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Të nderuar,

Avokati i Popullit çdo vit e njofton publikun dhe deputetët 
gjerësisht dhe statistikisht në mënyrë precize për nivelin e sig-
urimit të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe 
lirive të njeriut , ndërsa të dhënat e tij dhe gjendjet e konstatuara 
paraqesin bazë të mirë për përpunimin e legjislativës e cila do të 
garantojë barazi, të drejta dhe drejtësi për të gjithë në shoqëri.

Në raport janë të përfshirë të gjitha segmentet e jetesës 
të cilët në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo jo të drejtëpërdrejtë i 
prekin të drejtat e qytetarëve, ndërsa njëherit ai është pasqyrë e 
perceptimit të tyre për atë se si ka funksionuar administrata vitin 
e kaluar përmes numrit të parashtresave të parashtruara. Nuk ka 
pasqyrë më të mirë për atë se sa (nuk) funksionojnë institucionet 
se sa ankesat e qytetarëve të cilët çdo ditë tentojnë t’i realizojnë 
të drejtat e tyre të garantuara me ligj dhe me Kushtetutë. Unë do 
të thoja, nuk ka adresë më të saktë se ajo e Avokatit të Popullit i cili në mënyrë efi kase dhe të 
paanshme vepron sipas këtyre ankesave, alarmon dhe sugjeron për gjendjet dhe jep rekoman-
dime të përgjithshme se si të njëjtat të përmirësohen.

Statistika tregon se edhe vitin e kaluar problemet me të cilat ballafaqoheshin qytetarët 
në realizimin e të drejtave të tyre në përgjithësi mbeten të njëjtë edhe pse vërehet rritje e 
parashtresave në sferat e sociales, shëndetësisë dhe të drejtat e fëmijës.

Është e padiskutueshme përshtypja se edhe më tutje më shumë ankesa ka për punën e 
përmbaruesve. Problemet këtu me vite mbetën të njëjtë. Qytetarët më shumë ankohen se nuk 
kanë qenë të njoftuar për inicimin e procedurave për përmbarim për çka kanë qenë të detyruar 
të paguajnë disa herë më shumë mjete nga ajo që ju është paraqitur si borxh. Kur bëhet fjalë 
për sferën e gjyqësorit, për fat të keq, si vitin e kaluar prezent është praktika e komunikimit 
të keq mes organeve të administratës shtetërore dhe gjyqësisë administrative, e cila është në 
dëm të drejtësisë efektive, prandaj qytetarët edhe më tutje janë të detyruar të presin me vite 
për realizimin e të drejtave të veta.

Ligji i ri mbi mbrojtjen sociale të një kategorie të caktuar të qytetarëve, në vend që të ju 
i avancojë të drejtat, përkundrazi në mënyrë plotësuese ju shkaktoi kokëdhembje, kështu për 
shkak të punës së pamjaftueshme të qendrave për punë sociale në drejtim të përshtatjes/har-
monizimit të të drejtave nga mbrojtja sociale, shumë prej tyre mbetën pa mbrojtje nga nivelet 
më të larta, dhe kështu pa ndihmë sociale edhe pse atë e kanë burim të vetëm të jetesës.

Epidemia e shpallur e fruthit shumë fëmijëve të pa vaksinuar u’a mbylli dyert e kop-
shteve, por edhe pas përfundimit të epidemisë jashtë procesit arsimorë mbetën rreth 200 
fëmijë të cilët kot u gëzuan në ditën e parë të shkollës. Avokati i Popullit apeloi që patjetër të 
gjendet një zgjidhje për këtë situatë, por asnjë nga ministritë kompetente nuk kishte sens për 
atë, me çka seriozisht është vënë në pikëpyetje e drejta e arsimit dhe respektimit të parimit të 
interesit më të mirë të fëmijës.

Kaluan 30 vite nga Miratimi i Konventës e cila i garanton të drejtat por edhe detyrimet 
e fëmijëve, të njëjtat ende ju shkelen. Është shqetësuese paraqitja e dhunë në mes mosha-
tarëve, e cila e aktivizoi alarmin e kuq për veprim të shpejtë dhe efi kas me qëllim të shtypjes 
së sajë. Inkluziviteti si bazë për kyçjen e të gjithë fëmijëve në procesin e rregullt arsimorë që 
nga fi llimi i vitit shkollorë i shfaqi dobësitë, që sugjeron se ky proces kërkon përgaditje të plota 
dhe të mira dhe jo vetëm sjellje të ligjit të ri.

Ankesat nga sfera e shëndetësisë shënojnë ngritje, ndërsa problemet mbeten të njëjtë. 
Pagesa joligjore e participimit gjatë kontrolleve gjinekologjike, inercia e Odës së mjekëve kur 
bëhet fjalë për shqyrtimin e ankesave për punën e mjekëve, si dhe kohëzgjatja e procedurave 
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pran Fondit për sigurim shëndetësorë, kur duhet të ju kthehen mjete qytetarëve.
Diskriminimi, sipas gjitha të bazave, e posaçërisht mobingu edhe më tutje është prezentë 

në shoqëri, ndërsa të drejtat nga marrëdhënia e punës shkeleshin posaçërisht në Ministrinë e 
punëve të brendshme ku vërehen ankesa nga qyetarë për ripërcaktime të paligjshme.

Nuk ka zhvillime as në fushën e marrëdhënieve pronësoro – juridike, ku denacionali-
zimi edhe më tutje mbetet “histori pa fund”,ndërsa zgjedhjet e zhvilluara presidenciale edhe 
njëherë e vërtetuan nevojën reformimit thelbësorë të kodit zgjedhor me qëllim që qytetarët 
pa pengesa të e realizojnë të drejtën e votës.

Vitin e kaluar Avokati i Popullit fi lloi me zbatimin e mekanizmave të reja mandatorë Vitin e kaluar Avokati i Popullit fi lloi me zbatimin e mekanizmave të reja mandatorë Vitin e kaluar Avokati i Popullit fi lloi me zbatimin e mekanizmave të reja mandatorë 
për kontroll qytetare, përcjellje të implementimit të Konventës së Kombeve të bashkuara për kontroll qytetare, përcjellje të implementimit të Konventës së Kombeve të bashkuara për kontroll qytetare, përcjellje të implementimit të Konventës së Kombeve të bashkuara 
për të drejtat e personave me pengesa dhe Raportues Kombëtarë për trafi kimin e qenieve për të drejtat e personave me pengesa dhe Raportues Kombëtarë për trafi kimin e qenieve për të drejtat e personave me pengesa dhe Raportues Kombëtarë për trafi kimin e qenieve 
njerëzore dhe migracion ilegal. Në periudhën në vijim pritet që përmes këtyre mandateve të njerëzore dhe migracion ilegal. Në periudhën në vijim pritet që përmes këtyre mandateve të njerëzore dhe migracion ilegal. Në periudhën në vijim pritet që përmes këtyre mandateve të 
reja të arrihen rezultate të konsiderueshme në këto sfera, kontrollën e punës së policisë dhe reja të arrihen rezultate të konsiderueshme në këto sfera, kontrollën e punës së policisë dhe reja të arrihen rezultate të konsiderueshme në këto sfera, kontrollën e punës së policisë dhe 
policisë së burgut, sferat për të cilën pothuajse nuk kishte raport të Komisionit Europian në policisë së burgut, sferat për të cilën pothuajse nuk kishte raport të Komisionit Europian në policisë së burgut, sferat për të cilën pothuajse nuk kishte raport të Komisionit Europian në 
të cilin shteti nuk ishte kritikuar fort për shkak të mosdënimit të këtyre personave, respektim të cilin shteti nuk ishte kritikuar fort për shkak të mosdënimit të këtyre personave, respektim të cilin shteti nuk ishte kritikuar fort për shkak të mosdënimit të këtyre personave, respektim 
konsekuent dhe implementim të Konventës, me çka personat me pengesa në mënyrë aktive konsekuent dhe implementim të Konventës, me çka personat me pengesa në mënyrë aktive konsekuent dhe implementim të Konventës, me çka personat me pengesa në mënyrë aktive konsekuent dhe implementim të Konventës, me çka personat me pengesa në mënyrë aktive konsekuent dhe implementim të Konventës, me çka personat me pengesa në mënyrë aktive 
do të mund të kyçen në të gjitha rrjedhat e shoqërisë dhe do të mund t’i realizojnë të drejtat do të mund të kyçen në të gjitha rrjedhat e shoqërisë dhe do të mund t’i realizojnë të drejtat do të mund të kyçen në të gjitha rrjedhat e shoqërisë dhe do të mund t’i realizojnë të drejtat do të mund të kyçen në të gjitha rrjedhat e shoqërisë dhe do të mund t’i realizojnë të drejtat do të mund të kyçen në të gjitha rrjedhat e shoqërisë dhe do të mund t’i realizojnë të drejtat 
e veta, si dhe rritjen e mbrojtjes së atyre personave të cilët për arsye të ndryshme janë bërë e veta, si dhe rritjen e mbrojtjes së atyre personave të cilët për arsye të ndryshme janë bërë e veta, si dhe rritjen e mbrojtjes së atyre personave të cilët për arsye të ndryshme janë bërë e veta, si dhe rritjen e mbrojtjes së atyre personave të cilët për arsye të ndryshme janë bërë e veta, si dhe rritjen e mbrojtjes së atyre personave të cilët për arsye të ndryshme janë bërë 
viktima të tregtisë.

Shpresojë se këto faqe do të jenë material i mirë për sjelljen e masave konkrete nga Shpresojë se këto faqe do të jenë material i mirë për sjelljen e masave konkrete nga Shpresojë se këto faqe do të jenë material i mirë për sjelljen e masave konkrete nga Shpresojë se këto faqe do të jenë material i mirë për sjelljen e masave konkrete nga Shpresojë se këto faqe do të jenë material i mirë për sjelljen e masave konkrete nga 
ana e deputetëve, ndërsa atyre të cilëve do t’u referohet do t’i marrin parasysh dhe me seri-ana e deputetëve, ndërsa atyre të cilëve do t’u referohet do t’i marrin parasysh dhe me seri-ana e deputetëve, ndërsa atyre të cilëve do t’u referohet do t’i marrin parasysh dhe me seri-ana e deputetëve, ndërsa atyre të cilëve do t’u referohet do t’i marrin parasysh dhe me seri-ana e deputetëve, ndërsa atyre të cilëve do t’u referohet do t’i marrin parasysh dhe me seri-
ozitet të plotë do t’i implementojnë. 
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Avokati i Popullit gjatë tërë periudhës raportuese vazhdimisht e ka përcjellur gjendjen me 
epideminë e shpallur nga fruthi në vend, si dhe rrjedhën e regjistrimit të fëmijëve në shkollë 
fi llore, për çka në ndërkohë nga ana e prindërve është parashtruar një numër i madh i parash-
tresave.  

Për t’i sugjeruar Ministrisë kompetente se nuk duhet lënë pas dore e drejta për arsimim si 
e drejtë themelore e çdo fëmije, Avokati i Popullit me informacion të posaçem të cilin e drejtoi 
tek Qeveria kërkoi që kjo çështje të shqyrtohet në nivel më të lartë, me ç’rast të gjithë fëmijët që 
mbetën jashtë kopshteve dhe shkollave, të kontrollohen individualisht nga ana e ekipit multidis-
ciplinarë dhe rrjedhimisht asaj të gjinden mënyra dhe mekanizma me të cilët do të mundësohet 
realizimi i të drejtës për shëndetësi, por edhe i të drejtës për arsimim për çdo fëmijë.

Avokati i Popullit, gjithashtu, rekomandon të ndërmerren masa për informim gjithpërf-
shirës dhe të plotë të prindërve për domethënien e imunizimit dhe efektet e të njëjtës, duke 
theksuar se është me rëndësi të veçantë të eliminohen dyshimet në lidhje me kualitetin dhe 
sigurinë e vaksinave.

Në këtë kontekst, për të sugjeruar se nuk është në dobi të fëmijës të kushtëzohet e drejta 
e arsimimit, Avokati i Popullit rikujtoi se zotim i të gjithë organeve dhe institucioneve, duke përf-
shirë edhe prindërit duhet të jetë mbrojtja e fëmijëve, shëndeti dhe jeta e tyre dhe mundësimi 
për çdo fëmijë arsimim pa pengesa, me ç’rast rekomandoi gjetje të zgjidhjes konstruktive e 
cila do t’i tejkalojë të gjitha mosmarrëveshjet, ndërsa do të udhëhiqet nga interesi më i mirë i 
fëmijës.

Fakti që edhe pas përfundimit të epidemisë së etheve rreth 200 fëmijë mbetën jashtë pro-
cesit arsimor e vërteton vlerësimin e Avokatit të Popullit se pushteti ekzekutiv nuk pati sukses në 
gjetjen e zgjidhjes efi kase, duke e vënë në pikëpyetje brengosjen reale të shtetit për të drejtën 
e arsimimit, e cila gjithashtu është e drejtë themelore e çdo fëmije.

ÇDO FËMIJË KA TË DREJTË PËR ARSIMIM, POR MEGJITHATE 
RRETH 200 FËMIJË MBETËN TË PAREGJISTRUAR NË SHKOLLË

NGA PUNA E REALIZUAR NË 
VITIN 2019
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Avokati i Popullit duke e përcjellë gjendjen e fëmijëve në Entin edukues  korrektues në 
Tetovë, të cilët gjatë vitit 2015 ishin zhvendosur për vuajtjen e mëtutjeshme të masës në En-
tin ndëshkues korrektues Burgu Ohër, nga këqyrja në dosjet mjekësore, konstatoi se të gjithë 
fëmijët nga EEK Tetovë pranojnë terapi të fortë qetësuese, të rekomanduar nga mjeku amë në 
Shtëpinë e shëndetit Ohër ose nga mjeku specialist neuropsikiatër/psikiatër. Terapia përbëhet 
nga më shumë doza gjatë ditës (ndërsa posaçërisht në mbrëmje), me ç’rast iu janë përshkruar 
medikamente për qetësim: “Dijazepam”, ”Heleks”, ”Mendeleks”, ”Depakine”, ”Risperidon” dhe 
ngjashëm, prej 5 deri më 20 miligram në ditë dhe shumica e tyre nuk kanë fokus të qartë, ve-
projnë sikur të mos jenë prezentë dhe të painteresuar për rrethin.

Sipas bashkëpunëtorit të jashtëm – psikiatrit të fëmijëve i cili ishte pjesë e ekipit të Avokatit 
të Popullit, terapia e këtillë duke e pasur parasysh moshën e fëmijëve është sasi shumë e madhe 
dhe janë të nevojshme kontrollime më të shpeshta.

Për Avokatin e Popullit është plotësisht e papranueshme mos përcjellja e gjendjes së 
fëmijëve me terapi të tillë serioze për çka i dërgoi Raport drejtorit të EEK Tetovë dhe Ministrisë 
së shëndetësisë, në të cilin, mes tjerash rekomandon kontrollime të vazhdueshme dhe më të 
shpeshta të fëmijëve, duke pasur parasysh periudhën e gjatë nga momenti i fi llimit të kësaj 
terapie të fortë mjekësore, për çka në secilin rast individual duhet të analizohen efektet e të 
njëjtës, si dhe zbatimi i trajnimit të aftësive dhe sjelljeve nga ana e personave adekuat profe-
sional, me qëllim të arritjes së sjelljes së kontrolluar dhe të përshtatshme në vend të terapisë 
mjekësore. 

Hulumtimi për dhunën mes moshatarëve në shkollat fi llore, për dy vite, tregoi se, në vitin 
shkollor 2016/2017 dhe 2017/18 në shkollat fi llore, gjithësejt janë shqiptuar 3254 masa peda-
gogjike kundër nxënësve për shkak të dhunës. Më tutje, nga shuma e përgjithshme e 17061 
këshillimeve 570 këshillime të prindit/kujdestarit janë, meqë nxënësi ka marrë pjesë në rrahje 
ose forma tjera të dhunës, 233 këshillime meqenëse nxënësi ka shfaqur sjellje asociale ose an-
tisociale, 197 për shkak të sjelljes së pamoralshme ose joetike të nxënësit.

Sipas Avokatit të Popullit rëndësi të madhe ka edukimi i të rinjve për sjellje jo te dhun-
shme, ndërsa shkollat fi llore kanë rol të konsiderueshëm në atë drejtim, për çka janë të nevo-
jshme aktivitete që do t’i ndihmojnë kuadrit arsimorë për identifi kimin e sjelljes që dëmton 
fëmijën dhe zhvillimin e tij të drejtë, mbajtja e punëtorive në lidhje me sjelljen e (jo) dhunshme 
dhe si pasojë inkurajimin e tolerancës dhe komunikimit konstruktivë mes fëmijëve dhe të gjithë 
aktorëve tjerë në arsim.

BRENGOSIN DOZAT E MËDHA TË QETËSUESVE QË JU JEPET SI 
TERAPI SHFRYTËZUESVE NË EEK TETOVË!

NË VEND TË DIALOGUT DHE TOLERANCËS NXËNËSIT E SHKOLLËS 
FILLORE PRAKTIKOJNË KOMUNIKIM TË DHUNSHËM!
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Personi T.S. i lindur në vitin 2002 (18 vjeçar) në spitalin publik në Shkup, tanimë me sukses 
të shkëlqyeshëm mbaron shkollën e mesme dhe ende nuk është i regjistruar në librin e amzës të 
të lindurve, respektivisht ende nuk ka çertifi katë lindje. Ai së bashku me prindërit e tij, shumë 
vite lufton pa sukses me Drejtorinë për administrimin e librave amë në Shkup për regjistrimin 
e tij. Për shkak të sjelljes joprofesionale dhe johumane të personave zyrtarë në Drejtorinë për 
evidencën amë në Shkup, i riu është vënë në një situatë absurde dhe të palogjikshme, mbaroi 
shkollën e mesme, ndërsa ende nuk ka certifi katë lindjeje. 

Menjëherë pas pranimit të parashtresës, grumbullimit të dëshmive dhe verifi kimit të 
gjendjes faktike, Avokati i Popullit disa herë inspektoi dhe bisedoi me persona zyrtarë të Drej-
torisë. Gjatë këtyre takimeve, Avokati i Popullit sugjeroi se me sjelljen e këtillë johumane dhe 
joprofesionale ndaj personit T.S. personat zyrtarë në Drejtorinë për administrimin e librave 
amë – Seksioni në Shkup, në mënyrë fl agrante i shkelin të drejtat e tij themelore njerëzore dhe 
madje dha drejtime se si duhet të eliminohen shkeljet. Avokati i Popullit sugjeroi se i riu nuk 
është fantazmë, ai ekziston, është i integruar në sistemin arsimorë dhe në shoqërinë tonë si dhe 
ka prindër, vëlla më të madh dhe motër të cilët kanë nënshtetësi maqedonase.

Personat zyrtarë të evidencës amë n’a vërtetuan se ata nuk munden t’a zgjidhin këtë 
problem pavarësisht sugjerimeve dhe konstatimeve të Avokatit të Popullit dhe se në mënyrë 
plotësuese duhet të konsultohen me organin më të lartë – Drejtorinë për administrimin e librave 
amë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët gjithashtu u shprehën negativisht për reg-
jistrimin e të riut T.S. 

Avokati i Popullit për këtë rast të shkeljes fl agrante të drejtave themelore të njeriut të një 
të riu e ka informuar edhe ministrin e drejtësisë si funksioner kompetent, ndërsa gjithashtu ras-
tin e publikoi edhe në mjetet publike për informim, masa të cilat gjithashtu nuk dhanë rezultat, 
prandaj 18 vjeçari nxënës i shkëlqyer i shkollës së mesme ende nuk ka çertifi kat të lindjes.

NXËNËS I SHKËLQYESHËM NË SHKOLLË TË MESME, ENDE PA 
ÇERTIFIKATË LINDJEJE

Zvarritja e procedurave është e pranishme disa vite në funksionimin e sistemit pensional 
për çka është e nevojshme ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve nga ana e institucioneve 
kompetente, posaçërisht nga ana e Fondit, Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë dhe 
Komisionit shtetëror. Respektivisht, për vendosje me kohë sipas kërkesave dhe mjeteve juridike 
të parashtruara nga qytetarët dhe respektimi i afateve ligjore për vendosje është i nevojshëm 
koordinim dhe bashkëpunim më të madh mes institucioneve kompetente, posaçërisht në dër-
gimin dhe kompletimin e dokumentacionit.

ZVARRITJE E PAARSYESHME E PROCEDURAVE PËR REALIZIMIN 
E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE, ENDE KARAKTERISTIKË NEGA-

TIVE E SPIM
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Tek ky konstatim Avokati i Popullit erdhi pas hulumtimit të realizuar ku ishin përfshirë të 
gjitha shkollat fi llore komunale në regjionin e Shkupit, nga i cili rezultoi se 69% e nxënësve 
të anketuar sugjerojnë se ekzistojnë faktorë të cilët e vështirësojnë përfshirjen e fëmijëve me 
pengesa, ndërsa si probleme më të mëdha i theksojnë kompetencat profesionale të pazhvilluara 
mjaftueshëm të kuadrit arsimor për punë me nxënës me pengesa, ambient i papërshtatshëm për 
mësim, respektivisht nuk ekzistojnë kushte adekuate teknike – materiale, material didaktik dhe 
mjete arsimore dhe numri i madh i barrierave në shkolla.

Duke pasur parasysh të përmendurën vehet në pikëpyetje efektiviteti dhe suksesi i përf-
shirjes, në mënyrë plotësuese rezultatet e fi tuara sugjerojnë se përafërsisht gjysma nga numri i 
përgjithshëm i shkollave nuk kanë të punësuar edukatorë special dhe riaftësues si bashkëpunë-
tor profesional.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit dorëzoi Mendim te Ministria e arsimit dhe shkencës për 
nevojën e sigurimit të përkrahjes së paraparë ligjore nxënësve me pengesa në shkolla fi llore 
dhe ndërmarrjen e masave, me qëllim të sigurimit të kushteve të nevojshme për realizimin e ar-
simimit pa pengesa, i cili, do të bazohet në interesin më të mirë dhe zhvillim të plotë të fëmijës, 
në bazë barazisë, disponueshmërisë dhe mundësisë së përdorimit.

Këtë e konstaton Avokati i Popullit pas veprimit me vetiniciativë për një rast kur një nga 
shfrytëzuesit ka sulmuar dy fëmijë tjerë, gjithashtu shfrytëzues të Qendrës. Përveç mungesës 
së mjekut, verifi kuam se ka mungesë të kuadrit ndihmës dhe profesional, para së gjithash edu-
katorë dhe riaftësues special, e veçanërisht kujdestarë, që pasqyron negativisht kualitetin e 
kujdesit të përgjithshëm për shfrytëzuesit.  

Avokati i Popullit pas kësaj inspektoi në IP Qendra për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjëve 
në Topansko pole, ku hollësisht u analizuan dhe u shqyrtuan kushtet e vendosjes si dhe tërë 
dokumentacioni, ndërsa për gjendjet e konstatuara përgatiti raport të cilin e dorëzoi tek minis-
tresha e punës dhe politikës sociale me rekomandime për largimin e gjendjeve të konstatuara të 
cilat ndikojnë negativisht për kujdesin e drejtë dhe të plotë të fëmijëve, si dhe masa për punësim 
të mjekut në Institucionin publik, për shkak të realizimit në kohë dhe pa pengesa të drejtës për 
mbrojtje shëndetësore të shfrytëzuesve.

