokumentacionit në lëndët për të cilët është zhvilluar 
procedura gjyqësore para Gjykatës Administrative. Në këto lëndë, Avokati i popullit me inter-
venimet e veta u drejtua deri te Fondi për sigurim pensional dhe invalidor, ashtu edhe deri te 
Gjykata Administrative, me qëllim që të kompletohen shkresat që organi kompetent të mund 
sërish të vendos në lidhje me të njëjtit.

Avokati i popullit, gjatë veprimit të tij konstatoi se me prolongimin e procedurave dhe me 
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mos respektimin e afateve ligjore, shkaktohen shkelje e të drejtave të qytetarëve, për këtë 
organeve kompetente iu theksua nevoja për veprim më efikas dhe më efektiv. Në këtë mënyrë, 
pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të popullit, procedurat u realizuan në mënyrë 
më të azhurnuar dhe qytetarët i realizuan të drejtat e tyre.

Në lidhje me realizimin e së drejtës së pensionit të pleqësisë ose të pensionit familjarë, 
edhe këtë vit u manifestuan dukuritë kur qytetarët nuk ishin në gjendje që ta realizojnë të 
drejtën e pensionimit, për shkak të mos realizimit të pagesës së kontributeve, për këtë Avokati 
i popullit i ndërmori veprimet ndaj Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe Fondit për sig-
urime pensionale dhe invalidore si dhe ndaj institucioneve kompetente për funksionimin e 
sistemit pensional. Duke vepruar në lidhje me lëndën konkrete, me ç’rast nuk është realizuar 
pagesa e kontributeve për shkak të procedurës së realizuar për përmbarim të detyruar, dhe 
pas vërejtjeve dhe rekomandimeve të dorëzuara nga ana e Avokatit të popullit, Drejtoria për të 
ardhurat publike ka krijuar zgjidhje të re sistematike të softuerit që mundësoi implementim më 
të shpejtë, dhe në këtë mënyrë nga muaji korrik (gjatë vitit raportues), qytetarët pa pengesa 
patën rastin që ta realizojnë të drejtën e pensionit, përkatësisht u tejkalua problemi në lidhje 
me kontributet e pa paguara nga aktvendimet e realizuara të përmbarimit.

Në lidhje me sistemin pensional dhe me çështjen në lidhje me leverdinë ekonomike të 
anëtarësisë në shtyllën e dytë pensionale, për kategori të caktuara të anëtarëve, përkatësisht 
për personat e siguruar, dhe për këto raste Avokati i popullit intervenoi edhe gjatë viteve të 
mëparshme, u ndërmorën masa edhe ndaj Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe ndaj 
Agjencisë për supervision të sigurimit të financimit kapital të pensionimit, pas kësaj veprimet 
rezultuan me përgatitjen e ndryshimit të ligjit dhe në këtë kontekst, do të theksojmë se janë 
implementuar rekomandimet e Avokatit të popullit, të parashtruara edhe gjatë viteve të më-
parshme.

Në lidhje me realizimin e së drejtës së pensionit invalidorë, qytetarët dorëzuan parash-
tresat duke shprehur pakënaqësinë nga vendimet e komisioneve kompetente për vlerësimin 
e aftësisë punuese për shkak të mungesës së objektivitetit. Avokati i popullit edhe në rastet 
e tilla i ndërmori veprimet si për nga aspekti i azhurnimit të veprimit, por edhe për realizimin 
gjithëpërfshirës së procedurave gjatë vlerësimit të aftësisë punuese të qytetarëve.

Gjatë këtij viti, sërish u dorëzuan parashtresat për realizimin e së drejtës së pensionimit 
në bazë të kontratave ndërkombëtare dhe bilaterale. Në këto lëndë, qytetarët kërkuan inter-
venimin nga Avokati i popullit për llogaritjen e pjesës proporcionale të pensionit gjatë kohës kur 
kanë punuar në shtetet e huaja. Në lidhje me lëndët e lartpërmendura, Avokati i popullit nga 
Fondi për sigurim pensional dhe invalidor kërkoi që në mënyrë të vazhdueshme të drejtohet 
deri te organet kompetente pensionale në shtetet e huaja, por edhe për lëndët konkrete, me 
lutje që të përshpejtohen procedurat përmes institucioneve të Ombudsmanëve të shteteve të 
huaja. 

Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese, qytetarët iu drejtuan Avokatit të popullit me 
kërkesën për këshillë në lidhje me çështje të caktuara nga fusha e sigurimit pensional dhe 
invalidor, ashtu që me vëmendje meritore u veprua edhe për parashtresat e tilla, me sqarimet 
përkatëse në lidhje me rregullativën ligjore dhe me këshillimet për realizimin e të drejtave të 
caktuara.

Në lidhje me rekomandimet nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, u 
ndërmorën masat përkatëse dhe gjatë muajit dhjetor të vitit 2018 Kuvendi e solli 
Ligjin për sigurimin e financuar kapital  të detyrueshëm, me të cilin u implementua 
kriteri i ri për anëtarësimin në fondet e detyrueshme pensionale në suaza të shtyllës 
së dytë.

Nga ana tjetër, nuk janë ndërmarrë masat në lidhje me rekomandimin ndaj 
Komisionit shtetërorë për vendosje gjatë procedurës administrative dhe procedurës 
për marrëdhëniet e punës të shkallës së dytë, që komisioni në mënyrë efikase dhe 
profesionale të vendos në lidhje me mjetet juridike të qytetarëve, dhe në praktikë 
ta implementojë dispozitën ligjore për vendosje meritore në lidhje me lëndët për të 
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• Qytetarët në mënyrë jo efikase dhe të ngadaltë i realizojnë të drejtat e tyre në 
fushën e sigurimit pensional dhe invalidor, kurse organet kompetente vendo-
sin në lidhje me kërkesat e tyre, duke i tejkaluar afatet e parapara ligjore për 
miratimin e vendimit.

• Bashkëpunimi i pamjaftueshëm dhe i vështirësuar në mes organeve rezulton 
me prolongimin e veprimit, në veçanti kur nevojitet kompletimi i dokumenta-
cionit, kurse dëmet sërish i pësojnë qytetarët.

• Po vazhdon pakënaqësia e qytetarëve nga Mendimet dhe rezultatet e komis-
ioneve për vlerësimin e aftësisë për angazhim punues.

KONSTATIME

cilat pas ankesës së deklaruar kundër aktvendimit, i njëjti njëherë është anuluar dhe 
rikthyer në vendosje të sërishme.

• Fondi për sigurime pensionale dhe invalidore i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, filialet nëpër qytete, si dhe komisioni i shkallës së dytë për vendosje 
në lidhje me ankesat, të ndërmarrin masa me qëllim të vendosjes në afatet e 
parapara me ligj në lidhje me kërkesat e qytetarëve për realizimin e së drejtës 
së pensionimit.

• Avancimi i bashkëpunimit dhe komunikimit të organeve kompetente, duke i 
përshirë këtu edhe rastet e kompletimit të dokumentacionit të lëndëve për-
katëse me qëllim të vendosjes në afatin e paraparë.

• Komisionet për vlerësimin e aftësisë për angazhim punues, të vendosin në 
mënyrë më efikase, në bazë të gjendjes faktike të përcaktuar në mënyrë të 
rregullt, për nga aspekti i aftësisë për angazhim punues të qytetarëve.

REKOMANDIME

Të drejtën për mbrojtje shëndetësore dhe sigurim shëndetësor edhe gjatë vitit të kaluar 
qytetarët e realizuan me vështirësi, ndër të tjera për shkak të zbatimit joadekuat të dispozitave 
nga organet kompetente, gjë që negativisht u reflektua mbi qytetarët që janë shfrytëzues të 
këtyre të drejtave.

Edhe pse numri i ankesave të parashtruara këtë vit manifeston rënie në krahasim me vitin 
e kaluar, problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët janë pothuajse identike me ato të viteve 

MBROJTJA DHE SIGURIMI SHËNDETËSORË
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të kaluara, gjë që bën të mundur konstatimin se nuk është arritur ndonjë hap pozitiv përpara 
në aksesin ndaj të drejtave të mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor.

Gjatë vitit raportues, dominojnë ankesat për realizimin e së drejtës për mbrojtjen shën-
detësore dhe sigurimin shëndetësor lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore bazë dhe 
participimit, prolongimin e procedurave para institucioneve kompetente, shërimin e pan-
dërgjegjshëm të pacientëve dhe të ngjashme.

Problemi lidhur me bashkë pagesat (participimin) për shërbimet shëndetësore është 
karakteristik në rastet kur pacientet – personat e siguruar kanë qenë të detyruar nga institu-
cionet private shëndetësore të paguajnë participimin për ekzaminimet gjinekologjike, shërbime 
këto të cilat sipas Programit për mbrojtjen aktive shëndetësore për nënat dhe fëmijët, janë pa 
pagesë.

Pas gjendjeve të konstatuara se për kontrollimet gjinekologjike të grave shtatzëna po 
zbatohet pagesa e shërbimeve të tilla kundër dispozitave ligjore, Avokati i Popullit ndërmori 
veprime ndaj Fondit për sigurim shëndetësorë dhe Inspektoratit shtetëror sanitar dhe shën-
detësor, me kërkesë për kryerjen e kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektuese në disa institucione 
private shëndetësore.

Duke pasur parasysh faktin se kontrolli dhe mbikëqyrja nuk rezultuan me rezultate pozi-
tive, përkatësisht për shkak të mungesës së dëshmive nuk u gjetën autorët e shkeljes së 
drejtës së lartpërmendur, Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë së shëndetësisë me mendimin 
e tij dhe kërkoi përmirësimin e legjislacionit me qëllim tejkalimin e dobësive në këtë segment.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit theksoi se do të ishte e dobishme që sërish të informo-
hen dhe të edukohen mjekët për legjislacionin se shërbimet shëndetësore gjinekologjike të pa-
cientëve gjatë shtatzënisë mbulohen nga fondet e Programit për mbrojtje aktive shëndetësore 
për nënat dhe fëmijët dhe se pagesa e paligjshme në vete tërheq edhe përgjegjësinë përkatëse 
në pajtim me dispozitat ekzistuese.

Duhet të përmendet se më në fund po funksionon ordinanca gjinekologjike në komunën 
e Shuto Orizares, për të cilën Avokati i Popullit gjatë viteve të kaluara vazhdimisht ka theksuar 
domosdoshmërinë, por njësoj sikur edhe për ordinancat tjera private gjinekologjike, ashtu 
edhe për IPSH Dr. Vjollca, që ndodhet në Shuto Orizare janë parashtruar ankesa nga pacientët 
për pagesë të paligjshme të mjeteve financiare për kontrollimet që janë të përfshira me Pro-
gramin e lartpërmendur.

Në periudhën raportuese manifestohet zvogëlimi i numrit të ankesave lidhur me prob-
lemin e prolongimit të procedurave administrative para Ministrisë së Shëndetësisë dhe shërbi-
meve rajonale të Fondit për sigurim shëndetësorë, megjithatë problemet lidhur me dorëzimin 
e lëndëve në mes të institucioneve kompetente akoma janë të pranishme. Në këto lëndë, pas 
konstatimit të veprimit jo azhur, vazhdimisht u theksua nevoja për trajtim efikas dhe efektiv, 
për faktin se mbrojtja shëndetësore nuk toleron prolongime.

Gjithashtu, në këto lëndë sërish u konstatua problemi lidhur me kompletimin e lëndëve, 
përkatësisht mungesa e të dhënave të sakta nëse lënda gjendet në shërbimin rajonal të Fondit 
për sigurimin shëndetësorë ose në organin e shkallës së dytë.

Në drejtim të tejkalimit të veprimeve jo azhure në raste të tilla, përskaj kontakteve të 
drejtpërdrejta me zyrtarët përgjegjës të Ministrisë së shëndetësisë dhe në suaza të shërbimeve 
rajonale të Fondit për sigurime shëndetësore, u ndërmorën veprime për kompletimin e doku-
mentacionit shëndetësor me indikacionet për veprimin në afatet e përcaktuara me ligj.

Për sa i përket këtij problemi, është i pranishëm konkluzioni se në planin e veprimit më 
azhur akoma nuk është realizuar ndonjë hap përpara, edhe pse Ministria për shëndetësi dhe 
Fondi për sigurim shëndetësorë, pas rekomandimeve të dhëna nga Avokati i Popullit, i kanë 
ndërmarrë obligimet për tejkalimin e problemeve duke dorëzuar dokumentacionin përmes tra-
jtës elektronike ose përmes dorëzimit personal.

Sërish është aktual problemi lidhur me pagesën e kontributeve të qytetarëve që kanë 
qenë të punësuar gjatë vitit të kaluar, kurse për momentin të njëjtit përfshihen në kategorinë e 
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personave të papunësuar. Për këtë problem, Avokati i popullit hapi procedurën në iniciativë të 
tij dhe deri te Qeveria dorëzoi Informacionin, me këtë e aktualizoi problemin mbi të cilin ndikoi 
zbatimi i Ligjit për kontributet nga sigurimi i detyrueshëm social, me propozim që të iniciohet 
ndryshimi i të njëjtit, i me qëllim që qytetarët që kanë mbetur pa punë, të jenë në gjendje që 
pa pengesa dhe pa ngarkesa plotësuese financiare, ta realizojnë të drejtën e mbrojtjes shën-
detësore.

Në lidhje me reagimin e Avokatit të popullit, nga Qeveria na njoftuan se me fillimin e zba-
timit të dispozitave të reja, të parapara për muajin janar të vitit 2019, me të cilat risi në bazë 
ditore do të llogariten të dhënat për atë se vallë qytetarët kanë realizuar të ardhura ose jo, do 
të eliminohet problemi me të cilin ballafaqohen personat e papunësuar, për shkak të zbatimit 
të ligjit të lartpërmendur.

Si lëndë karakteristike në këtë fushë, që rezultoi edhe me ndryshimin e aktit nënligjorë 
për realizimin e të drejtës për ndihmësen ortopedike, është veprimi në lidhje me parashtresën 
nga qytetari i cili deri te Fondi për sigurim shëndetësorë – shërbimi rajonal në Tetovë, ka par-
ashtruar kërkesën për ndihmësen ortopedike. Pas veprimeve të ndërmarra, Avokati i popullit 
duke konstatuar se personat e siguruar kufizohen në qasjen deri te e drejta e ndihmëses or-
topedike (këpucëve), në mënyrën që zëvendësimin e tyre mund ta kërkojnë pas skadimit të 
një periudhe të paraparë kohore të përcaktuar me aktin nënligjorë, përkatësisht afati i kohëzg-
jatjes së këpucëve ortopedike është 18 muaj, Avokati i popullit, deri te Fondi dorëzoi rekoman-
dimin për zvogëlimin e afateve të kohëzgjatjes dhe me rekomandimin kërkoi ndryshimin dhe 
plotësimin e dispozitave nga neni 38 i Rregullores për indikacionet për realizimin e së drejtës 
për ndihmëset ortopedike dhe të ndihmëseve tjera.

Rekomandimi i dhënë nga ana e Avokatit të popullit u pranua dhe Këshilli drejtues i Fondit 
për sigurim shëndetësorë, në fillim të muajit qershor të vitit 2018 e miratoi Rregulloren për 
ndryshim dhe plotësim të Rregullores për indikacionet për realizimin e së drejtës për ndihmëset 
ortopedike dhe të ndihmëseve tjera, në pajtim me të cilin zvogëlohet afati i kohëzgjatjes së 
këpucëve ortopedike për personat e siguruar në 12 muaj.

Në lidhje me ankesat për shërim të pandërgjegjshëm, Avokati i popullit veproi dhe kërkoi 
realizimin e mbikëqyrjes profesionale nga ana e Odës së mjekëve të RM-së, megjithatë edhe 
përskaj veprimeve të shumta të ndërmarra, si ndaj Odës së mjekëve ashtu edhe ndaj Ministrisë 
për shëndetësi, mbikëqyrjet profesionale nuk u realizuan për shkak të mungesës së mjeteve 
financiare. 

Në lidhje me masat e përcaktuara me rekomandimet e dhëna nga Avokati i pop-
ullit, Ministria për shëndetësi morri përsipër obligimin për organizimin e takimit me 
përfaqësuesit e Fondit për sigurim shëndetësorë, me qëllim të tejkalimit të problemit 
në lidhje me kohëzgjatjen e tepërt të procedurave administrative dhe me tejkalimin 
e afatit të paraparë për vendosje.

Ministria për shëndetësi, njoftoi se Drejtoria për shëndetësi elektronike është 
e njoftuar me masën me të cilën Qeveria detyrohen që të fillojnë me rregullimin e 
projektit “Termini im”, me qëllim që i njëjti ti përgjigjet nevojave të qytetarëve – 
personave të siguruar, për ofrimin e mbrojtjes shëndetësore efikase, të rregullt dhe 
në kohë, kurse në lidhje me rekomandimin për gjetjen e zgjidhjes për sigurimin e 
institucionit gjinekologjik në komunën e Shuto Orizares, problemi është tejkaluar 
përmes sigurimit të Institucionit gjinekologjik në këtë komunë.
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• Qytetarët edhe më tej po ballafaqohen me vështirësi gjatë realizimit të dre-
jtave të tyre nga fusha e shëndetit, për shkak të veprimit të vonuar dhe jo 
azhur të Fondit për sigurim shëndetësorë dhe Ministrisë për shëndetësi.

• Gratë shtatzëne, në veçanti qytetarët që i përkasin grupeve të cenuara, po 
ankohen në detyrimin e pagesës financiare pa bazë nga ana e institucioneve 
private shëndetësore gjinekologjike për kontrollimet e realizuara gjinekologjike 
dhe për analizat laboratorike, të cilat në pajtim me Programin janë falas.

• Oda e mjekëve është e kufizuar gjatë veprimit dhe realizimit të mbikëqyrjes 
profesionale të paraparë me Ligjin për mbrojte shëndetësore, për shkak të 
mungesës së mjeteve financiare.

KONSTATIME

• Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Minis-
tria për shëndetësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut të ndërmarrin aktiv-
itete të vazhdueshme për eliminimin e problemit lidhur me mos azhurnimin 
dhe prolongimin e gjatë të procedurave administrative, me këtë pa pengesa 
do të realizohen të drejtat e qytetarëve në afatet e parapara me ligj. Për këtë 
qëllim nevojitet mbajtja e takimeve të rregullta dhe të përbashkëta në mes 
përfaqësuesve të Fondit dhe Ministrisë.

• Fondi për sigurim shëndetësorë ta fuqizojë kontrollimin në suaza të institu-
cioneve shëndetësore private gjinekologjike në lidhje me pagesën e participi-
mit për shërbimet e ofruara shëndetësore, që janë falas dhe të cilat mbulohen 
me mjetet e Fondit.

• Ministria për shëndetësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të sigurojë 
zgjidhje afatgjate në lidhje me financimin e mbikëqyrjes profesionale nga ana 
e Odës së mjekëve përmes buxhetit ose përmes zërit të posaçëm në Pro-
gramin për shëndetin publik.

REKOMANDIME
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Të drejtat e fëmijëve edhe gjatë këtij viti raportues u realizuan me vështirësi. Janë kon-
statuar mosrespektime dhe shkelje, të cilët në masë të konsiderueshme ndikojnë mbi gjendjen 
e të drejtave të fëmijëve, mos respektimi i interesit më të mirë të fëmijëve, si dhe mbrojtja 
e pamjaftueshme nga shkeljet e të drejtave në suaza të familjes, në kopshtet e fëmijëve, në 
institucionet arsimore si dhe në institucionet dhe entet e dedikuara për kujdesjen e fëmijëve. 
Manifestohet zmadhimi i numrit të parashtresave në këtë sferë, por edhe problemet me të 
cilët ballafaqohen fëmijët janë po të njëjta ose të ngjashme. Nuk janë vërejtur ndryshimet 
as për nga aspekti i raportit dhe qasjes së organeve kompetente drejtë zgjidhjes së dobësive 
shumëvjeçare për nga aspekti i zgjidhjes së dobësive shumëvjeçare në relacionin e veprimit 
për lëndët që kanë të bëjnë me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Numri më i madh i ankesave kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve në suaza të familjes, 
në lidhje me rregullimin e kontakteve personave të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton 
ose me familjarët e afërm, e drejta për përkujdesjen e fëmijës, dhënia e dokumenteve të udh-
ëtimit. Është i konsiderueshëm edhe numri i parashtresave që kanë të bëjnë me shkeljet e të 
drejtave nga fusha e arsimit të fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme, si dhe mbrojtjen e 
fëmijëve nga dhuna, fenomene të cilët krahas vitit të kaluar manifestojnë rritje.

Avokati i popullit, duke i përcjellë gjendjet lidhur me respektimin dhe realizimin e të 
drejtave të fëmijëve, edhe gjatë këtij viti veproi me vet iniciativë, duke i përkujtuar organet 
kompetente se fëmijët janë subjekte që gëzojnë të drejtat e tyre dhe duke theksuar se të 
gjithë – duke filluar nga prindërit dhe familja e gjerë, përmes kopshteve të fëmijëve, shkollat, 
institucionet për përkujdesjen e fëmijëve, bartësit e pushtetit dhe kreatorët e politikave, janë 
të obliguar që ti respektojnë fëmijët, të drejtat e tyre, duke përkujtuar se interesi më i mirë i 
tyre duhet të jetë interesi i bashkësisë marrë në tërësi.

TË DREJTAT E FËMIJËS

Ankesat në lidhje me pamundësinë e realizimit të së drejtës së raporteve personale dhe 
kontakteve të fëmijës me prindin me të cilin jeton ose me familjarët e afërt, pengimi i dhënies 
së dokumenteve të udhëzimit për fëmijën, pagesa e pa rregullt e alimentacionit, akuzat e 
ndërsjella për anashkalime dhe për kujdesin e pamjaftueshëm për fëmijën, shfaqen si ankesa 
më të shpeshta nga ana e prindërve, gjatë kësaj fëmija mbetet diku në mes, në mesin e grind-
jeve, mos pajtimeve dhe akuzave të ndërsjella mes prindërve, të cilët në kërkesat e tyre shumë 
shpesh shprehnin pakënaqësinë nga funksionimi i Qendrave për punë sociale, më saktë nga 
vendimet e sjella nga ekipet profesionale.

Avokati i popullit, pa përjashtime nga Qendrat për punë sociale, nga Ministria për punë 
dhe politikë sociale si dhe nga institucionet publike për realizimin e mbikëqyrjes kërkoi që të re-
spektohet e drejta e mbajtjes së raporteve personale dhe kontaktet e drejtpërdrejta të fëmijëve 
me prindin/prindërit, duke theksuar se kjo e drejtë mund të kufizohet vetëm nëse bie ndesh me 
interesin më të mirë të fëmijës. Nga ana tjetër, pa mëdyshje mund të konstatohet se shkelja e 
kësaj të drejta si dhe shkelja e parimit të interesit më të mirë të fëmijës mund të përcaktohet 
vetëm nga ana e ekipit të përkushtuar, profesional dhe të edukuar në mënyrë të mirëfilltë, por 
për fat të keq në pjesën më të madhe të rasteve, kjo e drejtë realisht nuk u mbrojt.

Në pjesën më të madhe edhe përskaj vërejtjeve të vazhdueshme, rekomandimeve, punës 
këshillëdhënëse, por edhe kërkesave për mbikëqyrje, pas masave të ndërmarra, Qendrat për 
punë sociale me sukses nuk ia dolën që ti ri themelojnë kontaktet e ndërprera të fëmijëve me 
prindërit, dhe në këtë kontekst edhe qëndrimi i fëmijës të (mos) takohet dhe kontaktojë me 
prindin tjetër, gjë që sërish rezulton me dëme mbi fëmijët dhe mbi të drejtën e tyre që të jetë 

Të drejtat e fëmijës në familje
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së bashku me dy prindërit.
Mos durimi, revanshizmi i ndërsjellë dhe mungesa e komunikimit në mes prindërve, për-

katësisht me ish bashkëshortët shkonin deri në atë masë që fëmijës i pengonin dhënien e do-
kumenteve të udhëzimit, edhe pse kjo e drejtë e fëmijëve është e garantuar me Konventën për 
të drejtat e fëmijëve.

Në pajtim me këtë, u regjistruan situatat kur njëri prej fëmijëve nuk pajtohet që të jepet 
dokumenti i udhëtimit për shkak të dyshimeve se i njëjti do të keqpërdoret dhe se prindi do 
të largohet së bashku me fëmijën jashtë shtetit pa pëlqimin e prindit tjetër dhe pa njoftimin 
paraprak të qendrës kompetente. U evidentuan rastet kur qendra për punë sociale, si organ 
i cili kujdeset për të drejtat dhe interesat e fëmijëve, jepte pëlqimin në vend të prindit i cili e 
kundërshton këtë kërkesë, kurse në praktikë u konfirmua frika për largimin e fëmijës me prin-
din tjetër, dhe me këtë nën dyshime vihej veprimi i ekipeve profesionale pranë qendrave për 
punë sociale.

Avokati i popullit, duke pasur parasysh interesin më të mirë të fëmijës dhe kompeten-
cat e Qendrës për punë sociale, si institucion publik i cili duhet të kujdeset për të drejtat e 
fëmijëve, konfirmon qëndrimin se me rëndësi të madhe është përcjellja e vazhdueshme e 
gjendjes në familje, të realizohet mbikëqyrja e së drejtës së prindërimit si dhe raporti në mes 
bashkëshortëve dhe fëmijës / fëmijëve, me qëllim që në kohë të ndërmerren masat dhe të 
parandalohen gjendjet në lidhje me mos respektimin e obligimit për informimin dhe veprimin 
në pajtim me aktet e qendrës.

Në një pjesë të lëndëve, duke i përkujtuar prindërit për obligimin që të komunikojnë mes 
vete në interes të fëmijës, Avokati i popullit kontribuoi për parandalimin e pasojave të dëmshme 
mbi fëmijën dhe mbi zhvillimin dhe rritjen e rregullt të tij, për faktin se në rastet kur i njëjti 
është i copëtuar në mes dëshirave të njërit ose prindit tjetër, shumë lehtë mund të mbyllet në 
vetveten, të manifestojë sjellje të pahijshme ose sjellje problematike, gjë që vështirë mund të 
korrigjohet, kurse në shtetin tonë nuk ekzistojnë kushte të volitshme as për përkujdesjen e as 
për përmirësimin, përkatësisht për risocializimin e tij.

Në këtë sferë, një pjesë e prindërve duke i përfshirë edhe prindërit të cilët vuajnë dën-
imin e burgimit në institucionet ndëshkuese korrigjuese, duke kërkuar mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijës nga sjelljet e prindit tjetër, theksuan edhe për ekzistimin e anashkalimit të fëmijës 
dhe mos kujdesit mbi të njëjtin, në lidhje me këtë Avokati i popullit me qëllim të përcaktimit 
të gjendjeve e inkuadroi edhe Qendrën për punë sociale duke kërkuar që përmes kontrollimit 
të drejtpërdrejtë të familjes dhe përmes bisedimeve me prindin dhe fëmijën (në varësi prej 
moshës dhe pjekurisë së fëmijës), ta shqyrtojë gjendjen dhe në pajtim me këtë të ndërmerr 
masat përkatëse.

Rastet dhe gjendjet e tilla, sërish e theksuan nevojën për këshillimet cilësore dhe efikase 
për gjendjet martesore dhe për familjen, si dhe për implementimin e sistemit për përcjellje ak-
tive të fëmijës dhe familjes në gjendje rreziku nga ana e shërbimeve sociale, në bashkëpunim 
me organet arsimore, shëndetësore dhe lokale si dhe përmes bashkëpunimit me shoqatat civ-
ile, gjë që në fakt ishte edhe rekomandim i Avokatit të popullit edhe në raportet e mëparshme.

Ministria për punë dhe politikë sociale, konfirmoi se në rrjedhë është përgatitja 
e Ligjit të ri për mbrojtje sociale, në të cilin theksi i veçantë i jepet zhvillimit të shër-
bimeve sociale dhe decentralizimit të tyre, në këtë kontekst do të krijohen mundësitë 
për funksionimin e qëndrueshëm të këshillimeve për gjendjet martesore dhe familjen.

Duke vepruar me vetë iniciativë në lidhje me rastin e pranimit të foshnjës 14 muajshe në 
IPSH KU Klinika për kirurgji të fëmijëve, me lëndime të rënda trupore, Avokati i popullit duke 
e theksuar nevojën për marrjen e të gjitha aktiviteteve të nevojshme për sanimin e lëndimeve 
dhe për ofrimin e mbrojtjes së tërësishme shëndetësore të foshnjës, kërkoi inkuadrimin e IP 
Qendra ndërkomunale për punë sociale pranë Qytetit të Shkupit për përcaktimin e kujdestarit 
të foshnjës, dhe për shkak të informatave për ushtrimin e dhunës mbi foshnjën, u kërkua infor-
macioni edhe nga Prokuroria themelore publike. Veprimet e ndërmarra rezultuan me përfundim 
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pozitiv, ashtu që institucionet shëndetësore njoftuan për gjendjen e përmirësuar të foshnjës, 
qendra kompetente e përkujdesi foshnjën nën kujdestari kurse Prokuroria themelore publike, 
duke vepruar në lidhje me kërkesën e Avokatit të popullit, njoftoi se pas realizimit të veprimeve 
hetuese, konstatoi ekzistimin e veprës penale – braktise dhe torturim të foshnjës. 

Përndryshe gjatë veprimit të tij, Avokati i popullit mes tjerave konstatoi se nëna është 
ish person i përkujdesur në Entin për përkujdesjen e fëmijëve pa prindër, e cila pas daljes nga 
Institucioni ka vazhduar që të jetojë si person në gjendje të rrezikuar dhe me sjellje të pa 
pranueshme, me pasoja të dëmshme mbi foshnjën e saj.

Ky rast, si dhe rasti i braktisjes së foshnjës para Shtëpisë për foshnjat e porsalindura në 
Manastir, nga ana e nënës në moshë të mitur, e hapi çështjet për atë se në çmasë sistemi për 
mbrojtjen e fëmijëve kujdeset për fëmijët në gjendje rreziku, dhe se vallë institucionet në të 
cilët fëmijët akomodohen si fëmijë pa përkujdesjen e prindërve, fëmijët me probleme eduka-
tivo – sociale ose me probleme në sjelljen e tyre, ia dalin me sukses që pozitivisht ta ndrysho-
jnë raportin e këtyre fëmijëve?

Ministria për punë dhe politikë sociale, në lidhje me rekomandimin për këtë grup 
të qytetarëve në gjendje rreziku, informon se në Ministrinë po realizohen aktivitete 
për implementimin e modusit të ri të punës në qendrat për punë sociale përmes 
qasjes individuale dhe përmes përcaktimit të udhëheqësit të rastit, për çdo lëndë 
konkrete, i cili do ta përcjellë gjendjen lidhur me fëmijën dhe me familjen në gjendje 
rreziku. 

Është i konsiderueshëm numri i parashtresave që kanë të bëjnë me shkeljet e së drejtës 
së arsimimit të fëmijëve, në suaza të të cilave përfshihen edhe ankesat për shkak të kushteve 
të pavolitshme në objektet shkollore, realizimi i procesit mësimorë nga ana e kuadrove jo 
përkatëse, diskriminimi në bazë fetare dhe etnike, si dhe diskriminimi në bazë të ngjyrës së 
lëkurës, kurse në disa prej rasteve deri te Avokati i popullit u dorëzuan parashtresa anonime 
nga prindërit për ushqimin jo cilësorë të nxënësve.

Gjatë veprimit në lidhje me parashtresat, pa mëdyshje u konfirmua se ekzistojnë shkolla 
të cilat nuk janë të furnizuara në mënyrë përkatëse për zhvillimin e procesit cilësorë mësimorë, 
me materiale dhe mjete bashkëkohore demonstruese si dhe me kushte të pavolitshme higjieni-
ke, që ndikojnë negativisht mbi procesin arsimorë, para se gjithash mbi shëndetin e fëmijëve.

Avokati i popullit, mes tjerave kërkoi inkuadrimin aktiv të komunave në gjetjen e zgjid-
hjeve përkatëse, në bashkëpunim me Ministrinë kompetente, duke theksuar faktin se fëmijët 
në shkollat kalojnë pjesën më të madhe të ditës dhe për këtë arsye nevojitet që të sigurohen 
kushte për arsimimin e papenguar, me respektimin e higjienës, por edhe cilësisë së ushqimit.

Në lidhje me parashtresat për kuadrot jo përkatëse arsimore, Avokati i popullit konstaton 
se ekzistojnë shkollat të cilat me vonesë i planifikojnë punësimet në vendet e pa plotësuara, 
madje shkollat tjera me vonesë pranojnë pëlqimet nga Ministria kompetente, por në çdo rast 
gjendjet e tilla janë në dëm të fëmijëve, për faktin se si zgjidhje më të shpeshta deri në zgjed-
hjen e kuadrove përkatëse është mbajtja e orëve nga ana e mësimdhënësit i cili nuk posedon 
përgatitje profesionale për fushën e caktuar. Avokati i popullit në këto lëndë e inkuadroi Ins-
pektoratin shtetërorë të arsimit, duke kërkuar që të realizohet mbikëqyrja dhe të ndërmerren 
masat që janë në interes dhe në mbrojtjen e së drejtës për arsimim të papenguar të fëmijëve, 
gjë që praktikisht u realizua edhe pas vërejtjeve të dhëna nga ana e Avokatit të popullit, nxë-
nësit e klasës së shtatë dhe të tetë të nëntëvjeçares në njërën prej shkollave fillore në ter-
ritorin e Shkupit, përfundimisht fituan arsimtarin përkatës, kurse në shkollën tjetër, arsimtari 
me përgatitje jo përkatëse është larguar nga procesi mësimorë dhe orët u janë përcaktuar 
arsimtarëve të tjerë me përgatitje dhe kualifikime përkatëse arsimore.

Arsimimi i fëmijëve në shkollat fillore dhe të mesme
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Avokati i popullit edhe më tej është i qëndrimit për nevojën e sigurimit të zgjidhjes sis-
tematike në lidhje me të drejtën e pjesëmarrjes së fëmijës / nxënësit në sistemin arsimorë, si 
një mundësi të dëgjohet mendimi i nxënësit dhe të sigurohet pjesëmarrja e tyre në procesin e 
miratimit të vendimeve të rëndësishme për çështjet që kanë të bëjnë me jetën shkollore.

Në këtë kontekst, Ministria për arsim dhe shkencë informon se i ka parasysh 
këto sugjerime gjatë përgatitjes së ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për ar-
simin e mesëm.

Në lidhje me parashtresat për diskriminimin e fëmijëve, Avokati i popullit theksoi vërejtjet 
se shkollat nuk duhet ti pengojnë vajzat me mbulesë gjatë realizimit të së drejtës së tyre për 
fotografim ose pjesëmarrje në festimin përfundimtarë (maturën), rekomandoi edhe respek-
timin e fëmijëve dhe kyçjen e tyre në paralelet me fëmijët e përbërjes së ndryshme etnike, 
përkatësisht të evitohet dukuria e segregacionit si dhe të mos refuzohen nxënësit gjatë regjis-
trimit të tyre, duke theksuar parimin e ndalesës së diskriminimit.

Gjatë periudhës raportuese nga ana e Ministrisë për arsim dhe shkencë, nuk 
janë ndërmarrë masa në lidhje me rekomandimin e dhënë nga Avokati i popullit që 
të shqyrtohet mundësia e implementimit të lëndës së posaçme për mësimin e të 
drejtave dhe lirive të njeriut, në pajtim me legjislativin vendorë dhe atë ndërkom-
bëtarë, si dhe të mekanizmave të mbrojtjes, në të gjitha nivelet e arsimimit, edhe pse 
pa mëdyshje është se vetëm nëse fëmijët edukohen për të drejtat, do të mund ti detektojnë 
mos respektimin dhe shkeljet e tyre, dhe rrjedhimisht me këtë të kërkojnë mbrojtjen para or-
ganeve kompetente. 

Sipas Avokatit të popullit, nuk guxon të anashkalohet roli dhe rëndësia e sigurimit të 
arsimit përkatës dhe cilësorë për çdo fëmijë, dhe në këtë kontekst konsideron se shkollat, 
organet tjera kompetente dhe Ministria për arsim dhe shkencë, duhet që më me seriozitet të 
orvaten për tejkalimin e konstatimit për shkeljen e së drejtës së nxënësve, përmes sigurimit në 
kohë të kuadrove të cilat do ti përmbushin kualifikimet profesionale dhe do ti realizojnë aktiv-
itetet e parapara me planin dhe programin arsimorë.

Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese, duke i përcjell gjendjet në lidhje me të drejtën e ar-
simimit të fëmijëve, gjatë bisedimeve me prindërit/kujdestarët e fëmijëve, si dhe nga qytetarët 
që kanë kërkuar këshillë në institucionin, Avokati i popullit konstatoi se në praktikë fëmijët të 
cilët nuk kanë qenë të përfshirë në procesin mësimorë, dhe të cilët janë në moshë të tejkaluar 
për inkuadrimin e tyre në arsimimin përkatës, akoma gjenden jashtë procesit mësimorë.

Në këtë kontekst, sipas rekomandimeve të dhëna nga Avokati i popullit për 
zgjidhjen urgjente të problemit lidhur me inkuadrimin e fëmijëve në arsimin fillor 
përmes sigurimit të kushteve për përcjelljen e procesit arsimorë në shkollat fillore në 
territorin e shtetit, si dhe për zgjidhjet përkatëse ligjore për inkuadrimin e fëmijëve 
në gjendje rreziku në suaza të procesit arsimorë, të cilët për shkak të moshës së tyre 
nuk mund të regjistrohen në shkollat fillore, e as të vijojnë mësimin në shkollë për 
arsim të çrregullt të personave të rritur, Ministria për arsim dhe shkencë, u përgjigj 
se po i ndërmerr aktivitetet dhe intervenoi në propozim Ligjin për arsimin fillorë të 
shpallur në ueb – faqen e kësaj Ministrie, për debat publik.

Në lidhje me dhunën e ushtruar mbi fëmijët u hapën shumë lëndë me vetë iniciativë dhe 
u veprua edhe në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga ana e prindërit për mbrojtjen e fëmi-
jëve nga dhuna në institucionet para shkollore dhe shkollore.

Në rastet për të cilët Avokati i popullit veproi me vetë iniciativë, u kërkua që të realizo-

Dhuna mbi fëmijët dhe në mes fëmijëve
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het mbikëqyrja nga ana e organeve kompetente inspektuese, gjatë kësaj u konstatua dhuna 
nga ana e edukatoreve në institucionet para shkollore. Gjatë kësaj, në njërin prej rasteve u 
parashtrua kallëzimi penal nga ana e policisë deri te Prokuroria themelore publike, e cila real-
izoi veprimet hetuese për shkak të dyshimit të bazuar se është shkaktuar vepra penale lënie 
pas dore dhe torturimi i fëmijës, kurse nga ana e institucioneve kompetente, edukatorja është 
sanksionuar për nga aspekti disiplinorë. Në rastin tjetër, në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e 
fëmijëve edukatoreve iu është shqiptuar masa disiplinore – dënimi financiarë.

Pon vazhdon praktika e ushtrimit të dhunës mbi nxënësit nga ana e kuadrove mësimdhë-
nëse dhe nga ana e kuadrove tjera të punësuara, dhe në këto raste Avokati i popullit përmes 
drejtimit deri te organet kompetente theksoi nevojën për mbrojtjen e fëmijës nga çdo lloj i 
keqpërdorimit dhe dhunës, dhe në të njëjtën kohë kërkoi që të ndërmerren masat për mbajtjen 
e disiplinës në shkollë përmes mbajtjes së llogarisë edhe për kuadrot mësimdhënëse dhe për 
kuadrot tjera, që punësohen në suaza të institucioneve arsimore. 

Në këtë kontekst, duke pasur parasysh rastet e shpeshta të dhunës në mes nxënësve në 
më shumë shkolla fillore, dhuna nga kuadri mësimdhënës dhe nga kuadrot tjera të punësuara, 
ndaj nxënësve si dhe ankesat e prindërve në lidhje me sigurinë e fëmijëve derisa qëndrojnë 
në shkollë, Avokati i popullit i rekomandoi Ministrisë për arsim dhe shkencë dhe Inspektoratit 
shtetërorë të arsimit që me seriozitet ti kontrollojnë rastet e sjelljes së dhunshme në mes 
nxënësve dhe ndaj nxënësve, dhe në pajtim me gjendjen e konstatuar të ndërmerren masa 
për përgjegjësinë e ushtruesve të dhunës, me qëllim që nxënësit, kuadrot mësimdhënëse dhe 
kuadrot tjera të ndjehen të sigurt dhe të mbrojtur.

Avokati i popullit, në lidhje me rastet e manifestimit të dhunës në mes nxënësve reagoi 
publikisht duke theksuar mungesën e reagimit përkatës dhe në kohën e duhur për parandal-
imin e dhunës në mes nxënësve dhe njëherit duke i përkujtuar përgjegjësit e shkollave, si dhe 
bashkësinë më të gjerë se, shkolla është një institucion edukativo – arsimorë, që ka për obligim 
dhe detyrim që të sigurojë kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve, si dhe të ndërmerr masat paran-
daluese për pengimin e dhunës në mes fëmijëve, por edhe pengimin e dhunës që ushtrohet 
ndaj fëmijëve.

Në këtë kontekst, nga përgjegjësit e shkollave, nga vetëqeverisjet lokale dhe nga inspek-
torati arsimorë u kërkua që ti ndërmarrin masat me qëllim që të sigurohen shkollat pa dhunë, 
në të cilët do të sundojë klima pozitive, respektimi i ndërsjellë dhe shoqërimi në mes nxënësve.

Sipas Avokatit të Popullit, është e domosdoshme që të fuqizohen kapacitetet e arsimtarëve 
që ta parandalojnë dhe pengojnë sjelljen e dhunshme te fëmijët, të zhvillojnë por edhe të or-
vaten për komunikimin në mes fëmijëve, të nxisin tolerancën, ndërtimin e vetë besimit dhe në 
shkollat të implementohen mekanizmat për intervenime përkatëse dhe në kohë gjatë manifes-
timit të dhunës. Gjatë kësaj, edhe prindërit duhet të manifestojnë interesim më të madh për 
fëmijët e tyre, për raportin e tyre dhe në mënyrë aktive të kontribuojnë për shkollat e sigurta 
pa dhunë.

Duke pasur parasysh mungesën e reagimit nga bashkë nxënësit në rastin e dhunës në 
mes nxënëseve në shkollën fillorë në Negotinë, ku sipas incizimeve të publikuara para opinionit, 
nxënësit duke i shfrytëzuar celularët e kanë incizuar dhunën duke mos ndërmarrë asgjë që ta 
pengojnë atë, Avokati i popullit me brengosje të madhe e parashtroi pyetjen: Çfarë po ndodh 
me procesin e edukimit të fëmijëve?! Vallë familjet dhe shkolla e kanë anashkaluar këtë funk-
sion të rëndësishëm, i cili së bashku me procesin arsimorë luan rol të rëndësishëm në zhvillimin 
e drejtë të çdo fëmije? Vallë disponojnë shkollat me metoda efikase dhe me kuadro të trajnuara 
që dinë se si të parandalohet dhuna, përkatësisht mund të edukojnë gjeneratat të cilat do të 
dinë të respektojnë dhe përmes dialogut ti zgjidhin problemet eventuale?

Me këto ngjarje që u manifestuan në shkollat, edhe njëherë po konfirmohen vërejtjet e 
vazhdueshme si dhe rekomandimet e Avokatit të popullit për nevojën  e ekzistimit të shërbi-
meve profesionale në shkollat, të cilët seriozisht dhe me përkushtim do të punojnë në drejtim 
të parandalimit të dhunës në mes nxënësve, dhe të cilët do ta fuqizojnë rolin e kuadrit mësim-
dhënës në procesin arsimorë. Në të njëjtën kohë, theksimi i nevojës për kontrollimet dhe 
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mbikëqyrjet e shpeshta mbi punën e institucioneve arsimore në të cilët fëmijët realizojnë të 
drejtën e arsimimit, me qëllim të parandalimit të dhunës mbi fëmijët dhe në mes fëmijëve, 
përkatësisht mos tolerimin e dhunës por edhe bashkëpunimin më të madh dhe përfshirjen e 
prindërve në suaza të trupave profesionale të shkollave.

Ministria për arsim dhe shkencë, në lidhje me rekomandimet e dhëna nga Avoka-
ti i popullit për marrjen e masave për rregullimin ligjor të të drejtës për pjesëmarrje 
të fëmijës/nxënësit në sistemin arsimorë, me këtë do të krijohen mundësitë reale 
që të dëgjohet mendimi i nxënësit dhe të sigurohet pjesëmarrja e tij gjatë miratimit 
të vendimeve të rëndësishme për çështjet në lidhje me jetën shkollore, informoi se 
i mori parasysh sugjerimet e lartpërmendura gjatë përgatitjes së ndryshimeve dhe 
plotësimeve të Ligjit për arsim të mesëm.

Avokati i popullit, disa vite me radhë në Raportet e veta vjetore alarmoi për dobësitë e 
formës së përkujdesjes institucionale të fëmijëve, duke theksuar se Institucionet publike nuk 
ofrojnë qëllimin e preferuar, dhe personat e përkujdesur në vend që të përfshihen në Institu-
cionin dhe ti nënshtrohen trajtimeve, më tepër hasen jashtë institucionit, në gjendje të ikjeve 
të vazhdueshme dhe me këtë vihet në pyetje efikasiteti i sistemit për mbrojtje përkatëse të 
fëmijëve nga shkeljet dhe keqpërdorimet eventuale.

Duke pasur parasysh konstatimin për efektin tejet të dobët nga procesi i risocializimit në 
këto institucione, në mënyrë të bazuar e parashtroi pyetjen se kush dhe vallë realizon kujdesin 
efikas për fëmijët që udhëzohen në Institucionet publike për përkujdesjen e fëmijëve?

Në fillim të periudhës raportuese, duke vepruar me vetë iniciativë, me rastin e 12 vjeçares 
së përkujdesur e cila ka qenë seksualisht e keqpërdorur deri sa ka qenë nën përkujdesjen e 
Qendrës dhe e akomoduar në IP për përkujdesjen e fëmijëve me probleme edukative – sociale 
dhe me sjellje të çrregulluar, dhe gjatë kësaj ka mbetur shtatzëne, Avokati i popullit drejtoi 
kritikë publike për sistemin e dobët dhe jo efikas për mbrojtjen e fëmijëve dhe rekomandoi për 
gjetjen e formave të tjera më përkatëse për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve, në vend 
të institucioneve jo funksionale dhe të stërngarkuara. Në të njëjtën kohë, nga Ministria kompe-
tente për punë dhe politikë sociale dhe nga Prokuroria themelore publike, kërkoi që tërësisht 
të hulumtohet rasti dhe të sanksionohen personat që kanë anashkaluar mbrojtjen në kohë të 
fëmijëve si dhe personat që i kanë shkaktuar keqpërdorimet.

Nga ana e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, në lidhje me këtë rast i cili e tronditi 
opinionin e gjerë, u formua komisioni i cili ka realizuar mbikëqyrjen e jashtëzakonshme në IP 
për përkujdesjen e fëmijëve me probleme edukative – sociale dhe me sjellje të çrregulluar, si 
dhe mbikëqyrjen e jashtëzakonshme në IP Qendra ndërkomunale për punë sociale e Qytetit 
të Shkupit, gjatë kësaj janë konfirmuar dobësitë gjatë veprimit nga ana e organeve zyrtare, 
të cilët Avokati i popullit në mënyrë publike i theksoi. Përkatësisht, janë konstatuar më shumë 
parregullsi gjatë funksionimit të profesionistëve, për këtë arsye Ministria ka parashtruar 11 
kallëzime penale për profesionistët deri te Prokuroria themelore publike, për ekzistimin e dys-
himit të bazuar se është shkaktuar vepra penale – puna e pandërgjegjshme në suaza të shër-
bimit dhe braktisja (lënia pas dore) e fëmijës, paraqitja për kundërvajtje për 18 profesionist 
pranë Qendrës ndërkomunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit, dhe janë dërguar iniciativa 
për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore për 16 profesionist.

Nga ana e prokurorisë themelore publike, gjithashtu u hap procedura për përcaktimin e 
identitetit të shkaktarëve të veprës penale dhe sigurimi i dëshmive relevante për ndjekje pe-
nale, kurse drejtori i Institucionit publik “25 Maji” dha dorëheqje.

Mbrojtja e fëmijëve në institucione
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Me këtë rast, para opinionit u plasua informacioni për shtatzëninë edhe të dy personave 
të përkujdesur në Institucionin publik, gjatë kësaj një vajzë e ka ndërprerë shtatzëninë, kurse 
vajza e dytë nuk ka shprehur dëshirë për abortim, në lidhje me këtë Avokati i popullit dorëzoi 
Parashtresën deri te ministri për punë dhe politikë sociale që urgjentisht të ndërmerr masa për 
përkujdesjen përkatëse të fëmijëve të akomoduar në institucionet dhe mbrojtjen e tërësishme 
të tyre dhe të propozoj ndryshime në fushën e mbrojtjes sociale për nga aspekti i përkujdesjes 
së fëmijëve që manifestojnë problemeve edukative – sociale dhe sjellje të çrregulluar, me 
qëllim të gjetjes së formave të reja dhe përkatëse për përkujdesjen e fëmijëve, ku do të për-
faqësohet trajtimi individual dhe metoda e punës me fëmijët, do të trajnohen profesionistët dhe 
personat tjerë për punë me fëmijët të cilët manifestojnë çfarëdo lloj të sjelljeve jo përkatëse, 
me qëllim që tu ndihmohet fëmijëve që të rriten dhe zhvillohen në personalitete të shëndosha 
dhe me përgjegjësi.

Në kontekst të lartpërmendurës, Avokati i popullit për shkak të përcaktimit të gjendjeve 
në lidhje me ndërprerjen e shtatzënisë në moshën e hershme, si dhe me rastin e lindjes së 
fëmijës/fëmijëve nga ana e nënave të moshës së mitur gjatë periudhës raportuese, realizoi 
hulumtimin nga i cili pa mëdyshje pasoi konkluzioni se shtatzënia në moshën e mitur si dukuri 
është e pranishme në shtetin tonë, fenomen ky që në veçanti brengos, nëse merret parasysh 
fakti se bëhet fjalë për fëmijë të cilët jo vetëm që nuk kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme 
psiko – fizike, por në periudhën e hershme të zhvillimit të personalitetit të tyre vendosin që ta 
ndërprerin shtatzëninë ose të lindin foshnjën dhe të marrin përsipër kujdesin, gjë që, mes tjer-
ave ndikon mbi shëndetin e tyre, jetën familjare, arsimimin dhe gatishmërinë për përmbushjen 
e obligimeve të cilat me vete i bartë mëmësia.

Të dhënat nga hulumtimi konfirmojnë se ekziston ndërprerja e shtatzënisë dhe lindjet 
nga ana e fëmijëve të moshës prej 11 deri më 18 vjeçare, gjë që tregon për edukimin e pam-
jaftueshëm të fëmijëve për marrëdhëniet intime dhe pasojat nga aktet e tilla. Është i konsider-
ueshëm edhe numri i fëmijëve që kanë kryer lindjet e të cilët janë të moshës prej 14 – 16 
vjeçare edhe pse ekzistojnë edhe rastet kur vajzat e moshës së mitur kanë lindur fëmijët kanë 
qenë të moshës prej 11 deri në 13 vjeçare. Pothuajse të gjitha nënat lehona të moshës së mitur 
kanë lindur fëmijë jashtë kurorës martesore, kurse spitalet nuk drejtojnë evidencën e posaçme 
për të njëjtat, ose të dhënat e ofruara nuk janë të sakta dhe të plota për nga aspekti i statusit 
martesor. Në këtë kontekst, janë konstatuar rastet kur për fëmijët që kanë lindur dhe janë bërë 
nëna në moshën prej 14 ose 15 vjeçare, në pjesën e të dhënave në institucionet shëndetësore 
janë evidentuar si persona që janë në kurorë martesore.

Duke pasur parasysh faktin se gjatë periudhës raportuese filloi procesi i de - institucion-
alizimit, gjatë kësaj gjithsej 25 fëmijë nga Institucioni publik për përkujdesjen e fëmijëve me 
probleme edukative – sociale dhe me sjellje të çrregulluar, janë të akomoduar në shtëpi të 
vogla grupore, kurse fëmijët e moshës nën 18 vjet nga Enti i specializuar Demir Kapi, u trans-
feruan në njësitë banesore, Avokati i popullit përmes Repartit për mbrojtjen e fëmijëve dhe 
personave që ballafaqohen me pengesa do të vazhdojë me përcjelljen e gjendjeve, me qëllim 
të mbrojtjes së të drejtave të këtyre fëmijëve.

Ministria për punë dhe politikë sociale, në lidhje me rekomandimet e Avokatit të 
popullit që të implementohet sistemi i përcjelljes aktive të gjendjes së fëmijëve dhe 
familjes në gjendje rreziku nga ana e shërbimeve sociale, dhe në bashkëpunim me or-
ganet/institucionet arsimore, shëndetësore dhe lokale informon se Qendrat për punë 
sociale në suaza të kompetencave dhe ingjerencave të tyre e trajtojnë këtë prob-
lematikë përmes punës ekipore profesionale, në terren dhe përmes punës këshillëd-
hënëse inter - disiplinare duke siguruar të drejtën e mbrojtjes sociale, akomodimin 
në familjet për përkujdesje ose në institucionin për mbrojtje sociale, si dhe të drejta 
dhe shërbime të tjera në pajtim me Ligjin. 
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Të drejtat e fëmijëve që i përkasin grupeve vulnerabile dhe të margjinalizuara edhe gjatë 
kësaj periudhe ishin në fokusin e interesimit të Repartit për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jëve pranë Avokatit të popullit, i cili edhe gjatë këtij viti konstatoi se manifestohet avancimi i 
konsiderueshëm në lidhje me problemin me fëmijët në rrugë, fëmijët shfrytëzues të drogave 
dhe të substancave psikotrope, kurse regjistrimi plotësues i lindjes së fëmijëve në librin amë të 
personave të lindur, në praktikë edhe më tej po realizohet me vështirësi dhe shumë ngadalë.

Përkatësisht, një prej masave të cilat qendrat për punë sociale po i ndërmarrin ndaj 
prindërve lypsarë në rrugë së bashku me fëmijët e moshës së mitur, është ndarja e fëmijës nga 
familja dhe akomodimi i tij në familjet përkujdesëse.

Avokati i popullit, pas njohurive të fituara nga mjetet e informimit publik se tre fëmijë 
që janë nën përkujdesjen e IP Qendrës ndërkomunale për punë sociale – Shtip, kanë ikur nga 
përkujdesuesit e tyre, inicioi procedurën me vetë iniciativë dhe pas masave të mara fëmijët 
janë gjetur te përkujdesuesit e mëparshëm të tyre (familja që më parë i ka përkujdesur të 
njëjtit), me të cilët ata kanë krijuar afërsi emocionale. Gjendja e tillë ishte shkas që të hulum-
tohet shkaku për ikjen e fëmijëve. 

Pas përgjigjes së pranuar nga organi për përkujdesje pranë Qendrës ndërkomunale për 
punë sociale – Shtip, se tre fëmijë të moshës së mitur janë larguar nga familja që i ka strehuar 
për shkak të mos adaptimit në mjedisin e ri (familja e re përkujdesuese), ndryshim ky që ka 
pasuar pas vlerësimit të Qendrës ndërkomunale për punë sociale – Koçanë, Avokati i popullit 
dorëzoi Vërejtjen – rekomandimin për nevojën e marrjes së masave me qëllim që në vazh-
dimësi të përcillet gjendja e familjeve përkujdesuese, si dhe të mbahet llogari për raportet e 
fëmijëve ndaj familjeve dhe anasjelltas, përkatësisht të sigurohet një qasje më serioze ndaj 
punës me këta fëmijë dhe adaptimit të tyre në suaza të familjeve përkujdesuese.

Duke pasur parasysh faktin se akomodimi i fëmijës në familjet përkujdesuese si formë 
jashtë institucionale e mbrojtjes, është më e afërt me familjen, Avokati i popullit, mes tjerave 
theksoi se Qendrat për punë sociale para akomodimit në familjet përkujdesëse duhet ti ndër-
marrin masat për përgatitjen e fëmijës dhe njoftimin me familjen përkujdesuese, përkatësisht 
me shtëpinë ku fëmija strehohet, njoftimin gjithëpërfshirës të fëmijës me mënyrën dhe funk-
sionimin e shtëpisë së re, në veçanti në rastet kur kemi zëvendësimin e familjes përkujdesuese, 
kurse adaptimi i fëmijës / fëmijëve të monitorohet në vazhdimësi.

Me qëllim të parandalimit të pasojave të dëmshme për fëmijët, Avokati i popullit në 
Mendimin e dorëzuar deri te ministri për punë dhe politikë sociale theksoi nevojën për përcak-
timin e procedurave të tërësishme dhe gjithëpërfshirëse, të bazuara mbi standardet, të cilat 
kanë të bëjnë me bashkëpunimin dhe komunikimin në mes qendrave për punë sociale për 
lëndët ku kemi të bëjmë me fëmijët e moshës së mitur, dhe në veçanti kur ky lloj i bashkëpun-
imit dhe komunikimit ka të bëjë me fëmijët në gjendje rreziku.

Sipas Avokatit të popullit, nevojitet ekzistimi i procedurave të veçanta dhe specifike për 
komunikim dhe bashkëpunim kur kemi të bëjmë me përcaktimin e familjes përkujdesëse të 
fëmijës në gjendje rreziku, si dhe ekzistimi i udhëzimeve për veprimin e mëtutjeshëm në 
kushtet kur nuk arrihet pëlqimi edhe në raport me përcaktimin e personit i cili do të kujdeset 
për fëmijët në gjendje rreziku, sikur në rastin konkret.

Në rastin tjetër, Avokati i popullit duke vepruar me vetë iniciativë konstatoi se institucioni 
shëndetësorë në të cilin ka ndodh lindja nga ana e nënës në moshë të mitur, ka pasur njohuri 
se ajo nuk ka dashur që të marrë përsipër kujdesin mbi foshnjën e porsalindur, por edhe për-
skaj kësaj ata i kanë lejuar asaj që ta braktis institucionin së bashku me foshnjën e porsalindur. 
Nëna në moshë të mitur, në vend që ta dërgojë fëmijën në shtëpinë ku jeton, e ka lënë para 
Entit për foshnjat e porsalindura në Manastir.

Në këtë rast, Avokati i popullit ka konstatuar lëshimet për nga aspekti i mbrojtjes së fosh-

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve që i përkasin grupeve vulnera-
bile dhe të margjinalizuara
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njës së porsalindur dhe të nënës në moshë të mitur që ka mbetur shtatzëne jashtë kurorës për 
faktin se institucioni në vend që ta informojë dhe inkuadrojë Qendrën për punë sociale si organ 
kompetent i cili duhet ti mbroj të drejtat dhe interesat e foshnjës dhe të nënës në moshë të 
mitur, thjeshtë ka lejuar që nëna në moshë të mitur së bashku me foshnjën e lindur, pa pengesa 
ta braktisin institucionin.

IPSH Spitali Klinik – Tetovë, pas intervenimeve të Avokatit të popullit formoi komisionin 
për hulumtimin e këtij rasti, i cili i ka konfirmuar lëshimet e regjistruara nga Avokati i popullit, 
dhe për këtë u shqiptuan masat disiplinore – vërejtje publike për mjekun përgjegjës dhe për 
infermieren e mjekësisë, kurse deri te Seksioni i Gjinekologjisë – akusherisë është dorëzuar 
njoftimin për detyrimin e paraqitjes së çdo rasti të lindjes nga ana e nënave të moshës së mitur 
deri te Qendra kompetente për punë sociale.

Avokati i popullit, gjatë përcjelljes së gjendjes në lidhje me fëmijët me prejardhje etnike 
rome dhe qasjes së tyre deri te e drejta për arsimim, nga hulumtimi i realizuar gjatë vitit 2018 
dhe në lidhje me gjendjen dhe sfidat e Romëve pas përfundimit të Dekadës së Romëve (2005 
– 2015), pa mëdyshje konstatoi se fëmijët me prejardhje etnike Rome që janë përsëritës të 
veprave penale, ballafaqohen me vështirësi për nga aspekti i vazhdimit të arsimit, kurse prob-
lemi lidhur me përfaqësimin tejet të madh të nxënësve me prejardhje etnike Rome në shkollat 
e posaçme edhe më tej mbetet pa zgjidhje efikase.

Gjatë vitit raportues, Drejtoria për udhëheqjen e librave amë dhe Ministria për punë dhe 
politikë sociale kanë shpallur thirrje për tubimin e të dhënave për personat e pa regjistruar 
në librat amë të personave të lindur. Kjo thirrje për dorëzimin e kërkesave për regjistrimin 
plotësues dhe për tubimin e të dhënave për personat që nuk janë të regjistruar në librat amë 
të personave të lindur, u realizua gjatë periudhës së muajve prill – shtator të vitit 2018.

Ky aktivitet, edhe një herë i konfirmoi konstatimet e Avokatit të popullit se fëmija, nëna e 
të cilit ose dy prindërit janë të “padukshëm” për nga aspekti juridik, përkatësisht të njëjti nuk 
janë të regjistruar në librin amë të personave të lindur, i njëjti nuk mund të regjistrohet në librin 
amë të personave të lindur, pa marrë parasysh faktin se vallë fëmija ka lindur në institucionin 
shëndetësorë ose jashtë tij. Kjo nënkupton se sërish jashtë këtij aksioni do të mbetet katego-
ria e fëmijëve prindërit e të cilëve nuk posedojnë dokumente. Prej këtu, regjistrimi i tyre do 
të mundësohet pasi që prindërit ose vetëm nëna gjatë procedurës plotësuese me sukses do të 
regjistrohet në librin amë të personave të lindur.