LIGJ I RI PËR ARSIMIN FILLOR, RREGULLORE TË VJETRA DHE 
SHKOLLA TË PAPËRGATITURA PËR REALIZIMIN E PËRFSHIRJES 

SË NXËNËSVE ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE

IP QENDRA PËR REHABILITIM TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE TO-
PANSKO POLE PA KUADËR PROFESIONAL DHE MJEK



WWW.OMBUDSMAN.MK 13

RAPORT VJETOR

Duke vepruar sipas ankesës së një të dënuari dhe pas inspektimit në Seksionin gjysmë të 
hapur në ENK Idrizovë, Avokati i Popullit konstaton se nuk ka ngrohje dhe temperaturat në dhoma 
janë shumë të ulëta, posaçërisht në mbrëmje. Për të përmendurën e informoi edhe drejtorin e 
institucionit dhe sugjeroi që është e nevojshme urgjentisht të ndërmerren masa për tejkalimin e 
problemit.

Drejtori e pranoi sugjerimin pasiqë dërgoi përgjigje se problemi është gjetur në defekt të 
sistemit të nxemjes i cili menjëher është eliminuar dhe pastaj nxemja në Seksionin gjysëm të 
hapur është kyçur. 

Me marrjen e kujdesit shëndetësor për personat e paraburgosur dhe dënuar nga ana e 
Institucioneve shëndetësore publike që kryejnë mbrojtje shëndetësore primare, gjendja me 
kujdesin shëndetësor në institucionet korrektuese nuk u përmirësua, madje është edhe më i 
keq se vitet e kaluara. Kjo veçanarisht ndodhë për arsye se ende nuk është siguruar kujdes 
shëndetësor i vazhdueshme për personat e dënuar, nuk është siguruar numër i mjaftueshëm 
i personelit adekuat respektivisht profesional mjekësor, me çka edhe më tutje pamundësohet 
qasja e rregullt tek mjeku i personave të dënuar, ndërsa ambulancat e burgut nuk janë të paisur 
me të gjitha mjetet e patjetërsueshme mjekësore dhe shpesh mungojnë medikamentet e nevo-
jshme, respektivisht barërat.

NË FILLIM TË SEZONIT TË NGROHJES NXEHËSJA NË ENK IDR-
IZOVË NUK FUNKSIONONTE

KUJDESI SHËNDETËSOR I RREGULLT DHE ME KOHË EDHE MË 
TUTJE MBETET PROBLEM PËR PERSONAT E DËNUAR 

Avokati i Popullit verifi koi shkelje të drejtës së shfrytëzuesve të mbrojtjes sociale të cilëve 
me aktvendim të Qendrës për punë sociale Gostivar i’u është pranuar e drejta për kompensim 
të subvencionit për energji të harxhuar, por edhe pse ka kaluar më shumë se një vit nga sjellja 
e aktit nuk iu janë paguar mjetet e përmendura. Pas aktiviteteve të ndërmarra dhe verifi kimit 
se nuk ka pengesa objektive për realizimin e të drejtës, Avokati i Popullit kërkoi nga Ministria 
e punës dhe politikës sociale dhe qendrës kompetente vendore për punë sociale të ndërmerren 
masa për pagimin e mjeteve në emër të subvencionimit të energjisë, pas kësaj është vepruar 
dhe qytetarët i kanë fi tuar mjetet, por me vonesë madje më shumë se një vit.

MJETE TË PAGUARA PËR SUBVENCIONIM TË ENERGJISË PAS NJË 
VITI NGA VENDIMI I SJELLUR PËR TË DREJTË TË PRANUAR!?
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Avokati i Popullit, duke vepruar sipas kërkesës nga një i punësuar në Ministrinë e punëve 
të brendshme për mbrojtje nga shkelja e të drejtave nga marrëdhënia e punës dhe shqetësimi 
në vend të punës, shqetësim i cili kryhet përmes sjelljes së vazhdueshme të urdhëresave për 
kryerje të detyrave të punës nga ana e punëdhënësit, ndërmori më shumë aktivitete. Duke 
i pasur parasysh pohimet se urdhëresat e sjellura janë në kundërshtim me dispozitat ligjore 
ekzistuese, kështu që me të njëjtat personi përcaktohet në pozicion që është për pesë nivele më 
i ulët nga titulli i tij dhe vendi i punës sipas vendimit për përcaktim, ndërsа njëherit pozicioni i 
punës nuk është i duhur për vendin e punës dhe përvojën e tij profesionale të cilën e ka kryer ai 
gjatë stazhit të tij të punës, kërkoi informacione dhe dëshmi për veprimin nga ana e Ministrisë 
së punëve të brendshme.  

Nga ana e punëdhënësit ishin mohuar pohimet për shqetësim në vendin e punës, me 
arsyetim se urdhëresat sillen për nevojat e shërbimit, por janë dorëzuar dëshmi nga të cilat 
mund të vërtetohet pikërisht e kundërta, respektivisht me urdhëresat e sjellura në këtë mënyrë 
pamundësohet sjellja e aktit për ripërcaktim i cili më vonë mund të ankimohet para organeve 
më të larta. Si pasojë e situatës së konstatuar, Avokati i Popullit konstatoi se me sjelljen e 20 
urdhëresave, punëdhënësi ka shkelur dispozitën nga neni 108 paragrafi  2 nga Ligji mbi punët 
e brendshme dhe dispozitën nga neni 43 nga Marrëveshja kolektive e Ministrisë së punëve të 
brendshme sipas të cilave: “Rishpërndarja sipas paragrafi t 1 të këtij neni mund të zgjasë më 
së paku një muaj dhe më së shumti një vit” me çka në rastin e parashtruesit të parashtresës 
është kaluar afati kohor. 

Pas gjendjes së konstatuar dhe verifi kuar,  është dërguar Rekomandim tek punëdhënësi 
në të cilin është pohuar se rivendosja e këtill me dokument të shkruar, paraqet keqpërdorim 
klasik të institutit “URDHËRESË” e sqaruar në nenin 154 nga Ligji mbi punët e brendshme, për 
çka rekomandoi punëdhënësi të sjell akt adekuat, respektivisht Aktvendim për vendosje në 
vend pune që do t’i përgjigjet titullit të tij momental dhe aftësive të tij profesionale.

Në afatin e caktuar nga ana e MPB është dërguar përgjigje se është vepruar sipas Re-
komandimit, ndërsa si dëshmi është dërguar akti i rivendosjes, akt nga i cili u pa se parashtruesi 
i parashtresës është vendosur në vend pune që i përgjigjet titullit dhe aftësive të tij profesion-
ale.

RAST I ZGJIDHUR POZITIVISHT I NGACMIMIT NË VENDIN E 
PUNËS (MOBING)
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Duke vepruar me vetiniciativë, ndërsa pas inspektimit të kryer pothuajse në të gjithë 
rrugët e qytetit të Kumanovës, Avokati i Popullit në mënyrë të pakontestueshme konstaton se 
shumica e kalimeve të këmbësorëve nuk kanë trotuare të lëshuara, kështu që personat të cilët 
shfrytëzojnë karrocë invalidore nuk mund të lëvizin pa pengesa. Njëherit, një numër i vogël i 
vendeve ku ka trotoare të lëshuara, nuk janë adekuate por të improvizuar nga vetë qytetarët 
dhe në mënyrë plotësuese rrugët më të rëndësishme dhe me frekuencë në qytet fare nuk kanë 
kalime për këmbësorët ose ndonjë lloj tjetër të sinjalizimit horizontal.

Avokati i Popullit për shkak të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve me pengesa, kryetarit 
të Komunës dhe Këshillit të komunës së Kumanovës i sugjeroi që të i ndërmarrin të gjitha vep-
rimet dhe aktivitetet e nevojshme dhe sipas vlerësimit dhe mendimit të personave profesional 
për të gjithë vendet në qytet të sigurohen trotoare të lëshuara për lëvizje të papenguar të per-
sonave që shfrytëzojnë karroca invalidore, si dhe të ndërmerren masa dhe aktivitete për sig-
urimin e vendkalimeve të shënuara të këmbësove dhe sinjalizim tjetër horizontal ku mungojnë. 
Nga Komuna e Kumanovës dhe kryetari morëm përgjigje se janë të njoftuar me problemin dhe 
se behet fjalë për zgjidhjen e të njëjtit, por edhe pas inspektimit të dytë, pas disa muajve nga 
sugjerimi i dhënë, është konstatuar se nuk ka ndryshime në drejtimin e kërkuar. 

MUNGESA E KUSHTEVE INFRASTRUKTURORE PËR PERSONAT QË 
SHFRYTËZOJNË KARROCË INVALIDORE

Gjatë vitit 2019 ishte vazhduar procesi i deinstitucionalizimit, me atë që vëmendja ishte 
vënë në zhvendosjen e fëmijëve nga institucione në shtëpi të vogla grupore në bashkësi. Për 
shkak të shqyrtimit të pohimeve në parashtresë të parashtruar nga një grup i qytetarëve 
të lagjes së Vizbegut të cilët shprehnin pakënaqësi nga shtëpia e vogël e hapur grupore me 
shfrytëzues nga IP për përkujdesje të fëmijëve dhe të rinjve me probleme edukative – sociale 
dhe me sjellje të çrregulluar “Ranka Milanoviq”, Avokati i Popullit në suaza të kompetencës së 
vet inspektoi funksionimin e të njëjtit, mjetet dhe kushtet hapësinore, kuadrin ndihmës dhe 
profesional i cili kujdeset për këto shfrytëzues, si dhe tërë dokumentacionin, por nuk konstatoi 
asnjë lloj lëshimi.

Kjo ngjarje e ngriti pyetjen: Vallë bashkësitë në të cilat planifi kohet zhvendosja e fëmijëve 
nga institucione në shtëpi të vogla grupore janë mjaftueshëm të informuara dhe të senzibili-
zuara për karakteristikat e shfrytëzuesve, me qëllim të sigurimit të rrethit përkrahës, respektiv-
isht ambientit shoqërorë në të cilin fëmijët do të pranohen mirë?

BANORËT E VIZBEGUT KUNDËR SHTËPISË SË VOGËL GRUPORE 
NË KËTË LAGJE
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Pas shqyrtimit të rastit në të cilin dy të paraburgosur në Burgun e Shkupit fi zikisht ishin 
sulmuar nga dy të paraburgosur tjerë, Avokati i Popullit ndërmori më shumë aktivitete dhe 
përgatiti Raport të posaçëm me rekomandime për vendosjen e kryerjes së drejtë të obligi-
meve të punës nga personat zyrtarë dhe sigurim adekuat i personave të paraburgosur të cilët 
në përgjithësi ishin zbatuar nga ana e Drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve dhe Drejtori i 
Burgut të Shkupit.

Komisioni për procedura disiplinore i cili e shqyrtoi rastin shqiptoi edhe disa masa disci-
plinore kundër policëve të burgut, respektivisht kundër disa personave ishin ngritur procedura 
disciplinore për shkak të parregullsisë disciplinore, ndërsa kundër tre personave janë ngritur 
procedura për suspendimin e tyre.

Ky është konstatim i Avokatit të Popullit në lidhje me veprimin sipas kërkesave të qytetarëve 
për mbikëqyrje profesionale në lidhje me mbrojtjen e ofruar shëndetësore. Gati se nuk ka rast 
sipas të cilit ka vepruar Avokati i Popullit dhe i njëjti të përfundojë me mbikëqyrje të realizuar 
profesionale nga ana e Odës së Mjekëve. Në vend se të merren masa për realizimin e mbikëqyrjes 
profesionale dhe dorëzim të raportit me gjendje të konstatuar, përgjigjja më e shpeshtë që e 
merrte Avokati i Popullit është se ”do të formohet komision” ose “komisioni është formuar”.  

Sipas Avokatit të Popullit, tejkalimi i dukurisë së veprimit të vonshëm të Odës së Mjekëve 
sipas kërkesave për mbikëqyrje profesionale përveç eliminimit të elementeve subjektive paraqet 
edhe sigurim të mjeteve të përhershme fi nanciare për qëllimin, si dhe sigurim të personelit profe-
sional me kohë për realizimin e aktiviteteve, për çka dorëzoi Mendim tek Ministri i shëndetësisë.

PËR ARSYE TË PARREGULLSISË DISCIPLINORE PAS INTER-
VENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PERSONA ZYRTARË NGA 

BURGU I SHKUPIT ISHIN NDËSHKUAR PËR DISIPLINË

VEPRIM I VONSHËM DHE I NGADALSHËM I ODËS SË MJEKËVE
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Një numër i madh i lëndëve gjyqësore zvarriten pa arsye me ç’rast vjen deri tek vjetërsimi 
i ndjekjes. Në këtë vit raportues Avokati i Popullit veproi si shok i gjykatës në lidhje me par-
ashtresën e parashtruar në vitin 2018 dhe kontriboi për mbrojtje të drejtave të parashtruesit. 
Respektivisht, lënda kishte të bëjë me “Vjedhje të rëndë”, sipas të cilit edhe pas 24 seancave 
të caktuara ende nuk ishte mbajtur asnjë seancë, respektivisht të njëjtat shtyheshin edhe pse 
aktakuza në gjykatë ishte parashtruar në vitin 2015. Për shkak të shtyrjeve erdhi deri tek 
vjetërsimi për ndjekje të ndihmësve, andaj procedura vazhdoi vetëm për kryerësit e veprës 
penale. Pas kyçjes së Avokatit të Popullit në cilësinë e shokut të gjykatës, fi lluan të mbahen 
seanca gjyqësore, por për shkak të numrit të madh të akuzuarve kjo lëndë mbeti aktive dhe 
ndjekej edhe në këtë vit raportues. Nga ana e Avokatit të Popullit në lidhje me këtë lëndë deri 
tek Gjykata, Prokurori publik, Burgu Shkup dhe Byroja për ekspertizë gjyqësore ishin dërguar 
propozime dhe mendime adekuate në cilësin e shokut të gjykatës (amicus curiae) përmes së 
cilëve u kontribua për mbajtje aktive të seancave dhe ndërmarrje të veprimeve proceduese me 
çka në fund rezultoi edhe me sjelljen e vendimit gjyqësorë dhe lënda pran gjykatës së shkallës 
së parë u mbyllë.

ZVARRITJA E SEANCAVE GJYQËSORE DHE VJETËRSIMI I 
NDJEKJES PENALE, PROBLEM SHEKULLOR NË GJYQËSI

Çdo vit rritet pakënaqësia dhe revolta tek nënat e ardhshme, mes të cilave numri më i 
madh është i komunitetit rom, meqenëse tek gjinekologët privat dhe mjekët e tyre amë, pagua-
jnë për shërbime shëndetësore që sipas Programës për mbrojtje shëndetësore aktive të nënave 
dhe fëmijëve, janë falas. Avokati i Popullit për këtë praktikë negative alarmon tanimë disa vite, 
por ende nuk ka vendim efi kas nga ana e kompetentëve.  

Me Mendinim e dërguar Ministrit të shëndetësisë, Drejtorit të Fondit për sigurim shënde-
tësor dhe Inspektoratit shtetëror shëndetësor dhe sanitar Avokati i Popullit vuri në dukje se kjo 
dukuri është e pranishme tanimë disa vite dhe mund të eliminohet vetëm me bashkëpunim të 
përbashkët dhe lehtësim të mundësisë për vërtetimin e pohimeve për pagesë të paligjshme, në 
kushte kur gjinekologët privat nuk iu japin fatura për pagesën, prandaj mbeten të pandëshkuar. 
Përveç kësaj, janë të nevojshme masa për informim dhe edukim më të madh të grave për të 
drejtat e tyre, si dhe të personelit në ordinancat gjinekologjike private për zbatimin e Programës 
për mbrojtje shëndetësore aktive të nënave dhe fëmijëve.   

PRAKTIKA NEGATIVE VAZHDON – SHTATËZËNAT PAGUAJNË PËR 
KONTROLLIMET FALAS DHE ANALIZAT LABORATORIKE
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Edhe pse me intenzitet të zvogluar, ish të punësuar në SHA “Ohis” dhe shoqëritë e theme-
luara nga SHA “Ohis” vazhduan të parashtrojnë parashtresa duke kërkuar mbrojtje për shkeljen 
e të drejtave të tyre nga avokatja të cilin e kishin autorizuar që të i përfaqësojë në realizimin e të 
drejtave të tyre nga marrëdhënia e punës dhe nga  menaxherët falimentues të cilët e udhëheqin 
procedurën falimentuese.

Gjatë shqyrtimit të rastit, që në vitin 2018 tek Avokati i Popullit u paraqit dyshim në lidhje 
me punën e avokates, për çka një numër i madh i të punësuarve janë dëmtuar në lidhje me pag-
esën e kërkesave të tyre në bazë të kontributeve dhe rrogave të mbetura. Respektivisht edhe pse 
e kishin autorizuar dhe shpërblimin që më parë i’a kishin paguar, avokatja fare nuk i ka paraqitur 
kërkesat, me çka j’a ka shkurtuar të drejtën për t’u dëmshpërblyer. Pas shqyrtimit të këtij rasti, 
Avokati i Popullit u drejtua tek prokuroria publike kompetente me kërkesë tek prokurori publik 
kompetent për hapjen e procedurës për verifi kimin e përgjegjësis ndëshkuese për avokaten. 

Duke pasur parasysh atë se edhe në këtë vit raportues, parashtruesit tregonin dhe dërgonin 
dëshmi për të njëjtën parregullsi nga ana e avokates, Avokati i Popullit pas dëshmive të mbled-
hura nga menaxherët falimentues, të njëjtët ia bashkëngjiti kërkesës së dërguar tek prokurori 
publik kompetent për hapjen e procedurës për verifi kimin e përgjegjësisë penale të avokatit, 
ndërsa me qëllim të veprimit të mëtejmë dhe mbrojtjen e të drejtave e të ish punësuarve në këto 
shoqëri.

Për arsye se nuk është marrë përgjigje ndaj kërkesës për informacione gjat procedurës 
edhe pse në mënyrë plotësuese ishte intervenuar me disa urgjenca, Avokati i Popullit u drejtua 
tek Prokurori publik i cili udhëheq me Prokurorinë publike themelore dhe kërkoi që nëse organi 
vërteton veprim joligjorë respektivisht të vonuar sipas kësaj lënde, e cila ka të bëjë me shkeljen e 
të drejtave të shumë punëtorëve/qytetarëve të ndërmerren veprime adekuate konform obligimit 
të tij ligjor.

Pas kësaj shkrese nga Prokuroria themelore publike ishin përgjigjur se Prokuroria nuk do 
të ngritë procedurë penale meqenëse ka bazë për dyshim se avokatja ka kryer vepër penale, 
“Keqpërdorim i besimit”, që ndiqet penalisht sipas padisë private, prandaj për mbrojtjen e të 
drejtave të tyre të punësuarit individualisht duhet të parashtrojnë padi private.

VEPRIMI I PAPËRGJEGJSHËM DHE JOPROFESIONAL I AVOKATES 
NGA SHKUPI, E RREZIKOI FATIN E ISH TË PUNËSUARVE NË SHA 

“OHIS” SHKUP, GJATË REALIZIMIT TË DREJTAVE TË TYRE
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Avokati i Popullit pas inspektimit të drejtpërdrejtë në këtë seksion konstatoi se nuk janë 
përmirësuar kushtet në kuptim të higjienës në tualete dhe banjo, nuk janë sanuar paisjet sani-
tare në toalete, nuk ka rregullisht ujë të nxehtë dhe në mënyrë plotësuese nuk sigurohet nxehje 
e mjaftueshme në objekt. Pavarësisht bindjeve të institucionit se bëhen përpjekje maksimale që 
të njëjtit të eliminohen, në fakt problemet e evidentuara edhe më tutje janë prezentë.

Gjatë bisedës me të dënuarat përveç ankesave në lidhje me pamundësinë e mirëmbajtjes 
së higjienës personale, bllokimin e toaleteve, u ankuan edhe për ushqimin e keq, ndërsa meqe-
nëse nuk kanë rregullisht ujë të nxehtë, janë të detyruara që t’a nxehin në enë, në sobë, në të 
kundërtën duhet të bëjnë dush me ujë të ftohtë.

Avokati i Popullit i dërgoi sugjerim drejtorit të ENK Idrizovë që urgjentisht të merren masa 
konkrete me qëllim të sigurimit të kushteve higjienike dhe të sigurta në seksionin e femrave në 
burgun e Idrizovës, me qëllim të mundësimit të kushteve elementare personave të dënuar dhe 
mundësimin e mirëmbajtjes së rregullt të higjienës personale, si dhe higjienës në tërë seksionin 
e institucionit ndëshkues korrektues, për çka edhe ligjërisht janë të obliguar. 

NË SEKSIONIN E FEMRAVE TË ENK IDRIZOVË TË DËNUARAT 
NGROHIN UJË NË SOBË PËR TË BËRË DUSH!
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MBROJTJA E LIRIVE DHE TË 
DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS 
FUSHAVE

MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE

Familjet/qytetarët e pasiguruar fi nanciarisht, si dhe personat dhe familjet të cilët u gjendën 
në rrezik social, në periudhën raportuese drejtoheshin tek Avokati i Popullit me kërkesë për 
mbrojtje të drejtave për ndihme fi nanciare nga mbrojtja sociale, duke treguar për tejkalim 
të afateve të verifi kuara ligjore për sjellje të vendimit, mos dërgonin e aktvendimeve dhe 
mungesa e çfarëdo lloj përgjigje sipas kërkesave të parashtruara për ndihmë dhe kujdes nga 
person tjetër, ndihmë të njëfi shtë fi nanciare, ndihmë sociale fi nanciare, ndihmë e përhershme 
fi nanciare, subvencione për energji etj.

Një numër i madh i qytetarëve të cilët erdhën për marrjen e informacioneve dhe këshillave 
juridike për mënyrën dhe procedurën e realizimit të ndonjë të drejte nga mbrojtja sociale 
shprehën pakënaqësi nga sjellja e personave zyrtarë në qendrat kompetente lokale për punë 
sociale dhe refuzimin e kërkesave të tyre edhe pse siç theksonin, i plotësojnë kushtet, respek-
tivisht nuk kanë kurrfarë të ardhura për ekzistencë.

Numri i parashtresave të parashtruara në këtë sferë vëren rritje në krahasim me vitin e 
kaluar, ku u shpeshtuan parashtresat nga qytetarë pas sjelljes së Ligjit të ri për mbrojtje so-
ciale, i cili hyri në fuqi në muajin maj të vitit 2019, kur shfrytëzuesit e të drejtave nga mbrojtja 
sociale u ballafaquan me ndërprerje të disa të drejtave, për shkak të mospërshtatjes me kohë 
të së drejtës, konform ligjit të ri.

Respektivisht, Ligji i ri mbi mbrojtjen sociale e obligon qendrën për punë sociale që sipas 
detyrës zyrtare në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të kryej për-
shtatje me aktvendim për personat të cilët kanë realizuar të drejta sipas dispozitave të deritan-
ishme nga mbrojtja sociale. Në praktikë, një pjesë e qytetarëve që kishin marrë aktvendime 
nga qendrat kompetente për mospranimin ose ndërprerjen e ndonjë të drejte nga mbrojtja so-
ciale të pakënaqur nga aktvendimet e këtilla, në afatin e paraparë ligjor i ankimuan të njëjtët, 
mirëpo nga organi i shkallës së dytë një periudhë më të gjatë nuk kishin përgjigje për rrjedhën 
e procedurës sipas ankesave të parashtruara.