Për nga aspekti i regjistrimit të këtyre fëmijëve në librin amë të personave të 
lindur, me qëllim që të njëjtit të fitojnë identitetin dhe me këtë të sigurojnë qasje të 
pa penguar deri te të drejtat e tyre, Avokati i popullit gjatë vitit të kaluar parashtroi 
iniciativën deri te Qeveria për parashikimin e kapitullit të posaçëm për procedurën 
për përcaktimin e kohës dhe vendit të lindjes në suaza të Ligjit për procedurën jashtë 
kontestuese, gjë që u pranua por gjatë periudhës raportuese nuk u ndërmorën masat 
në drejtim të implementimit të rekomandimit për zgjidhje sistematike për regjis-
trimin e këtyre fëmijëve në librin amë të personave të lindur, me qëllim që të njëjtit 
të fitojnë identitetin dhe atyre tu sigurohet qasja e pa penguar deri te të drejtat e 
tyre.

Mbetet obligimi për gjetjen e modusit përkatës për zgjidhjen e kësaj çështjeve edhe më 
tej aktuale në shoqërinë tonë. 

Nga ana tjetër, edhe pse Ministria për punë dhe politikë sociale informon se po 
ndërmerren masat në lidhje me fëmijët në rrugë dhe informon se në bashkëpunim 
me organizatat civile, dhe përmes Konkursit Publik gjatë vitit 2017 dhe 2018, imple-
mentoi projektet për mbrojtje sociale të fëmijëve në drejtim të punës së fuqizuar në 
terren dhe detektimit dhe punës me fëmijët në vend të ngjarjes, por edhe përmes 
rritjes së numrit të ekipeve në suaza të Qendrave ditore për fëmijët në rrugë, për 
fat të keq fëmijët në rrugë, të cilët të vetëm ose me përcjelljen e prindit / prindërve, shesin 
gjësende të ndryshme, thithin erëra të ngjitësve dhe etj., dhe kjo gjendje akoma është pjesë e 
përditshmërisë maqedonase.
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Për nga aspekti i së drejtës për mbrojtje shëndetësore të fëmijëve, janë dorëzuar numër 
relativisht i vogël i parashtresave, edhe pse pas veprimit në lidhje me të njëjtit pason se prob-
lemet me të cilat ballafaqohen, në fakt përfshijnë një grup të madh të fëmijëve.

Konstatimi i Avokatit të popullit, se në suaza të seksioneve spitalore të Institucioneve 
shëndetësore publike, kushtet hapësinore dhe higjienike – sanitare nuk mundësojnë që gjatë 
hospitalizimit të fëmijëve si përcjellës të jetë i pranishëm edhe prindi / kujdestari i gjinisë tjetër, 
gjendje kjo e cila u konfirmua edhe gjatë këtij viti raportues, kur Avokati i popullit duke vepruar 
në lidhje me kërkesën e prindit – babait se një gjë e tillë atij nuk i është mundësuar për shkak 
të mos posedimit të hapësirave përkatësisht të kushteve që ta përcjellë fëmijën. Nga ana tjetër, 
prindi theksoi se për shkak të gjendjes së tillë, Mendimi dhe rezultati i dhënë nga organi kom-
petent është në kundërshtim me gjendjen faktike shëndetësore të fëmijës së tij.

Duke theksuar obligimin e sigurimit të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, Avokati i pop-
ullit kërkoi që gjatë veprimit të respektohet parimi i interesit më të mirë të fëmijëve, e drejta 
e tyre për nivelin më të lartë të mbrojtjes shëndetësore në pajtim me Konventën për të drejtat 
e fëmijës, si dhe ndalesën e diskriminimit në çfarëdo lloj baze.

Përndryshe, në lidhje me problemin e lartpërmendur në suaza të institucioneve, që pa-
raqet pengesën për realizimin e kësaj të drejte të fëmijës, përkatësisht të prindit / kujdestarit, 
Avokati i popullit dorëzoi Informacionin deri te Ministria për shëndetësi, kurse nga ana e Kuv-
endit u përcaktua masa për realizimin e rekomandimit të dhënë nga ana e Avokatit të popullit 
që “në të gjitha Institucionet publike shëndetësore, të sigurohen parakushte hapësinore dhe 
parakushte të tjera në lidhje me të drejtat e përcjellësit të fëmijës gjatë hospitalizimit, dhe në 
bazë të barabartë këtë të drejtë të mund ta shfrytëzojë çdo prind / kujdestarë pa marrë para-
sysh gjininë”.  

Gjatë periudhës raportuese, nuk janë ndërmarrë masa për implementimin e këtij 
rekomandimi nga ana e Ministrisë për shëndetësi e as që ekziston reagimi kthyes në 
drejtim pozitiv. 

Avokati i popullit veproi në drejtim të mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve që lëngojnë nga 
sëmundja e rrallë “Parder Willy Sindrom”, dhe në lidhje me shërimin në shtetin e huaj në Qen-
drën Evropiane për PWS në Absberg të Gjermanisë, ku funksionon institucioni i vetëm shën-
detësorë i cili është i furnizuar në mënyrë përkatëse që ti përgjigjet nevojave shëndetësore 
të fëmijës. Veprimi ishte në drejtim të theksimit të mbrojtjes së shëndetit dhe parandalimin 
e pasojave të dëmshme mbi jetën e fëmijëve të sëmurë nga kjo sëmundje e rallë, që duhet 
të jenë prioritet gjatë veprimit të organeve dhe institucioneve, të cilët pa mëdyshje duhet ti 
zbatojnë ligjet dhe aktet nënligjore, por para se gjithash duhet të udhëhiqen nga interesat e 
fëmijëve, në veçanti kur kemi të bëjmë me shëndetin dhe jetën e tyre. Vërejtjet u pranuan dhe 
fëmija, i rastit konkret, vazhdoi që të shërohet në shtetin e huaj.

Në rastin tjetër, duke vepruar në drejtim të mbrojtjes së të drejtës së fëmijës i cili është 
shëruar në Klinikën e psikiatrisë, Avokati i popullit kërkoi mendimin profesional në lidhje me 
këtë sëmundje, nevoja për shërim dhe vlerësimet për trajtimin e mëtutjeshëm të pacientit. 
Gjatë kësaj, personave përgjegjës të klinikës iu theksua vërejtja për zbatimin e të gjitha stand-
ardeve vendore dhe ndërkombëtare në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe 
të fëmijëve por në veçanti të standardeve të parapara në Konventat për të drejtat e fëmijës 
në lidhje me domosdoshmërinë në çdo sferë të veprimit në interesin më të mirë të fëmijëve. 
Gjithashtu, dorëzoi mendimin deri te Qendra ndërkomunale për punë sociale në Qytetin e 
Shkupit, në të cilin vlerësoi se me rëndësi të veçantë është inkuadrimi i profesionistëve nga 
Qendra, të cilët me përvojën e tyre, dituritë dhe ekspertizat përmes zbatimit të teknikave dhe 
metodave përkatëse do të punojnë me fëmijën në drejtim të ndryshimit të raportit të tij ndaj 
mjedisit rrethues, si dhe në drejtim të ndërtimit dhe fuqizimit të aftësive dhe kapaciteteve 
sociale të tij. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit vlerësoi se me gjetjen e moduleve dhe 
zgjidhjeve si dhe përmes trajtimit përkatës të fëmijës, duke e përfshirë edhe nënën e tij, të 
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ndihmohet me qëllim të zvogëlimit të rrezikut nga prezenca e çrregullimeve mentale në sjelljen 
e tij të socializuar, dhe në të njëjtën kohë edhe për krijimin e aftësive sociale te fëmija, që janë 
të domosdoshme për parandalimin e sjelljeve devijante.

Avokati i popullit, me vetë iniciativë hapi procedurën edhe në lidhje me mbrojtjen shën-
detësore të fëmijëve të sëmurë nga diabeti, prej të cilëve dy ishin të akomoduar në Klinikën 
e fëmijëve kurse një prej fëmijëve ishte i vendosur në Repartin “KARILL”. Gjatë veprimit u 
kërkuan informacione përskaj nga “KARILL” edhe nga Klinika për sëmundjet e fëmijëve, kurse 
në të njëjtën kohë u kërkua edhe mbikëqyrja edhe nga ana e Inspektoratit sanitarë shtetërorë 
dhe nga Inspektoratit shëndetësorë.

Nga informacionet e fituara, u konstatua se fëmijët e kanë pranuar ndihmën e domos-
doshme shëndetësore dhe të njëjtit janë lëshuar në shërim shtëpiak.

Edhe pse nuk u konstatuan shkelje të të drejtave të fëmijëve, prapëseprapë këto raste 
përkujtuan se është i domosdoshëm kujdesi më i madh nga ana e prindërve në lidhje me 
përcjelljen e gjendjes shëndetësore të fëmijëve, dhe reagimi në kohën e duhur përmes kërkimit 
të ndihmës përkatëse dhe këshillave nga institucionet kompetente, si dhe përcjellja e gjendjes 
shëndetësore të fëmijëve nga ana e mjekëve amë dhe qendrave shëndetësore. Në këtë kon-
tekst, Avokati i popullit përcolli vërejtjet për nevojën e kontrollimeve të vazhdueshme dhe 
mbikëqyrjeve në institucionet shëndetësore nga ana e inspektorateve kompetente.

Fëmijët dhe personat që ballafaqohen me pengesa, gjithnjë e më tepër po e detektojnë 
Avokatin e popullit si organ ku mund të kërkojnë këshillë ose ku mund të parashtrojnë ank-
esat e tyre për mbrojtjen e ndonjë të drejte të caktuar. Konstatimin e lartpërmendur e konfir-
mon edhe numri i zmadhuar i ankesave të parashtruara gjatë kësaj periudhe raportuese, në 
veçanti kërkesat për pranimin në bisedime të prindërve ose të vetë personave që ballafaqohen 
me pengesa, gjatë kësaj kërkesat kanë të bëjnë me shkeljen e së drejtave gjatë procedurave 
për realizimin e të drejtave për mbrojtje sociale (shtesa e mobilitetit, verbërisë, shurdhërisë), 
përkujdesje në institucionet, qasja deri te mbrojtja shëndetësore, arsimimi, marrëdhëniet e 
punës, qasja deri te shërbimet dhe etj.

Intervenimet e Avokatit të popullit, në lidhje me të drejtat e mbrojtjes sociale kishin të 
bëjnë me përshpejtimin e procedurës për vendosje në lidhje me kërkesat e parashtruara (an-
kesat) ose për pagesën e mjeteve në lidhje me të drejtën e pranuar, që në fakt pranoheshin, 
dhe personat me pengesa e realizuan të drejtën e tyre.

Duke vepruar në lidhje me lëndën për pranimin e së drejtës për sigurim shëndetësorë të 
fëmijës me dëgjimin e dëmtuar, i cili pas intervenimit kirurgjik shfrytëzon aparatin për dëgjim, 
për të cilin me rregull, përkatësisht për çdo ditë nevojitet zëvendësimi i baterive të cilat furnizo-
hen përmes Qendrës për aparatet e dëgjimit, Avokati i popullit konstatoi se obligimi nga sig-
urimi i vazhdueshëm prej 6 muajve i prindit është në dëm të fëmijës, edhe pse Konventa për 
të drejtat e fëmijës parashikon obligimin e sigurimit të mbrojtjes shëndetësore të nivelit më të 
lartë për fëmijën.

Ky rast, njësoj sikur edhe rasti i vitit të kaluar kur një fëmijës së sëmurë nga skolioza nuk 
iu pranua e drejta e ndihmëses ortopedike – korsetit, për faktin se prindi i tij nuk posedonte 
sigurimin e vazhdueshëm prej gjashtë muajve, ishin shkak që Avokati i popullit të ndërmarrë 
veprime me qëllim të anulimit të normës së tillë juridike me qëllim të krijimit të supozimeve 
juridike për respektimin e të drejtave të fëmijës, që është në pajtim edhe me Konventën e të 
drejtave të fëmijës, që obligojnë shtetin që të ndërmerr masat për një jetë dhe zhvillim më 
dinjitoz të fëmijëve me pengesa mentale dhe fizike me të cilat sigurohet dinjiteti i tij, nxitet 
pavarësia dhe lehtësohet pjesëmarrja aktive e fëmijës në suaza të bashkësisë, por edhe me 
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Konventën për të drejtat e personave që ballafaqohen me pengesa, që imponon obligimin për 
ndihmë të fëmijëve me pengesa, që t’i realizojnë të drejtat e tyre.

Duke vepruar sipas Rekomandimit dhe Informacionit me propozim për marrjen e masave 
nga ana e Fondit për sigurim shëndetësorë dhe ministrit për shëndetësi, deri te Avokati i popul-
lit u dorëzua njoftimi se në procedurë parlamentare është Ligji për ndryshim dhe plotësim të 
Ligjit për sigurim shëndetësorë, në të cilin përskaj ndryshimeve të tjera është paraparë edhe 
“shlyerja e kushtit për pagesën e vazhdueshme 6 mujore të kontributeve për sigurimin shën-
detësorë, për realizimin e së drejtës për ndihmëset ortopedike”. 

Duke vepruar në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga Polio Plus – Lëvizja kundër hen-
dikepit, si përfaqësues i të drejtave të bashkësisë me hendikep, në të cilën shprehet brengosja 
dhe një sërë vërejtje me rastin e reformave të paralajmëruara që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
sociale, dhe në këtë kontekst të njëjtit ofrojnë vërejtje konkrete në lidhje me propozim Ligjin 
për mbrojtje sociale, Avokati i popullit për vërejtjet dhe propozimet e informoi kabinetin e min-
istrit për punë dhe politikë sociale, si dhe Trupin kombëtarë koordinues për implementimin e 
Konventës për të drejtat e personave me hendikep, me kërkesë dhe vërejtje që të njëjtit me 
seriozitet ti shqyrtojnë, kurse për propozimet e qëndrueshme të pranohen dhe inkorporohen 
në zgjidhjet sistematike të cilat i propozon Qeveria, me këtë do të kontribuohet për avancimin 
e të drejtave të personave që ballafaqohen me pengesa.

Në këtë kontekst, Avokati i popullit e përshëndeti idenë për reformimin e siste-
mit të mbrojtjes sociale dhe rekomandoi që reformat në këtë segment, në lidhje me 
personat që ballafaqohen me pengesa, të udhëhiqen edhe nga parimet dhe dispozitat 
e Konventës për të drejtat e personave me invaliditet. Gjatë kësaj, duke i pasur para-
sysh nevojat e personave me pengesa, theksoi se tendenca e të gjithë subjekteve 
të involvuar duhet të jetë harmonizimi i tërësishëm me Konventën për të drejtat e 
personave me invaliditet, me qëllim të realizimit të pa penguar të drejtave të këtyre 
personave.

Gjatë periudhës raportuese, Avokati i popullit realizoi kontrollimin në IPSH Spitali i psikia-
trisë “Demir Hisar”, në lidhje me rastin konkret të akomodimit shumëvjeçarë të personit me af-
tësi të anuluar afariste. Gjatë kësaj, konstatoi se personi në këtë institucion është i akomoduar 
më gjatë se 20 vite, të njëjtit i është anuluar e drejta e aftësisë afariste si dhe konstatimi se 
ekziston përmirësimi i gjendjes së tij, por mendimi profesional i mjekëve është se kjo formë e 
mbrojtjes së personit, më tepër i përshtatet diagnozës së tij. Duke i shqyrtuar kushtet në të 
cilat janë të akomoduar këta persona, Avokati i popullit shpreh brengosjen në lidhje me kushtet 
në të cilët marrë në përgjithësi gjendet Spitali i psikiatrisë, të cilët janë nën çdo nivel të stand-
ardeve, dhe me këtë cenohet dinjiteti njerëzorë. 

Përkatësisht, u konstatuan dhoma të pa lyera, me mure të rrënuara dhe me brendi të pa 
pastër dhe të parregulluar të hapësirave. U gjetën krevate të vjetra, me mbulesa të vjetra gjë 
që lë përshtypjen e gjendjes së braktisur dhe të lënë pas dore dhe në përgjithësi objekti nuk 
i përmbush standardet për akomodimin e personave. Gjithashtu u konstatua se në suaza të 
institucionit, një periudhë të gjatë kohore nuk ekziston sigurimi, në hapësirën e rrojës nuk qën-
dron askush dhe e tërë situata përcillet nga ana e të punësuarve dhe shërbimit të kujdestarisë 
të spitalit dhe me këtë edhe siguria e objektit vihet në pyetje. 

Avokati i popullit, deri te drejtori i Institucionit publik shëndetësorë dorëzoi vërejtjet me 
kërkesën për marrjen e masave për mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit njerëzorë të këtyre 
personave, duke i përkujtuar gjatë kësaj se hospitalizimi dhe trajtimi mjekësorë i pacientëve 
me sëmundje mentale, mes tjerave kërkojnë edhe respektimin e denjë të të drejtave të për-
caktuara me Ligjin për shëndetin mental dhe në këtë drejtim, pacientët e akomoduar në suaza 
të institucioneve të specializuara shëndetësore, përskaj kushteve për akomodim i gëzojnë të 
drejtat e angazhimit punues, akomodimin sipas strukturës gjinore, realizimin e kontakteve 
personale me familjarët dhe miqtë e tyre, pranimin dhe dërgimin e letrave dhe të dërgesave si 
dhe shfrytëzimin e telefonit, përcjelljen e radio dhe tv programeve, posedimin e gjësendeve për 
mirëmbajtjen e higjienës personale, mungesat gjatë vikendeve, gëzimin e lirive fetare dhe etj.
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Avokati i popullit vazhdoi me përcjelljen e gjendjeve lidhur me përfshirjen e fëmijëve 
që ballafaqohen me pengesa në suaza të institucioneve, më saktë në institucionet publike të 
përcaktuara për përkujdesjen e fëmijëve – Kopshteve të fëmijëve. Në këtë kontekst, realizoi 
hulumtimin me të cilin i përfshiu të gjitha kopshtet e fëmijëve dhe analizën se vallë kushtet 
dhe përpjekjet që janë ndërmarrë sigurojnë përkujdesjen dhe edukimin përkatës. Ky hulum-
tim i ndërlidhet hulumtimeve të realizuara deri më tani nga ana e Avokatit të popullit në lidhje 
me përfshirjen e fëmijëve me nevoja të posaçme në suaza të arsimit fillor dhe të mesëm të 
rregullt, që u realizuan në mes viteve 2015 dhe 2017, dhe që kanë për qëllim që të sigurohen 
rekomandimet që do të rezultojnë me qasje të barabartë dhe cilësore si dhe qëndrimin për të 
gjithë fëmijët në kopshtet e fëmijëve.

Në këtë kontekst, Ministria për arsim dhe shkencë informoi se ka vepruar në lidhje me re-
komandimet e dhëna nga Avokati i popullit, përkatësisht se në propozimin Ligjin e ri për arsim 
fillor, pengesa është radhitur dhe cilësuar si bazë e diskriminimit, si dhe se në drejtim të avan-
cimit të drejtave dhe mundësive për nxënësit me pengesa, në propozim Ligjin janë rregulluar 
shërbimet mobile të përcaktuara për ndihmën e procesit edukativo – arsimorë dhe asistentët 
e procesit mësimorë.

Përndryshe, hulumtimi në lidhje me inkuadrimin e fëmijëve që ballafaqohen me pengesa 
në suaza të  kopshteve të fëmijëve, tregoi se në 39 kopshte ose në 68 % prej tyre janë përku-
jdesur fëmijët që ballafaqohen me pengesa, megjithatë të dhënat theksojnë për ekzistimin e 
mos respektimit ose respektimin e pjesërishëm të standardeve të përcaktuara në lidhje me 
aspektin e numrit të grupeve, kushteve përkatëse hapësinore dhe furnizimit të kopshteve të 
fëmijëve.

Nga vizitat e drejtpërdrejta në një pjesë të kopshteve mund të konstatohet se disa prej 
tyre gjenden në vende të pa qasshme, kurse në mjediset rurale haset mungesa e kopshteve, 
fakt ky që brengos, edhe më tepër për faktin se në mjediset rurale në masë të konsiderueshme 
është më e vogël përqindja e fëmijëve të cilët vijojnë mësimin parashkollorë (si dhe se sipas 
Hulumtimit multi – indikatorial klasterik nga viti 2011, përqindja e fëmijëve të regjistruar të 
moshën nga 3 deri në 6 vite në institucionin parashkollorë në mjediset urbane ka qenë 37 
fëmijë, kurse në mjediset rurale, vetëm 6 fëmijë).

Avokati i popullit botoi Raportin e posaçëm nga ky hulumtim dhe të njëjtin së bashku me 
rekomandimet për përmirësimin e gjendjeve e dorëzoi deri te Kopshtet e fëmijëve të përfshira 
me hulumtimin, Ministritë kompetente për punë dhe politikë sociale dhe Ministrinë për arsim 
dhe shkencë si dhe deri te Trupi Koordinativ kombëtarë për realizimin e Konventës për të 
drejtat e personave që ballafaqohen me pengesa.

• Qendrat ndërkomunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit, gjatë miratimit 
të vendimeve për realizimin e së drejtës për marrëdhënie personale dhe për 
kontaktet fëmijë – prind, i kushtojnë vëmendje të pamjaftueshme mendimit të 
fëmijës. Në rastet kur një periudhë më të gjatë kohore ndërpriten kontaktet e 
fëmijës me prindin, të njëjtit nuk ia dalin që në mënyrë efikase të përtërihen, 
e as që të ndikojnë mbi përmirësimin e raporteve në mes prindërve, e as që të 
ndikohet për përmirësimin e raportit në mes prindërve, gjë që sërish është në 
dëm të fëmijëve dhe të drejtës së tij që të jenë me dy prindërit.

• Mungesa e këshillimoreve për martesa dhe familje, në masë të konside-
rueshme ndikon mbi raportet familjare, tejkalimin e mosdurimit dhe të komu-
nikimeve konfliktuoze mes çifteve bashkëshortore, gjatë kësaj fëmijët edhe në 
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rrethana të tilla gjenden diku në mes prindërve dhe pësojnë pasoja të dëm-
shme mbi shëndetin dhe zhvillimin e tyre.

• Dhuna në mes nxënësve po shënon rritje. Shkollat nuk ia dalin që në mënyrë 
efikase të ballafaqohen me këtë dukuri, dhe një pjesë e tyre sjelljen e dhun-
shme të fëmijëve e shikojnë si lojë fëmijësh;

• Udhëzimi, përkatësisht akomodimi i fëmijëve me probleme edukative – sociale 
në suaza të institucioneve publike, në pjesën më të madhe të rasteve nuk ofroi 
rezultate pozitive. Ikjet e shpeshta si dhe keqpërdorimet e fëmijëve deri sa 
janë të mbrojtur në Institucionet publike, detekton nevojën për gjetjen urgjen-
te të formave tjera të përkujdesjes përkatëse. Nga ana tjetër, është e domos-
doshme që akomodimi i fëmijëve në familjet përkujdesëse të monitorohen nga 
çasti i pranimit të fëmijës, përmes adaptimit të tyre dhe cilësisë së raportit të 
themeluar me përkujdesësit.

• Është i madh numri i abortimeve dhe lindjeve nga ana e fëmijëve, të cilët më 
shpesh mbeten shtatzëne në suaza të bashkësive jashtë martesore. Si dilemë 
edhe më tej mbetet çështja se vallë dhe në çmasë fëmijët të cilën në moshë 
të re bëhen nëna, mbi vete mund të marrin përsipër kujdesin mbi foshnjat dhe 
vallë mund ti përgjigjen obligimeve që me vete i bartë mëmësisë.

• Fëmijët të cilëve nuk u është evidentuar lindja në librat amë edhe më tej 
mbeten jashtë sistemit, pa qasje deri te të drejtat e tyre dhe jashtë mbrojtjes 
së siguruar, kurse mes tyre evidentohen edhe fëmijët në rrugë nga familjet e 
rrezikuara, të cilët shteti nuk ia doli që me sukses ti përfshijë në shoqëri, e as 
që ta parandalojë sjelljen e rrezikshme të tyre.

• Akoma në seksionet spitalore të Institucioneve publike shëndetësore, kushtet 
hapësinore dhe ato higjienike – sanitare nuk mundësojnë që gjatë hospital-
izimit të fëmijës, si përcjellës të jenë të pranishëm prindërit / kujdestarët nga 
gjinia e kundërt.

• Në Kopshtet e fëmijëve, nuk respektohet ose vetëm pjesërisht po respekto-
hen standardet për nga aspekti i numrit të grupeve, kushtet hapësinore dhe 
për furnizimin e kopshteve të fëmijëve. Në mjediset rurale, kemi mungesën e 
kopshteve të fëmijëve, kurse ato që janë në vende pa qasje përkatëse, shumë 
dobët po vizitohen. Qasja deri te kopshtet e fëmijëve, mes tjerave është një 
prej problemeve për fëmijët që ballafaqohen me pengesa.
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• Qendrat ndërkomunale për punë sociale, përkatësisht ekipet profesionale gjatë 
vendosjes në lidhje me të drejtën e takimeve në besim, përkatësisht takimeve 
në relacionin fëmijë – prind, të udhëhiqen nga e drejta e fëmijës që të jetë së 
bashku me dy prindërit, në pajtim me mendimin e fëmijës, dhe me interesin 
më të mirë të tij.

• Ministria për punë dhe politikë sociale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
në bashkëpunim me qendrat kompetente për punë sociale, për shkak të paran-
dalimit të pasojave të dëmshme mbi fëmijët dhe dukurinë e rezistencës për ta-
kim me prindin me të cilin nuk jetojnë, çdoherë kur për këtë shfaqet nevoja, të 
imponojnë vizitën e këshillimoreve për prindërit/çiftet bashkëshortore, në vend 
që tu lejohet atyre që vetë të vendosin se vallë do të vizitojnë ose jo këshilli-
moren në institucionet përkatëse.

• Ministria për arsim dhe shkencë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njësitë 
e vetëqeverisjes lokale dhe Qyteti i Shkupit, ti ndërmarrin masat për fuqizimin 
e kapaciteteve të shërbimeve profesionale dhe të kuadrove mësimdhënëse për 
detektim dhe paraqitje të rasteve të dhunës, keqpërdorimit dhe anashkalimit 
të fëmijëve, si dhe masa për eliminimin e dukurisë së sjelljes së dhunshme në 
mes nxënësve.

• Ministria për punë dhe politikë sociale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
qendrat për punë sociale, Enti për veprimtari sociale, secili në korniza të kom-
petencave të veta, ti ndërmarrin masat me qëllim që fëmijët që janë të përf-
shirë në sistemin e përkujdesjes, para akomodimit të tyre tu sigurohet ndihma 
përkatëse profesionale, përkrahja dhe përgatitja për pranim dhe adaptim të 
mënyrës/formës së re të jetës, trajnimet për prindërit përkujdesës dhe përcjel-
lja e raportit dhe veprimit ndaj fëmijëve.

• Marrja e masave për shqyrtimin e tërësishëm të problemit lidhur me shtatzëni-
në në moshën e mitur. Në këtë kontekst, implementimi i edukimit të të rinjve, 
organizimi më i shpeshtë i punëtorive tematike dhe i aktiviteteve tjera në 
shkollat, që janë të adaptuar me moshën e nxënësve dhe që kanë të bëjnë me 
shëndetin reproduktiv, mënyrat e mbrojtjes nga shtatzënia e padëshiruar dhe 
nga infeksionet që barten seksualisht.

• Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të realizojnë iniciativën e pran-
uar më parë të Avokatit të popullit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
procedurën jashtë kontestuese dhe të Ligjit për evidencën amë, me qëllim të 
lehtësimit të procesit të regjistrimit të personave të pa regjistruar në librat 
amë të të lindurve. 

• Ministria për shëndetësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të ndërmerr 
masa dhe aktivitete me qëllim që në seksionet spitalore të Institucioneve pub-
like shëndetësore, të sigurohen kushtet gjatë hospitalizimit të fëmijëve, që si 
përcjellës të jetë i pranishëm prindi/kujdestari i gjinisë tjetër.

• Gjatë ndërtimit të kopshteve të reja ose gjatë rikonstruksionit të kopshteve 
ekzistuese të fëmijëve, të respektohen standardet e përcaktuara për nga 
aspekti i qasjes deri te objektet, numrit të grupeve dhe numrit të fëmijëve të 

REKOMANDIME



 

50

AVOKATI I POPULLIT

REKOMANDIME

cilët ballafaqohen me pengesa, sigurimi i ndihmëseve përkatëse didaktike dhe 
të kuadrove të cilat do tu përgjigjen nevojave të fëmijëve. Në këtë kontekst, 
të ndërmerren masat për identifikim sistematik, evidentimin dhe përcjelljen e 
fëmijëve me pengesa në suaza të kopshteve të fëmijëve, kurse organet kom-
petente nga sfera e mbrojtjes sociale të përcjellin dhe të kyçen në reformat 
rrjedhëse të procesit të përcaktimit të llojit dhe nivelit të pengesave, në pajtim 
me Klasifikimin ndërkombëtarë të funksionalitetit, pengesave dhe shëndetit.

Gjatë periudhës raportuese u dorëzuan 27 parashtresa në lidhje me shkeljet e së drejtave 
nga fusha e arsimit sipërorë, nga ana e studentëve të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë të 
studimeve, në të cilat kërkohej intervenimi për realizimin e së drejtës së bursave dhe kompen-
simeve financiare për punimet e magjistraturës / doktoraturës, nostrifikimin e diplomës, si dhe 
akomodimet në konviktin e studentëve, dhe disa prej parashtresave, në mesin e të cilave dhe 
ato të dorëzuara nga grupi i studentëve në lidhje me raportin jo përkatës të kuadrove mësim-
dhënëse (profesorit) në dy fakultete. Parashtresat për mbrojtjen e të drejtave i dorëzuan edhe 
të punësuarit në lidhje me zgjedhjen e titujve shkencorë – mësimdhënës, por pas masave të 
ndërmarra, Avokati i popullit nuk konstatoi shkeljen e të drejtave, e as mos respektimin e pro-
cedurës së përcaktuar ligjore.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga grupi i studentëve të katedrës 
për gjuhë dhe letërsi maqedonase pranë Universitetit shtetërorë në Tetovë, Avokati i popullit 
duke pasur parasysh seriozitetin e vërejtjeve të theksuara për raportin jo profesional dhe fyes 
ndaj studentëve nga ana e profesorit, kërkoi kyçjen dhe hetimin e tërësishëm të këtij rasti nga 
ana e dekanit të Fakultetit, rektorit të Universitetit si dhe nga Inspektorati shtetërorë i arsimit. 
Për ndryshe, ankesa në lidhje me raportin e profesorit ka pasur edhe më parë nga ana e stu-
dentëve të tjerë (nga gjenerata tjetër), por pas masave të ndërmarra, organet kompetente nuk 
kanë mundur t’i konfirmojnë këto pohime. Pas masave të ndërmarra, deri te Avokati i popullit 
është dorëzuar shkresa nga ana e Universitetit në Tetovë, së bashku me Vendimin për shqip-
timin e masës disiplinore për përjashtim nga vendi i punës deri në miratimin e vendimit për 
ndërprerjen e kontratës për punësim.

Ankesat për raportin jo përkatës dhe mos veprimin në lidhje me parashtresën e studentit 
në lidhje me vlerësimin e realizuar kishte edhe për profesorin e Shkollës së lartë të mjekësisë 
në Manastir, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi” – Manastir, i cili refuzonte që të veprojë edhe 
pas shkresave të dorëzuara nga drejtori për dorëzimin e dokumentacionit për vendosje në 
lidhje me parashtresën e studentit, por edhe në lidhje me aktvendimin e miratuar nga organi 
kompetent arsimorë.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me parashtresën e lartpërmendur konstatoi 
shkeljen e së drejtës së studentit dhe mos respektimin e Ligjit për arsimin e lartë dhe Rregul-
loren për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të stu-
dentëve në Universitetin “Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir dhe për këtë theksoi se dispozita 
që arsimtari ta ri shqyrtojë notën e dhënë, nuk posedon karakter imperativ, por për këtë arsye 
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ligjdhënësi ka paraparë që nëse arsimtari nuk e ri shqyrton vlerësimin e përcaktuar, studenti 
provimin e jep para komisionit tre anëtarësh, që paraqet një mundësi për eliminimin e subjek-
tivizmit eventual nga ana e mësimdhënësit për vlerësimin e rregullt dhe të saktë të diturive të 
studentëve. Në lidhje me këtë, studenti ka realizuar të drejtën, përkatësisht atij nuk i është 
mundësuar dhënia e provimit para komisionit, për këtë arsye procedura ishte ndërprerë.

Në parashtresat për mbrojtjen e të drejtave për shkak të prolongimit të procedurës për 
vendosje dhe mos veprim në lidhje me kërkesat për ndarjen e bursave për studentët, Avokati 
i popullit intervenoi para Ministrisë kompetente për arsim dhe shkencë, edhe atë për shkak të 
faktit se nga ana e Ministrisë nuk veprohej në lidhje me urgjencat dhe kërkesat e tij, deri te 
Ministri dorëzoi Raportin e posaçëm për pengimin e punës, pas kësaj në veçanti për secilën prej 
lëndëve u dorëzuan përgjigje të veçanta për rrjedhën e veprimeve. Për një pjesë të bartësve të 
cilët i plotësuan kushtet ligjore, iu ndanë bursat, kurse për kërkuesit tjerë të refuzuar ose për 
dokumentacionet e pa kompletuara ose për shkak të mos përmbushjes së kushteve, të njëjtit 
nga ana e Avokatit të popullit u këshilluan për mundësinë që vendimet e tilla ti ankimojnë, nëse 
disponojnë me dëshmi me të cilët prezantohet një gjendje tjetër.

Avokati i popullit, intervenoi edhe në lidhje me ankesat e një grupi të prindërve të stu-
dentëve të cilët vijojnë mësimin në Fakultetin juridik “Justiniani i Parë”, Fakulteti i ekonomisë 
dhe Fakulteti filozofik në Shkup, kurse në lidhje me pohimet se studentëve, sipas rregullit bru-
coshëve në fakultetet e lartpërmendur u ndahen tablete falas në trajtë të kapsulave të cilët do 
tu ndihmojnë për koncentrimin gjatë mësimit, në veçanti në periudhën para javës së kolokvi-
umeve. Gjatë kësaj, duke pasur parasysh të drejtën e arsimimit, por edhe sigurinë personale 
dhe shëndetin e studentëve në lidhje me përmbajtjen e parashtresës, e informoi Sektorin për 
punë të brendshme dhe drejtoritë e fakulteteve të lartpërmendur. Në të njëjtën kohë, pas njo-
hurive të fituara se në rastin konkret nuk bëhet fjalë për barëra por për shtesa të ushqimit, 
kërkoi sqarime edhe nga Agjencia për ushqim dhe veterinë. 

Agjencia e dorëzoi njoftimin në lidhje me kërkesën, duke e arsyetuar statusin e prodhimit 
dorëzoi njoftimin edhe për pëlqimin e shprehur se “vigorix intense”, të cilin në treg e sjell firma 
“Bionika Farmaceutikalls” SHPK është në pajtim me kërkesat e përcaktuara për siguri të ush-
qimit produkti i njëjtë mund të lëshohet në treg. Edhe përskaj lartpërmendurës, drejtoritë e 
fakulteteve të lartpërmendura me seriozitet i pranuan vërejtjet në lidhje me parashtresën dhe 
në pajtim me kompetencat e tyre i ndërmorën masat për kontrollim të zmadhuar, me qëllim të 
ofrimit të sigurisë së studentëve.

Në lidhje me parashtresat për pagesën e kompensimit për punimet e magjistraturës dhe 
doktoraturës, mund të konstatohet se doktorantëve iu paguan mjetet si dhe një pjese të mag-
jistrantëve të cilët posedonin vendime përkatëse në lidhje me kërkesat e tyre, kurse një pjesë 
e parashtruesve akoma po e presin pagesën, por edhe miratimin e aktvendimeve formale në 
lidhje me kërkesat e tyre të parashtruara para disa viteve.

Ministria për arsim dhe shkencë, edhe gjatë këtij viti raportues në kohë nuk iu përgjigj 
kërkesave të Avokatit të popullit, me atë se disa herë e pengoi punën e institucionit dhe me këtë 
e vështirësonte  mbrojtjen efikase dhe në kohë si dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.

Ministria për arsim dhe shkencë, informon se përfundimisht me vitin 2016 tërë-
sisht i ka realizuar pagesat e kompensimeve të njëfishta monetare për doktorantët 
që i kanë përmbushur kushtet në lidhje me Ligjin për veprimtari shkencore – hulum-
tuese, kurse për pagesën e magjistrantëve ata po i shqyrtojnë moduset e mundshme 
juridike për pagesën , duke pasur parasysh faktin se nuk janë miratuar aktvendimet 
formale nga kjo periudhë.

Në drejtim të përmirësimit të standardit të studentëve dhe të kushteve në kon-
viktet e studentëve, Ministria informon se po ndërmerren aktivitetet për rikonstruk-
sion të Shtëpisë së studentëve “Goce Dellçev”, por edhe për aktivitetet e planifikuara 
për ndërtimin e dy konvikteve të reja të studentëve: Shtëpia e studentëve “Nevenea 
Georgieva Dunja”, dhe për këtë po pritet leja e ndërtimit dhe Konvikti i studentëve 
për nevojat e USHT – Tetovë.
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• Studentët në të gjitha ciklet e arsimit sipërorë, me vështirësi e realizuan të 
drejtën e bursës dhe kompensimit financiarë për përpilimin e punimeve të 
magjistraturës dhe të doktoraturës.

• Ministria për arsim dhe shkencë me dorëzimin e vonuar të informacioneve, 
sqarimeve dhe dëshmive të kërkuara e pengoi punën e Avokatit të popullit në 
drejtim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve në sferën e arsimit sipërorë.

KONSTATIME
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• Të ndërmerren masat për sigurimin e mjeteve dhe pagesa e kompensimeve 
financiare për studentët magjistrantë dhe doktorantë.

• Ministria për arsim dhe shkencë e Republikës së Maqedonisë së Veriut ti njofto-
jë organet e detyruara në suaza të përbërjes së saj për obligimin për bash-
këpunim me Avokatin e popullit dhe në këtë kontekst, dorëzimi i përgjigjeve 
të nevojshme në afatin e kërkuar, për shkak të mbrojtjes së papenguar dhe 
efikase dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve – studentëve.

Gjatë vitit të kaluar, për rreth 60% është zmadhuar numri i parashtresave të dorëzuara 
për mbrojtjen e të drejtave në lidhje me marrëdhëniet e punës, gjatë kësaj numri më i madh 
i parashtresave që janë të dorëzuara janë në lidhje me shkeljet e të drejtave në procedurat 
për punësime, pagesat e pagave dhe të kompensimeve tjera, përcaktimet e vendeve të punës, 
për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, procedurat në lidhje me ankesat dhe parashtresat. 
Kurse, në numër më të vogël janë parashtresat në lidhje me procedurat disiplinore, procedu-
rat para Agjencisë për punësime dhe për shkeljen e të drejtave nga marrëdhëniet e punës te 
subjekti privat.

Kërkesat për mbrojtjen e së drejtës për transformim të marrëdhënies së punës nga an-
gazhimi në kohë të përcaktuar në kohë të pacaktuar, në veçanti dominuan te të punësuarit 
në fushën e arsimit dhe në institucionet parashkollore – kopshtet e fëmijëve. Kryesisht, pas 
skadimit të kontratës për punësime në kohët të caktuar, gjatë zgjedhjes së kandidatëve në 
konkurset e shpallura, shumë shpesh nuk merren parasysh  përvoja e punës, fakt që në këto 
institucione është me rëndësi tejet të madhe për realizimin e punëve konkrete dhe të de-
tyrave të punës. Në drejtim të përmirësimit të gjendjeve të tilla, vërejtjet e Avokatit të popullit 
pjesërisht u pranuan nga ana e kopshteve të fëmijëve, për shembull në Veles, ku pas vërejtjeve 
të dhëna nga Avokati i popullit, pas disa prej konkurseve të shpallura, janë punësuar në kohë 
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të pa caktuar pothuajse të gjithë edukatorët të cilëve iu është ndërprerë marrëdhënia e punës 
në kohë të përcaktuar.

Probleme të ngjashme kishin edhe të punësuarit në shkollat, por pas procedurave të re-
alizuara një numër i vogël i parashtruesve e realizuan të drejtën e tyre, kurse në përgjigjet e 
dorëzuara deri te Avokati i popullit në lidhje me procedurat për punësime dhe për zgjedhjen 
e kandidatëve – arsimtarët në shkollat fillore dhe të mesme, drejtorët thirreshin në të drejtën 
diskrete të zgjedhjes, duke anashkaluar gjatë kësaj përvojën e fituar.

Sipas Avokatit të popullit, edhe pse në rastet konkrete nuk evidentohen shkelje të dispozi-
tave ligjore, prapëseprapë ekziston keqpërdorimi nga ana e drejtorëve, saktë e së drejtës së 
tyre të diskrecionit gjatë zgjedhjes së kandidatëve përkatës për realizimin e procesit mësimorë.

Gjendjet e tilla nuk e bindën Avokatin e popullit se në konkurset e shpallura për punësime 
po zgjidhen kandidatët më të mirë, përkatësisht kandidatët me kompetenca më të mira, dhe 
akoma mbetet në qëndrimin se punësimet në kohë të caktuar duhet të minimizohen.

Në bazë të reagimeve në lidhje me parashtresat se pas konkurseve të shpallura publike, 
gjatë zgjedhjes së kandidatëve jo rrallëherë ndodh që punëdhënësi të mos dorëzojë njoftimin 
me shkrim deri te kandidati i cili nuk është zgjedhur, Avokati i popullit theksoi se nevojitet re-
spektimi i denjë i Ligjit për marrëdhënie pune, dhe pas lidhjes së kontratës për punësime, në 
afatin e përcaktuar me ligj kandidati i cili nuk i zgjedhur të njoftohet në mënyrë përkatëse. Këto 
intervenime çdoherë rezultuan me sukses.

Në lidhje me ankesat në të cilat qytetarët ankohen për mos pagesën e pagave dhe të 
kompensimeve të tjera, ose kur kërkonin mbrojtjen e të drejtave për shkak të koeficientit të 
përcaktuar gabimisht, siç është rasti me grupin e biologëve të diplomuar dhe të inxhinierëve 
të biologjisë, të punësuar në IPSH Enti shëndetësorë Veles, si bashkëpunëtorë shëndetësorë, 
Avokati i popullit ndërmori veprime dhe theksoi nevojën e rregullimit përkatës të çështjes për 
koeficientin për pagesën e pagave për këtë grup të të punësuarve, pas kësaj biologëve të 
diplomuar iu dhanë aktvendimet e reja për pagat me koeficient të korrigjuar, përkatësisht me 
koeficient në pajtim me Marrëveshjen kolektive për veprimtari shëndetësore.

Duke vepruar në lidhje me disa parashtresa anonime, për çështjet që kanë të bëjnë me 
emërimin e drejtorëve ose ushtruesve të detyrës drejtor në disa shkolla fillore dhe të mesme 
në territorin e Qytetit të Shkupit, të cilët sipas pohimeve të theksuara nuk i përmbushin kushtet 
e parapara, Avokati i popullit u drejtua deri te Inspektorati shtetërorë i arsimit (ISHA) me 
Kërkesën që përmes mbikëqyrjeve inspektuese të përcaktojë vërtetësinë e këtyre pohimeve. 
Inspektorati shtetërorë i arsimit pas masave të ndërmarra e njoftoi Avokatin e popullit se në 
disa shkolla janë të qëndrueshme pohimet se personat e emëruar nuk i përmbushin në tërësi 
kushtet e përcaktuara për drejtorët ose për ushtruesit e detyrës drejtor. Pas gjendjeve të tilla të 
konstatuara, ISHA u drejtua deri te Kryetarët e komunave kompetente për shkollat përkatëse, 
dhe u rekomanduar që të realizojnë procedurat përkatëse për zgjedhjen e drejtorëve në pajtim 
me dispozitat e Ligjit për arsim të mesëm dhe për arsim fillorë. Nlë rrjedhën e mëtutjeshme 
të procedurës, Avokati i popullit kërkoi që njoftimin nga kryetarët e komunave për masat e 
ndërmarra në lidhje me vërejtjet e dhëna nga Inspektorati shtetërorë i arsimit në drejtim të re-
alizimit të procedurës përkatëse për zgjedhjen e drejtorëve. Gjatë kësaj, nga kryetari i Qytetit 
të Shkupit u njoftuam se është miratuar vendimi për shpalljen e konkursit në disa shkolla, në 
bazë të tyre Këshillat shkollore kanë filluar me procedurën për zgjedhjen e drejtorëve.

Avokati i popullit konstatoi gjendjen kur gjatë procedurës për punësime përmes konkur-
sit të shpallur nga i njëjti subjekt, theksohen emërtime të ndryshme të vendeve të punës në 
Agjencinë për punësime, gjë që krijon jo vetëm huti por edhe informim jo të plotë të personave 
që konkurrojnë, si për nga aspekti i asaj se vallë i përmbushin kushtet e kërkuara, ashtu edhe 
për zgjedhjen e vendit për të cilin konkurrojnë. Përkatësisht, Avokati i popullit pa mëdyshje 
konstaton se nga ana e Agjencisë për punësime, në disa prej konkurseve, në sistemin elektronik 
janë regjistruar profesionet të cilët më afër i përshtaten titujve të nevojshëm që janë paraqitur 
nga punëdhënësit, por nuk janë titujt e njëjtë nga dokumentacioni i dorëzuar nga punëdhënësi. 
Sipas Avokatit të popullit, me veprimin e tillë Agjencia për punësime në mënyrë përkatëse dhe 
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në tërësi nuk i ka transferuar informacionet deri te qytetarët – kërkuesit e punës, me faktin se 
shpallen vende të cilat nuk janë në pajtim me dokumentacionin e punëdhënësit, dhe të cilët 
janë në dëm të qytetarëve.

Duke vlerësuar veprimin e tillë si të pa arsyeshëm, me të cilin cenohen të drejtat e 
qytetarëve, Avokati i popullit dorëzoi rekomandime deri te Agjencia për punësime që urgjen-
tisht të ndërmerren masat për revidimin e drejtimit të evidencave nga fusha e punës, me theks 
të veçantë të vendeve të punës, dhe për këtë qëllim në bashkëpunim me punëdhënësit të re-
alizohet shënimi dhe shpallja e profesioneve të sakta, me këtë qytetarët çdo herë në mënyrë 
përkatëse dhe të sakt do të informohen për vendet e punës.

Deri te Avokati i popullit u dorëzuan edhe parashtresat nga të punësuarit në firmat pri-
vate, të cilët u ankuan në lidhje me miratimin e vendimeve për ndërprerjen  e marrëdhënieve 
të punës para skadimit të gjashtë muajve, me qëllim që tu pamundësohet e drejta e pagesës 
së kompensimit për regresin (K-15), që është një mashtrim i qartë i ligjit, për këtë Avokati i 
popullit i përfshiu edhe inspektoratet kompetente të punës.

Përcaktimi i pabazuar i të punësuarve nga vendi më i lartë në vendin më të ulët të pu-
nës dhe arsyetimi i punëdhënësit se një gjë e tillë bëhet me qëllim të organizimit më të mirë 
të funksionimit dhe për realizimin më efikas të detyrave të punës, ishin ankesat e përfshira 
në disa prej parashtresave nga qytetarët, për të cilët Avokati i popullit deri te organet dorëzoi 
rekomandimet në të cilat, mes tjerave theksoi se në rastet kur miratohet aktvendimi për për-
caktimin në disa nivele më poshtë, në veçanti kur kemi të bëjmë me të punësuarit me stazh më 
të gjatë të punës, aktvendimi duhet të përmbajë në vete më shumë shkaqe të arsyetuara dhe 
të njëjtit duhet të jenë të bazuara dhe të qëndrueshme dhe të mos lihet hapësira për  dyshime 
dhe supozime në lidhje me shkaqet për miratimin e të njëjtit.

Disa parashtresa nga qytetarët (prindërit) dhe nga grupi i të punësuarve në shkollën fil-
lore në Veles, u dorëzuan për shkak të punës joprofesionale nga ana e drejtores, më pas për 
trajtimin e pa barabartë ndaj të punësuarve, gjë që negativisht ndikon mbi procesin edukativo 
– arsimorë në tërësi. Gjatë procedurës në lidhje me këta parashtresa, nga ana e Avokatit të 
popullit u realizua kontrollimi në shkollën e theksuar, u realizuan bisedimet me drejtoren, me 
një pjesë të punësuarve dhe me prindërit e nxënësve, si dhe me Kryetarin e Komunës së Ve-
lesit. Po ashtu, u kërkua edhe takimi me Kryetarin e komunës së Velesit. Gjithashtu, nga Ins-
pektorati shtetërorë i arsimit u kërkua që të realizohet mbikëqyrja inspektuese në këtë shkollë.

Duke pasur parasysh faktin se gjatë procedurës u konstatuan shkelje të drejtave të par-
ashtruesve në baza të ndryshme, dhe duke pasur parasysh përgjigjen e Inspektoratit shtetërorë 
të arsimit, në të cilin, mes tjerave u theksua se në bazë të parregullsive të konstatuara gjatë 
punës së drejtores së kësaj shkolle ka kërkuar nga Këshilli shkollorë që të iniciojë procedurën 
për shkarkimin e drejtores. Avokati i popullit gjatë përcjelljes së vazhduar të gjendjeve, kërkoi 
informacione për veprimet e ndërmarra në lidhje me aktvendimin e miratuar nga ana e inspek-
toratit.

Sipas informacioneve të pranuara, procedura për shkarkimin e drejtores nuk u ngrit, 
por siç u njoftuam  gjetja e zgjidhjes në lidhje me problemin e konstatuar është kërkuar me 
bashkimin e dy shkollave në një subjekt të vetëm juridik, ku do të emërohet edhe drejtori i ri.

Për Avokatin e popullit, mos marrja e veprimeve dhe masave për tejkalimin e problemit 
të shfaqur në këtë shkollë, lë hapësirë për dyshime në lidhje me mbrojtjen e personit i cili ud-
hëheq me këtë shkollë, përkatësisht drejtores, për të cilën gjatë procedurës nga ana organeve 
kompetente shtetërore janë konstatuar shkelje dhe parregullsi gjatë funksionimit.

Avokati i popullit, në pjesën e parashtresave nga fusha e marrëdhënieve të punës, inter-
venoi edhe në procedurat në lidhje me ankesat dhe parashtresat, si për nga aspekti i vendosjes 
në kohë për të njëjtat, gjithashtu janë dhënë vërejtje dhe sugjerime deri te organi kompetent 
që t’i merr parasysh të gjithë faktet dhe dëshmitë për të njëjtit, me qëllim të miratimit të 
vendimit të ligjshëm dhe të rregullt.

Në pajtim me rekomandimet e dhëna nga Avokati i popullit në fushën e marrëdhënieve të 
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punës, nga ana e Kuvendit është përcaktuar masa për fillimin urgjent të një analize funksion-
ale dhe gjithëpërfshirëse nga organet, institucionet, agjencitë, fondet, drejtoritë, komisionet, 
këshillat, trupat rregullatorë, ndërmarrjet publike (në veçanti shfrytëzuesit buxhetor), me qël-
lim që të shqyrtohet arsyeshmëria dhe nevoja e ekzistimit të tyre.

Ministria për punë dhe politikë sociale, informon se Sektori për politika nga fu-
sha e së drejtës së punës dhe për politikat për punësime, do ti realizojë këto analiza 
në suaza të Sektorit dhe do të rishqyrtohet nevoja e ekzistimit të këtyre trupave, 
komisioneve dhe këshillave që janë në kompetenca të sajë.

Masa për ndërprerjen e praktikës për shpalljen e konkurseve për punësime 
grupore, që u dha me rekomandimet e Avokatit të popullit, u pranua në tërësi.

Gjithashtu u dhanë njoftime se po punohet në drejtim të përgatitjes së tekstit 
të ri të Ligjit për marrëdhënie pune, në të cilin është paraparë që të përcaktohen 
mundësitë për pagesën e kompensimit të pagës gjatë kohës së pengesës së për-
kohshme për angazhim pune për shkak të sëmundjes ose lëndimit, për personat që 
posedojnë më pak se 6 muaj sigurime shëndetësore.

• Mungesa e profesionalizmit, në veçanti në vendet punuese të udhëheqjes  në 
të gjitha sferat dhe nivelet nga fusha e marrëdhënieve të punës, rezultuan me 
zvogëlimin e efikasitetit gjatë funksionimit, por edhe me humbjen e  besimit të 
qytetarëve.

• U shpeshtua dukuria e lidhje së kontratave në kohë të caktuar në suaza të 
organeve të drejtorisë shtetërore dhe me këtë personat pa përvojë pune 
përzgjidhen në vendet konkrete të punës, nuk shfrytëzohet përvoja e kaluar e 
punës e të punësuarve të mëparshëm, kurse punëtorit i cili në këtë mënyrë i 
ndërpritet marrëdhënia e punës, sillet në gjendjen e pasigurisë ekzistenciale.

• Në ndërmarrjet publike, si dhe në shkollat fillore gjatë zgjedhjes së kandi-
datëve për vendet e shpallura të punës, jo çdoherë përzgjidhen kandidatët  me 
kompetenca më të mira, përkatësisht nuk ekziston ekuivalenca e kualifikimeve 
të nevojshme të kandidatit dhe kandidatit të përzgjedhur.

• Gjatë përcaktimit të personave të punësuar nga vendi më i larët në vendin më 
të ulët të punës, punëdhënësit miratojnë aktvendime të cilat nuk përmbajnë 
ose nuk janë të argumentuar me arsyetime përkatëse.

KONSTATIME
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• Institucionet dhe organet kompetente, ti ndërmarrin masat për fuqizimin e 
profesionalizmit të punësuarve dhe pengimin e komoditetit të administratës, 
me këtë do të zmadhohet efikasiteti gjatë funksionimit, por edhe besimi te 
qytetarët.

• Punësimet përmes kontratave në kohë të caktuar të minimizohen, në veçanti 
në sferat senzibile siç është arsimi dhe shëndetësia, me qëllim të shfrytëzimit 
maksimal të përvojës së punës, por edhe pengimi i keqpërdorimit  të së drejtës 
së diskrecionit për personat përgjegjës.

• Gjatë zgjedhjes së kandidatëve, çdoherë si kriter të jetë kualifikimi i tyre për 
vendin konkret të punës dhe pa përjashtime të përzgjidhen kandidatët më 
kompetent dhe më cilësorë.

• Aktvendimet me të cilat realizohet përcaktimi i personave të punësuar në 
vende më të ulëta të punës, detyrimisht të përfshijë më shumë shkaqe të arsy-
etuara, të njëjtat të jenë të qarta dhe të qëndrueshme.

Avokati i popullit, me rregull i përcjell gjendjet dhe po i ndërmerr masat për mbrojtjen 
e qytetarëve nga diskriminimet në sektorin publik, përkatësisht shkeljet të cilat u shkaktohen 
nga ana e ministrive, administrata publike, njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjet 
publike të themeluara nga ana e vetëqeverisjes shtetërore dhe lokale.

Gjatë kësaj periudhe raportuese, janë parashtruar gjithsej 77 parashtresa në lidhje me 
mbrojtjen nga diskriminimet në baza të ndryshme, gjë që paraqet rritje të vogël krahas vitit 
2017. Gjatë kësaj, më të pranishme janë lëndët për mbrojtjen nga diskriminimi në bazë të 
përkatësisë politike, më pas, diskriminimet në baza etnike, si dhe kërkesat për mbrojtje nga 
shqetësimi (mobingu) në vendin e punës.

Nga veprimi, pa mëdyshje pason konstatimi se ankesat në lidhje me shkeljet e të drejtave 
nga marrëdhëniet e punës, ushtrimi i shqetësimit (mobingu) në vendin e punës dhe diskrimini-
met në bazë politike kanë të bëjnë me organet e nivelit qendrorë dhe lokal, gjatë kësaj edhe 
gjatë këtij viti qytetarët theksojnë mungesën e profesionalitetit të administratës publike dhe 
politizimet e kuadrove, me vërejtjet për kuadrot përkatëse që vendosen që të menaxhojnë me 
shërbimet dhe institucionet publike.

Duke vepruar në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga personat e punësuar në njësitë 
e vetëqeverisjes lokale, në veçanti në qytetet më të vogla, mund të vërehet se gjatë çdo ndry-
shimi të pushtetit, disa nëpunës të administratës të cilët prej së afërmi kanë bashkëpunuar me 
Kryetarin e mëparshëm të komunës, kërkojnë mbrojtje nga diskriminimi, më shpesh në baza 
politike. Gjendja e tillë ndikoi që Avokati i popullit të dorëzojë rekomandimet përkatëse deri te 
Kryetarët e komunave për ushtrimin e diskriminimit dhe shqetësimit në vendin e punës, por 
edhe përskaj kësaj një pjesë e Kryetarëve të komunave nuk vepruan në lidhje me rekoman-

MOS DISKRIMINIMI 
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dimet e dorëzuara. Në këtë kontekst, Avokati i popullit, publikisht shpreh kritikat për Kryetarin 
e Komunës së Gostivarit dhe Kryetarin e Komunës së Rankovcit. 

Nga ana tjetër, mbrojtja e të drejtave të personave që ballafaqohen me pengesa për shkak 
të diskriminimit në bazë të pengesave, u kërkua nga sektori joqeveritarë. Në këtë rast, Avokati 
i popullit konstatoi shkelje të të drejtave që u përkasin personave me nevoja të posaçme gjatë 
procesit zgjedhor dhe ekzistimin e diskriminimit në bazë të pengesave trupore për shkak të 
kushteve jo përkatëse për votim të pa penguar të personave me nivel të caktuar të pengesave 
trupore, pas kësaj dorëzoi Raportin e posaçëm deri te Qeveria me propozime konkrete për 
ndryshimin e legjislativit ligjorë dhe nën ligjorë që rregullon këtë materie.

Avokati i popullit, pas përcaktimit të diskriminimit të të punësuarve në sektorin publik, 
në pjesën e pagesës së regresit për pushimet vjetore, favor ky që iu është mundësuar të pu-
nësuarve në sektorin privat që pason nga Marrëveshja e përgjithshme kolektive për sektorin 
privat nga fusha e ekonomisë, hapi lëndën me vetë iniciativë dhe dorëzoi Iniciativën deri te 
propozuesit e autorizuar për ndryshim dhe plotësim të Marrëveshjes së përgjithshme kolektive 
për sektorin publik. Iniciativën me udhëzime të caktuara e dorëzoi edhe deri te Qeveria dhe 
deri te Konfederata e sindikatave të lira, si subjekte – nënshkruese të Marrëveshjes kolektive.

Gjatë kësaj, Avokati i popullit theksoi trajtimin e pa barabartë të punësuarve në sektorin 
privat, krahas të punësuarve në sektorin publik, përkatësisht ekzistimin e diskriminimit në bazë 
të statusit shoqërorë, që është paraparë në nenin 3 të Ligjit për pengimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi.

Befason fakti se Ministria për punë dhe politikë sociale nuk e detektoi diskriminimin në 
bazë të statusit, duke ofruar përgjigjen me arsyetimin se kjo masë është favor që parashikohet 
me Marrëveshjen e përgjithshme kolektive, duke mos e shqyrtuar gjatë kësaj barrën e mar-
rëveshjes kolektive e cila është e ngritur në nivel të ligjit.

Vetëm Ministria për financa ofron përgjigje objektive në lidhje me Iniciativën, duke mos 
ndërhyrë në sferën e trajtimit të pa barabartë të dy kategorive të personave të punësuar, për-
katësisht se ndryshimi i tillë do të shkaktonte implikacione të mëdha fiskale mbi Buxhetin.

Në parashtresat e dorëzuara nga ana e përkatësve të bashkësisë etnike boshnjake, për 
diskriminime në bazë të përdorimit të gjuhës, ankesat kishin të bëjnë me pamundësinë e stu-
dentëve që i përkasin kësaj bashkësie etnike, ta shtojnë gjuhën e tyre amtare në UEB faqen e 
Universitetit, gjatë regjistrimit të studentëve, si dhe gjatë nxjerrjes së dokumenteve personale 
para Ministrisë për punë të brendshme.

Avokati i popullit, duke pasur parasysh faktin se përmes kësaj parashtrese në fakt është 
regjistruar shkelja e të drejtave të studentëve nga kjo bashkësi etnike, u drejtua deri te rek-
torati i Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup me sugjerimet që tu urdhërojë shërbi-
meve kompetente që ti ndërmarrin masat e nevojshme me qëllim që të mundësohet shpre-
hja e përkatësisë etnike dhe e gjuhës amtare, si e drejtë e cila çdo qytetari i garantohet me 
Kushtetutë. Rektori i Universitetit në tërësi e pranoi sugjerimin e dhënë nga Avokati i popullit 
dhe njoftoi se ka filluar procedura për plotësimin e bazës së softuerit të sistemit “I-know”, për-
katësisht në pjesën e opsioneve për zgjedhjen e përkatësisë etnike dhe të gjuhës amtare që në 
të ardhmen të mund të përzgjidhet opsioni Boshnjak dhe gjuhë boshnjake.

Avokati i popullit, në lidhje me ankesën për ushtrimin e diskriminimit në bazë të për-
dorimit të gjuhës amtare nga ana e Ministrisë për punë të brendshme gjatë nxjerrjes së doku-
menteve personale, dorëzoi vërejtjet për mënyrën e evitimit të shkeljeve të konstatuara deri te 
Ministria e resorit, pas kësaj u pranua përgjigjja se vërejtjet pranohen dhe se Ministria për punë 
të brendshme ka realizuar revidimet e akteve nënligjore në të cilët përmendej termi “gjuha dhe 
alfabeti boshnjak”. Përkatësisht, në përgjigjen na njoftuan se për këtë qëllim është miratuar 
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formularin e kërkesës për dhënien e letërnjoftimit, 
formularin e vërtetimit për kërkesën e parashtruar për dhënien e letërnjoftimit, formularin e 
letërnjoftimit, procedurën për dhënien dhe zëvendësimin e letërnjoftimit dhe për mënyrën e 
drejtimit të evidencës për letërnjoftimet e dhëna, në drejtim të mundësimit të qytetarëve që i 
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përkasin etnikumit boshnjak, që në mënyrë të barabartë ti gëzojnë të drejtat e tyre njësoj sikur 
edhe përkatësit e bashkësive të tjera etnike gjatë përpilimit të dokumenteve personale të cilat 
i jep Ministria për punë të brendshme. 