Duke vepruar sipas këtyre lëndëve Avokati i Popullit konstatoi ngadalësim në procedura 
për shkak të komunikimit jashtëzakonisht të keq mes institucioneve /organeve, që është në 
dëm të qytetarëve-shfrytëzuesve të drejtës nga mbrojtja sociale. Respektivisht, është prezent 
gjendja në të cilën edhe Ministria e punës dhe politikës sociale edhe Komisioni shtetëror i 
shkallës së dytë për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e 
punës, i cili me ligjin e ri është përcaktuar si organ i cili vendos sipas ankesave të qytetarëve, 
ndërsa shpallen si jokompetent që të veprojnë sipas ankesave të qytetarëve, në lidhje me të 
drejtat të cilat i njihte Ligji i vjetër mbi mbrojtjen sociale. Nga ana tjetër, qendrat lokale kom-
petente për punë sociale nuk vepronin sipas detyrës zyrtare për përshtatjen e të drejtave edhe 
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pse ligji i ri e vërteton atë. 
Mes këtyre korrespodencave dhe “mundjeve me mendjemprehtësi” mes organeve rreth 

asaj se kush është kompetent të veproj, qytetarët/kërkuesit e ndonjë ndihme në të holla ishin 
të detyruar të presin një kohë të gjatë pas ankesës së parashtruar, (ndërsa për disa ankesa 
ende nuk është vendosur), si nga Ministria e punës dhe politikës sociale, ashtu edhe nga Komi-
sioni shtetëror si organ i shkallës së dytë dhe mandej askush nuk mbante llogari se bëhet fjalë 
për qytetarë në rrezik social dhe familje të cilat në pohimet e ankesave tregonin se ekzistojnë 
nga kjo ndihmë.

Avokati i Popullit për shkak të vërtetimin të gjendjes faktike dhe mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve në fi llim kërkoi njoftim nga Komisioni shtetëror, i cili e njoftoi se nuk mund të veproj 
sipas ankesës ndaj vendimit për të drejtë e cila nuk është e përshtatur konfrom Ligjit të ri mbi 
mbrojtjen sociale, pastaj e vazhdoi procedurën duke dërguar rekomandim tek Ministria e punës 
dhe politikës sociale, me të cilën sugjeroi që të ndërmerren masa urgjente, me qëllim që sipas 
lëndëve per të cilët nuk është bërë përshtatja e të drejtave të verifi kuara në ligjin e vjetër në 
të drejtë për ndihmë të garantuar minimale konfrom Ligjit të ri mbi mbrojtjen sociale nga ana e 
qendrave kompetente, pa shtyrje të ndërmerren aktivitete në drejtim të tejkalimit të zvarritjes 
së paarsyeshme të procedurave sipas ankesave të parashtruara nga qytetarët. 

Problem tjetër që është konstatuar në këtë sferë me të cilin u ballafaquan qytetarët e 
rrezikuar ishte pagesa në kohë të pacaktuar e subvencioneve për energji e cila i ndahet personit 
ose familjes që gjendet në pozitë të rrezikut social. Avokati i Popullit duke vepruar sipas këtyre 
parashtresave konstatoi se shfrytëzuesve nuk ju paguhen me kohë mjetet, sipas aktvendimit 
të sjellur për pranimin e të drejtës për subvencione të energjisë, me çka humbet përshtatsh-
mëria e qëllimit e drejtës së pranuar. Respektivisht, qytetarët gjatë kohë kanë pritur mjete për 
pagesë, edhe pse në ndërkohë parashtruan dëshmi për fatura të paguara për energji elektrike.

Duke i shqyrtuar arsyet e mospagimit të drejtës së pranuar të subvencionit për energji 
Avokati i Popullit, individualisht për çdo parashtresë i drejtohej qendrës kompetente, ndërsa 
edhe përmes inspektimeve dhe bisedave zyrtare me persona përgjegjës intervenoi në drejtim 
të tejkalimit të problemit. Madje, konstatoi se problemi është i karakterit teknik, meqenëse 
edhe pse Qendra për punë sociale dërgon listë me shfrytëzues për realizimin e të drejtës tek 
Ministria e punës dhe politikës sociale, për arsye se me Ligjin e ri për mbrojtje sociale kjo 
shumë paguhet së bashku me ndihmën e garantuar minimale, sistemi nuk e njeh si kompensim 
të veçantë. Madje pas intervenimit të Avokatit të Popullit i cili sugjeroi se IT sistemi nuk guxon 
të jetë pengesë për qytetarin që të realizojë të drejtë e cila j’u është njohur me akt adekuat, 
qendrat për punës sociale e informuan me shkresë Ministrinë për problemin e mospagimit të 
kompensimit, pas çka problemi teknik u zgjidh dhe pagesa e subvencionit u realizua.

Në lidhje me parashtresat e qytetarëve të cilët kërkonin mbrojtje për realizimin e të 
drejtës për ndihmë dhe përkujdes nga person tjetër Avokati i Popullit duke u drejtuar tek 
qendrat për punë sociale sepse ishte tejkaluar afati për sjelljen e vendimit konstaton se në 
numrin më të madh të lëndëve pritej Rezultat dhe mendim nga komisioni profesional mjekësor. 
Pikërisht, për shkak të ngadalësisë së vendosjes së komisionit Avokati i Popullit, rekomandoi 
Ministria e punës dhe politikës sociale e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim 
me qendrat për punë sociale dhe komisionet profesionale mjekësore të ndërmarrin masa për 
realizimin e papenguar dhe me kohë të drejtave nga mbrojtja sociale, duke respektuar afatet  
e sjelljes së vendimit, të vërtetuar me ligj.

Në lidhje me parashtresat për mbrojtje nga dhuna familjare më shpesh të parashtruara 
nga ana e grave viktima, në të cilat në mënyrë tërthorazi si viktima paraqiten edhe fëmijët 
Avokati i Popullit vërtetoi se bëhet fjalë për raste të raporteve konfl iktuoze familjare dhe raste 
me aktvendime për masa të shqiptuara përkohësisht të cilat nuk respektohen nga ana e kry-
erësve. Në një numër të parashtresave qytetarët ankoheshin për (mos)veprimin e Qendrave 
për punë sociale sipas paraqitjes për dhunë familjare, për çka Avokati i Popullit sugjeroi për 
zbatim të drejt të ligjit, si nga aspekti i mbrojtjes nga dhuna familjare, përcjellja e respektimit 
të masave të shqiptuara, por edhe për realizimin adekuat dhe pa pengesa  dhe mbrojtje të 
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drejtave dhe interesave të fëmijëve. Përveç të pohuarës, u drejtua edhe tek Ministria e punës 
dhe politikës sociale me sugjerim që të ndërmerren masa për trajnime adekuate të personave 
të cilat veprojnë sipas kërkesave të qytetarëve për mbrojtje nga dhuna, me qëllim që me kohë, 
në mënyrë efi kase dhe profesionale të ju ndihmojnë në realizimin e të drejtave të viktimave të 
dhunës, si dhe masa për parandalim të pasojave nga dhuna familjare. 

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit, participoi në diskutimin e debatit publik në Kuvendin 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut në temë dhuna familjare, ku potencoi se dhuna familjare 
paraqet problem shoqëror që është prezent në shoqërinë moderne, e cila rezulton me pasoja 
serioze për jetën dhe shëndetin e gruas dhe familjes. Me aktivitetet e dhunës familjare kërcëno-
hen të drejtat e njeriut, posaçërisht të drejtat e gruas, e cila me shpesh është viktim e dhunës 
familjare. Duke njoftuar për njohurit nga veprimi sipas parashtresave në lidhje me këtë prob-
lem, si dhe për bisedat me viktimat-parashtrues të parashtresave Avokati i Popullit sugjeroi se 
dhuna ndaj grave dhe fëmijëve është një nga shkeljet më të shpeshta të lirive dhe të drejtave 
të njeriut, ku gruaja si viktimë e dhunës është diskriminuar dhe shkelet  e drejta themelore e 
njeriut për jetë, liri, dinjitet dhe siguri, si dhe është i nevojshëm edukim i vazhdueshëm dhe 
edukim i personave zyrtarë në institucione të cilët punojnë në mbrojtje nga dhuna familjare me 
qëllim të identifi kimit dhe mbrojtjes adekuate të viktimës.

Sipas Avokatit të Popullit ende ka hapësirë për përmirësimin e veprimit të organeve sipas 
lëndëve për dhunë familjare, posaçërisht nga aspekti i ndërmarrjes së aktiviteteve të nevo-
jshme për parandalimin dhe mbrojtje nga dhuna familjare dhe mos të lejohet përshkallëzimi i 
rasteve. Avokati i Popullit e theksoi edhe mos funksionalitetin praktik të Trupit nacional koor-
dinativ kundër dhunës në familje edhe pse i njëjti është paraparë me Ligj madje gjatë sjelljes 
së tij para disa viteve.

Në lidhje me rekomandimin e Avokatit të Popullit për rritjen e shumës se ndih-
mës fi nanciare nga mbrojtja sociale, janë ndërmarrë masa, respektivisht është sjellur 
Ligj i ri mbi mbrojtjen sociale, në të cilin janë futur edhe risi në lidhje me të ardhurat 
fi nanciare për personat e pasiguruar materialisht dhe si pasojë është rritur shuma. 
Mbetet të përcjellët se sa ligji i ri do të sigurojë kushte sociale kualitative dhe efi kase 
qytetarëve dhe familjeve në rrezik. Edhe pse Ministria e punës dhe politikës sociale 
në bashkëpunim me qendrat për punë sociale ndërmori masa për vendosjen e perso-
nave të pastrehë dhe personave dhe familjeve që jetojnë në shtëpi të improvizuara 
mbetet nevoja e gjetjes së zgjidhjeve të përhershme për sigurimin e kapaciteteve 
(objekteve) adekuate për vendosje, fi timin e banesës sociale, si dhe aftësimin e gru-
peve të cenuara për të jetuar të pavarur.
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Ligji i ri mbi mbrojtjen sociale në vend 

që të lehtësojë e vështirëson qasjen e 
qytetarëve tek të drejtat nga mbrojtja 
sociale. Në këtë kontekst edhe komuni-
kimi jashtëzakonisht të keq mes Qen-
drave për punë sociale dhe Komisionit 
shtetërorë në shkallë të dytë për ven-
dosje nga procedura administrative dhe 
procedura nga marrëdhënia e punës, 
kontribuoi për ngecje të procedurave 
sipas ankesave të qytetarëve, me ç’rast 
në rrezik social, madje edhe tërë familje 
që ekzistonin nga kjo ndihmë ishin të 
detyruar që gjatë kohë të presin ven-
dime sipas ankesave të parashtruara, 
derisa organet korrespondonin për atë 
se kush është kompetent të veprojë.

• Qytetarët shfrytëzues të drejtës për 
ndihmë dhe përkujdes nga person tjetër 
ende me vështirësi e realizojnë të dre-
jtën. Së pari, gjat kohë presin për Re-
zultat dhe mendim nga komisioni profe-
sional, ndërsa mandej edhe për sjelljen 
e vendimit (aktvendimit) nga qendra 
lokale kompetente, me çka tejkalohet 
afati ligjor për vendosje prej 60 ditëve.

• Viktimat e dhunës familjare shpesh herë 
nuk e marrin me kohë ndihmën dhe 
përkrahjen e nevojshme me çka kon-
tribuohet për dekurajimin e viktimës për 
paraqitjen e dhunës.

• Të ndërmerren masa për bashkëpunim 
mes Ministrisë së punës dhe politikës 
sociale, Qendrave për punë sociale 
dhe Komisionit të shkallës së dytë për 
vendosje në procedurë administrative 
dhe procedurë nga marrëdhënia e pu-
nës me qëllim të realizimit të drejtave 
të qytetarëve nga mbrojtja sociale pa 
pengesa dhe me kohë, përshtatja me 
kohë e të drejtave konform Ligjit të ri 
mbi mbrojtjen sociale dhe vendosje si-
pas ankesave të parashtruara në afatin 
e paraparë ligjor.

• Qendra për punë sociale dhe komisio-
net profesionale për sjelljen e Rezultatit 
dhe mendimit për nevojë të ndihmës 
dhe përkujdesit nga person tjetër, të 
veprojnë me kohë sipas kërkesave të 
qytetarëve dhe të i sjellin vendimet në 
afatin e paraparë prej 60 ditëve.

• Në mënyrë të vazhdueshme të për-
forcohet sistemi i mbrojtjes së vikti-
mave nga dhuna familjare, të krijohen 
kushte për veprim dhe realizim të 
masave për mbrojtje në përputhje me 
Ligjin mbi parandalimin, pengimin dhe 
mbrojtjen nga dhuna familjare.
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Këtë vit, të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor qytetarët i realizuan me vështirësi 
pavarësisht faktit që sistemi pensional i cili është ndërtuar mbi principet e solidaritetit dhe 
barazisë bazohet në dispozitën kushtetuese për mbrojtje sociale dhe siguri sociale.  

Numri i parashtresave të qytetarëve është i ngjashëm me vitin e kaluar, respektivisht janë 
parashtruar 145 parashtresa, ku numri më i madh ka të bëjë me pamundësinë e realizimit të 
drejtës së pensionit të pleqërisë, mandej realizimin e pensionit invalidor dhe pensionit famil-
jarë. Pavarësisht kësaj, i konsiderueshëm është numri i parashtresave që kanë të bëjnë me 
zvarritjen e procedurave para Komisionit shtetërorë të shkallës së dytë për vendosje në pro-
cedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës, respektivisht procedurat sipas 
ankesave për shkak të pakënaqësisë nga aktvendimet e sjellura nga organi i shkallës së parë.  

Respektivisht, në lëndët që kanë të bëjnë me realizimin e pensionit familjarë, invalidorë 
dhe të pleqërisë, Avokati i Popullit në vazhdimësi, për çdo lëndë ndërmerrte aktivitete për 
sjellje me kohë të vendimeve me të cilët vërtetohet shuma e pensionit, duke e sugjeruar Fon-
din për sigurim pensional dhe invalidor se nevojitet  përpjekje shtesë që qytetarët t’i marrin 
me kohë aktet me të cilët do t’a realizojnë të drejtën e vet. Në këtë kontekst, është e nevo-
jshme të përmendet se në disa raste për realizimin e pensionit familjarë dhe të pleqërisë ishte 
e patjetërsueshme të sigurohen të dhëna edhe nga organet e huaja pensionale, kështu që 
në këto lëndë Fondi për sigurim pensional dhe invalidor është sugjeruar se nevojitet zbatim 
konsekuent i marrëveshjeve bilaterale për sigurim social, me të vetmin qëllim që të fi tohen të 
dhëna për llogaritje të pjesës proporcionale të pensionit për kohën kur kërkuesit kanë punuar 
jashtë vendit.

Në lidhje me realizimin e të drejtës për pension invalidorë qytetarët në parashtresa 
shprehnin pakënaqësi nga vendimet e komisioneve për vlerësimin e aftësisë për punë, duke 
sugjeruar për anshmëri të tyre. Avokati i Popullit edhe në këto lëndë, konform kompetencës 
së vet ndërmori aktivitete si për përditësimin e veprimit, ashtu edhe për zbatimin konsekuent 
të procedurave gjatë vlerësimit të aftësisë për punë të qytetarëve, si dhe pas mendimit dhe 
rezultatit të marrë të sjellët akt adekuat nga ana e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor.

Ky vit raportues përsëri kishte lëndë në të cilat qytetarët shprehnin pakënaqësi për shkak 
të zvarritjes së procedurave. Pas aktiviteteve të ndërmarra Avokati i Popullit konstatoi se kom-
pletimi i vonshëm i dokumentacionit në lëndë për të cilat është udhëhequr edhe procedurë 
gjyqësore para Gjykatës administrative dhe dërgimi e shkresave mes organit të shkallës së 
parë dhe të shkallës së dytë janë arsyet e zvarritjes, që padyshim është në dëm të qytetarëve. 
Në këto lëndë, Avokati i Popullit u drejtua me intervenime si Fondit për sigurim pensional dhe 
invalidor ashtu edhe Komisionit shtetëror në shkallë të dytë për vendosje në procedurë admin-
istrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës dhe Gjykatës administrative, duke kërkuar 
kompletimin e shkresave që të mund organi kompetent varësisht fazës në të cilën gjendet 
procedura përsëri të vendosë dhe të sjellë akt adekuat, që do t’i mundësojë qytetarit realizi-
min e të drejtës ose mbrojtje të mëtutjeshme të drejtave me procedurë adekuate para organit 
kompetent.

Edhe pse në numër më të vogël, megjithatë nuk munguan parashtresat në të cilat qytetarët 
kërkuan këshillë juridike nga Avokati i Popullit ose sqarim për regullativën ligjore për çështje 
të caktuara nga sfera e sigurimit pensional dhe iinvalidor, sipas të cilave u dhanë sqarime dhe 
këshilla për mënyrën dhe procedurën për realizimin e disa të drejtave.

Duke pasur parasysh masat e verifi kuara në këtë sferë për zbatimin e rekoman-
dimeve të Avokatit të Popullit është e padiskutueshme se nga ana e institucioneve 
kompetente nuk janë ndërmarrë aktivitete për tejkalimin e problemeve për të cilat 
edhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka vërtetuar masa. Respektiv-
isht, edhe pse pas shqyrtimit të raportit vjetor për vitin e kaluar janë vërtetuar masa 
në lidhje me nevojën e avancimit të bashkëpunimit dhe komunikimit mes organeve 

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR 
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kompetente për kompletimin e shkresave të lëndëve për vendosje dhe për veprim më 
efi kas të Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë, gjendjet e njëjta përsëriten 
edhe këtë vit. 

KONSTATIME
• Qytetarët edhe mëtutje me vështirësi i 

realizojnë të drejtat nga sigurimi pen-
sional dhe invalidor, në procedura të 
gjata dhe joefi kase, si dhe respektim 
jokonsekuent i afateve ligjore për sjel-
ljen e vendimit.

• Për shkak të mungesës ose bashkëpun-
imit të pamjaftueshëm mes organeve 
shtyhet pa nevojë veprimi, posaçërisht 
në raste kur është i nevojshëm kom-
pletimi i shkresave të lëndës në të cilin 
vendoset për kërkesën e qytetarit.

• Pakënaqësia për mendimet dhe rezulta-
tet e komisioneve për vlerësimin e aftë-
sisë për punë edhe këtë vit ishte pjesë e 
parashtresave të qytetarëve.

• Organet kompetente që veprojnë sipas 
lëndëve nga sfera e sigurimit pensional 
dhe invalidor në mënyrë konsekuente 
t’a respektojnë afatin ligjor për ven-
dosje sipas kërkesave të qytetarëve për 
realizimin e të drejtës së pensionit.

• Në mënyrë obligative është i nevojshëm 
avancimi i komunikimit mes organeve 
kompetente, me qëllim që në kohë dhe 
në afatet ligjore të kompletohet do-
kumentacioni dhe shkresat e lëndëve 
sipas të cilave duhet të sjellet vendim.

• Komisionet për vlerësimin e aftësisë për 
punë të vendosin ne mënyrë të paan-
shme dhe më efi kase, duke vërtetuar 
drejtë gjendjen faktike në lidhje me 
aftësinë e punës së qytetarëve.

REKOMANDIME

Avokati i Popullit, duke i përcjellur gjendjet në sferën shëndetësore dhe duke vepruar 
sipas parashtresave të qytetarëve nuk konstaton përmirësime të konsiderueshme në qasjen 
dhe realizimin e të drejtës për mbrojtje shëndetësore dhe sigurimin shëndetësorë. Nga këtu 
edhe konstatimi se edhe në këtë periudhë raportuese qytetarët me vështirësi i realizonin të 
drejtat, para së gjithash për shkak të veprimit me vonesë sipas kërkesave të tyre, por edhe për 
shkak të zbatimit jokonsekuent të dispozitave në sferë.

Në krahasim me vitin e kaluar, në vitin 2019 vërehet rritje e numrit të parashtresave të 
parashtruara gati për 1/3,  ndërsa analiza e problemeve për të cilët kërkohej intervenim shpie 
në përfundimin se janë të njëjtë si dhe në vitet e kaluara. Respektivisht, numri më i madh i 
ankesave në këtë sferë kanë të bëjnë me sigurimin e shërbimeve shëndetësore themelore dhe 
participimit, mandej të drejtën e mjekimit spitalor, zvarritjen e procedurave para organeve 

MBROJTJA DHE SIGURIMI SHËNDETËSOR



AVOKATI I POPULLIT

26

kompetente, ankesave për mjekim të pandërgjegjshëm të pacientëve etj.
Mandej, edhe këtë vit ishte dominant numri i parashtresave të parashtruara për prob-

lemin me participimin për shërbime shëndetësore, në raste kur pacientet janë të obliguara të 
paguajnë participim për kontrollime gjinekologjike të cilat sipas dispozitave janë pa pagesë.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas lëndëve individuale, si dhe sipas lëndës së hapur 
me vetë iniciativë vërtetoi gjendje sipas të cilëve pacientet – femra, posaçërisht pjesëtaret e 
bashkësisë rome paguajnë harxhime gjatë kontrollimeve gjinekologjike që janë të lidhura me 
pap-test, analiza të gjakut dhe testime tjera gjatë shtatëzanisë edhe pse në Programën për 
mbrojtje shëndetësore aktive të nënave dhe fëmijëve padyshim dhe në mënyrë të qartë është 
vërtetuar se femrat e siguruara dhe të pasiguruara janë të liruara nga harxhimet e shërbimeve 
shëndetësore që janë të lidhur me shtatëzani. 

Në parashtresa, pacientet kërkuan mbrojtje për shkak të pagesës joligjore, me ç’rast nuk 
ju jepet faturë fi skale, që nënkupton se nuk mund të disponojnë me dëshmi dhe nuk mund të 
e vërtetojnë të kundërtën nga pretendimi i mjekëve, që tek ato paraqet revolt dhe pakënaqësi. 
Duke vepruar sipas këtyre lëndëve, Avokati i Popullit dërgoi mendim tek Ministria e shëndetë-
sisë dhe përsëri e aktualizoi problemin e pranishëm dhe kërkoi që përfundimisht të ndërmerren 
aktivitete adekuate për eliminimin e shkeljes së të drejtave të grave shtatëzëna me pagesën e 
mjeteve fi nanciare për shërbime shëndetësore nga ana e ordinancave private gjinekologjike të 
cilat për veprimin e këtillë mbeten të pasanksionuara. 

Gjendja e këtillë në mënyrë të pashmangshme shpie në nevojën e kontrollimeve të përfor-
cuara nga ana e Fondit për sigurim shëndetësorë, posaçërisht që pohimet për pagesë joligjore 
kanë të bëjnë për institucione të njëjta shëndetësore dhe nëse ato kanë kontratë për shfrytëzi-
min e mjeteve nga Fondi, ndërsa nëse vërtetohen pohimet për pagesë joligjore në mënyrë ob-
ligative duhet të sanksionohen. Në drejtim të eliminimit të dukurisë së këtillë, Avokati i Popullit 
konsideron se është i dobishëm aktiviteti i Ministrisë së shëndetësisë për informim shtesë të 
ordinancave gjinekologjike se cilat paciente dhe nga cilat shërbime shëndetësore janë të liruara 
nga participimi, si dhe edukim plotësues i personelit mjekësor për zbatimin e Programës për 
mbrojtje aktive shëndetësore të nënave dhe fëmijëve.