Gjatë kësaj periudhe raportuese, u parashtruan parashtresat për diskriminimin në bazë 
të gjinisë, nga ana e Koalicionit të të drejtave seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të 
margjinalizuara “MARGINI” – Shkup, në të cilat u theksua ankesa për diskriminimin e ushtruar 
në bazë gjinore dhe për ushtrimin e shqetësimit nga ana e personave të punësuar në Sektorin 
e Drejtorisë për udhëheqjen e librave amë në Shkup, si dhe nga të punësuarit në Ministrinë e 
punëve të brendshme. Avokati i popullit, duke vepruar në drejtim të mbrojtjes së të drejtave 
të këtyre qytetarëve, dorëzoi vërejtjet deri te drejtori, me qëllim që ti paralajmërojë të gjithë 
personat e punësuar në Drejtorinë për udhëheqjen e librave amë për sjellje adekuate dhe se 
sjellja jo njerëzore dhe jo profesionale kontribuon drejtë margjinalizimit dhe stigmatizimit edhe 
më të madh të njerëzve trans-gjinorë, të cilët vazhdimisht gjenden në goditje dhe janë të dis-
kriminuar në më shumë baza në çdo hap të jetës së tyre. Në të njëjtën kohë, u theksua nevoja 
e edukimit dhe trajnimit të personave zyrtarë në drejtim të sensibilizimit të tyre dhe evitimit të 
ushtrimit të diskriminimit në çfarëdo lloj baze, si dhe marrjen e masave me qëllim të sanksion-
imit të veprimeve që janë në kundërshtim me ligjin.

Në lidhje me parashtresën e cila kishte të bëjë me sjelljen jo profesionale, diskriminatore 
dhe shqetësuese nga ana e inspektorit të lartë – udhëheqësit të ndërrimit në hapësirat zyrtare 
në SP “Karposh”, u konstatua se gjatë komunikimit zyrtarë i njëjti ka manifestuar sjellje të 
pahijshme dhe jo profesionale, me këtë nëpunësi i policisë ka vepruar në kundërshtim me “Ud-
hëzimin për mënyrën e sjelljes dhe raportet e ndërsjella të nëpunësve të policisë” dhe “Kodin e 
etikës policore”. Për sjelljet e tilla nga ana e drejtuesit të ndërrimit, është iniciuar procedura e 
përcaktimit të përgjegjësisë disiplinore para komisionit kompetent për përcaktimin e përgjegjë-
sisë.

Disa parashtresa në lidhje me mbrojtjen nga gjuha e urrejtjes u dorëzuan nga ana e 
qytetarëve, por edhe nga shoqatat për mbrojtjen e bashkësisë rome, ndërkaq që kanë të bëjnë 
me mënyrën në të cilën njoftojnë disa prej portaleve të internetit, në lidhje me çështjet për-
katësisht problemet me të cilat ballafaqohet kjo bashkësi etnike.

Në parashtresën që kishte të bëjë me publikimin nga personi fizik në rrjetin social “face-
book”, parashtruesit janë këshilluar për mënyrën e mbrojtjes së të drejtave dhe organet para 
të cilëve mund të kërkojnë mbrojtje nga gjuha e urrejtjes, derisa në rastin e dytë, edhe pse 
u përcaktua se nuk posedon kompetenca të drejtpërdrejta për veprim ndaj personave privat 
juridik, për shkak të senzibilitetit të rastit në fjalë Avokati i popullit u drejtua me kërkesat për-
katëse me vërejtjet deri te Këshilli për etikë në mediumet, Komisioni për mbrojtje nga diskri-
minimi dhe deri te Prokuroria themelore publike – Shkup. Gjatë kësaj, Avokati i popullit  nga 
Këshilli për etikë kërkoi që të veprojnë në lidhje me rastin konkret, kurse nga dy organet tjera 
kërkoi që në mënyrë gjithëpërfshirëse ta shqyrtojnë ankesën, para se gjithash për rëndësinë e 
veprës, si dhe për shkak të pasojave të mundshme dhe shfaqjen e stigmatizimit ndaj bashkë-
sisë etnike rome, shqetësimin e shprehur dhe shkaktimin eventual të diskriminimit në bazë të 
grupeve të margjinalizuara. Këshilli për etikë në mediumet dorëzoi përgjigjen në të cilën është 
cituar Vendimi i miratuar nga Komisioni për ankesa të KEMM, në të cilën theksohet se “Internet 
portali “Dosie.mk”, me tekstin e titulluar “Cergarët nga Kalaja fituan shtëpi”, e shkeli Kodin e 
gazetarëve në lidhje me nenin 11.”

Duke i ndërmarrë veprimet në pajtim me kompetencën e përcaktuar ligjore për përcjelljen 
e zbatimit të përfaqësimit të drejtë dhe përkatës, Avokati i popullit i tuboi të dhënat për num-
rin e përgjithshëm të punësuarve sipas përkatësisë etnike, për të punësuarit e përcaktuar në 
vendet udhëheqëse dhe numrin e të punësuarve të përcaktuar në vendet jo udhëheqëse të 
punës, si dhe për nivelin e tyre të arsimit, kërkesë kjo e cila u dorëzua gjithsej deri te 1343 
institucione. 

Këto të dhëna u kërkuan për nga aspekti i zbatimit të rregullt të parimit për përfaqësim 
përkatës dhe të drejtë të bashkësive në sektorin publik, si me qëllim të përcaktimit të vendeve 
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të punës sipas strukturës gjinore dhe nivelit të përgatitjes arsimore.
Në suaza të punës jashtë lëndore, Avokati i popullit vazhdoi që ta përcjell legjislativin për 

anti diskriminim, si dhe të merr pjesë në evenimente, seminare dhe punëtori për mbrojtjen 
nga anti diskriminimi dhe zbatimi i parimit të përfaqësimit përkatës dhe të drejtë. Përfaqësuesi 
i Seksionit për mbrojtje nga diskriminimi morri pjesë në ekipin e ekspertëve për përpilimin e 
Propozim Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi dhe në të njëjtën kohë ishte i 
kyçur edhe në punën e Trupit kombëtarë koordinues për përcjelljen e gjendjeve lidhur me mos 
diskriminimin. 

Gjithashtu, Avokati i popullit realizoi dhe përpiloi hulumtimin e veçantë në temën: “Inkluz-
ioni i Romëve pas përfundimit të Dekadës së Romëve – gjendjet momentale dhe sfidat”. Në 
lidhje me hulumtimin e lartpërmendur u mbajt konferenca rajonale në Shkup, në të cilën morën 
pjesë përfaqësuesit e Institucioneve të Ombudsmanëve nga shtetet e rajonit, nënshkrues të 
Dekadës së Romëve 2005 – 2015. Nga Konferenca e mbajtur pasuan konkluzionet në lidhje 
me nivelin e realizimit të aktiviteteve dhe të masave të parapara nga Dekada e Romëve 2005 
– 2015, dhe për këtë Avokati i popullit dorëzoi Informacionin deri te Qeveria, në lidhje me 
gjendjet dhe inkluzionin e Romëve.

Në lidhje me masat e përcaktuara me rekomandimet për mbrojtjen nga diskri-
minimi, Ministria për punë dhe politikë sociale na njoftoi se Ligji i ri për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi është në procedurë parlamentare.

Në lidhje me rekomandimin në lidhje me përcaktimin e shqetësimeve në vendin 
e punës – mobingun nga ana e Inspektoratit kompetent të punës, Ministria njofton 
se kjo çështje është e rregulluar me Ligjin për shqetësime në vendin e punës dhe se 
është paraparë veprimi i këtij organi, në veçanti për nga aspekti i të drejtave, obligi-
meve dhe përgjegjësive të punëdhënësit. Përcaktimin e shqetësimit, sipas kësaj Min-
istrie nuk mund ta realizojnë inspektorët për punë meqenëse kjo çështje është lëndë 
që dëshmohet gjatë procedurës gjyqësore.

Në lidhje me rekomandimin e Avokatit të popullit për përcaktimin e kompeten-
cave të parapara për të gjitha inspektoratet, në mënyrën që secili në fushën e tij do të 
veprojë në mënyrë parandaluese dhe kontrolluese dhe do ti sanksionojë veprimet me 
të cilat shkelet parimi i barazisë, Ministria për punë thekson se do të përpiloj planin 
për implementim, me të cilin do të harmonizohet me institucionet tjera shtetërore, 
pas miratimit të Ligjit të ri për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi.

• U vërejt dukuria e diskriminimit ndaj nëpunësve të administratës në suaza të 
njësive të vetëqeverisjes lokale pas çdo ndryshimi të pushtetit, por edhe ndaj 
qytetarëve për nga aspekti i qasjes deri te të mirat dhe shërbimet nga organet 
kompetente të njësive të vetëqeverisjes lokale.

• Ligjet nuk përputhen me Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, 
në veçanti për nga aspekti i bazave mbrojtëse.

• Organet inspektuese të detyruara që të veprojnë në sferën e marrëdhënieve të 
punës, shëndetësisë, veprimtaritë shërbyese dhe komunale, arsimimin si dhe 
për punët administrative, nuk janë në masën e duhur profesionale për detekti-
min e veprimeve që rezultojnë me diskriminin dhe shqetësim në vendin e pu-
nës. Edhe pse në ligjet bazike, prej të cilëve pason ekzistimi i tyre, ekzistojnë 
dispozitat për ndalesën e diskriminimit, dispozitat e tilla nuk janë të reflektuara 
në ligjet amë sipas të cilëve veprojnë inspektoratet kompetente. 

KONSTATIME
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• Të ndërmerren masa për ndryshimin e Ligjit për vetëqeverisje lokale në dre-
jtim të shtimit të dispozitave për mbrojtjen nga diskriminimi i të punësuarve 
në administratën, si dhe mbrojtjen nga diskriminimi i të punësuarve në ad-
ministratën, si dhe mbrojtjen nga diskriminimi i qytetarëve si shfrytëzues të të 
mirave dhe shërbimeve.

• Të ndërmerren masa që rregullativa juridike të harmonizohet me Ligjin për 
pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi për nga aspekti i bazave mbrojtëse.

• Të shqyrtohet mundësia për zgjerimin e kompetencave të shërbimeve ins-
pektuese për parandalim të diskriminimit, si dhe realizimin e trajnimeve për 
inspektorë për detektimin e trajtimit të pa barabartë dhe për shqetësimet gjatë 
marrëdhënieve të punës.

Numri i parashtresave të dorëzuara nga sfera e jurisprudencës, gjatë vitit 2018 ishte 
pothuajse për dy herë i zmadhuar (947, krahas numrit 576 gjatë vitit 2017). Ky zmadhim pa-
son nga rrethanat të cilat gjatë vitit raportues, mbrojtjen e të drejtave të tyre kushtetuese dhe 
ligjore i kërkuan më shumë se treqind ish të punësuar në SH.A. Ohis dhe shoqëritë e theme-
luar nga ana e saj. Numri tjetër i  parashtresave kanë të bëjnë me punën e përmbaruesve / 
noterëve, gjykatave administrative, prokurorisë publike, gjykatave të rregullta dhe me punën 
e organeve tjera gjyqësore ose të personave me autorizime publike.

Në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga ish të punësuarit në SH.A. Ohis dhe shoqatat 
e themeluara nga ana e saj, Avokati i popullit konstatoi një sërë të parregullsive gjatë drejtimit 
të procedurës falimentuese, që pasojnë nga puna e drejtuesve falimentues, avokatëve të cilët i 
kanë përfaqësuar dhe nga vendimet e miratuara gjyqësore, të cilët kanë rezultuar me dyshime 
në lidhje me keqpërdorimet gjatë procedurës dhe shkeljet e të drejtave të kësaj kategorie të 
qytetarëve, si kreditorë të masës falimentuese.

Konkretisht, qëndrimi i Avokatit të popullit është se vendimi i Komitetit Drejtues për 
koordinimin dhe menaxhimin me sistemin e krizave, me të cilin është vendosur që mjetet për 
dislokimin dhe neutralizimin e materialeve të rrezikshme kimike (mbeturinat), të paguhen nga 
llogaria e SH.A. Ohis – në falimentim, dhe e gjithë kjo në dëm të kreditorëve me kërkesat e 
përcaktuara. Përkatësisht, Gjykata themelore Shkupi II – Shkup, ka miratuar aktvendim me të 
cilin ka lejuar që të ndahen 128.620.000,00denarë, para të cilët kanë mjaftuar për pagesën e 
një numri të madh të kreditorëve me kërkesa të përcaktuara, përkatësisht për kërkesat të cilat 
i kanë ish të punësuarit në bazë të pagave dhe kontributeve të pa paguara. 

Avokati i popullit, konstatoi parregullsi edhe në punën e avokatit, i cili edhe pse nga ana 
e të punësuarve ka qenë i autorizuar që ti ndërmarrë veprimet për paraqitjen e kërkesave të 
tyre, edhe për këtë shërbim atij prej më parë i është paguar shpërblimi, i njëjti fare nuk ka 
vepruar në këtë mënyrë, duke u pamundësuar të drejtën punëtorëve që si kreditorë ti pa-
raqesin dhe paguajnë kërkesat e tyre.

SISTEMI GJYQËSORË 
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Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të ish të punësuarve në 
SH.A. Ohis, Avokati i popullit për këtë rast, parashtroi kërkesën deri te Prokurori publik për 
inicimin e procedurës me qëllim të përcaktimit të përgjegjësisë penale të avokatit.

Për sa i përket problemeve të tjera në këtë sferë, të njëjtit edhe më tej po përsëriten. 
Kohëzgjatja e gjatë e procedurave, mbetet edhe më tej problemi themelorë për të cilin qytetarët 
kërkonin mbrojtje. Si zakonisht, është tejet i madh edhe numri i parashtresave në të cilat 
qytetarët theksonin se vendimet gjyqësore janë miratuar me ndikime të anshme në mënyrë 
selektive, nën presion dhe me motivime politike, nga ana e gjykatësve jo profesionist përmes 
korrupsionit.

Në lidhje me punën e gjykatave administrative (Gjykata Administrative dhe Gjykata e 
Lartë Administrative), Avokati i popullit sërish konstaton mos efikasitet të skajshëm në lidhje 
me barrën juridike – padinë për kontestin administrativ, që në praktik, përskaj golgotës ndaj 
së cilës janë të ekspozuar qytetarët, me anulimin e aktvendimeve dhe kthimin e lëndëve nga 
fillimit (në vend të vendosjes meritore për të drejtat dhe interesat e tyre), e sjell në dyshim 
zbatimin e normave ligjore në dobi të sundimit të së drejtës dhe parimit të drejtësisë dhe res-
pektimit të të drejtave të njeriut.

Këtë pasqyrë katastrofale në lidhje me gjykatat administrative e plotësojnë edhe vetë 
gjykatat administrative, të cilat pothuajse pas të gjitha intervenimeve të Avokatit të popul-
lit, informojnë se shkaku themelorë për të cilin procedurat po zgjasin më shumë vite, dhe më 
shpesh edhe me dekada është mos kompletimi dhe dorëzimi me vonesë i shkresave në lidhje 
me lëndën nga organet dhe trupat e pushtetit ekzekutiv, akti juridik i të cilëve është i kontes-
tuar.

Avokati i popullit, gjatë vitit raportues nuk konstatoi ndryshime pozitive as për nga as-
pekti i efikasitetit gjatë veprimit të prokurorisë publike meqenëse i evidentoi rastet kur kallë-
zimi penal refuzohet për shkak të shfaqjes së skadimit absolut për përndjekje penale. Në këtë 
segment, pa mëdyshje mund të konstatohet se gjendja e tillë ka pasuar për shkak të pasivitetit 
dhe mos efikasitetit për marrjen e masave gjatë procedurës para hetimore dhe hetimore nga 
ana e prokurorisë publike.

Konkretisht, nuk ekziston kurrfarë arsyetimi për prokuroritë publike, që fare nuk ndër-
marrin kurrfarë veprime në lidhje me ndonjë kallëzim penal edhe pse për këtë pa mëdyshje të 
njëjtit posedojnë autorizime. Gjithashtu, nuk ekzistojnë arsyetime edhe për faktin se Këshilli i 
prokurorëve publik dhe organet tjera kompetente, në masë plotësuese, nuk i ndërmarrin vep-
rimet për përcaktimin e shkaqeve që kanë shkaktuar që rasti të skadojë.

Në suaza të procedurës para hetimore, Avokati i popullit konstatoi edhe problemin që 
pason nga përmbajtja e dispozitave të nenit 200, paragrafit 7 të Ligjit për procedurë penale.

Përkatësisht, në pajtim me nenin e lartpërmendur në propozim të Prokurorisë themelore 
publike, gjykata mund të miratoj aktvendimin për ndalimin e përkohshëm të përmbarimit të 
transaksionit, i cili nga ana tjetër, për shkak të respektimit të parimit të konfidiencës (besuesh-
mërisë) së të dhënave gjatë procedurës para hetimore, nuk dorëzohet deri te palët llogaritë e 
të cilëve janë bllokuar, bile as pas bllokimit të realizuar të llogarive të transaksionit. 

Situata e tillë absurde, plotësohet edhe me faktin se në këtë aktvendim edhe pse në trajtë 
të këshillës juridike theksohet e drejta e padisë, kjo e drejtë praktikisht iu është shkurtuar, për 
faktin se e njëjta nuk u dorëzohet palëve.

Gjatë vitit raportues, masat e miratuara nga Kuvendi, të cilat kanë të bëjnë me 
realizimin e rekomandimeve të dhëna nga Avokati i popullit, nga sfera e sistemit 
gjyqësorë, nuk u realizuan në tërësi.

Përkatësisht, për masën që Qeveria ti detyrojë organet e administratës shtetërore,  
që të rrisin cilësinë e bashkëpunimit/komunikimit me gjykatën administrative, nga 
Ministria e drejtësisë, u dorëzua vetëm informacioni se kjo çështje bie nën kompe-
tencat e Ministrisë për shoqëri informatike dhe për administratën.

Edhe më tej, për nga aspekti i masës duhet të rishqyrtohet zgjidhja lidhore që pa-
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Gjatë vitit raportues, një e katërta e numrit të përgjithshëm të parashtresave nga fusha 
e gjyqësorit, kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave civile gjatë procedurave para përmba-
ruesve. Krahasuar me vitin e kaluar, gjatë këtij viti manifestohet rënie e parashtresave në këtë 
sferë, nëse merret parasysh fakti se gjatë vitit të kaluar, gjysma e parashtresave nga kjo sferë 
kishin të bëjnë me përmbaruesit.

Përndryshe, në vazhdimësi qytetarët më shumë kërkuan intervenime për mbrojtjen e të 
drejtave të tyre në procedurat për pagesën e borxheve që kanë pasuar nga procesi i trans-
ferimit të lëndëve të vjetra përmbaruese nga gjykatat te përmbaruesit dhe noterët. Në këto 
procedura, më shpesh në cilësi të kreditorëve paraqiten ndërmarrjet publike dhe shoqëritë ak-
sionare me kapital shtetërorë – ofrues të shërbimeve komunale dhe të telekomunikacionit, si 
dhe ofrues të shërbimeve për shfrytëzim të energjisë elektrike dhe të ngrohtësisë.

Gjatë kësaj, si rezultat i një gjendjeje të tillë në praktikë, për borxhet e vjetra me dekada 
të tëra, në dëm të qytetarëve, realizohet pagesa e shumave shumëfishtë të larta krahas shu-
mave reale, në veçanti  në bazë të shpenzimeve për procedurat dhe normat përkatëse të in-
teresit, shuma reale e të cilëve ndonjëherë është shumë më e lartë se vetë borxhi kryesorë.

Prej këtu, qytetarët në të shumtën e rasteve kërkuan intervenime për faktin se nuk kanë 
qenë të informuar për inicimin e procedurave të përmbarimit, për lartësinë e borxhit si dhe për 
shumën e shpenzimeve dhe të normave të llogaritura. Gjithashtu, qytetarët i theksuan par-
regullsitë në lidhje me dorëzimin e padive dhe të urdhëresave për përmbarim, dhe zakonisht 
të njëjtit ankoheshin edhe për bllokimin e llogarive bankare të transaksionit ashtu edhe për 
konfiskimin e mjeteve të cilat në pajtim me Ligjin për përmbarim, janë përjashtuar ose kufi-
zuar nga përmbarimi – më shumë se 1/3 e pagës ose pensionit, e ndihmës sociale, shtesës për 
fëmijët, bursat dhe të ardhura të tjera.

Avokati i popullit për rastet e tilla në lidhje me përmbaruesit kërkoi informacione në lidhje 
me mënyrën se si është realizuar dorëzimi, bazën e veprimit dhe për lartësinë e borxhit. Në lid-
hje me bllokimin e llogarive të transaksionit, Avokati i popullit intervenoi për zhbllokimin e tyre, 
për rastet kur do të përcaktohej se të ardhurat e vetme realizohen në bazën e mjeteve nga 
paga, pensioni (në rastet kur hiqeshin më shumë se 1/3 e mjeteve), ndihma sociale dhe raste 
të ngjashme dhe se sjellja e tillë e përmbaruesve rezulton me cenimin e pabazë të ekzistencës 
së debitorëve. Përmbaruesit vepronin në lidhje me intervenimet për zhbllokimin e llogarive dhe 
për kthimin e mjeteve që janë konfiskuar pa bazë, si dhe pas intervenimeve të Avokatit të pop-
ullit për respektimin e radhitjes gjatë zbatimit të pagesës së dhunshme (në rastet e pagesës në 
të njëjtën kohë nga më shumë përmbarues në mënyrë të njëjtë).

Në bazë të analizës së punës shumëvjeçare në këtë sferë, si dhe nga përcjellja e zbatimit 
të dispozitave nga Ligji për përmbarim dhe në pajtim me gjendjet e përgjithshme të cilat ndiko-
jnë mbi respektimin dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve në këtë fushëveprim, Avokati i 

Procedurat para përmbaruesve

son nga neni 42-а, paragrafi 2 i Ligjin për kontestet administrative, sipas cilit kundër 
vendimit të miratuar nga Gjykata administrative, organi akti i të cilit ka qenë lëndë 
e kontestit administrativ, të mund të parashtroj ankesën përmes avokatit të popul-
lit, Ministria e drejtësisë informoi se në rrjedhë është përpilimi i Ligjit për kontestet 
administrative . Gjatë kësaj edhe pse Ministria e drejtësisë e konstaton se aktvendimi 
i tillë është i tepërt, deri në fund të vitit raportues nuk është propozuar ndryshimi i 
tillë e as që është miratuar ligji për kontestet administrative.

Përfundimisht nga organet kompetente nuk janë ndërmarrë veprime dhe në pa-
jtim me masën do të ri shqyrtohet gjendja e prolongimit të procedurave sipas të 
cilave vepron Prokuroria publike dhe shkaqet për mosmiratimin e vendimeve, dhe 
nuk është miratuar as Ligji për ndihmë juridike falas.
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popullit në vazhdimësi i konstatoi mangësitë, në veçanti në pjesën e mbrojtjes së të drejtave 
të debitorëve. 

Për këtë qëllim, shumë vite në të kaluarën, rekomandimet e përgjithshme kishin të bëjnë 
me nevojën për marrjen e veprimeve për ndryshimin dhe plotësimin e dispozitave nga Ligji 
për përmbarim, në kuptim që të parashikohet obligimi që përmbaruesit ti njoftojnë debitorët 
për fillimin e procedurës për përmbarim, për zvogëlimin e lartësisë së shpenzimeve si dhe për 
zmadhimin e mbikëqyrjes mbi punën e përmbaruesve.

Në kontekst të gjendjes së konstatuar se me modusin ekzistues të realizimit të procesit të 
përmbarimit, shpesh herë cenohet dhe rrezikohet ekzistenca e qytetarëve, meqenëse bankat 
në urdhër të përmbaruesve i bllokojnë llogaritë e tyre të transaksionit, duke mos i njoftuar 
gjatë kësaj për bazën e të ardhurave që i realizojnë debitorët, Avokati i popullit me raportet 
vjetore, e njoftoi Kuvendin dhe dorëzoi rekomandime të përgjithshme për tejkalimin e gjendjes 
së tillë.

Përkatësisht, një pjesë e rekomandimeve kishin të bëjnë edhe me krijimin e supozimeve 
normative që në procedurat e përmbarimit të mos zbatohen masat e pagesës së detyrueshme 
të borxhit përmes bllokimit të llogarive të transaksionit te bankat, derisa përmbaruesi të mos 
fitojë informacionin për bazën e të ardhurave që i realizon debitori, të kufizohet lartësia e nor-
mës penalti të interesit të cilën debitori e paguan, si dhe lartësinë e tarifave të përcaktuara për 
përmbaruesit.

Në pajtim me masat e përcaktuara nga ana e Kuvendit, kah fundi i vitit raportues 
u miratua Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim, me të cilit mes tjer-
ave u realizuan edhe ndryshimet edhe në pjesën që ka të bëjë me lartësinë e shpër-
blimit dhe të kompensimeve për shpenzimet për punën e përmbaruesve, bllokimin 
e llogarive të transaksionit të debitorëve, si dhe për nga aspekti i mbikëqyrjes mbi 
punën e përmbaruesve.

Me këto ndryshime, duhet të tejkalohen problemet për rastet kur bankat i bllokojnë të ar-
dhurat që janë të liruara nga përmbarimi, si dhe në rastet kur nuk mbajnë llogari për kufizimet 
e parapara me Ligj. Gjithashtu, zhbllokimi i llogarive duhet të realizohet me shpenzime të tyre, 
kurse përmbaruesit të mos gëzojnë të drejtën e kompensimit të shpenzimeve për veprimet e 
ndërmarra për bllokim, përkatësisht zhbllokim të llogarisë.

Prapëseprapë, rrethanat në të cilat shpenzimet për bllokim dhe zhbllokim të llogarive të 
transaksionit, nuk janë shpenzime të cilat i paguajnë përmbaruesit, por bankat, nuk e përfshi-
jnë nevojën për rregullime normative edhe të këtij segmenti të punës së përmbaruesve.

Në fakt, sistemi duhet të gjenerojë kushtet në të cilat qytetarët çdoherë duhet të jenë të 
mbrojtur dhe atyre tu imponohen detyrime, siç po ndodh me zgjidhjet dhe praktikën aktuale, 
pas bllokimit të llogarive të transaksionit, vetë përmbaruesit duhet të dëshmojnë se në çfarë 
baze u janë transferuar mjetet e ndaluara (pagat, pensioni, asistenca sociale dhe të ngjashme).

Në të njëjtën kohë, duke u nisur nga fakti se pjesa më e madhe e qytetarëve, për të 
cilët po udhëhiqen procedurat para përmbaruesve, gjenden në një gjendje tejet të vështirë 
materiale, ndryshimet në Ligjin parashikojnë revidimin e Tarifës për shpërblimin e punës së 
realizuar nga përmbaruesit. Në këtë mënyrë, kompensimet për përmbaruesit të cilat nuk duhet 
të tejkalojnë 20% e borxhit kryesorë dhe të normës së interesit të përcaktuar me dokumentin 
përmbarues. Përskaj kësaj, është paraparë edhe lirimi nga pagesa e kompensimeve dhe të 
shpërblimeve për realizimin, për personat që janë pranues të asistencës sociale.

Duke pasur parasysh faktin se tarifa për shpërblimin dhe kompensimin e shpenzimeve të 
tjera të punës së përmbaruesve, si akt nënligjorë, duhet të miratohet në afatin prej 3 muajve 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, efektet pozitive për debitorët, pritet që të realizohen gjatë 
periudhës së ardhme.

Mbrojtjen plotësuese në lidhje me të drejtat e palëve në procedurën e përmbarimit, duhet 
të sigurojë edhe Ministria e drejtësisë, me shfrytëzimin e mundësisë nga formimi i komisionit, 
për realizimin e mbikëqyrjes në terren të punës së përmbaruesve dhe Odës së përmbaruesve..
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Për sa i përket masës për kufizimin e lartësisë së normës penalti të përcaktuar 
me ligj, të cilën e paguan debitori, Ministria e drejtësisë, gabimisht ka interpretuar 
rekomandimin e përgjithshëm të Avokatit të popullit dhe deri te Kuvendi ka dorëzuar 
përgjigje jo përkatëse. Më konkretisht, Avokati i popullit rekomandon që në propozi-
min e përmbarimit nga debitori të mos lejohet pagesa e normës së interesit, e cila do 
të jetë në shumë më të lartë se borxhi kryesorë, përkatësisht kur norma e interesit 
do ta arrijë shumën e borxhit kryesorë, të ndërpritet rrjedhja e tij. Në këtë drejtim, 
për realizimin e rekomandimit të tillë gjithsesi nevojitet ndryshimi i dispozitave nga 
Ligji për raportet obligative dhe jo ndryshimi i dispozitave të Ligjit për përmbarim.

• Numri më i madh i parashtresave të dorëzuara nga ish të punësuarit në SH.A. 
Ohis – në falimentim dhe nga shoqëritë e formuara nga ana e saj, dëshmon 
se edhe pas shumë viteve dhe ndryshimeve të rregullativës ligjore, kreditorët 
edhe më tej nuk e gëzojnë të drejtën për pagesë efektive të kërkesave të tyre 
të përcaktuara.

• Mungesa e skajshme e efikasitetit të barrës  juridike – padisë për kontestet 
administrative, që në praktikë e sjell në pyetje zbatimin e normave ligjore në 
dobi të sundimit të së drejtës dhe parimit të drejtësisë dhe respektimit të të 
drejtave të njeriut.

• Për shkak të pasivitetit dhe marrjes së veprimeve joefikase gjatë procedurës 
para hetimore dhe hetimore nga ana e prokurorisë publike, shfaqet vjetrimi i 
një numri të madh të veprave penale.

• Qytetarët në të shumtën e rasteve, kërkuan intervenime për shkak të faktit 
se nuk kanë qenë të informuar për inicimin e procedurave për përmbarim, për 
lartësinë e borxhit si dhe për shumën e normave të llogaritura të interesit dhe 
për shpenzimet e përmbarimit.

• U miratua Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim, i cili para-
shikon në vete më shumë ndryshime për nga aspekti i lartësisë së shpërbli-
meve dhe të kompensimeve të punës, bllokimin e llogarive të transaksionit të 
debitorëve si dhe ndryshimet për nga aspekti i mbikëqyrjes mbi punën e përm-
baruesve.

KONSTATIME

REKOMANDIME

• Krijimi i supozimeve për mbrojtje dhe për realizimin e të drejtave të kredi-
torëve, me qëllim të pagesës efektive të kërkesave të përcaktuara të tyre gjatë 
procedurave falimentuese.

• Reforma e tërësishme e gjykatës administrative me qëllim të sigurimit të 
zbatimit të normave ligjore në dobi të sundimit të së drejtës dhe parimit të 
drejtësisë dhe respektimit të të drejtave të njeriut.
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REKOMANDIME
• Këshilli i prokurorëve publik dhe organet tjera kompetente, në vazhdimësi ti 

ndërmarrin veprimet edhe për përcaktimin e shkaqeve për të cilët për numrin 
më të madh të rasteve është shfaqur skadimi i mundësisë për përndjekje pe-
nale.

• Të gjendet modusi që qytetarët në kohë të informohen se për të njëjtit ud-
hëhiqet procedura para përmbaruesit / përmbaruesve dhe me këtë të evitohen 
situatat e shumave të zmadhuara për shkak të normave të llogaritura të intere-
sit dhe të shpenzimeve për përmbarim.

• Zbatimi i denjë i dispozitave të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për 
përmbarim për shkak të realizimit efikas të të drejtave të qytetarëve në proce-
durat e përmbarimit.

Në fushën e raporteve pronësore – juridike, gjatë vitit 2018 krahasuar me vitin 2017 
manifestohet zmadhimi i numrit të parashtresave (175 krahas numrit 125), kurse pjesa më e 
madhe e tyre kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave në procedurat për denacionalizim, për 
privatizim të tokës ndërtimore si dhe për regjistrimin në kadastrën e patundshmërive.

Në fakt, avokati i popullit njësoj sikur edhe gjatë viteve të kaluara, pothuajse për çdo lëndë 
të denacionalizimit në veçanti, sërish e konstaton gjendjen e prolongimit të paarsyeshëm të 
procedurave, mungesë të efikasitetit, mungesën e përgjegjësisë dhe punës së ndërgjegjshme 
gjatë veprimit dhe humbjes së lëndëve së bashku me shkresat përcjellëse. Gjatë funksionimit 
të komisioneve për denacionalizim, si vazhdimësi vërehet edhe mungesa e sigurimit të zbatimit 
të barabartë, të paanshëm dhe objektiv të ligjeve dhe të dispozitave të tjera gjatë vendosjes, 
për këtë arsye edhe vendimet e miratuara, disa herë me radhë anulohen nga ana e gjykatave 
administrative. Në këtë segment, është më se evident edhe sistemi skajshmërisht i dobët i pro-
cedurës për dorëzimin e shkresave dhe të vendimeve të miratuara për lëndët në mes komision-
eve dhe gjykatave administrative. Mos respektimi i intervenimeve të dhëna nga ana e Avokatit 
të popullit si dhe dorëzimi i përgjigjeve që janë thjeshtë të natyrës formale, ishte shkak që deri 
te Qeveria të dorëzohen disa Raporte të posaçme.

Përskaj kësaj, Komisionet për denacionalizim në vend që të mbajnë llogari për të drejtat 
që u takojnë në pajtim me ligjin, veprojnë plotësisht në kundërshtim me të njëjtin dhe gjatë 
kësaj ata mbajnë llogari vetëm për mbrojtjen e interesit publik dhe shpesh herë për këtë qël-
lim, keqpërdoret mungesa e diturisë dhe mos informimi i qytetarëve.

Brengos edhe dukuria e sjelljes jo serioze dhe e papërgjegjshme e disa prej kryetarëve 
dhe anëtarëve të komisioneve të angazhuara për denacionalizim, të cilët edhe përskaj faktit se 
refuzojnë që të bashkëpunojnë me Avokatin e popullit dhe me këtë kryejnë shkelje të drejt-
përdrejtë të dispozitave nga Ligji për Avokatin e popullit, plotësisht pa arsye lëshohen edhe në 
drejtim të kontestimit, problematizimit, vlerësimit dhe interpretimit të arsyeshmërisë  së inter-
venimeve të veta, me qëllim që gjatë funksionimit të tij pa kurrfarë përjashtime ta respektojnë 
obligimin dhe të veprojnë në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet përkatëse.

MARRËDHËNIET PRONËSORE - JURIDIKE
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Parashtresat e dorëzuara kundër Agjencisë për kadastër të patundshmërive (Agjencia), 
në pjesën më të madhe sërish kanë të bëjnë me pakënaqësinë nga përmbajtja e vërtetimeve të 
dhëna në lidhje me kërkesat për regjistrimin e ndryshimeve në suaza të kadastrës së patund-
shmërive. Në suaza të kadastrës, gjithashtu, me vite të tëra shfaqen dhe zmadhohen problem-
et që pasojnë nga digjitalizimi i planeve kadastrale, si zëvendësim të planeve në trajtë të letrës.

Përkatësisht, në pjesën më të madhe, qytetarët e përfshirë nuk mund ti zgjidhin kon-
testet për shkakun se prona e tyre, me para matjet e reja, ndërhyn në parcelat ekzistuese të 
fqinjëve, dhe një pjesë e tokës shtetërore është zhvendosur në suaza të pronave private, dhe 
anasjelltas.

Gjatë kësaj, edhe pse gabimet e shkaktuara gjatë para matjes së digjitalizuar dhe 
përgjegjësia për gjendjen e tillë bie mbi Agjencinë, nga ana e saj, të njëjtit përmes detyrës 
zyrtare nuk korrigjohen, në pajtim me dokumentacionin e mëparshëm dhe me fotografimet dhe 
skicimet e vjetra të realizuara përmes avio – incizimeve.

Zgjidhja ekzistuese ligjore, që rastet e tilla të zgjidhen përmes modusit me marrëveshje, 
me deklaratat e dhëna nga palët e përfshira, të verifikuara te noteri, jo çdoherë mund të zba-
tohet meqenëse ekzistojnë edhe situata të cilat fare nuk mund të zgjidhen. Të tilla janë rastet 
kur nga njëra prej anëve të patundshmërisë gjendet ndërtesa banesore ose afariste, ose nëse 
kemi rastet kur pronari ka ndërruar jetë, ose gjendet në shtetin e huaj ose situata të skajshme 
kur thjeshtë ndonjëri prej pronarëve nuk shpreh vullnet të mirë.

Gjendjen e tillë, në mënyrë plotësuese e komplikon edhe rrethana kur gjatë procedurave 
për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave pronësore – juridike, mjeti juridik – padia për 
kontestin administrativ, për qytetarët është plotësisht jo efikase. Kadastra, pothuajse për të 
gjitha aktgjykimet e miratuara nga Gjykata Administrative ose nga Gjykata e Lartë admin-
istrative, nuk ndërmerr veprime për përmbarimin e tërësishëm të tyre (me regjistrimin e të 
drejtave mbi patundshmërinë), por vazhdimisht ofron vërtetime me përmbajtje të njëjtë, sikur 
edhe vërtetimet e mëparshme që më parë janë të anuluara. Prej këtu, në vend të realizimit të 
shpejtë dhe efikas të të drejtave të tyre, qytetarët pa nevojë ndërhynë në labirinte burokratike, 
gjatë kësaj pa nevojë humbet koha, paratë dhe nervat, dhe gjatë kësaj gjykatat administrative 
ua pranojnë paditë, kurse kadastra këto vendime nuk i respekton.

Avokati i popullit, konstaton se procesi i privatizimit të tokave ndërtimore që janë në 
pronësi shtetërore edhe më tej po zhvillohet me vështirësi dhe qytetarët për një numër të 
vogël të lëndëve fitojnë zgjidhje pozitive. Mos respektimi i rregullave të procedurës, korniza 
jo përkatëse dhe e pa harmonizuar ligjore si dhe zbrazëtirat juridike, në praktikë shpesh herë 
rezultojnë edhe me situata absurde. Kështu, në mungesë të kontrollimit të plotë në vend të 
ngjarjes dhe gjatë përcaktimit të fakteve në lidhje me pronësinë e objekteve të ndërtuara, re-
alizohet privatizimi i truallit, në të cilin ndonjë person tjetër ka ndërtuar objektin dhe drejton 
procedurën për legalizimin e objektit dhe për të cilin pas legalizimit, ligji ia pranon të drejtën e 
blerjes së tij.

Prapëseprapë, shkaku themelorë për prolongimin e procedurave të tilla, më shumë ka 
të bëjë me veprimin jo efikas dhe jo aktiv të Drejtorisë për punët pronësore – juridike dhe të 
njësive të saja organizative gjatë sigurimit të dëshmive sipas detyrës zyrtare dhe mungesa e 
parakushteve teknike, organizative dhe normative për procedimin cilësorë dhe zgjidhjen e kë-
tyre lëndëve.

Më konkretisht, në suaza të seksioneve të caktuara rajonale të Drejtorisë për punë pro-
nësore – juridike, janë evidentuar dhjetëra mijëra lëndë, të cilat duhet të procedohen dhe 
zgjidhen nga ana e disa të punësuarve (disa seksione janë vetëm me nga dy të punësuar, prej 
tyre njëri është drejtues), të cilët nga ana tjetër janë të angazhuar dhe me detyrime të tjera 
punuese. Kërkesat për privatizim, kur si palë shfaqen banuesit e objekteve kolektive, Drejtoria 
për punë pronësore – juridike, nuk mund ti zgjidh meqenëse ligji nuk ofron mënyrën se si të 
përcaktohen pjesët e veçanta të ndërtesave, përkatësisht sa prej sipërfaqes së truallit do ti 
privatizohet secilit prej banuesve në veçanti. Ngecje plotësuese të këtij procesi, një periudhë 
të caktuar kohore shkaktoi edhe mos funksionimi i Komisionit shtetërorë për vendosjen gjatë 
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procedurës administrative dhe gjatë procedurës nga marrëdhënia e punës në suaza të shkallës 
së dytë, për shkak të shkarkimit të kryetarit dhe të anëtarëve të Komisionit.

Me qëllim të tejkalimit të gjendjes së tillë, Avokati i popullit deri te Drejtoria për punë 
pronësore – juridike, mes tjerave dorëzoi edhe vërejtjen e përgjithshme sipas detyrës zyrtare, 
që menjëherë të ndërmerren të gjitha veprimet për nga aspekti teknik, organizativ dhe nor-
mativ dhe të krijojë parakushte adekuate që do të rezultojnë me sigurimin e realizimit efikas 
të të drejtave dhe interesave legjitime të palëve të përfshirë në procesin e privatizimit të tokës 
ndërtimore.

Por, përskaj informacionit se në procedurën për përpilimin e ndryshimeve dhe plotësimeve 
të Ligjit për privatizim dhe marrjen me qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, proces 
ky që është në rrjedhë, do të merret parasysh edhe vërejtja e dhënë, praktikisht asgjë nuk 
është ndërmarrë në këtë drejtim.

Gjatë vitit raportues, tërësisht nuk janë implementuar masat e përcaktuara nga 
Kuvendi për thjeshtimin e procedurës ligjore për realizimin e shpejtë dhe në mënyrë 
efikase të së drejtës për privatizim dhe legalizim të tokës ndërtimore si dhe zma-
dhimin e përfshirjes së personave të cilëve një e drejtë e tillë do tu pranohet. Vetëm 
në propozim të Ministrisë për financa nga Kuvendi janë miratuar ndryshimet dhe 
plotësimet e Ligjit për privatizim dhe dhënie me qira të tokës ndërtimore, por me të 
cilët vetëm vazhdohet afati për parashtrimin e kërkesave për privatizim të tokave 
ndërtimore.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, por edhe gjendjet e konstatuara më 
shumë vjeçare në këtë sferë, për Avokatin e popullit befasues dhe i papranueshëm 
është qëndrimi i Ministrisë për transport dhe lidhje i dhënë në lidhje me masat e për-
caktuara se: “çdo kontest i shfaqur në raportet pronësore – juridike zgjidhet gjatë 
procedurës gjyqësore” dhe se në suaza të ligjeve ekzistuese është përcaktuar pro-
cedura për realizimin e së drejtës për privatizim dhe legalizim të tokës ndërtimore. 

KONSTATIME
• Komisionet për denacionalizim në vend që të mbajnë llogari për të drejtat e 

qytetarëve që u përkasin në pajtim me ligjin, të njëjtit veprojnë plotësisht 
kundër dhe gjatë kësaj mbajnë kujdes vetëm për mbrojtjen e interesit publik, 
dhe shpesh herë për këtë qëllim, keqpërdoret mos njohuria dhe mos informimi i 
qytetarëve.

• Agjencia për kadastrën e patundshmërive, në lidhje me të gjitha aktgjykimet e 
miratuara nga ana e Gjykatës Administrative ose nga ana e Gjykatës së Lartë 
administrative, nuk i ndërmerr veprimet për përmbarimin e tërësishëm të tyre 
(me regjistrimin e të drejtave të patundshmërisë), por vazhdimisht ofron vërte-
time me përmbajtje të njëjtë, njësoj sikur vërtetimet e anuluara.

• Veprimi jo efikas nga ana e Drejtorisë për punë pronësore – juridike dhe nga 
ana e njësive të saja organizative drejtë sigurimit të dëshmive sipas detyrës 
zyrtare dhe mungesës së parakushteve teknike, organizative dhe normative për 
procedim dhe zgjidhje cilësore, paraqesin shkaqe kryesore që procesi i priva-
tizimit të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore edhe më tej të zhvillohet me 
vështirësi dhe qytetarët për një numër shumë të vogël të lëndëve të fitojnë 
aktvendime përkatëse.
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REKOMANDIME

• Komisionet për denacionalizim në mënyrë më azhure ti zgjidhin lëndët, gjatë 
veprimit të mbajnë llogari për të drejtat që u përkasin qytetarëve në pajtim 
me ligjin dhe të mos e keqpërdorin mungesën e diturisë dhe mos informimin e 
tyre.

• Rishqyrtimi i sistemit për mbrojtje juridike të qytetarëve në suaza të kadastrës 
dhe marrja e veprimeve nga ana e Agjencisë për kadastrën e patundshmërive 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas detyrës zyrtare për tejkalimin e 
problemeve që pasojnë nga zëvendësimi i planeve në trajtë të letrës me planet 
digjitale kadastrale.

• Marrja e të gjitha veprimeve për nga aspekti teknik, organizativ dhe normativ 
me qëllim të krijimit të parakushteve adekuate për sigurimin e të drejtave dhe 
interesave legjitime të palëve në procedurën për privatizim të tokës ndërti-
more.

Gjatë vitit 2018 në fushën e urbanizmit dhe ndërtimeve, Avokati i popullit pranoi 130 
parashtresa.

Njësoj sikur edhe gjatë viteve të kaluara, ashtu edhe këtë vit, numri më i madh i par-
ashtresave të dorëzuara kanë të bëjnë me prolongimin e procedurave të shkallës së parë për 
dhënien e lejes për ndërtime dhe për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara në 
mënyrë informale. Si një prej shkaqeve kryesore për këtë dukuri është vazhdimi i kohëzgjatjes 
gjatë së cilës janë lënë jashtë fuqisë juridike planet e detajuara urbanistike nga ana e disa prej 
njësive të vetëqeverisjes lokale, para se gjithash ato të Komunës Qendër ku në fakt ndërtimi 
është më intensiv. Gjatë periudhës së mëparshme, Avokati i popullit kishte dhënë sugjerimin 
se nuk ekziston baza juridike e as mundësia që planet e detajuara urbanistike në kohë të vi-
hen jashtë fuqisë me qëllim të revidimit të tyre, për faktin se po krijohet një boshllëk juridik 
derisa po zgjat procesi i revidimit, dhe në një gjendje të tillë qytetarët nuk janë në gjendje që 
ti realizojnë të drejtat dhe interesat e tyre në këtë sferë. Në përkrahje të këtij konstatimi u 
prononcua edhe Gjykata Kushtetuese e cila i anuloi të gjitha vendimet e tilla të miratuara nga 
Komuna Qendër, por edhe përskaj detyrimit për respektimin e këtyre vendimeve gjyqësore, 
komuna moratoriumin e ashtuquajtur të planeve urbanistike prapëseprapë e realizoi gjatë tërë 
vitit 2018. Numri më i madh i procedurave lidhur me legalizimin e objekteve të ndërtuara në 
mënyrë informale, akoma është në rrjedhë edhe pse tani më po kalon viti i tetë pasi që është 
filluar ky proces. Shkaqet për prolongimin e procedurave janë numri tejet i madh i kërkesave të 
parashtruara në lidhje me dinamikën e zgjidhjes së tyre për shkak të azhurnimit të parregullt 
të planeve të detajuara urbanistike, më pas edhe për çështjet e pazgjidhura pronësore – ju-
ridike të parashtruesve dhe për shkak të mos kompletimit të dokumentacionit të dorëzuar, etj. 
Ndryshimet dhe plotësimet e shpeshta të legjislativit, në mënyrë plotësuese kontribuojnë që 
këto procedura të prolongohen. Edhe pse u vazhdua afati për parashtrimin e këtyre kërkesave 
të reja ose për plotësimin e dokumentacionit, akoma nuk u dhanë rezultatet e pritura, përkatë-

URBANIZMI DHE NDËRTIMET
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sisht procesi akoma është shumë larg përfundimit.
Është më se evident edhe numri i parashtresave me të cilat qytetarët kanë kërkuar nga 

Avokati i popullit, mbrojtjen e të drejtave të tyre për shkak të mos veprimit ose për shkak të 
veprimit të parregullt nga ana e inspektorëve të autorizuar për ndërtimtari. Në fakt, kjo ishte 
edhe njëra prej rekomandimeve të dhëna nga ana  e Avokatit të popullit në këtë sferë, për të 
cilën Kuvendi miratoi masën me të cilën i detyroi organet inspektuese që të realizojnë kon-
trollime më të shpeshta në terren me qëllim të parandalimit dhe sanksionimit të ndërtimit të 
paligjshëm.

Pas veprimit në lidhje me parashtresat, Avokati i popullit edhe gjatë këtij viti raportues 
po e ndanë përvojën e njëjtë sikur edhe gjatë viteve të kaluara në lidhje me bashkëpunimin 
me organet kompetente, përkatësisht kjo përvojë është relativisht e mirë, të dhënat dhe infor-
macionet e kërkuara kryesisht dorëzoheshin në afatin e paraparë ose me vonesa të vogla. Si 
përjashtim, edhe gjatë këtij viti shfaqet Komuna e Çairit, me të cilën bashkëpunimi është në 
një nivel tejet të ulët, përgjigjet nga ana e tyre fare nuk dorëzohen edhe pas disa kontakteve 
me shkrim dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe me këtë po shkaktohet pengimi serioz i punës 
së Avokatit të popullit.

Mund të konstatohet se shumë pak ose pothuajse asgjë nuk është realizuar në 
lidhje me rekomandimet e dhëna nga ana e Avokatit të popullit në lidhje me realizi-
min më të shpeshtë të mbikëqyrjeve parandaluese inspektive si dhe për revidimin e 
legjislativit dhe të planeve urbanistike me qëllim që të tejkalohen problemet dhe të 
krijohen kushtet për përmirësimin e gjendjeve. 

Për këtë arsye, po të njëjtat rekomandime mbeten edhe për periudhën e ardhme por të 
përcjella me apelin deri te të gjithë organet kompetente, që me seriozitet dhe pa prolongime 
të orvaten drejtë ballafaqimit me problemet e grumbulluara dhe zgjidhjen urgjente të tyre me 
qëllim të sigurimit të kushteve më të mira për ekonomizimin dhe jetën urbane për të gjithë 
personat fizik dhe juridik.

REKOMANDIME

• Mbikëqyrje të shpeshta parandaluese me qëllim të parandalimit jo të përzgjed-
hur të ndërtimeve informale dhe sanksionimin e ndërtuesve të tillë.

• Revidimi dhe azhurnimi i legjislativit dhe të planeve urbanistike.

KONSTATIME
• Shërbimet inspektuese në mënyrë selektive dhe jo azhure po i realizojnë kon-

trollimet në terren.

• Legjislativi akoma nuk është i pastruar dhe rregulluar nga ndryshimet dhe 
plotësimet e shpeshta, shfaqen edhe vonesa në lidhje me revidimin e planeve 
urbanistike. 
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Sfera e cila i mbulon raportet e banimit dhe problemet me të cilat po ballafaqohen një 
grup i caktuar i qytetarëve të cilët nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit, manifeston rënien 
e numrit të parashtresave të dorëzuara deri te Avokati i popullit, përkatësisht në këtë sferë janë 
parashtruar gjithsej 35 parashtresa.

Pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjnë me procedurat me të cilat qytetarët të cilët janë 
të kategorizuar si pranues të disa kompensimeve dhe të ardhurave sociale, më pas pranuesit 
e të ardhurave të ulëta mujore ose çiftet e reja bashkëshortore, kërkojnë që tu ndahet banesa 
me qira ose banesat shtetërore që u janë ndarë më herët të mund ti blejnë nën kushte më të 
volitshme.

Një numër i pa konsiderueshëm i parashtresave të dorëzuara në këtë sferë, kryesisht 
kanë të bëjnë me faktin se gjatë vitit 2018 në shtetin tonë nuk u realizua asnjë procedurë 
në lidhje me ndarjen e banesave shtetërore për faktin se fare nuk u ndërtuan banesa të reja. 
Çështja e pazgjidhur e banimit të një numri të madh të personave që janë kategorizuar si per-
sona në gjendje të rrezikuar sociale, gjithnjë e më tepër po gjeneron një numër të madh të 
personave të pastrehë.

Si konstatim i përgjithshëm është fakti se ekziston nevojë e madhe për ndërtimin e bane-
save shtetërore të cilat do tu ndahen ose do tu shiten grupeve të caktuara të qytetarëve nën 
kushte më të volitshme, për këtë arsye Avokati i popullit rekomandon që organet kompetente 
të sigurojnë mjetet e nevojshme financiare për ndërtimin e banesave të tilla.

SFERA E BANIMIT

REKOMANDIMI

• Ndërtimi urgjent i banesave të cilat do të ndahen me qira ose të cilat do tu 
shiten nën kushte veçanërisht të volitshme një grupi të caktuar të qytetarëve 
të cilët më seriozisht janë të ekspozuar ndaj rrezikut social.

KONSTATIMI
• Mungojnë plane dhe projekte për ndërtimin e të ashtuquajturave – banesa so-

ciale.

Mbrojtja e mjedisit jetësorë, edhe pse paraqet njërin prej segmenteve më të rëndësishëm 
të jetës moderne shoqërore, edhe përskaj fushatave gjithnjë e më intensive në lidhje me kul-
turën ekologjike, e cila te ne për fat të keq akoma është në një nivel tejet të ulët, sipas numrit 
të parashtresave të dorëzuara deri te Avokati i popullit – gjithsej vetëm 16, ndokush do të 

MJEDISI JETËSORË
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mund të përfitojë një përshtypje të gabuar se gjendja në këtë sferë është pozitive.
Përkundrazi, shteti ynë zë vendin më të lartë në listën e zezë të shteteve që ballafaqohen 

me ajrin më të ndotur ambiental, në veçanti në suaza të njësive më të mëdha urbane, kapac-
itetet e mëdha industriale tolerohen dhe punojnë pa filtrat e mbrojtjes përkatëse, mbeturinat 
edhe më tej deponohen në deponitë e pa standardizuara të cilat nuk i përmbushin as standar-
det e përcaktuara minimale, etj.

Por, edhe përskaj gjendjes së tillë brengosëse në lidhje me mjedisin jetësorë, qytetarët 
deri te Avokati i popullit po drejtohen kryesisht në lidhje me problemet e tyre individuale me të 
cilat ballafaqohen, të cilat para se gjithash kanë të bëjnë me mosveprimin ose më shpesh për 
veprimin e selektuar të shërbimeve kompetente inspektuese në lidhje me zhurmën e zmadhuar 
e që shkaktohet nga objektet e hotelerisë në orët e vona të natës dhe për shkak të hedhjes së 
parregullt të llojeve të ndryshme të mbeturinave dhe të mbeturinave ndërtimore.

Bashkëpunimi i organeve kompetente, deri te të cilët u drejtua Avokati i popullit gjatë 
veprimit në lidhje me këto parashtresa është në nivel të kënaqshëm, pa vonesa dhe vështirësi 
të konsiderueshme.

Duke pasur parasysh faktin se nuk janë zbatuar rekomandimet e dhëna nga ana 
e Avokatit të popullit gjatë periudhës së kaluar, dhe për të cilët Kuvendi ka miratuar 
masat me të cilat u detyruan institucionet kompetente që ti ndërmarrin veprimet 
konkrete, por gjendjet në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësorë edhe më tej po 
përkeqësohen, Avokati i popullit sërish rekomandon dhe kërkon nga të gjitha or-
ganet kompetente që të ndërmerren masa urgjente dhe konkrete për tejkalimin e 
problemeve lidhur me ndotjet enorme të ajrit, të realizohen mbikëqyrjet e fuqizuara 
inspektuese si dhe të mos tolerohen të gjithë ata që ndotin mjedisin jetësorë, si dhe 
sa më shpejtë të realizohen projektet të cilat një kohë të gjatë po paralajmërohen 
për ndërtimin e deponive rajonale për mbeturinat, sipas standardeve më moderne 
ekologjike.

REKOMANDIME

• Të realizohen kontrollime të vazhdueshme në terren me qëllim të zbulimit të 
ndotësve të ajrit dhe të realizohet sanksionimi i pa selektuar i tyre.

• Të ndërtohen deponitë rajonale për mbeturina, në pajtim me standardet lig-
jore.

KONSTATIME
• Ndotja e ajrit është në një nivel tejet të lartë alarmues.

• Mbeturinat dhe hedhjet deponohen në lokalitete jo përkatëse dhe në deponi të 
pa standardizuara.
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Numri i parashtresave të dorëzuara në fushën e financave, gjatë vitit 2018 krahasuar me 
vitin 2017 manifestoi rënie të konsiderueshme edhe atë nga 510 në 166 parashtresa. Rënia e 
tillë drastike, ka të bëjë me anulimin e obligimit për pagesën e taksës së radio difuzionit, si dhe 
për shkak të faktit se Drejtoria për të ardhurat publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat, shumë 
rrallë i zbatojnë procedurat për pagesë të detyruar të borxhit tatimorë të arritur për pagesë por 
të pa paguar.

Prapëseprapë, problemet për të cilat qytetarët kërkuan intervenime nga Avokati i popul-
lit, janë të natyrës identike sikur ato të viteve të kaluara. Përkatësisht, pjesa më e madhe e 
parashtresave të dorëzuara kanë të bëjnë me parregullsitë për nga aspekti i përcaktimit të 
pagesës së taksës së radiodifuzionit ose për tatimin personal dhe për evitimin e pasojave nga 
gjendja e tillë. Të tillë janë shembujt lidhur me pamundësinë që të fitohet vërtetimi për tatimet 
dhe kontributet e paguara edhepse janë miratuar vendimet për çregjistrimin e kërkesave dhe 
konstatimeve të pa baza se aktvendimet e dhëna në lidhje me taksën e radio difuzionit nuk 
do të shkaktojnë kurrfarë veprimi juridik. Parashtresat tjera kryesisht janë për mbrojtjen e të 
drejtave civile në procedurat për përcaktimin e pagesës së tatimit të pronës dhe të tatimeve 
tjera, si dhe për pagesat e taksave administrative.

Avokati i popullit, konstatoi shkeljet e të drejtave të qytetarëve dhe rrezikimin e pabazuar 
të ekzistencës së tyre në proceset për pagesë të detyruar me konfiskimin  e shumës së tërë-
sishme të pagës, pensionit ose të kompensimeve që pasojnë nga mbrojtja sociale, për pagesën 
e tatimit tanimë të paguar dhe me realizimin e pagesës së provizioneve bankare, të cilat ndon-
jëherë e tejkalojnë shumën e borxhit kryesorë.

Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit me sukses realizoi mbrojtjen e një grupi më të 
madh të qytetarëve  për nga aspekti i mbrojtjes së të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore 
pasi që Drejtoria për të ardhurat publike veproi pas intervenimeve të Avokatit të popullit dhe 
krijoi parakushtet në suaza të sistemit të Fondit për sigurime pensionale dhe invalidore që të 
evidentohen kontributet e pa paguara për sigurimin pensional dhe invalidor, që janë paguar 
përmes përmbaruesve, me qëllim që të njëjtit të realizojnë të drejtën e tyre të pensionimit në 
shumë të plotë.

Megjithatë, edhe më tej mbeti i pazgjidhur problemi kur bëhet fjalë për kthimin e tatimit 
të paguar “në procedurë të veçantë tatimore për kontrollimin e pronës dhe të gjendjes pro-
nësore, përkatësisht për përcaktimin e të ardhurave për të cilat nuk është përcaktuar tatimi ose 
i njëjti nuk është përcaktuar në masë të mjaftueshme”, procedurë kjo e cila me aktin e plotfu-
qishëm administrativ është ndërprerë nga ana e Drejtorisë për të ardhurat publike. Thjeshtë, 
nga ana e Drejtorisë, mjetet e paguara pa bazë, qytetarëve të dëmtuar nuk u kthehen.

Mos bashkëpunimi i Qytetit të Shkupit me Avokatin e popullit, fenomen ky i cili gjatë pu-
nës në vazhdimësi po zgjatë me vite në të kaluarën, po vazhdon edhe gjatë këtij viti raportues, 
meqenëse ky institucion nuk iu përgjigj kërkesave në lidhje me sqarimet, informacionet dhe 
dëshmitë në lidhje me parashtresat, e as që ndërmori masa përkatëse pas intervenimeve për 
evitimin e shkeljeve të konstatuara. Për gjendjet e tilla, Avokati i popullit me Raport të posaçëm 
për pengimin e punës dhe për pamundësimin e realizimit të të drejtave të qytetarëve që kanë 
dorëzuar parashtresa, e njoftoi Kryetarin e Qytetit të Shkupit, por informacione kthyese për 
masat e ndërmarra akoma nuk janë pranuar.

Qasja inerte e Qytetit të Shkupit në lidhje me kërkesat e qytetarëve dhe të Avokatit të 
popullit po rezulton me dyshime për nga aspekti i objektivitetit gjatë përcaktimit të tatimeve, 
në veçanti për tatimin e pronës së patundshme – shtëpitë dhe trualli. Prej këtu, Avokati i pop-
ullit konsideron se përskaj masave tjera, urgjentisht dhe në pajtim me detyrën zyrtare duhet 
të azhurnohet edhe regjistri i obliguesve tatimorë dhe me këtë jo vetëm që do të zvogëlohen 
ankesat nga ana e qytetarëve, por në afate të gjata kohore do të përmirësohet edhe niveli i 
pagesës së tatimeve, i cili edhe ashtu nuk është në nivelet e parapëlqyera.

FINANCAT
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Përskaj kësaj, sërish duhet të theksohet edhe nevoja për ndryshime të domosdoshme 
edhe në pjesën e legjislativit ekzistues, në veçanti në pjesën e Ligjit për procedurën tatimore, 
për tatimet e pronës, për qarkullimin pagesorë dhe në pjesën e metodologjisë për përcaktimin 
e vlerës së tregut të patundshmërive, dispozitat e tilla jo përkatëse përkatësisht boshllëqet 
juridike paraqesin shkakun kryesorë për shkeljen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve.