Në lidhje me këtë problem për hir të vërtetës duhet të theksohet se nga parashtruesit 
ishin kërkuar edhe dëshmi plotësuese dhe fakte të patjetërsueshme për veprim të mëtejmë, 
megjithatë për fat të keq asnjë parashtresë nuk ishte plotësuar që gjithsesi u refl ektua nega-
tivisht në rrjedhën e mëtejme të procedurës.

Këtë vit edhe pse në numër më të vogël ishin parashtruar parashtresa që kanë të bëjnë 
me problemin e zvarritjes së procedurave administrative para Ministrisë së shëndetësisë dhe 
shërbimet rajonale të Fondit për sigurim shëndetësorë. Megjithatë problemet mbesin të njëjtë. 
Për shkak të vështirësive rreth dërgimit të shkresave të lëndëve nga organi i shkallës së parë 
tek organi i shkallës së dytë, si dhe tek Gjykata Administrative është konstatim se me zvarritjen 
pengohet qasja e qytetarëve deri tek drejtësia, ndërsa rrënohet edhe principi i sigurisë juridike. 

Në drejtim të tejkalimit të veprimit të papërditësuar në lëndët e këtilla përveç kontakteve 
të drejtpërdrejta me zyrtarët përgjegjës në Ministrinë e shëndetësisë dhe në shërbimet rajon-
ale të Fondit për sigurim shëndetësorë, Avokati i Popullit rregullisht iu sugjeronte institucionete 
kompetente për nevojën nga veprimi efi kas dhe efektiv, meqenëse mbrojtja shëndetësore nuk 
duron shtyrje.

Problemi me mosveprimin dhe zvarritjen e veprimit të Odës së mjekëve kur është parash-
truar kërkesë për kryerje të mbikëqyrjes profesionale edhe këtë vit është prezent si problem 
në sferën shëndetësi. Megjithatë pavarësisht veprimit individual sipas lëndëve dhe aktiviteteve 
të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit përgjigjet nga Oda e mjekëve ishin ose “lënda 
është marrë në punë”, ose “do të formohet komision” ose “komisioni është formuar...”, por për 
fat të keq assesi të realizohet mbikëqyrja e kërkuar, pavarësisht sugjerimeve të dhëna. Për 
shkak të gjendjes së këtillë e cila në vazhdimësi është prezente gjatë viteve Avokati i Popullit 
përmes këtij raporti shpreh kritikë ndaj Odës së mjekëve dhe njëkohësisht kërkon që Ministria 
e shëndetësisë të ndërmerr veprime për zbatim konsekuent të dispozitës nga neni 296 nga 
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Ligji mbi mbrojtjen shëndetësore sipas së cilit  Oda e mjekëve është e obliguar për zbatimin 
e mbikëqyrjes profesionale mbi punën e punëtorëve shëndetësorë dhe institucioneve shënde-
tësore.

Në lidhje me lëndët e hapura me vetë iniciativë kur bëhet fjalë për shkelje të drejtave të 
një grupi më të madh të qytetarëve, siç është rasti i lirimit nga pagesa (participimi), Avokati i 
Popullit intervenoi pas sjelljes së Ligjit mbi mbrojtjen sociale në maj të vitit 2019. Respektiv-
isht duke e parë nevojën e harmonizimit të kësaj dispozite me ligje tjera, Avokati i Popullit së 
pari parashtroi iniciativë tek Ministria e shëndetësisë për ndryshim dhe plotësim të dispozitës 
nga neni 34 nga Ligji mbi sigurimin shëndetësorë, në lidhje me nevojën e lirimit nga pagesa të 
shfrytëzuesve te ndihmës së garantuar në të holla. Ndryshimi i këtij ligji ishte miratuar nga ana 
e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga fundi i vitit.

Gjithashtu, Avokati i Popullit nga ana e Ministrisë së punës dhe politikës sociale kërkoi të 
iniciojë formimin e më shumë komisioneve të cilët janë kompetente për realizimin e të drejtës 
për kompensimin e personave me pengesa personave me pengesa të rënda intelektuale dhe 
fi zike, për realizimin e të drejtës për kompensim për pengesa fi zike personit me formë më të 
rëndë të pengesës, mandej për realizimin e të drejtës për kompensimin e personit plotësisht 
të verbër, si dhe për realizimin e të drejtës për kompensimin e personit plotësisht të shurdhët.

Pas marrjes të dhënave nga Ministria e punës dhe politikës sociale Avokati i Popullit ndër-
mori aktivitete ndaj Ministrisë së shëndetësisë me qëllim të përcaktimit të personave profe-
sional – mjekësor si anëtarë të këtyre komisioneve të përmendur me ç’rast ishim njoftuar se 
komisionet e lartpërmendura janë formuar, me çka u mundësua që qytetarët pa pengesa të i 
realizojnë të drejtat e tyre.

Në lidhje me realizimin e të drejtave të qytetarëve në sferën e mbrojtjes shën-
detësore dhe sigurimit shëndetësorë, Avokati i Popullit e konsideron të nevojshme 
që të theksojë se përsëriten situatat me shkeljen e të drejtave, respektivisht institu-
cionet kompetente fare nuk kanë vepruar sipas masave të vërtetuara nga Kuvendit i 
RMV të sjellura pas shqyrtimit të Raportit të vitit të kaluar, në të cilin ishte vërtetuar 
nevoja nga përshpejtimi i procedurave dhe eliminimin e problemit të mospërditësimit 
në procedura administrative, më tutje nevojën e gjetjes së zgjidhjes për pagesën e 
kontrolleve gjinekologjike për shërbime shëndetësore të cilët janë barrë e Fondit 
dhe gjithsesi masa e verifi kuar në vazhdimësi për veprim të përditësuar të Odës së 
mjekëve, në pajtim me nenin 296 nga Ligji mbi mbrojtjen shëndetësore në lidhje me 
mbikëqyrjen profesionale.
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Ende nuk është gjetur zgjidhje në lidhje 

me pagesën e paligjshme të mjeteve 
fi nanciare nga ana e institucioneve 
private gjinekologjike për kontrollim 
gjinekologjike dhe analiza laboratorike 
për paciente gjatë shtatëzanisë.

• Qytetarët edhe mëtutje ballafaqohen me 
veprim të papërditësuar dhe me vonesë 
të Fondit për sigurim shëndetësorë dhe 
Ministrisë së shëndetësisë, për çka me 
vështirësi i realizojnë të drejtat e veta 
nga sfera e shëndetësisë.

• Oda e mjekëve vepron me zvarritje sipas 
kërkesave për mbikëqyrje profesionale 
të paraparë me Ligjin mbi mbrojtjen 
shëndetësore.

• Institucionet kompetente ta forco-
jnë kontrollin në ordinancat private 
gjinekologjike në lidhje me pagesën e 
participimit për shërbime shëndetësore 
të cilat janë të mbuluar me mjetet e 
Fondit.

• Për zvarritjen e tepërt dhe mospër-
ditësimin e procedurave administrative 
gjatë realizimit të drejtave nga mbro-
jtja shëndetësore është e nevojshme të 
ndërmerren aktivitete plotësuese nga 
ana e Fondit dhe Ministrisë, posaçër-
isht për kompletimin me kohë të doku-
mentacionit të nevojshëm që të sjellët 
vendim. 

• Ministria e shëndetësisë të gjejë zgjid-
hje adekuate për tejkalimin e proble-
mit të Odës së mjekëve me qëllim të 
zbatimit me kohë të mbikëqyrjes profe-
sionale, posaçërisht në pjesën e fi nan-
cimit të komisioneve.

Në vitin 2019 u mbushën 30 vite nga miratimi i Konventës për të drejtat e fëmijëve nga 
ana e Kuvendit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, i cili është dokument më gjerësisht 
i pranuar, me të cilin çdo fëmije i garantohet mbrojtja e çdo të drejte. Shtetet nënshkruese të 
kësaj Konvente u obliguan të rrisin nivelin e respektimit dhe mbrojtjes së fëmijëve si kategori 
e cenueshme, të fusin rregulla dhe standarde për realizimin e të drejtave të gjithë fëmijëve, pa 
diskriminim, të sigurojnë ekzistimin, zhvillimin dhe kyçjen e tyre në jetën shoqërore, e gjithë 
kjo për interesin më të mirë të tyre.

Konventa për të drejtat e fëmijës në mënyrë të qartë dhe padyshim sugjeron se çdo 
fëmijë ka të drejtë të emrit, shtetësisë, shtëpisë, dashurisë dhe kujdesit, qasja në arsimim për 
çdo fëmijë duhet të jetë pa pengesa, ndërsa mbrojtja shëndetësore e arritshme dhe në nivel 
më të lartë. Konventa kërkon që çdo fëmijë të jetë i mbrojtur nga çfarëdo lloj dhune, keqpër-

TË DREJTAT E FËMIJËVE 
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Në lidhje me të drejtat e fëmijës në familje numri më i madh i parashtresave kishin të 
bënin me shkeljen e të drejtës për kontakte pa pengesa dhe takimi i fëmijës me prindin me të 
cilin nuk jeton, me ç’rast intervenim nga Avokati i popullit më shpesh kërkonin prindërit ose 
familjarët e afërt të fëmijës (gjysh, gjyshe), ndërsa parashtresë nga fëmijë nuk është parash-
truar.

Në këtë kontekst Avokati i popullit intervenoi në gjithsej 47 ankesa për realizim të drejtës 
për takim pa pengesa për rreth 100 fëmijë (duke përfshirë edhe fëmijë me pengesa), të moshës 
deri në 15 vjet, nga qytete të ndryshme, me ç’rast në shumicën e rasteve parashtruesit kërkonin 
mbrojtje para IP Qendrës ndërkomunale për punë sociale në qytetin e Shkupit, mandej Qen-
drës për punë sociale Veles, Kumanovë, Koçani, Shtip, Radovish, Manastir, Tetovë, Kërçovë, 
Strumicë, Ohër dhe Vinicë. Ndihmë për realizimin e të drejtës për takim këtë vit kërkuan edhe 
nëna të cilat vuajnë dënim me burg, si dhe prindër fëmijët e të cilëve jetojnë me njërin prind 
jashtë vendit. 

Nga veprimi sipas këtyre lëndëve, Avokati i popullit konstaton se bëhet fjalë për familje 
me raporte konfl iktuoze të larta mes prindërve dhe me fajësime të ndërsjella për kujdes joad-
ekuat dhe sjellje ndaj fëmijës, ku mbetej nën hije principi kyç i interesit më të mirë të fëmijës, 
e drejta e tij që të rritet me dashurinë e të dy prindërve, si dhe familjarëve të afërt të nënës, 
respektivisht babait, por edhe të drejtën e prindit të realizojë kontakte pa pengesa me fëmijën, 
atëherë kur nuk jetojnë bashkë. Në këtë kontekst, të shpeshta ishin pakënaqësitë e parash-
truesve nga puna e ekipeve profesionale në qendrat kompetente lokale për punë sociale, duke 
sugjeruar në anshmëri gjatë veprimit dhe neglizhimi i interesit më të mirë të fëmijës gjatë 
sjelljes së vendimeve, duke dyshuar në anshmëri gjatë veprimit të Qendrave.

Avokati i popullit, në secilin prej këtyre rasteve e kyçte Entin për çështje sociale për shkak 
të mbikëqyrjes mbi punën profesionale të qendrave, si dhe Sektorin për inspektim mbi zba-
timin e ligjeve dhe dispozitave tjera nga lëmia e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve 
pranë Ministrisë së punës dhe politikës sociale, ndërsa për pjesën e mbetur të parashtresave 
drejtohej personalisht tek ministresha për punë dhe politik sociale me kërkesë për shqyrtimin 
e pohimeve të parashtruesve. 

Në të gjitha parashtresat qendrat kompetente i mohonin pohimet për veprim jo objektiv 
dhe të anshëm, duke e njoftuar Avokatin e popullit se masat dhe veprimet e ndërmarra në 
procedurë janë në pajtim me ligjin dhe interesin më të mirë të fëmijës. Por, pothuajse në 1/3 e 
këtyre ankesave është verifi kuar gjendje faktike jo plotësisht e vërtetuar ose zbatim jo i drejtë 
i ligjit, gjatë mbikëqyrjeve të kryera mbi punën ligjore dhe profesionale nga ana e Ministrisë së 
punës dhe politikës sociale si dhe IP Enti për çështje sociale, që paraqet të dhënë brengosëse 
në lidhje me përgatitjen e ekipeve profesionale të cilët veprojnë sipas lëndëve në lidhje me 

Të drejtat e fëmijës në familje

dorimi dhe keqtrajtimi, pa diskriminim, duke respektuar interesin më të mirë të fëmijës dhe 
vlerësimin e mendimit të tij.  

Sipas Avokatit të popullit, edhe pse dukshëm është përmirësuar vetëdia për të drejtat e 
fëmijëve dhe janë ndërmarrë masa për mbrojtjen e tyre, në praktikë ende janë prezent dukuri 
dhe gjendje të cilat i pengojnë fëmijët në qasjen dhe realizimin e të drejtave sipas mënyrës që 
kërkohet në Konventën për të drejtat e fëmijës.

E dhëna se në periudhën raportuese dukshëm është rritur numri i parashtresave në sfer-
ën e të Drejtave të fëmijëve konfi rmon se realizimi i të drejtave dhe interesave të fëmijëve 
parasheh punë me përkushtim dhe ndërmarrje të masave efi kase nga të gjithë organet dhe 
institucionet, me ç’rast interesi më i mirë i fëmijës duhet gjithmonë të jetë udhëheqës gjatë 
krijimit të politikave dhe sjelljes së vendimeve në lidhje me fëmijët dhe të drejtat e tyre.
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realizimin e të drejtave të fëmijëve për ta respektuar dhe vendosur në interesin më të mirë të 
fëmijës. 

Nga ana tjetër në disa raste u vërtetua se takimet nuk mund të realizohen meqenëse 
prindi tek i cili është besuar fëmija për kujdes dhe edukim të pjesshëm e ka lëshuar shtetin, 
me çka ndërprehet kontakti mes fëmijës dhe prindit, ndërsa mandej qendra për punë sociale 
nuk është njoftuar dhe nuk ka njohuri se prindi dhe fëmia janë jashtë vendit. Në këto raste 
pavarësisht intervenimeve të Avokatit të popullit, Qendrat për punë sociale nuk kishin sukses 
në rivendosjen e kontakteve të ndërprera të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton, prandaj 
prindi ishte këshilluar të parashtrojë kërkesë për veprim konform Konventës për Aspektet Ju-
ridiko – Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijëve (Konventa e Hagës). 

Avokati i popullit duke vepruar sipas lëndës nga prind i cili jeton jashtë vendit për shkak të 
pamundësisë së zbatimit të aktgjykimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në lidhje 
me rregullimin e takimit me fëmijën i cili jeton me të ëmën në Republikën e Maqedonisë së Ve-
riut, përveç Qendrës për punë sociale dhe Ministrisë së punës dhe politikës sociale, ju drejtua 
edhe Ministrisë së drejtësisë, Byrosë për përfaqësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
me kërkesë për njoftim për masat dhe aktivitetet për zbatim të tërësishëm të aktgjykimit të 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Mandej, fi toi njohuri se i është rekomanduar Min-
istrisë së punës dhe politikës sociale për shqyrtimin e mundësisë për ndryshimin e Ligjit mbi 
familjen, në drejtim të vendosjes së mekanizmit efi kas juridik për zbatim të detyrueshëm të 
aktvendimeve për takim të Qendrës për punë sociale dhe përmirësim i mjeteve juridike kundër 
aktvendimeve të njëjta, për çka sipas njoftimit të Byrosë për përfaqësim ishte kërkuar ndihmë 
edhe prej ekspertëve të Këshillit Evropian.

Në lidhje me kërkesat e parashtruara nga nënat e dënuara me burg për takim me fëmijët, 
Avokati i popullit sugjeroi në respektimin e kësaj të drejte të fëmijës respektivisht prindit, nëse 
e njëjta nuk është në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës. Në atë drejtim, kërkoi 
qendrat për punë sociale të bashkëpunojnë me shërbimin social pranë entit ndëshkues kor-
rektues dhe me kërkesë të nënës në vazhdimësi të njoftojnë për gjendjen e fëmijës/fëmijëve. 
Duke vepruar në një rast për të drejtën e takimit të fëmijëve me nënën e dënuar me burg, 
Avokati i popullit vërtetoi se qendra kompetente lokale disa vite dërgon përgjigje të njëjtë, se 
fëmijët nuk duan, respektivisht refuzojnë kontakte dhe takime me prindin e tyre, me ç’rast e 
ngritë pyetjen se vallë dhe çka ndërmerr ky organ për tejkalimin e gjendjes së këtillë?

Sipas Avokatit të popullit, babai/nëna edhe kur vuajnë dënim me burg nuk ndalojnë së 
qenëri prind dhe derisa nuk është në kundërshtim me interesin e fëmijës, nuk duhet t’i shkur-
tohet e drejta e fëmijës për dashuri prindërore dhe kontakte me ato edhe pse përkohësisht nuk 
jetojnë së bashku. 

Në kontekst të të përmendurës, ndërsa duke pasur parasysh masat e verifi kuara 
nga Kuvendi i RMV për zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të popullit edhe më 
tutje mbetet aktuale nevoja nga respektimi i të drejtës së fëmijës që të jetë me të dy 
prindërit, konform mendimit të fëmijës dhe interesit më të mirë të tij dhe bashkëpun-
imi i Ministrisë kompetente me qendrat kompetente lokale për punë sociale për shkak 
të parandalimit të pasojave të dëmshme ndaj fëmijës gjatë refuzimit për takim me 
prindin me të cilin nuk jeton.

Numri më i madh i parashtresave në këtë vit raportues ishte parashtruar nga prindër dhe 
shoqata të qytetarëve në lidhje me pakënaqësinë e aktvendimit të sjellur nga Ministria e shën-
detësisë, respektivisht Inspektoratit shtetëror sanitar dhe shëndetësor, me të cilin institucion-
eve për kujdesin e fëmijëve në moshë parashkollore ju kërkohet të mos përkujdesen për fëmijë 
të cilët nuk janë të vaksinuar kundër fruthit, rubeolës dhe parotitit. Në lidhje me këto parash-

Edukim dhe përkujdesje në institucione parashkollore (Kopshte të 
fëmijëve)
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tresa Avokati i popullit së pari analizoirregulloret ekzistuese në këtë sferë, e shqyrtoi vendimin 
e Gjykatës kushtetuese, pas çka nga aspekti i mbrojtjes së të drejtave dhe interesit më të mirë 
të fëmijës, dërgoi mendim tek Qeveria me propozim që kjo çështje të shqyrtohet në mënyrë 
multi sektoriale dhe të gjendet zgjidhje adekuate e cila nuk do ta pengoj fëmijën në realizimin 
e të drejtave të garantuara me Kushtetutë dhe marrëveshjet e ratifi kuara ndërkombëtare, por 
se edhe nuk do t’i dëmtojë nga aspekti i sigurimit të drejtës për shëndetësi.

Respektivisht, konform dispozitave pozitive me të cilat rregullohet çështja e vaksinimit të 
obligueshëm është i patjetërsueshëm obligimi i organeve kompetente në gjendje të epidemisë 
së shpallur t’i ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit 
të popullatës, posaçërisht të fëmijëve, me ç’rast duhet të ndërmerren masa dhe aktivitete 
adekuate të verifi kuara me Ligjin mbi mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse dhe Rreg-
ulloren për imunoprofi laksa dhe hemioprofi laksa, për personat të cilët ju nënshtrohen këtyre 
masave, mënyrën e administrimit të evidencës dhe dokumentacionit.

Në këtë kontekst Avokati i popullit, e kishte parasysh Kushtetutën, sipas të cilës qytetari 
ka të drejtë dhe obligim t’a ruaj dhe avansojë shëndetin e vetë dhe shëndetin e të tjerëve, si 
dhe Ligjin mbi mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse, sipas të cilit vaksinimi kundër 
tuberkulozit, difterisë, tetanusit, kollës së madhe, paralizës së fëmijëve, fruthit, të kuqes, shy-
tës, hemofi lisit, gripit të tipit B (HIB) dhe hepatitit viral B është i obligueshëm për të gjithë 
personat në moshë të caktuar, si dhe Ligjit mbi mbrojtjen e fëmijëve, sipas të cilit prindërit janë 
të obliguar gjatë pranimit të fëmijës në çerdhe të paraqesin edhe vërtetim nga mjeku amë për 
gjendjen shëndetësore të fëmijës, respektivisht Mendim dhe rezultat nga institucioni adekuat 
profesional për fëmijë me pengesa në zhvillimin mendorë ose pengesa fi zike.

Nga ana tjetër, duke pasur parasysh se në parashtresat e pranuara parashtruesit thirreshin 
në nen të Kushtetutës, i cili i garanton liritë e besimit, ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes 
publike të mendimit dhe njëherit pohimet se kufi zohen liritë dhe të drejtat e fëmijëve të cilët 
nuk janë të vaksinuar, duke konsideruar se vendimi për vaksinim të obligueshëm është diskrim-
inues, Avokati i popullit e shqyrtoi edhe Vendimin e Gjykatës kushtetuese nga viti 2014, me të 
cilin nuk ngrihet procedurë për vlerësim të kushtetutshmërisë të Ligjit mbi mbrojtjen e popul-
latës nga sëmundjet ngjitëse, respektivisht Gjykata kushtetuese e ka hedhur poshtë iniciativën 
dhe nuk ka vërtetuar diskriminim, duke konstatuar se kushtëzimi me regjistrim të fëmijës në 
shkollë fi llore me paraqitjen e dëshmisë për vaksinim të kryer nuk paraqet diskriminim, por një 
lloj mekanizmi për mbrojtje dhe sigurim të të drejtës së fëmijës për shëndet, ndërsa prindërit 
të cilët do të regjistronin fëmijë në shkollë i cili nuk i ka pranuar vaksinat e nevojshme nuk do 
ta shkelnin vetëm të drejtën për shëndet të vetë fëmijës, por edhe të drejtën e tij për shëndet 
edhe të fëmijëve të tjerë të cilët shkojnë në të njëjtën shkollë 

Avokati i popullit në mendimin e dërguar tek Qeveria, gjithashtu vlerësoi se është e nevo-
jshme institucionet kompetente seriozisht t’i shqyrtojnë argumentet e prindërve të cilët nuk 
duan që fëmijët e tyre të vaksinohen, si dhe arsyeshmërinë eventuale të atyre argumenteve, 
me ç’rast e theksoi nevojën nga ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve për informim më të 
madh të qytetarëve për çështjet e lidhura me vaksinat, përbërjen dhe kualitetin e të njëjtave, 
të gjenden mekanizma për edukimin e prindërve, si dhe në mënyrë të vazhdueshme dhe me 
kohë para çdo vaksine të informohen dhe këshillohen për përfi timet dhe reaksionet e pritu-
ra eventuale ose efekteve të padëshirueshme nga ana e pediatërve në entet shëndetësore 
adekuate, me qëllim të rritjes së përfshirjes nga imunizimi.