Në këtë segment, Ministria për financa pa kurrfarë sqarime racionale dhe shkaqe objek-
tive, dhe e gjithë kjo vetëm në dëm të të drejtave legjitime dhe të interesave të qytetarëve, 
një periudhë më të gjatë kohore nuk po i ndërmerr veprimet në këtë drejtim dhe nuk i qaset 
ndryshimeve dhe plotësimeve të legjislativit, për thjeshtësimin e metodologjisë ekzistuese ose 
për përgatitjen e metodologjisë së re për përcaktimin e vlerës së tregut të patundshmërive.

Për këtë qëllim, Avokati i popullit deri te Qeveria si propozues i autorizuar, dy herë me 
radhë (gjatë vitit 2014 dhe 2017) ka dorëzuar Iniciativën për përpilimin e propozimit për ndry-
shimin dhe plotësimin e dispozitave të Ligjit për procedurën tatimore dhe të Ligjit për tatimet e 
pronës, që nga ana e saj është e ri dërguar në kompetenca të Ministrisë për financa.

Gjatë periudhës së kaluar kohore, në praktikë asgjë nuk është ndryshuar në këtë 
sferë edhe pse edhe nga Kuvendi është përcaktuar masa që të miratohen ndryshimet 
dhe plotësimet e ligjeve të lartpërmendura. Në fakt, nga Qeveria është dorëzuar In-
formacioni i përpiluar nga Ministria për financa në të cilin sërish vetëm theksohet 
se në pajtim me iniciativën e lartpërmendur të Avokatit të popullit, do të fillohet me 
ndryshimet përkatëse ligjore.

Për sa i përket masës që ka të bëjë me nevojën që udhëheqësia e Radio – tel-
evizionit maqedonas të sjell vendimin për çregjistrimin e borxhit të evidentuar në 
mënyrë të pabazë në lidhje me taksën e radio-difuzionit, si dhe masa që të realizohet 
mbikëqyrja mbi punën e Drejtorisë për të ardhurat publike në lidhje me lëndët për 
kontrollimin e pronës dhe të gjendjes pronësore dhe detyrimin me tatim personal të 
të ardhurave në bazë të të ardhurave të pa paraqitura dhe të pa tatimuara, gjithashtu 
të njëjtit nuk janë implementuar kurse nga organet dhe institucionet kompetente, 
nuk janë ofruar arsyetime përkatëse për atë se përse nuk është vepruar në këtë 
drejtim.

KONSTATIME
• Institucionet kompetente edhe më tej i shkelin të drejtat e qytetarëve (pa ar-

sye e cenojnë ekzistencën e tyre), gjatë procedurave për pagesë të detyruar, 
me konfiskimin e shumës të përgjithshme të pagave, pensioneve ose të kom-
pensimeve nga mbrojtja sociale, përmes pagesës së tatimit tani më të paguar 
dhe me pagesën e provizioneve bankare, të cilat ndonjëherë e tejkalojnë edhe 
shumën e borxhit kryesorë.

• Mos bashkëpunimi i Qytetit të Shkupit me Avokatin e popullit, si vazhdimësi po 
manifestohet gjatë punës së tij me vite në të kaluarën.
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• Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave legjitime dhe të interesave juridike të 
qytetarëve, menjëherë duhet të miratohen ndryshimet dhe plotësimet e dis-
pozitave të Ligjit për procedurën tatimore dhe të Ligjit për tatimet e pronës, 
rregullativa ligjore duhet të thjeshtësohet dhe të ndryshohet ose të përpilohet 
metodologjia e re për përcaktimin e vlerës së tregut të patundshmërive.

• Qyteti i Shkupit dhe komunat, duhet të bashkëpunojnë me Avokatin e popullit 
dhe gjatë kësaj çdo herë të mbajnë llogari për interesin e qytetarëve në kup-
tim të respektimit të procedurave, ti rregullojnë më mirë punët dhe ti sjellin 
në nivele racionale dyshimet për nga aspekti i rrethanave se vallë shuma që e 
paguajnë për ndonjë tatim të caktuar është e drejtë dhe racionale dhe se vallë 
realisht është përcaktuar vlera e pronës së patundshmërisë së tyre.

Në sferën e të drejtave të konsumatorëve, gjatë periudhës raportuese është evidentuar 
rënia e numrit të parashtresave (230 parashtresa krahas 282 parashtresave të vitit 2017), 
gjatë kësaj edhe më tej pjesa më e madhe e parashtresave kanë të bëjnë me punën e EVN 
Maqedonia SH.A. (EVN), më pas me punën e ndërmarrjeve publike që ushtrojnë veprimtari 
komunale – furnizimin me ujë dhe mbledhjen e mbeturinave, në veçanti me punën e N.P. 
“Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup (NP), më pas me punën e Ngrohtores SH.A. Shkup dhe me 
punën e operatorëve të tjerë me energjinë e ngrohjes (Ngrohtorja).

Krahasuar me vitet e kaluara, parashtresat sërish kanë të bëjnë me problemet e njëjta 
ose të ngjashme në të cilët qytetarët si shfrytëzues të shërbimeve janë sjell në pozitë të pa lak-
muar për shkak të parregullsive dhe lëshimeve gjatë punës ose mos respektimit të legjislativit 
që rregullon këtë sferë. Gjatë kësaj, si kërkesë themelore e pothuajse të gjithë parashtruesve 
është intervenimi për rregullimin e gjendjes lidhur me borxhet e pa paguara, të cilat më shpesh 
janë për shkak të ç’kyçjes së tyre nga rrjeti i elektro – distribuimit ose nga sistemi i furnizimit 
me ujë.

Gjatë funksionimit të N.P., sërish u evidentuan rastet e detyrimeve, jo sipas gjendjes së 
lexuar në mënyrë reale, por sipas mesatares që në masë plotësuese rezultoi me gjenerimin e 
faturave të jashtëzakonshme, me shuma tejet të larta, por pa arsyetime për periudhën e saktë 
për të cilën vlejnë të njëjtit. Gjithashtu, akoma evidentohen shfrytëzuesit e shërbimeve të cilët 
fare nuk kanë të instaluar ujëmatësit, si instrument të matjes, kurse N.P. nuk i ndërmerr ma-
sat përkatëse për tejkalimin e gjendjes së tillë dhe kërkesat e saja me tendencë i bazon mbi 
llogaritjet paushale, gjë që është në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe të njëjtit janë në 
dëm të  konsumatorëve. 

Avokati i popullit, konstaton edhe shkeljet e të drejtave të qytetarëve për shkak të lëshi-
meve gjatë evidencës zyrtare të konsumatorëve, që janë shkaktuar kryesisht nga puna e pan-
dërgjegjshme dhe e papërgjegjshme e shërbimeve të EVN-së, N.P. dhe nga Ngrohtorja. Në këtë 
segment, shfrytëzuesit me vështirësi të  madhe mund të fitojnë informata të qarta dhe precize 
për bazën nga e cila pason borxhi i përgjithshëm i evidentuar, për cilën periudhë vlen i njëjti, 

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
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vallë dhe kur është i paditur, si dhe prej kurë dhe në çfarë mënyre është llogaritur norma e 
interesit dhe situata të ngjashme. Për këto arsye, qytetarët që të mos ngarkohen me borxhet e 
krijuara në emër të konsumatorëve të mëparshëm, pa nevojë u ekspozohen procedurave në të 
cilat ata duhet të dëshmojnë prej cilës kohë të njëjtit faktikisht janë shfrytëzues të shërbimeve. 

Si praktikë pozitive gjatë funksionimit të këtyre subjekteve, dhe para se gjithash ndër-
marrjet publike është pranimi i intervenimeve nga Avokati i popullit për mundësimin që borx-
het e vjetra të paguhen në më shumë këste mujore, duke pasur parasysh pozitën materiale të 
qytetarëve dhe fuqinë e dobësuar ekonomike të tyre. Fushata për pagesën e borxheve të vjetra 
pa normën e interesit, nuk ishin efikase meqenëse qytetarët ishin të kushtëzuar që më parë ta 
paguajnë edhe borxhin për të cilin është siguruar pagesa e detyruar.

Si problem plotësues për shfrytëzuesit që kanë lidhur kontrata dhe të cilët me rregull i 
paguajnë faturat rrjedhëse, është mungesa e fleksibilitetit nga ana e ofruesve të shërbimeve, 
të cilët pa paralajmërime dhe pa vërejtje ua ndërprejnë shërbimin edhe për rastet kur të njëjtit 
nuk realizojnë pagesën e një kësti të vetëm. Për kyçjen e sërishme, shfrytëzuesit kushtëzohen 
që ta paguajnë tërë borxhin përnjëherë, si dhe të paguajnë kompensimet përkatëse për mar-
rjen e veprimit të tillë.

Një praktikë e tillë e funksionimit, e cila më shpesh shfrytëzohet nga EVN dhe ndërmarrjet 
publike komunale, konsumatorëve u shkakton dëme të pakompensueshme, në veçanti nëse 
merret parasysh fakti se shfrytëzimi i energjisë elektrike/ujit paraqet një segment të rëndë-
sishëm për funksionalizimin e normalizuar të çdo familjeje dhe për realizimin e nevojave dhe 
funksioneve themelore/të rregullta jetësore.

Një numër më i vogël i parashtresave kanë të bëjnë me shërbimet që janë në lidhje me 
mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale, gjatë kësaj Avokati i popullit konstaton 
se ndërmarrjet komunale në kundërshtim me normat e përcaktuara, që të paguhet vetëm shër-
bimi i cili shfrytëzohet, për disa prej shfrytëzuesve shkelet ky parim. Më konkretisht, të njëjtit 
detyrohen që të paguajnë shërbimet të cilat nuk i shfrytëzojnë, për shembull, për ngritjen e 
mbeturinave edhe pse ky shërbim nuk realizohet me rregull, por ekzistojnë edhe situata të 
tilla kur fare nuk janë të vendosur kontejnerët për deponimin e mbeturinave, si dhe raste kur 
qytetarëve u dorëzohen faturat për mbeturina edhe pse në atë banesë/shtëpi të njëjtit fare nuk 
jetojnë. Arsyetimi i veprimeve të tilla ndodh për shkak të mungesës së kritereve përkatëse, në 
pajtim me të cilat do të vendosej në lidhje me lejimet e kërkuara. 

Parashtresat e dorëzuara kundër Ngrohtores, në pjesën më të madhe sërish kishin të 
bëjnë me detyrimin e pagesës së kompensimit për fuqinë e angazhuar (pjesa e fiksuar) nga 
kompensimi për energjinë e ngrohjes, për rregullimin e gjendjes së borxhit të pa paguar, cilë-
sisë së energjisë së dorëzuar të ngrohjes ose për shkak të veprimit të vonuar nga ana e furni-
zuesit në lidhje me paraqitjen e defektit.

Qytetarët u drejtuan edhe në lidhje me funksionimin e operatorëve të telefonisë fikse dhe 
atë celulare, kurse Avokati i popullit me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të shfrytëzuesve të 
shërbimeve nga raportet e përcaktuara parapagesore, cilësisë dhe çmimit për shërbimet e ofru-
ara, intervenoi drejtpërdrejtë te operatori ose kërkoi që të merren veprime nga ana e Agjencisë 
për komunikime elektronike.

Në bazë të analizës së punës së lartpërmendur dhe me qëllim të përcjelljes së gjendjeve 
në këtë sferë, Avokati i popullit konsideron se konsumatorët me shumë vështirësi mund të 
sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre individuale që do të rezultonin me kompensimin për 
dëmet e pësuara materiale. Prej këtu, me qëllim të mbrojtjes efikase dhe respektimit të denjë 
të parimit për siguri juridike, imponohet nevoja që shteti në disa prej rasteve të caktuara të sig-
urojë parakushte normative për mbrojtjen e tyre kolektive dhe prej këtu, ti rregullojë të gjitha 
aspektet e procedurës së tillë.

Për sa i përket masave të përcaktuara në fushën e të drejtave të konsumatorëve, 
gjatë vitit raportues, nga Kuvendi është miratuar Ligji i ri për energjetikë, me imple-
mentimin e të cilit, pjesa më e madhe e masave duhet të realizohen. Në këtë drejtim, 
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nga Komisioni rregullues për energjetikë dhe për shërbimet e ujërave, janë miratuar 
një pjesë e akteve nënligjore që kanë të bëjnë me sistemet e nevojshme tarifore, me 
rregullat e furnizimit dhe të tregut të energjisë elektrike dhe të njëjtit mundësojnë 
parakushte që të gjithë konsumatorët sipas zgjedhjes së tyre të mund të blejnë en-
ergjinë elektrike.

Problemi lidhur me detyrimin e pagesës së kompensimit për fuqinë e angazhuar 
(pjesa e fiksuar) nga kompensimi për energjinë e ngrohjes te konsumatorët e ç’kuqur, 
parashikohet që i njëjti të zgjidhet përmes Rregullave për furnizimin me energji të 
ngrohjes, të cilat Komisioni rregullues duhet ti miratojë në afatin prej 9 muajve nga 
hyrja në fuqi e Ligjit për energjetikë.

Masa që me ligj të përcaktohet mënyra, procedura dhe kushtet për subvencionim 
të energjisë elektrike, si dhe kriteret për përfitimin e statusit të konsumatorëve të 
mbrojtur të kategorisë së amvisërive, anëtari i të cilëve për shkak të gjendjes shën-
detësore, me ndërprerjen e furnizimit mund ti rrezikohet jeta dhe shëndeti, gjatë 
vitit raportues nuk është realizuar. Si përjashtim, me Ligjin e ri për energjetikë është 
paraparë që Qeveria në propozim të Ministrisë për ekonomi, dhe me mendimin e 
pranuar më parë nga Komisioni rregullues, të miratoj programin për mbrojtjen e kon-
sumatorëve të energjisë për vitin e ardhshëm e që i përkasin grupit të shpenzuesve 
të rrezikuar. 

Në pajtim me rezultatet e hulumtimit të realizuar nga Avokati i popullit për 
dhënien kundërligjore të faturave të jashtëzakonshme dhe për çregjistrimin e për-
zgjedhur të borxheve, nga ana e Qeverisë dhe nga organet tjera kompetente nuk 
është realizuar revidimi i punës së tërësishme të N.P. “Ujësjellësi dhe kanalizimi” 
– Shkup, nuk janë përpiluar aktet me të cilat do të rregullohet procedura për dorë-
zimin e parashtresave nga konsumatorët në lidhje me lartësinë e faturave mujore 
dhe trupi i pavarur i cili do të siguroj pa anshmëri dhe objektivitet gjatë veprimit dhe 
vendosjes. Gjithashtu, nga EVN nuk është miratuar akti i përgjithshëm me të cilin në 
pajtim me politikat afariste në mënyrë të vetme do të rregullohet çështja për pag-
esën e borxhit të pa paguar në këste.

Gjatë vitit raportues, nuk janë organizuar as debate mbikëqyrëse për shqyrtimin 
e shkaqeve për të cilët vlejnë vendimet e trupave rregullues që janë të karakterit 
obligues, që të konfirmohet se vallë janë të qarta, precize, objektive dhe të përpiluar 
-a nga ana e personave kompetent. Gjatë kësaj, në vend që të rishqyrtohet korniza 
ekzistuese ligjore me të cilën trupave rregullues u janë dhënë të drejta të mëdha të 
diskrecionit, të njëjtat në vazhdimësi u zmadhohen. 

KONSTATIME
• Akoma në mënyrë përkatëse nuk është rregulluar gjendja në lidhje me pagesën 

e borxheve të pa paguara, të cilat, më shpesh janë edhe shkaku për ç’kyçje nga 
rrjeti i elektro – distribucionit ose nga sistemi për furnizimin me ujë.

• Fushatat për pagesën e borxheve të pa paguara pa normën e interesit, nuk 
ishin efikase meqenëse qytetarët ishin të kushtëzuar që më parë ta paguajnë 
edhe borxhin për të cili është siguruar pagesa e detyruar.

• Konsumatorët, me vështirësi të  madhe në mënyrë individuale mund ta sigu-
rojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe kompensimet për dëmet e pësuara të 
natyrës materiale, për shkak të mungesës së supozimeve normative për mbro-
jtjen e tyre kolektive.
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• Ofruesit e shërbimeve, duhet të sigurojnë parakushtet për pagesën e borxheve 
të pa paguara me fleksibilitet më të madh dhe gjatë kësaj duhet të mbajnë 
llogari për gjendjen në të cilën gjenden shfrytëzuesit.

• Për shkak të fushatave jo efikase lidhur me pagesën e borxheve të pa paguara, 
shteti në bashkëpunim me ofruesit e shërbimeve, për një grup të caktuar të 
qytetarëve të gjejë mënyrën për lehtësimin e pagesës, kurse për grupet më të 
rrezikuara të realizohet çregjistrimi i plotë i obligimeve.

• Me qëllim të sigurimit të mbrojtjes efikase dhe me qëllim të respektimit të den-
jë të parimit të sigurisë juridike, në raste të caktuara duhet të sigurohen para-
kushtet normative për mbrojtjen kolektive të të drejtave të konsumatorëve.

Numri i parashtresave të dorëzuara nga fusha e autorizimeve policore, gjatë kësaj periud-
he raportuese manifeston zmadhim, gjatë kësaj numri më i madh i parashtresave sërish kanë 
të bëjnë me mos marrjen e masave në lidhje me kallëzimet penale dhe kallëzimet tjera nga ana 
e qytetarëve, mos marrja e masave për mbrojtjen  e jetës, shkeljet e të drejtave në procedurën 
për realizimin e të drejtës së azilit dhe mbrojtjes së përkohshme, si dhe për ankesat lidhur me 
torturimet dhe maltretimet gjatë ushtrimit të detyrës. Përskaj të lartpërmendurës, qytetarët 
kërkuan mbrojtën edhe për shkak të privimit nga liria pa bazë ose në kundërshtim me ligjin si 
dhe për shkak të thirrjes dhe ndalesës në stacion të policisë.

Avokati i popullit, pas veprimeve të ndërmarra për rishqyrtimin e argumenteve të theksu-
ara në parashtresat e qytetarëve në lidhje me veprimin e nëpunësve të policisë, pa mëdyshje 
konstatoi shkeljet e të drejtave gjatë ushtrimit të detyrës, dhe në pajtim me kompetencat e tij 
deri te prokuroritë kompetente publike parashtroi tre (3 ) kërkesa për inicim të procedurës me 
qëllim të përcaktimit të përgjegjësisë ndëshkuese kundër personit zyrtarë, përkatësisht kundër 
personit përgjegjës, për kryerjen e veprave penale kundër lirive dhe të drejtave të qytetarëve, 
përkatësisht për maltretime fizike, frikësime, nënçmimin e dinjitetit dhe të personalitetit njerë-
zorë ndaj personave të dëmtuar gjatë kohës së privimit nga liria dhe gjatë bastisjes. Përkatë-
sisht, kallëzimet penale deri te Prokuroria themelore publike – Shkup dhe deri te Prokuroria 
themelore publike – Veles, kishin të bëjnë me veprën penale nga neni 143 të Kodit penal, 
përkatësisht për shkak të Maltretimeve gjatë ushtrimit të shërbimit, kurse kallëzimi penal i 
adresuar deri te Prokuroria themelore publike – Gostivar ishte në lidhje me veprën penale nga 
neni 146, paragrafi 2 i KP, përkatësisht për bastisje kundërligjore.

Këto raste, për të cilat Avokati i popullit siguroi edhe dokumentacionin përkatës, si dëshmi 
për zbatimin e detyrimit fizik, frikësimin dhe shkaktimin e lëndimit të qytetarëve nga ana e 
nëpunësve të policisë, gjatë kësaj shpesh herë përcillen edhe me fyerje në baza etnike ose në 
baza tjera, e sjellin nën dyshim mënyrën se si zbatohet ligji, dhe gjatë kësaj edhe njëherë e 
konfirmojnë nevojën për realizimin e një hulumtimi serioz, të plotë dhe objektiv me qëllim të 
konstatimit se vallë bëhet fjalë për zbatimin ose shkeljen e ligjit. 

AUTORIZIMET POLICORE
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Në këtë kontekst, Avokati i popullit i morri parasysh edhe aktgjykimet e Gjykatës Evro-
piane për të drejtat e njeriut, në të cilët paralajmërohet për mungesën e hetimeve përkatëse 
dhe të plota për rastet kur është e involvuar edhe policia, dhe kur qytetarët theksojnë dhe sin-
jalizojnë për shfrytëzimin tej mase të forcës ndaj tyre, gjë që nuk guxon të mbetet pa dënime 
përkatëse.

Sipas Avokatit të popullit, çdo veprim i cili është në kundërshtim me të lartpërmendurën 
do të kontribuojë për zvogëlimin e rëndësisë së ndalesës së përgjithshme ligjore për torturën 
dhe sjelljet dhe dënimet jo njerëzore dhe degraduese, me këtë kjo ndalesë do të mbetet 
e shënuar vetëm në letër, dhe me këtë do të ofrohet mundësia që në disa raste nëpunësit 
shtetërorë të keqpërdorin këtë të drejtë, pa kurrfarë rreziku se do të ndëshkohen për këtë, dhe 
një gjë e tillë nuk guxon që të tolerohet. 

Saktë në këtë drejtim sillen edhe ndryshimet e Ligjit për Avokatin e popullit nga muaji prill 
i vitit 2018, dhe në pajtim me të cilin Avokati i popullit së bashku me përfaqësuesit e organiza-
tave kompetente (shoqatat) do të veprojë si mekanizëm për kontrollim civil të policisë. Në këtë 
kontekst, do të ndërmerren veprime dhe masa për sigurimin e përkrahjes dhe mbrojtjes së vik-
timës / viktimave, të drejtat e tyre dhe prezantimin e interesave të tyre në të gjitha procedurat 
që drejtohen në suaza të organeve të drejtorisë shtetërore, si dhe procedurat që drejtohen 
para prokurorisë dhe gjykatave përmes hulumtimit efikas dhe transparent të veprimit nga ana 
e personave me autorizime policore dhe nga ana e përkatësve të policisë së burgut për veprat 
penale gjatë realizimit të veprimit zyrtarë si dhe për veprat penale të realizuara jashtë shërbi-
mit me përdorimin e kërcënimeve serioze ose me shfrytëzimin e mjeteve të detyrimit që për 
pasojë kanë vdekjen, lëndimet e rënda trupore, lëndimet trupore, privimin e kundërligjshëm 
nga liria, torturimin dhe veprimet ose dënimet tjera jo njerëzore ose degraduese, nëse me ligj 
është paraparë ndjekja penale sipas detyrës zyrtare.

Për kallëzimet e lartpërmendura të parashtruara penale, deri te Avokati i popullit akoma 
nuk janë dorëzuar përgjigjet nga ana e prokurorive kompetente publike, edhe pse këto organe 
të përndjekjes në pajtim me afatet e përcaktuara me Ligjin për Avokatin e popullit, janë të 
detyruar që në kohë ta informojnë Avokatin e popullit dhe të veprojnë në pajtim me kërkesat 
e tij dhe për intervenimet tjera.

Gjatë kësaj periudhe raportuese, Avokati i popullit u informua edhe për epilogun e pesë 
kallëzimeve penale të cilat i parashtroi gjatë vitit 2017, gjatë kësaj përgjigjet e dhëna nga 
prokurorët publike ishin të përcjella me arsyetime të shkurtra se “për lëndët konkrete bëhet 
fjalë për vepra penale të cilat nuk përndjeken sipas detyrës zyrtare, por të cilët përndjeken 
me padi private”, ose se “nuk ekzistojnë dyshime të bazuara se personat e paraqitur e kanë 
shkaktuar veprën penale”.

Nga bashkëpunimi i deritanishëm me këto organe, qartë mund të vërehet se të njëjtit 
fare, ose në masë të pamjaftueshme i hulumtojnë punët në pajtim me konstatimet dhe dësh-
mitë e dorëzuara nga ana e Avokatit të popullit, dhe e injorojnë faktin se Avokati i popullit 
kur do të konstatojë se janë të shkelura të drejtat kushtetuese dhe ligjore të dorëzuesit të 
parashtresës, mund të parashtrojë kërkesën deri te prokurori kompetent publik për inicimin e 
procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë penale kundër personit zyrtarë përkatësisht kundër 
personit përgjegjës, si dhe në mënyrë aktive të merr pjesë në procedurën me të drejtën që të 
jap propozime dhe mendime.

Avokati i popullit pret që me fillimin e punës së dy seksioneve të reja dhe të specializuara, 
njëra në suaza të institucionit Avokati i popullit – mekanizimi për kontrollin civil mbi punën 
e policisë dhe Seksioni për hulumtimin dhe përndjekjen e veprave penale të shkaktuara nga 
personat me autorizime policore dhe nga ana e përkatësve të policisë së burgut, pranë Proku-
rorisë, pa mëdyshje do të përmirësohet bashkëpunimi i nevojshëm, duke pasur parasysh faktin 
se kemi të bëjmë me dy institucione të rëndësishme për kontrollimin e respektimit të drejtave 
të njeriut gjatë procedurave policore. 

Shkeljet evidente të të drejtave të njeriut gjatë procedurave policore, Avokati i popullit i 
konstatoi me rastin e vazhdimit të paraburgimit të personit të akuzuar nga Prilepi, i cili ishte i 
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involvuar në ngjarjet e 27 prillit të vitit 2017 në Kuvend. Për shkak të gabimit policorë, përkatë-
sisht për shkak të gjendjes faktike të përcaktuar gabimisht, gjatë kontrollimit se vallë personi i 
përmbahet masave të arrestit shtëpiak, i akuzuari sërish është kthyer në paraburgim edhe pse 
i njëjti gjatë kontrollimit ka qenë në shtëpinë e tij.

Reparti për kontrollim të brendshëm në mënyrë të detajuar e Informoi Avokatin e popullit 
për gjendjen e konstatuar, pas kësaj deri te Gjykata themelore Shkup I Shkup – Këshilli penal 
pranë Seksionit për kriminalitet të organizuar dhe për korrupsion, dhe deri te Gjykata e apelit 
në Shkup, nga ana jonë është dorëzuar Sugjerimi për mënyrën e evitimit të shkeljeve të kon-
statuara, përkatësisht kërkesa që masa e paraburgimit të zëvendësohet me një masë më të 
lehtë, gjë që nga ana e Gjykatës nuk u respektua.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me parashtresat e dorëzuara nga qytetarët me 
të cilët theksohej ekzistimi i ndalesave tendencioze dhe të pa arsyeshme në vendkalimet ku-
fitare, pa kurrfarë sqarime edhe përskaj faktit se të njëjtit më parë asnjëherë nuk kanë qenë 
në kundërshtim me ligjet, realizoi takime dhe konsultime me autoritetet zyrtare policore, gjatë 
kësaj kërkoi që të hiqen nga evidenca elektronike e Ministrisë për punë të brendshme personat 
kundër të cilëve nuk drejtohen kurrfarë procedura penale, dhe për këtë pa bazë të njëjtit ndalo-
hen në vendkalimet kufitare, vetëm në bazë të “njohurive operative”. Gjatë kësaj, Avokati in 
popullit theksoi se evidenca për personat që bien nën regjimin e kontrollimit të detajuar në 
vendkalimet kufitare duhet të kontrollohet në mënyrë të mirëfilltë, të arsyetohet dhe azhurno-
het në mënyrë të rregullt.

Nga ana tjetër, Avokati i popullit veproi edhe në lidhje me ankesën e adresuar ndaj poli-
cisë, për përdorimin e mjeteve kimike të detyrimit, gjatë largimit të demonstruesve me rastin 
e protestës para Kuvendit, më datën 17.06.2018. Duke i pasur parasysh theksimet se gjatë 
veprimit të policisë janë lënduar një numër i madh i pjesëmarrësve në protestat, mes tyre edhe 
një qytetare e cila nuk ka marrë pjesë në protestën por e cila së bashku me katër gra të tjera ka 
qenë e ulur në “Parkun gruaja” dhe me këtë rast nën ulësen ka eksploduar një pajisje dhe ajo 
ka pësuar lëndime serioze, me qëllim të hulumtimit të qëndrueshmërisë së këtyre pohimeve të 
përfshira në parashtresën e lartpërmendur, Avokati i popullit nga kabineti i ministrit për punë 
të brendshme kërkoi që të ndërmerren masa dhe në tërësi të pastrohet i tërë rasti.

Ministria u përgjigj se “në bazë të materialeve të dorëzuara është konstatuar se mjetet 
kimike të cilat i shfrytëzon policia nuk shkaktojnë lloje të tilla të lëndimeve dhe se me siguri 
lëndimi është shkaktuar nga shfrytëzimi i „bishtajave” të ndezura nga ana e qytetarit – pjesë-
marrës në tubimin”. Nga ana tjetër, Klinika Universitare për kirurgji plastike dhe rekonstruk-
tive – Shkup e informoi Avokatin e popullit se “lëndimet e konstatuara te pacientja kanë qenë 
kombinim i djegieve nga mjetet kimike për detyrim dhe të njëjtit janë të kombinuar me një 
numër të madh të plagëve më të vogla dhe më të mëdha ngulitëse përgjatë tërë pjesës së nën 
gjurit të djathtë”.

Duke pasur parasysh deklaratat e tilla kontradiktore të cilët nuk mundësojnë përcaktimin 
e saktë të gjendjes faktike, Avokati i popullit kërkoi mendimin shkencorë dhe profesional nga 
Instituti për mjekësi gjyqësore, kriminalistikë dhe deontologji – Shkup, prej nga akoma nuk 
është dorëzuar përgjigje.

Avokati i popullit, gjatë periudhës raportuese veproi në lidhje me parashtresat e dorë-
zuara në lidhje me raportin e nëpunësve të policisë ndaj përkatësve të grupeve të margjinali-
zuara, përkatësisht për përqeshjen e tyre, diskriminim dhe sjelljen degraduese të policisë ndaj 
personave me orientime të ndryshme seksuale. Në lidhje me masat e ndërmarra dhe dëshmitë 
e tubuara, është parashtruar kallëzimi penal deri te Prokuroria themelore publike – Shkup, 
kundër 9 nëpunësve të uniformuar të policisë nga Stacioni “Gjorçe Petrov”, për shkak të Mal-
tretimit gjatë ushtrimit të detyrës, në lidhje me nenin 143 të Kodit penal dhe nga ana e proku-
rorit kompetent publik janë fituar informacione se lënda është përcaktuar, dhe është përcaktuar 
Urdhëresa me të cilën nga Seksioni për kontrollim të brendshëm kërkohet njoftimi për masat e 
ndërmarra për ngjarjen juridike penale.

Avokati i popullit, me qëllim të hetimit të pohimeve në lidhje me veprimin joprofesional 
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nga ana e policisë në Strumicë ndaj përkatësve të grupeve të margjinalizuara, nga Stacioni 
policorë – Strumicë kërkoi informacione dhe dëshmi nga evidenca zyrtare dhe në bisedë i ftoi 
dy nëpunësit e policisë, për të cilët theksohet se i kanë shkelur të drejtat e këtyre qytetarëve. 
Policia në Strumicë, nuk u përgjigj për asnjërën prej kërkesave të adresuara nga Avokati i 
popullit, për këtë arsye me Raport të posaçëm për pengimin e punës, e informoi ministrin për 
punë të brendshme si dhe për mos bashkëpunimin e nëpunësve të policisë nga Karposhi me 
Avokatin e popullit.

Në lidhje me parashtresat në të cilat qytetarët ankohen për shkelje serioze të të drejtave 
gjatë procedurave kundërvajtëse, hetimet në lidhje me këtë rast dëshmojnë se organet e an-
gazhuara për kundërvajtje pranë Ministrisë për punë të brendshme i dënojnë qytetarët me 
gjoba të larta, duke mos e përcaktuar gjatë kësaj gjendjen faktike me zbatimin e gabuar të 
ligjit procedues, pa i marrë në dëgjim dhe pa kurrfarë paralajmërime, me këtë qytetarët vihen 
në pozitë para aktit të kryer – pagesën e detyruar të gjobave përmes përmbaruesve. Disa herë 
me radhë, Avokati i popullit organeve kundërvajtëse u theksoi për parimin e gjykimit të drejtë 
në lidhje me LPP, dhe në lidhje me nenin 2 të Ligjit për kundërvajtje, sipas të cilit personi i 
cili është i akuzuar për veprën penale/kundërvajtje gëzon të drejtën për gjykim të drejtë dhe 
publik para gjykatës së pavarur dhe të pa anshme – organi për kundërvajtje, gjatë procedurës 
kontradiktore të mund ti kontestoj akuzat kundër tij dhe të propozoj dhe shpalos dëshmi gjatë 
mbrojtjes së tij. Megjithatë, organet e angazhuara për kundërvajtje nuk i respektojnë vërejtjet 
dhe propozimet e Avokatit të popullit.

Mbetet mendimi i përgjithshëm i Avokatit të popullit, se organet kompetente për kundërva-
jtje paraqesin dorë të vazhduar të Ministrisë për punë të brendshme dhe se janë në funksion 
të vetë Ministrisë.

Avokati i popullit e përshëndet zvogëlimin e dënimeve kundërvajtëse të cilët u miratuan në 
fund të vitit 2018 dhe konsideron se politika e re penale do ti lehtësojë të drejtat e qytetarëve 
gjatë procedurave kundërvajtëse. Gjatë punës së tij, Avokati i popullit hasi në situata absurde 
kur dënimi financiarë për automjetin (e vjetër) të paregjistruar të jetë në shumë më të lartë se 
vlera e vetë automjetit.

Gjatë periudhës raportuese u dorëzuan parashtresat në të cilat qytetarët ankohen për 
shqetësime serioze, përmes telefonit dhe në rrjetet sociale, nga ana e personave të panjo-
hur fizik, përkatësisht se personat e panjohur përmes numrave të identifikuar të celularëve, 
përmes Viber, i shqetësojnë me muaj të tërë, me porosi të shumta të pahijshme, jo morale dhe 
me porosi të pista për pjesën e gjinisë femërore të familjeve të tyre, madje edhe me postimin 
e fotografive në Viber në telefonat prej të cilëve lajmërohen. Parashtresat janë të argumen-
tuar edhe me fotografi nga përmbajtjet e porosive. Në këtë drejtim janë edhe pohimet për 
shqetësime në rrjetet sociale.

Për shkak të seriozitetit të këtyre pohimeve, Avokati i popullit u drejtua deri te Sektori 
për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë digjital pranë Ministria për punë të brendshme dhe 
realizoi takime me nëpunësit zyrtarë, të njëjtit janë të qëndrimit se për dukurinë e tillë të njëjtit 
pothuajse edhe nuk mund të ndërmarrin asgjë, meqenëse kemi të bëjmë me vepra penale të 
cilat nuk përndjeken sipas detyrës zyrtare. Për Avokatin e popullit, qëndrimet e lartpërmen-
dura janë të pa arsyeshme dhe diskutabile, nëse merret parasysh fakti se në rastin konkret 
bëhet fjalë për shkeljen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, që janë të garantuara me 
Kushtetutë, ku qartë theksohet respektimi dhe mbrojtja e privatësisë së jetës personale dhe 
familjare, dinjiteti dhe reputacioni i çdo qytetari. Prej këtu pason edhe obligimi i stacioneve 
të policisë dhe i Sektorit për kriminalitet kompjuterik ku qytetarët zakonisht i paraqesin këto 
vepra, që të manifestojnë qasje më serioze ndaj kallëzimeve që kanë të bëjnë me shqetësimin 
e qytetarëve, dhe për këtë çështje Avokati i popullit e informoi drejtorin e Drejtorisë për siguri 
publike duke theksuar shkeljet e njërës prej të drejtave themelore kushtetuese – mos cenimin 
e komunikimit dhe jetës familjare dhe private, dhe në këtë drejtim vlerësoi se organi kompe-
tent sipas detyrës zyrtare duhet të angazhohet drejtë përndjekjes së shkaktarëve që ushtro-
jnë shqetësime telefonike, dhe nëse tubohen dëshmi për veprën penale të shkaktuar përmes 
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mjeteve të komunikimit publik, për të njëjtën gjë të njoftohet Prokurori i autorizuar publik.
Avokati i popullit gjatë vitit 2018 vëren përmirësime për nga aspekti i bashkëpunimit me 

Repartin për kontrollim të brendshëm, hetime kriminalistike dhe për standarde profesionale. 
Përskaj bashkëpunimit dhe komunikimit të rregullt, kërkesat e Avokatit të popullit hasin në 
hetime të tërësishme dhe cilësore nga ana e këtij Reparti, gjatë kësaj hetimet  e tilla, për herë 
të parë, në numër të madh përfundojnë me ndëshkime përkatëse të nëpunësve të policisë, të 
cilët gjatë realizimit të kompetencave të tyre, kanë manifestuar sjellje jo ligjore, jo korrekte 
dhe jo profesionale.

Në lidhje me rekomandimet e dhëna nga Avokati i popullit në lidhje me tejkalimin e 
gjendjeve të konstatuara për nga aspekti i mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të njeriut 
gjatë procedurave policore, është konstatuar se është vepruar në pajtim me rekomandimet për 
fuqizimin e kontrollimit të jashtëm mbi punën e policisë.

Në lidhje me themelimin e regjistrit të personave të privuar nga liria, mbi të cilin 
Avokati i popullit do të mund të ushtroj kontrollimin e papenguar, përgjigjja e fituar 
nga Qeveria është se në të gjitha stacionet policore me kompetenca të përgjithshme 
drejtohet Evidenca për personat e privuar nga liria dhe për personat e ndaluar, dhe 
këtë përgjigje Avokati i popullit e vlerëson si jo përkatëse, duke pasur parasysh fak-
tin se me rekomandimin kërkohet implementimi i një regjistri të vetëm për personat 
e privuar nga liria nga ana e shërbimeve policore, në pajtim me nenin 160 të Ligjit 
për procedurën penale.

Janë ndërmarrë edhe masat në lidhje me rekomandimin për Qendrën e re për 
pranimin e shtetasve të huaj dhe sipas informacioneve të Avokatit të popullit, Qen-
dra e re për shtetasit e huaj tani më është e ndërtuar dhe gjatë vitit 2019 kjo qendër 
duhet të fillojë të funksionojë.

Në lidhje me punën e organeve dhe komisioneve për kundërvajtje, Avokati i 
popullit konstaton se masat e Qeverisë rezultojnë me përmirësimin e gjendjeve në 
këtë sferë, duke pasur parasysh faktin se në procedurë para Kuvendit është miratimi 
i Ligjit të ri për kundërvajtje me të cilin parashikohet që për vendimet e komisioneve 
për kundërvajtje, në mënyrë të drejtpërdrejtë të vendos Gjykata administrative dhe 
jo Komisioni i shkallës së dytë.

Në lidhje me rekomandimin që në Ligjin për policinë, në pjesën e mjeteve të 
detyrimit të shlyhet kategoria “proektilë nga goma”, Qeveria informon se me ndry-
shimet e Ligjit për policinë nga viti 2018, mjetet e detyrimit “plumba gome” janë 
shlyer, që nënkupton respektimin e rekomandimit.

Avokati i popullit, do të vazhdojë me përcjelljen e implementimit të masave të ndërmarra 
në lidhje me rekomandimet.
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• Nëpunësit e policisë, gjatë realizimit të autorizimeve të tyre të sillen në pajtim 
me ligjet, profesionalisht dhe në mënyrë korrekte si dhe ti respektojnë të dre-
jtat dhe liritë e njeriut.

• Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, seriozisht ti shqyr-
tojë kërkesat dhe dëshmitë e Avokatit të popullit për përgjegjësi penale kundër 
nëpunësve të policisë, të drejtoj hetime të plota dhe efikase për sanksionimin 
e shkaktarëve dhe për kthimin e besimit te qytetarët gjatë veprimit objektiv të 
organeve.

• Organet e obliguara për kundërvajtje, ti respektojnë vërejtjet e Avokatit të 
popullit dhe parimin e përgjithshëm për procedurën penale, se çdokush gëzon 
të drejtën e gjykimit të drejtë para gjykatës së pavarur dhe të paanshme, për-
katësisht para organit për kundërvajtje në suaza të procedurës kontradiktore të 
mund ta kontestojë akuzën kundër tij dhe të propozoj dhe shpalosë dëshmi për 
mbrojtjen e tij.

KONSTATIME
• Po vazhdon dukuria e sjelljes së kundërligjshme, jo profesionale dhe jo kor-

rekte nga ana e disa prej nëpunësve të policisë ndaj qytetarëve, në veçanti ndaj 
përkatësve të bashkësive të margjinalizuara (personat me orientime të tjera 
seksuale).

• Prokuroria publike i refuzon kallëzimet penale të Avokatit të popullit, që janë 
parashtruar kundër nëpunësve të policisë, me arsyetime të shkurtra se “vepra 
nuk përndjeket sipas detyrës zyrtare”, duke mos e respektuar gjatë kësaj faktin 
se Avokati i popullit është propozues i autorizuar ligjorë i kallëzimeve penale.

• Organet për kundërvajtje, nuk i respektojnë vërejtjet e dhëna nga Avokati i 
popullit dhe parimin për gjykim të drejtë ku është përcaktuar se personi i aku-
zuar për vepër penale / kundërvajtëse, gëzon të drejtën e gjykimit të drejtë dhe 
publik para gjykatës – organit të pavarur dhe të paanshëm për kundërvajtje, në 
procedurë kontradiktore të mund të kontestojë akuzën kundër tij dhe të propo-
zojë dhe sajojë dëshmi për mbrojtjen e tij.

• Në vendkalimet kufitare, po realizohet kontrollimi dhe ndalimi i personave të 
caktuar të cilët asnjëherë nuk kanë qenë në kundërshtim me ligjet e as që 
kundër tyre zhvillohen çfarëdo lloj të procedurave të caktuara penale.

• Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë, në masë të pamjaftueshme 
ose fare nuk i kontrollon ankesat e qytetarëve në lidhje me shqetësimin e tyre, 
përmes komunikimeve telefonike dhe në rrjetet sociale, edhe pse e drejta e 
privatësisë dhe jetës familjare, paraqet të drejtën themelore të njeriut, të ga-
rantuar me Kushtetutë.
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• Evidenca elektronike e personave që bien nën regjimin e kontrollimit të deta-
juar të vendkalimeve kufitare, të përcaktohet dhe të azhurnohet në mënyrë të 
mirëfilltë.

• Sektori për kriminalitet kompjuterik dhe forenzikë pranë Ministrisë për punë të 
brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më seriozisht ti shqyrtojnë 
parashtresat e qytetarëve në të cilat të njëjtit ankohen për shqetësime përmes 
komunikimeve telefonike dhe rrjeteve sociale, duke pasur parasysh faktin se e 
drejta e privatësisë dhe jetës familjare, paraqet të drejtën themelore të njeriut, 
të garantuar me Kushtetutë.

Gjatë periudhës raportuese, vërehet zvogëlimi i numrit të parashtresave nga fusha e 
gjendjeve civile, por edhe përskaj kësaj dominojnë parashtresat në të cilat qytetarët kërkojnë 
mbrojtje gjatë procedurave për fitimin e nënshtetësisë. Edhe pse nga miratimi i Ligjit për nën-
shtetësi gjatë vitit 1992, ka kaluar një periudhë e gjatë kohore, në praktikë janë të pranishme 
situata absurde. Përndryshe, qytetarët e lindur në Maqedoni gjatë periudhës së viteve 1960-
1970, të njëjtit akoma nuk mund ta rregullojnë statusin e tyre të nënshtetësisë, edhe përskaj 
faktit se në shtetin tonë të njëjtit posedojnë familjet e tyre, pronat dhe shtëpitë e tyre. Në këtë 
kontekst, këta qytetarë të cilët jetojnë në shtëpitë e tyre, për faktin se nuk posedojnë nën-
shtetësitë, janë të detyruar që ta dëshmojnë qëndrimin legal të tyre në shtetin tonë, të para-
qiten si shtetas të huaj. Avokati i popullit, e kupton rëndësinë dhe vuajtjet e këtyre qytetarëve 
të cilët në një farë mënyre janë të huaj në shtetin e tyre.

Gjithashtu, nuk mund të kuptohet se si dy – tre gjenerata në një familje, të gjithë të 
posedojnë nënshtetësi, kurse vetëm një anëtarë i tyre të shpallet si shtetas i huaj. Gjatë kësaj, 
duhet të merret parasysh fakti se nuk bëhet fjalë për persona të cilët paraqesin “kategori të 
re të shtetasve të huaj, që janë shkaktuar nga rrethanat e refugjatëve dhe nga shkaqet e 
migrimeve”, por kemi të bëjmë me njerëz tanë, të cilët një periudhë të gjatë kohore jetojnë 
në Republikën tonë dhe të cilët posedojnë lidhje të fuqishme dhe efektive në vendin tonë, por 
prapëseprapë të njëjtit nuk mund të fitojnë statusin e nënshtetësisë.

Përndryshe, Avokati i popullit ka themeluar komunikime afatgjate dhe të rregullta me 
organin e detyruar për nënshtetësitë, por për fat të keq, një bashkëpunim i tillë mungon nga 
brenda, në mes vetë organeve të involvuara në procedurën e nënshtetësisë. Problemi qëndron 
në komunikimin e organeve, që është problem i natyrës burokratike, prolongohet me muaj por 
dhe me vite të tëra, dhe realizohet vetëm përmes shkresave dhe urgjencave.

Në këtë kontekst, organet të cilët vendosin në procedurat për nënshtetësitë, duhet të jenë 
më komunikativ dhe më efikas për nga aspekti i bashkëpunimit të ndërsjellë dhe të manifes-
tojnë fleksibilitet por dhe humanitet, në veçanti gjatë procedurave lidhur me pranimin e per-
sonave të lartpërmendur dhe për këtë në fakt sugjeroi edhe Avokati i popullit duke vepruar në 
lidhje me këto parashtresa.

GJENDJET CIVILE
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Përskaj lartpërmendurës, nga puna e Avokatit të popullit në lidhje me çështjet e lartpër-
mendura pason se në Republikën tonë akoma ekzistojnë persona të cilët për shkak të admin-
istratës burokratike nuk mund të regjistrohen në librat amë të personave të lindur, kurse në 
mënyrë plotësuese procedura prolongohet edhe për shkak të bashkëpunimit jo cilësorë në mes 
organeve përgjegjëse. Në çdo rast, qytetarët janë ata të cilët do ti pësojnë pasojat e dëmshme. 
Si për shembull, fëmija nga Kërçova i lindur në vitin 2009 në Klinikën Universitare për gjine-
kologji në Shkup, në suaza të bashkësisë jashtë martesore, nga nëna e cila është e identifikuar 
por me adresë të panjohur të banimit, dhe nga babai i cili në mënyrë plotësuese me analizë të 
ADN-së ka dëshmuar se fëmija është i tij, akoma nuk mund ta regjistroj të njëjtin për shkak të 
qasjes burokratike të Drejtorisë për udhëheqjen e librave amë të personave të lindur në Shkup, 
e cila nuk e respekton Aktvendimin e Qendrës për punë sociale, me të cilin përcaktohet që 
fëmija ta mban emrin e tij personal. Dhe derisa dy organe administrative shtetërore të shkallës 
së parë i bartin fajin njëra tjetrës për se cili çfarë duhet të punojë, fëmija edhe pas 10 viteve 
nga lindja e tij, akoma mbetet i pa regjistruar në librin amë të personave të lindur.

Mos bashkëpunimi i tillë, është përcaktuar edhe në rastet tjera, në procedurën për ndry-
shimin e mbiemrit, me ç’rast Avokati i popullit pa mëdyshje regjistroi raportin e skajshëm in-
jorues nga ana e Drejtorisë për drejtimin e librave amë – Seksioni rajonal për punën me librat 
amë – Shkup, si dhe pamundësinë për veprimin e Komisionit shtetërorë për vendosjen në lidhje 
me procedurën administrative dhe procedurën në lidhje me marrëdhëniet e punës të shkallës 
së dytë, për shkak të mos dorëzimit të shkresave. Edhe pse, deri te Komisioni i shkallës së dytë, 
Avokati i popullit dha Sugjerime në lidhje me evitimin e lëshimeve e të konstatuara gjatë proce-
durës për ndryshimin e mbiemrit, nga ana e Komisionit u pranua njoftimi se i njëjti nuk mund 
të veprojë në lidhje me ankesën e parashtruesit dhe Sugjerimin e tij për shkak të mungesës së 
shkresave të cilat nuk i dorëzohen nga organi i shkallës së parë. Edhe pse Komisioni katër herë 
me radhë me urgjenca është drejtuar deri te Seksioni për punën amë – Shkup, organi nuk ka 
vepruar në pajtim me kërkesat për dorëzimin e shkresave.

Për shkak të konstatimeve të tilla, Avokati i popullit deri te ministri i drejtësisë, si funk-
sionarë i cili udhëheq edhe me organin kompetent për librat amë, dorëzoi Informacionin për 
pengimin e punës së tij.

Rekomandimet e Avokatit të popullit për tejkalimin e parregullsive të cilat u 
konstatuan në sferën e gjendjeve civile, ishin në drejtim të zbatimit të denjë të Kon-
ventës Evropiane për nënshtetësi dhe parimet e Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative, bashkëpunimi i domosdoshëm i ndërsjellë i organeve të involvuara 
në procedurën e nënshtetësisë, përmirësimi i bashkëpunimit të Drejtorisë për ud-
hëheqjen e librave amë dhe të seksioneve të saja rajonale me Avokatin e popullit, 
kërkesa e orientimit servisues të këtyre organeve ndaj qytetarëve, servisimi në kohë 
dhe me cilësi i kërkesave të qytetarëve në fushën e dhënies së dokumenteve per-
sonale të tyre si dhe ndryshimi i dispozitave nënligjore për nga aspekti i emërimit të 
gjuhës dhe alfabetit të bashkësisë etnike boshnjake në shtetin tonë.

Në lidhje me rekomandimet e lartpërmendura të Avokatit të popullit, Qeveria u 
përgjigj me njoftimin e përgjithshëm se Ministria për punë të brendshme punon në 
drejtim të veprimit të plotë në pajtim me dispozitat e Ligjit për nënshtetësi dhe në 
pajtim me dispozitat tjera që rregullojnë këtë materie.

Përgjigjja e tillë, përkatësisht masa e Qeverisë nuk korrespondon me rëndësinë 
e rekomandimeve të dhëna nga Avokati i popullit.
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• Organet e involvuara në suaza të procedurave për nënshtetësi, të fuqizojnë 
bashkëpunimin e ndërsjellë në interes të realizimit efikas të të drejtave të 
kërkuesve dhe të manifestojnë fleksibilitet më të madh, dhe para se gjithash 
të manifestojnë efikasitet për nga aspekti i veprimit në lidhje me kërkesat për 
rregullim të statusit të nënshtetësisë.

• Drejtoria e librave amë dhe seksionet e saja rajonale, të manifestojnë orien-
time servisuese ndaj interesave dhe të drejtave të qytetarëve. 

KONSTATIME
• Personat të cilët janë lindur në Republikën tonë qysh nga periudha e viteve 

1960 – 1970 dhe jetojnë këtu me familjet e tyre dhe gjatë kësaj akoma nuk 
mund ta rregullojnë statusin e nënshtetësisë, për këtë arsye ata janë të 
detyruar që në shtëpitë e tyre të paraqiten si shtetas të huaj. Organet për punë 
të brendshme të cilët janë të angazhuar që të vendosin për të drejtën e nën-
shtetësisë, në vend që të bashkëpunojnë në interes të realizimit efikas të të 
drejtave të qytetarëve, të njëjtit mes vete sillen në mënyrë të skajshme bu-
rokratike dhe dorëzimi i korrespodencës së shkruar (shkresat, urgjencat) zgjat 
tejet shumë edhe pse zyrat e tyre gjenden nën një çati të njëjtë.

• Drejtoria për drejtimin e librave amë dhe seksionet e saja rajonale, nuk pose-
dojnë kapacitete për orientimin servisues drejtë realizimit të të drejtave dhe 
interesave të qytetarëve.

Numri i parashtresave për të cilat Avokati i popullit veproi gjatë periudhës raportuese në 
këtë sferë manifestoj zvogëlime të pa konsiderueshme, kurse problemet në lidhje me të cilët 
personat e arrestuar dhe të dënuar kërkonin mbrojtje, mbeten po të njëjta sikur edhe gjatë 
viteve të kaluara. Si konstatim i përgjithshëm që pason nga veprimi në këtë sferë të mbrojtjes 
së të drejtave të njeriut, është se nuk po manifestohen ndryshime të konsiderueshme në lid-
hje me kushtet e përgjithshme që kanë të bëjnë me akomodimin në burgjet, për nga aspekti i 
mbrojtjes shëndetësore, ushqimit, kushtet higjienike dhe sanitare dhe të ngjashme, edhe pse 
Avokati i popullit edhe gjatë kësaj periudhe raportuese në vazhdimësi sugjeroi dhe rekomandoi 
që të ndërmerren masa për tejkalimin e gjendjeve të pavolitshme në burgjet si dhe të siguro-
hen dhe respektohen të drejtat e personave të paraburgosur dhe të dënuar.

Numri më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore dhe me 

INSTITUCIONET NDËSHKUESE – PËRMIRËSUESE DHE 
EDUKATIVO – KORRIGJUESE
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trajtimin e personave të dënuar dhe të paraburgosur, dhe me këtë rast ankesat kanë të bëjnë 
me vonesën ose mungesën e mbrojtjes së vazhdueshme shëndetësore, më pas me furnizimin 
e dobët dhe të pamjaftueshëm të ambulancave të burgjeve me aparatet dhe medikamentet 
përkatëse mjekësore, gjithashtu u dhanë edhe vërejtje në lidhje me faktin se në mënyrë të par-
regullt ose me vonesë të madhe të dënuarit dërgohen në kontrollime mjekësore në suaza të in-
stitucioneve të specializuara – fakt ky që është konstatuar edhe nga ana e Avokatit të popullit.

Problemi lidhur me trajtimin jo përkatës stomatologjik të personave në burgjet nuk është 
zgjidhur, edhe gjatë kësaj periudhe raportuese ky problem në veçanti ishte i pranishëm në 
ENP “Idrizovë”, ku nuk ka stomatolog të punësuar dhe për këtë arsye këto shërbime i kryen 
stomatologu nga Burgu “Shkupi”, dy ditë gjatë javës. Nuk manifestohen as ndryshime për nga 
aspekti i sigurimit të personelit shëndetësorë dhe mjekësorë gjatë tërë ditës, gjë që rezulton 
me qasje të kufizuar të personave të dënuar dhe të paraburgosur deri te të drejtat e mbrojtjes 
shëndetësore.

Në këtë kontekst, një grup i personave të dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në ENP 
“Idrizovë”, dorëzuan parashtresa me të cilat shprehën pakënaqësinë nga shërbimi shënde-
tësorë i institucionit për shkak të trajtimit jo përkatës shëndetësorë që u ofrohet. Përkatësisht, 
personat e dënuar u ankuan se me rregull nuk u jepen barërat e nevojshme, përkatësisht ata 
nuk i pranojnë terapitë e nevojshme në baza të rregullta për shkak të mungesës së barërave 
në ambulancën e entit, ashtu që ndonjëherë barërat i kanë pranuar me vonesë edhe pas një 
muaji, dhe për këtë arsye kanë qenë të detyruar që ti porosisin vet te familjet e tyre.

Avokati i popullit, për shkak të seriozitetit të ankesave se po shkelen të drejtat e perso-
nave të dënuar të cilët për shkak të pranimit të parregullt të terapive të nevojshme u rrezi-
kohet jo vetëm gjendja e tyre shëndetësore, por edhe jeta e tyre dhe për këtë arsye nga 
drejtori i Drejtorisë për përmbarimin e sanksioneve kërkuan që të ndërmerr masa dhe të kryej 
mbikëqyrjen në ENP “Idrizovë”.

Pas mbikëqyrjes së realizuar, Avokati i popullit mes tjerave u njoftua se për nga aspekti 
i mbrojtjes shëndetësore të personave të dënuar, Drejtoria vazhdimisht thekson përcjelljen 
e vazhdueshme të të gjitha udhëzimeve, procedurave dhe protokolleve nga fusha e mbro-
jtjes shëndetësore në suaza të burgjeve, kurse në lidhje me zmadhimin e numrit të kuadrove 
mjekësore në vazhdimësi po kërkohet punësimi i kuadrove të reja, gjatë kësaj përmes realizi-
mit të tërësishëm të mbrojtjes shëndetësore nga Ministria e shëndetësisë pritet që ky problem 
të tejkalohet.

Gjatë mbikëqyrjes është përcaktuar mungesa e sëndukëve të posaçëm për paraqitjen 
e personave të dënuar, gjë që është në kundërshtim me Udhëzimin për qasjen e person-
ave të dënuar deri te mjeku i institucionit, më pas distribuimi i medikamenteve, kontrollimet 
mjekësore jashtë institucionit.

Avokati i popullit u njoftua se furnizimi i barërave realizohet në bazë të specifikimit të 
barërave që kryhet sipas vlerësimit të barërave të nevojshme dhe të shfrytëzuara gjatë vitit 
të kaluar, dhe gjatë kësaj ky vlerësim dorëzohet deri te Komisioni për furnizime tenderike të 
barërave të nevojshme. Megjithatë, edhe pse barërat deficitare kanë qenë të evidentuara në 
listat e tenderimit, vele-drogeritë farmaceutike  shumë shpesh barërat e kërkuara nuk i dorëzo-
jnë. Prej këtu, nëse ndonjë personi të dënuar i nevojitet ndonjë preparat specifik farmakologjik, 
dhe i njëjti nuk mund të furnizohet, shërbimi shëndetësorë i institucionit parashtron kërkesën 
deri te drejtori për furnizimin e tij. Për ato persona të dënuar të cilët janë në gjendje që ti 
furnizojnë medikamentet përmes familjeve të tyre, u përcaktohet receta me të cilën familjet e 
tyre e furnizojnë medikamentin e nevojshëm, dhe nëse ky opsion është i pamundshëm, nevo-
jat e personave të dënuar plotësohen me ordinimin e medikamenteve të cilat janë me veprime 
paralele farmakologjike.

Avokati i popullit, me vetë iniciativë veproi në lidhje me katër raste të vdekjes gjatë kësaj 
periudhe raportuese, gjithashtu e vazhdoi procedurën edhe në lidhje me lëndët e gjashtë ras-
teve të vdekjes nga viti i kaluar. Për dy nga rastet procedura është në rrjedhë, kurse për rastet 
tjera Prokuroria themelore publike na njoftoi se nuk ekzistojnë indikacione e as rrethana të cilat 
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udhëzojnë drejtë konstatimit se vdekja është shfaqur si rezultat i veprës penale.
Në lidhje me masën e realizimit të rekomandimit të dhënë nga Avokati i popullit 

për ndryshimin e Ligjit për përmbarim të sanksioneve në drejtim të asaj që mbro-
jtja shëndetësore të rikthehet në kompetenca të Drejtorisë për përmbarim të sank-
sioneve dhe gjatë kësaj të sigurohet qasja përkatëse dhe efikase deri te shërbimet 
shëndetësore, Ministria e shëndetësisë nuk dorëzoi informacion për atë se vallë dhe 
çfarë është ndërmarrë në këtë drejtim. Në vend të kësaj, Ministria informon se marrë 
në përgjithësi në lidhje me mbrojtjen shëndetësore të personave të dënuar, person-
ave të paraburgosur dhe të personave të moshës së mitur të akomoduar në ENP dhe 
EEP, me aktvendimin e drejtorit të Drejtorisë për përmbarimin e sanksioneve është 
formuar grupi i punës i detyruar për përpilimin e Propozim ndryshimeve dhe plotësi-
meve të legjislacionit kombëtarë, që rregullon sferën e sigurimit social dhe shënde-
tësorë, mbrojtjen shëndetësore të këtyre personave si dhe statusin e punëtorëve 
shëndetësorë në suaza të këtyre institucioneve, gjatë kësaj grupi i punës në përbërje 
të zgjeruar ka miratuar gjashtë konkluzione: dorëzimi i Informacionit deri te Qeveria 
për gjendjen lidhur me mbrojtjen shëndetësore të personave të privuar nga liria dhe 
aktivitetet e nevojshme për tejkalimin e gjendjeve; u nënshkrua Memorandumi për 
bashkëpunim me FSSH që të realizohet analiza, përkatësisht të kontrollohet se vallë 
ekzistojnë persona të privuar nga liria të cilët mund të jenë shfrytëzues të sigurimit 
shëndetësorë në baza tjera; Drejtoria për përmbarimin e sanksioneve si obligues i 
pagesës së sigurimit shëndetësorë të personave të privuar nga lirua, ti qaset harmo-
nizimit teknik me Drejtorinë e të ardhurave publike që të mund të realizohet pagesa, 
pasi të sigurohen mjetet financiare; deri te Qeveria të dorëzohet programi për lirimin 
nga pagesa e participimit për personat e privuar nga liria; pas fillimit të pagesës së 
sigurimit shëndetësorë për personat e privuar nga liria do të ndërmerren edhe pu-
nëtorët shëndetësorë nga ENP dhe EEN në institucionet publike shëndetësore, si dhe 
se qendra e metadonit në ENP “Idrizovë” do të duhet të ndahet si qendër e veçantë 
e cila do të duhet të jetë nën kontrollimin e Qendrës për personat e varur në Kisella 
Voda.

Në këtë kontekst, informohemi se në ndërkohë të gjithë punëtorët shëndetësorë 
nga Institucionet ndëshkuese – përmirësuese “Idrizovë” dhe nga burgu “Shkupi” 
janë të transferuar në Institucionet publike shëndetësore të cilat kryejnë mbrojtjen 
primare shëndetësore, në suaza të rrjetit të institucioneve shëndetësore në territorin 
e qytetit të Shkupit, kurse për punëtorët tjerë shëndetësorë nga institucionet tjera, 
procedura është në rrjedhë.

Përkundër këtyre informacioneve, në praktikë transferimi nuk është impelementuar në 
tërësi, dhe shumë pak ose fare nuk janë marrë masat për furnizimin e ambulancave me aparate 
përkatëse mjekësore. Brengos fakti se në disa prej institucioneve ndëshkuese – përmirësuese 
fare nuk evidentohet punësimi i personelit mjekësorë, dhe përkujdesi shëndetësorë sigurohet 
përmes Spitaleve klinike nga qyteti, ku janë të vendosura këto institucione. Përkatësisht, pu-
nësime të personelit mjekësorë hasen vetëm në ENP “Idrizovë”, ENP “Shtip”, INP “Shkup”, INP 
“Manastiri” dhe në INP “Tetovë”, kurse nuk evidentohen në INP “Prilep”, INP “Kumanovë” me 
seksionin e hapur në Kriva Pallankë, INP “Gjevgjeli”, INP “Strumicë”, INP “Ohër” dhe në INP 
“Strugë”.