Pavarësisht të theksuarës Avokati i popullit kërkoi të ndërmerren masa për përputhjen 
e rregullativës juridike, duke i pasur parasysh të drejtat e garantuara të fëmijës dhe interesin 
më të mirë të tij, si dhe të gjendet zgjidhje adekuate dhe efi kase, me qëllim të mbrojtjes së 
të drejtave të fëmijëve prindërit e të cilëve refuzojnë imunizimin dhe konsiderojnë se është 
e drejtë e zgjedhjes së prindit të vaksinojë apo mos të vaksinojë fëmijën, duke sugjeruar se 
duhet të merret parasysh fakti se ka fëmijë të cilët janë të kyçur në procesin arsimorë, ndërsa 
nuk janë të vaksinuar kundër fruthit, rubeolës dhe parotitit (MRP), dhe në atë drejtim me ma-
sat e ndërmarra mos të pengohen në realizimin e të drejtës për arsimim pa pengesa.
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Në lidhje me të drejtën për arsimim fi llor dhe të mesëm numri më i madh i parashtresave 
kishin të bënin me mbrojtjen e të drejtës për regjistrimin e nxënësve në klasë të parë, pas 
epidemisë së shpallur të fruthit. Sipas këtyre parashtresave Avokati i popullit veproi deri në 
fund të periudhës raportuese, me ç’rast në kontinuitet ndërmerrte aktivitete ndaj Ministrisë së 
arsimit dhe shkencës, Inspektoratit shtetëror arsimorë dhe Qeverisë së Republikës së Maqe-
donisë, që të sigurohet realizim pa pengesa i të drejtës për arsimim për çdo fëmijë, që është 
e garantuar me Kushtetutë dhe standardet ndërkombëtare. Në këtë kontekst, duke vepruar 
në suaza të kompetencës së tij dhe me marrjen e masave dhe aktiviteteve Avokati i popul-
lit konstatoi përplasje të tërthortë të dy postulateve kushtetuese – e drejta e arsimimit dhe e 
drejta e shëndetit të vet dhe shëndetit të të tjerëve në rastin e epidemisë së shpallur. Për këtë 
arsye, Avokati i popullit përmes mendimeve, rekomandimeve dhe informacioneve të dërguara 
tek Qeveria dhe ministritë kompetente sugjeroi për nevojën që kjo çështje të shqyrtohet në 
mënyrë multi-sektoriale, me qëllim të gjetjes së zgjidhjes adekuate e cila nuk do ta pengojë 
fëmijën në realizimin e të drejtave të garantuara me Kushtetutën e RMV-së dhe marrëveshjeve 
të ratifi kuara ndërkombëtare, por edhe nuk do të dëmtohet nga aspekti i sigurimit të të drejtës 
për shëndet. 

Ashtu siç kalonte koha në fi llim të vitit të ri shkollorë dhe duke pasur parasysh faktin 
se gjendja mbetet e pandryshuar, respektivisht problemi nuk u tejkalua dhe nuk u zgjidhë, 
posaçërisht pas informacioneve të marra se jashtë procesit arsimorë kanë mbetur të paregjis-
truar rreth 200 nxënës, Avokati i popullit tek Qeveria e RMV-së dërgoi  informacion dhe kërkoi 

Arsimimi i fëmijëve në shkollat fi llore dhe të mesme

Duke vepruar sipas mendimit të dërguar nga Avokati i popullit, Qeveria njoftoi se pas 
mendimeve të marra paraprakisht nga Ministria e shëndetësisë dhe Ministria e punës dhe 
politikës sociale e verifi koi nevojën për veprim multi-sektorial, me qëllim të tejkalimit të prob-
lemit. Njëkohësisht, Avokati i popullit ishte njoftuar se është formuar komision profesional 
këshillëdhënës nga ana e ministrit të shëndetësisë për dhënien e këshillave dhe përpunimin e 
dokumenteve strategjike për imunizim, se janë përpunuar broshura në të cilat janë përfshirë 
informacionet më të rëndësishme në lidhje me vaksinimin kundër fruthit, si dhe në vazhdimësi 
mbahen punëtori edukative për avansimin e kontrollës së sëmundjeve ngjitëse etj. Përveç 
të theksuarës, Avokati i popullit është informuar se me aktvendim të ministrit të shëndetë-
sisë është formuar grup punues me përfaqësues të Ministrisë së shëndetësisë, Inspektoratit 
shtetëror sanitar dhe shëndetësor, Institutit për shëndetësi publike, Ministrisë së punës dhe 
politikës sociale dhe Ministrisë së arsimit dhe shkencës, për analizë të nevojave nga ndryshimi 
dhe plotësimi i dispozitave pozitive të lidhura me mbikëqyrjen e sëmundjeve ngjitëse dhe re-
alizimin e vaksinimit etj.

Në këtë nënsferë, ishin parashtruar parashtresa nga prindër për sjellje jo të përshtatshme 
dhe moskujdes nga ana e të punësuarve ndaj fëmijëve, si dhe parashtresa në të cilat prindërit 
shprehnin brengosje për sigurinë e fëmijëve për shkak të kryerjes së punëve ndërtimore derisa 
fëmijët ishin të përkujdesur në kopsht. Avokati i popullit përveç njoftimit nga drejtorët e kop-
shteve kërkoi të kryhet mbikëqyrje nga Sektori kompetent pran Ministrisë së punës dhe poli-
tikës sociale, i cili pas masave të ndërmarra nuk i vërtetoi pohimet për moskujdes dhe sjellje 
jo të përshtatshme, ndërsa sipas parashtresës në lidhje me kryerjen e punëve ndërtimore, pasi 
që u vërtetuan pohimet Sektori për mbikëqyrje inspektoriale mbi zbatimin e dispozitave ligjore 
dhe dispozitave të tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve rekomandoi 
ndërmarrje të masave konkrete nga ana e drejtoreshës së kopshtit për largimin e materialeve 
ndërtimore të pasiguruara të cilat paraqesin rrezik për sigurinë e fëmijëve dhe sigurimin e 
tyre, me ç’rast hyrja për pranim të fëmijëve nga të gjitha grupet ishte rregulluar duke ju pa-
mundësuar të njëjtit të kenë qasje tek aktivitetet ndërtimore.
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që Qeveria përsëri të shqyrtojë këtë problem dhe të gjendet zgjidhje adekuate, duke respek-
tuar të drejtën e interesit më të mirë të fëmijës, me çka asnjë fëmijë nuk do të pengohet në 
realizimin e kësaj të drejte dhe nuk do të mbetet jashtë procesit arsimorë. Megjithatë edhe pas 
aktiviteteve të ndërmarra në mënyrë plotësuese përsëri mungoi reagimi i nevojshëm i kompe-
tentëve edhe pse në fi llim të muajit dhjetor të vitit 2019 ishte shpallur epidemia e fruthit. 

Në lidhje me të drejtën e arsimimit, Avokati i popullit me vetë iniciativë e ndjekë gjend-
jen e regjistrimit në shkollat e mesme, ndërsa në mënyrë plotësuese intervenonte edhe sipas 
parashtresave të dërguara nga fëmijë dhe prindër në lidhje me provimin pranues në SHMQSH 
“Orce Nikolov” në Shkup. Pas masave të ndërmarra pa diskutim konstatohet përgatitje jo e 
plotë për realizimin e provimit pranues që është në kundërshtim me interesin më të mirë të 
fëmijëve, si dhe të drejtën që plotësisht dhe me kohë të informohen për pyetjet që janë të 
lidhura me arsimimin e mëtejmë të tyre. Avokati i popullit vërtetoi mungesë të procedurës së 
vërtetuar koncize dhe të qartë për mënyrën e organizimit dhe realizimit të provimeve të mund-
shme kualifi kuese, që ishte lëshim i konsiderueshëm në zgjidhjen sistematike për regjistrimin 
e nxënësve në shkollat e mesme publike.

Për Avokatin e popullit posaçërisht ishte brengosëse që në rastin konkret bëhej fjalë për 
nxënës me rezultate të shkëlqyeshme në arsimimin e tyre, ndërsa janë sjellë në situatë që 
arsimimin e tyre ta vazhdojnë në shkolla ku nuk do të plotësohet numri i paraparë i nxënësve, 
me çka gjithsesi lë gjurmë në zhvillimin e mëtejmë të fëmijëve, por edhe sjelljen e tyre ndaj 
arsimit në përgjithësi.

Avokati i popullit u drejtua tek ministria kompetente dhe tek drejtori i SHMQSH “Orce 
Nikolov” në Shkup, ndërsa duke pasur parasysh nevojën për veprim të shpejtë dhe efi kas të 
institucionioneve në raste të këtilla, kërkoi që urgjentisht të shqyrtohet rasti me qëllim nxënësit 
të regjistrohen atje ku planifi kojnë t’a vazhdojnë arsimimin, duke pasur parasysh faktin se i 
plotësojnë kushtet për regjistrim. Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit të popullit, organet 
e përmendura u pajtuan t’i regjistrojnë nxënësit pa testim kualifi kues, me vërejtje se shkolla në 
të ardhmen do të fokusohet dhe orientohet për gjetjen e zgjidhjeve sistematike për avansimin 
e regjistrimit të fëmijëve në shkolla të mesme publike dhe avansimin e arsimimit.  

Probleme tjera për të cilët udhëhiqte procedurë ishin ankesat e prindërve në lidhje me 
përshtatshmërinë e kuadrit arsimorë, punën e drejtorëve të disa shkollave fi llore dhe një të 
mesme në lidhje me mosveprimin e tyre për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna e kuadrit arsi-
morë që ndikon negativisht tek fëmijët dhe në përgjithësi mbi aktivitetin edukativo – arsimorë 
në shkolla.

Dhuna ndaj fëmijëve dhe mes fëmijëve paraqet problem i cili në mënyrë të pashmangshme 
kërkon qasje serioze, posaçërisht nëse e njëjta përsëritet edhe kur prej “mosmarrëveshjes së 
thjeshtë mes fëmijëve” kalon në ndjenjë të mos tolerancës, e cila manifestohet përmes dhunës 
fi zike, fyerjeve, presionit të vazhdueshëm dhe kërcënimeve, mos pranimit dhe nënçmimit të 
fëmijës/ve nga çfarëdo aspekti.

Avokati i popullit në katër raste veproi me vetë iniciativë, ndërsa në mënyrë plotësuese 
në njëmbëdhjetë raste intervenoi për shkak të mbrojtjes nga dhuna ndaj fëmijës/ve në familje, 
kopsht të fëmijëve, shkollë fi llore/të mesme, si dhe në ente për përkujdesin e fëmijëve, ndërsa 
për shkak të përcaktimit të gjendjes së dhunës mes fëmijëve dhe ndaj fëmijëve realizoi hulum-
tim në të gjitha shkollat fi llore në vend.

Në numrin më të madh të parashtresave intervencat ishin drejtuar tek IP Qendrat ndërko-
munale për punë sociale kompetente për shkak të shqyrtimit se vallë me kohë janë ndërmarrë 
masa për pengimin dhe mbrojtjen e fëmijës/ve nga dhuna, pa marrë parasysh se vallë fëmija 
paraqitet si viktimë e drejtëpërdrejtë apo jo e drejtëpërdrejtë, konform rregullativës juridike 

E drejta për mbrojtje nga dhuna
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ekzistuese për parandalim, mbrojtje dhe pengim nga dhuna familjare.
Në lidhje me parashtresat për dhunë ndaj fëmijëve në shkollë fi llore dhe të mesme në 

një rast ishin konstatuar shkelje dhe si pasojë pas procedurës së realizuar disciplinore kundër 
arsimtarit ishte shqiptuar dënimi në të holla. Derisa në rastin me ankesën për akuza për mal-
tretim të nxënësit profesori i informatikës, shkolla mbeti në qëndrimin se të njëjtat janë të 
pabaza, posaçërisht se gjatë vitit shkollorë nuk ka pasur kurrfarë paraqitje ose ankesa nga 
nxënës, respektivisht prindër. Por, gjatë inspektimit jo të rregullt Inspektorati shtetëror arsi-
morë konstatoi se për arritje të suksesit më të mirë të nxënësit, profesori nuk i ka ndërmarrë 
të gjitha masat dhe aktivitetet, me çka janë bërë shkelje të ligjit dhe akteve nënligjore. Si 
pasojë ishte sjellë aktvendim me të cilin drejtorit të shkollës së mesme i urdhërohet të ngritë 
procedurë për arsimtarin për lëshimet e vërtetuara, respektivisht për detyra pune të pakryera.

Avokati i popullit pas njohurive të marra për dhunë fi zike mes fëmijëve të vendosur në 
Entin për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjve në Topansko Pole, për shkak të mbrojtjes së 
të drejtave të fëmijëve, hapi lëndë me vetë iniciativë, ku përveç se u drejtua me shkrim tek 
kompetentët kreu edhe inspektim të drejtpërdrejtë në këtë ent. Si pasojë dërgoi sugjerim tek 
ministresha e punës dhe politikës sociale, meqenëse konstatoi mungesë të kujdesit adekuat 
për fëmijët e vendosur në ent, në kuptim të sigurimit të mbikëqyrjes së përhershme ndaj tyre, 
duke pasur parasysh gjendjen e tyre dhe kërkoi të ndërmerren masa dhe aktivitete për sigurim 
të plotë të entit, posaçërisht gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes, kur prezenca e personelit 
të punësuar është shumë më e vogël. 

Gjithashtu Avokati i popullit sugjeroi që Ministria të ndërmerr masa dhe përmes mbikëqyrjes 
në entin e përmendur publik të verifi kohet mënyra e funksionimit dhe organizimit të brendshëm 
të punës së Entit, të shqyrtohen rrethanat në të cilat ka ndodhur incidenti në të cilin morën 
lëndime të dukshme dy shfrytëzues, ndërsa mandej asnjë i punësuar nuk ishte në afërsi. Si 
pasojë, kërkoi të ndërmerren masa për sanksionimin e lëshimit të personave zyrtarë dhe masa 
për kujdes adekuat dhe të tërësishëm dhe mbrojtje të fëmijëve në këtë Ent publik.

Përndryshe, hulumtimi për dhunën mes moshatarëve tregoi se e njëjta është prezente në 
numër të madh të shkollave fi llore, që sugjeron se është e nevojshme të veprohet shpejtë me 
qëllim të parandalimit të pasojave të dëmshme, por edhe të kyçen (bashkëpunim i ndërsjellë) 
familjet, institucionet edukativo – arsimore dhe bashkësitë lokale. Sipas Avokatit të popul-
lit rëndësi të madhe ka edukimi i të rinjve për sjellje jo të dhunshme, ndërsa shkollat fi llore 
të ndërmarrin masa për njoftim me liritë themelore dhe të drejtat dhe obligimet e fëmijëve, 
edukimin e fëmijëve, arsimtarëve, prindërve dhe personave zyrtarë për respektim konsekuent 
të të drejtave të fëmijëve dhe për obligimin e të gjithëve për respektimin e të drejtave të të 
tjerëve.

Në lidhje me masën e verifi kuar – Ministria e arsimit dhe shkencës e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe Qyteti i Shkupit të ndër-
marrin masa për përforcimin e kapaciteteve të shërbimeve profesionale dhe kuadrit 
arsimor për njohjen dhe paraqitjen e rasteve të dhunës, keqpërdorimit dhe mos-
përfi lljen e fëmijëve, si dhe masa për eliminimin e dukurisë së sjelljes së dhunshme 
mes nxënësve, është sjellë Ligj i ri mbi arsimin fi llor, në të cilin në nen të posaçëm 
është rregulluar obligimi i çdo të punësuari për mbrojtje të integritetit të fëmijëve 
dhe ndalesë për maltretim fi zik, psikik dhe seksual dhe dënim të nxënësit për veprim 
dhe sjellje nënçmuese. Gjithashtu, me nen të posaçëm është vërtetuar obligimi për 
drejtorin e shkollës për paraqitjen e çdo forme të dhunës, keqpërdorimit dhe injor-
imit të kryer nga nxënës. 
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Avokati i popullit, që në fi llim të kësaj periudhe raportuese pas njohurive të marra nga 
mediumet për shpallje të epidemisë së fruthit, konform kompetencës së vet hapi procedurë 
me vetë iniciativë. Veprimi ishte në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në bazë të 
mbrojtjes shëndetësore, duke pasur parasysh shkrimet e medieve se në Poliklinika kontrolle 
kryen vetëm një mjek, respektivisht se nuk ka pediatër specialist. Mandej, në vazhdimësi e 
përcjellte gjendjen me qëllim të respektimit konsekuent dhe zbatimit të standardeve vendore 
dhe ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, posaçërisht për obligimin që çdoherë të veprohet 
në interesin më të mirë të fëmijës dhe fëmija të marrë nivel më të lartë të mbrojtjes shën-
detësore. Në këtë kontekst, kërkoi dhe sugjeroi për nevojën e reagimit urgjent për rritjen e 
numrit të personelit mjekësor dhe hapjen e pikave të nevojshme pediatrike, për mbrojtje shën-
detësore të fëmijëve pa pengesa. 

Duke vepruar sipas parashtresave për udhëzim të fëmijës në mjekim jashtë vendit, Avokati 
i popullit intervenoi për mbrojtjen e të drejtës së fëmijës i cili vuan nga sëmundje e rrallë për 
mjekimin e të cilit në shtet nuk kishte qendër speciale dhe Fondit për sigurim shëndetësorë i 
sugjeroi për nevojën e ndërmarrjes së aktiviteteve dhe veprimeve për ta udhëzuar për mjekim 
jashtë vendit ku edhe funksionon enti i vetëm shëndetësorë në të cilin fëmija paraprakisht 
është mjekuar. Sugjerimi ishte pranuar dhe fëmija e realizoi të drejtën.

Përveç të theksuarës, Avokati i popullit intervenoi për marrjen e mendimit konziliar nga 
institucionet shëndetësore kompetente për shërim jashtë vendit dhe në këtë drejtim i ndërmori 
aktivitetet e nevojshme dhe konform kompetencës së vet deri tek institucionet adekuate shën-
detësore dërgoi kërkesa të veta për informacione dhe të dhëna, duke sugjeruar për nevojën 
e trajtimit adekuat shëndetësor të fëmijës dhe gjithsesi sjellje të mendimit për shërim jashtë 
vendit me çka institucionet u përgjigjën për të ndërmarrat.

Avokati i popullit me vetë iniciativë, ndërsa në lidhje me njohuritë nga mediumet se tek 
dy fëmijë dhe edukatore është vërtetuar prezenca e bakteries “MRSA” ndërmori veprime dhe 
kërkoi nga Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor të verifi kojë gjendjen përmes in-
spektimit të drejtpërdrejtë. Pas masave të ndërmarra nga ana e këtij organi ishin verifi kuar 
masa parandaluese për pastrimin e objekteve, mirëmbajtje të rregullt të higjienës së lokaleve, 
dezinsektim të rregullt, dezinfektim dhe deratizim, ajrosje të lokaleve, mirëmbajtje të rregullt 
të enëve për ngrënie, lojërat në kopshte, higjienë të rregullt të fëmijëve etj.

Në lidhje me të drejtën e mbrojtjes shëndetësore, Avokati i popullit veproi sipas kërkesës 
së një grupi të prindërve të nxënësve nga një shkollë fi llore e Shkupit në të cilën shprehnin 
pakënaqësi për shkak të hapësirës johigjienike dhe kontrollës sistematike shëndetësore të 
pasiguruar për fëmijët e tyre në Dispanzerin shkollorë “Shuto Orizari”. Për shkak të shqyrtimit 
të pohimeve të prindërve ishte parashtruar Kërkesë tek Inspektorati shtetërorë sanitar dhe 
shëndetësor, tek drejtori i Ambulancës Shuto Orizari, si dhe tek drejtoresha e shkollës fi llore në 
të cilën mësonin fëmijët. Aktiviteti i procedurës rezultoi me vendim që në të ardhmen kontrollet 
sistematike dhe vaksinimi i rregullt i fëmijëve të kryhen në lokalet e Poliklinikës “Çair”, që në të 
vërtetë ishte edhe kërkesë e Grupit të prindërve.

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve

Për shkak të mbrojtjes së të drejtës për të ardhura fi nanciare për fëmijë, Avokati i popul-
lit intervenoi sipas një numri të vogël të parashtresave në të cilat sugjerohej për shkelje të së 
drejtës për ndihmë fi nanciare të njëhershme për fëmijë të parë dhe të dytë të lindur të gjallë, si 
dhe të drejtën për shtesa prindërore për fëmijë të tretë për prindër në rast kur ndodhë vdekje 
tek bartësi i të drejtës. Duke vepruar sipas kërkesave të qytetarëve Avokati i popullit u drejtua 
tek EP Qendrat ndërkomunale për punë sociale kompetente, si dhe tek Ministria e punës dhe 

E drejta e fëmijëve për të ardhura fi nanciare 
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Gjatë këtij viti Avokati i popullit në sferën e të drejtave të fëmijëve veproi sipas gjashtë 
lëndëve lidhur me regjistrimin e tetë fëmijëve në evidencën amë të të lindurve. Duke vepruar 
sipas këtyre lëndëve Avokati i popullit konstatoi se ende nuk është tejkaluar problemi me fëmi-
jët lindja e të cilëve nuk është regjistruar në regjistrin amë për të lindurit, (juridikisht të paduk-
shëm), me çka iu pamundësohet qasje dhe realizim i të drejtave të garantuara me Konventën 
për të drejtat e fëmijëve.

Respektivisht, në një pjesë të parashtresave u vërtetua se para më shumë viteve nga 
ana e parashtruesve janë parashtruar kërkesa për regjistrim në regjistrin amë për të lindur për 
fëmijët, por regjistrimi nuk është kryer, me çka fëmijët nuk kanë identitet qytetarë, nuk kanë 
numër amë dhe certifi katë nga regjistri amë i të lindurve, ndërsa parashtruesit nuk kanë kur-
rfarë njohuri se vallë parashtresa është fi lluar, se deri ku është ose cilat janë arsyet sipas të 
cilave Drejtoria nuk ju dorëzoi akt adekuat sipas kërkesave të tyre.

Avokati i popullit vërtetoi se pas thirrjes publike për personat të cilat nuk janë të regjistru-
ar në regjistrin amë për të lindur, në prill të vitit 2018 kanë parashtruar kërkesë për regjistrim 
plotësues në regjistrin amë për të lindur për fëmijët, pas kësaj nga ana e personit zyrtarë ishte 
plotësuar pyetësorë në të cilin i kanë shënuar të gjitha informacionet për nënën dhe fëmijët 
të cilët janë relevante për regjistrimin e tyre, por nga momenti i parashtrimit të kërkesës dhe 
plotësimit të pyetësorit kaluan më shumë vite, ndërsa vendim ende nuk është sjellur. 

Avokati i popullit tek Drejtoria për administrimin e regjistrave amë dërgoi sugjerim pa 
shtyrje të veprohet në rastet e regjistrimit të fëmijëve në regjistrin amë për të lindur, meqenëse 
në të kundërtën shkelen të drejtat e fëmijëve dhe pengohet realizimi i të drejtave themelore 
pa pengesa për mbrojtje sociale dhe shëndetësore, arsimim etj., duke rikujtuar dispozitat e 
Konventës për të drejtat e fëmijëve të Kombeve të Bashkuara sipas së cilës çdo fëmijë patjetër 
duhet të regjistrohet menjëherë pas lindjes dhe nenin 7 sipas të cilit fëmija ka të drejtë të em-
rit, të drejtë kujdesi, shtetësie dhe nëse është e mundur të dijë se kush janë prindërit.