Problemi lidhur me mos posedimin e dokumenteve për identifikim personal të personave 
të dënuar ishte i pranishëm edhe gjatë këtij viti. Pas parashtresave të dorëzuara për mbrojtjen 
e të drejtave të personave të dënuar dhe pas njohurive se këta persona pas skadimit të dënimit 
ballafaqohen me problemin lidhur me mbrojtjen e mëtutjeshme shëndetësore dhe me realizi-
min e të drejtave të tjera për të cilët nevojitet posedimi i dokumenteve përkatëse personale, 
Avokati i popullit realizoi Hulumtimin me të cilin u konfirmua se ekziston një numër i madh i 
personave të dënuar të cilët pranohen në vuajtjen e dënimit me burgim, por edhe i atyre që 
pas skadimit të dënimit lirohen nga institucioni pa kurrfarë dokumenti për identifikim personal.

Institucionet ndëshkuese – përmirësuese, nuk disponojnë me evidencën e saktë të perso-
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nave të cilët nuk posedojnë dokumente të identifikimit, kurse mungon edhe azhurnimi nga ana 
e këtyre institucioneve për nga aspekti i inicimit të procedurave për dhënien e letërnjoftimeve 
për personat e dënuar të cilët nuk posedojnë dokumente, gjë që konfirmohet me numrin e 
vogël të procedurave të iniciuara nga ana e institucionit për dallim nga procedurat e iniciuara 
në iniciativë nga vetë personat e dënuar.

Në lidhje me gjendjet e tilla të konstatuara, Avokati i popullit dorëzoi rekomandime deri te 
Drejtoria për përmbarim të sanksioneve dhe deri te Drejtori i ENP “Idrizovë”, gjatë kësaj kërkoi 
që të ndërmerren masat e nevojshme me qëllim të shqyrtimit gjithëpërfshirës të gjendjes lid-
hur me personat e dënuar që nuk posedojnë dokumentet e identifikimit personal, si dhe sak-
tësisht të përcaktohet dhe të dihet  se cili person i udhëzuar për vuajtjen e dënimit me burgim 
është pa dokumente të identifikimit personal.

Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit rekomandoi që të ndërmerren masat me qëllim të 
implementimit të evidencës së saktë dhe azhurnimit të saj në lidhje me personat që gjenden në 
vuajtjen e dënimit me burgim dhe të cilët posedojnë dokumentet për identifikim personal, me 
qëllim të përcjelljes së kohëzgjatjes, përkatësisht të afatit të skadimit të këtyre dokumenteve 
dhe në përputhje me këtë të merren masat e vazhdueshme që tu mundësohet personave të 
dënuar që në kohë të nxjerrin letërnjoftimet e reja ose ti zëvendësojnë ato me afat të skaduar.

Në lidhje me rekomandimet e dhëna, organet e lartpërmendura e informuan Avokatin e 
popullit se janë ndërmarrë aktivitete të caktuara në drejtim të tejkalimit të gjendjes së tillë, në 
atë mënyrë që Drejtoria për përmbarim të sanksioneve ka realizuar kontakte me Ministrinë për 
punë të brendshme dhe me Drejtorinë për evidencën e librave amë, dhe se ky problem është 
në fazë të zgjidhjes, si për nga aspekti teknik, ashtu edhe në pjesën e financave për zbatimin 
e tij.

Personat e dënuar dorëzuan edhe parashtresat në lidhje me vendimet gjyqësore në 
bazë të të cilëve atyre u është përcaktuar dënimi me burgim, për mënyrën dhe procedurën e 
drejtimit të procesit gjyqësorë si dhe për vendimet e sjella nga gjykatat kompetente për masën 
e shqiptuar për paraburgim, dhe për këto raste Avokati i popullit për shkak të mungesës së 
kompetencave nuk ndërmori veprime, por për nga aspekti juridik i këshilloi këta persona për 
modusin me të cilin mund ti mbrojnë të drejtat e tyre.

Nga ana tjetër, në lidhje me parashtresat me të cilat kërkohej që të realizohen bisedime 
me Avokatin e popullit, u kërkuan këshilla në lidhje me transferimin, progresimin, ndërprerjen 
e dënimit dhe shfrytëzimin e favoreve. Avokati i popullit iu përgjigj çdo kërkese të personave 
të dënuar dhe të paraburgosur dhe përderisa vlerësonte se ekziston hapësira për marrjen e 
çfarëdo lloj veprimi, intervenoi në mënyrë përkatëse para organeve kompetente, në raste tjera 
këtyre personave u ofruam këshilla juridike për mënyrën dhe procedurën e shfrytëzimit të tyre.

Në lidhje me miratimin e Ligjit për amnisti, në fillim të periudhës raportuese, personat 
e dënuar dorëzuan parashtresa për faktin se ata nuk kanë qenë të përfshirë me këtë ligj, por 
pas masave të ndërmarra për hulumtimin e çdo rasti në veçanti, nuk u konstatua se në çfarëdo 
mënyre u janë cenuar të drejtat e tyre. Si rezultat i amnistisë, u zvogëlua numri i personave të 
dënuar në disa ENP të caktuara, gjë që në veçanti erdhi në shprehje në institucionet me numër 
më të vogël të personave të dënuar. Përndryshe në lidhje me Ligjin për amnisti, personat e 
dënuar filluan me grevë urie në ENP “Idrizovë” dhe gjatë kësaj ata kërkuan që të përfshihen me 
amnistinë e paralajmëruar në lidhje me ngjarjet në Kuvend. Gjatë kontrollimit të realizuar në 
ENP “Idrizovë”, Avokati i popullit i theksoi drejtorisë së institucionit që vazhdimisht ta përcjellë 
gjendjen shëndetësore të personave të dënuar që grevonin me uri, dhe nëse manifestohet 
përkeqësimi i gjendjes së tyre shëndetësore, të ndërmerren masat për trajtimin e tërësishëm 
shëndetësorë dhe të realizohet sanimi i gjendjes së tyre shëndetësore. Gjithashtu, i këshilloi 
personat e dënuar për pasojat e dëmshme të cilat mund të shkaktohen për shkak të grevës me 
uri, për nga aspekti i gjendjes shëndetësore të tyre. 

Nga parashtresa e dorëzuar deri te Avokati i popullit, u përcaktua se bëhet fjalë për 
kërkesë të adresuar nga një grup (prej rreth 500 persona të dënuar nga ENP “Idrizovë” në 
emër të të gjithë personave të dënuar që vuajnë dënimin e burgimit në institucionet ndëshk-
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uese – përmirësuese, dhe e gjithë kjo në lidhje me amnistinë e të gjithë personave të dënuar. 
Avokati i popullit, duke pasur parasysh faktin se në suaza të Grupit mes partiak parlamen-
tarë, ishte në rrjedhë marrja e aktiviteteve në kuptim të pajtimit, integrimeve dhe reformave, 
Avokati i popullit kërkoi njoftimin se vallë kërkesat e personave të dënuar kanë arritur deri te 
ky grup parlamentarë, vallë janë marrë parasysh dhe për atë se cili është qëndrimi në lidhje me 
të njëjtit. Megjithatë, Ligji u miratua dhe hyri në fuqi, kurse përgjigjja nga grupi mes partiak 
parlamentarë nuk u dorëzua fare.

Një numër i vogël i parashtresave të dorëzuara nga personat e dënuar kishin të bëjnë me 
sjelljen jo profesionale dhe të dhunshme nga ana e Sektorit për sigurime, dhe gjatë veprimit 
në lidhje me të njëjtit Avokati i popullit nuk gjeti elemente për parashtrimin e kërkesës për 
përgjegjësi për sjelljen e tillë nga ana e personave zyrtarë.

Në lidhje me masën që kishte të bëjë me rekomandimin e Avokatit të popullit për 
implementimin dhe realizimin e arsimit fillorë dhe të mesëm, Ministria e drejtësisë 
njoftoi se është përpiluar Strategjia për zhvillim të procesit arsimorë dhe të mësimit 
dhe e njëjta është dorëzuar për marrjen e mendimit deri te të gjitha institucionet e 
përfshira. Në të njëjtën kohë, në procedurë të miratimit është Rregullorja për sis-
tematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë për përmbarim të sanksioneve, në 
suaza të të cilit është sistematizuar vendi i punës për personin përgjegjës për zhvil-
limin e procesit arsimorë në ENP dhe EEP.

Gjithashtu, njoftoi për trajnimet e realizuara për aftësimin profesional të perso-
nave të dënuar në Burgun “Kumanovë”, me seksionin e hapur në Kriva Pallankë, ENP 
“Shtip”, seksioni i femrave në ENP “Idrizovë”, dhe se në Burgun “Ohër” u realizua 
pilot – projekti për kompletimin e arsimit fillor të personave të moshës së mitur, si 
dhe për trajnimet e realizuara për personat e dënuar në Burgun “Tetovë”.

Drejtoria për përmbarimin e sanksioneve na njoftoi se në pajtim me Strategjinë 
Kombëtare për zhvillimin e sistemit penitenciarë dhe Strategjinë për trajnimin e per-
sonelit të burgut, filloi me realizimin e trajnimeve të vazhdueshme për personelin e 
burgut, mes tyre edhe trajnimet për të drejtat e njeriut me qëllim të parandalimit të 
veprimit të keq në kushte të burgjeve.

Rekomandimi që në institucionet ndëshkuese – përmirësuese të sigurohet për-
katësisht në mënyrë përkatëse të adaptohet hapësira për realizimin e pa penguar të 
së drejtës për marrëdhënie personale dhe kontakte në mes fëmijës dhe prindit i cili 
vuan dënimin e burgimit, është implementuar vetëm në ENP “Shtip”.

Avokati i popullit, në mënyrë të vazhduar po e përcjell gjendjen lidhur me fëmijët në EEP 
“Tetovë”, i cili akoma po funksionon në ENP “Ohër” ku fëmijët janë të akomoduar në kushte jo 
përkatëse për nga aspekti i llojit të institucionit, si dhe për nga aspekti i lokalitetit të tij që është 
në afërsi të qytetit, pa kushte përkatëse për mbrojtjen e privatësisë së tyre gjatë realizimit të 
aktiviteteve të përditshme. Si problem shfaqet edhe furnizimi i pamjaftueshëm i hapësirave, 
hapësira e kufizuar për lëvizje, si dhe hapësira me furnizim jo përkatës për arsimimin e tyre, 
plotësimin e kohës së lirë, vendet për argëtim dhe etj. 
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REKOMANDIME

• Të ndërmerren masat për tejkalimin e tërësishëm të mbi ngarkimit numerik 
në suaza të burgjeve, si dhe masat për përmirësimin e kushteve akomoduese 
në pajtim me standardet për vuajtjen e dënimit me burgim, me respektimin e 
dinjitetit human të personave të dënuar.

• Sigurimi i mbrojtjes së rregullt, në kohë dhe të vazhdueshme shëndetësore 
për të gjithë personat e dënuar, përmes një sistemi efikas dhe të zbatueshëm 
të mbrojtjes shëndetësore. Ekipi i institucioneve me personelin përkatës dhe 
profesional mjekësorë, mundësimi i qasjes së rregullt deri te mjeku, si dhe 
furnizimi i ambulancave të burgjeve me aparate përkatëse mjekësore, furnizimi 
i rregullt me medikamentet e domosdoshme dhe etj.

• Të ndërmerren masat për trajnime të vazhdueshme dhe të rregullta të punësu-
arve në suaza të Sektorëve për sigurim dhe ri – socializim në të gjitha insitu-
cionet ndëshkuese – përmirësuese, me qëllim të arritjes së efekteve të duk-
shme gjatë procesit të ri – socializimit.

• Ministria e drejtësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Drejtoria për përm-
barim të sanksioneve në bashkëpunim me Ministrinë për arsim dhe shkencë 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ti ndërmarrin masat e nevojshme me 
qëllim që përfundimisht të implementohet procesi i rregullt arsimorë në suaza 
të ENP dhe EEP.

KONSTATIME
• Në një pjesë të institucioneve ndëshkuese – përmirësuese në shtetin tonë, mbi 

ngarkimi numerik është i zvogëluar në masë të konsiderueshme, por kushtet 
për vuajtjen e dënimit me burgim akoma janë tejet të pavolitshme dhe degra-
duese. 

• Mbrojtja shëndetësore nuk është funksionale. Ambulancat e burgjeve nuk janë 
të ekipuara me personelin përkatës dhe të mjaftueshëm, manifestohet mungesa 
e medikamenteve, si dhe furnizimi me aparaturën përkatëse mjekësore. Proble-
mi nuk është tejkaluar as në ato ENP ku mbrojtja shëndetësore sigurohet sipas 
thirrjes ose 2 herë gjatë javës.

• Nuk ekziston risocializimi efikas në suaza të ENP. Sektorët për sigurim dhe për 
ri – edukim kanë nevojë për trajnimin profesional për respektimin e të drejtave 
të njeriut.

• Edhe më tej nuk është implementuar procesi i rregullt arsimorë, edhe pse është 
përpiluar Strategjia për zhvillimin e procesit arsimorë dhe të mësimit në ENP 
dhe EEP.

• Rekomandimi që në institucionet ndëshkuese – përmirësuese të sigurohet vendi 
për kontakte të drejtpërdrejta të fëmijëve me prindërit – personat e dënuar, 
është implementuar vetën në ENP “Shtip”.
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Avokati i popullit gjatë vitit 2018 në mënyrë aktive e përcolli procesin e realizimit të së 
drejtës zgjedhore, meqenëse gjatë kësaj periudhe u organizua referendumi në nivel shtetërorë. 
Për këtë qëllim, njësoj sikur edhe për çdo cikël zgjedhor, qytetarët në linjën falas të telefonisë, 
patën mundësinë që të paraqesin çfarëdo lloj të shkeljeve në lidhje me të drejtën e votimit 
gjatë shprehjes së lirë të mendimit dhe qëndrimit të tyre në lidhje me pyetjen e referendumit.

Saktë për këtë arsye ishte i zmadhuar edhe numri i paraqitjeve telefonike, si dhe numri 
i parashtresave për mbrojtjen e së drejtës zgjedhore. Ashtu që, gjatë kësaj periudhe u par-
ashtruan 35 parashtresa, prej tyre 26 kishin të bëjnë me kufizimet dhe shkeljet e së drejtës 
zgjedhore për shkak të shlyerjes nga Lista zgjedhore, 6 për sigurimin e së drejtës për pagesën 
e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore, 2 parashtresa për parregullsi gjatë funk-
sionimit të organeve zgjedhore dhe 1 për shqetësim nga organizatat që realizojnë anketat në 
lidhje me zgjedhjet.

Analizat e gjendjes së përcaktuar nga Avokati i popullit në bazë të procedurës së realizuar 
në lidhje me parashtresat e dorëzuara dhe përcjellja e procesit zgjedhorë në tërësi, sërish tr-
egon se numri më i madh i personave (jo zyrtarisht më shumë se 40.000) edhe pse në ditën 
e votimit posedonin letërnjoftime të vlefshme/pasaporta, për shkak të arsyetimeve të vazh-
dueshme të natyrës formale në lidhje me lëshimet e sistemit, të cilët pasojnë nga mungesa e 
koordinimit të Komisionit Shtetërorë zgjedhor (KSHZ) me Ministrinë për punë të brendshme 
(MPB) dhe me organet tjera, shlyhen nga Lista zgjedhore dhe me këtë u hiqet e drejta zgjed-
hore dhe vihen në një pozitë të pa barabartë me qytetarët tjerë.

Për këto arsye, e drejta zgjedhore u kufizohet edhe personave të cilët në ditën e shpalljes 
së zgjedhjeve / referendumit nuk kanë poseduar dokumente të vlefshme për identifikim per-
sonal, përkatësisht të njëjtit nuk i kanë përtërirë pas shpalljes së zgjedhjeve/referendumit, pas 
përfundimit të kontrollimit publik ose pas përmbylljes së Listës zgjedhore. KSHZ në mënyrë të 
njëjtë, vepron edhe me personat të cilët kanë mbushur 18 vite gjatë kësaj periudhe kohore.

Ky problem i cili me vite të tëra shkakton shkeljen e së drejtës zgjedhore, pason për shkak 
të metodologjisë për përpilimin e listës zgjedhore.

Përkatësisht, nga MPB deri në KSHZ, pa ekzistimin e ndonjë shkaku racional dhe qëllimi 
përkatës i cili do të arrihej me mënyrën e tillë të veprimit, janë dërguar të dhënat në të cilat 
kanë munguar emrat e të gjithë atyre qytetarëve, të cilët në ditën e votimit do të posedojnë 
letërnjoftime të skaduara ose të pavlefshme. Këto të dhëna, në pajtim me metodologjinë refle-
ktohen në Listën zgjedhore dhe të gjithë ata që mungojnë në suaza të të dhënave të MPB-së, 

TË DREJTAT ZGJEDHORE

• Sipas shembullit të ENP “Shtip”, të sigurohet përkatësisht në mënyrë përkatëse 
të adaptohet hapësira edhe në institucionet tjera ndëshkuese – përmirësuese 
me qëllim të realizimit të papenguar të së drejtës së marrëdhënieve personale 
dhe të kontakteve të drejtpërdrejta fëmijë – prindër (persona të dënuar) në 
pajtim me interesin e fëmijëve dhe të drejtën e realizimit të kontakteve dhe 
raporteve të drejtpërdrejta me prindin me të cilin jeton.
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mungojnë dhe shlyhen edhe nga lista, përkatësisht këta persona nuk mund të votojnë, pa dal-
lim se këta qytetarë do të nxjerrin letërnjoftimin / pasaportën ose të njëjtit do ti përtërinë gjatë 
periudhës mes përmbylljes së listës dhe hapjes së vendeve të votimit. Në këtë segment, nuk 
ekzistojnë kurrfarë arsyetime edhe për faktin se KSHZ gjatë fushatës zgjedhore/fushatës për 
referendum, fare nuk ndërmori kurrfarë veprime së paku që ti ftojë këta persona, ti informojë 
se janë të shlyer nga Lista zgjedhore dhe tu sugjerojë se çfarë duhet të bëjnë që ta shfrytëzo-
jnë të drejtën e votimit.

Lëshimet e tilla edhe pse po ndodhin gjatë më shumë cikleve zgjedhore, akoma janë 
evidente, Kodi zgjedhor ende nuk është i ndryshuar dhe për këtë arsye një numër i madh i 
qytetarëve nuk ka kurrfarë faji edhe më tej mbeten pa të drejtën që ta shfrytëzojnë të drejtën 
e tyre të votimit.

Avokati i popullit në pajtim me autorizimet kushtetuese dhe autorizimet që pasojnë nga 
Ligjit për Avokatin e popullit, gjatë vitit raportues në lidhje me këtë dhe problemet tjera të 
konstatuara, duke përfshirë këtu edhe diskriminimin gjatë realizimit të së drejtës zgjedhore 
për disa prej kategorive të veçanta të qytetarëve (të sëmurët dhe të pamundshmit, personat e 
verbër dhe personat me shikim të dëmtuar), deri te Qeveria dorëzoi edhe raportin e posaçëm 
për realizimin dhe mbrojtjen e së drejtës zgjedhore, në të cilin janë të përfshira rekomandimet 
lidhur me tejkalimin e gjendjeve të konstatuara, me propozimin e zgjidhjeve përkatëse.

Gjatë kësaj, përskaj përgjigjeve formale se gjatë përpilimit të ndryshimeve dhe plotësi-
meve të Kodit zgjedhorë do të merren parasysh rekomandimet e dhëna nga Avokati i popullit, 
deri më tani praktikisht asgjë nuk është realizuar.

Po e njëjta vlen edhe për nga aspekti i masave të miratuara nga Kuvendi, në lidhje me 
realizimin e rekomandimeve në fushën e “Të drejtave zgjedhore”.

Më konkretisht, Ministria e drejtësisë informon se është formuar grupi punues 
mes resorëve për përgatitjen e Kodit zgjedhor me qëllim që të tejkalohen të gjitha 
dobësitë dhe problemet e konstatuara, duke i përfshirë edhe problemet e konstatuara 
nga Avokati i popullit. Në këtë drejtim, si lëndë e ndryshimeve të diskutuara duhet 
të jenë edhe çështjet lidhur me listën zgjedhore, mundësimin e kushteve për votim 
nga ana e personave me pengesa, personat e akomoduar në institucione, familje 
përkujdesuese dhe etj., si dhe parandalimi i institucioneve që të keqpërdoren për qël-
lime partiake gjatë periudhës para dhe gjatë procesit zgjedhorë, por gjatë vitit 2018, 
ndryshime të tilla fare nuk janë propozuar.

KONSTATIME
• Për shkak të metodologjisë së përpilimit të Listës zgjedhore, një numër i madh 

i qytetarëve në vazhdimësi janë të kufizuar për nga aspekti i realizimit të së 
drejtës së tyre zgjedhore.

• Për shkak  të mënyrës së papërshtatshme të votimit dhe mungesës së qasjes 
deri te vendet e votimit, po vazhdon diskriminimi gjatë realizimit të së drejtës 
së votimit për personat me pengesa trupore, për personat e verbër, për person-
at me shikim të dëmtuar dhe për personat e kategorisë së personave të sëmurë 
dhe të pamundshëm.
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• Të realizohet ndryshimi dhe plotësimi i Kodit zgjedhor me qëllim që Ministria 
për punë të brendshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut deri te Komisioni 
shtetërorë zgjedhorë të dorëzoj raportin pas përmbylljes së Listës zgjedhore, 
me të dhënat për numrin e letërnjoftimeve të përtërirë ose të letërnjoftimeve 
tërësisht të reja, për personat të cilët në ndërkohë kanë hyrë në moshën e 
pjekurisë.

• Në drejtim të trajtimit të barabartë dhe të mbrojtjes nga diskriminimi në çfarë-
do lloj baze të paraparë me ligj, marrjen e masave përkatëse për nga aspekti 
normativ dhe teknik për evitimin e të gjitha kufizimeve dhe adaptimeve të 
infrastrukturës dhe hapësirës për personat e verbër, personat me shikim të 
dëmtuar, personat me pengesa fizike, si dhe për personat e kategorisë së të 
sëmurëve dhe personave të pamundshëm, që të mund ta realizojnë të drejtën 
e tyre zgjedhore.

Gjatë vitit 2018, edhe pse me intensitet të zvogëluar, kriza e refugjatëve dhe veprimi me 
refugjatët / emigrantët që transitojnë ose ndalen në shtetin tonë, u bë fokus i monitorimit nga 
ana e Avokatit të popullit. Gjatë kësaj, janë realizuar gjithsej 31 vizita, prej tyre 8 vizita në 
Qendrën pranuese për shtetasit e huaj në Gazi Babë, 5 vizita në Qendrën pranuese për kërk-
uesit e azilit në Vizbeg, 8 vizita në Qendrën pranuese transitore “Vinojug”, 8 vizita në Qendrën 
pranuese transitore “Tabanoc” dhe 2 vizita në Shtëpinë e sigurt për akomodimin e kategorisë 
së personave të cenuar. Gjatë këtyre vizitave, u realizua monitorimi i kushteve materiale dhe 
shëndetësore në qendrat, si dhe kontrollimi i mënyrës se si veprohet me refugjatët dhe niveli i 
respektimit të të drejtave të tyre.

Gjatë përcjelljes së gjendjeve në periudhën raportuese, pa mëdyshje mund të konstato-
het se gjatë vitit 2018 u manifestua zmadhimi i migrimeve të parregullta në territorin e Repub-
likës, dukuri kjo e përcjellë me raste të shpeshta të dëbimeve jo formale dhe me deportimet 
kolektive të refugjatëve / emigrantëve, informime të pamjaftueshme të refugjatëve të ndaluar 
në Qendrën pranuese të shtetasve të huaj në Gazi Babë për nga aspekti i procedurave në të 
cilët janë të përfshirë, si dhe ndryshimet në kornizën juridike me miratimin e Ligjit të ri për 
mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme dhe të Ligjit për shtetasit e huaj.

Gjatë vizitave në Qendrën pranuese për shtetasit e huaj në Gazi Babë. Avokati i popul-
lit konstatoi se nuk janë implementuar rekomandimet e përfshira në Raportin vjetor për vitin 
2017, dhe nga bisedimet me personat e ndaluar në këtë Qendër u konkludua se për shkak të 
faktit se nuk është angazhuar përkthyesi, barriera gjuhësore gjatë komunikimit me autoritetet 
zyrtare dhe personat e ndaluar akoma mbetet si një prej problemeve më të mëdha. Më tutje, 
nuk respektohet e drejta e shëtitjeve në ajër të pastër e personave të ndaluar edhe pse kjo e 
drejtë është e paraparë në Rregulloren e rendit të shtëpisë në Qendrën pranuese për shtetasit 
e huaj, dhe në këtë kontekst nuk mund të pranohen arsyetimet se kjo ka të bëjë me mungesën 
e personave zyrtarë në ndërrime. Personat e ndaluar në suaza të Qendrës për pranimin e 

TË DREJTAT E REFUGJATËVE/MIGRANTËVE
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shtetasve të huaj nuk janë të informuar në masë të mjaftueshme për shkakun e ndalimit të 
tyre, e as për procesin e kthimit të detyruar dhe destinimin ku do të kthehen. Përskaj të lart-
përmendurës, në suaza të Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj nuk ekziston sistemi për 
ankesa dhe parashtresa nga ana e personave të ndaluar, përmes të cilit do të mund ta njoftojnë 
drejtuesin për të gjitha problemet dhe kufizimet e të drejtave me të cilat ballafaqohen të njëjtit.

Gjatë vitit 2018 u miratuan Ligji për mbrojtje ndërkombëtare dhe për mbrojtje të për-
kohshme si dhe Ligji për shtetasit e huaj, që janë të rëndësisë esenciale për rregullimin e të 
drejtave dhe obligimeve të refugjatëve, kërkuesve të azilit dhe shtetasve të huaj në shtetin 
tonë. Përkatësisht, me Ligjin për mbrojtje ndërkombëtare dhe për mbrojtje të përkohshme 
janë tejkaluar një pjesë e dispozitave kontestuese të Ligjit për azil dhe për mbrojtje të për-
kohshme, me të cilët kufizohej e drejta e bashkimit familjarë dhe qasja deri te procedura efek-
tive për azil. Sipas zgjidhjes së re ligjore, e drejta e bashkimit familjarë me anëtarët e familjes 
më të ngushtë, personi statusin e refugjatit e fiton pas fitimit të statusit të tillë, kurse personi 
nën mbrojtje subsidiare këtë status e fiton pas dy viteve nga fitimi i statusit të personit nën 
mbrojtje subsidiare.

Sipas Avokatit të popullit edhe pse kjo zgjidhje është më e volitshme nga ajo që ishte e 
paraparë më parë në Ligjin për azil dhe për mbrojtje të përkohshme, dhe me të njëjtin nuk 
shkaktohen shkelje të direktivave evropiane, prapëseprapë kufizimet kohore për nga aspekti i 
realizimit të së drejtës për bashkim familjarë, tërësisht nuk janë në dobi të këtyre personave.

Përndryshe, Ligji i ri për mbrojtje ndërkombëtare dhe për mbrojtje të përkohshme para-
shikon që si bazë për përkatësinë e një grupi të caktuar social, dhe me këtë edhe si shkak për 
përndjekjen në këtë bazë, të konsiderohet orientimi seksual dhe elementet lidhur me gjininë 
dhe me identitetin gjinorë. Përskaj të lartpërmendurës, si risi e këtij ligji është mundësia për 
kufizimin e lirisë së lëvizjes së kërkuesve të së drejtës së azilit, gjë që në praktikë po zbatohet 
në suaza të qendrës për pranimin e shtetasve të huaj, ku ndalohen kërkuesit e azilit, duke u 
thirrur në rastet e skajshme të parapara me ligj.

Avokati i popullit shpreh brengosjen për dispozitat e tilla, për faktin se “rastet e skajshme” 
të cilat janë të theksuara në nenin 63 paragrafin 2 nuk janë mjaft precize, dhe lihet mundësia 
për veprim arbitrarë të organeve kompetente. Edhe pse kjo mundësi ligjore është në pajtim me 
të drejtën evropiane, prapëseprapë mungojnë garancitë për të drejtat e kërkuesve të azilit, që 
janë paraparë në Direktivën 2013/33/ЕУ.

Qendra për pranimin e shtetasve të huaj, për nga aspekti infrastrukturorë nuk ekzistojnë 
kushtet për ndalimin dhe kufizimin e lirisë së kërkuesve të azilit dhe të kategorisë së person-
ave të cenuar, dhe si baza më të shpeshta që theksohen në Aktvendimet për masën e kufizi-
mit të lirisë së lëvizjes së kërkuesve të azilit, janë për shkak të përcaktimit të identitetit dhe 
kërcënimit mbi sigurinë kombëtare. Përkundër kësaj, Avokati i popullit si pozitive e vlerëson 
zvogëlimin e numrit të personave të ndaluar në Qendrën si dëshmitarë gjatë procedurë penale.

Në qendrën për pranimin e kërkuesve të azilit në Vizbeg, gjatë këtij viti janë regjistruar 
gjithsej 299 kërkues të azilit, prej tyre 4 janë me statusin e personit nën mbrojtje subsidiare, 
dhe asnjëri prej personave nuk ka fituar statusin e refugjatit.

Në Qendrën pranuese për kërkuesit e azilit me sistematizimin e ri është paraparë që të 
angazhohet mjeku i cili për çdo ditë do të jetë i pranishëm në këtë qendër dhe do të jetë në dis-
pozicion të kërkuesve të azilit. Janë miratuar edhe rregulloret e reja me qëllim të përmirësimit 
për nga aspekti i funksionimit të Qendrës, gjithashtu është vendosur edhe video – mbikëqyrja 
në pjesën e brendshme dhe të jashtme të qendrës për pranimin e kërkuesve të azilit. Sipas 
njohurive, në rrjedhë janë aktivitetet ndërtimore për rekonstruksionin e plotë të kapaciteteve 
akomoduese, dhe në një pjesë të këtyre hapësirave është paraparë edhe akomodimi i katego-
rive të personave të cenuar.

Ligji i ri për shtetasit e huaj është i harmonizuar me legjislativin evropian, por zbatimi i tij 
është i prolonguar për një vit, një periudhë kjo gjatë së cilës duhet të përcaktohen procedurat, 
obligimet e institucioneve dhe personave të cilët duhet të vepron në pajtim me të njëjtin.
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 Përskaj këtyre dy ligjeve që shfaqen si risi, gjatë vitit 2018, më saktë në muajin korrik, 
shteti ynë e ratifikoi Konventën e Stambollit me të cilën njihet dhe pranohet dhuna gjinore si 
shkak ligjorë për kërkesën e azilit në shtetin e sigurt.

Në lidhje me implementimin e masës në lidhje me rekomandimin për përmirësim 
e kushteve në suaza të Qendrës për shtetasit e huaj, i cili do ti përmbush standardet 
ndërkombëtare për ndalimin e shtetasve të huaj, Qeveria na njoftoi se rekomandimi 
është në fazë të implementimit, gjatë kësaj në rrjedhë janë aktivitetet lidhur me 
ndërtimin e objektit të ri për Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj. Në suaza të 
projektit të IOM “Fuqizimi i kapaciteteve kombëtare në fushën e azilit, migrimeve 
dhe tregtisë me njerëzit” është angazhuar eksperti ndërkombëtarë i cili do të kryej 
analizën e propozim – dizajnit të Qendrës së re për pranimin e shtetasve të huaj, 
kurse për nga aspekti i nivelit të përmbushjes së standardeve ndërkombëtare për 
akomodimin e kategorive të ndryshme të shtetasve të huaj në të njëjtin.

Është vepruar në lidhje me rekomandimin për ndryshimin e rregullativës ligjore 
për nga aspekti i të drejtave të refugjatëve/emigrantëve dhe është miratuar Ligji i 
ri për mbrojtje ndërkombëtare dhe për mbrojtje të përkohshme, me të cili realizohet 
niveli i lartë i harmonizimit të direktivave evropiane në fushën e azilit, përkatësisht 
mbrojtjes ndërkombëtare.

KONSTATIME
• Nuk është zgjidhur problemi lidhur me deportimet grupore të cilat Ministria për 

punë të brendshme i realizon në kufirin jugor me Republikën e Greqisë, pa kur-
rfarë formalitete dhe pa respektimin e procedurave të parapara ligjore.

• Në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj, ndalohen personat që janë 
kërkues të azilit edhe pse Qendra nuk i përmbush standardet ndërkombëtare 
për ndalime, kurse aktvendimet e miratuara nga ana e Ministrisë për punë të 
brendshme nuk përfshijnë arsye mjaftë të qarta dhe të arsyetuara për bazën ju-
ridike në lidhje me ndalimet.

• Mungesa e përkthyesit në Qendrën për shtetasit e huaj e vështirëson komuni-
kimin në mes autoriteteve zyrtare dhe personave të ndaluar, gjë që rezulton 
me informimin e pamjaftueshëm të personave gjatë procedurave në të cilat ata 
janë të përfshirë (procedura penale, procedura kundërvajtëse ose procedura për 
kthimin e detyruar).

• Personave të ndaluar në suaza të Qendrës për pranimin e shtetasve të huaj 
në Gazi Babë, nuk u mundësohet shfrytëzimi i së drejtës së tyre që të dalin në 
shëtitje në ajër të pastër edhe pse kjo e drejtë u është e garantuar në pajtim 
me Rregulloren për rendin e shtëpisë të Qendrës për pranimin e shtetasve të 
huaj.

• Në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj, nuk ekziston sistemi i ankesave 
dhe parashtresave dhe me këtë personat e ndaluar janë të kufizuar për nga 
aspekti që të kërkojnë mbrojtje.
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• Gjatë realizimit të kthimit të detyruar të refugjatëve, të respektohen të drejtat 
e refugjatëve që janë të garantuara me legjislativin ndërkombëtarë dhe atë 
vendor, procedurat të realizohen në pajtim me procedurat e parapara dhe për 
të njëjtit të drejtohet evidenca zyrtare.

• Të implementohen alternativa funksionale dhe efikase me të cilat do të evitohet 
ndalimi i kërkuesve të azilit me masën e kufizimit të lirisë së lëvizjes në vendet 
në të cilët nuk janë të përmbushur standardet ndërkombëtare për ndalimin e 
kërkuesve të azilit. Në Aktvendimet e Ministrisë për punë të brendshme, me 
të cilat shqiptohet masa e kufizimit të lirisë së lëvizjes për kërkuesit e azilit 
dhe ndalimi i tyre, qartë të theksohen shkaqet në lidhje me bazën juridike për 
shfrytëzimin e kësaj mase si rrethanë përjashtuese

• Të ndërmerren masat për sigurimin e përkthyesit në suaza të Qendrës për pra-
nimin e shtetasve të huaj me qëllim të komunikimit të papenguar dhe efikas në 
mes autoriteteve zyrtare në Qendrën dhe personat e ndaluar, me qëllim të in-
formimit të tërësishëm dhe në kohë për të drejtat por edhe për çështjet lidhur 
me statusin e tyre.

• Personave të ndaluar në Qendrën për pranimin e shtetasve të huaj “Gazi Baba” 
tu mundësohet realizimi i së drejtës për ajër të pastër në suaza të Qendrës në 
pajtim me Rregulloren për rendin e shtëpisë.

• Të implementohet sistemi funksional për ankesa dhe parashtresa për personat 
e ndaluar, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tyre. 

Gjatë vitit raportues 2018, është karakteristik zmadhimi i numrit të parashtresave të 
dorëzuara nga qytetarët që kanë të bëjnë me kërkesat për qasje të lirë deri te informacionet e 
karakterit publik, për të cilët organet shtetërore nuk kanë vepruar, përkatësisht nuk kanë dorë-
zuar përgjigje. Gjithashtu, një numër i madh i parashtresave që janë dorëzuar nga qytetarët 
deri te Avokati i popullit, njësoj sikur edhe gjatë vitit të kaluar, kishin të bëjnë me mos pranimin 
e përgjigjeve në lidhje me kërkesat, parashtresat ose propozimet e tyre.

Avokati i popullit, duke vepruar në lidhje me këto parashtresa dhe pas shqyrtimit të çdo 
parashtrese në veçanti, organeve të drejtorisë shtetërore u theksoi për obligimin që të dorëzoj-
në njoftime për kërkesat e pranuara të cilat kanë të bëjnë me qasjen e lirë deri te informacionet 
me karakter publik, gjithashtu nga organet deri te të cilët u parashtruan kërkesat, parashtresat 
ose propozimet, Avokati i popullit kërkoi që të informohet për shkaqet për të cilët nuk është 
vepruar. Gjatë kësaj, Avokati i popullit institucioneve u theksonte për obligimin që kanë për tu 
përgjigjur në afat të përcaktuar ligjor në lidhje me kërkesat e parashtruara.

Njësoj sikur edhe gjatë vitit 2017, një numër i madh i parashtresave kishin të bëjnë me 
mos veprimin e Agjencisë për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Në parash-
tresat, qytetarët reaguan në lidhje me mos veprimin me kohë në lidhje me kërkesat e tyre për 

TË DREJTAT TJERA
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pagesën e subvencioneve lidhur me bujqësinë. Pjesa më e madhe e parashtresave u zgjidhën 
pozitivisht, në favor të qytetarëve.

Gjatë veprimit në lidhje me parashtresat që ishin jashtë fushëveprimit të punës së tij, 
Avokati i popullit u ndihmoi parashtruesve përmes këshillave se si ti mbrojnë të drejtat e tyre. 

Avokati i popullit, duke u udhëhequr nga nevoja që të sigurohet realizimi i pa penguar i 
të drejtave të qytetarëve që pësuan dëme materiale nga vërshimet e vitit 2016 në rajonin e 
Shkupit dhe të Tetovës, ndërmori një sërë veprimesh edhe gjatë vitit 2018.

Në këtë mënyrë, Avokati i popullit me shkresa përkatëse disa herë gjatë vitit 2018 iu drej-
tua Komisionit për realizimin e vlerësimit të dëmeve mbi pronën e patundshme dhe të tund-
shme në territoret e përfshira nga moti i ligë dhe nga vërshimet që kapluan rajonin e Shkupit 
dhe të Tetovës, me ç’rast kërkoi që në suaza të autorizimeve si Komision i formuar nga ana 
e Qeverisë, të ndërmerr masat për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara, për çdo lëndë në 
veçanti.

Duke vepruar në lidhje ne kërkesat e lartpërmendura, Avokati i popullit nga ana e Komi-
sionit u njoftua se Qeveria ka realizuar zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Komisionit, për vlerësimin 
dhe për përcaktimin e lartësisë së dëmeve mbi pronën e patundshme dhe të tundshme në ter-
ritoret e rajonit të Shkupit dhe të Tetovës për shkak të vëllimit të zmadhuar të reshjeve dhe 
vërshimeve, të formuar me Aktvendimin e datës 13.06.2017, gjatë kësaj u theksua se zgjedhja 
e përbërjes së re të personelit të Komisionit, është shkaku i ngecjeve gjatë funksionimit të këtij 
trupi.

Gjithashtu, Avokati i popullit u njoftua se përbërja e mëparshme e personelit të Komi-
sionit, nuk ka realizuar pranim – dorëzimin e lëndëve me Komisionin e ri të formuar. Që të 
mund të veproj dhe vendos Komisioni në lidhje me kërkesat e dorëzuara për pagesën e dëmeve 
të vlerësuara, paraprakisht është dashur të disponojnë me dokumentacionin e tërësishëm në 
lidhje me kërkesat dhe se pasi ti dorëzohen dokumentet e nevojshme Komisionit, në lidhje me 
të cilët do të mund të veproj i njëjti do ta njoftojë Avokatin e popullit në mënyrë plotësuese për 
rrjedhën e procedurave dhe për përfundimin e tyre.

Edhe pse kaloi një periudhë e gjatë kohore, Komisioni nuk dorëzoi njoftimin në lidhje me 
kërkesat tona, për këtë arsye Avokati i popullit deri te Kryetari i Komisionit për realizimin e 
vlerësimit të pronës së palëvizshme dhe të lëvizshme në territoret e kapluar nga moti i lig në 
rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, dorëzoi ftesën për bisedime me qëllim të ofrimit të informa-
cionit për rrjedhën e procedurave, përkatësisht informacionin për kërkesat e Avokatit të popullit 
që janë dorëzuar deri te Komisioni, megjithatë Kryetari i Komisionit nuk iu përgjigj ftesës. Prej 
këtu, takimi i kërkuar nuk u realizua.

Në bazë të gjendjeve të tilla, dhe me qëllim të pengimit të shkaktimit të pasojave të më-
tutjeshme në lidhje me të drejtat e interesave juridike të drejtpërdrejta të parashtruesve të 
ankesave, Avokati i popullit në pajtim me autorizimet e veta e informoi dhe kërkoi nga Qeve-
ria që të ndërmerr masa për tejkalimin e gjendjes së konstatuar në lidhje me mos veprimin e 
Komisionit për realizimin e vlerësimit të pronës së palëvizshme dhe të lëvizshme në territoret 
e përfshira nga moti i ligë dhe nga vërshimet në rajonin e Shkupit dhe Tetovës në lidhje me 
kërkesat e Avokatit të popullit dhe për rrjedhojën e procedurës të njoftohet në një afat sa më 
të shkurtër kohorë.

Qeveria e njoftoi Avokatin e popullit se në bazë të neneve 143, 144 dhe 146 të Ligjit për 
mbrojtje dhe shpëtim, Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin e lartësisë së dëmeve mbi 
pronën e palëvizshme dhe të lëvizshme në territorin e rajonit të Shkupit dhe të Tetovës për 
shkak të vëllimit të zmadhuar të reshjeve dhe vërshimeve i janë ndaluar kompetencat për re-
alizimin e vlerësimit dhe përcaktimit të lartësisë së dëmeve mbi pronën e palëvizshme dhe të 
lëvizshme në territoret e rajonit të Shkupit dhe të Tetovës, për shkak të vëllimit të zmadhuar 
të reshjeve dhe vërshimeve dhe për këtë është dorëzuar Informacioni deri te Qeveria për ndër-
prerjen e kompetencave në bazë të fuqisë ligjore të Komisionit për vlerësimin dhe përcaktimin 
e lartësisë së dëmeve mbi pronën e palëvizshme dhe të lëvizshme në territorin e rajonit të 
Shkupit dhe të Tetovës, për shkak të vëllimit të zmadhuar të reshjeve dhe vërshimeve.
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Me këtë, dhjetëra persona dhe familje mbetën në mënyrë plotësuese të dëmtuar për fak-
tin se përmes rrugës institucionale nuk ia dolën që të fitojnë zhdëmtimin për dëmet e pësuara 
nga moti i ligë. Duke pasur parasysh gjendjen e tillë, si dhe rrethanat se Avokati i popullit nuk 
posedon autorizime që të ndërmerr veprime dhe masa për sigurimin e të drejtave të vëllimit 
më të madh dhe në mënyrë tjetër nga mënyra e përcaktuar në Kushtetutën dhe në ligjet për-
katëse, në lidhje me ndonjë të drejtë të veçantë të qytetarëve të vendos në mënyrë meritore, e 
as që ti rishqyrtojë, vlerësojë ose ndryshojë vendimet e miratuara nga organet dhe organizatat 
tjera, Avokati i popullit nuk kishte bazë për veprim të mëtutjeshëm, dhe gjatë kësaj tërësisht u 
shtjerrën autorizimet e Avokatit të popullit që janë përcaktuar me Ligjin për Avokatin e popullit.

Në pajtim me Informacionin e Qeverisë, në lidhje me realizimin e rekomandi-
meve të dhëna nga Avokati i popullit për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara që 
janë të përfshira në Raportin e Avokatit të popullit nga ana e organeve të adminis-
tratës shtetërore, të miratuar nga ana e Kuvendit, Qendra për menaxhim me krizat 
është e detyruar për Implementimin e Numrit të vetëm Evropian për thirrjet urgjente 
Е 112. Në bazë të Informacionit të lartpërmendur dhe të rekomandimeve të miratu-
ara, pritet që pjesa më e madhe e aktiviteteve të përfundojnë deri në fund të vitit 
2019.

Në lidhje me rekomandimin  e dhënë në lidhje me ndarjen e më shumë mjeteve 
për subjektet e sistemit për menaxhim me krizat, meqenëse shpesh ndodh që për 
shkak të mungesës së mjeteve këto institucione gjatë kohës së gjendjeve të krizave  
punët të mos i kryejnë në kohën dhe në cilësinë e duhur, Qeveria në Informacionin 
nuk thekson kurrfarë masa dhe aktivitete konkrete.

KONSTATIME
• Edhe përskaj kornizës ekzistuese juridike e cila e rregullon çështjen lidhur me 

veprimin në lidhje me parashtresat dhe propozimet, organet e administratës 
shtetërore dhe organet dhe organizatat me autorizime publike, nuk po vepro-
jnë në kohë në lidhje me kërkesat e qytetarëve e as që u ofrojnë informacione 
kthyese.

• Një pjesë e qytetarëve të dëmtuar nga moti i ligë i muajit gusht të vitit 2016, 
nuk ia dolën që përmes rrugës institucionale të zhdëmtohen për dëmet e pësu-
ara. Komisioni “Ad hok” për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet 
që kapluan rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, nuk ia doli që ti zgjidhë të gjitha 
kërkesat në afatin e paraparë me ligj për ekzistimin dhe për shuarjen e punës 
së Komisionit “Ad hok”, shumë çështje lidhur me vërshimet mbetën të pazgjid-
hura.
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• Organet e administratës shtetërore dhe organet dhe organizatat me autorizime 
publike në kohë të veprojnë në lidhje me kërkesat e qytetarëve duke u dorë-
zuar përgjigjet me shkrim. Nevojitet analiza e kornizës ekzistuese juridike dhe 
zhvillimi i zgjidhjeve të reja dhe më përkatëse për implementimin e mekaniz-
mave më konkrete për mbrojtjen e së drejtës së garantuar me kushtetutë për 
parashtrimin e ankesave dhe për pranimin e përgjigjes në lidhje me të njëjtat.

• Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbaj debatin mbikëqyrës për 
pasojat nga vërshimet në rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, si dhe për punën 
e Komisionit për realizimin e vlerësimit të dëmeve mbi pronën e palëvizshme 
dhe të lëvizshme në territoret e përfshira nga moti i ligë dhe nga vërshimet në 
rajonin e Shkupit dhe të Tetovës. 

Përcjellja e punës së pushtetit lokal dhe i sjelljes së qytetarëve ndaj këtij pushteti dësh-
mon se akoma është e pranishme pjesëmarrja e pamjaftueshme e qytetarëve në procesin e 
krijimit të politikave lokale. Për këtë arsye, nuk duhet të befasojë fakti që qytetarët nuk kanë 
besim në pushtetin lokal, nuk besojnë se i njëjti ka vullnet që ta praktikojë pushtetin në interes 
të tyre, përkatësisht në drejtim të plotësimit të kërkesave dhe për përcaktimin e prioriteteve 
të tyre.

Saktë për këtë arsye, nevojitet që pushteti lokal të bëjë përpjekje më të mëdha që ti 
përafrohet qytetarëve, të zmadhohet besimi dhe përmes avancimit të procesit të komunikimit 
me qytetarët, më mirë të kuptohen kërkesat dhe problemet e tyre.

Avokati i popullit, edhe me këtë rast thekson se vetëqeverisja lokale duhet të bazohet mbi 
postulatet të cilat qytetarit i garantojnë drejtësi, mundësi të barabarta, besim, tolerancë dhe 
respektim, meqenëse me qasjen dhe raportin e tillë pushteti lokal do të bëhet servisi publik i 
tyre dhe se në këtë mënyrë qytetarët do të kenë besimin e plotë në kapacitetet dhe efikasitetin 
e tij.

Në këtë pjesë të Raportit vjetor, Avokati i popullit do ti prezantoj shqyrtimet në lidhje me 
nivelin e realizimit të të drejtave të qytetarëve para pushtetit lokal sipas fushave përkatëse, 
që janë nën kompetenca të vetëqeverisjes lokale, dhe për të cilat qytetarët kanë parashtruar 
ankesat para zyrave rajonale në Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip.

VETËQEVERISJA LOKALE

Përcjellja e gjendjeve në fushën e avancimit të hapësirave përmes miratimit të planeve të 
përgjithshme dhe të planeve të detajuara urbanistike edhe më tej nuk rezulton me përmirësimin 
e gjendjeve, krahas gjendjeve të konstatuara gjatë viteve të kaluara. Përkatësisht, pushteti 
lokal gjatë miratimit të planeve të lartpërmendura urbanistike, më shpesh udhëhiqet nga in-

Urbanizmi dhe ndërtimet
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teresat afariste, në vend që të udhëhiqet nga nevojat urbane të banorëve, në interesin e të 
cilëve duhet ti miratojë vendimet. Përderisa, anketat publike gjatë miratimit të planeve edhe 
më tej paraqesin formalitetin e pastër, pa kurrfarë efekti, për faktin se nuk pranohen kërkesat 
e as vërejtjet e qytetarëve, dhe me këtë pengohet e drejta që vetë qytetarët të ndikojnë mbi 
zgjidhjet arkitektonike – urbanistike të hapësirës në të cilën ata drejtpërdrejtë jetojnë. 

Për shkak të gjendjeve të tilla dhe për shkak të pjesëmarrjes formale të qytetarëve në 
procesin e miratimit të planeve urbanistike, qytetarët në një numër gjithnjë e më të vogël 
marrin pjesë në këtë procedurë, dhe vërejtjet e adresuara gjatë anketimeve i japin vetëm ata 
qytetarë të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë janë të përfshirë me planin.

Edhe pse Avokati i popullit në mënyrë të vazhduar thekson faktin se pushtetet lokale 
duhet ta respektojnë obligimin ligjorë për revidimin e PDU-ve në çdo 5 vite, dhe nëse të njëjtit 
nuk dëshmohen se janë në interes të popullatës lokale, ose në rastet kur të njëjtit nuk mund të 
realizohen, në kohën e duhur duhet të ndryshohen, prapëseprapë një gjë e tillë nuk po ndodh 
(me përjashtime në Komunën Qendër u iniciua aktiviteti në këtë drejtim).

Si nxitje e veçantë e pushtetit lokal për revidimin e PPU-ve tani më të miratuar dhe përmes 
tyre edhe revidimin e PDU-ve pritej nga Ligji për gjelbërimin urban i cili u miratua gjatë muajit 
janar të vitit 2018, dhe i cili paralajmërohej si revolucion në planifikimin urbanistik, me të cilin 
do të shpëtoheshin komunat nga kaosi betonik – urbanistik dhe nga ndotja. I rëndësishëm në 
këtë ligj është fakti se me të njëjtin është përcaktuar se në procesin e planifikimit urbanistik, 
gjatë përgatitjes së Planit të përgjithshëm urbanistik, nevojitet që të sigurohet 25 m2 të gjel-
bërimit për kokë të banorit, në suaza të përfshirjes planifikuese të qytetit, si dhe obligimi që 
gjatë përgatitjes së planeve të detajuara urbanistike dhe të projekteve urbanistike – arkitek-
tonike, të sigurohet së paku 20 % e gjelbërimit për çdo parcelë ndërtimore, kurse në parcelat 
tanimë të ndërtuara të bëhet kompensimi, përkatësisht të realizohet zhvendosja përmes mb-
jelljes së aleve të drunjve. Megjithatë, pasi që hyri në fuqi ligji, pushtetet lokale pothuajse 
asgjë nuk kanë ndryshuar në dokumentacionet planifikuese me qëllim të zbatimit të Ligjit të ri.

Gjendja e tillë është për shkak të faktit se pushtetet lokale kanë për obligim ligjorë ta 
zbatojnë Ligjin vetëm nëse fillojnë me përgatitjen e planeve të reja urbanistike, dhe përderisa 
vlejnë planet e vjetra, lejet jepen sipas rregullave të vjetra. Nga ana tjetër, një plan urbanistik 
përgatitet për periudhën prej pesë viteve, dhe nëse nuk ekziston plani i ri, vazhdon që të vlejë 
plani i vjetër. Saktë për shkak të zgjidhjes së tillë ligjore, Avokati i popullit u sugjeroi pushteteve 
lokale që të veprojnë në drejtim të revidimit të planeve urbanistike. Në këtë kontekst, Avokati 
i popullit thekson edhe për nevojën e miratimit të Ligjit të ri për planifikim hapësinorë dhe ur-
banistik, me të cilin më mirë do të rregullohen çështjet nga kjo sferë, dhe do të harmonizohet 
edhe me Ligjin e ri të miratuar për gjelbërimin publik i cili në një aspekt tejet të rëndësishëm 
depërton deri te rregullimi i planifikuar urbanistik i hapësirës.

Avokati i popullit, gjithashtu e theksoi nevojën që pushteti lokal të ndërmerr aktivitete 
konkrete, masa dhe të zbatojë politika në drejtim të edukimit të qytetarëve për rëndësinë dhe 
ndikimin e planeve urbanistike të cilat do të jenë të planifikuara dhe të realizuara në mënyrë 
profesionale, dhe me këtë do të iniciohet pjesëmarrja më aktive e qytetarëve në këto proce-
dura, por edhe pushtetet lokale do të monitorohen, dhe me këtë edhe do të pengohen që në 
vend të interesit individual gjatë miratimit të planeve ti japin prioritet interesit publik.

Në relacionin e sferës së ndërtimtarisë gjatë këtij viti raportues, më të numërta janë 
parashtresat për mos përmbarimin administrativ të akteve të miratuara dhe të plotfuqishme 
administrative në lidhje me rrënimin e ndërtimeve informale, të cilat nuk janë të përfshira në 
procesin e legalizimit. Gjatë veprimit në lidhje me këto parashtresa, Avokati i popullit e konsta-
ton po të njëjtën gjendje sikur edhe më parë, përkatësisht zbatimi administrativ pothuajse nuk 
realizohet nga ana e pushtetit lokal. Arsyetimi për shkeljet e tilla të vrazhda të së drejtës për 
sundim të qetë me pronën e qytetarëve, është identik me arsyetimet e dhëna më parë, për-
katësisht se kemi të bëjmë me situatën kur ose procedura për zgjedhjen e realizuesit është në 
rrjedhë, ose me arsyetimet se realizimi administrativ i ndërtimit informal është lënë në suaza 
të Programit për zbatim, por për shkak të mungesës së mjeteve financiare një gjë e tillë nuk po 
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realizohet, përkatësisht se do të realizohet në pajtim me dinamikën e përcaktuar të realizimit 
që është paraparë me programin, dhe që në fakt në realitet nënkuptonte – mos rrënimin.

Në praktikë po vërehet se nëse fillohet me realizimin e zbatimit të vendimeve në lidhje me 
mënjanimin e ndërtimeve informale, angazhohet firma për këtë qëllim, mënjanimi i ndërtimit 
nuk realizohej tërësisht, kurse komuna i detyronte qytetarët me shuma tejet të larta për re-
alizimin e mënjanimit sikur të ndodhte në tërësi, kurse pas vërejtjeve të dhëna nga inspektori 
i ndërtimtarisë mënjanimet e filluara qytetarët ishin të detyruar që ti përfundojnë me shpen-
zimet e tyre pronësore.

Në këtë mënyrë, me mos realizimin e dispozitave të Ligjit për ndërtime, pushtetet lokale 
vetëm i nxisin ndërtuesit informal të vazhdojnë me ndërtimet deri në përfundimin e plotë të 
tyre dhe me këtë mundësojnë thellimin e kaosit urban për nga aspekti i rregullimit hapësinorë, 
gjatë kësaj me vetëdije i shmangen zbatimit të autorizimeve të tjera të cilat i posedojnë – mi-
ratimi i aktvendimeve për ndërprerjen e ndërtimit dhe së fundi duhet parashtruar kallëzimet 
penale kundër ndërtuesve informal.

Në lidhje me bashkëpunimin e inspeksioneve ndërtimore me Avokatin e popullit, gjatë 
këtij viti po vërehen stagnime, dhe prej këtu veprimet në lidhje me kërkesat realizoheshin pas 
dorëzimit të më shumë urgjencave dhe pas kalimit të një periudhe më të gjatë kohore. Veprimi 
jo azhur në lidhje me kallëzimet e parashtruara nga ana e qytetarëve për ndërtimet informale 
dhe mos veprimi në kohë në lidhje me kërkesat e adresuara nga ana e Avokatit të popullit, 
jo rrallëherë rezultonin me gjendjen kur ndërtuesi informal të përfundojë ndërtimin, gjë që 
është indikator për paaftësinë e pushtetit lokal që përmes organeve të veta tu garantojë dhe 
mundësojë qytetarëve qasje të barabartë për nga aspekti i zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e 
të drejtave të tyre.

Avokati i popullit edhe gjatë këtij viti theksoi domosdoshmërinë që seksionet e detyruara 
për punët inspektuese të fuqizohen për nga aspekti i ekipimit kadrovik, ashtu edhe resurse ma-
teriale, më pas që organet inspektuese të jenë të pranishme në terren dhe të kryejnë mbikëqyr-
jet kontrolluese dhe në kohë të intervenojnë, ashtu që të zmadhohen aktivitetet parandaluese 
të seksioneve për punët inspektuese dhe të pengohen aktivitetet ndërtimore jo legale. 

Përskaj të lartpërmendurës, Avokati i popullit konstaton prolongimin e përpilimit të akteve 
administrative në lidhje me mbikëqyrjet e realizuara, dorëzimin e vonuar të tyre deri te palët, 
si dhe prolongimin dhe përsëritjet e procedurave në lidhje me ankesat e parashtruara për aktet 
e tyre administrative, kur të njëjtat u anulohen nga ana e organit të shkallës së dytë. Si prob-
lem tjetër me të cilin ballafaqohen qytetarët në disa komuna është mungesa e inspektorit të 
punësuar të ndërtimtarisë në suaza të administratës komunale si dhe nevoja për lidhjen e Kon-
tratës për bashkëpunim ndërkomunal përmes së cilës do të sigurohet realizimi i kompetencave 
të komunës nga fusha e ndërtimtarisë.

Nuk janë vërejtur përmirësime për nga aspekti i mënyrës së realizimit të së drejtave të 
qytetarëve në lidhje me të drejtat e konsumatorëve. Përkundrazi, qytetarët mbeten të pa-
kënaqur nga cilësia e shërbimeve komunale dhe të shërbimeve tjera publike të cilat i fitojnë, 
ndjehen të pafuqishëm që të ndikojnë mbi përmirësimin e gjendjeve, kurse pushtetet lokale 
theksojnë për ekzistimin e sfidave dhe kufizimeve me të cilat ballafaqohen gjatë organizimit 
dhe realizimit të shërbimeve komunale dhe të shërbimeve të tjera publike, dhe të cilët më 
shpesh kanë të bëjnë me mungesën e mjeteve financiare.

Nga veprimi në sferën e lartpërmendur pason se në të shumtën e rasteve, Ndërmarrjet 
publike komunale nuk janë në gjendje që pa pengesa ti realizojnë kompetencat e tyre, para 
se gjithash për shkak të makinave të amortizuara, auto parqeve të vjetra, nivelit të pam-
jaftueshëm të pagesës së taksave komunale ose për shkak të humbjeve financiare, për këtë 
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arsye jo rrallëherë pushtetet lokale janë të detyruara që të subvencionojnë funksionimin e 
ndërmarrjeve të tyre komunale.

Duke pasur parasysh faktin se realizimi i rregullt dhe funksional i shërbimeve publike 
ka një rëndësi të madhe për cilësinë e jetës së qytetarëve në suaza të vetëqeverisjes lokale, 
Avokati i popullit vazhdimisht theksonte se mungesën, ose cilësinë e pa mjaftuar të shërbi-
meve, pushtetet lokale nuk guxojnë që ta arsyetojnë me mungesën e mjeteve financiare, ose 
me mungesën e leverdisë ekonomike për organizimin e shërbimeve komunale dhe të shërbi-
meve të tjera publike në disa prej vendbanimeve të banuara, në të cilat pothuajse nuk ekzis-
tojnë banorë permanent. E drejta e qasjes së barabartë drejtë shërbimeve komunale cilësore 
dhe në kohë si dhe drejtë shërbimeve tjera publike, pushtetet lokale duhet tua mundësojnë të 
gjithë qytetarëve në të gjitha sferat që i përfshin një vetëqeverisje lokale.

Qytetarët gjatë ballafaqimit me problemet lidhur me shërbimet komunale, së pari iu drej-
tuan ofruesit të shërbimit, i cili më shpesh nuk e zgjidh problemin, por edhe në rastet kur janë 
arritur rezultatet të njëjtit kanë qenë vetëm pjesërisht të kënaqur nga rezultati, njësoj edhe për 
nga aspekti i kohës së nevojshme për tejkalimin ose zbutjen e problemit. Veprimi konfirmon se 
një pjesë e ofruesve të shërbimeve komunale nuk posedojnë sistem adekuat për veprime në 
lidhje me ankesat dhe parashtresat, dhe me vetë këtë të njëjtit nuk posedojnë ose nuk drejto-
jnë statistikë përkatëse në lidhje me problemet e konsumatorëve.

Aparatet e vendosura për përcjelljen e kënaqësisë së qytetarëve nga shërbimi i ofruar 
dhe për nga aspekti i pranimit të tyre nga autoritetet zyrtare në hapësirat zyrtare, nëse janë 
në funksion, nuk e ofrojnë rezultatin e pritur dhe realisht një numër shumë i vogël i qytetarëve 
e shfrytëzojnë këtë sistem. Gjendja e tillë rezulton me konkluzionin se një numër i madh i 
ofruesve të shërbimeve themelore komunale nuk posedojnë me qasjen e qëndrueshme, për-
katëse dhe metodologjike për përcjelljen  e kënaqësisë së konsumatorëve, dhe për këtë arsye 
politikat e tyre nuk bazohen mbi shqyrtimin real të problemeve kryesore dhe të nevojave të 
shfrytëzuesve final të shërbimeve – qytetarëve.