Avokati i popullit, gjithashtu theksoi veprimin në kundërshtim me Ligjin mbi procedurën e 
përgjithshme administrative sipas të cilit procedura administrative në shkallë të parë e ngritur 
sipas kërkesës, përveç kur është e paraparë ndryshe me ligj, mbyllet në afat sa më të shkurtë 
të mundshëm, ndërsa më vonë në afat prej 30 ditëve nga dita e ngritjes së sajë. Afati fi llon të 
rrjedhë nga dita kur pala e ka parashtruar kërkesën me të gjitha dëshmitë të cilat ka qenë e de-
tyruar t’i parashtrojë. Njëherit, Ligji parasheh vazhdim të këtij afati, nëse kompleksiteti i lëndës 
e arsyeton atë, me ç’rast vazhdimi i është lënë periudhës që është e nevojshme të kryhet pro-
cedura në varshmëri nga kompleksiteti i lëndës, por nuk mund të jetë më e gjatë se 30 ditë.                         

Avokati i popullit, duke konstatuar shkelje të të drejtave të fëmijëve që të jenë të reg-
jistruar menjëherë pas lindjes në regjistrin amë për të lindur, me çka pamundësohet qasja 
e tyre dhe realizimi i të drejtave të garantuara me Konventën për të drejtat e fëmijëve dhe 
rregullativa tjetër juridike, kërkoi nga drejtori i Drejtorisë për administrimin e regjistrave amë 
informacione për rrjedhën e veprimit sipas kërkesave të palëve, duke sugjeruar se Drejtoria 
duhet pa zvarritje të veprojë sipas këtyre dhe rasteve tjera për regjistrim të fëmijëve në reg-
jistrin amë për të lindur dhe në mënyrë adekuate t’i njoftojë qytetarët për rrjedhën e proce-
durës, problemet eventuale, si dhe dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim, meqenëse 
në të kundërtën shkelen të drejtat e fëmijëve dhe pengohet realizimi i të drejtave themelore 
pa pengesa, ndërsa me mosrespektimin e afateve për sjelljen së aktit adekuat, qytetarët janë 
të penguar në mbrojtjen e mëtutjeshme të të drejtave para organeve / instancave adekuate. 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pjesëtarë të grupeve të margji-
nalizuara dhe cenuara

politikës sociale dhe në raste kur ishin plotësuar kushtet ligjore qytetarët e realizuan të drejtën 
ose ishin këshilluar që t’i ankimojnë vendimet e sjellura.
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Përndryshe, në lidhje me të drejtën e regjistrimit në regjistrin amë për të lindur 
Avokati i popullit në Raportin vjetor për vitin 2019 rekomandoi të ndërmerren masa 
sipas iniciativës së pranuar të Avokatit të popullit për ndryshime dhe plotësime të 
Ligjit mbi procedurën jashtë kontestimore dhe Ligjit mbi evidencën amë, nga ana e 
Qeverisë së RMV, me qëllim të lehtësimit të procesit të regjistrimit të personave të 
paregjistruar në regjistrat amë për të lindur. Deri në përgatitjen e këtij raporti nuk 
ishin ndërmarrë masa sipas masës së vërtetuar nga ana e Kuvendit sipas këtij re-
komandimi.

Avokati i popullit, duke e ndjekur gjendjen e fëmijëve me probleme edukative-sociale 
dhe sjellje të çrregulluar, në periudhën raportuese vizitoi EP për përkujdesjen e fëmijëve dhe 
të rinjve me probleme edukative – sociale dhe me sjellje të çrregulluar “Ranka Milanoviq” – 
Shkup, pastaj përgatiti Raport të posaçëm për gjendjet e konstatuara dhe rekomandoi tejka-
limin e dobësive të vërtetuara. Gjatë inspektimit në Ent ishin hasur kushte skajshmërisht të 
këqija dhe degraduese, nën çdo standard për vendosjen e fëmijëve dhe për këtë arsye Avokati 
i popullit i rekomandoi Ministrisë së punës dhe politikës sociale për shpërngulje urgjente të 
shfrytëzuesve në shtëpi të vogla grupore dhe realizim të procesit të deinstitucionalizimit, kon-
form Strategjisë kombëtare për deinstitucionalizim.

Edhe pse në periudhën e vizitës ishte planifi kuar shpërngulja e shfrytëzuesve, Avokati i 
popullit vërejti informim të pamjaftueshëm të shfrytëzuesve për procesin, si dhe mungesë e 
përgatitjeve gjithëpërfshirëse për tranzicion më të lehtë nga forma institucionale në atë join-
stitucionale të përkujdesit.

Pas shpërnguljes së fëmijëve nga ky ent në shtëpi të vogla grupore tek Avokati i popullit 
ishte dërguar ankesë nga një Grupë e vogël e qytetarëve nga lagjja e Vizbegut, me kërkesë që 
fëmijët të rivendosen në vend tjetër, duke theksuar se të njëjtit janë pa kujdes dhe mbikëqyrje.

Avokati i popullit në suaza të kompetencës së vetë inspektoi në shtëpinë e vogël grupore 
në të cilën ishte vendosur një pjesë e shfrytëzuesve nga EP “Ranka Milanoviq”, si dhe në do-
kumentacionin e shfrytëzuesve, bisedoi me persona përgjegjës për fëmijët dhe u konstatua se 
shtëpia e vogël grupore me pozitën e saj (në vendbanimin Vizbeg, komuna e Butelit) është në 
pajtueshmëri të plotë me Rregulloren ekzistuese për mënyrën, llojin dhe numrin e personave 
profesional për kujdesin e personave të vendosur, kushtet hapësinore dhe pajisjet për jetesë 
në shtëpi të vogël grupore. 

Avokati i popullit vlerësoi se pozita e shtëpisë është me rëndësi të veçantë për sigurimin 
e qasjes tek shërbimet themelore si dhe për sigurimin e mundësive për pranim dhe integrim 
të shfrytëzuesve në bashkësi. Kujdesin për fëmijët në shtëpinë e vogël grupore e realizojnë 
numër i mjaftueshëm i profesionistëve, ashtu që fëmijët kanë kujdes intensiv 24 orësh, res-
pektivisht i njëjti është në nivel të kënaqshëm, të gjithë të punësuarit në mënyrë profesionale 
dhe të përgjegjshme i plotësojnë detyrat e veta punuese.

Me qëllim të parandalimit të dukurive të këtilla të padëshiruara në periudhën e mëtutjeshme 
të deinstitucionalizimit, Avokati i popullit i rekomandoi ministrisë përkatëse në mënyrë obliga-
tive të ndërmerr masa për realizimin e përgaditjeve të domosdoshme për shpërngulje, si të 
shfrytëzuesve / përkujdesurve nga institucionet ashtu edhe të kuadrit të punësuar, krijimin e 
Planeve individuale për shpërngulje, në të cilët do të jenë të kyçur edhe vetë shfrytëzuesit, 
me ç’rast do të respektohet mendimi i tyre, si dhe informim të obligueshëm dhe sensibilizim të 
bashkësisë (rrethit më të ngushtë dhe më të gjerë) në të cilin do të shpërngulen shfrytëzuesit, 
me qëllim të sigurimit të rrethit i cili do t’i përkrahë dhe në të cilin do të pranohen mirë.

Pas masës së verifi kuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndër-
sa në lidhje me rekomandimin Ministria e punës dhe politikës sociale e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, Qendrat për punë sociale, Enti për aktivitete sociale, se-
cili në suaza të kompetencave, të ndërmarrin masa me qëllim që fëmijëve të cilët 
janë të përfshirë në sistemin e përkujdesit, para vendosjes së tyre të ju sigurohet 
ndihmë adekuate profesionale, përkrahje dhe përgatitje për pranim dhe përshtatje 
ndaj formës/mënyrës së re të jetesës, trajnime për prindërit kujdestarë dhe ndjekje 
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e raportit dhe veprimit me fëmijët, konstatim është se edhe më tutje ka nevojë nga 
ndërmarrja e veprimeve për realizim të plotë të këtij rekomandimi. 

Avokati i popullit, në këtë periudhë raportuese vazhdoi me përcjelljen e gjendjes së fëmi-
jëve në rrezik si grup i cenuar dhe për shkak të verifi kimit të gjendjes me realizimin e të 
drejtave të tyre, në qershor të vitit 2019, përsëri e vizitoi Entin ndëshkues – korrektues Burgun 
Ohër, ku tanimë disa vite funksionon Enti edukues korrektues Tetovë. Mandej është biseduar 
me drejtorin, të punësuarit si dhe me vetë të përkujdesurit.

Avokati i popullit, padyshim konstaton se edhe më tutje mungojnë profi le profesionale, 
si pedagogë special, edukatorë dhe rehabilitues, psikoterapeut (ndërsa sipas nevojës edhe 
persona tjerë profesional) persona të cilët do të mund të jepnin qasje më gjithëpërfshirëse 
(holistike) në trajtimin e fëmijëve. Mandej, nuk janë ndërmarrë kurrfarë masa për trajnime 
dhe përsosje të mëtejme të kuadrit dhe as nuk janë futur metoda të reja kohore për punë me 
fëmijët, prandaj procesi i resocializimit nuk është efektivë dhe nuk i jep rezultatet e pritura. 
Gjithashtu, nuk ka ndryshime as në lidhje me të drejtën e arsimimit dhe obligimit për vendosje 
të procesit të rregullt arsimor, si për arsimin fi llor ashtu edhe të mesëm edhe pse konform ligjit, 
arsimimi është obligativ dhe falas. Megjithatë, në vend të arsimit fi llor formal fëmijët sipas pro-
jektit kanë ndjekur program të përshtatur në gjuhën maqedonase dhe matematikë. Posaçërisht 
brengosëse është e konfi rmuara nga bashkëpunëtori i jashtëm – psikiatri i fëmijëve se fëmijët 
e Entit pranojnë terapi të fortë qetësuese dhe nevojiten kontrolle më të shpeshta nga ana e 
personave profesional – doktor specialistë neuropsikiatër / psikiatër për evaluimin e mundësisë 
për zvoglimin e dozave të terapisë mjekësore për fëmijët. Konstatim është se nuk i kushtohet 
vëmendje gjendjes psikike, e as që ka qasje multidisciplinare në trajtimin e fëmijëve.

Si pasojë, Avokati i popullit Raportin e posaçëm nga vizita dhe inspektimi në këtë Ent 
edukues përmirësues e dërgoi tek organet kompetente (Ministria e drejtësisë – Drejtoria për 
ekzekutimin e sanksioneve, drejtorit të Burgut Ohër, Ministria e arsimit dhe shkencës, Minis-
tria e shëndetësisë), me rekomandime konkrete për secilën nga dobësitë e vërtetuara, duke 
përfshirë edhe intensifi kimin e aktiviteteve ndërtimore dhe ndërmarrjen e të gjitha masave të 
nevojshme për shkak të përfundimit fi nal të ndërtesës dhe lëshimit në funksion të EEP-së të ri.

Pas rekomandimeve të dhëna, në fund të vitit raportues është dërguar njoftim se janë 
ndërmarrë masa dhe në EEK Tetovë janë inkuadruar profi le të reja profesionale edhe atë 1 ped-
agog, 1 punëtor social, 5 edukatorë dhe 2 instruktorë të zejeve, se janë ndërmarrë masa për 
futjen e metodave të reja të punës me fëmijë në EEP, ndërsa nga muaji nëntor i vitit 2019 në 
bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës dhe UNDP është fi lluar realizimi i edukimit 
fi llor me fëmijë nga EEP. Mes tjerash është njoftuar se në rrjedhë është renovimi i banjove dhe 
nyjeve sanitare, se ndërmerren masa që fëmijët të shfrytëzojnë kohën e lirë në mënyrë racion-
ale, me inkuadrimin e tyre në aktivitete sportive dhe kreative, ndërsa në lidhje me programet 
individuale të resocializimit dhe trajtimit të fëmijëve do të ndërmerren masa për përkryerjen e 
mëtejme të tyre. 

Gjatë periudhës raportuese Seksioni për mbrojtje të të drejtave të fëmijëve dhe person-
ave me aftësi të veçantë, ka vepruar sipas 24 parashtresave për mbrojtje të të drejtës së fëmi-
jëve dhe personave me nevoja të veçanta, në lëmi të ndryshme. Njëherit, shkaki i shqyrtimit të 
gjendjeve të kësaj kategorie të qytetarëve, janë zbatuar hetime si aktivitete jashtlëndore me 
ç’rast janë pregatitur Raporte speciale, Rekomandime, Mendime dhe të tjera për përmirësimin 
e dobësive të konstatuara që janë dërguar tek organet kompetente.

Përkatësisht, prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta, shoqata të qytetarëve si dhe 
vet personat me nevoja të veçanta janë drejtuar me kërkesë deri te Avokati i popullit për të 
realizuar të drejtën për shkollim, mbrojtje shëndetësore, të drejtën për pension, kompensime 

Te drejtat e fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta
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shkaku i pengesave, të drejtat në sferën e marrëdhënies së punës, diskriminimit, por, gjithash-
tu kanë kërkuar mbrojtje të së drejtës për qasje deri tek shërbimet.

Seksioni për mbrojtje të të drejtave të fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta 
pranë Avokatit të popullit, në mënyrë aktive ka ndjekur procesin e sjelljes së Ligjit të ri për 
arsim fi llorë, në veçanti në pjesën e arsimit cilësorë dhe kaulitativ të fëmijëve me nevoja të 
veçanta në arsim të rregullt. Në këtë kontekst, u dërgua Mendim sipas Projekt-ligjit për arsim 
fi llor, ndërsa në mënyrë plotësuese në Debat publik në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut u paraqitën vërejtje sipas Projekt-ligjit dhe  u tregua për nevojën e përmirësimit të 
tij, për përfshirje efi kase të fëmijëve me pengesa në arsim të rregullt.

Për Avokatin e popullit shqetësues është fakti që për momentin ekziston vetëm një rreg-
ullore ligjore solide, por pa sjelljen e një Koncepti për arsim inkluziv dhe pa akte të nevojshme 
nënligjore, veçanërisht në pjesën e sigurimit të asistentëve arsimorë dhe personal, si një nga 
modalitetet e përkrahjes gjatë mësimit për nxënësit me nevoja të veçanta, me çka vihet në 
pyetje kualiteti i arsimit inkluziv që e sigurojnë nxënësit me nevoja të veçanta nëpër shkolla 
fi llore.

Ndaj, për këtë problem deri te Avokati i popullit janë dërguar parashtresa nga ana e 
prindërve dhe nga ana e Shoqatave të qytetarëve duke shprehur që në shkollat në territorin 
e qytetit të Shkupit, jo të gjithë nxënësve që kanë Mendim dhe rekomandim nga organi/trupi 
profesional u janë siguruar asistentë, edhe pse Ligji për arsim fi llor ua pranon këtë të drejtë. 
Me të njëjtin problem u ballafaquan dhe prindër të fëmijëve nga qytetet e tjera.

Avokati i popullit, në veçanti për çdo parashtresë është drejtuar deri te drejtoritë e shkol-
lave, komuna si dhe deri te Minsitria për arsim dhe shkencë, kurse në mënyrë plotësuese, 
shkaku i shqyrtimit të gjendjes për sigurim të asistentëve (arsimorë dhe personal) për fëmijët 
me nevoja të veçanta në përfshirje të arsimit të rregullt (fi llor) në rajonin e Shkupit, ka zbatuar 
hetime. Qëllimi i hetimit ishte për t’u vërtetuar nëse janë siguruar kushte për arsim inkluziv të 
fëmijëve me nevoja të veçanta nëpër shkollat fi llore komunale në teritorin e rajonit të Shkupit, 
ashtu siç është vërtetuar me Ligjin për arsim fi llor.

Rezultatet e pranuara nga 84 shkolla fi llore (nga gjithsej 90 shkolla) kanë treguar që 
për vitin vijues shkollor 2019/20, në shkollat fi llore komunale të rajonit të Shkupit  ka gjith-
sej 1236 nxënës me AAP, nga të cilët,159 (12%) janë nxënës të klasës së parë. Nga numri i 
përgjithshëm prej 1236 nxënësve, 513 prej tyre janë me nevoja të veçanta ( të vërtetuar me 
Gjetje dhe mendim nga organi profesional për vlerësim të shikimit dhe nivelit të aftësisë dhe/
apo me profi l funksional të fi tuar nga organi profesional i vlerësimit profesional për GB). Nga 
513 nxënës me aftësi të veçanta, gjithsej 71 janë nxënës të klasës së parë në vitin shkollorë 
2019/20.Për më tepër, 510 janë fëmijë me probleme të sjelljes apo probleme emocionale apo 
me vështirësi specifi kë gjatë mësimit. Nga numri i përgjithshëm i këtyre nxënësve 51 nxënës 
janë në klasë të parë në vitin shkollor 2019/20, 213 nxënës me prejardhje të pafavorshme 
socio-ekonomike, kulturore dhe/ose gjuhësore, me çka 37 nxënës janë regjistruar në klasë të 
parë në vitin shkollorë 2019/20.

Analiza e bërë mbi numrin e përgjithshëm të asistentëve të angazhuar aktual nëpër SHFK 
në teritorrin e rajonit të Shkupit, tregon që në 8 komuna ka asistent arsimorë/personal për 
mësim, përderisa në 9 komuna tjera, nuk ka të angazhuar asistent të tillë për përkrahje të 
fëmijëve me nevoja të veçanta. Asistent ka në 9 shkollat fi llore si vijojnë: Karposh, Gjorçe 
Petrov, Qendër, Butel, Gazi Babë, Saraj, Aerodrom dhe Kisela Vodë. Pastaj, numri i përgjith-
shëm i asistentëve të angazhuar për mësim për vitin shkollor 2019/20 është 139, nga i cili 
numër, 88 janë asistent arsimor kurse 51 prej tyre janë asistentë personal. Vetëm në komu-
nën e Karposhit në të gjitha shkollat ka asistent arsimor/personal. Në komunën e Aerodromit, 
Gjorçe Petrovit dhe Kisela Vodës nga të gjitha shkollat e  analizuara në territor të tyre, vetëm 
në një nga shkollat e këtyrë komunave nuk ka asistent, përdersia në shkollat tjera ka asistentë 
të tillë. Por, ka  dhe komuna të tilla ku është numri i vogël i shkollave tek të cilat ka asistent 
për mësim, si p.sh. komuna e Gazi Babës, Butelit dhe Sarajit, kurse 9 komuna (Ilinden, Çuçer 
Sandevë, Çair, Petrovec, Sopishte Zelenikovë, Shuto Orizarë, Haraqinë dhe Studeniçan) nuk 
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kanë asistent arsimor/personal.
Nga ana e ekipit për ndjekje të implementimit të Konventës pranë Avokatit të popullit, u 

përgatit dhe u dorëzua Mendim deri te ministri i arsimit dhe shkencës, ku potencohet rëndësia 
e mësimit inkluziv për arsimim kualitativ të gjithë fëmijëve, në veçanti të fëmijëve me nevoja të 
veçanta, si dhe avansimin e shoqërive inkluzive, paqëdashëse dhe të drejta. Në këtë kontekst, 
rekomandoi ndërmarrje të masave me qëllim që Minsitria për arsim dhe shkencë të pëfrshihet 
në zgjidhjen e problemeve të sigurimit të përkrahjes së parashikuar ligjore, të nxënësve me 
aftësi të veçanta në shkolla fi llore, si dhe të ndërmirren masa me qëllim të sigurimit të kushteve 
të nevojshme për zbatim të pandërprerë të inkluzimit të fëmijëve dhe arsimimit të tyre, që do 
të bazohet në interesin më të mirë dhe zhvillimin e plotë të nxënësit, në bazë të barazisë, dis-
ponueshmërisë dhe qasjes së shërbimeve mbështetëse të garantuara me ligj dhe në drejtim të 
përfshirjes më efi kase dhe thelbësorë të fëmijve me nevoja të veçanta. 

Lidhur me ankesat për transport falas të fëmijëve me nevoja të veçanta, Avokati i popul-
lit ka dërguar kallëzim deri te kryetari i Komunës së Kumanovës dhe Sektori për arsim për të 
ndërmarë të gjitha veprimet në drejtim të zgjidhjes së problemit me transportin pa pagesë të 
nxënësve me nevoja të veçanta, përfshirë dhe shoqëruesit e tyre.

Rast tjetër, duke vepruar sipas parashtresës të një prindi për pamundësinë e shfrytëzimit 
të transportit pa pagesë të personit me invaliditet trupor që shfrytëzon karrocë ionvalidore, 
Avokati i popullit u drejtua deri te Minsitria për arsim dhe shkencë dhe deri te Qyteti i Shkupit 
duke ua bërë me dije nevojën e bashkëpunimit për shqyrtim serioz të çështjes së sigurimit të 
panderprerë të shfrytëzimit të së drejtës për transport pa pagesë të nxënësve, të cilët shfrytë-
zojnë karrocë invalodore, me ç’rast nuk kanë mundësi për të shfrytëzuar transportin publik apo 
transportin e organizuar (furgon) nga Qyeteti i Shkupi. Njëherit, kërkoi të shqyrtohet mundësia 
e transferimit të mjeteve për transport për nevojat e nxënësve me invaliditet, që për nevoja 
specifi ke, shfrytëzojnë transport deri te shkolla dhe në shtëpi.

Avokati i popullit, në rastin konkret vërtetoi që Qyteti i Shkupit, për disa vite në vazh-
dimësi, realizon Programë për përdorim preferencial të transportit publik, nga personat me 
aftësi të veçanta, si dhe transport i organizuar, për fëmijët dhe studentët me aftësi të veçanta, 
nga shtëpitë deri te shkollat dhe fakultetet gjatë vitit shkollorë. Mëtej, transporti organizohet 
me gjithsej 8 autobusë për transport të personave me aftësi të veçanta dhe  transport të per-
sonave, të cilëve për lëvizje iu nevojitet karrocë invalidore, ndërsa është organizuar në pajtim 
me nevojat e shfrytëzuesëve dhe kapacitetin e veturave.

Përkundër një njoftimi të tillë, prindi i fëmiut me nevoja të veçanta, njoftoi që fëmiu i tij 
nuk mund të ndjek mësim të rregullt, shkaku i jofl eksibilitetit për shfrytëzim të transportit, për 
çka është i detyruar që transportin ta paguajë vet. 

Në këtë kontekst, Avokati i popullit kërkoi nga Qyteti i Shkupit të shqyrtohen mënyrat 
dhe mundësitë për rimbursim të mjeteve për transport, për raste kur nxënësit me karrocë in-
validore nuk mund të shfrytëzojnë transportin e organizuar shkaku i jokompatibilitetit nëmes 
nevojave specifi ke të nxënsësve, orarit mësimorë dhe orarit të organizuar për transport.