Përpjekjet për realizimin e pagesës së borxheve të vjetra, ishin karakteristike edhe për 
këtë vit. Ndërmarrjet publike deri te qytetarët dorëzuan vërejtjet me të cilat kërkohej pagesa 
e borxhit për dorëzimin e shërbimeve në lidhje me ujin, kanalizimin, mbledhjen e mbeturinave 
dhe të ngjashme, me kërcënimet për pagesë të detyruar të borxheve, ose nën kërcënimet për 
ç’kyçje nga rrjeti i ujësjellësit.

Në të gjitha këta procedura, Avokati i popullit me sukses ia doli që ti mbroj të drejtat e 
qytetarëve që të mos realizojnë pagesat të cilat në pajtim me ligjin nuk janë të obliguar që 
ti paguajnë. Përkatësisht, në lidhje me kërkesat e dorëzuara nga ana e Avokatit të popullit, 
ndërmarrjet publike i ndërpritnin procedurat në lidhje me dorëzimin e vërejtjeve për pagesën 
e obligimeve te noteri. Ajo që mund të vërehet nga përmbajtja e vërejtjeve të cilat këto ndër-
marrje i dorëzuan deri te qytetarët të cilët paralajmërohen  se nëse nuk e paguajnë obligimin 
(i cili në të shumtën e rasteve vlente për faturat më të vjetra se 1 vit), do të ekspozohen ndaj 
shpenzimeve plotësuese për noterin, përmbaruesin dhe për shpenzimet e avokatëve. Në këtë 
mënyrë, qytetarët silleshin në gjendje të frikës, hutisë dhe jo rrallë nën kërcënimet për përm-
barim të detyruar ata i paguanin faturat e vjetra edhe me nga disa vite.

Pas reagimeve nga Avokati i popullit në lidhje me mos tolerimin e manipulimeve të tilla 
me qytetarët, ndërmarrjet publike theksonin se çdo kush i cili është drejtuar deri te shërbimet 
e tyre ka qenë i informuar për periudhën për të cilën ka vlejtur borxhi, dhe ata vetë kanë ven-
dosur se vallë do ta paguajnë ose jo obligimin. Me mënyrën e tillë të veprimit ndaj qytetarëve, 
duke mos u ofruar informata për mundësinë e mos pagesës së borxheve më të vjetra se një vit, 
po vazhdon puna manipuluese dhe para se gjithash puna e paligjshme në lidhje me pagesën e 
taksave komunale, të cilat kanë qenë të detyruar që në kohën e duhur dhe në suaza të ligjit ta 
kërkojnë dhe realizojnë nga qytetarët.

Ndriçimi publik, gjithashtu paraqet problemin i cili duhet përfundimisht të tejkalohet në 
mënyrë institucionale, përmes ndryshimit të Ligjit për taksat komunale si dhe pagesa e këtij 
shërbimi duhet të kërkohet nga qytetarët të cilët edhe realisht janë shfrytëzues të tij, dhe të 



 

103WWW.OMBUDSMAN.MK

RAPORT VJETOR  2018

mos mbetet obligimi që ky shërbim të bashkëngjitet vetëm me orën e kyçur elektrike. Për-
katësisht, qytetarët reaguan në lidhje me detyrimin e tillë për shkakun e vetëm se në rajonin, 
vendin ose rrugën në të cilën jetojnë, ku gjendet vikend - shtëpitë e tyre ose ku posedojnë 
edhe objekte të tjera, nuk është instaluar ndriçimi publik kurse nga ana e pushtetit lokal, të 
njëjtit detyrohen që të paguajnë këtë taksë, nën kërcënimet për përmbarim të detyruar nëse 
nuk e paguajnë të njëjtën.

Me Ligjin për taksat komunale, përcaktohen taksat komunale të cilat duhet ti pagua-
jnë qytetarët për shfrytëzimin e të drejtave të caktuara, sendeve dhe shërbimeve që janë 
me interes publik, dhe të cilët janë me rëndësi lokale, në mes tyre edhe taksa komunale për 
ndriçimin publik. Lirimi nga pagesa e kësaj takse komunale mund ti përfshijë poseduesit e orës 
elektrike në vendbanimet ku nuk ekziston ndriçimi publik dhe të njëjtat i përcakton Këshilli i 
komunës me vendim të posaçëm. Megjithatë, edhe gjatë këtij viti raportues, Avokati i popullit 
hasi në praktikën tani më të implementuar të punës së Këshillave komunale, që të mos mira-
tojnë vendime për lirimin e pagesës së këtij obligimi komunal të qytetarëve edhe pse janë të 
vetëdijshëm se bëhet fjalë për rajone (fshatra, vise malore) ku realisht nuk ekziston instalimi i 
ndriçimit rrugorë, por që trajtohen sikur të ekzistonte një gjë e tillë me arsyetimin se territori i 
përket përfshirjes territoriale të komunës ku ekziston ndriçimi publik.

Avokati i popullit, u theksoi pushteteve lokale se qytetarët duhet të obligohen për pag-
esën e shërbimeve të cilat realisht i shfrytëzojnë, dhe qytetarët të cilët posedojnë shtëpi në 
vendet ku nuk është instaluar ndriçimi publik, duhet të lirohen nga pagesa e taksës komunale 
për ndriçimin publik. Saktë për këtë arsye pason edhe nevoja për ndryshimin e Ligjit për taksat 
komunale, me të cilat ndryshime do të gjendet zgjidhje e drejtë që këtë taksë komunale ta 
paguajnë vetëm shfrytëzuesit e saj.

Përskaj të lartpërmendurës, janë konstatuar edhe më shumë raste të mos marrjes së 
masave ose reagimit të vonuar nga ana e komunave që kanë reaguar pas një periudhe të gjatë 
kohore, në lidhje me paraqitjet e qytetarëve për nevojën e zëvendësimit të poçeve që janë dje-
gur në rrugët e tyre. Pa kurrfarë arsyetimi, ose me arsyetimin se procedura për tenderin publik 
për sigurimin e poçeve është në rrjedhë, qytetarët me muaj të tërë mbeten në errësirë para 
shtëpive dhe para pjesëve qasëse deri te shtëpitë e tyre, kurse taksa rregullisht u llogaritet për 
pagesë. Ky problem është edhe më drastik në mjediset rurale ku presin edhe me nga një vit 
kurse në lidhje me ankesat e qytetarëve u jepet përgjigje vetëm se është regjistruar paraqitja 
e tyre dhe se do të dërgohet ekipi për ndryshimin e poçeve të djegura, por një gjë e tillë nuk 
realizohet.

Duke pasur parasysh faktin se gjendja e tillë e konstatuar, e cila me vite të tëra nuk po 
ndryshon, Avokati i popullit thekson për nevojën që pushtetet lokale ta aktivizojnë funksionimin 
e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve dhe i njëjti në tërësi, në mënyrë të vazhdueshme, 
efektive dhe efikase ti kryej punët që janë në kompetenca të tij.

Në këtë fushë, e cila edhe pse është e rëndësishme për shëndetin e qytetarëve dhe për 
gëzimin e pa penguar të së drejtës së tyre që të jetojnë në mjedisin e shëndoshë jetësorë, 
Avokati i popullit nuk vëren kurrfarë avancimi si për nga aspekti i ndotjes, marrjes së masave 
për zgjidhjen e problemit, ashtu edhe për nga aspekti i reagimit nga ana e qytetarëve. Për-
katësisht, qytetet e Tetovës, Shkupit, Manastirit, Kërçovës, në disa çaste i rrënonin rekordet 
botërore për nga koncentrimi i thërrmive të suspenduara PM10 në ajër. Uji që nga qytetet derd-
het në lumenjtë është një ose për dy klasa më i ndotur sesa kur depërton në të njëjtit, pjesa 
më e madhe e ndërmarrjeve komunale i grumbullojnë mbeturinat e mbledhura nga amvisëritë 
në deponi që gjenden në afërsi të vendbanimeve, jashtë të gjitha standardeve që kanë të bëjnë 
me menaxhimin me mbeturinat. Derdhjet e pakontrolluara, djegia, ndotja e ajrit, shpërndarja 
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e mbeturinave nga era, janë vetëm një pjesë e problemeve të shumta që janë vërejtur në de-
ponitë me të cilat menaxhojnë pushtetet lokale.

Megjithatë, edhe përskaj gjendjes së tillë e cila është skajshmërisht brengosëse, nuk 
vërehet zmadhimi i numrit të parashtresave të dorëzuara në këtë sferë në suaza të Zyrave ra-
jonale, numër ky i cili edhe këtë vit është i pa konsiderueshëm. Parashtresat e dorëzuara nuk 
kanë të bëjnë as me ajrin e ndotur, e as me deponitë informale përreth qyteteve, ujërave të 
ndotura, por kanë të bëjnë me problemet konkrete me të cilat ballafaqoheshin parashtruesit e 
ankesave, dhe të cilat janë në lidhje me pusetat e bllokuara të kanalizimit, nga e cila pas çdo 
reshje të shiut uji derdhet në rrugë dhe përhapet erë kundërmuese dhe e padurueshme, më 
pas për mos pastrimin e nyjave septike, për kyçjen e parregullt në rrjetin e kanalizimit nga ana 
e fqiut, për deponitë informale nga e cila përhapet era kundërmuese, për vendet ku hedhen 
mbeturinat nga fshatrat përreth dhe të cilat shpesh herë digjen, gjë që paraqet rrezikun nga 
shfaqja e zjarreve dhe etj.

Mbetet e hapur edhe çështja se vallë mos interesimi i qytetarëve për realizimin e pa 
penguar dhe të plotë të së drejtës së tyre për mjedisin e shëndoshë jetësorë ka të bëjë me 
mos besimin në pushtetet lokale dhe me mos ndërmarrjen e masave efikase dhe efektive për 
përmirësimin e gjendjes alarmante lidhur me mjedisin jetësorë, edukimin e pa mjaftuar të 
qytetarëve për rëndësinë e jetës në mjedisin e shëndoshë jetësorë ose diçka tjetër, gjë që 
duhet të jetë sfidë për çdo vetëqeverisje lokale e cila me të vërtetë kujdeset për qytetarët e 
saj. Përndryshe, iniciativat civile organizuan protesta dhe reaguan vetëm për ndotjen e ajrit 
ambiental në Manastir, Tetovë, Kërçovë dhe Shkup dhe deponia përreth Tetovës.

Për shkak të gjendjes së tillë, Avokati i popullit vlerëson se nevojitet që pushtetet lokale 
të ndërmarrin masa shumë më aktive dhe më efikase me qëllim të ngritjes së vetëdijes pub-
like për nevojën e mjedisit të shëndoshë dhe për mobilizimin e qytetarëve të cilët e përkrahin 
realizimin e planeve dhe programeve për mjedisin e shëndoshë jetësorë.

Edhe gjatë këtij viti raportues është regjistruar mos marrja e masave me efikasitet të 
mjaftueshëm në drejtim të përmirësimit të organizimit të organeve inspektuese dhe të or-
ganeve tjera kompetente, e as përmirësimi i dukshëm për nga aspekti i menaxhimit me mje-
disin jetësorë nga ana e pushtetit lokal, për këtë arsye përhapja brengosëse e ndotjes së 
tokës, ujërave dhe të ajrit nuk manifeston zvogëlime. Në këtë kontekst, Avokati i popullit nga 
pushtetet lokale kërkoi fuqizimin e shërbimeve inspektuese, përsosjen e tyre profesionale si 
dhe përgjegjësinë për lëshimet gjatë punës së tyre.

Avokati i popullit e thekson domosdoshmërinë për aktivitetet e zmadhuara parandaluese 
nga ana e organeve lokale në drejtim të pengimit të rrezikimit të mjedisit jetësorë nga çdo lloj 
dhe në çfarëdo lloj mënyre, si dhe sigurimin e mjeteve të mjaftueshme financiare në buxhetet 
e komunave me të cilët pushtetet lokale realisht do të mund të fillojnë me ballafaqimin me 
problemin alarmues lidhur me mjedisin jetësorë.

Mos parashtrimi i asnjë parashtrese nga ana e të punësuarve në administratat komu-
nale, ose në ndërmarrjet publike të themeluara nga pushtetet lokale, është karakteristikë edhe 
gjatë këtij viti raportues. Për fat të keq edhe gjatë këtij viti, të punësuarit nuk marrin guximin 
që të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre vetëm për shkak të frikës akoma të pranishme 
për mundësinë që të pësojnë pasoja të mëdha nga ana e udhëheqësve dhe për këtë arsye në 
mënyrë të vetëdijshme përcaktohen që të heshtin.

U vërejt edhe dukuria e raportit injorues të kryetarëve të komunave ndaj një numri të 
madh të punësuarve, me të cilët fare nuk dëshirojnë që të komunikojnë edhe përskaj detyrave 
punuese të cilat i kryejnë dhe që janë me rëndësi për funksionimin e pa penguar dhe në rrjed-
hë të komunës. Jo rrallëherë, Kryetarët nga më shumë komuna përcaktohen që të punojnë, 
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më saktë të kenë bashkëpunim me një numër më të vogël të punësuarve, më shpesh me të 
punësuarit e rinj pas zëvendësimit të pushtetit lokal, përmes të cilëve komunikojnë me të pu-
nësuarit e rinj.

Dukuria e tillë, sipas Avokatit të popullit nuk është reflektim i udhëheqjes profesionale, 
transparente dhe llogaridhënëse me administratën komunale, gjë që nuk rezulton me sigurimin 
e administratës efikase, efektive dhe profesionale e cila në kohën e duhur dhe në mënyrë lig-
jore i realizon të drejtat e qytetarëve, por me administratë jo efikase dhe me pengimin e të 
drejtave të qytetarëve për vendosjen në kohë dhe para se gjithash për vendosje profesionale 
në lidhje me kërkesat e tyre.

Numri më i madh i parashtresave që u dorëzuan para zyrave rajonale, ishin nga ana e të 
punësuarve në kopshtet e fëmijëve me kontrata në afate të përcaktuara kohore. Drejtorët e 
emëruar në këto institucione nga ana e pushtetit të ri lokal, pas skadimit të periudhës për të 
cilën ishin lidhur kontratat, për pjesën më të madhe të punësuarve të njëjtat nuk u vazhduan, 
edhe pse kishin siguruar pëlqimet për punësime si dhe mjetet financiare. Të informuar për këtë 
fakt, të punësuarit konsideronon se pëlqimet e tilla vlenin për të njëjtit, më saktë konsideronin 
se saktë atyre duhet tu vazhdohen kontratat e punës edhe për dy muaj.

Avokati i popullit konstaton se vendet e zbrazura të punës, në të cilët parashtruesit e ank-
esave kanë punuar më shumë vite përmes kontratave për angazhim pune në kohë të përcaktu-
ar, janë plotësuar në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhënie pune, pa shpallje për punët 
urgjente dhe të pa prolonguara me ndërmjetësim të Agjencisë për punësime, përmes udhëzi-
mit të personave për punësime nga evidenca e personave të pa punësuar. Në këtë kontekst, i 
njoftoi parashtruesit e ankesave se pas skadimit të kohës për të cilën janë lidhur kontratat e 
punës dhe të punëve urgjente dhe të pa prolonguara, punëdhënësi për plotësimin e vendeve të 
punës, duhet të shpallin konkursin publik në të cilin, nëse i plotësojnë kushtet ligjore, të njëjtit 
sërish mund të konkurrojnë. Në të njëjtën kohë, informon për pajtimin e marrë nga Ministria 
për financa për mjetet e siguruara financiare për realizimin e punësimeve, pëlqimi jepet për 
vendin e punës dhe jo konkretisht për punëtorin i cili deri atëherë i ka realizuar detyrat e punës 
në atë vend të punës.

Edhe përskaj konstatimeve se në këto procedura nuk kemi shkelje të ligjit, prapëseprapë 
mbetet përshtypja se mos vazhdimi i kontratave për angazhim pune me personat të cilët me 
vite të tëra në të kaluarën tani më kanë punuar në ato vende pune, është me motivime politike, 
gjë që për fat të keq është dukuri pas mbajtjes së çdo procesi zgjedhor, por këtë dukuri Avokati 
i popullit me rregull e kritikon në Raportet e veta vjetore si një praktikë e keqe e cila gjithsesi 
duhet të ndërpritet. 

Avokati i popullit thekson dhe potencon se gjatë realizimit të punëve, administrata është 
e obliguar që detyrat t’i kryej në mënyrë të paanshme dhe pa presione dhe ndikime nga partitë 
politike dhe nga qendrat tjera të fuqisë. Në të njëjtën kohë, gjatë realizimit të detyrave të pu-
nës të mos udhëhiqet nga bindjet e saja politike, nga interesat personale financiare, të mos i 
keqpërdor autorizimet dhe statusin e tij, duke mbrojtur gjatë kësaj edhe renomenë e Komunës.

Vetëm një administratë e tillë komunale, por edhe të punësuarit në veçanti personat në 
pozita udhëheqëse në të gjitha ndërmarrjet tjera, institucionet, shkollat të cilat janë nën kom-
petenca të pushtetit lokal, mundet dhe do ta rikthej besimin e qytetarëve se pushteti lokal pu-
non në interesin e tyre dhe se i mbron të drejtat e tyre duke mundësuar gëzimin e pa penguar 
të të drejtave të tilla. 
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Ish i burgosuri kërkoi intervenime nga 
Avokati i popullit për faktin se nga nëpunësi i 
policisë së burgut i është konfiskuar celulari gjatë 
kohës kur për shkak të intervenimit kirurgjik ka 
qëndruar në Klinikën për kirurgji digjestive dhe 
se celulari nuk i është kthyer gjatë daljes së tij 
nga ENP “Idrizovë” pas përfundimit të vuajtjes 
së dënimit me burgim.

Gjatë veprimit në lidhje me parashtresat 
nga ana e drejtorisë së institucionit u konfirmua 
se personit të dënuar i është konfiskuar celulari 
nga ana e nëpunësit të policisë së burgut dhe se 
parashtruesi i ankesës celularin mund të marrë 
në arkën e burgut, dhe për këtë menjëherë u 
informua parashtruesi i ankesës, por këtë gjë 
nuk e ka realizuar i njëjti për faktin se celulari 
fare nuk ka qenë i dorëzuar në arkën e lartpër-
mendur.

Kjo për shkakun se parashtruesi i ankesës 
nuk ka dashur që të pranojë se celulari është i 
tij, gjatë kësaj ai ka refuzuar që ta nënshkruar 
procesverbalin për sendet e konfiskuara, me 
këtë rast është vepruar në mënyrën që sendi 
nuk ka qenë përkohësisht i konfiskuar por se i 
njëjti është konfiskuar në mënyrë afatgjate, si 
send pronari i të cilit është i panjohur dhe me 
këtë rast është vepruar në pajtim me Rendin e 
shtëpisë të institucionit në të cilin parashikohen 
edhe raste të tilla.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, 
Avokati i popullit dorëzoi sugjerimin deri te drej-
tori që të ndërmerr masa me qëllim që rasti të 
zgjidhet dhe me këtë parashtruesit të ankesës 
ti kthehet celulari. Duke vepruar në lidhje me 
sugjerimet e drejtorit të ENP “Idrizovë” në tërësi 
veproi me të njëjtin, përkatësisht ish të burgo-
surit i është kthyer celulari dhe me këtë ai ka 
realizuar të drejtën e tij.

S.H. nga Tetova, parashtroi ankesën për 
mbrojtjen e të drejtave të veta kushtetuese dhe 
ligjore në bazë të denacionalizimit, dhe me këtë 
rast ai kërkoi intervenime nga Komisioni për 
vendosje në lidhje me kërkesat për denacion-
alizim me seli në Tetovë, pranë Ministrisë për 
financa (Komisioni).

Duke vepruar, në lidhje me parashtresën 
dhe në bazë të përmbajtjes së saj, sqarimet e 
fituara, informacionet dhe dëshmitë e ofruara, si 
dhe nga kontrollimi i drejtpërdrejtë në shkresat 
e lëndës konkrete për denacionalizim, Avokati 
i popullit konstaton se në rastin konkret bëhet 
fjalë për gjendjen e shkeljes së të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të parashtruesit të an-
kesës dhe të palëve tjera pjesëmarrëse në këtë 
procedurë.

Përkatësisht, nga Komisioni janë shkaktu-
ar shkeljet e rregullave dhe të procedurës dhe se 
është vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme, 
meqenëse nuk është vendosur në lidhje me 
kërkesën për denacionalizim të të gjithë kërkue-
sve, e as që atyre u është dorëzuar ekzemplarë 
nga aktvendimi i fundit që është miratuar më 
datën 28.02.2014. Përskaj kësaj, ky aktvendim 
është verifikuar edhe me klauzolë të plotfu-
qishme edhe pse personi për të cilin Komisioni 
ka konfirmuar se me rregull e ka pranuar aktv-
endimin, dhe se ai ka ndërruar jetën para shtatë 
viteve, gjatë vitit 2007.

Duke pasur parasysh gjendjen e tillë, 
Avokati i popullit deri te Komisioni dha propozi-
min që sërish të realizojë procedurën në lidhje 
me lëndën e lartpërmendur për denacionalizim.

Pas dorëzimit të raportit të veçantë deri te 
Qeveria në lidhje me mos respektimin dhe mos 
zbatimin e sugjerimeve nga ana e Komisionit, 
propozimi i dhënë është pranuar në mënyrën 
se është miratuat aktvendimi për pranimin e 
propozimit për realizimin e sërishëm të pro-
cedurës dhe në të njëjtën kohë është anuluar 
klauzola e plotfuqishme për aktvendimin e lart-
përmendur për denacionalizim.

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA

AP nr. 413/18 

AP nr. 688/18 
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V.K. nga Shkupi, deri te Avokati i popullit 
parashtroi ankesën për shkak të prolongimit të 
procedurës në Prokurorinë themelore publike në 
Shkup, në lëndën e formuar pas parashtrimit të 
kallëzimit penal që ka të bëjë me veprën penale 
– keqpërdorim të të dhënave personave nga 
profili i rrjetit social Facebook.

Avokati i popullit intervenoi në Prokurori-
në themelore publike dhe në Ministrinë për punë 
të brendshme, në kontekst të kësaj procedura 
e kontestuar u azhurnua, mes tjerave edhe me 
kërkesën për dorëzimin e të dhënave nga rrjeti 
social i lartpërmendur.

Gjatë kësaj, pas pranimit të përgjigjes për 
rastin në fjalë dhe pas përcaktimit të gjendjes 
faktike, Prokuroria solli vendimin përkatës pub-
lik – akuzues.

Deri te Avokati i popullit, u parashtrua an-
kesa nga ZH.I. nga Krusheva, me të cilën kër-
kohej intervenimi para Qendrës për punësime 
– Krushevë, pranë Agjencisë për punësime.

Në parashtresën, ankuesja thekson se me 
Aktvendim të Agjencisë për punësime – Qendra 
për punësime – Krushevë, asaj nuk i është pran-
uar e drejta për sigurime materiale në trajtë të 
kompensimit financiarë, dhe në pjesën e arsy-
etimit të aktvendimit është theksuar se shkaku 
për refuzimin është fakti se marrëdhënia e pu-
nës i është ndërprerë me fajin e saj. 

Avokati i popullit, me qëllim që të konfir-
mohet gjendja faktike, inicioi procedurën edhe 
nga Qendra për punësime – Krushevë dhe 
kërkoi që të njoftohet, përkatësisht ti dërgohet 
dëshmia në lidhje me fajësinë e parashtrueses 
së ankesës për të cilën i është ndërprerë mar-
rëdhënia e punës. Kjo, për shkakun se në pjesën 
e arsyetimit të aktvendimit të lartpërmendur 
nuk është theksuar saktë se për çfarë faji bëhet 
fjalë.

Pas veprimeve të ndërmarra, Avokati i 
popullit nga ana e Agjencisë për punësime – 
Shërbimi qendrorë me shkresë është njoftuar se 
me aktvendimin e miratuar nga ana e Qendrës 
për punësime – Krushevë asaj i është pranuar e 
drejta e sigurimit material në trajtë të kompen-
simit financiarë.

B.T. nga Shkupi deri te Avokati i popul-
lit parashtroi ankesën në të cilën theksoi se 
edhe pse në mes tij si blerës dhe Ministrisë për 
transport dhe lidhe, si shitës qysh nga data 
04.07.2016 është lidhur kontrata për huajsimin 
e tokës ndërtimore me marrëveshje të drejt-
përdrejtë (në pajtim me të cilën, ai ka paguar 
çmimin e tërësishëm si dhe tatimin e qarkullimit 
të patundshmërive), e njëjta akoma nuk është 
verifikuar / solemnizuar te noteri.

Avokati i popullit, në bazë të procedurës 
së realizuar konstaton se në rastin konkret nga 
Avokatura e shtetit së pari është dhënë mendi-
mi negativ dhe për këtë arsye “Certifikata nga 
plani urbanistik nuk përfshin në vete të dhënat 
për numrin e parcelës ndërtimore, numrin e 
parcelës kadastrale, e as të dhëna për sipërfaqen 
e parcelës ndërtimore, dhe pasi që janë siguruar 
dëshmi se gjendja e tillë është e tejkaluar, është 
dhënë mendimi se blerësi nuk i ka respektuar 
dispozitat nga neni 4 i kontratës”.  Prej këtu, 
Ministria për transport dhe lidhje konsideron se 
gjatë gjendjes së tillë faktike nevojitet që të ve-
prohet në pajtim me nenin 5 të kontratës së lid-
hur, përkatësisht se i njëjti anulohet në mënyrë 
të njëanshme, me ndalimin e 80 % të çmimit të 
paguar.

Duke vlerësuar në rastin konkret duhet 
të merret parasysh fakti se në periudhën pas 
lidhjes së kontratës, parashtruesi i ankesës ka 
vepruar në mënyrë sukcesive dhe se nuk bartë 
kurrfarë faji për prolongimin e procedurës nga 
ana e Qytetit të Shkupit për pagesën e tatimit 
të qarkullimit të patundshmërisë dhe të drejtave 
përcjellëse, si dhe rrethanat se gjatë kësaj pe-
riudhe janë realizuar zgjedhjet parlamentare, 
në kontekst të asaj se procedurat e huajsimit 
të tokës ndërtimore vihen në qetësi, Avokati i 
popullit kërkoi nga Ministria për transport dhe 
lidhje, që të bëjë koordinime me Prokurorinë 
shtetërore me qëllim që kontrata e lartpërmen-
dur të solemnizohet dhe qytetari në fjalë të re-
alizojë të drejtën e tij.

Procedura në lidhje me këtë lëndë, akoma 
është në rrjedhë.

AP nr. 1755/18 

AP nr. 359/18 

AP nr. 1279/18 
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Deri te Avokati i popullit u dorëzua parashtresa nga një prind i cili kërkoi mbrojtjen e të drejtave 
të djalit të saj për shkak të veprimit jo përkatës dhe të anshëm nga ana e profesionistëve pranë IP Qen-
dra mes komunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit gjatë procedurës për rregullimin e së drejtës 
së raporteve personale dhe të kontakteve me prindin me të cilin fëmija nuk jeton.

Gjatë veprimit në lidhje me lëndën e lartpërmendur u ndërmorën veprime para IP Qendra mes 
komunale për punë sociale e Qytetit të Shkupit, para Ministrisë për punë dhe politikë sociale si dhe 
para Ministrisë për punë të brendshme, kurse nga përgjigjet e fituara në lidhje me rastin Avokati i 
popullit konstatoi se takimet e fëmijës së moshës së mitur me babanë realizohen sipas Aktvendimit, 
dhe në ndërkohë sipas mendimit të ekipit profesional pranë Qendrës nuk janë shfaqur ndryshime të 
rrethanave të cilat do të ishin bazë për ndryshimin e aktvendimit ekzistues. Nga ana e tyre, është kon-
statuar komunikimi i çrregulluar dhe jo përkatës për nga aspekti i realizimit të takimeve të fëmijës së 
moshës së mitur me babanë e tij, për këtë arsye me dy prindërit janë realizuar bisedimet profesionale 
– këshillëdhënëse, dhe njëkohësisht iu është ofruar ndihma për nga aspekti i komunikimit konstruktiv 
prindëror, e gjithë kjo me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të fëmijës në moshë të 
mitur.

Ankesa e parashtrueses së parashtresës kundër aktvendimit të lartpërmendur është refuzuar si 
e pabazë me Aktvendimin e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, dhe për këtë arsye parashtruesja 
është njoftuar për mundësinë e inicimit të kontestit administrativ para Gjykatës kushtetuese të RMV 
në afatin prej 30 ditëve pas pranimit të tij.

Në lidhje me pohimet për veprimin jo përkatës të babait si dhe për ekzistimin e bazës për ndry-
shimin e aktvendimit ekzistues, parashtruesja është e informuar se vetëm Qendra për punë sociale 
posedon kompetenca që të kryej mbikëqyrjen mbi të drejtën e prindërit, dhe si e tillë në rastin e 
ekzistimit të rrethanave mund të vendos për ndryshimin e mënyrës dhe dinamikës së realizimit të kon-
takteve personale të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton. Në lidhje me pohimet e parashtrueses 
për veprimin jo përkatës dhe të anshëm të ekipit kompetent në lidhje me këtë rast, e njëjta është e 
këshilluar se IP Enti për veprimtari sociale – Shkup është institucioni i cili posedon kompetenca që të 
kryej mbikëqyrjen mbi punën profesionale të institucioneve për mbrojtje sociale dhe mbi të punësuarit 
e tyre, me qëllim të shqyrtimit, përcjelljes, kontrollimit dhe avancimit të mënyrës dhe cilësisë së punës 
profesionale.

Nga Ministria për punë të brendshme, Avokati i popullit u njoftua se nga stacionet kompetente 
policore janë ndërmarrë masa dhe veprime përkatëse në lidhje me paraqitjet dhe për këtë është dorë-
zuar njoftimi edhe deri te parashtruesja, e cila shprehu falënderimin për veprimet e përgjithshme të 
Avokatit të popullit.

Deri te Avokati i popullit me parashtresën e tij u drejtua N.D. nga Manastiri në cilën ai thekson se 
deri te Fondi për sigurim pensional dhe invalidor ka dorëzuar kërkesën për valorizimin e pensionit dhe 
se sipas kësaj kërkese nuk është vepruar fare.

Duke pasur parasysh pohimet e lartpërmendura nga ana e ankueses në parashtresën dhe në 
aktvendimin e pensionit të pleqësisë, Avokati i popullit iu drejtua Fondit dhe kërkoi që të njoftohet se 
vallë dhe çfarë është ndërmarrë që të korrigjohet lartësia e pensionit të personit të lartpërmendur, e 
cila siç thekson sipas llogaritjes së shumës fiton pension më të ulët për dallim nga pensionistët tjerë.

Duke vepruar pas intervenimeve të Avokatit të popullit, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 
me letrën e tij na njoftoi se ka miratuar aktvendimin dhe se i njëjti është dorëzuar deri te Filiali i Fondit 
në Manastir që t’i dorëzohet parashtrueses.

Pas dorëzimit të njoftimit deri te parashtruesja, së bashku me kopjen e aktvendimi të lartpër-
mendur, Avokati i popullit e njoftoi se nëse eventualisht është e pakënaqur nga shuma e përcaktuar, 
se ajo gëzon të drejtën që në afat prej 15 ditëve pas pranimit të aktvendimit të parashtroj ankesë me 
shkrim deri te Komisioni shtetërorë për vendosje në suaza të procedurës administrative dhe në proce-
durë të marrëdhënieve të punës.

AP nr. 2043/18 

AP nr. 1310/18 
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B.B. nga Koçani deri te Avokati i popullit ka parashtruar parashtresën me qëllim të mbrojtjes së 
të drejtave në procedurën për përmbarim mbi pronën e patundshme.

Përkatësisht, parashtruesi theksoi se edhe pse për rastin konkret drejtohet procedura gjyqësore 
kundër kreditorit, ekspertit gjyqësorë, si dhe kundër gjykatësit nga gjykata themelore, prapëseprapë 
përmbaruesi i ka dorëzuar urdhëresën për përmbarim mbi patundshmërinë.

Avokati i popullit, pas përcaktimit të gjendjes faktike, dorëzoi kërkesën për prolongimin e për-
kohshëm të urdhëresës për përmbarim mbi patundshmërinë, deri në çastin e përfundimit të plotfu-
qishëm të procedurës në lidhje me mjetet juridike të deklaruara nga ana e debitorit / parashtruesit të 
ankesës, para organeve kompetente gjyqësore.

Në pajtim me intervenimet e tilla nga Avokati i popullit, përmbaruesi e prolongoi shitjen përmes 
ankandit publik të patundshmërisë.

Avokati i popullit veproi në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga prindi, në lidhje me të cilën 
shprehu pakënaqësinë nga veprimi i shkollës fillore në të cilën mëson fëmija i tij për shkak të mos mar-
rjes së masave për mbrojtje përkatëse të fëmijës i cili si anëtarë i seksionit të vallëzimeve ka pësuar 
me lëndime të rënda fizike në pjesën e kokës, gjatë një aktiviteti të organizuar në sallën e edukatës 
fizike të shkollës, në bashkëpunim me Qendrën kulturore të fëmijëve “Karposh” – Shkup.

Pas masave të ndërmarra për kontrollimin e pohimeve në parashtresën e dorëzuar, Avokati i 
popullit iu drejtua drejtorit të shkollës dhe deri te Inspektorati shtetërorë i arsimit, dhe gjatë kësaj 
duke u nisur nga interesi më i mirë i fëmijës përkujtoi për të drejtën e fëmijës të mbrohet nga çdo lloj 
i lëndimeve mbi shëndetin e tij, në veçanti gjatë kohës së qëndrimit të tij në shkollë, por edhe gjatë 
kohës së aktiviteteve jashtë shkollore, edhe më tepër kur këto aktivitete organizohen në dijeni dhe në 
marrëveshje të shkollës.

Duke pasur parasysh seriozitetin e kësaj ngjarje, si dhe gjendjen kërcënuese mbi jetën e fëmijës, 
ndaj së cilës ka qenë e ekspozuar nxënësja e moshës së mitur, Avokati i popullit kërkoi që Inspektorati 
shtetërorë i arsimit tërësisht dhe në mënyrë të detajuar ta shqyrtojë këtë ngjarje dhe në mënyrë të 
rregullt dhe objektive ta konstatojë gjendjen faktike, kurse për masat e ndërmarra dhe për rezultatin 
e procedurës të njoftohet me dorëzimin e Procesverbalit pas mbikëqyrjes së realizuar.

Avokati i popullit, në këtë rast konstatoi një sërë lëshimesh dhe për këtë e informoi Ministrinë për 
arsim dhe shkencë dhe kërkoi që ti urdhërohet Inspektoratit shtetërorë të arsimit që të ndërmerr masa 
për mbikëqyrje të sërishme me qëllim të përcaktimit të tërësishëm të gjendjeve. Ministria e pranoi 
kërkesën dhe e detyroi Inspektoratin shtetërorë të arsimit që të kryej mbikëqyrjen plotësuese në këtë 
shkollë, megjithatë edhe pas kontrollimeve të sërishme të njëjtit mbetën në qëndrimin se nuk janë të 
konstatuara lëshime gjatë veprimit të shkollës.

Duke u udhëhequr nga interesi më i mirë i fëmijës dhe mbrojtjen e të drejtave të tij, në pajtim 
me Konventën për të drejtat e fëmijës, duke pasur parasysh faktin se prindi inicion procedurën para 
Prokurorisë kompetente publike kundër shkollës dhe për mos kujdesin për fëmijën e rastit konkret, 
Avokati i popullit e ndërpreu procedurën, por në kërkesë të Prokurorisë themelore publike në mënyrë 
të detajuar e informoi atë për njohuritë dhe konstatimet nga veprimet e ndërmarrja në lidhje me këtë 
parashtresë. Gjatë kësaj, e shprehu mendimin se në rastin konkret nuk janë ndërmarrë, përkatësisht 
se mungojnë masat dhe se nuk është përcaktuar obligimi për kujdesin përkatës ndaj fëmijëve dhe se 
gjithashtu mungojnë edhe klauzolat për parandalimin e lëndimeve eventuale të fëmijëve gjatë kohës 
së këtij aktiviteti në shkollën e cila ka lidhur kontratën me Qendrën kulturore të fëmijëve. Gjithashtu, 
është kontestues fakti se nga ana e shkollës për shkak të realizimit të aktivitetit të Qendrës kulturore 
të fëmijëve i jepet një hapësirë tjetër – salla e edukatës fizike në vend të korridorit të shkollës, i cili ka 
qenë lëndë e kontratës, dhe për të njëjtin mungon Aneksi, me të cilin do të rregulloheshin të drejtat 
dhe obligimet e shfrytëzuesit për nga aspekti i sigurisë dhe kujdesit të fëmijëve.

AP nr. 1660/18 

AP nr. 898/18 
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L.H.N. nga Shkupi deri te Avokati i pop-
ullit parashtroi ankesën me të cilën kërkon in-
tervenime në Qendrën për kadastrën e patund-
shmërive – Shkup, në Agjencinë për kadastrën 
e patundshmërive (Qendër).

Duke vepruar në lidhje me parashtresën, 
Avokati i popullit nga përmbajtja e saj, nga rre-
thanat e rastit, si dhe nga faktet dhe dëshmitë 
e dorëzuara, konstaton se ankesa është e qën-
drueshme.

Më konkretisht, edhe pse me Aktgjykimin 
U-1 nr. 1021/2016 të datës 17.11.2017, të mi-
ratuar nga Gjykata Administrative, ka qenë e 
pranuar padia e qytetarit të emëruar nga Qen-
dra në afatin e lejuar dhe të përcaktuar me ligj, 
akoma nuk është vepruar në lidhje me mira-
timin e vërtetimit përkatës.

Duke pasur parasysh gjendjet e tilla, 
Avokati i popullit i rekomandoi Qendrës që në 
lidhje me lëndën konkrete në mënyrë prioritare 
të ndërmerr veprime për zbatimin e aktgjykimit 
të theksuar edhe atë në mënyrë që në konteks-
tin e paraqitjes për evitimin e gabimit të natyrës 
teknike në kadastrën e patundshmërive për KK 
Kisella Voda 1, do të jap vërtetimin përkatës.

Qendra veproi në lidhje me paraqitjen 
konkrete, por sërish në mënyrën dhe në kundër-
shtim me mendimin juridik të dhënë nga Gjyka-
ta administrative, në pajtim me Ligjin për ka-
dastrën e patundshmërive dha vërtetimin për 
refuzimin e saj. 

Nga vizita e realizuar në IP Shtëpia për 
foshnjat dhe fëmijët e vegjël në Manastir dhe në 
bazë të gjendjeve të hasura, Avokati i popullit 
inicioni procedurën me vetë iniciativë me qëllim 
të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve para IP 
Qendrës ndërkomunale për punë sociale – Ka-
vadar.

Përkatësisht, gjatë vizitës Avokati i popul-
lit gjeti një fëmijë i cili me aktvendimin e mirat-
uar nga IP Qendra ndërkomunale për punë so-
ciale – Kavadar në mënyrë intervenuese është 
akomoduar në suaza të Shtëpisë, por përskaj 
vizitave nga ana e ekipit të profesionistëve dhe 
planit të punës, fëmija akoma nuk ishte i regjis-
truar në librin e të lindurve, për këtë në suaza të 
Entit evidentohej si fëmijë NN.

Në lidhje me këtë rast, Avokati i popullit u 
drejtua deri te Qendra ndërkomunale për punë 
sociale – Kavadar, si organ i përkujdesjes, duke 
u thirrur në nenin 7 dhe nenin 8 të Konventës 
për të drejtat e fëmijëve, në pajtim me të cilin 
fëmija gëzon të drejtën e emrit, përkatësisht të 
nënshtetësisë si dhe të drejtën e identitetit të 
tij dhe në këtë drejtim theksoi për urgjencën e 
veprimit në pajtim me lëndët kur bëhet fjalë për 
ndonjë fëmijë për faktin se prolongimi i këtyre 
procedurave është në dëm të fëmijës dhe nënk-
upton shkeljen e të drejtave të tij, dhe për këtë 
arsye rekomandoi që menjëherë dhe pa prolon-
gime të ndërmerren masat përkatëse për regjis-
trimin e fëmijës dhe për nxjerrjen e certifikatës 
së personave të lindur. Në këtë kontekst u ndër-
morën veprime dhe masa edhe para Drejtorisë 
për udhëheqjen e librave amë.

Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit 
të popullit me Aktvendimin e IP Qendra ndërko-
munale për punë sociale – Kavadar, është për-
caktuar emri personal i fëmijës dhe fëmija me 
aktvendim është vënë nën përkujdesjen e per-
sonit të punësuar në Shërbimin për shërbimet 
që kanë të bëjnë me mbrojtjen sociale, pranë 
Qendrës kompetente për punë sociale. Me për-
caktimin e emrit personal, nga ana e UVMK – SR 
– Veles, është dorëzuar kërkesa deri te MPB – 
OUR – Veles me të cilën është përcaktuar num-
ri amë i fëmijës, dhe për këtë si dëshmi është 
dorëzuar shkresa nga Libri amë i të lindurve. 

AP nr. 124/18 

AP nr. 2162/18 

Gjatë veprimit në lidhje me parashtresën 
për realizimin e së drejtës për pensionin famil-
jarë dhe për përfshirjen e stazhit të pensionit 
nga angazhimi punues në shtetin tjetër, Avokati 
i popullit iu drejtua Ombudsman institucionit në 
Republikën e Serbisë me lutjen për intervenim 
për zgjidhje sa më të shpejtë të kërkesës së an-
kueses me qëllim që ajo të realizojë të drejtën 
e pensionit familjarë para organit kompetent në 
Republikën e Serbisë.

Duke vepruar në lidhje me lutjen e 
adresuar nga Avokati i popullit, u përpilua akti 
i nevojshëm dhe i njëjti u dorëzua deri te Fondi 
për sigurim pensional dhe invalidor i cili njoftoi 
se organi serb – bartës i sigurimit social me ak-
tin përkatës ka pranuar të drejtën e pensionit 
familjarë.

AP nr. 274/18 
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A.S. nga Shkupi si person i cili nuk e zgjidhur çështjet e banimit, dorëzoi parashtresën deri te 
Avokati i popullit e cila ka të bëjë me procedurën për ndarjen e banesave sociale që janë ndërtuar sipas 
Programit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e banesave në pronësi të Republikës, gjatë kësaj ai theksoi 
se ka parashtruar kërkesën me të dhënat dhe numrin e kontaktit si dhe e – mailin për realizimin e kësaj 
të drejte, por në lidhje me të njëjtën nuk ka fituar kurrfarë përgjigje.

Duke vepruar në lidhje me parashtresën dhe me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të parash-
truesit të ankesës, Avokati i popullit u drejtua deri te Komisioni për ndarjen e banesave sociale pranë 
Ministrisë për transport dhe lidhje – Shkup, me kërkesën që të njoftohet për rrethanat në lidhje me 
këtë rast, përkatësisht për shkaqet e mos vendosjes në lidhje me kërkesën për ndarjen e banesës 
sociale. Në të njëjtën kohë u kërkua që ti dorëzohet edhe dokumentacioni i tërësishëm në lidhje me 
këtë lëndë.

Nga përgjigjja e pranuar, Avokati i popullit konstatoi se në Ministrinë për transport dhe lidhje 
– Sektori për punë banesore – komunale dhe për infrastrukturë është evidentuar kërkesa nga parash-
truesi dhe për të njëjtën është vepruar, dhe për këtë me shkrim është njoftuar qytetari, por operatori 
i postës e ka kthyer prapa shkresën për faktin se adresën që ka theksuar kërkuesi është e panjohur. 
Ministria për transport dhe lidhje, njoftoi se nuk ekziston shpallja aktive për ndarjen e banesave sociale 
me qira në qytetin e Shkupit. Gjatë kësaj, duke pasur parasysh faktin se Ministria për transport dhe 
lidhje nuk posedon kompetenca që të kryej ndarjen e drejtpërdrejtë të banesave me qira, pa shpalljen 
paraprake të konkursit dhe pas realizimit të procedurës përkatëse, në shkresën i njëjti është këshilluar 
për mundësinë që të drejtohet me kërkesë deri te Komisioni për çështje banesore pranë Qeverisë, i 
cili është kompetent që të vendos për dhënien me qira të banesave që janë në pronësi të Republikës, 
personave në gjendje të rrezikut social dhe të grupeve të tjera të rrezikuara, të cilat nuk janë të sigu-
ruara për nga aspekti i banimit.

Duke pasur parasysh gjendjen e tillë të konstatuar faktike,  Avokati i popullit e ndërpreu proce-
durën, por e këshilloi parashtruesin se nëse në ndërkohë është drejtuar deri te ky Komision, dhe nëse 
prej atje nuk ka pranuar përgjigje ose në ndonjë mënyrë tjetër është penguar në këtë qëllim, të par-
ashtrojë ankesë të re deri te Avokati i popullit si dhe se ai duhet ti përcjell konkurset me qëllim që në 
kohë të paraqitet në rastet e shpalljes së konkursit aktiv për ndarjen e banesave.

Deri te Avokati i popullit u dorëzua parashtresa nga H.M. nga Shkupit i cili shpreh pakënaqësinë 
nga mos veprimi i Ministrisë për shëndetësi, si organ i shkallës së dytë në lidhje me realizimin e të 
drejtave nga mbrojtja shëndetësore dhe sigurimi shëndetësorë. Përkatësisht siç është theksuar në par-
ashtresën, ankuesi pas Aktgjykimit të miratuar nga Gjykata administrative me të cilën është anuluar 
aktvendimi i Ministrisë për shëndetësi, ka kërkuar që në pajtim me vendimin gjyqësorë të vendoset 
përsëri, por deri më tani një gjë e tillë nuk është realizuar dhe nuk është miratuar vendimi siç ka urd-
hëruar gjykata. Në këtë mënyrë, në lidhje me mosveprimin më gjatë se 2 vite, Avokati i popullit vlerë-
son se në lidhje me rastin konkret parashtruesi  pëson pasoja të dëmshme dhe se atij i kontestohet e 
drejta, si për nga aspekti i mbrojtjes shëndetësore,ashtu edhe për nga aspekti i së drejtës së sigurisë 
juridike dhe marrë në përgjithësi për sundimin e pa penguar të së drejtës, dhe për këtë arsye kërkoi 
veprimin urgjent dhe të pa prolonguar të Ministrisë për shëndetësi.

Në lidhje me këtë rast, Avokati i popullit veproi edhe ndaj shërbimit rajonal të Fondit për sigurim 
shëndetësorë me kërkesën që të kompletohet lënda me të gjitha shkresat dhe të dorëzohet deri te 
organi i shkallës së dytë me qëllim të vendosjes.

Duke vepruar sipas intervenimeve të Avokatit të popullit, Ministria për shëndetësi njoftoi se është 
miratuar vendimi i ri i cili u dorëzua edhe deri te parashtruesi i ankesës, me të cili ai e realizoi të drejtën 
për të cilën u kërkua intervenimi.

AP nr. 1448/18 

AP nr. 1513/18 
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Deri te Avokati i popullit, dorëzoi parash-
tresën A.S. nga Shkupi, në të cilën kërkoi inter-
venime para Drejtorisë për çështjet e luftëtarëve 
dhe të invalidëve të luftës pranë Ministrisë për 
punë dhe politikë sociale.

Më konkretisht, në parashtresën e ankue-
ses u theksua se me Aktvendimin e Drejtorisë 
për çështjet lidhur me luftëtarët dhe invalidët e 
luftës ka qenë e ndërprerë procedura për vazh-
dimin e cilësisë së invalidit të luftës, cilësisë së 
pranuar të invalidit luftarak në kushte të paqes 
që i përket grupit të 5-të me 70 % të invalid-
itetit luftarak, për statusin e përkohshëm deri 
më datën 01.06.2017, me arsyetimin se ajo nuk 
i është përgjigjur kontrollimit nga ana e Komi-
sionit mjekësorë të shkallës së parë dhe se nuk 
ka dorëzuar njoftimin me shkrim për mungesën 
e saj.

Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e 
Avokatit të popullit, Drejtoria për çështjet lid-
hur me luftëtarët dhe invalidët e luftës – Min-
istria për punë dhe politikë sociale, me shkresë 
na njoftuan se Drejtoria do ta thërras parash-
truesen për kontrollim nga ana e Komisionit 
mjekësorë të shkallës së parë dhe për këtë do të 
na njoftojnë në mënyrë të rregullt, dhe për këtë 
në shtojcë të shkresës u dorëzua edhe ftesa e 
dërguar në adresën e parashtrueses.

AP nr. 1399/18 

Avokati i popullit veproi në lidhje me par-
ashtresën e dorëzuar nga një grup i prindërve të 
studentëve të cilët vijojnë mësimin në Fakultetin 
juridik “Justiniani i Parë” në Shkup, në fakultetin 
e ekonomisë në Shkup dhe në Fakultetin filo-
zofik në Shkup, që kishte të bëjë me ndarjen 
e tabletave në trajtë të kapsulave të cilat sipas 
udhëzimit, studentëve “do tu ndihmonin për rri-
tjen e koncentrimit gjatë mësimit, në veçanti 
gjatë periudhës para javës së kolokviumeve”.

Duke pasur parasysh të drejtën e ar-
simimit, por edhe të sigurisë personale dhe të 
shëndetit të studentëve, Avokati i popullit dorë-
zoi kërkesat deri te Fakulteti Juridik, Ekonomik 
dhe Filozofik pranë Universiteti “Shën Qirili dhe 
Metodi” – Shkup, deri te Rektorati i Universitetit 
“Shën Qirili dhe Metodi”, MPB – SHPB – Shkup 
dhe deri te Agjencia për ushqim dhe veterinë, 
që të njoftohet se vallë drejtoritë e fakulteteve 
të lartpërmendura janë të njoftuara në lidhje 
me gjendjen e lartpërmendur, përkatësisht se 
vallë ndonjëra prej drejtorive të fakulteteve ka 
ndërmarrë veprime përkatëse që të konfirmohet 
baza sipas së cilës studentëve u ndahen këto 
tablete nga ana e “BIONIKA”. Nga ana tjetër, 
nga mediumet Avokati i popullit u informua se 
në rastin konkret “BIONIKA Farmaceutikaps” e 
ka promovuar produktin „VIGORIX INTENSE“ 
pas lejes së pranuar më parë nga ana e Rek-
toratit të Universitetit.

Pas kërkesave të dorëzuara, pasoi reagimi 
nga MPB – SHPB Shkup, si dhe nga Agjencia për 
ushqim dhe veterinë, të cilët dorëzuan njoftimin 
në lidhje me kërkesën, duke ofruar arsyetime në 
lidhje me statusin e produktit, dhe në të njëjtën 
kohë dorëzoi edhe Mendimin me të cilin shpre-
het pëlqimi se tabletat e theksuara “VIGORIX 
INTENSE”, janë në pajtim me kërkesat e për-
caktuara për siguri të ushqimit dhe të njëjtit 
mund të lëshohen në qarkullimin e tregut.

Në të njëjtën kohë, në përgjigjen e dorë-
zuar nga Rektorati i Universitetit “Shën Qirili 
dhe Metodi” në Shkup u theksua se për shkak 
të shumë reaksioneve në opinion, Universiteti 
në të ardhmen do të mbyllet ndaj personave 
ekonomik dhe ndaj personave të tjerë juridik 
të cilët promovojnë shërbime dhe produkte me 
qëllime komerciale.

AP nr. 2648/18 

Qytetari I.N. nga Shkupi ka parashtruar 
ankesën deri te Avokati i popullit për shkak të 
mosveprimit nga ana e NP Radio – televizioni, në 
lidhje me Aktvendimin për pagesën e kompen-
simit monetarë për pushimin të pandërprerë 
mjekësorë më gjatë se gjashtë muaj.

Avokati i popullit u drejtua deri te NP Ra-
dio – televizioni me kërkesën që të njoftohet për 
shkaqet për të cilat edhe pas skadimit të një pe-
riudhe të gjatë kohore nuk janë ndërmarrë vep-
rime në drejtim të realizimit të aktvendimit të 
lartpërmendur dhe në të njëjtën kohë kërkoi që 
në një afat sa më të shkurtër kohorë të veprohet 
në pajtim me të njëjtin.

Kërkesa e Avokatit të popullit u pranua, 
përkatësisht menjëherë parashtruesit i është 
paguar kompensimi monetarë në bazë të akt-
vendimit të theksuar, gjë që edhe personalisht 
u konfirmua nga ana e parashtruesit të ankesës 
dhe me këtë rast ai shprehu falënderime për in-
tervenimin me të cilin ai ka realizuar të drejtën 
e tij.

AP nr. 340/18 
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Avokati i popullit në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga avokati i autorizuar, në emër të 
D.D. nga Shtipi, në të cilën shprehet pakënaqësia nga veprimi dhe diskriminimi nga ana e mësimdhë-
nëses ndaj nxënësit E.D. që i përket bashkësisë etnike rome, hapi procedurën dhe ndërmori veprime 
përkatëse. Përkatësisht, duke vepruar në lidhje me pohimet e theksuara në parashtresën dhe në 
drejtim të përcaktimit të gjendjes reale, përfaqësuesi i Avokatit të popullit realizoi vizitën në shkollën 
e theksuar si dhe kontrolloi dokumentacioni dhe gjithashtu u realizuan edhe bisedimet me personat 
përgjegjës të shkollës.

Gjatë kësaj, përfaqësuesi i Avokatit të popullit konstatoi se në çastin e pranimit të fëmijës në 
paralelen te arsimtarja V.M. shfaqen elemente të diskriminimit ndaj fëmijës për nga aspekti i përkatë-
sisë etnike, për këtë arsye Avokati i popullit deri te drejtori i shkollës dorëzoi rekomandim. Në këtë 
kontekst, Avokati i popullit duke u nisur nga standardet e përcaktuara me Konventën për të drejtat e 
fëmijës rekomandoi se në vazhdimësi nevojitet që të ndërmerren masa për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës dhe për parandalimin e çfarëdo lloji të diskriminimeve të mëtutjeshme, në çfarëdo lloj baze.

Gjithashtu, në drejtim të realizimit të papenguar të procesit arsimorë ndaj çdo nxënësi, pa dal-
lim të përkatësisë etnike, Avokati i popullit rekomandoi që gjatë menaxhimit me shkollën detyrimisht 
të respektohet Ligji për arsim fillorë me të cilin ndalohet diskriminimi në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës 
së lëkurës, përkatësisë kombëtare, sociale, politike, religjioze dhe shoqërore gjatë realizimit të të 
drejtave nga arsimi dhe edukimi fillorë.

Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Avokatit të popullit gjatë vizitës së realizuar ka konstatuar se në 
çastin e vizitës fëmija është integruar në shkollë në suaza të një klase tjetër, se i njëjti është kyçur në 
procesin arsimorë dhe se nuk shfaq ankesa të tjera si për nga aspekti i ndonjë lloji të diskriminimit, 
ashtu as për nga aspekti i procesit arsimorë.

Gjatë veprimit në lidhje me rekomandimin e dhënë, drejtori i shkollës e njoftoi Avokatin e pop-
ullit se do të ndërmerren veprimet për eliminimin dhe sanksionimin e çfarëdo lloj diskriminimi, kurse 
procesi arsimorë në të ardhmen do të bazohet në nenin e lartpërmendur të Ligjit për arsimin fillorë, 
pa diskriminime në çfarëdo lloj baze. 

N.S. nga Ohri, deri te Avokati i popullit dorëzoi parashtresën në të cilën theksoi se deri te Agjen-
cia për barëra dhe mjete mjekësore ka parashtruar Kërkesën për shlyerjen e saj nga bartësi i veprim-
tarisë për barnatoren private meqenëse e njëjta nuk ka qenë në marrëdhënie pune në barnatoren e 
lartpërmendur, dhe se për këtë arsye nuk mund të jetë bartës i veprimtarisë, por edhe pse ka kaluar 
një periudhë e gjatë kohore, përgjigjja në lidhje me këtë kërkesë nuk është dorëzuar. Parashtruesi i 
ankesës si shtojcë ka dorëzuar Vendimin për ndryshimin e themeluesit dhe Kontratën për bartjen e 
pjesëve për ortakun.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, në drejtim të veprimit të mëtutjeshëm në lidhje 
me parashtresën, Avokati i popullit u drejtua deri te Agjencia për barëra dhe mjete mjekësore me 
kërkesën që të njoftohet për shkaqet për të cilat akoma nuk është dorëzuar përgjigja në lidhje me 
kërkesën e parashtrueses, duke pasur parasysh faktin se nga dorëzimi i parashtresës ka kaluar një 
periudhë e gjatë kohore, gjithashtu kërkoi edhe sqarime dhe informacione për pohimet e theksuara 
në parashtresë, të argumentuara me dëshmi përkatëse.

Në përgjigjen e dorëzuar, Avokati i popullit është njoftuar se në lidhje me këtë kërkesë është 
vepruar, përkatësisht Agjencia për barëra dhe mjete mjekësore ka miratuar Aktvendimin me të cilin 
parashtruesja ishte shlyer si themelues, dhe në të njëjtën kohë është përcaktuar themeluesi i ri i 
barnatores private.

AP nr. 3273/18 

AP nr. 499/18 
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Deri te Avokati i popullit është parashtruar ankesa nga D.J. nga Shkupi, e punësuar në kohë 
të caktuar me fond të plotë të orëve në SHMMQSH “Dr. Pançe Karagjozov” – Shkup, e cila thekson 
se nga ana e drejtorit të shkollës deri te Qyteti i Shkupit është dorëzuar kërkesa për transformimin e 
marrëdhënies së saj të punës, nga koha e caktuar në kohë të pacaktuar, por në lidhje me këtë kërkesë 
deri te shkolla nuk është dorëzuar njoftimi përkatës, dhe në këtë drejtim nga Avokati i popullit kërkoi 
intervenime për azhurnimin e procedurës në lidhje me kërkesën e parashtruar për transformimin e 
marrëdhënies së saj të punës.

Me qëllim të përcaktimit të tërësishëm të gjendjes faktike, si dhe me qëllim të veprimit dhe 
vendosjes objektive në lidhje me këtë parashtresë, Avokati i popullit u drejtua deri te Qyteti i Shkupit 
– Sektori për arsim, me kërkesën që të njoftohet se vallë është shqyrtuar Kërkesa për transformimin 
e marrëdhënies së punës nga koha e caktuar në kohë të pacaktuar, të drejtuar nga Shkolla, dhe nëse 
nuk është shqyrtuar, kjo kërkesë të shqyrtohet në një afat sa më të shkurtër kohorë dhe për rrjedho-
jën të njoftohet shkolla dhe Avokati i popullit.

Gjatë procedurës, Avokati i popullit u njoftua se Kërkesa për transformimin e marrëdhënies së 
punës nga koha e caktua në kohë të pacaktuar, së bashku me dokumentacionin e tërësishëm në lidhje 
me parashtruesen kanë qenë të pranuara në Qytetin e Shkupit – Sektori për arsim, por se kjo kërkesë 
nuk është shqyrtuar për shkak të ndryshimeve të përbërjes, përkatësisht se Komisioni nuk ka filluar 
me punë. Gjatë rrjedhjes së mëtutjeshme të procedurës, Avokati i popullit sërish drejtoi kërkesën deri 
te Qyteti i Shkupit, pas kësaj u njoftua se Komisioni pranë Qytetit të Shkupit, për realizimin e punëve 
profesionale dhe administrative – teknike, ka konstatuar se parashtruesja i përmbush kushtet ligjore 
për transformimin e marrëdhënies së punës, gjatë kësaj është përpiluar Procesverbali për gjendjet e 
analizuara në nivel të shkollës dhe në nivel të Qytetit të Shkupit për transformimin e marrëdhënies së 
punës nga koha e caktuar në kohë të pacaktuar, dhe nga ana e Ministrisë për arsim dhe shkencë janë 
siguruar mjete financiare për transformimin e marrëdhënies së punës së parashtrueses së ankesës.

AP nr. 400/18 

Avokati i popullit gjatë veprimit në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga prindi i cili gjatë 
regjistrimit të fëmijës së tij në shkollë, së bashku me dokumentet për regjistrim ka dorëzuar edhe 
vërtetimin për vaksinat të cilat i ka pranuar djali i tij, vërtetim ky i cili fillimisht është pranuar nga 
ana e shkollës, por më vonë ai ka qenë i njoftuar se djali i tij nuk mund ta vijojë mësimin në klasën e 
parë për faktin se pas vërejtjeve të dhëna nga Inspektorati shtetërorë i arsimit, djali i tij nuk ka qenë 
i vaksinuar për të gjitha vaksinat e detyrueshme, dhe për këtë arsye Avokati inicioi procedurën për 
mbrojtjen e së drejtës për arsimim të pa penguar të fëmijës.

Avokati i popullit, duke u thirrur në Konventën ndërkombëtare për mbrojtjen e së drejtës së 
fëmijës, më pas duke u thirrur në Aktgjykimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Stras-
burg, si dhe në Kushtetutën, Ligjin për arsimin fillorë, Ligjin për pengimin dhe mbrojtjen nga diskri-
minimi, duke konsideruar se veprimi i shkollës është skajshmërisht diskriminues dhe në kundërshtim 
me ligjin, për faktin se shkolla ka refuzuar regjistrimin e fëmijës në klasë të parë për faktin se fëmija 
nuk ka qenë i vaksinuar me të gjitha vaksinat e detyrueshme, me këtë rast deri te drejtori i shkollës 
dorëzoi sugjerimin për shkeljet e konstatuara të së drejtës për arsim dhe kërkoi që fëmija menjëherë 
të regjistrohet në klasën e parë. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit theksoi se pas garancisë së 
dhënë nga ana e prindit, statusi i vaksinimit të fëmijës gjatë periudhës së ardhme do të plotësohet 
dhe në këtë mënyrë do të evitohet rreziku i cenimit të shëndetit të nxënësve të tjerë. Shkolla veproi 
në pajtim me sugjerimet e dhëna dhe fëmiju është regjistruar në klasën e parë.

AP nr. 1509/18 
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Avokati i popullit hapi lëndën me vetë ini-
ciativë, pas njohurive të fituara nga portali i in-
ternetit se në SHFK “Kërste Petkov Misirkov” në 
Radovish është realizuar riti fetarë gjatë kohës 
së festave islame, kur në aulën e shkollës është 
shërbyer  darka dhe me këtë rast ka kënduar 
hoxha i veshur me rroba rituale.

Duke pasur parasysh faktin se nga inci-
zimet e prezantuara nga darka solemne është 
vërejtur shkelja e nenit 11 të Ligjit për arsimin 
fillorë, me të cilin ndalohet organizimi i tubi-
meve fetare ose theksimi i elementeve fetare 
në suaza të shkollave, nga ana e Avokatit të 
popullit u drejtua Vërejtja për shkeljet e kon-
statuara deri te shkolla, dhe në të njëjtën kohë 
u kërkua marrja e veprimeve edhe nga Inspek-
torati shtetërorë i arsimit.

Duke pasur parasysh reagimin dhe vep-
rimin e inspektorit kompetent përmes kryetarit 
dhe Këshillit të komunës, u ndërmorën veprime 
përkatëse dhe pas kësaj drejtori i shkollës fillore 
është zëvendësuar nga ushtrimi i këtij funksioni, 
dhe në ndërkohë është emëruar ushtruesi i ri i 
detyrës së drejtorit.

AP nr. 1488/18 

Avokati i popullit veproi në lidhje me par-
ashtresën në bazë të shkeljes së të drejtave nga 
ana e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, 
me prolongimin e procedurës për miratimin e 
aktvendimit në lidhje me Aktgjykimin e miratu-
ar nga Gjykata administrative. Ministria, deri te 
Avokati i popullit dorëzoi përgjigjen me të cilën 
njoftohet se Aktgjykimi është pranuar në kohë, 
po se gjatë kontrollimit të përmbajtjes së tij 
është konstatuar gabimi në lidhje me të drejtën 
për të cilën është vendosur në lidhje me padinë 
e parashtruar. Më saktë, në Aktgjykimin vendo-
set për të drejtën e kompensimit monetarë për 
ndihmën dhe përkujdesjen nga personi tjetër, 
kurse Aktvendimi i Ministrisë anulohet me Ak-
tgjykimin e së drejtës për asistencë monetare 
sociale.

Avokati i popullit, i sugjeroi Gjykatës se 
konstaton shkeljen e së drejtës për veprim pro-
fesional, të azhurnuar dhe në kohë nga ana 
e Gjykatës në procedurën për mbrojtjen e së 
drejtës të cilën qytetari e kërkon me parash-
trimin e padisë. Gjithashtu, theksoi edhe mos 
lejimin e llojeve të tilla të gabimeve nga ana 
e pushtetit gjyqësorë, si instancë më e lartë e 
sistemit juridik, para së cilës qytetarët kërkojnë 
mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Gjykata veproi në lidhje me sugjerimet 
dhe menjëherë i dha rrjedhën procedurës për 
korrigjimin e aktgjykimit, edhe pse duke pas-
ur parasysh bazën e gabuar sipas së cilës më 
parë është vendosur, dhe që është elementi 
themelorë, vihet në pyetje edhe vetë procedura 
se vallë çështja duhet të drejtohet si “korrigjim i 
gabimit” ose si procedurë e re, në të cilën do të 
vendoset për bazën e saktë juridike në lidhje me 
padinë e parashtruar. 

AP nr. 440/18 

M.S. nga Shkupi, deri te Avokati i popullit 
parashtroi ankesën me qëllim të intervenimit në 
NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup (NP) me 
qëllim të shlyerjes së borxhit të evidentuar në 
shifrën e saj shfrytëzuese dhe meqenëse borxhi 
pason nga shfrytëzimi i shërbimeve nga ana e 
pronarit të mëparshëm të banesës.

Nga kontrollimi i dokumentacionit të lart-
përmendur u konstatua se borxhi i kontestuar 
ka të bëjë me periudhën para lidhjes së kon-
tratës për shitblerje dhe para fitimit të pronësisë 
mbi pronën e patundshme nga ana e parash-
truesit të ankesës.

Duke pasur parasysh gjendjen e tillë, për-
katësisht për shkak të mos posedimit të kur-
rfarë lidhjeve me shpenzimet e realizuara nga 
shfrytëzuesi i mëparshëm, Avokati i popullit 
deri te NP dorëzoi sugjerimin se borxhi i lart-
përmendur menjëherë duhet të shlyhet dhe të 
tërhiqet vërejtja para pagesës së detyruar dhe 
para ç’kyçjeve, dhe në të ardhmen për të njëj-
tin të mos ndërmerren kurrfarë veprime kundër 
parashtruesit të ankesës.

NP veproi në lidhje me sugjerimet e dhë-
na.

AP nr. 1062/18 
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Avokati i popullit veproi në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga qytetari për shkeljet e së 
drejtës për pagesën e kompensimit monetarë në bazë të pushimit mjekësorë. Përkatësisht, sipas po-
himeve të regjistruara në parashtresën e dorëzuar dhe sipas dëshmive të ofruara në të njëjtën, qyte-
tari për shkak të lëndimit në vendin e punës, ka shfrytëzuar pushimin mjekësorë një periudhë të gjatë 
kohore. Problemi me të cilin është ballafaquar ky qytetarë, është shfaqur kur komisioni mjekësorë i 
shkallës së dytë pranë FSSH NJR – Manastir, ka dhënë vlerësimin se pengesa e përkohshme i pro-
longohet përfundimisht me datën 25.03.2018, edhe pse ai akoma ka qenë në shërim spitalor në Spi-
talin Klinik në Manastir, me qëllim të rehabilimit pas intervenimit kirurgjik në suaza të frakturës së 
shuplakës së djathtë (nga data 19.03.-05.04.2018) dhe ajo që mund të shihet nga letra e lirimit nga 
spitali, rehabilitimi ka qenë pa sukses dhe për këtë arsye është dhënë udhëzimi për Klinikën e trau-
matologjisë për datën 30.04.2018.

Për një situatë të tillë faktike, për Avokatin e popullit u bë e pakuptimshme se në bazë të 
cilit dokumentacion mjekësorë, komisioni i shkallës së dytë pranë NJR Manastir ka dhënë vlerësimin 
se gjendja shëndetësore e parashtruesit është e mirë dhe se për këtë arsye ka përmbyll pushimin 
mjekësorë më datën 25.03.2018, dhe për këtë arsye qytetarit tani më disa muaj nuk i realizohet pag-
esa e kompensimit për pushimin mjekësorë.

Avokati i popullit deri te FSSH dorëzoi sugjerimin me të cilin theksohet ekzistimi i shkeljes së të 
drejtës për sigurimin shëndetësorë dhe për pagesën e kompensimit monetarë të qytetarit dhe kërkoi 
që Fondi të ndërmerr masat dhe veprimet përkatëse që të vazhdohet me pagesën e kompensimit, si 
dhe të realizohet pagesa përkatëse për gjithë periudhën e kaluar (prej kurë është ndërprerë pagesa).

Fondi në tërësi veproi në lidhje me sugjerimin e dhënë të Avokatit të popullit dhe realizoi korri-
gjimin në sistemin kompjuterik, pas kësaj parashtruesi i ankesës e realizoi të drejtën e tij të pushimit 
mjekësorë deri në ditën kur përfundoi rehabilitimi i lëndimit truporë.

AP nr. 1296/18 

Në fillim të vitit 2018, deri te Avokati i popullit është dorëzuar parashtresa nga 14 nëpunës të 
administratës të punësuar në Komunën e Gostivarit, të cilët në parashtresën theksuan se janë të dis-
kriminuar në bazë politike nga Kryetari i Komunës së Gostivarit, gjatë kësaj dorëzuan materialin me 
relevancë dëshmuese. Në parashtresën është theksuar se të gjithë 14 nëpunësit janë dislokuar në 
hapësirat e NP “Komunalec” – Gostivar, objekt i cili fizikisht nuk ka kurrfarë lidhje me ndërtesën ko-
munale. Përskaj dislokimit jo racional, të gjithë personat janë të vendosur në dy zyra të vogla të ndër-
marrjes publike, gjatë kësaj atyre nuk u janë siguruar kurrfarë kushte të punës, përkatësisht të njëjtit 
nuk posedojnë kompjuterë, linjë të telefonisë fikse, adresa zyrtare elektronike dhe të ngjashme.

Duke e shqyrtuar barrën e shkeljeve të theksuara në parashtresën e dorëzuar, menjëherë nga 
ana e Avokatit të popullit është realizuar kontrollimi i paparalajmëruar dhe gjatë kësaj në mënyrë 
plotësuese janë tubuar të gjitha dëshmitë e domosdoshme (fotografitë, prononcimet, kopjet e akt-
vendimeve dhe të ngjashme), me të cilat pa mëdyshje konfirmohet veprimi i diskriminimit në bazë 
politike, si dhe ushtrimi i shqetësimit në vendin e punës.

Në pajtim me gjendjen e hasur faktike dhe nga konstatimet të cilët pasuan pas kontrollimit 
të realizuar, nga ana e Avokatit të Popullit u dorëzua Rekomandimi për mënyrën e mënjanimit të 
shkeljeve të konstatuara, me të cilin më konkretisht theksohen shkeljet e konstatuara, gjatë kësaj 
jepen udhëzime të qarta për tejkalimin e gjendjeve të konstatuara.

Nga ana e Kryetarit të Komunës së Gostivarit u dorëzua përgjigje e shkurtër dhe joserioze me 
arsyetimin se në ndërtesën komunale nuk ekzistojnë hapësira të mjaftueshme për këta 14 persona, 
dhe për këto arsye të njëjtit janë transferuar në ndërtesën e NP “Komunalec” – Gostivar, gjatë kësaj 
nuk u theksua se në ndërkohë po pranohen nëpunës të rinj të cilët duhet të punojnë me kontratë në 
kohë të përcaktuar.

Për shkak të mos realizimit të Rekomandimit të dorëzuar, Avokati i popullit i udhëzoi parash-
truesit e ankesës që drejtat e tyre në lidhje me të drejtat që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës 
dhe për diskriminimin e ushtruar në bazë politike, ta kërkojnë para gjykatës kompetente. 

AP nr. 106/18 
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B.E. nga Shkupi deri te Avokati i popullit 
parashtroi ankesën në të cilën kërkoi interveni-
me në EVN Maqedonia SH.A. – Shkup (EVN), që 
ta realizojë të drejtën e kyçjes së re.

Avokati i popullit, pas procedurës së re-
alizuar për përcaktimin e gjendjes faktike kon-
statoi shkeljet e të drejtave të parashtruesit të 
ankesës së lartpërmendur për shkak të qasjes 
së pa barabartë dhe të selektuar gjatë veprimit.

Përkatësisht, nga EVN për sigurimin e 
kyçjes lëndë e këtij rasti, i ka kërkuar që të 
paguaj shumën prej 120.000,00 denarë me ar-
syetimin se bëhet fjalë për objektin i cili gjendet 
jashtë rajonit ndërtimorë, kurse për të gjithë 
personat tjerë të cilët gjithashtu kanë realizuar 
legalizimin e objekteve të ndërtuara në mënyrë 
informale, për shërbimin e njëjtë u është kërkuar 
që të paguajnë shumën prej 30.000,00 denarë.

Pas intervenimeve nga ana e Avokatit 
të popullit në Komisionin rregullatorë për en-
ergjetikë, nga ana e tij u soll vendimi që EVN 
qytetarit të lartpërmendur t’ia realizoj kyçjen në 
mënyrë të njëjtë sikur edhe personave të tjerë 
nga lagjja e lëndës së shqyrtuar.

AP nr. 1497/18 

Avokati i popullit veproi në lidhje me par-
ashtresën e dorëzuar nga personi i dënuar nga 
ENP “Idrizovë” në lidhje me rrezikimin e jetës 
dhe shëndetit të tij për shkak të gjendjes së 
përkeqësuar shëndetësore për shkak të tentati-
vave të shpeshta vetë vrasëse, vetë agresivitetit 
dhe të agresivitetit ndaj të dënuarve të tjerë.

Duke u nisur nga arsyeshmëria e qën-
drimit të tij të mëtutjeshëm në këtë aspekt për 
nga aspekti i sigurisë, Avokati i popullit drejtorit 
të ENP “Idrizovë” i sugjeroi që ti ndërmerr të gji-
tha masat e nevojshme me qëllim që të vepro-
het në pajtim me rekomandimet e theksuara në 
Ekspertizën gjyqësore – neuropsikiatrike të re-
alizuar nga eksperti i mjekësisë ligjore, përkatë-
sisht nga mjeku – neuropsikiatër, në lidhje me 
masat të cilat duhet të ndërmerren me qëllim 
të trajtimit përkatës shëndetësorë të personit të 
dënuar, për shkak të faktit të pamundësisë që ai 
në trajtohet në mënyrë përkatëse, duke pasur 
parasysh varësinë e tij nga opiatet, si dhe të 
shqyrtohet mundësia për transferimin e tij në 
suaza të ndonjë institucioni tjetër ndëshkues – 
përmirësues me kushte më të volitshme për nga 
aspekti i gjendjes së tij shëndetësore, por edhe 
për nga aspekti i sigurisë.

Pas sugjerimeve të dhëna nga Avokati i 
popullit, drejtori i ENP “Idrizovë” veproi në atë 
mënyrë që deri te Drejtoria për përmbarim të 
sanksioneve dorëzoi propozimin për transfer-
imin e personit të dënuar në suaza të institu-
cionit tjetër ndëshkues përmirësues për vua-
jtjen e mëtutjeshme të dënimit me burgim, në 
të cilën ekzistojnë kushte më të volitshme dhe 
me këtë personit të dënuar do ti ofrohen kushte 
më të mira të sigurisë.

AP nr. 1902/18 

B.P. nga Shkupi deri te Avokati i popullit parashtroi ankesën për shkak të mbrojtjes së të 
drejtave në procedurën për përmbarim me dhënien e urdhëresës për ndalimin e 1/3 të shumës së 
pensionit.

Avokati i popullit, pas realizimit të procedurës, konstatoi se parashtruesi realizon të ardhura në 
bazë të pensionit të pleqësisë, në shumën prej 12.000,oo denarë dhe se nga kjo shumë, me urdhëresë 
afatgjate paguan kredinë hipotekare në shumën prej 6.000,oo denarë, që nënkupton se atij i mbetet 
vetëm gjysma e pensionit.

Duke vlerësuar se në rastin konkret i cenohet ekzistenca e debitorit, Avokati i popullit intervenoi 
deri te përmbaruesi për ndryshimin e modusit të përmbarimit, në kuptim që atij ti lejohet që të paguaj 
shumën mujore të mjeteve të cilat ai mund t’ia lejojë vetes. 

Përmbaruesi veproi në pajtim me intervenimet e Avokatit të popullit dhe në marrëveshje me 
kreditorin, debitorit i lejoi që borxhin ta paguaj në këste mujore, në shumën prej 1.000,00 denarë.

AP nr. 1083/18 
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Duke vepruar në lidhje me parashtresën e A.M. nga Shkupi, Avokati i popullit konstatoi se edhe 
përskaj padisë së pranuar nga Gjykata administrative dhe pas Aktvendimit të miratuar nga Ministria 
për punë dhe politikë sociale për ankesën e pranuar, dhe pas kthimit të lëndës për shqyrtim dhe 
vendosje të sërishme, nga ana e Qendrës kompetente për punë sociale – Karposh është miratuar 
Aktvendimi me të cilin konfirmohet aktvendimi i miratuar për ndërprerjen e së drejtës për ndihmë 
monetare sociale.

Në rastin konkret edhe përskaj mendimit juridik të Gjykatës, i cili është i detyrueshëm në pajtim 
me nenin 52 të Ligjit për kontestet administrative, organi i shkallës së parë nuk i vlerësoi vërejtjet e 
gjykatës për nga aspekti i konstatimit të rregullt të gjendjes faktike, përkatësisht gjatë vendosjes së 
sërishme në lidhje me lëndën, solli aktvendim të njëjtë për ndërprerjen e së drejtës së theksuar më 
lartë. Gjatë kësaj, në arsyetimin e dhënë, kjo Qendër konfirmon se posedon njohuri se parashtruesi 
i ankesës për shkaqe shëndetësore nuk është paraqitur në kohë në Agjencinë për punësime gjatë 
muajit 05/2017 (vërtetimi mjekësorë), por vetëm faktin se ai nuk ka dorëzuar një dëshmi të tillë edhe 
në Qendrën, përkatësisht për faktin se ai nuk është paraqitur në kartonin kontrollues, e njëjta miratoi 
aktvendimin negativ në lidhje me kërkesën e tij.

Avokati i popullit theksoi se në këtë rast jo vetëm që tërësisht anashkalohet fakti se bëhet fjalë 
për person që gjendet në gjendje të rrezikut social, i cili mbijeton me ndihmën e asistencës sociale si 
burim i vetëm i mjeteve të ekzistencës, por se nuk pranohet as dëshmia të cilën parashtruesi i ank-
esës e ka dorëzuar në Agjencinë për punësime dhe në pajtim me të cilin konfirmohet se për shkaqe 
objektive (probleme shëndetësore) i njëjti nuk ka qenë në gjendje që ta respektojë afatin e paraqitjes, 
që nënkupton afatin që të paraqitet në kartonin kontrollues në suaza të Qendrës, edhe pse nuk kon-
testohet fakti se kushti për realizimin e së drejtës për asistencë financiare sociale është që personi me 
rregull të paraqitet në Agjencinë, përkatësisht të jetë kërkues aktiv i punësimit.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, Avokati i popullit theksoi për shkeljen e të drejtave 
të parashtruesit të ankesës, dhe kërkoi që në procedurën në lidhje me ankesat, Ministria për punë 
dhe politikë sociale ti merr parasysh pohimet ankuese dhe konstatimin e lartpërmendur të Avokatit 
të popullit, edhe pas konstatimit të rregullt dhe të plotë të të gjitha fakteve që janë me rëndësi për 
miratimin e vendimit, në mënyrë meritore të vendos në lidhje me lëndën, duke i pasur parasysh gjatë 
kësaj vërejtjet e theksuara në vendimin e Gjykatës administrative.

Në ndërkohë, parashtruesi i ankesës e njoftoi Avokatin e popullit se Ministria i ka dorëzuar ak-
tvendimin në lidhje me ankesën dhe se për shkak të pakënaqësisë nga vendimi ai do të parashtrojë 
padi deri te Gjykata administrative.

AP nr. 1477/18 

Një qytetarë me vendbanim të përhershëm në Australi dhe njëherit shfrytëzues i pensionit të 
pleqësisë nga viti 2013, kërkoi mbrojtjen e të drejtave nga Avokati i popullit në lidhje me pagesën 
e pensionit. Avokati i popullit, pas veprimeve të ndërmarra dhe pas kontrollimit të dokumentacionit 
konstatoi se pagesa e pensionit nga ana e FSPIM është realizuar në suaza të llogarisë jo ekzistuese 
bankare të shfrytëzuesit në Australi. Më saktë për faktin se ai gjatë viteve të fundit nuk ka pranuar 
pensionin në llogarinë e tij, është drejtuar në bankën në Australi ku ka kërkuar që ti theksojnë lloga-
rinë bankare në të cilën ai duhet ta pranojnë pensionin. Atëherë ka konstatuar se është dhënë numri 
i gabuar i llogarisë dhe me këtë rast, banka mjetet e dorëzuara i ka kthyer prapa drejtë paguesit, dhe 
ky është Fondi për SPIM – Shkup.

Avokati i popullit, nga Fondi kërkoi që menjëherë të realizojë pagesën e tërësishme të të gjitha 
pensioneve nga vitet e kaluara në llogarinë e saktë bankare të cilën e ka dorëzuar shfrytëzuesi, me 
sugjerimin se Fondi është ai i cili është dashur të reagojë menjëherë, qysh në kohën e kthimit të parë 
të pensionit nga banka e shtetit të huaj dhe në pajtim me detyrën zyrtare ta kontaktojë shfrytëzuesin 
e pensionit dhe jo të presë reagimin e qytetarit, dhe kështu gjatë tre viteve ta pengojë të drejtën e 
pagesës në kohë dhe të vazhdueshme të pensionit.

Fondi veproi në pajtim me sugjerimin e dhënë nga Avokatit të popullit dhe realizoi pagesën e 
njëfishtë të të gjitha pensioneve të pa paguara për periudhën prej tre viteve.

AP nr. 3137/18 



 

119WWW.OMBUDSMAN.MK

RAPORT VJETOR  2018

Deri te Avokati i popullit përmes parashtresës u drejtua ankuesja C.SH. nga Kavadari përmes 
avokatit të autorizuar e cila theksoi se është shfrytëzues i pensionit familjarë, në pajtim me Ligjin 
për sigurime pensionale dhe invalidore të drejtën e ka realizuar pas vdekjes së bashkëshortit të saj. 
Megjithatë, njësoj edhe për rastin - problemin e bashkëshortit të saj Avokati i popullit më parë drej-
toi procedurën para Fondit dhe dorëzoi rekomandimin përkatës, njësoj sërish edhe me këtë rast po 
përsëritet problemi i njëjtë.

Në drejtim të tejkalimit të këtij problemi i cili është i pranishëm një periudhë të gjatë kohore me 
të cilin cenohet e drejta e qytetarit, Avokati i popullit e përkujtoi organin kompetent për argumentet 
e theksuara në rekomandimin se bashkëshorti i parashtrueses ka punuar në Ndërmarrjen  publike për 
ekonomizimin me pyjet “Pyjet maqedonase” – Shkup, dhe për kontributet e pa paguara për sigurim 
pensional dhe invalidor me stazhin me kohëzgjatje të zmadhuar ka iniciuar procedurën gjyqësore e 
cila ka përfunduar me Aktgjykimin me të cilat kërkesa paditëses i është pranuar, kurse punëdhënësi 
NP “Pyjet maqedonase” – Shkup ka qenë i detyruar që të realizojë pagesën e kontributeve në Fondin 
për sigurime pensionale dhe invalidore. Pagesa shtesë e shumës së lartpërmendur nga debitori i Fon-
dit në dobi të kreditorit është realizuar përmes përmbaruesit, por edhe përskaj të lartpërmendurës 
akoma i njëjti nuk e ka realizuar të drejtën e pensionit të pleqësisë për faktin se stazhi për benefitin 
e përcaktuar është paguar përmes përmbaruesit, me këtë problem tani edhe bashkëshortja e tij po 
ballafaqohet sërish.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, Avokati i popullit rekomandon që urgjentisht të 
ndërmerren masat për përshpejtimin e procedurës për evitimin e problemit të evidentuar për të cilin 
përgjegjësit informuan se i njëjti është i natyrës teknike. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit duke 
theksuar se zgjidhja e përkohshme vetëm një periudhë të caktuar do ta amortizojë gjendjen në të 
cilën gjendet parashtruesja e ankesës, rekomandoi që Fondi si organ kompetent të miratoj aktin e 
drejtë dhe përkatës ligjorë, me shumën e përcaktuar dhe të ligjshme të pensionit në pajtim me kon-
tributet e paguara dhe në pajtim me vitet e stazhit pensionale të parashtruesit.

Pas intervenimeve nga ana e Avokatit të popullit, nga filiali i Fondit në Kavadarë është dorëzuar 
njoftimi për veprimin në lidhje me rekomandimin dhe sugjerimet e dhëna, gjë që u konfirmua edhe 
nga ana e avokatit, për realizimin e së drejtës së pensionit familjarë, përkatësisht se personi i lart-
përmendur ka pranuar aktvendimin nga Fondi për sigurim pensional dhe invalidor, dhe se me këtë ka 
realizuar të drejtën e saj.

AP nr. 1253/18 





PROMOVIMI I TË DREJTAVE DHE 
LIRIVE TË NJERIUT 
(PUNA PROEKTUESE) 
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Gjatë vitit 2018, institucioni i Avokatit të popullit festoi 20 vjetorin e ekzistimit, shënimi i 
tillë u përputh me dhjetë vjetorin e themelimit të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mediteranit 
(AOM), ku sipas parimit të rrotacionit gjatë zgjedhjes së nikoqirit të Kuvendeve Vjetore, gjatë 
vitit 2016 ky nder iu dha institucionit të Avokatit të popullit si anëtarë i plotfuqishëm me të 
drejtë vote në Asociacionin dhe si një prej themeluesve të tij.

Me rastin e shënimit të 20 vjetorit të ekzistimit të Avokatit të popullit, në Kuvendin u 
mbajt edhe solemniteti i rastit, në të cilin morën pjesë një numër i madh i mysafirëve nga 
vendi, diplomatët si dhe Ombudsmanët nga rajoni, por edhe nga shtetet anëtare të Asociatës 
së Ombudsmanëve të Mediteranit.

Në solemnitetin, përskaj Avokatit të popullit, u drejtua edhe kryetari i Kuvendit, z. Talat 
Xhaferi, i cili theksoi se të drejtat dhe liritë e njeriut paraqesin parime dhe standarde mbi të 
cilët ndërtohet e tanishmja, por edhe ardhmëria e civilizimit njerëzorë.

Gjithashtu, në këtë solemnitet morri pjesë edhe kryetari i Qeverisë, z. Zoran Zaev i cili 
uroi jubileun dhe theksoi se Institucioni gëzon përkrahjen e plotë për një funksionim efikas dhe 
të denjë.

Të pranishmëve, përmes video-porosisë uratat e saja për jubileun i përcolli edhe Om-
budsmanja evropiane, zonja Emili Orajli kurse në emër të Asociatës së Ombudsmanëve të 
Mediteranit morri fjalën kryetari zonja Erinda Ballanca, e cila njëherit është edhe Ombudsman 
i Republikës së Shqipërisë.

Në emër të Komisarit për të drejtat e njeriut pranë Këshillit të Evropës, zonja Dunja Mi-
jatoviq, u drejtua zonja Bojana Urumova, zëvendës drejtor i Zyrës së Komisarit të Lartë për të 
drejtat e njeriut pranë Këshillit të Evropës.

Në pjesën e dytë të solemnitetit u mbajt panel diskutimi në temën: “Institucioni Avokati i 
Popullit: fillet, zhvillimi dhe sfidat”.

Në panel diskutimin morën pjesë edhe Avokati i popullit, z.Ixhet Memeti, ish kryetari i 
Kuvendit, z. Tito Petkovski, kryetari i Rrjetit Evropian të institucioneve kombëtare për të drejtat 
e njeriut (ENNHRI) dhe Ombudsmani i Republikës së Kroacisë, zonja Llora Vidoviq, Ombudsm-
ani i Bosnjës dhe Hercegovinës, zonja Jasmina Xhumhur, si dhe Ombudsmani i mëparshëm i 
Republikës së Shqipërisë, z. Ermir Dobjani si dhe kryetari i Shoqatës së gazetarëve, z. Naser 
Selmani.

Pjesa e dytë e shënimit solemn i dy përvjetorëve iu kushtua Asociatës së Ombudsmanëve 
të Mediteranit (AOM), ku me fjalime të rastit dhe me prezantimet e tyre u drejtuan shtetet 
anëtare të Asociatës.

Konferenca e AOM përfundoi me miratimin e Deklaratës nga Shkupi që iu kushtua inkluzi-
onit social, promovimit të të drejtave kulturore dhe mbrojtjes së mjedisit jetësorë.

Gjatë vitit 2018, me përkrahjen e Komisariatit të Lartë për refugjatët pranë OKB – Zyra 
në Shkup, vazhdoi që të realizohet projekti: “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në 
lidhje me azilin dhe naturalizimin”, si rezultat i Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar 
me Zyrën e UNHCR gjatë vitit 2015. Projekti kishte për qëllim që ta përmirësojë sistemin e 
mbrojtjes juridike të personave kërkues të azilit dhe ta lehtësojë procesin e naturalizimit dhe 
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integrimit të refugjatëve nga Kosova, me qëllim të mbrojtjes më efikase të të drejtave individu-
ale të garantuara me Kushtetutën, legjislativin kombëtarë dhe me konventat ndërkombëtare.

Një pjesë e personave të angazhuar në këtë projekt, fituan punësime permanente në 
institucionin e Avokatit të popullit, për këtë arsye vendet e zbrazura të tyre u plotësuan me 
persona të rinj. Në suaza të projektit u realizuan gjithsej 31 vizita në dy qendrat transitore 
“Vinojug” dhe “Tabanoc”, më pas edhe vizita në Qendrën për shtetasit e huaj “Gazi Baba” dhe 
në Qendrën për kërkuesit e azilit “Vizbeg”.

Vizitat u realizuan me qëllim të mbikëqyrjes dhe përcjelljes së kushteve materiale dhe të 
kushteve tjera në këto qendra për qëndrim të përkohshëm të refugjatëve dhe të emigrantëve, 
si dhe për përcjelljen e procedurës në të cilën kalojnë këta persona me qëllim të përmirësimit 
të trajtimit ndaj tyre dhe të kushteve në të cilat ata përkohësisht jetojnë, më tutje rregullimi i 
statusit të tyre dhe respektimi i të drejtave të njeriut, si dhe zbatimi i standardeve ndërkombë-
tare për mbrojtjen e personave që janë refugjat dhe emigrantë.

Në suaza të projektit u realizuan edhe 4 trajnime edukative për përkatësit e policisë ku-
fitare, si dhe për përfaqësuesit e organizatës joqeveritare “Shoqata maqedonase e juristëve të 
rinj”.

Në mesin e aktiviteteve të realizuara, gjatë këtij viti u realizua edhe hulumtimi i cili shqyr-
toi nivelin e respektimit të të drejtave të nënshtetasve të huaj të cilët vuajnë dënimin me bur-
gim në ENP “Idrizovë” me fokusin drejtë personave nga kriza e refugjatëve.

Projekti do të vazhdojë që të realizohet edhe gjatë vitit 2019.

Gjatë vitit 2018, u realizua edhe projekti: “Inkluzioni i Romëve pas përfundimit të Dekadës 
së Romëve – gjendjet aktuale dhe sfidat e ardhme”, si rezultat i Marrëveshjes për implemen-
tim që u nënshkrua gjatë muajit dhjetor të vitit 2017, nga ana e Avokatit të popullit, z. Ixhet 
Memeti dhe ambasadorit të asaj kohe të Republikës së Bullgarisë, z. Ivan Petkov. 

Në suaza të projektit u realizua edhe hulumtimi i cili ofroi një pasqyrë për rezultatet e ar-
ritura në lidhje me inkluzionin e Romëve pas përfundimit të Dekadës së Romëve, që u prezan-
tua në suaza të konferencës ndërkombëtare në të cilën morën pjesë Institucionet e Ombuds-
manëve të rajonit të Evropës Juglindore, si dhe institucionet dhe trupat relevante të vendit. Me 
përkrahjen e projektit u realizua edhe vizita studimore e Zyrës së Ombudsmanit në Republikën 
e Bullgarisë dhe të institucioneve tjera relevante në këtë shtet, të cilët punojnë në sferën e të 
drejtave të njeriut, dhe në veçanti në lidhje me çështjet lidhur me inkluzionin e Romëve.

Me përkrahjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, gjatë vitit të kaluar u mbajtën dy punëtori 
të karakterit intern që kishin për qëllim njoftimin e zyrave rajonale të Avokatit të popullit me 
segmente të caktuara në lidhje me punën e Institucionit, por edhe me kompetencat e reja të 
implementuara me ligjin e ti për Avokatin e popullit. Punëtoria e parë u mbajt në Koçanë dhe e 
njëjta iu kushtua punës në lidhje me diskriminimet, kurse punëtoria e dytë u mbajt në Manastir 
dhe i shqyrtoi kompetencat e reja të Institucionit.

Misioni i OSBE-së në Shkup, e përkrahu edhe punëtorinë e tretë e cila u mbajt në Aka-
deminë për gjykatësit dhe për prokurorët publik në Shkup dhe që kishte për qëllim që ti njoftojë 
gjykatësit në lidhje me kompetencën e re të Avokatit të popullit “Miku i gjykatës”. Për nevojat 
e punëtorisë, por edhe për trajnimin e brendshëm të të punësuarve në institucionin e Avokatit 
të popullit, që u organizua menjëherë para punëtorisë, u angazhua profesionisti nga Zyra e 
Ombudsmanit të Polonisë, i cili e barti përvojën e tyre në lidhje me këtë çështje.
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Avokati i popullit – Mekanizmi kombëtarë parandalues, në suaza të mandatit dhe të kom-
petencave të tij, vazhdimisht e përcjell veprimin dhe respektimin e të drejtave të personave në 
vendet e privimit nga liria dhe në vendet e përcaktuara për ndalime, me qëllim të parandalimit 
të torturës dhe të llojeve tjera të veprimit ose dënimit të vrazhdët, jo njerëzorë ose degradues.

Mekanizmi kombëtarë parandalues(MKP), i cili për shkak të raportit injorues të pushtetit, 
gjatë tre viteve funksionoi pa asnjë të punësuar, gjatë vitit 2018 përfundimisht ia doli që të for-
mohet si ekipë i cili përbëhet nga tre këshilltarë për parandalimin e torturës dhe të sjelljeve ose 
dënimeve të tjera të vrazhda dhe jo njerëzore. Edhe pse ekipi u formua në muajin korrik të vitit 
2018, me sukses u realizuan të gjitha aktivitetet dhe vizitat e parandaluese që janë paraparë 
në Programin vjetorë të punës.

Në këtë kuptim, gjatë vitit raportues, Mekanizmi kombëtarë parandalues realizoi gjithsej 
11 vizita parandaluese të pa paralajmëruara, prej tyre 2 vizita në institucionet ndëshkuese 
përmirësuese, 3 vizita në stacionet policore me kompetenca të përgjithshme si dhe 6 vizita në 
stacionet policore për kontrollimin dhe mbikëqyrjen kufitare. Për vizitat e realizuara dhe për 
gjendjet e konstatuara, MKP përpiloi raportet e posaçme me rekomandimet konkrete, të cilat u 
dorëzuan deri te personat udhëheqës të institucioneve dhe deri te Ministritë përkatëse me qël-
lim të marrjes së masave dhe aktiviteteve për evitimin e parregullsive të përcaktuara.

Me qëllim të sigurimit të qasjes multi – disiplinore gjatë punës, ekipi i Mekanizimit Kom-
bëtarë Parandalues edhe gjatë këtij viti gjatë realizimit të vizitave parandaluese, angazhoi 
bashkëpunëtorët e jashtëm, profesionistët nga fusha të ndryshme, nga organizatat dhe shoqa-
tat me të cilat Mekanizmi kombëtarë parandalues ka lidhur memorandumin për bashkëpunim, 
edhe atë: anëtarët e Shoqatës së psikiatërve, të Institutit për mjekësi gjyqësore, kriminalistikë 
dhe deontologji mjekësore, Shoqatës së juristëve të rinj, Shoqatës për të drejtën penale dhe 
kriminologji, të Shoqatës së punëtorëve social të Qytetit të Shkupit, Shoqatës së infermierëve, 
teknikëve dhe akusherëve të RMV-së, si dhe të Odës së psikologëve.

Nga vizitat e realizuara në institucionet ndëshkuese – përmirësuese, në burgun e Gje-
vgjelisë dhe në burgun e Tetovës, ekipi MKP konstatoi se kushtet e pavolitshme materiale, 
sistemi jo përkatës për mbrojtjen shëndetësore, sistemi jo funksional i ri – socializimit, numri 
i vogël i aktiviteteve programore, si dhe numri i pamjaftueshëm i kuadrove profesionale në 
suaza të institucioneve, janë faktorë të cilët në kombinim të përbashkët ushtrojnë ndikime që 
trajtimi ndaj personave të burgosur në këto institucione të vlerësohet si degradues.

Gjithashtu u realizuan edhe vizita në stacionet policore me kompetenca të përgjithshme 
“Gjorçe Petrov”, “Kisella Voda” dhe “Negotinë”. Ndërtimi i objektit të ri për Stacionin e poli-
cisë “Gjorçe Petrov” dëshmon se pushtetet kanë bërë disa përpjekje drejtë përmirësimit të 
infrastrukturës materiale, por prapëseprapë një gjë e tillë është e pamjaftueshme nëse merret 
parasysh fakti se në Stacionin e policisë “Negotinë” akoma nuk është vepruar në lidhje me re-
komandimet për renovime urgjente të hapësirave për ndalimin dhe adaptimin e tyre në pajtim 
me standardet e parapara minimale për ndalimin e personave.

Akoma është aktuale politika e kufijve të mbyllur dhe e vëllimit të zmadhuar të emigri-
meve irregullare, që ishin shkas që ekipi i Mekanizmit kombëtarë parandalues edhe gjatë vitit 
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2018 ti kushtojë vëmendje të posaçme veprimeve të policisë kufitare, kurse fokusi iu vë edhe 
stacioneve policore për kontrollim dhe mbikëqyrje kufitare. Në këtë drejtim, u realizuan vizitat 
në stacionet policore “Belanovcë”, “Pelincë”, “Mihajllovë”, “Dojran i Vjetër” si dhe në stacionet 
policore për kontrollim kufitarë në aeroportet në Shkup dhe Ohër.

Kushtet e pavolitshme materiale, së bashku me informimin e pamjaftueshëm të nëpu-
nësve të policisë në lidhje me çështjet nga fusha e azilit si dhe niveli i ulët i njohjes së metodave 
për identifikimin dhe udhëzimin e kategorive të cenuara të emigrantëve, identifikohen si një 
prej indikatorëve kryesorë që udhëzojnë drejtë rrezikut të mundshëm për veprimin jo përkatës 
ndaj kësaj kategorie të personave.

Si pjesë e aktiviteteve programore, në suaza të projektit “Përmirësimi i sistemit për 
mbrojtje juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin”, Mekanizmi kombëtarë parandalues në 
bashkëpunim me bashkëpunëtorin e jashtëm realizoi hulumtimin tematik me titullin: “Niveli i 
respektimit të të drejtave të nënshtetasve të huaj që vuajnë dënimin e burgimit në ENP “Idr-
izovë”, me fokusin e personave të përfshirë nga kriza e refugjatëve”. Për këtë qëllim u realizuan 
edhe 2 vizita qëllimore në ENP “Idrizovë” ku gjatë momentit të realizimit të vizitave, dënimin e 
burgimit e vuanin 102 nënshtetas të huaj, prej tyre 13 persona ishin me prejardhje nga shtetet 
e përfshira nga kriza e refugjatëve (Irani, Pakistani, Afganistani dhe Sudani). Qëllimi i hulum-
timit të tillë është që përmes shqyrtimit të pozitës së nënshtetasve të huaj që vuajnë dënimin  
e burgimit në ENP “Idrizovë”, të ofrohen rekomandimet që do të prodhojnë masat për zbutjen 
e mundësisë së shfaqjes së izolimit të të burgosurve që janë shtetas të huaj si dhe lehtësimin 
e trajtimit të tyre, me qëllim të risocializimit të tyre.

Mekanizmi kombëtarë parandalues gjatë vitit raportues, përskaj realizimit të vizitave 
parandaluese dhe hulumtimeve tematike realizoi edhe një numër të madh të aktiviteteve që 
kishin për qëllim zmadhimin e transparencës dhe punës së ekipit, si dhe fuqizimin e kapac-
iteteve dhe zgjerimin e bashkëpunimit, përmes pjesëmarrjes në trajnimet e ndryshme, takime 
dhe punëtori dhe konferenca ndërkombëtare. Në këtë drejtim, si pjesë e aktiviteteve promo-
vuese të parapara në Programin vjetor të ekipit të MKP, u realizuan katër trajnime të përcak-
tuara për nëpunësit e policisë kufitare nga të gjitha katër qendrat rajonale për punë kufitare 
(Lindje, Perëndim, Veri dhe Jug), si dhe një trajnim të përbashkët të përcaktuar për për-
faqësuesit e zyrës së Komisariatit të Lartë për refugjatët (UNHCR) dhe për sektorin civil. Trajni-
met kishin për qëllim që ti njoftojnë pjesëmarrësit me kompetencat dhe metodologjinë e punës 
së Mekanizmi kombëtarë parandalues gjatë realizimit të vizitave parandaluese në vendet ku 
realizohet ose ku mund të realizohet privimi nga liria ose ndalimi i personave.

Për nga aspekti i trajnimeve në të cilat morën pjesë përfaqësuesit e Mekanizmit kom-
bëtarë parandalues gjatë vitit 2018, mund të theksohet pjesëmarrja në trajnimin e parë ra-
jonal në temën: “Monitorimi i kthimit të detyruar të emigrantëve në shtetin e prejardhjes”, që 
u mbajt në Beograd, Republika e Serbisë, të organizuar në suaza të projektit IPA 2 i cili është 
financuar nga Komisioni Evropian dhe i cili është implementuar nga “Fronteks” në bashkëpunim 
me organizatën ndërkombëtare IOM dhe Komisariatin e Lartë për mbrojtjen e të drejtave të 
refugjatëve (UNHCR). Në këtë trajnim morrën pjesë edhe pjesëmarrësit e më shumë institu-
cioneve të Ombudsmanëve nga rajoni, të cilët patën rastin që përmes një numri të madh të 
ushtrimeve interaktive dhe të detyrave të njoftohen me karakteristikat specifike të procedurave 
gjatë realizimit të deportimeve të dhunshme të emigrantëve, si dhe të trajnohen për realizimin 
e monitorimit gjatë zbatimit të deportimeve të tilla.

Përfaqësuesit e ekipit morën pjesë edhe në trajnimin për mënyrat e dokumentimit të 
torturës në pajtim me Protokollin e Stambollit, të organizuar nga Qendra për iniciative civile – 
Prilep, në partneritet me Qendrën për të drejtat e njeriut – Nish, në të cilën u prezantuan doku-
mentet aktuale ndërkombëtare lidhur me parandalimin, mbrojtjen dhe sanksionimin e akteve 
të torturës si dhe tërësisht u shqyrtua Protokolli i Stambollit si doracak për hetimet e mirëfillta 
dhe për dokumentimin e torturës dhe të veprimeve ose dënimeve tjera të vrazhda, jo humane 
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dhe degraduese.

Përfaqësuesi i MKP, gjithashtu morri pjesë edhe në sesionin dy ditorë të trajnimeve në 
temën: “Të drejtat e të paraburgosurve në territorin kombëtarë dhe të paraburgosurve në 
shtetin e huaj: roli i institucioneve të Avokatit të popullit” në Rabat të Marokos, në organizim 
të Asociacionit të Ombudsmanëve nga Mediterani. 

Për nga aspekti i aktiviteteve ndërkombëtare, përfaqësuesit e Mekanizmit kombëtarë 
parandalues, gjithashtu morën pjesë aktive në më shumë takime, konferenca dhe punëtori që 
kishin të bëjnë me përmbajtjet e ndryshme tematike.

Në suaza të rrjetit të MKP të Evropës Juglindore, Mekanizmi kombëtarë parandalues morri 
pjesë në dy takimet e rregullta që u mbajtën në Podgoricë të Malit të Zi, në të cilat u diskutua 
për temat që janë në interes të realizimit të mandatit të mekanizmave kombëtarë parandalues 
nga rajoni. Vlen të theksohet edhe fakti se një prej pikave të rendit të ditës gjatë mbledhjes 
së dytë ishte edhe kryesimi i mëtutjeshëm me rrjetin, gjatë kësaj përfaqësuesit e të gjitha 
shteteve anëtare të rrjetit shprehën pëlqimin që Avokati i popullit dhe MKP të jenë nikoqir dhe 
kryesues të rrjetit gjatë vitit 2019.

Mekanizmi kombëtarë parandalues morri pjesë aktive edhe në disa takime të punës në 
Bruksel – Belgjikë, të organizuar në suaza të aktiviteteve të Rrjetit Evropian të institucioneve 
kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut si dhe në Kopenhagë të Danimarkës, ku u 
organizua Punëtoria e 4-të e Institutit Internacional të Ombudsmanëve nga ana e Ombuds-
manit Parlamentarë të Danimarkës dhe Asociatës për Parandalim të Torturës (ART), në temën: 
“Fuqizimi i “follow – up” rekomandimeve të MKP”. Punëtoria kishte për qëllim që ti përkrahë 
mekanizmat kombëtarë parandalues gjatë punës së tyre për parandalimin e torturës, dhe 
gjatë kohës së mbajtjes së punëtorisë përfaqësuesit patën rastin që ti shkëmbejnë përvojat në 
pjesën e zmadhimit të impaktit të MKP përmes përmirësimit të rekomandimeve, formimit të 
metodologjisë efektive dhe për mundësitë e përcjelljes së rekomandimeve të MKP.

Përfaqësuesi i Mekanizmit kombëtarë parandalues morri pjesë në Konferencën në temën: 
“Vlerësimi i ndikimeve të Mekanizmave kombëtarë parandalues”, që u mbajtën në Lubjanë të 
Sllovenisë në organizim të Mekanizmit kombëtarë parandalues të Sllovenisë dhe Këshillit të 
Evropës.

Gjithashtu, përfaqësuesi i Zyrës së Avokatit të popullit - Mekanizmit kombëtarë paranda-
lues morri pjesë në takimin e punës që u mbajt në Bruksel të Belgjikës në organizim të Rrjetit 
Evropian të institucioneve kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut (ENNHRI) dhe 
Qendrës federale të Belgjikës për migrime (MYRIA), në të cilën morën pjesë përfaqësuesit e 
Institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut nga më shumë Shtete Evropiane – anëtarë të 
Grupit të punës për Azile dhe Migrime pranë ENNHRI. Qëllimi i takimit të punës ishte shkëm-
bimi i përvojave dhe praktikave të punës, aktiviteteve të realizuara dhe rezultatet e arritura 
gjatë vitit të kaluar, për nga aspekti i mbrojtjes së të drejtave të emigrantëve dhe refugjatëve 
si dhe thellimi i aktiviteteve të ardhme në këtë fushë. 

Përfaqësuesi i Zyrës së Avokatit të popullit - Mekanizmit kombëtarë parandalues, morri 
pjesë në takimin rajonal të Mekanizmave kombëtarë parandalues dhe të Shoqatave civile nga 
rajoni i OSBE, që u mbajt në Milano të Italisë, në organizim të Asociacionit për parandalim 
nga Tortura (APT) dhe Zyra për institucionet demokratike dhe për të drejtat e njeriut pranë 
Organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë (ODIHR/OSCE). Në takimin morën pjesë 
përfaqësuesit e Mekanizmave kombëtarë parandalues prej më shumë se 25 shtete Evropiane, 
përfaqësuesit e Shoqatave civile nga po të njëjtat shtete si dhe ekspertët ndërkombëtarë nga 
fusha e parandalimit nga tortura dhe mbrojtja e të drejtave të emigrantëve – përfaqësuesit e 
Kombeve të bashkuara, Komiteti Evropian për parandalimin e torturës, Nën komiteti për paran-
dalimin e torturës dhe Këshilli i Evropës.

Kah fundi i vitit raportues, përfaqësuesit e ekipit të Mekanizmit kombëtarë parandalues 
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morën pjesë edhe në konferencën rajonale që iu kushtua personave me pengesa mentale, liria 
e lëvizjes së të cilëve është e kufizuar, që u organizua nga ana e Këshillit të Evropës dhe nga 
Ombudsmani i Kosovës në Prishtinë, Kosovë. Pjesëmarrësit e konferencës patën rastin që ti 
shkëmbejnë përvojat e veprimeve të tyre në pjesën e monitorimit mbi veprimin me personat që 
ballafaqohen me pengesa mentale në suaza të institucioneve në të cilat liria e lëvizjes u është e 
kufizuar, si dhe të shkëmbejnë mendime dhe praktika për nga aspekti i tematikës së shqyrtuar.

Si një prej konkluzioneve të konferencës është konstatimi se personat që ballafaqohen me 
pengesa mentale, liria e lëvizjes së të cilëve është e kufizuar, paraqesin një kategori të veçantë 
të personave të cenuar që u janë ekspozuar rrezikut të zmadhuar të veprimit jo human, jo 
njerëzorë dhe degradues. Në këtë kuptim u theksua edhe nevoja për monitorimin e vazhduar 
në vendet ku realizohet ndalimi dhe kufizimi i lirisë së lëvizjes së këtyre personave me qël-
lim të parandalimit nga aktet eventuale të torturës dhe të veprimeve ose dënimeve të tjera të 
vrazhda, jo njerëzore ose degraduese. 



AVOKATI I POPULLIT -MIK I 
GJYKATËS 
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Avokati i popullit në pajtim me kompetencat e reja vazhdoi që të veproj si mik i gjykatës 
(amicus curaie), me autorizime që të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të drejtën 
që të jep propozime dhe mendime, të cilat gjykata duhet ti merr parasysh.

Duke pasur parasysh faktin se kemi të bëjnë me kompetenca të reja, Avokati i popullit 
në fillim kishte vështirësi gjatë komunikimit me gjykatat, përkatësisht atij  nuk i lejohej që 
të veproj si mik i gjykatës (amicus curiae), për faktin se ata mendonin se Avokati i popullit 
në seancat gjyqësore mund të merr pjesë vetëm si opinion dhe jo ashtu siç parashikon Ligji 
për Avokatin e popullit me autorizime që të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të 
drejtën që të jep propozime dhe mendime të cilat gjykata duhet ti merr parasysh.

Megjithatë, pas ekipimit kadrovik të këtij seksioni dhe pas punëtorive të organizuara për 
gjykatësit dhe për prokurorët publik në temën: “Avokati i popullit si mik i gjykatave (amicus 
curaie)”, kjo praktik u ndryshua dhe Avokati i popullit në pjesën më të madhe të rasteve në të 
cilat vepron si mik i gjykatave, në mënyrë aktive merr pjesë në procedurat dhe jep propozimet 
dhe mendimet e veta të cilat gjykata i merr parasysh dhe në këtë mënyrë më efektive kontri-
buon për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në lidhje me parashtre-
sat e dorëzuara në pjesën e sistemit gjyqësorë.

Avokati i popullit, në veti të mikut të gjykatës (amicus curaie), gjatë kësaj periudhe ra-
portuese më shpesh veproi me qëllim të respektimit të parimit për gjykim në afate racionale, 
gjë që parashikohet në Ligjin për gjykatat dhe në Konventën Evropiane për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut, si dhe për lëndët në të cilat ishte më se evidente se bëhet fjalë për shkelje 
të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. 

Në këtë kontekst, duke vepruar në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga qytetari në të 
cilën u kërkua mbrojtja e së drejtës së pronësisë që është cenuar nga ana e EVN Maqedonia, 
për faktin se në kundërshtim me planin e detajuar urbanistik, kompania ka dashur që të vendos 
shtyllë metalike për largpërçuesin e energjisë elektrike në suaza të truallit ndërtimorë në pro-
nësi private, ku është planifikuar ndërtimi i objektit afarist ekonomik, Avokati i popullit duke i 
marrë parasysh dëshmitë e mbledhura më parë dhe rekomandimet e dhëna si dhe kërkesën për 
ndërprerjen e përkohshme të aktiviteteve ndërtimore deri në miratimin e vendimit gjyqësorë 
dhe gjatë procedurës gjyqësore e shprehu qëndrimin e tij në lidhje me dëshmitë e ofruara. 

Në rastin tjetër, Avokati i popullit u përfshi në procedurën gjyqësore për veprën penale – 
Sulm seksual mbi personin e moshës së mitur i cili nuk ka mbushur 14 vite, gjatë kësaj kjo pro-
cedurë përcillet nga vetë fillimi dhe mbahet llogari që të mos vjen deri te shkeljet e procedurës, 
dhe me këtë të shkaktohen shkelje edhe mbi të drejtat ligjore të pjesëmarrësve, në mesin e të 
cilëve është edhe personi i moshës së mitur i cili nuk ka mbushur 14 vite.

Avokati i popullit, pas parashtresës së dorëzuar si mik i gjykatës u kyç dhe dha mendimin 
e tij edhe para Gjykatës Supreme, me të cilin kërkoi që në mënyrë prioritare të vendoset në 
lidhje me kërkesën e parashtruar për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të aktgjykimit të plot-
fuqishëm, për faktin se personi i dënuar me aktin udhëzues ishte i udhëzuar për vuajtjen e 
dënimit me burgim dhe priste vendimin në lidhje me kërkesën e parashtruar. Edhe kjo lëndë 
pas mendimit të dhënë fitoi prioritetin gjatë zgjidhjes. 
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Avokati i popullit si mik i gjykatës veproi edhe në lidhje me lëndën gjyqësore të regjistruar 
gjatë vitit 2015, e cila deri në çastin e kyçjes së Avokatit të popullit nuk kishte filluar fare, për-
katësisht ishin të prolonguar 24 debate të përcaktuara gjyqësore dhe me këtë u shfaq vjetrimi 
masës për ndjekje penale për të dy të akuzuarit. Në lidhje me këtë lëndë, Avokati i popullit 
realizoi kontrollimin dhe i tuboi të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me prolongimin 
e debateve gjyqësore de dorëzoi njoftimin deri te Kryetari i Këshillit se do të veproj në vetinë e 
mikut të gjykatës (amicus curaie). Menjëherë pas kyçjes në lëndën e lartpërmendur, Avokati i 
popullit iu drejtua prokurorit publik duke ofruar propozimin në veti të mikut të gjykatës (amicus 
curaie) dhe kërkoi që ti ndërmerr të gjitha veprimet ligjore në drejtim të ndarjes së procedurës 
për të akuzuarit që nuk kanë qasje dhe të mundësojë gjykimin në mungesë të akuzuarit për të 
cili  posedon njohuri dhe dëshmi se e ka braktisur shtetin de se i njëjti nuk është në qasje për 
organet e përndjekjes. Në këtë lëndë, Avokati i popullit detektoi se shkaku përskaj mos qasjes 
së një pjese të të akuzuarve është edhe për faktin se drejtoria e burgut nuk ka realizuar trans-
ferimin e të akuzuarve që gjenden në paraburgim.

Për shkak të të lartpërmendurës, Avokati i popullit në veti të mikut të gjykatës (amicus 
curaie), u drejtua deri te Institucioni ndëshkues – përmirësues, me mendimin që i akuzuari i 
cili për momentin gjendet në paraburgim të transferohet, për faktin se në këtë procedurë janë 
prolonguar gjithsej 24 debate gjyqësore dhe se me këtë është shfaqur vjetrimi i ndjekjes pe-
nale për dy të akuzuarit dhe me mos prezencën e të  akuzuarit do të shkaktohej prolongimi 
i sërishëm i seancës gjyqësore, dhe me këtë do të shfaqej shkelja e parimit për gjykimin në 
afate racionale. Prej këtu, Avokati i popullit u kyç, procedura filloi dhe gjatë kësaj të gjithë të 
akuzuarit u morën në pyetje, dëshminë e tij e dha edhe personi i dëmtuar, procedura gjyqësore 
është në rrjedhë. 

Pas pranimit të parashtresës se pjesëmarrësit në procedurë i cenohen të drejtat, të cilat 
i njëjti i gëzon në pajtim me Ligjin për procedurat kontestuese, përkatësisht gjykata nuk ka 
kryer pranimin e parashtresave të cilat i njëjti i ka dorëzuar dhe se atij  nuk i është lejuar që të 
ofroj deklaratat e veta para Gjykatës, Avokati i popullit u kyç në veti të mikut të gjykatës dhe 
veproi me qëllim të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të palës së përfshirë në 
procedurë dhe ky rast akoma është në rrjedhë.  

Prej këtu, për dallim nga viti 2017, gjatë vitit raportues u përmirësua komunikimi mes 
gjykatave dhe Avokatit të popullit dhe si rrjedhojë e kësaj në pjesën më të madhe të rasteve i 
njëjti pa pengesa e realizoi kompetencën e tij.



HULUMTIMET, RAPORTET,
INFORMACIONET DHE INICIATIVAT 
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Hulumtimet, raportet e veçanta, iniciativat për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjsh-
mërisë së dispozitave, iniciativave për ndryshimet ligjore, si dhe kërkesat për interpretime 
autentike të disa prej normave të caktuara, janë vetëm një pjesë e asaj që quhet punë jashtë 
kornizës së fushëveprimit të Avokatit të popullit.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve, që kanë të bëjnë me fusha të ndryshme/segmente të punës 
së tij është shqyrtimi i gjendjeve të përgjithshme, nivelit të respektimit të lirive dhe të drejtave 
të njeriut si dhe propozimi i masave për përmirësimin e rregullativës ligjore, dhe me këtë edhe 
mundësimi që qytetarët më lehtë ti realizojnë të drejtat e tyre të garantuara me ligj dhe me 
kushtetutë.

Në fokusin e interesimit, viti raportues ishte gjendja lidhur me përfshirjen e fëmijëve që 
ballafaqohen me pengesa në suaza të arsimit para shkollorë. Me këtë hulumtim, Avokati i pop-
ullit e rrumbullakoi ciklin e shqyrtimit të nivelit të kyçjes së fëmijëve me pengesa në suaza të 
procesit arsimorë, meqenëse gjatë viteve të mëparshme u realizuan hulumtime që kishin të 
bëjnë me shkollat fillore dhe të mesme.

Në këtë mënyrë, me përkrahjen financiare të Zyrës së UNICEF-it dhe në bashkëpunim me 
Shoqatën për teknologji asistuese: “Hapni dritaret”, deri te të gjitha institucionet parashkol-
lore u dorëzuan pyetësorë anketues që të vlerësohet integrimi i fëmijëve që ballafaqohen me 
pengesa në suaza të kopshteve të fëmijëve.

Si konstatim i përgjithshëm i Raportit i cili pasoi nga ky hulumtim, është se arsimi par-
ashkollorë nuk i ofron kushtet dhe mundësitë e nevojshme për pranimin dhe zhvillimin optimal 
të çdo fëmije. Të dhënat e fituara, udhëzojnë në faktin e mos respektimit ose të respektimit 
të pjesërishëm të standardeve të përcaktuara për nga aspekti i numrit të grupeve, si dhe për 
kushtet hapësinore dhe për furnizimin e kopshteve të fëmijëve. Gjithashtu, ekipet profesionale 
në suaza të çerdheve, marrë në përgjithësi nuk janë të kompletuara, përkatësisht ekziston 
mungesa e shërbimeve profesionale. 

Me qëllim të tejkalimit të gjendjeve të konstatuara, Avokati i popullit rekomandoi ndry-
shime dhe plotësime të legjislativit për harmonizimin e plotë të legjislativit kombëtarë me 
dokumentet kryesore ndërkombëtare që kanë të bëjnë me këtë sferë. Përskaj kësaj, gjatë 
ndërtimit të objekteve të reja ose gjatë rekonstruksionit të objekteve ekzistuese, duhet të 
respektohen standardet e implementuara për nga aspekti i qasjes deri te objektet, numrit të 
grupeve si dhe për sigurimin e veglave ndihmëse didaktike dhe të kuadrove përkatëse të cilët 
do ti përgjigjen nevojave që kanë këta fëmijë.

Nga sfera e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës, Avokati i popullit realizoi hulumtimin 
dhe përpiloi Raportin e posaçëm për gjendjen e fëmijëve që shfrytëzojnë drogat dhe 
substancat tjera psiko – trope. Përkatësisht, Institucioni duke vepruar në lidhje me lëndët 
e formuara nga ana e qytetarëve dhe shoqatave civile për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
nga çfarëdo lloj të keqpërdorimeve, dhe në këtë konotacion edhe të fëmijëve që shfrytëzojnë 
drogat dhe substancat tjera psiko – trope, erdhi deri te njohuritë se ky problem është i pran-
ishëm te fëmijët e moshës nën 18 vjeçare dhe se pjesa më e madhe e tyre me kalimin e kohës 
janë bërë persona të varur, kurse shteti nuk ka themeluar sistemin për zbulimin e tyre dhe 
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për parandalimin e kësaj dukurie. Njohuritë flasin se nuk ekzistojnë as protokolle për shërimin 
farmakologjik dhe psikiatrik, por edhe se nuk ekziston trajtimi i posaçëm mjekësorë për këta 
fëmijë.

 Me hulumtimin e lartpërmendur, mes tjerave janë konstatuar këto dobësi: profesionistët 
që punojnë në suaza të institucioneve që janë kompetente për mbrojtjen e këtyre fëmijëve 
dhe të interesit më të mirë të tyre, nuk e detektojnë rrezikun nga përdorimi i drogave dhe të 
substancave tjera psiko – aktive te fëmijët dhe se nuk ekzistojnë kuadro me profesionalitet të 
mjaftueshëm të cilët do të punonin me këta fëmijë. Ky hulumtim dëshmoi se nuk ekzistojnë 
as programet përkatëse për rehabilitim dhe risocializim në asnjërën prej institucioneve kom-
petente.

Me qëllim të tejkalimit të këtyre dobësive, Avokati i popullit rekomandoi që të fuqizohet 
dhe të sendërtohet sistemi i parandalimit dhe i mbrojtjes nga drogat dhe nga substancat tjera 
psiko – trope, gjë që nënkupton edhe edukimin e vazhdueshëm të profesionistëve në suaza të 
institucioneve, si dhe miratimin e programeve përkatëse për rehabilitim dhe ri – socializim në 
të gjitha institucionet kompetente.

Indikacionet e Avokatit të popullit se fëmijët e moshës së mitur/vajza që gjenden në 
gjendje të rrezikut social, si dhe vajzat e moshës së mitur që janë të vendosura në institucionet 
publike të përkujdesjes, shpesh herë mbeten shtatzëne ose vendosen që të lindin fëmijë, që 
ishte motiv i mjaftueshëm që vitin e kaluar të realizohet hulumtimi dhe të përpilohet Raporti 
i posaçëm për ndërprerjen e shtatzënisë në moshën e hershme dhe lindjet nga ana e 
nënave të moshës së mitur.