Duke vepruar sipas parashtresave për mbrojtje të të drejtave të personave me nevoja të 
veçanta në lëminë e shëndetësisë, Avokati i popullit intervenoi pranë Fondit për sigurim shën-
detësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Kërkesë që parashtruesve të parashtresës t’u 
mundësohet realizim i të drejtave për raste ku vërtetohet që janë siguruar dhe kanë plotësuar 
kushtet e nevojshme. Përkatësisht, për person me afëtsi të vaçantë, i cili, kërkoi ndihmë për 
realizimin e të drejtës për shërim jashtë shtetit, nga intervenimet e Avokatit të popullit u mi-
ratua Aktvendim për udhëzim dhe shërim në klinikën e Holandës, ndërsa rast tjetër, Avokati i 
popullit u drejtua deri te ISHP Klinika Universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, an-
estezion, reanimacion dhe shërim intenziv dhe qendra urgjente, me kërkesë për intervenim të 
shpejtë (realizim të një intervenimi operativ) shkaku i ashpërsisë së invaliditetit dhe sëmundjes 
kronike të personit me aftësi të veçantë, me ç’rast nga ISHP KU për TOARISHQU, u dha sqarim 
që personi do të ketë përparësi absolute dhe procedura do të përfundojë në fi llim të vitit 2020.
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Një pjesë e parashtresave të personave me aftësi të veçanta, ka të bëjë me pranimin e 
stazhit pensional dhe stazhit të benefi cuar, kurse për një rast u kërkua intervenim, shkaku se 
personi me aftësi të veçantë, që nga viti 2015, nuk mund të realizojë të drejtën e pensionit 
invalidor pasiqë nuk iu sqarua konkretisht cilin dokumentacion mjekësor duhet të sigurojë, me 
çka pas intervenimeve të Avokatit të popullit kërkesa u kompletua dhe procedura vazhdoi para 
komisionit kompetent.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të veçanta duke 
ndjekur zbatimin e nenit 9 të Konventës, e cila i referohet qasjes, e cila është parakusht për 
personat me aftësi të veçanta, të jetojnë të pavarur dhe plotësisht në mënyrë të barabartë 
të marrin pjesë në shoqëri, me qëllim të zbatimit të standardeve për qasje, iu kërkua Qytetit 
të Shkupit të ndërmerr veprime dhe masa për vendosjen e shtogjeve taktile pranë zyrës së 
Avokatit të popullit, si objekt i administratës, si dhe vendosje të sinjalizimit të dëgjueshëm të 
semaforëve në kalimin e këmbësorëve në rr.”11 Shtatori” dhe rr.”Maqedonia” dhe plan i kalimit 
të relievit. Për më tepër, bëri me dije që objektet me karakter publik duhet të jenë plotësisht 
të arritshme dhe të plotësojnë kushtet për shfrytëzim të pajisjeve të përdorura nga personat 
me aftësi të veçanta.

Sipas Avokatit të popullit, pushtetet qytetare duhet të kujdesen që gradualisht të bëjnë 
eliminimin e barierave për qasje deri tek objektet, mallrat dhe shërbimet me qëllim të sigurimit 
për qajse të plotë të  personave me pengesa në mënyrë të barabartë me qytetarët tjerë. 

Rrjedhimisht, pas njohurive të marra nga mjetet e informimit publik dhe rrjetet sociale, 
që afër 700 qytetarë të Komunës së Kumanovës, që shfrytëzojnë karrocë për lëvizje, përkatë-
sisht për realizimin e nevojave të tyre të përditshme, nuk mund të lëvizin nëpër rrugët e Ku-
manovës pasiqë infrastruktura nuk është e përshtashtme me nevojat e tyre, për këtë Avokati i 
popullit hapi lëndë me iniciativë të tij.

Sipas masave të ndërmarra vërtetoi paaritshmëri në rrugët kryesore nëpër qytetin e 
Kumanovës, për çka dërgoi kallëzim deri te Komuna e Kumanovës-Sektori për çështje ko-
munale infrastrukturë dhe komunikacion dhe mbrojtje të jetës, deri te Kryetari i Komunës së 
Kumanovës dhe Kryetari i Këshillit të Komunës së Kumanovës. Edhe pse nga organet e lartpër-
mendura Avokati i popoullit u njoftua që të njëjtit e pranojnë Sugjerimin dhe do të ndërmarrin 
të gjitha masat për sigurim të lëvizjes papengesë të personave me aftësi të kufi zuara dhe do 
të punojnë në zgjidhjen e një problemi shumëvjeçarë, me çka deri në përpilimin e këtij Raporti 
vjetor në terren nuk janë vërejtur ndryshime për sigurim të rrugëve qasëse, gjë që tregon 
që vetëm në mënyrë deklaruese është pranuar kallëzimi. Avokati i popullit edhe mëtej do të 
ndjek problemin e qasjes deri te objektet dhe gjendjen e lëvizjes pa pengesë të personave me 
aftësi të kufi zuara në hasëpira të hapura, dhe do të intrevenojë në përputhje me autorizimet 
përkatëse.

Shoqata e prindërve të fëmijëve me paralizë cerebrale në Shkup, kërkoi mbrojtje të të 
drejtave të fëmijëve të cilët vizitojnë Qendrën ditore, të vendosur në një Shoqаtë Urbane” 
Sllave Georgievski Shnajder”, në lidhje me transferimin e Qendrës ditore në kornizë të objek-
tit të ri të shkollës fi llore” Kiro Gligorov” në lagjen Kapishtec, me kërkesë fëmijët me paralizë 
cerebrale të qëndrojnë në një objekt të sigurar dhe të sigurt. Në mënyrë plotësuese, Shoqata 
kërkoi hapësira, ku momentalisht ndodhet objekti i Qendrës ditore, pas transferimit të fëmi-
jëve, i njëjti objekt të rezervohet për shfrytëzuesit e moshës mbi 18 vjet.

Duke veprur sipas parashtresës së parashtruar, Avokati i popullit kreu inspektim në hap-
sirat e Qendrës ditore të vendosur në Shoqatën Urbane ”Sllave Georgievski Shnajder”, për çka 
përpiloi Raport mbi gjendjen dhe kushtet për punë. Gjegjësisht, sipas veprimeve të ndërmarra 
Avokati i popullit vërtetoi që punët ndërtimore kishin përfunduar në objektin në Kapishtec me 
çka është bërë pranimi teknik i gjithë ndërtesës, derisa pajisja dhe mobilimi janë në proces e 
sipër. 

Në lidhje me kërkesën e marrjes dhe shfrytëzimit të hapësirave të tanishme të Qendrës 
ditore, Avokati i popullit bëri ndërhyrje ndaj Komunës Qendër dhe ndaj Ministrisë për punë dhe 
politik sociale, duke dhënë Mendim për shqyrtim të mundësisë për shfrytëzim të mëtejmë për 
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personat e rritur, të cilët shfrytëzojnë shërbime në këtë qendër.
Duke vepruar me inciative te vet, shkaku i analizimit të rrethanave për rastin dhunë fi zike 

në mes shfrytëzuesëve të IP Enti për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjëve Shkup, përfaqesues 
të Avokatit të popullit kryen vizitë të paparalajmëruar në institucionin, duke kryer inspektim 
në dokumentacionin e plotë si dhe kushtet për banim dhe trajtim të shfrytëzuesëve. Nga ins-
pektimi, Avokati i popullit konstatoi që rasti nuk është evidentuar në kohë në librin raportues 
me çka ngjarja deri në ditën e vizitës, nuk ishte raportuar pranë Qendrave kompetente për 
punë sociale, shkaku i mungesës për një kohë të punonjësit social. Njëherit, u kostatua se ka 
mungesë të personelit (kuadro profesionale dhe ndihmëse, në veçanti kujdestarë) gjë që jep 
një pasqyrë negative mbi cilësinë e kujdesit gjithpërfshirës të shfrytëzuesëve.

Për dobësitë dhe lëshimet e konstatuara mbi punën, Avokati i popullit dërgoi kallëzim deri 
te drejtori i IP Qendrës për reahbilitim të fëmijëve dhe të rinjve në Shkup, ndërsa deri te Min-
istria për punë dhe politik sociale lëshoi rekomandim për mënyrën e eliminimit të shkeljeve të 
kostatuara. Në mënyrë plotësuese, Avokati i popullit, për gjendjen e konstatuar me rekoman-
dime konkrete përpiloi Raport, të cilin e dërgoi deri te ministresha për punë dhe politik sociale.

KONSTATIME REKOMANDIME
• E drejta e marrëdhënieve personale dhe 

kontakteve të fëmijut me prindin, me 
të cilin nuk jeton, jo çdoherë realizo-
het papengesë, gjë që është në dëm të 
fëmiut dhe interesit të tij më të mirë. 
Qendrat për punë sociale nuk ndërmar-
rin masa në kohë, për parandalimin e 
paraqitjes së rezistencës tek fëmija për 
të parë prindin, shpeshherë në mënyrë 
jo të drejtë dhe jo të plotë vërtetohet 
gjendja faktike në familjet me marrëd-
hënie të prishura, që rezulton pakënaqë-
si tek njëri prind. Përskaj kësaj, Qendrat 
për punë sociale nuk kanë instrumente 
efi kase për zbatimin e aktvendimeve të 
veta mbi vizitat.

• E cenuar është e drejta për arsim të një 
numri të konsiderueshëm, që për shkak 
të imunizimit jo të plotë kanë mbetur 
jashtë bankava shkollore.

• E drejat e mësimit inkluziv të fëmijëve 
me nevoja të veçanta arsimore me 
rregullore ligjore solide, por pa kushtet e 
nevojshme për realizim praktik në shkol-
lat fi llore.

• Dhuna nëmes moshatarëve (fi zike, emo-
cionale dhe verbale) është e pranishme 
në një numër të madh të shkollave fi l-

• Të ndërmerren masa për ndryshime 
dhe plotësime të Ligjit për familje, për 
rregullim të qartë, konciz të së drejtës 
së fëmijëve, për të realizuar të drejtën 
e kontakteve të qeta me të dy prindërit 
rregullisht, gjithmonë duke pasur para-
sysh interesin e fëmijës, përcaktim 
të kompetencave dhe masave të çdo 
organi të involvuar në mundësimin e 
kësaj të drejte të fëmijëve, por dhe 
mekanizëm për zbatimin efi kas të akt-
vendimeve për t’u parë fëmiu me prin-
din, me të cilin nuk jeton.

• Të gjendet një zgjedhje përkatëse që 
çdo fëmijë, në mënyrë të drejtë t’a 
realizon të drejtën për shkollim, dhe në 
këtë kontekst fëmijët që kanë mbetur 
të paregjistruar të përfshihen në proce-
sin arsimorë.

• Miratim urgjent të nënakteve të nevo-
jshme ligjore për përfshirje të fëmi-
jëve me pengesa në mësim të rregullt, 
sigurim të kuadrove profesionale dhe të 
duhura për mbeshtetje të nxënësve me 
nevoja të veçantë arsimore dhe kushtet 
materialo-teknike në të gjitha shkollat 
duke larguar barierat arkitektonike.

• Ngritje e vetëdijes dhe vendosje e 
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lore, gjatë së cilës, arsye më të shpeshta 
janë keqkuptimet dhe jotoleranca tek 
nxënësit, apo statusi social, familjarë 
dhe përfaqësimi etnik. Përkudër asaj që 
shkollat kanë Programe për mbrojtje nga 
dhuna, të njëjtat nuk ndihmojnë mjaf-
tueshëm në mbrojtjen nga dhuna nëmes 
nxënësve.

• Fëmijët, lindja e të cilëve nuk është 
regjistruar në librat amë të të lindurve, 
mbeten ligjërisht të paparë për shtetin, 
pa mundësinë e qasjes dhe realizimin e 
së drejtës së garantuar me Konventën e 
të drejtave të fëmijëve.

• Në IP Entin për rehabilitim të fëmijëve 
dhe të rinjve në Shkup ka mungesë per-
soneli (kuadër profesional dhe ndihmës, 
kujdestarë), që paraqet një pasqyrë 
negative mbi kualitetin e kujdesit në 
tërësi të shfrytëzuesve, gjë që rezulton 
me ikje dhe dhunë mes shfrytëzuesëve.

• Procesi i deinstitucionalizimit është në 
proces të plotë, pa masa të ndërmarra 
paraprakisht dhe përgatitje të duhura 
mbi transferimin, pa mos informuar 
shfrytëzuesit/mbrojtësit e institucioneve, 
kuadrot e punësuara, por dhe mungesë 
informacioni të shoqërisë.

• Pas katër viteve, fëmijët mbrojtës të 
SHEK në Tetovë janë akoma të vendosur 
në institucion ndëshkuese korrektuese, 
pa përshtatje efi kase sociale dhe mundë-
sisë së resocializimit.

bashkëpunimit të ndërsjellë dhe verpi-
mit në familje, institucionet edukuese-
mësimore dhe bashkësive lokale për 
parandalimin dhe zvoglimin e sjelljes së 
dhunshme tek fëmijët.

• Ministria e drejtësisë të veprojë ndaj 
ndryshimit të Ligjit për procedurë 
jokontestuese dhe Ligjit për regji-
strin amë, në përputhje me iniciativën 
e pranuar nga Avokati i popullit për 
regjistrim plotësuese të lindjeve në 
librin amë të të lindurve.

• Punësim të kuadrit të nevojshëm profe-
sional (edukatorë special, rehabilitues, 
kujdestarë, mjek e ngjashëm) dhe 
përmirësim të cilësisë së shërbimeve 
ndaj fëmijëve dhe të rriturve me nevoja 
të veçanta, si shfrytëzues të Entit për 
rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjve.

• Në mënyrë të vazhdueshme të ndjeket 
gjendja e pranimit të fëmijëve me sjel-
lje shqetësuese në shtëpitë e grupeve 
të vogla nga ana e bashkësisë (rethinës 
së ngushtë dhe të gjërë), me çka si 
rrjedhojë të bëhet ndërhyrje shkaku i 
sigurimit të një mjedisi mbështetës.

• Të ndërmerren masa për punë inten-
zive në lidhje me aktivitetet ndërtuese 
dhe ndërmarrje të të gjitha masave 
të duhura në lidhje me përfundimin 
e ndërtimit dhe lëshimit në përdorim 
të objektit të ri të SHEK, me ç’rast do 
të sigurohen kushte për realizim të të 
gjitha të drejtave të fëmijëve të vendo-
sur në këtë institucion.
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Këtë vitë raportues është i vogël numri i parashtresave të qytetarëve në lidhje me të 
drejtat e Arsimit sipëror, me çka një numër i madh i parashtresave kanë të bëjnë me nostri-
fi kimin dhe еkuivalencën e diplomave, zvarritje të procedurave pranë organit të shkallës së 
parë dhe të dytë, regjistrimin në institucionet e arsimit sipëror, transferit nga institucionet  tjera 
të arsimit sipëror dhe ngjashëm.

Avokati i popullit, nga procedimi sipas këtyre parashtresave, vërtetoi që për këtë periudhë 
raportuese, Ministria e arsimit dhe shkencës jo vetëm që nuk ka vepruar sipas kërkesave të 
qytetarëve, por, njëherit edhe sipas kërkesave të Avokatit të popullit, për marrje të informat-
ave, sqarimeve dhe dëshmive në lidhje me pohimet në parashtresë nga ana e qytetarëve, për 
çka Avokati i popullit ishte i penguar në zbatimin e kompetencave për sa i përket realizimit 
efi kas të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

Për mosprocedim të organeve në përbërje të kësaj Ministrie, me informatë të veçantë 
për pengesë të punës, u njoftua ministri për arsim dhe shkencë, por për një pjesë të parash-
tresave nuk kemi përgjigje, me çka gjendja mbetet e pandryshuar, me ç’rast Avokati i popullit 
nuk pati mundësi që në mënyrë të plotë dhe objektive të vërtetojë gjendjen sipas pohimeve të 
qytetarëve të paraqitura në parashtresë.

Për tejkalimin e këtij problemi, nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonsië 
së Veriut, u vërtetua masa “Ministria për arsim dhe shkencë e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, të njoftojë dhe të obligojë organet në përberje të saj, mbi detyrimet 
për bashkëpunim me Avokatin e popullit, dhe në këtë kontekst, të bëjë dërgimin e 
përgjigjeve të  nevojshme në afatin e parashikuar, shkaku i punës pa pengesë si dhe 
mbrojtjes së realizimit efi kas në ushtrimin e të drejtave të qytetarëve-studentëve” 
por padyshim, nuk ka ndonjë ndryshim të mirëfi lltë. 

Nga ana tjetër, Avokati i popullit, gjatë intervenimeve pranë Komisionit shtetëror për ven-
dosje në procedurë administrative dhe procedurë në sferën e marrëdhënies së punës në shkallë 
të dytë, sipas ankesave të parashtruara të qytetarëve vërtetoi që organi i shkallës së parë 
(Minsitria për arsim dhe shkencë) nuk vepron sipas kërkesave të organeve tjera. Shembull, 
duke vepruar sipas lëndëve për zvarritje të procedurës sipas ankesës, nga përgjigja e dërguar 
nga komisioni në shkallë të dytë, Avokati i popullit vërtetoi që ankesa është marrë në proce-
dim, mirëpo shkaku i nevojës së rregullimit administrativ nga organi në shkallë të parë, t.e. 
Minsitria për arsim dhe shkencë, Komisioni ka qenë i penguar për të vepruar sipas ankesave. 
Duke pasur parasysh faktin që organi  i shkallës së parë, Ministria për arsim dhe shkencë nuk 
veproi sipas kërkesave për renditje administrative, Komisioni ka qenë i detyruar për tu drejtuar 
deri te Inspektorati shtetëror adminsitrativ, me qëllim të ndërmarrjes së masave në përputhje 
me kompetencat e përcaktuara më Ligjin për inspektim administrativ, përkatësisht, të obligojë 
organin e shkallës së parë për të dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm. Në këtë rast, është 
dashur të kalojë një vit i plotë, për t’u vepruar për sjellje të një aktvendimi sipas ankesës.

Problem tjetër, për të cilin u kërkua mbrojtje nga Avokati i popullit, është edhe kalimi i 
afateve për veprim nga ana e Kimisionit për ekuivalencë dhe pranim të kualifi kimeve të ar-
smimit të lartë. Avokati i popullit sipas këtyre parashtresave u drjetua pranë Sektorit për arsim 
sipëror-Departamentit për ekuivalencë për pranim të kualifi kimeve të huaja të arsimit sipëror, 
por nga ana e tyre, nuk është dërguar asnjë përgjigje edhe pas dërgimit të një informate për 
pengesë të punës deri te personi udhëheqës i kësaj ministrie.

TE DREJTAT E ARSIMIT TË LARTË
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Minsitria e arsimit dhe shkencës dhe 

organet në përbërje të këtij organi vazh-
dojnë me praktikat negative të mos-
veprimit sipas kërkesave të qytetarëve 
por edhe sipas kërkesave të Avokatit të 
populllit, ose me dërgim të njoftimeve 
me përmbajtje formale.

• Ministria për arsim dhe shkencë e Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, në 
mënyrë serioze të veprojë sipas anke-
save të Avokatit të popullit, dhe në këtë 
kontekst të dërgojë përgjigje thelbësore 
dhe të plota në afatin e kërkuar, shkaku 
i mbrojtjes së të drejtës efi kase dhe 
realizimit të të drejtave të qytetarëve.

 Në periudhën raportuese, krahasuar me vitin e kaluar, është shënuar zvogëlim i num-
rit të parashtresave të parashtruara (282 në vitin 2019, 335 në vitin 2018) për cenim të së 
drejtës në këtë lëmi. Më tej, numër më i madh i parashtresave (68) kanë të bëjnë me cenimin 
e së drejtës në procedurën për punësim, pastaj, për pagesë të pagës dhe kompensimeve të 
tjera (19),11 parashtresa kanë të bëjnë me procedurë sipas ankesave dhe kundërshtimeve, 
në numër të vogël me procedurë disiplinore, si dhe parashtresa në të cilat parashtruesit  kanë 
kërkuar këshillë juridike nga Avokati i populllit.

Në procedurat për punësim, gjatë përzgjedhjes së kandidatëve, parashtruesit tregojnë që 
në  konkurset e shpallura, shpeshherë nuk përzgjidhen kandidatët më të mirë, përkatësisht, 
kandidatët me kompetencë më të mirë, ndërsa punëdhënësit në përgjigjet e tyre thirren në të 
drejtën diskrecionale të përzgjedhjes. Avokati i popullit , sikur vitet  tjera, edhe këtë vitë kon-
staton mënyrën e praktikimit të së drejtës diskrecionale gjatë përzgjedhjes së kandidatit/tëve 
për punësim nga punëdhënësit, jo çdoherë rezulton me përzgjedhje të kandidatit me kompe-
tenca më të mira.

Për sa u përket ankesave lidhur me procedurat për avansim të punësuarve në IPK-Burgu 
Shkup, Avokati i popullit me kërkesë për njoftim, sqarim, informatë dhe dëshmi u drejtua deri 
te Institucioni penalo-korrektues Burgu në Shkup, por nga njohuritë që për çështjen e njëjtë, 
nga ana e Inspektoratit administrativ shtetëror është kryer mbikqyrje e jashtëzakonshme ins-
pektorale, me ç‘rast u drejtua edhe te ky organ dhe  kërkoi të veprohet në pajtim me dispozitat 
e Ligjit për inspektim adminsitrativ, sipas së cilit, heqjen e mangësive në punë e urdhëron ins-
pektori, me aktvendim, në të cilin janë të përcaktuara afatet për ekzekutimin e tyre. Kërkesa e 
Avokatit të popull nga ana e Inspektoratit shtetëror për arsim u pranua me ç’rast u soll një ak-
tvendim i tillë, dhe të punësuarit e avansuar, në mënyrë të pabazë me aktvendime janë kthyer 
në pozitat e tyre të përparme, kurse institucioni u dënua me para.

Mbrojtje e të drejtave në sferën e marrëdhënies së punës u kërkua edhe nga të punësu-
arit në Ministrinë për punë të brendshme, në lidhje me lëshimin e Urdhëresave për kryerje të 

MARRËDHËNIET E PUNËS
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punëve urgjente, joshtyrëse dhe specifi ke. Duke pasur parasysh pohimet dhe dokumentacionin 
e bashkangjitur nga parashtruesit, Avokati i popullit konstatoi se u jepen Urdhëresa për ekze-
kutim të punëve urgjente dhe specifi ke, që padiskutim janë të përcaktuara në Ligjin për punë 
të brendshme, si mundësi për ministrin apo personin në pozitë udhëheqësе të autorizuar nga 
ana e tij, por fakti që këto urdhëresa lëshohen pas përfundimit të 30 ditëve, në vazhdimësi 
periudhë e gjatë kohore, padyshim sjell nën pyetje arsyetimin  e këtyre urdhërave. Duke kon-
statuar cenim të së drejtës në sferën e marrëdhënies së punës, në këto raste, Avokati i popul-
lit tregoi për nevojën e respektimit të dispozitave të Ligjit për punë të brendshme, me të cilin 
është vërtetuar që “urdhëri mund të zgjatë më së shumti 30 ditë”.

Një pjesë e parashtresave, që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës për kompensim 
të harxhimeve të përfshira me punën, përkatësisht, për vdekje të punonjësit apo pjesëtarit të 
familjes së tij, po dhe me mospagesë të pagesës së ndarjes gjatë shkuarjes në pension. Re-
komandimet e dhëna të Avokatit të popullit, që kompensimet në lidhje me punën të paguhen në 
bazë të regulloreve ligjore, nga ana e punëdhënësit  u pranuan, me çka parashtruesit realizuan 
të drejtat e tyre, me përjashtim të një rasti, për të cilin Avokati i popullit  u njoftua se kërkesa 
nuk mund të pranohet nga shkaku se nuk është parashtruar në kohë, përkatësisht është par-
ashtruar 18 muajë pas vdekjes së personit. Në rastin konkret, për Avokatin e popullit nuk ishte 
kontestues parashtrimi i vonuar i kërkesës, por fakti që, pas analizës së kryer të regullativës 
ligjore, Avokati i popullit konstatoit se në Marrëveshjen kolektive të IP ka dispozitë, me të cilën 
kushtëzohet pagesa e këtij kompensimi në para, në mënyrë që të drejtën për pagesë e ka  
anëtarë më i ngushtë i familjes, i cili është kujdesur për punëtorin, gjë që është në kundërshtim 
me ligjet, me të cilat është e rregulluar kjo e drejtë, për çka Avokati i  popullit rekomandoi për 
nevojën  e  harmonizimit të dispozitave të Marrëveshjes kolektive me regullativën ligjore në 
fuqi. Rekomandimi i Avokatit të populllit u pranua, përkatësisht, dispozita, me të cilën kjo e 
drejtë ishte e kushtëzuar, u fshi nga Marrëveshja kolektive.