Për realizimin e këtij hulumtimi u përpilua edhe Pyetësori i posaçëm i cili u dorëzua deri 
te 17 Klinikat dhe Spitalet e përgjithshme në shtetin tonë, veprimtaria e të cilave është gjine-
kologjia dhe akusheria. Në të njëjtën kohë, gjatë periudhës së muajve korrik – gusht u realizua 
edhe kontrollimi i drejtpërdrejtë në dosjet e nënave të moshës së mitur dhe të atyre që kanë 
ndërprerë shtatzëninë në këto institucione shëndetësore, gjithashtu u realizua edhe vizita e 
Entit për foshnjat në Manastir. 

Nga hulumtimi i realizuar, mes tjerave u dëshmua se shtatzënia gjatë moshës së mitur 
në shtetin tonë si dukuri është e pranishme, dhe ajo që edhe më shumë brengos është fakti se 
bëhet fjalë për fëmijë të cilët jo vetëm që nuk posedojnë pjekuri të mjaftueshme psiko – fizike, 
por se të njëjtit në fazën e hershme zhvillimore të personalitetit të tyre vendosen që ta ndër-
presin shtatzëninë, edhe pse ekzistojnë edhe të tillë që vendosen që ta lindin fëmijën. Është i 
konsiderueshëm numri i fëmijëve të cilët kanë lindur e që janë të moshës në mes 14 dhe 16 
vjeçare, edhe pse ekzistojnë edhe raste të tilla kur fëmijë të moshës së mitur kanë lindur në 
suaza të bashkësisë jashtë martesore. U konstatua se në asnjërën prej institucioneve shënde-
tësore nuk ekziston dokumenti i shkruar për evidencën e marrjes së foshnjave të porsalindura 
nga ana e Qendrave për punë sociale, në rastet kur nënat e moshës së mitur nuk kanë shprehur 
dëshirë që të kujdesen për foshnjat dhe të njëjtat i lënë në spital, si dhe se komunikimi në rela-
cionin institucion shëndetësorë – qendër për punë sociale si përkujdesës i fëmijëve të braktisur 
nga nënat në moshë të mitur, është në nivel të pakënaqshëm.

Në lidhje me rekomandimet e dhëna, Avokati i popullit konsideron se duhet të imple-
mentohet masa e edukimi të të rinjve lidhur me shëndetin reproduktiv, kurse Ministria e shën-
detësisë duhet të ndërmerr masat në drejtim të përpilimit të Rregullores së posaçme dhe të 
Protokollit për veprime gjatë pranimit të pacienteve të moshës së mitur si dhe përmirësimin e 
komunikimit në relacionin spital – qendra për punë sociale.

Problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët, dhe të cilët përsëriten gjatë disa prej cikleve 
zgjedhore, në veçanti me mos azhurnimin e listave zgjedhore, diskriminimin e personave të 
kategorisë së personave të sëmurë dhe të pamundshëm, personave të akomoduar në shtëpitë 
për përkujdesjen e pleqve, entet gjerontologjike qendrat për rehabilitim, si dhe mungesa e 
qasjes deri te vendet e votimit për personat që ballafaqohen me invaliditet truporë, personat 
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e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, ishin shkaqe që Avokati i popullit gjatë vitit të 
kaluar deri te Qeveria të dorëzojë Raportin për realizimin dhe mbrojtjen e së drejtës 
zgjedhore.

Avokati i popullit, rekomandoi që të realizohen ndryshime dhe plotësime të Kodit zgjed-
horë me qëllim që Ministria për punë të brendshme deri te Komisioni Shtetërorë Zgjedhorë 
(KSHZ) të dorëzojë raportin pas përmbylljes së listës zgjedhore, me të dhënat në lidhje me 
numrin e letërnjoftimeve të përtërira ose për numrin e letërnjoftimeve tërësisht të reja, më 
pas të dhënat për personat të cilët në ndërkohë kanë hyrë në moshën e pjekurisë si dhe të 
gjenden zgjidhjet përkatëse dhe të sigurohen kushtet për nga aspekti normativ dhe material, 
që personat e akomoduar në shtëpitë e pleqve, qendrat për rehabilitim, entet e gjerontolog-
jisë, pa kushtëzime të mund ta realizojnë të drejtën e tyre zgjedhore dhe të adaptohen vend 
votimet për personat e verbër dhe për personat me shikim të dëmtuar si dhe për personat që 
ballafaqohen me pengesa fizike.

Me qëllim të shqyrtimit të gjendjeve në lidhje me personat e dënuar/të paraburgosur, të 
cilët nuk posedojnë dokumentet e nevojshme për identifikim personal, Avokati i popullit realizoi 
hulumtimin dhe përpiloi Raportin e posaçëm për gjendjet e përgjithshme në lidhje me 
personat e dënuar/të paraburgosur të cilët nuk posedojnë dokumente për identifikim 
personal gjatë pranimit për vuajtjen e dënimit me burgim, përkatësisht pas lirimit të 
tyre nga institucioni. 

Përkatësisht, edhe kjo popullatë me vite të tëra në të kaluarën gjatë zgjedhjeve ballafaqo-
het me problemin lidhur me pamundësinë e realizimit të drejtës zgjedhore për shkak të mos 
posedimit të dokumenteve biometrike për identifikim. 

Gjendjet e konstatuara dëshmojnë se numri i personave të dënuar të cilët nuk posedojnë 
dokumentacionet e tilla është pothuajse dy herë më i madh se numri i personave për të cilët 
nga institucionet/entet ndëshkuese – përmirësuese, deri te Ministria për punë të brendshme 
kanë qenë të dorëzuara kërkesat për përcaktimin e identitetit. 

Por azhurnimi i kësaj ministrie është në nivel të pakënaqshëm. Gjithashtu, Avokati i pop-
ullit konsideron se nuk mund të tolerohet që institucionet ndëshkuese – përmirësuese të mos 
posedojnë me evidencën e saktë të personave të cilët nuk posedojnë dokumentet e vlefshme të 
identifikimit, si dhe fakti se institucionet nuk iniciojnë procedurat për dhënien e letërnjoftimeve 
për personat e dënuar të cilëve u kanë skaduar të njëjtit.

Në mënyrë përkatëse me gjendjet e konstatuara, Avokati i popullit gjatë këtij viti rapor-
tues rekomandoi që për të gjitha rastet kur pas pranimit të personave të dënuar do të mungo-
jnë të dhënat në bazë të të cilave do të mund të përcaktohej identiteti i tyre, në afat prej 24 
orëve ti ndërmerr masat e nevojshme me qëllim të përcaktimit të identitetit të tyre. Drejtimi 
dhe azhurnimi i evidencës së personave të dënuar, të cilët posedojnë dokumentet për identi-
fikim personal, kohëzgjatja e tyre, përkatësisht afati i skadimit të tyre si dhe informimi i plotë 
dhe në kohë i personave të dënuar për nevojën e nxjerrjes së letërnjoftimeve të reja.

Në kontekst të përfundimit të dekadës së Romëve, Avokati i popullit realizoi edhe hu-
lumtimin përkatës dhe me këtë rast përpiloi edhe Raportin për inkluzionin e Romëve pas 
përfundimit të Dekadës së Romëve – gjendjet aktuale dhe sfidat. Në të njëjtën kohë, 
deri te Qeveria dorëzoi edhe Informacionin për gjendjet pas realizimit të Dekadës së Romëve 
me rekomandime konkrete, siç është ndarja e mjeteve më të larta buxhetore për institucio-
net që janë të obliguara për realizimin e Strategjisë për Romët 2014 – 2020 si dhe njoftimin e 
vetëqeverisjeve lokale në lidhje me obligimet që ata i kanë ndërmarrë në suaza të kësaj strat-
egjie.

Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit dy herë me radhë parashtroi kërkesën për dhënie 
të interpretimit autentik deri te Kuvendi republikan. Herën e parë në lidhje me nenin 13 të 
Ligjit për ndryshimin e ligjit për shërbimet audio dhe audio – vizuale mediatike me qëllim të 
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konstatimit se vallë duhet të paguhet taksa e radio – difuzionit edhe për muajin shtator të vitit 
2017 dhe nëse duhet, vallë duhet të paguhet në shumën e plotë ose në shumën proporcionale. 
Përkatësisht, duke pasur parasysh faktin se në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të këtij 
ligji qëndron se të njëjtit hyjnë në fuqi në ditën e shpalljes në “Gazeta zyrtare” dhe kjo është 
më datën 20 shtator, një numër i madh i qytetarëve u drejtuan deri te Avokati i popullit me 
parashtresat se atyre u imponohet pagesa e taksës së radio – difuzionit për tërë muajin.

Kërkesa e dytë kishte të bëjë me interpretimin autentik të nenit 11 të Ligjit për arsimin fil-
lorë, i cili parashikon që në shkollat fillore të ndalohet organizimi dhe veprimi politik dhe religji-
oz, si dhe theksimi i elementeve partiake dhe fetare. Në këtë drejtim edhe dilema se vallë edhe 
praktikimi i mbulesës (shamisë) në vendin e punës mund të përfshihet edhe me këtë shprehje.

Kuvendi edhe për dy kërkesat u përgjigj se nenet e ligjit janë të qarta dhe se nuk ka 
nevojë për dhënien e interpretimit autentik.

Avokati i popullit, gjatë vitit të kaluar parashtroi edhe iniciativën deri te propozuesit e 
autorizuar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore, 
dhe që kishte të bëjë me diskriminimin e përcaktuar të të punësuarve në sektorin publik në lid-
hje me pagesën e regresit për pushimet vjetore, që njihet edhe si K-15. Përkatësisht, nga anal-
iza e dispozitave, u përcaktua se të punësuarit në sektorin publik dhe privat, gëzojnë trajtim të 
pabarabartë kur bëhet fjalë për pagesën e këtij regresi. Për këto arsye, Avokati i popullit nga 
Qeveria kërkoi që ta shqyrtojë Iniciativën dhe të ndërmerr masa për barazimin e të drejtave të 
punëtorëve në drejtim të ndryshimit dhe të plotësimit të Marrëveshjes së përgjithshme kolek-
tive për sektorin publik, me shtimin e dispozitës me të cilën do të shtohet e drejta e shfrytëzimit 
të regresit edhe për të punësuarit në sektorin publik. 

Deri te Ministria e shëndetësisë, Avokati i popullit dorëzoi Informacionin me propozi-
min për marrjen e masave, në lidhje me problemet që pasojnë nga përmbajtja e Rregullores 
për indikacionet e së drejtës për veglën ndihmëse ortopedike dhe të ndihmëseve tjera. Sipas 
kësaj Rregullore, të drejtën e shfrytëzimit të veglës ndihmëse ortopedike në llogari të Fondit 
kanë personat e siguruar, por vetëm në rastet nëse të njëjtit posedojnë sigurimin shëndetësorë 
në kohëzgjatje të pandërprerë prej gjashtë muajve. Avokati i popullit konsideroi se kufizimi i 
tillë bie në dëm të drejtpërdrejtë mbi qytetarët dhe kërkoi që të ndryshohet Ligji për sigurim 
shëndetësorë i cili e rregullon këtë çështje. Në përgjigjen e ofruar, Ministria shprehu gatishmëri 
që të bëhen ndryshimet në pajtim me kërkesat e dhëna nga Avokati i popullit.  

Gjatë vitit të kaluar deri te Gjykata kushtetuese u parashtrua edhe Propozimi për 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 11 paragrafit 2, si dhe të neneve 47 para-
grafit 3, pika 2 dhe të nenit 61, paragrafit 1 të Ligjit për denacionalizim.

Përkatësisht, Avokati i popullit konsideron se përmbajtja e dispozitave të kontestuara në 
pajtim me të cilat si kërkues konsiderohet vetëm pronari i mëparshëm, përkatësisht personat 
të cilët janë trashëgimtarët e tij në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për denacionalizim, sipas dis-
pozitave për trashëgim, përjashtohet e drejta e trashëgimtarëve të cilët veçorinë e tillë e kanë 
fituar pas hyrjes në fuqi të Ligjit për denacionalizim. 

Përmes qasjes së tillë drejtë përcaktimit të termit “Kërkues” këta persona, pa ekzistimin 
e çfarëdo lloji të arsyetimit racional dhe objektiv, janë vënë në pozitë të pa barabartë me 
qytetarët të cilëve u kthehet prona e konfiskuar, dhe me këtë në instancë të fundit, shkelet 
edhe parimi kushtetues i barazisë së qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjeve, si dhe të drejtat 
e tyre që janë të garantuara me dispozitat e nenit 6 dhe të nenit 14 të Konventës Evropiane 
për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të nenit 1 të Protokollit nr. 1 dhe nenit 1 të 
Protokollit nr. 12 të Konventës së lartpërmendur, që janë të ratifikuar nga Republika.



KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUNIMI I 
AVOKATIT TË POPULLIT ME TRUPAT 
DHE ASOCIACIONET NDËRKOMBËTARE 
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Avokati i popullit dhe përfaqësuesit e Zyrës së Avokatit të popullit edhe gjatë këtij viti ra-
portues 2018, morën pjesë në takimet dhe evenimentet e organizuara nga ana e asociacioneve 
dhe rrjeteve të Ombudsmanëve në Evropë por edhe më gjerë në mbarë botën.

Në gjysmën e parë të vitit, më saktë në muajin maj, institucioni Avokati i popullit ishte 
nikoqir i mbledhjes së dhjetë të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mediteranit (AOM). Si temë 
kryesore e mbledhjes ishte “Roli i avokatit të popullit si mbrojtës i të drejtave sociale, kulturore 
dhe ekologjike”. 

Në këtë mbledhje, të dhjetën me radhë të AOM u miratua e ashtuquajtura – Deklarata  e 
Shkupit dhe u realizua përzgjedhja e anëtarëve të rinj të trupave udhëheqës. Përfaqësuesit e 
shteteve anëtare të Asociatës diskutuan për mbrojtjen e të drejtave sociale të grupeve të cenu-
ara, më pas për të drejtat kulturore si dhe për mbrojtjen e të drejtave në fushën e ekologjisë.

Në muajin qershor, Avokati i popullit z. Ixhet Memeti morri pjesë në evenimentin dyditor 
në suaza të Konferencës së Ombudsmanëve, me temën e përcaktuar të punës: “Roli i institu-
cioneve kombëtare për të drejtat e njeriut gjatë sigurimit dhe promovimit të të drejtave të 
barabarta”, që në organizim të Komisarit për të drejtat e njeriut të Republikës së Azerbajxhanit 
u mbajt në kryeqytetin e shtetit, në Baku. 

Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti u drejtua me fjalimin e kushtuar ekzistimit dy deka-
dorë të Institucionit – Avokati i popullit në Republikën tonë. Konferenca paraqiste shkëmbimin 
e përvojave në mes Ombudsmanëve të shteteve nga dy kontinentet: Serbia, Romania, Turqia, 
Gruzia, Tatarstani, Pakistani, Rusia etj. 

Në muajin shtator, Avokati i popullit z. Ixhet Memeti morri pjesë në Konferencën e 39-të 
përfundimtare të Asociacionit të Ombudsmanëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u 
mbajt në Portlland të Oregonit.

Tema e kësaj Konference ndërkombëtare ishte: “Trasimi i rrugës deri te drejtësia”. 

Në këtë konferencë u diskutua edhe për veglat hetimore që janë në diskonim për institu-
cionet, bashkëpunimi me mediumet, veprimi sipas parashtresave, barazia racore në suaza të 
shoqërisë amerikane dhe çështje të tjera.

Në muajin shtator në Bruksel, përfaqësuesi i Avokatit të popullit morri pjesë në trajnimin 
dyditorë rajonal të trupave të pavarur për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut dhe 
sektorit jo qeveritarë me titullin: “Trashëgimia nga e kaluara”, në organizim të instrumentit të 
Komisionit Evropian TAIEX. 

 Qëllimi i kësaj punëtoria ishte themelimi i besimit në mes shteteve të përfshira në kon-
fliktin e armatosur, duke i vënë theksin të vërtetës, drejtësisë, reparacioneve, memories dhe 
pengimit të konflikteve.

Po të njëjtin muaj në Bratisllavë të Sllovakisë, u mbajt trajnimi në temën: “Masat për 
mbrojtjen kolektive të shpenzuesve”, ku morri pjesë përfaqësuesi i institucionit të Avokatit të 
popullit. 

BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET DHE ME TRUPAT NDËRKOMBË-
TARE NË EVROPË DHE NË MBARË BOTËN
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Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit dorëzoi Raportin deri te Komiteti për të drejtat e 
personave që ballafaqohen me pengesa, në të cilin e shqyrtoi gjendjen lidhur me këtë grup 
të cenuar dhe të margjinalizuar të qytetarëve, përkatësisht për realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të tyre. 

Në raportin e tij deri te Komisioni, Avokati i popullit dha interpretimin e detajuar të gjend-
jeve në lidhje me çështjet e barazisë dhe mos diskriminimit, qasjes, ngritjes së vetëdijes, pra-
nimit të barabartë para ligjit, si dhe qasjes deri te drejtësia. 

Përskaj raportit të lartpërmendur, deri te Komisioni Evropian kundër racizmit dhe mos 
tolerancës (EKRI), Avokati i popullit dorëzoi Informacionin periodik (alternativ) si kontribut 
në masat e ndërmarra nga pushteti për implementimin e rekomandimeve urgjente lidhur me 
Raportin e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe mos tolerancës (EKRI) nga rrethi i 5-të i 
mbikëqyrjeve, i miratuar më datën 18 mars të vitit 2016. 

Në informacionin e Avokatit të popullit, u prezantuan gjendjet të cilat pasojnë nga fush-
ëveprimi i funksionimit të Institucionit nga data e miratimit të Raportit, deri në muajin gusht 
të vitit 2018.

Ky informacion periodik (alternativ) u përpilua në pajtim me fushëveprimin e punës së 
Avokatit të popullit, parashtresat e pranuara dhe nga puna e realizuar në pjesën e mbrojtjes 
së të drejtave të qytetarëve në lidhje me veprimin diskriminues dhe mos zbatimin e parimit të 

INFORMACIONET/RAPORTET E DORËZUARA DERI TE INSTITUCIONET 
DHE TRUPAT NDËRKOMBËTARE 

Ky eveniment u organizua nga Fondi i hapur për reformat juridike të Evropës Juglindore, 
në bashkëpunim me Organizatën Evropiane të shpenzuesve. 

Në muajin tetor, përfaqësuesit e Avokatit të popullit morën pjesë në takimin e 13-të të 
Nën komitetit për drejtësi dhe për punë të brendshme, që u mbajt me selinë e Komitetit Evro-
pian në Bruksel. 

Përfaqësuesi i Avokatit të popullit, këshilltari shtetërorë z. Zoran Billbillovski, i njoftoi të 
pranishmit për funksionimin dhe për kapacitetin e institucionit të Avokatit të popullit.

Theksi i veçantë iu dha fuqizimit kadrovik, bashkëpunimit me pushtetin ekzekutiv, si dhe 
për aktivitetet e parapara për periudhën e ardhme.

Gjithashtu, në muajin tetor në Athinë u mbajt Kuvendi i përgjithshëm dhe Konferenca 
vjetore e Rrjetit Evropian të Institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut (ENNHRI), në të 
cilin morri pjesë përfaqësuesi i zyrës së Avokatit të popullit.

U diskutua për trendin e shkeljes së të drejtave të qytetarëve dhe për veglat që u janë në 
disponim institucioneve të Ombudsmanëve me qëllim të sanimit të shkeljeve dhe për mbrojtjen 
e të drejtave. 

Këshilltari shtetërorë, zonja Liljana Ilievska e prezantoi gjendjen lidhur me emigrantët 
dhe azilantët në shtetin tonë, si dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre. 

Në muajin nëntor, në Bruksel u mbajt seminari në temën: “Seminari juridik për mbrojtjen 
nga diskriminimi dhe barazia gjinore”, në të cilin morën pjesë përfaqësuesit e shteteve – anë-
tare të Bashkimit Evropian dhe nga shtetet kandidate për tu anëtarësuar në Bashkimin Evropian 
ashtu edhe shtetet nga ish Bashkimi Sovjetik. Në këtë seminar morri pjesë edhe përfaqësuesi 
i Institucionit i cili punon në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për përfaqësim të drejtë.
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Në muajin shkurt, në Sarajevë u mbajt konferenca rajonale që iu kushtua luftës kundër 
shkeljes së të drejtave të njeriut. 

Konferenca u realizua në organizim të Institucionit të Ombudsmanëve të Bosnje dhe Her-
cegovinës, Delegacionit të BE-së, zyrës së Këshillit të Evropës dhe OSBE-së, dhe në të morën 
pjesë edhe përfaqësuesit e Avokatit të popullit. 

Në muajin gusht zëvendësi i avokatit të popullit zonja Vaska Bajramovska – Mustafa, 
e vizitoi Ombudsmanin e Republikës së Kroacisë për personat që ballafaqohen me pengesa. 
Në suaza të kësaj vizite studimore, përveç saj morën pjesë edhe përfaqësuesit e Repartit për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe për të drejtat e personave që ballafaqohen me pengesa 
zhvillimore.

Takimi rezultoi me përvoja të frytshme në lidhje me punën me personat që ballafaqohen 
me pengesa zhvillimore, veprimi në rastet e shkeljes së të drejtave të tyre dhe sfidat në fushat 
e punës së këshilltarëve të Ombudsmanit për personat me pengesa zhvillimore në Kroaci.

Në muajin tetor, në Novi Sad të Republikës së Serbisë, përfaqësuesit e Avokatit të pop-
ullit morën pjesë në konferencën rajonale me temën: “Mbrojtja e të drejtave të njeriut: nga 
kundërligjshmëria deri te ligjshmëria”, në organizim të Ombudsmanit krahinorë të Novi Sadit.

Konferenca përfundoi me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim në mes Om-
budsmanëve të rajonit.

Në muajin tetor, në Sofje të Republikës së Bullgarisë, përfaqësuesit e zyrës së Avokatit të 
popullit ishin në vizitë të Zyrës së Ombudsmanit të Republikës së Bullgarisë. 

Delegacionin e udhëhoqi zëvendës – avokati i popullit, zonja Vaska Bajramovska – Musta-
fa, kurse vizita ishte pjesë e projektit të cilin Avokati i popullit e realizoi me përkrahjen e Min-
istrisë për punë të jashtme të Bullgarisë dhe Ambasadës së Republikës së Bullgarisë.

Tema e mbledhjes ishte: “Inkluzioni i Romëve pas përfundimit të Dekadës së Romëve: 
gjendjet aktuale dhe sfidat”. 

Në muajin nëntor, përfaqësuesi i Avokatit të popullit morri pjesë në Konferencën rajonale: 
“Shoqëritë tolerante, inkluzive të Ballkanit Perëndimorë”, që u mbajt në Podgoricë të Malit të Zi.  

Në këtë konferencë, morën pjesë përfaqësuesit e ministrive të ndryshme, organizatat 
joqeveritare, institucionet për të drejtat e njeriut dhe për çështje të minoriteteve si dhe trupat 
për barazi. 

Avokati i popullit, përmes përfaqësuesit të tij i cili punon në fushën e mbrojtjes nga dis-
kriminimi dhe për përfaqësim përkatës dhe të drejtë, morri pjesë aktive në këtë konferencë në 
suaza të grupeve të ndryshme të punës.

Në muajin nëntor në Sofje, përfaqësuesit e Avokatit të popullit, të udhëhequr nga zëv-
endësi Vasa Bajramovska – Mustafa, morën pjesë në Forumin rajonal të Ombudsmanëve nga 
Ballkani, kurse institucioni i Avokatit të popullit ishte bashkë – nikoqir i këtij takimi.

Në forumin u kontraktua formimi i platformës për rrjetëzimin e Institucioneve të Om-
budsmanëve nga rajoni i Evropën Juglindore. Ky rrjet jo formal ka për qëllim shkëmbimin e 
përvojave dhe praktikave, por edhe veprimin e përbashkët në lidhje me çështjet e interesit të 
përbashkët të këtyre institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut.

BASHKËPUNIMI ME RAJONIN

përfaqësimit përkatës dhe të drejtë, si dhe në bazë të hulumtimeve të veçanta të realizuara në 
suaza të fushave të caktuara.
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Në muaji nëntor në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë u mbajt konferenca e titulluar si: 
“Institucionet Kombëtare për të drejtat e njeriut nga Ballkani Perëndimorë për përfaqësimin e  
të drejtave të njeriut dhe për ndalimin e diskriminimit”. 

Konferenca ndërkombëtare trajtoi më shumë çështje interesante për rajonin, siç janë fjal-
ori i urrejtjes, mos tolerancës, paragjykimeve dhe të gjitha formave të diskriminimit.

Në konferencën morën pjesë zëvendësi i Avokatit të popullit, Suzana Saliu dhe dy për-
faqësuesi të tjerë.

Në muajin dhjetor në Prishtinë u mbajt Konferenca e titulluar: “Qasja deri te të drejtat 
e viktimave të dhunës familjare dhe të dhunës në baza gjinore”, në të cilën morri pjesë për-
faqësuesi i Avokatit të popullit, zëvendësi Suzana Saliu. 

Konferenca u mbajt nën moton: “Ti nuk je vetëm”.

Temat e diskutimit në këtë konferencë ishin dhuna familjare si vepër penale, obligimet që 
pasojnë nga Konventa e Stambollit, politikat penale, lufta kundër paragjykimeve dhe ndikimet 
e traditës gjatë respektimit të pozitës së gruas në familje dhe në shoqëri, edukimi i të rinjve si 
garanci për ardhmëri pa dhunë familjare etj.



 TË DHËNA STATISTIKORE
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 

21 0,69 20 0,55 16 0,4 42 0,99 32 0,74 51 1,35 66 1,55 53 1,2 69 1,83 70 2,17 77 2,23

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 4,72 199 5,75

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 57 1,65

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 17,87 945 27,33

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 4,87 127 3,67

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 6,17 335 9,69

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 35 1,01

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 77 2,23
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 4,28 142 4,11

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 27 0,78

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 3,69 153 4,42

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 4,90 131 3,79

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 16 0,46

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 15,82 166 4,80

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 3,88 175 5,06

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 8,72 230 6,65

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-

 

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45 257 5,84 198 5,25 264 8,19 247 7,14

Persona me nevoja të 
veçanta

10 0,23 10 0,26 11 0,26 9 0,2 15 0,4 5 0,16 21 0,61

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 35 1,01

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 7,45 263 7,61

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3223 100 3458 100

2018

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA     

2017201620142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Pasqyra nr.1

Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit veproi për gjithsej 4.482 parashtresa, prej tyre 
3.458 ishin të pranuara gjatë periudhës raportuese nga ana e 3.654 parashtrues (qytetarë – 
parashtrues, organizata, shoqata), kurse të 1.024 parashtresat tjera u bartën nga viti i kaluar.

Numri më i madh i parashtresave – 2.414 u dorëzuan personalisht nga ana e parash-
truesve në zyrat e Avokatit të popullit, përmes postës janë dorëzuar 545 parashtresa, përmes 
postës elektronike janë dorëzuar 244 parashtresa, përmes ueb – faqes janë dorëzuar 149 
parashtresa, përmes paraqitjeve telefonike janë dorëzuar 53 parashtresa, përmes telefaksit 3 
parashtresa, kurse 50 parashtresa janë formuar me vetë iniciativë të Avokatit të popullit. 

Avokati i popullit edhe gjatë vitit 2018 e vazhdoi praktikën për pranimin e drejtpërdrejtë 
të qytetarëve në zyrën e tij që gjendet në Shkup, si dhe në zyrat që gjenden në Manastir, Kër-
çovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe në Strumicë. Në këtë mënyrë qytetarët patën rastin që 
në mënyrë të drejtpërdrejtë ti shpalosin problemet me të cilat ballafaqohen, mendimet dhe 
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Shtip
3% Tetovë

7%
Strumicë

5%

Shkup
62%

Kërçovë
7%

Kumanovë
5%

Manastir
11%

Gjatë këtij viti raportues, zyra e 
Avokatit të popullit në Shkup veproi në 
lidhje me 2.152 parashtresa, zyra në 
Manastir veproi në lidhje me 365 par-
ashtresa, zyra në Tetovë veproi për 247 
parashtesa, zyra në Kërçovë veproi në 
lidhje me 235 parashtresa, ajo në Ku-
manovë në lidhje me 184 parashtresa, 
zyra në Strumicë për 156 parashtresa 
dhe zyra në Shtip për 119 parashtresa.

Nga gjithsej 3.458 parashtresa të pranuara gjatë vitit 2018, numri më i madh prej 1.374 
ose 39,76% kanë të bëjnë me shkeljet e të drejtave nga ana e shërbimeve publike dhe të in-
stitucioneve, 1.140 parashtresa ose 32,97% kanë të bëjnë me shkeljet e të drejtave nga ana 
e pushtetit qendrorë, në lidhje me 345 parashtresa ose 9,98% kemi shkeljen e të drejtave nga 
ana e pushtetit lokal, në 167 parashtresa ose 4,83% kemi shkeljen e të drejtave nga ana e 
personave juridik, në 45 parashtresa ose 1,30% kishte shkelje të të drejtave, si nga pushteti 
qendrorë, ashtu edhe nga ana e pushtetit lokal, kurse në lidhje me 387 parashtresa ose 11,19 
% parashtruesit u ankuan për shkeljen e të drejtave nga subjektet tjera.

Fotografia nr.1

388

1374

345

167

1139

45

Tjera

Shërbime dhe institucione publike

Pushteti lokal

Persona juridikë

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Grafiku nr.1

Nga numri i përgjithshëm i parashtruesve të ankesave 54,81% ose 1.913 qytetarë janë 
prononcuar për përkatësinë e tyre etnike, kurse 1.577 ose 45,19% nuk janë prononcuar. Kjo 
e dhënë statistikore dëshmon se qytetarët janë të inkurajuar dhe më shumë janë të sigurt se 
prononcimi për përkatësinë etnike nuk ndikon mbi realizimin e të drejtave dhe të lirive të tyre 
njerëzore te Avokati i popullit.

perceptimet e tyre në lidhje me mënyrë e veprimit dhe raportit të organeve / institucioneve 
ndaj tyre, si shfrytëzues të të drejtave dhe shërbimeve. Në këtë kontekst, një numër i madh i 
qytetarëve u këshilluan për mundësinë juridike për realizimin e të drejtave të tyre para organ-
eve administrative dhe organeve të tjera. 
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er
ë

Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 77 1 2 12 68 12 4 1 1 1 1 2 45 1

Autorizime policore 199 1 19 185 76 20 7 4 76 2

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 57 9 48 14 14 1 2 1 15 1

Jurisprudenca 945 2 24 928 380 117 6 16 2 2 2 29 371 3

Mbrojtja dhe siguria sociale 
127 1 137 42 31 13 1 1 5 43 1

Marrëdhëniet e punës 335 3 2 9 373 107 23 4 5 1 4 226 3

Çështje të banimit 35 1 34 16 1 1 2 14

Mbrojtja shëndetësore 77 3 5 69 23 5 20 1 3 17

Sigurimi pensional dhe invalidor 
142 4 139 52 24 6 1 1 1 54

Arsimi, shkenca, kultura dhe sporti 
27 1 1 25 16 1 1 1 1 5

Të drejtat e fëmijëve 153 23 15 149 36 9 1 2 2 99

Urbanizmi dhe ndërtimi 131 1 9 217 48 73 1 1 4 90

Mjedisi jetësor 16 1 1 1 13 5 3 1 4

Financat 166 1 165 92 28 5 1 4 35

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
175 1 1 9 177 70 17 1 1 1 1 3 83

Të drejtat e konsumatorëve 230 4 229 96 37 1 3 2 2 6 82

Entet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 247 1 13 9 247 28 36 7 1 174 1

Persona me nevoja të veçanta
21 1 6 14 3 2 1 8

Të drejtat zgjedhore 35 5 9 23 5 1 17

Të tjera 263 5 17 250 91 32 1 3 119 4

GJITHSEJ: 3458 20 49 164 3490 1212 477 16 91 7 12 9 73 1577 16

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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PËRKATËSIA ETNIKE

 Pasqyra nr.2

Numri më i madh i qytetarëve të cilët janë prononcuar janë Maqedonas 1.212 ose 34,73%, 
477 ose 13,67% janë përkatës të bashkësisë etnike Shqiptare, 91 ose 2,61% i takojnë për-
katësisë etnike Rome; 73 ose 2,09% janë përkatës të bashkësisë etnike Turke; 16 ose 0,46% 
janë Serbë; 12 ose 0,34% janë prononcuar si Boshnjak, 9 ose 0,26% janë Vlleh, 16 ose 0,46% 
i përkasin bashkësive të tjera etnike, kurse numri më i vogël i parashtresave ose 7 ose 0,20% 
janë të parashtruara nga qytetarët që janë prononcuar si Maqedonas – Myslimanë.
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Sipas vendit të banimit të parashtruesve të ankesave, pjesa më e madhe e parashtresave   
janë nga Shkupi përkatësisht 1.558 parashtresa, më pas pasojnë parashtresat nga: Manastiri, 
Tetova, Kumanova, Kërçova, Strumica, Shtipi, Velesi dhe nga mjediset tjera më të mëdha ur-
bane, si dhe nga shtetet tjera.

 Pasqyra nr.3

Qyteti Viti 2017 Viti 2018 Qyteti/Shteti Viti 2017 Viti 2018
Berovë 2 5 Negotinë 20 13

Manastir 233 303 Ohër 77 59

Bogdanci 5 4 Pehçevë 5 1

Vallandovë 5 3 Prilep 62 57
Veles 43 89 Probishtip 11 11
Vinicë 7 5 Radovish 29 14

Dibër 15 7 Resnjë 7 8
Dellçevë 4 10 Shkup 1291 1558

Demir Hisar 5 7 Strugë 20 26

Demir Kapi 3 1 Strumicë 171 137
Dojran 1 Sveti Nikollë 12 11
Gjevgjeli 21 27 Tetovë 306 259

Gostivar 102 37 Shtip 119 96

Kavadar 40 45 SHBA 1

Kërçovë 134 178 Bosnjë e Hercegovinë 1 1
Koçan 25 22 Gjermani 2

Kratovë 4 15 Kosovë 1

Kriva Palankë 20 22 Serbi 4 1

Krushevë          8 5 Turqi 1

Kumanovë    228 187 Hungari 1
Mak. Kamenicë       1 3 Francë 1

Mak. Brod 13 30 Nuk është cekur qyteti ose 
shteti 166 197

Mavrovë 1

3223 3458

PASQYRA

E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS

GJITHSEJ:

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

Numri më i madh i parashtresave u pranuan nga fusha e: jurisprudencës 945 ose 27,33%; 
nga fusha e marrëdhënieve të punës 335 ose 9,69%; nga fusha e institucioneve ndëshkuese 
– përmirësuese dhe edukativo – përmirësuese 247 ose 7,14%; nga fusha e të drejtave të 
konsumatorëve (kompensimet komunale dhe kompensimet tjera) 230 ose 6,65%; nga fusha e 
mbrojtjes së të drejtave gjatë autorizimeve policore 199 ose 6,52%; nga fusha pronësore - ju-
ridike 175 ose 5,75%; nga financat dhe puna financiare 166 ose 4,80%; nga fusha e mbrojtjes 
së të drejtave të fëmijëve 153 ose 4,42%; nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor 142 
ose 4,11%; nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimeve 131 ose 3,79%; nga fusha e mbrojtjes so-
ciale 127, përkatësisht 3,67%; nga fusha e mbrojtjes shëndetësore dhe mos diskriminimit dhe 
përfaqësimit përkatës dhe të drejtë 77 ose 2,23%; nga fusha e gjendjeve civile dhe punët tjera 

TË DHËNAT SIPAS FUSHAVE 
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 77 80 15 92 1 2 47 1 28 7 21 77 15

Autorizime policore 199 204 107 306 1 142 3 39 19 13 7 1 1 177 129

Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 57 57 50 107 47 18 12 4 2 1 63 44

Jurisprudenca 945 952 179 1124 2 550 1 78 72 1 5 1 1 626 498

Mbrojtja sociale 127 137 52 179 1 99 36 30 3 3 132 47

Marrëdhëniet e punës 335 382 85 420 3 2 220 12 108 59 40 9 3 334 86

Çështje të banimit 35 35 2 37 24 4 4 28 9

Mbrojtja shëndetësore 77 74 28 105 3 38 1 46 31 15 85 20

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 142 143 38 180 73 5 63 51 11 1 140 40

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 27 26 7 34 1 20 9 5 4 29 5

Të drejtat e fëmijëve 153 164 18 171 23 80 3 77 58 18 1 159 12

Urbanizmi dhe ndërtimi 131 226 62 193 1 102 1 35 25 9 1 138 55

Mjedisi jetësor 16 14 4 20 1 1 10 4 3 1 14 6

Financat 166 166 64 230 70 110 100 7 3 177 53

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

175 186 35 210 1 1 137 46 37 1 8 2 2 1 176 34

Të drejtat e konsumatorëve 230 233 67 297 194 2 62 43 19 258 39

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 247 256 90 337 1 13 220 17 41 25 16 279 58

Persona me nevoja të 
veçanta 21 20 1 22 1 5 1 9 4 5 15 7

Të drejtat zgjedhore 35 32 13 48 5 13 2 24 21 3 44 4

Të tjera 
263 267 107 370 5 215 2 63 41 16 6 3 279 91

GJITHSEJ: 3458 3654 1024 4482 20 49 2306 51 900 647 206 47 11 2 3 3230 1252
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Cenime të konstatuara

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
NGA DATA 01.01. DERI MË DATË 31.12.2018
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 Pasqyra nr.4

të brendshme 57 ose 1,65 %; nga fusha e të drejtave zgjedhore raportet e banimit 35 ose 1,01 
%, nga fusha e arsimit, shkencës, kulturës dhe sportit 27 ose 0,78%; nga fusha e fëmijëve dhe 
personave me nevoja të posaçme 21 ose 0,61%; nga fusha e mjedisit jetësorë 16 ose 0,46% 
si dhe nga fushat tjera për të cilat u pranuan 263 ose 7,61% parashtresa.
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VEPRIMI

Nga gjithsej 4.482 parashtresa për të cilat veprohej gjatë vitit 2018, procedura është 
përfunduar për 3.230 ose për 72,07% raste, kurse për 1.252 parashtresa ose për 27,93% pro-
cedura është në rrjedhë (Fotografia nr. 2).

Nga 3.230 parashtresat e përfunduara, për 688 ose 21,30% raste procedura nuk është 
iniciuar, kurse për 2.491 ose 77,12% prej rasteve është iniciuar procedura, kurse për 51 ose 
1,58% të rasteve Avokati i popullit në lidhje me pyetjen e parashtruar nga qytetarët, dhe pas 
analizës së rregullativës juridike, qytetarëve u ofrohej këshilli juridik dhe i udhëzoi për zgjid-
hjen e problemeve të tyre dhe me këtë edhe realizimin e të drejtave të tyre. (Fotografia nr.3)

Fotografia nr.2 Fotografia nr.3

72,07%

27,93%

Parashtresa të përfunduara - 72,07%

Parashtresa të ngelura në punë -27,93%

21,30%

77,12%

1,58%

Nuk është ngritur procedurë - 21,30%
Është hapur procedurë - 77,12%
Këshilla juridike - 1,58%

Prej 688 parashtresave për të cilat nuk është iniciuar procedura, për 306 ose 44,48% të 
rasteve, Avokati i popullit nuk është kompetent që të veproj, kurse për 236 ose 34,30% të ras-
teve nuk kemi të bëjmë me shkeljet e të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Më pas, për 62 ose 
9,01% të rasteve, parashtresa nuk ishte e kompletuar, kurse parashtruesi nuk e ka plotësuar 
parashtresën, për 39 ose 5,67% të rasteve, procedura gjyqësore është në rrjedhë, për 13 
lëndë ose për 1,89% kemi të bëjmë për raste më pak të rëndësishme të cilat pas përfundimit 
të hulumtimit nuk do të mund të ofrojnë rezultatet përkatëse, për 12 raste ose për 1,74% nga 
veprimi ose pas vendimit të fundit ka kaluar më shumë se 1 vit, kurse për 20 ose 2,91% të ras-
teve ishin anonime, në të njëjtit më shpesh shprehet pakënaqësia nga gjendjet e caktuara, ose 
theksohet shkelja e ndonjë të drejte konkrete, dhe nuk theksohen të dhënat për organin dhe 
personin e drejta e të cilit është shkelur, e as të dhënat për kontaktet eventuale për kërkesën 
për plotësim të parashtresës. (Fotografia nr.4) 
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Fotografia nr..4

Fotografia nr..5

5,67%

1,74%

44,48%

34,30%

9,01%
1,89% 2,91% Është në rrjedhë procedura gjyqësore - 5,67%

Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -
1,74%

Nuk ka kompetencë për të vepruar - 44,48%

Nuk bëhet fjalë për cenim të të drejtave kushtetuese dhe ligjore -
34,30%

Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar
parashtresën -9,01%

Bëhet fjalë për një rast më pak të rëndësishëm, i cili edhe pas
analizës së kryer nuk do të mund të jepte rezultate përkatëse-1,89%

Parashtresa anonime - 2,91%

82,23%

8,18%

4,21%

3,05% 2,26% 0,06%

Pas përfundimit të procedurës në lidhje me parashtresën
e dorëzuar, A.P. nuk konstaton shkelje të të drejtave
kushtetuese dhe ligjore  - 82,23%
Parashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të drejtën e tij  -
8,18%

Parashtruesi nuk manifestoi interesim për drejtimin e
mëtutjeshëm të procedurës  - 4,21%

Gjatë rrjedhës së procedurës në lidhje me parashtresën
e dorëzuar, parashtruesi ka iniciuar procedurën
gjyqësore -3,05%
Parashtruesi ka tërhequr parashtresën e dorëzuar  -
2,26%

Parashtruesi ka ndërruar jetën dhe trashëgimtarët e tij
nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës  - 0,06%

Nga 2.491 lëndë të përfunduara për të cilat Avokati i popullit ndërmori veprime, për 853 
ose për 34,24% u konstatuan shkeljet e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe u intervenua me 
qëllim të evitimit të shkeljeve përkatësisht për realizimin e të drejtave të qytetarëve – par-
ashtruesve të ankesës. Kurse për 1.638 parashtresa ose 65,76% pas masave dhe veprimeve 
të ndërmarra për hulumtimin e pohimeve të theksuara në parashtresën nuk janë konstatuar 
shkeljet e të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe prej këtu edhe procedura është ndërprerë.

Më saktë, për 1.347 parashtresa ose 82,23% të rasteve, procedura është ndërprerë për 
faktin se nuk janë konstatuar shkeljet e të drejtave, për 134 ose për 8,18% të rasteve, parash-
truesi në ndërkohë ka realizuar të drejtën e tij, kurse për 69 ose 4,21% të rasteve, parashtruesi 
nuk ka manifestuar interesimin për drejtimin e mëtutjeshëm të procedurës, kurse për 50 ose 
3,05% të rasteve, gjatë procedurës në lidhje me parashtresat, ankuesi ka iniciuat procedurën 
përkatëse gjyqësore, në 37 ose 2,26% të rasteve, parashtruesi ka tërhequr parashtresën kurse 
për 1 ose 0,06% parashtruesi ka ndërruar jetën, kurse trashëgimtarët e tij nuk kanë kërkuar 
vazhdimin e procedurës. (Fotografia nr.5)
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Fotografia nr..6

75,85%

24,15%

Është vepruar pas intervenimeve të A.P. - 75,85%

Janë ndërmarrë të gjitha veprimet e A.P - 24,15%

Nga numri i përgjithshëm i parash-
tresave të përfunduara, në 853 të rasteve 
Avokati i popullit konstatoi shkelje dhe i 
ndërmori të gjitha veprimet ligjore. Prej 
tyre, në 647 ose 75,85% të rasteve, or-
ganet i administratës shtetërore, organet 
dhe organizatat tjera me autorizime pub-
like i pranuan intervenimet e Avokatit të 
popullit, kurse për 206 ose për 24,15% 
të rasteve, pas shkeljeve të konstatu-
ara, Avokati i popullit dorëzoi rekoman-
dime deri te organi kompetent, gjë që nuk 
u pranua, pas kësaj i ndërmori veprimet 
tjera, përkatësisht dorëzoi informacionet 
dhe raportet e posaçme deri te organi më 
i lartë, pas kësaj u përfunduan të gjitha 
mundësitë. (Fotografia nr.6)

Grafiku nr.3
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SHKELJET E KONSTATUARA DHE MASAT E NDËRMARRA
Prej gjithsej 3.743 lëndëve për të cilat veproi Avokati i popullit, për 900 ose për 24,04 

% të rasteve u konstatuan shkeljet e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të qytetarëve. Prej 
tyre për 647 raste (71,89%) organet e drejtorisë shtetërore, organet tjera dhe organizatat me 
autorizimet publike i pranuan intervenimet e Avokatit të popullit, për 47 prej rasteve (5,22%) 
procedura është akoma në rrjedhë, kurse për 206 raste (22,89%) (pas shkeljeve të konstatu-
ara dhe pas rekomandimit të dorëzuar i cili nuk u pranua, u ndërmorën edhe veprime të tjera 
në trajtë të informacioneve dhe raporteve të posaçme), Avokati i populli i përfundoi të gjitha 
mundësitë ligjore.

Krahasuar me vitin 2017, të dhënat tregojnë se gjatë vitit 2018 kemi zvogëlimin e numrit 
të shkeljeve të konstatuara për 7,60%. Nga ana tjetër, analiza e të dhënave për nga aspekti i 
rekomandimeve/sugjerimeve të pranuara manifeston zvogëlimin për 13,42% krahas vitit 2017, 
kur përqindja e rekomandimeve të pranuara ishte 85,31%.

Brengosin të dhënat se për 22,89% të rasteve në të cilat janë konstatuar shkelje dhe për 
të njëjtat Avokati i popullit ka intervenuar për evitimin e tyre, por organet kompetente nuk 
kanë vepruar fare, përkatësisht kanë mbetur në qëndrimin se nuk janë shkaktuar shkelje, për 
këtë arsye Avokati i popullit i ka përfunduar të gjitha mundësitë ligjore dhe më shpesh i udhë-
zoi qytetarët që mbrojtjen e mëtutjeshme ta kërkojnë në procedurat përkatëse gjyqësore. Kjo 
dëshmon drejtë faktit se akoma zbrazëtira e legjislativit, si dhe mungesa e gatishmërisë së per-
sonave përgjegjës që të bashkëpunojnë me Avokatin e popullit, u shkaktojnë dëme qytetarëve 
për nga aspekti i respektimit dhe realizimit të drejtave të tyre.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Grafiku nr.4

Edhe gjatë këtij viti raportues, numri më i madh i shkeljeve të konstatuara ishin nga 
fusha e financave dhe nga fusha e punës financiare 110 ose 12,22%, prej tyre për 100 raste 
ose 90,91% u veprua pas intervenimeve të Avokatit të popullit. Më pas pasojnë parashtresat 
nga fusha e marrëdhënieve të punës, dhe për të njëjtit janë konstatuar shkelje për 108 prej 
rasteve ose për 12,00% prej tyre për 59 të rasteve ose për 54,63% u pranuan intervenimet e 
Avokatit të popullit. Në parashtresat nga fusha e jurisprudencës u konstatuan 78 ose 8,67% 
të parashtresave, prej tyre për 72 të rasteve ose për 92,31 u pranuan sugjerimet e Avokatit të 
popullit. Në parashtresat lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, u konstatuan gjithsej 
77 ose 8,56% ankesa, prej tyre për 58 raste ose për 75,32% u pranuan intervenimet e Avokatit 
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Fotografia nr.7 
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Pas përfundimit të procedurës në lidhje me parashtresën
e dorëzuar, A.P. nuk konstaton shkelje të të drejtave
kushtetuese dhe ligjore  - 82,23%
Parashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të drejtën e tij  -
8,18%

Parashtruesi nuk manifestoi interesim për drejtimin e
mëtutjeshëm të procedurës  - 4,21%

Gjatë rrjedhës së procedurës në lidhje me parashtresën
e dorëzuar, parashtruesi ka iniciuar procedurën
gjyqësore -3,05%
Parashtruesi ka tërhequr parashtresën e dorëzuar  -
2,26%

Parashtruesi ka ndërruar jetën dhe trashëgimtarët e tij
nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës  - 0,06%

të popullit. Në lidhje me parashtresat që kishin të bëjnë me sigurimin pensional dhe invalidor, 
janë konstatuar shkelje për 63 raste ose për 7,00%, prej tyre për 51 raste ose për 80,95% u 
pranuan intervenimet e dhëna nga Avokati i popullit. Në parashtresat lidhur me të drejtat e 
konsumatorëve, u konstatuan shkelje për 62 të rasteve ose për 6,69%, prej tyre për 43 raste 
ose për 69,35% u pranuan intervenimet e dhëna nga Avokati i popullit. Në parashtresat lidhur 
me raportet pronësore – juridike, janë konstatuar shkelje për 46 prej rasteve ose për 5,11%, 
prej tyre për 37 të rasteve ose për 80,43% u pranuan intervenimet nga Avokati i popullit. Po 
aq shkelje të lirive dhe të drejtave të njeriut Avokati i popullit konstatoi edhe për parashtre-
sat nga fusha e mbrojtjes shëndetësore, prej tyre për 31 raste ose për 67,39% organet dhe 
organizatat me autorizime publike vepruan në pajtim me intervenimet nga Avokati i popullit, 
më pas pasojnë parashtresat nga entet ndëshkuese – përmirësuese dhe nga entet edukative – 
përmirësuese, autorizimet policore, mbrojtja shëndetësore, urbanizmi dhe ndërtimet, etj. 

Edhe përskaj obligimeve ligjore të organeve që të bashkëpunojnë me Avokatin e popullit, 
si dhe në kontekstin e afatit të cilin do ta përcaktoj i njëjti që ta njoftojnë për masat e ndërmar-
ra gjatë periudhës raportuese, një pjesë e organeve kompetente, siç janë Ministria për financa, 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, NP “Pyjet e Maqedonisë”, Ministria për shoqëri informatike dhe 
për administratë, IP Qendra ndërkomunale për punë sociale dhe Prokuroria themelore publike, 
akoma nuk kanë vepruar në lidhje me vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet, mendimet dhe in-
tervenimet tjera nga ana e Avokatit të popullit.





PËR INSTITUCIONIN 
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ORGANIZIMI DHE MËNYRA E PUNËS
Zgjerimi i kompetencave të institucionit përmes themelimit të Avokatit të popullit si me-

kanizëm i kontrollimit civil të veprimit të personave me autorizime policore dhe të nëpunësve 
të policisë së burgut dhe si mekanizëm për promovimin, mbrojtjen dhe përcjelljen e Konventës 
për të drejtat e personave me invaliditet dhe të Protokollit fakultativ përcjellës të konventës, 
shfaqi nevojën e marrjes së veprimeve drejtë harmonizimit të organizimit të brendshëm dhe 
të mënyrës së funksionimit. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e tillë dhe me qëllim të sigurimit të parakushteve që në 
vëllim të plotë të realizohen kompetencat e zgjeruara, Avokati i popullit gjatë vitit raportues 
realizoi ndryshimin dhe plotësimin e akteve të përgjithshme për organizimin e punës dhe të 
sistematizimit të vendeve të punës në suaza të Shërbimit profesional, ekipit të Mekanizimit 
Kombëtarë parandalues, seksioneve të veçanta dhe të zyrave të Avokatit të popullit,  për të 
cilat pëlqimin e dha Kuvendi republikan.

Përkatësisht, është përcaktuar njësia e re organizative e Avokatit të popullit – Mekanizmit 
të kontrollit civil, kurse Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të personave me 
nevoja të posaçme është zëvendësuar me Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
dhe të personave me pengesa. 

Prej këtu, organizimi dhe fushëveprimi i punës së Shërbimit profesional është rregulluar 
në pajtim me kompetencat e Avokatit të popullit, të përcaktuara me Kushtetutën dhe me Ligjin 
për Avokatin e popullit dhe si njësi të brendshme organizative, e përbëjnë 11 seksione, Ekipi 
i Mekanizmit kombëtarë parandalues, Avokati i popullit – Mekanizmi për kontrollin civil dhe 3 
seksione.

Në këtë segment, dhe me qëllim të implementimit të suksesshëm të kompetencave të 
përgjithshme të Institucionit, mbetet obligimi që të sigurohen edhe parakushtet normative për 
pavarësimin e të punësuarve në suaza të institucionit Avokati i popullit përmes ndarjes së tyre 
nga administrata shtetërore.

Me qëllim të realizimit të detyrave të punës në suaza të Shërbimit profesional, Ekipi i Me-
kanizmit kombëtarë parandalues, Avokati i popullit – mekanizmi për kontrollin civil, Seksionet 
e posaçme dhe zyrat e Avokatit të popullit, janë përcaktuar 99 vende të punës për gjithsej 141 
realizues.

Gjatë vitit raportues, Avokati i popullit praktikisht i implementoi dispozitat ligjore që të 
vendos për punësimet, avancimet dhe për themelimin e marrëdhënieve të punës në suaza të 
Shërbimit profesional dhe në mënyrë të pavarur të realizojë procedurën e punësimeve, gjatë 
kësaj nga Agjencia për administratë u sigurua vetëm përkrahja teknike.

Gjatë kësaj, me punësimet që u realizuan gjatë gjysmës së parë të vitit 2018, u realizua 
ekipimi i Mekanizimit kombëtarë parandalues me një këshilltarë shtetërorë dhe me dy këshill-

GJENDJA KADROVIKE
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Struktura kualifikuese, gjinore dhe etnike e të punësuarve:

Buxheti i përgjithshëm i lejuar për Avokatin e popullit për vitin 2018 ishte për 4,29% më 
i lartë krahas buxhetit të vitit 2017. Gjatë vitit u realizua edhe një rebalancë gjatë të cilit in-
stitucioni pësoi me zvogëlimin e mjeteve për 6.000.000,00 MKD (prej shumës 78.465.000,00 
denarë në shumën 72.465.000,00 MKD) edhe atë në pjesën e pagave, gjë që nuk rezultoi me 
pasoja mbi funksionimin e rregullt. 

Më konkretisht, pas rebalancit shuma e buxhetit për Avokatin e populli ishte 71.940.000,00 
MKD dhe 525.000,00 MKD për nën programin e Mekanizimit kombëtarë parandalues.

Pas rebalancit të Buxhetit dhe pas katër ri përcaktimeve të realizuara të mjeteve gjatë 
vitit 2018, shprehur në përqindje realizimi i buxhetit u zhvillua në mënyrën vijuese: 63% nga 
Buxheti i A.P. është realizuar për pagesën e pagave themelore dhe të kontributeve për sig-
urimin social, 34% për mallra dhe shërbime dhe 3% për shpenzimet kapitale. 

Buxheti i Avokatit të popullit për vitin 2018 u realizua për 93,82%.
Për sa i përket nënprogramit të MKP, i njëjti nuk manifestoi rritje gjatë vitit 2018 krahas 

me vitin 2017 (dallimi është vetëm për 2.000,00 MKD). Realizimi në këtë drejtim sikur edhe 
gjatë çdo viti është fokusuar drejtë grupit të mallrave dhe shërbimeve, kurse zëri më i lartë 

MJETET E PUNËS

tarë, kurse u punësuan me nga një këshilltarë shtetërorë dhe një këshilltarë për veprimin e 
Avokatit të popullit si mik i gjykatës (amicus curiae).

Përskaj kësaj, nga Ministria për financa tani më është fituar pëlqimi për plotësimin e 
vendeve të parapara të punës (një këshilltarë shtetërorë dhe dy këshilltarë në institucionin 
Avokati i popullit – mekanizimi për kontrollin civil si dhe një këshilltarë shtetërorë dhe dy 
këshilltarë në Seksionin për të drejtat e fëmijëve dhe të personave që ballafaqohen me pengesa 
zhvillimore, që ka kompetenca të punojë edhe në drejtim të përcjelljes së realizimit të Kon-
ventës së KB për të drejtat e personave me invaliditet, që do të realizohen me Buxhetin e vitit 
2019.

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në fund të vitit në suaza të institucionit është 79 të 
punësuar, duke i përfshirë këtu edhe 8 personat e emëruar, 1 Avokati i popullit dhe 7 zëvendësit 
e tij (3 në Shkup dhe 4 në qytetet Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip). 
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është për Shërbimet e kontraktuara. Krahas buxhetit të lejuar kemi realizimin për 91,99%.
I tërë buxheti është i realizuar për 93,81%.

Nën 
zëra Përshkrimi Buxheti i AP 

2018
Buxheti i 
MPN 2018

Realizimi i AP 
2018

Realizimi i 
MPN 2018 Mbetet % AP % MPN

401 Pagat bazë 31.755.000,00 31.273.068,00 481.932,0 98,48
402 Kontribute për sigurim social 11.745.000,00 11.561.886,00 183.114,0 98,44
40 Paga dhe kompensime 43.500.000,00 42.834.954,00 665.046,0 98,47

420 Paga dhe shpenzime ditore 1.860.000,0 40.000,0 1.021.637,0 19.115 859.248,0 54,93 47,79
421 Shërbime komunale 4.970.000,0 32.000,0 4.015.991,0 31.269 954.740,0 80,80 97,72
423 Materiale dhe vegla 720.000,0 25.000,0 445.779,0 25.000 274.221,0 61,91 100,00
424 Riparime dhe mirëmbajtje rrjedhëse 1.800.000,0 1.302.335,0 497.665,0 72,35
425 Shërbime kontraktuese 15.800.000,0 416.000,0 14.855.269,0 406.628 954.103,0 94,02 97,75
426 Shpenzime të tjera rrjedhëse 1.200.000,0 12.000,0 1.013.948,0 930 197.122,0 84,50 7,75
42 Mallra dhe shërbime 26.350.000,0 525.000,0 22.654.959,0 482.942 3.737.099,0 85,98 91,99

464 Transferta të ndryshme 150.000,0 149.745,0 255,0 99,83
46 Gjithsej transferta 150.000,0 149.745,0 255,0 99,83

480 Blerja e pajisjeve dhe makinave 1.160.000,0 1.133.608,0 26.392,0 97,72
483 Blerja e mobileve 300.000,0 241.399,0 58.601,0 80,47
485 Investime dhe mjete jofinanciare 480.000,0 479.893,0 107,0 99,98
48 Gjithsej shpenzime kapitale 1.940.000,0 0,0 1.854.900,0 0,0 85.100,0 95,61

71.940.000,0 525.000,0 67.494.558,0 482.942 4.487.500,0 93,82 91,99

67.977.500,072.465.000,0

GJITHSEJ 

GJITHSEJ 93,81

Avokati i popullit gjatë vitit raportues vazhdoi me realizimin e mandatit dhe të kompeten-
cave të tij përmes përkrahjeve – donacioneve nga ana e organizatës ndërkombëtare – Komisar-
iati i Lartë për refugjatët UNHCR. 

Përkrahja financiare u dha në shumën prej 3.557.952,00 dhe e njëjta u shpenzua për 
79% të shumës, në pajtim me dispozitat e Ligjit për furnizime publike dhe në pajtim me kontra-
tat e lidhura në këtë bazë, si dhe me personat që ishin realizues të projektit. Pjesa e mbetur e 
mjeteve janë transferuar për shfrytëzim gjatë vitit 2019. 93% nga shuma e realizuar bën pjesë 
në zërin – shërbimet e kontraktuara, 3% për shpenzimet e udhëzimit dhe për shërbimet ditore 
dhe 4% për shpenzimet tjera rrjedhëse.

Nën 
zëra Përshkrimi

UNHCR 
Buxheti për 

2018
UNHCR realizimi për 

2018
Pjesa e 
mbetur % 

420 Paga dhe shpenzime ditore 442.519,00 93.456,0 349.063,0 21,12
425 Shërbime të kontraktuara 3.015.433,00 2.625.138,0 390.295,0 87,06
426 Shpenzime tjera rrjedhëse 100.000,00 98.800,0 1.200,0 98,80
42 Mallra dhe shërbime 3.557.952,0 2.817.394,0 740.558,0 79,19

Vitin 2018 e shënoi edhe bashkëpunimi me Ambasadën e Republikës së Bullgarisë me ndi-
hmën financiare të së cilës u realizua projekti i titulluar: “Inkluzioni i Romëve pas përfundimit 
të Dekadës së Romëve: gjendjet aktuale dhe sfidat”. Projekti me sukses u finalizua deri në 
fund të vitit të kaluar, në pajtim me kornizën e planifikuar dinamike edhe atë në shumë prej 
1.602.429,00 MKD. 

Mjetet u realizuan për nevojat e Projektit edhe atë për vizitat studimore, përkthimet, hu-
lumtimet, organizimin e konferencës rajonale, organizimin dhe realizimin e revizionit të jashtëm 
të projektit nga ana e shtëpisë së angazhuar për revizion, si dhe për botimin e materialeve që 
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Nën 
zëra Përshkrimi

Projekti "Inkluzioni i 
Romëve" Buxheti për 

2018

Projekti "Inkluzioni i 
Romëve" realizimi 

për 2018
Pjesa e 
mbetur % 

420 Paga dhe shpenzime ditore 92.954,00 92.814,0 140,0 99,85

425 Shërbime të kontraktuara 1.957.104,00 1.509.615,0 447.489,0 77,14

42 Mallra dhe shërbime 2.050.058,0 1.602.429,0 447.629,0 78,17

ishin si produkt i angazhimit të përgjithshëm që iu kushtua kësaj teme dhe sërish, e gjithë kjo 
u sigurua përmes zbatimit të dispozitave të Ligjit për furnizime publike.

Buxheti për vitin 2019 është për 19.08% më i lartë krahas buxhetit të vitit 2018 dhe i 
njëjti është i harmonizuar me Qeverinë, gjë që krijon parakushte për ekipimin e plotë të institu-
cionit dhe për praktikumin e tërësishëm të të gjitha kompetencave të reja të cilat institucioni i 
fitoi me ndryshimet e Ligjit.

Mekanizimi për kontrollim të jashtëm të policisë dhe të policisë së burgut, që ishte në 
fazën e konstituimit përmes ndryshimeve ligjore, fitoi nën programin e veçantë të buxhetit për 
vitin 2019, njësoj edhe Mekanizmi për të drejtat e fëmijëve dhe të personave që ballafaqohen 
me pengesa zhvillimore.





Republika e Maqedonisë së Veriut 
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