Duke vepruar sipas parashtresave në lidhje me rritjen/nivelizimi e pagave në Ministrinë 
për kulturë, të parashtruara nga një grup puntorësh, të cilët ndjeheshin të pafavorizuar, pasiqë 
për një pjesë të kolektivit (aktorë, regjisorë, dramaturg etj) pagat janë nivelizuar me grupin e 
parë (teatrin), por jo edhe me atë të teknikës, edhepse të njëjtit kryejnë punën e njëjtë sikurse 
teknika e grupës së parë, Avokati i popullit shkaku i sqarimit të mënyrës së përllogaritjes së 
nivelizimit të pagave, kërkoi sqarim në bazë të të cilit Ligj/akti nënligjorë tek një numër i kon-
siderueshëm i punëtorëve, janë rritur pagat, kurse tek një numër i vogël i punëtorëve, pagat 
kanë mbetur të njëjta, për çka mbi ecurinë e procedurës nuk morri një përgjijge konkrete dhe 
të qartë nga ana  e Minsitrisë së kulturës.

Gjatë vitit raportues, në lidhje me parashtresat, në të cilat, parashtruesit tregonjë për 
shkelje të së drejtës gjatë procedimit të procedurës disiplinore, si lëndë specifi ke, që u prezan-
tua dhe në publik ishte rasti me inspektorin-udhëheqësin e seksionit për asim sipëror në Komi-
sionin shtetërorë për arsim, për çka Avokati i popullit, gjatë procedimit ndërmorri veprime më 
të rrepta ndaj organeve  kompetente shtetërore. Avokati i popullit vërejti që institucionet, tek 
të cilat intervenoi, në kohë dorëzuar shkresat/njoftimet, por pa përmbajtje thelbësore të el-
ementeve dhe informatave të kërkuara për çështjen e lëndës. Më tej, Avokati i popullit sipas 
masave dhe veprimeve të ndërmarra konstatoi mospërputhje të caktuara, përkatësisht pa-
drejtësi si në pjesën e procedurës disiplinore poashtu dhe në atë të procedurës së përfunduar 
të mbykëqyrjes inspektorale, për çka dërgoi Sugjerim për mënyrën e eliminit të shkeljeve të 
caktuara.

Gjegjësisht, Avokatii popullit konstaton që përgjatë debatit, Inspektorati arsimor shtetëror 
ishte i përfaqësuar nga autorizues-avokat, gjë që është në kundërshtim me dispozitat  e Ligjit 
për nëpunësit adminsitrativ, me çka në mënyrë eksplicite parashihet udhëheqje e një proce-
durë disiplinore sipas veprave të kryera, përkatësisht, kush e përbën komisionin disiplinorë 
dhe kush mund të merr  pjesë gjatë procedurës. Në mënyrë plotësuese u konstatua që disa 
herë personi kundër të cilit udhëhiqej procedura disiplinore ishte i ndaluar në daljen e tij, me 
ç’rast iu pamundësua të përgjigjej plotësisht në pyetjet për të dhënë një arsyetim të duhur. Për 
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më tepër, në lidhje me procedurën disiplinore u vërtetua që Inspektorati shtetëror për arsim 
ka sjell Aktvendim për shpallje të masës disiplinore-vendosje në vend pune, drejtpërdrejtë në 
nivel më të ulët, përpara se për të njëjtën të vendoset sipas ankesës së parashtruar deri te 
Agjencioni për adminsitratë, edhe pse konform ligjit, ankesa e vonon ekzkutimin e aktit të mi-
ratuar nga organi i shkallës së parë.

Gjatë ecurisë së mëtejme të procedurës u konstatua që shkelja apo cenimi i së drejtës 
së parashtruesit, ku dhe Agjencioni për administratë shprehet jokompetent për veprim sipas 
ankesës, edhe pse procedura udhëhiqej sipas Ligjit për nëpunësit administrativ, me çka par-
ashtruesi ka ndjekur këshillën juridike të dhënë në aktin administrativ të shkallës së parë, për 
çka Avokati i popullit dha sugjerim, i cili nuk u pranua.    

Pranë Avokatit të popullit u parashtruan parashtresa, në të cilat parashtruesit pohojnë 
për parregullsi operative, procedurale dhe ligjore  nga ana e Agjencionit për sigurim nacional, 
në lidhje me verifi kimin e plotë të të dhënave për lëshim të një sertifi kati për siguri në shkallë 
“sekret shtetëror”, për çka procedura është në vijim.

Në lidhje me masën e vërtetuar për forcim të profesionalizimit dhe pengimit 
të komoditetit të admisnitratës, me çrast do të rritej efi kasiteti i punës dhe besimi i 
qytetarëve, veprimmarrja sipas këtyre parashtresave vërteton që e njëjta nuk është 
implementuar në tërësi.

Ndërsa në lidhje me, masën e përcaktuar që punësimet përmes kontratave për  
kohë të caktuar të reduktohen në minimum, veçanërisht në fushat e ndjeshme siç 
janë arsimi dhe shëndetësia, Avokati i popullit nënvizon se në këtë periudhë rapor-
tuese, kishte reduktim të punësimeve me kontratë për kohë të caktuar, edhe pse 
si problem ende është i pranishëm, me çrast nuk janë të nënvizuara ca ndryshime 
thelbësore në lidhje me pengimin e keqpërdorimit të lirisë së veprimit të personave 
përgegjës..
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Punëdhënësit edhe me tej thirren në të 

drejtën diskreditive, gjatë përzgjedhjes 
së kandidatëve për punësim, por mënyra 
e praktikimit të kësaj të drejte jo çdo-
herë rezulton me përzgjedhje të kandi-
datit/tëve me kompetenca më të mira.

• Ministria për punë të brendshme u 
lëshon Urdhëresa të punësuarve për 
ekzekutim të punëve urgjente dhe 
specifi ke ne afat kohor prej 30 ditëve, 
por pas kalimit të këtij afati, përsëri jep 
Urdhëresë të re, kështu në kontuinitet 
prej 20, por edhe më shumë muajve, që 
padyshim sjell nën çështje arsyetimin e 
këtyre Urdhëresave.

• Institucione të caktuara, në vend që të 
veprojnë sipas sugjerimeve dhe reko-
mandimeve të Avokatit të popullit, për 
mënyrën e eliminimit të shkeljeve të 
kanstatuara, të njëjtit bëjnë komentimin 
e këtyre rekomandimeve dhe sugjeri-
meve.

• Kriter themelor gjatë përzgjedhjes së 
kandidatit në vend pune me afat të 
caktuar, pa përjashtim duhet të jetë 
profesionalizmi, cilësia si dhe kompe-
tenca e kandidatit.

• Të ndërmerren masa mbi respektimi 
e dispozitave ligjore, siç janë rastet e 
vendosjes së të punësuarëve në vend 
pune me afat të caktuar, poashtu edhe 
gjatë sjelljes së Urdhëresave për  kry-
erje të punëve urgjente dhe specifi ke.

• Organet e adminsitratës shtetërore, or-
ganet e njësive të vetqeverisjes lokale 
si dhe organet dhe organizatat tjera 
me karakter publik, duhet në mënyrë 
serioze të veprojnë sipas kërkesave, 
sugjerimeve, rekomandimeve  dhe in-
tervenimeve tjera  të Avokatit të popul-
lit, në mënyrë të rregullt të ndërmarrin 
masa dhe veprime për respektimin e të 
njëjtave, me qëllim të mbojtjes së të 
drejtave të qytetarëve.

Avokati i popullit duke ndejkur gjendjen në fushën e mbojtjes nga diskriminimi dhe për-
faqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve,  duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara 
për cenim të të drejtave të qytetarëve në sektorin publik, por edhe tek ato parashtresa që trego-
jnë marrëdhënie tendencioze nga persona udhëheqës nëpër ministritë, administratën publike, 
njësitë e vetqeverisjes lokale dhe ndërmarrjet publike të themeluara nga ana e vetqeverisjes 
shtetërore dhe lokale, në këtë periudhë raportuese edhe pse është zvogluar numri i parash-
tresave kostaton se dy herë më shumë janë rritur kërkesat  për mbrojtje nga shqetësimet në 
vendin e punës (mobing).

Nga të dhënat statistike, nga numri i përgjithshëm prej 60 parashtresave në lëminë, më 
të përfaqësuara janë lëndët që kanë të bëjnë me diskriminimin në sferën e marrëdhënies së 
punës, përkatësisht për shqetësim në vendin e punës (25 parashtresa), pastaj, parashtresa për 
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mbrojtje nga diskriminimi në bazë të përkatësisë etnike (11 parashtresa), ndërsa parashtresat 
tjera kanë të bëjnë me problematika tjera ligjore në bazë të diskriminimit.

Numër i madh i parashtresave në baza të shkeljes së të drejtave në sferën e marrëdhënies 
së punës, përkatësisht, ushtrimin e shqetësimit (mobingut) në vendin e punës, ishin shkaku i 
bazës politike apo statutore, gjë që tregon se nuk ka ndryshime domethënëse në lidhje me pro-
fesionalitetin e administratës publike, që në numër të madh është e politizuar, ku mes tjerave, 
rrjedh nga kuadro jopërkatëse, e cila kuadro vendoset të veprojë dhe menaxhojë me shërbimet 
publike dhe drejtoritë, njëherit dhe shkaku i angazhimi јo të plotë për krijim të një administrate 
publike profesionale.

Në bazë të lëndëve që u proceduan në baza të shqetësimeve në vendin e punës (mobing), 
numër i madh i parashtresave u parashtruan nga të punësuar në Ministrinë për punë të brend-
shme, ku u paraqitën ankesa shkaku i ricaktimit joligjor të urdhërave, por jo me aktvendim për 
shpërndarje, ricaktim, që zgjasin më shumë nga afati i parashikuar ligjor, që kanë të bëjnë me 
ricaktimin në vende pune jokompetente që rallëherë janë të dy shkallëve më poshtë nga thirja 
e pozitave ekzistuese në aktvendimet ekzistuese për caktim të qytetarëve-parashtruesit e par-
ashtresave. Gjatë verifi kimit të gjendjes faktike, Avokati i popullit sipas këtyre parashtresave 
konstatoi shkelje të të drejtave në sferën e marrëdhënies së punës dhe ushtrim të shqetësi-
meve në marrëdhënien e punës (mobig) nga ana e punëdhënësve, duke i vlerësuar si pohime 
të pabaza nga punëdhënësit, që në të gjitha lëndët mohonen pohimet lidhur me ushtrimin e 
shqetësimit në vendin e punës, me arsyetime që urdhërat jepen shkaku i nevojës së shërbi-
meve dhe të punësuarit, të cilëve iu janë dhënë në dorë urdhërat, kanë mbajtur pagën bazë, 
të cilën e kanë të vërtetuar me aktvendim për caktim në vend pune. 

Avokati i popullit potencon që te një numër i madh i lëndëve ku është konstatuar shkelje 
e të drejtave të policëve, të cilët janë parashtrues të parashtresave, dërgoi sugjerime dhe re-
komandime përkatëse, me çka kërkoi që punëdhënësi të eliminojë shkeljet e konstatuara dhe 
të vendos sistem të ligjshmërisë dhe barazisë në Minsitri. Nga shkresat e dërguara, vetëm tek 
një rast u pranuan rekomandimet tona, me ç’rast zyrtarë i lartë i policisë u caktua në vend pune 
përkatëse me lëshim të një aktvedimi për caktim që i përgjigjet thirjes dhe përvojës së tij.

Në periudhën raportuese, ekip nga zyra a Avokatit të popullit vazhdoi me veprime dhe 
aktivitete, që ishin të fi lluara në fund të vitit 2018, sipas parashtresës së parashtruar që kishte 
të bëjë me pohimet mbi diskriminim në baza etnike, gjatë zbatimit të procesit të testimit 
psikologjik të shpalljeve për pranim të ushtarëve profesional në përbërje të Armatës së Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë kontekst, ka ndjekur procesin e testimit psikologjik të 
shpalljeve për pranim të ushtarëve profesional në përbërje të armatës, duke përfshirë dhe ek-
spert-psikolog, të cilët kishin rolin e vlerësimit të cilësisë së testimit psikologjik dhe shfrytëzimit 
të metodologjise përkatëse të testimit-fazë e testimit, që është parakusht për vazhdim të kon-
trollave shëndetësore dhe eventualisht kontraktim të marrëveshjeve për punësim në Armatë.

Për më tepër, Avokati i popullit nuk vërtetoi ekzistim të pohimeve për ushtrim të diskri-
minimit në baza etnike, gjatë zbatimit të procesit të testimit psikologjik ndaj parashtruesit të 
parashtresës, por vërtetoi  mungesë dhe mospërputhje në lidhje me metodologjinë e vjetëruar 
dhe mënyrën e zbatimit të testimit. Gjegjësisht, në procesin e testimit nuk ka digjitalizim apo 
realizim elektronik të testimit, proces ky që do të largonte faktorin njeri dhe mundësinë e 
cenimit të të drejtave të caktuara të aplikantëve, për paragjykime të caktuara  apo ngjashëm. 
Njëherit, kostatoi që në procesin e testimit ka pyetje të vjetëruara që nuk përputhen me ar-
simimin e aplikantëve, përkatësisht me sistemin e tanishëm arsimor.

Sipas dobësive të vërtetuara, Avokati i popullit rekomandoi ndërmarrje të masave urgjente 
në drejtim të sigurimit të instrumenteve standardizuese për testim psikologjik, me qëllim të 
marrjes së të dhënave të vërteta dhe të besueshme nga testimi, futja e digjitalizimit në realizim 
e testimit, për të shmangur faktorin njeri, gjatë sjelljes së vendimeve dhe vlerësimit të testit, 
njëherit dhe ndryshim të rregullores nënligjore ekzistuese, me të cilën rregullohet zbatimi i 
procedurës për pranim të kadidatëve për ofi cer, përkatësisht nënofi cer, ushtarë profesional dhe 
personel civil në shërbimet e Armatës, rekomandim ky që u pranua nga ana e ministrisë me 
resor.
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Nga ana tjetër, duke vepruar sipas parashtresës së Shoqatës ”Polio Plus” nga Shkupi, 
për diskriminim në baza të nevojave të veçanta, në të cilën paraqitet ankesë për cenim të së 
drejtës për persona me hendikep, në sferën e aktiviteteve shërbyese gjatë procedurës së reg-
jistrimit të veturave. Avokati i popullit duke vepruar në mbrojtje të këtyre qytetarëve, konstatoi 
shkelje të të drejtave të tyre, si dhe shkelje në pjesën taksative të diagnozave në nenin 65 të 
Ligjit bazë për rrugë publike të vitit 2008, që mund të interpretohet si diskriminim në bazë të 
gjendjes mentale dhe trupore, pasiqë ligji parasheh diagnozë të vetme, por jo dhe gjendje e 
një kategorie të ndryshueshme. Shkaku i vërtetimit të një gjendje të këtillë, Avokati i populli 
dërgoi rekomandim deri te Ministria për transport dhe lidhje, duke ia bërë me dije nevojën e 
harmonizimit të ligjit ekzistues me Konventën e të drejtave të personave me hendikep, njëher-
it, rekomandoi mbajtje të një debati publik dhe mbledhje me shoqatat prezantuese, të cilat 
përfaqësojnë personat me hendikep, rekomandim ky i pranuar nga ana e ministrisë.

Gjatë vitit 2019, janë parashtruar dy parashtresa nga shërbyes adminsitrativ të punësuar 
në Ministrinë për fi nanca, të cilët paraqesin ankesë në lidhje me cenimin e të drejtave në sferën 
e marrëdhënies së punës, shkaku i procedurës për përcaktim në vend punë të papërshtashëm, 
përkatësisht, përcaktim në vende pune në sektore ku ata janë personat e vetëm me arsim jo 
të përshtashëm për çështjen e punës, e cila është e zakonshme për sektorin e përcaktuar. Njëri 
rast ka të bëjë me person që me profesion është ekonomist, por i përcaktuar në vend pune në 
njësi rajonale të Drejtorisë për çështje pronësore-juridike, përderisa, rasti tjetër, ka të bëjë me 
person  që është përcaktuar në vend pune në sektorin për Trezor-Seksioni për punë rajonale 
të trezorit. Në të dyja rastet është konstatuar që personat janë përcaktuar në pozita të papër-
shtatshme, si rezultat i ndryshimeve të bërë në aktin ekzistues për sistematizim të vendeve të 
punës në këtë minsitri, që nuk përputhet me metodologjinë e përshkruar  dhe me nevojat reale 
të sektorëve të veçantë të ministrisë, gjë që u verifi kua, për rastin e parë edhe nga Ministria 
për shoqëri informative dhe administratë.

Në lidhje me theksimin e lëndës së parë, Ministria për fi nanca, nuk e pranoi rekomandimin 
e Avokatit të popullit, për çka personi parashtroi padi përkatëse, për ushtrim të diskriminimit 
pranë gjykatës kompetente, derisa në rastin e dytë ende nuk kemi një përgjigje sipas rekoman-
dimit të dërguar, për eliminim të cenimeve të konstatuara, edhepse janë kaluar afatet e dhëna 
ligjore.

Avokati i popullit konform kompetencave të përcaktuara për ndjekje të zbatimit të për-
faqësimit të drejtë dhe përkatës në sektorin publik, në vitin 2019 përmblodhi të dhëna për 
numrin e përgjithshëm të punësuarve në bazë të përkatesisë etnike, për të punësuarit të pë-
caktuar në vende pune udhëheqëse dhe numrin e të punësuarve të përcaktuar në vende punë 
jo-udhëheqëse, por edhe për shkallën e tyre të arsimimit, e cila kërkesë u drejtua gjithsej deri 
te 1345 institucione/drejtori. Këto të dhëna janë kërkuar nga aspekti për zbatim të drejtë të 
parimit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në sektorin publik, 
si dhe për shkakun e vërtetimit të përcaktimeve të vendeve të punës sipas strukturës gjinore 
dhe shkallës së arsimimit.

Në suaza të punës jashtë lëndëve, Avokati i popullit vazhdoi me ndjekjen e rregullores 
për antidiskriminim dhe miratimin e Propozim Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskri-
minimi, proces ky që për 10 muaj kishte ngecur në shtëpinë ligjvënëse, dhe në këtë kontest, 
përshendet sjelljen e këtij Ligji dhe shpalljen e tij formale në Gazetën zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut. Përskaj së cekurës, përfaqësues nga Seksioni për mbrojtje nga dis-
kriminimi në mënyrë të vazhdueshme morri pjesë në ekipin e ekspertëve në punën e Trupit 
nacional koordinativ për ndjekje të gjendjeve me diskriminime, duke dhënë kontribut në pjesën 
profesionale dhe duke këmbyer informata nën kompetencë.

Pra, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, kon-
form dispozitave paraprake dhe përfundimtare, ndërpritet mandati i pjesëtarëve të Komsionit 
për mbrojtje nga diskriminimi, ndërsa vazhdojnë me punë deri në përzgjedhjen e anëtarëve 
të ri, por jo më shume së tre muaj, mirëpo, përbërja e re e këtij organi nuk u përzgjodh deri 
në fund të vitit 2019, për çka, praktikisht komisioni ishte jofunksional dhe qytetarëve u pa-
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mundësua realizimi i së drejtës për parashtrim të parashtresave mbi llojin e diskriminimit pranë 
Komisionit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, trup ky më i thirur për të vepruar 
sipas lëndëve për mbrojtje të qytetarëve nga diskrimiminimi në sektorin publik dhe ate privat.

Duke pasur parasysh faktin se nuk u bë përzgjedhje e anëtarëve të ri të komsionit, Avoka-
ti i popullit, shkaku i jomundësisë së realizimit të drejtave të qytetarëve dhe mbrojtjes së tyre 
nga diskriminimi paraqiti kritikë publike.

Në lidhje me masat e përcaktuara sipas rekomandimeve  në raportin vjetor të vi-
tit 2018, ndërsa në lidhje me qasjen për të ndërmarrë masa për ndryshim të Ligjit për 
vetqeverisje lokale, në drejtim të futjes së dispozitave për mbrojtje nga diskriminimi 
i të punësuarve në administratë, si dhe dispozitat për mbrojtje nga diskriminimi i 
qytetarëve si shfytëzues të shërbimeve, Avokati i popullit konstaton se nuk është 
ndërmarrë ndonjë hap nga ana e ministrisë me resor, përveç paraqitjes së tyre tel-
efonike jozyrtare te Avokati i popullit, në drejtim të qartësimit të rekomandimit tonë 
dhe marrjes së udhëzimeve për të vepruar më tej.

Sa i përket rekomandimit të dytë, për ndërmarrje të masave për harmonizim të 
regullores ligjore të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, për shkak 
të mbrojtjes, mund të konstatojmë që ky është një proces i stërzgjatur, për të cilin 
është parashikuar periudhë dy vjeçare e hyrjes në fuqi të Ligjit të cituar, masë kjo 
e cila fi lloi të zbatohet me ndryshimin e ligjeve të konstatuara dhe implementimin e 
dispozitave të caktuara, që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga diskriminimi.

Në lidhje me parashtresën e tretë, që ka të bëjë me mundësinë e përhapjes 
së kompetencave të shërbimeve inspektuese, për mbrojtje nga diskriminimi, por 
edhe zbatim të edukimeve të inspektorëve për njohje dhe trajtim të barabartë dhe 
shqetësime në marrëdhënie të punës, Avokati i popullit nuk pranoi asnjë infromatë 
për ndërmarrje dhe veprimarrje sipas së njëjtit, nga organet kompetente.

KONSTATIME REKOMANDIME
• Shqetësimet në vende të punës (mob-

ing) janë prezente në administratën pub-
like. Mundësitë për të provuar janë të 
dobëta në praktikë, që është një rezultat 
i dobësive të konstatuara, prezente në 
Ligjin për mbrojtje nga shqetësimet në 
vendin e punës.

• Shërbimet inspektuese, edhe këtë vitë, 
nuk vepruan ndaj konstatimit për traj-
tim të pabarabartë të parashtruesëve të 
parashtresave, për shkak të njohjes së 
dobët të tyre për materijen dhe prakti-
kat e konstatuara për diskriminim sipas 
bazave ligjore të vërtetuara.

• Një numër i madh i ligjeve duhet të jenë 
në harmonizim  me ligjin e ri për paran-
dalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, 
konform listës së ligjeve të konstatuara 

• Ministria për punë dhe politik sociale 
në mënyrë urgjente të ndërmerr masa 
për ndryshim të Ligjit për mbrojtje 
nga shqetësimet në vend pune, parasë 
gjithash, precizimit të asaj se kush 
mund të paraqitet në cilësinë e ndër-
mjetësit në procedurë, afatin e para-
shtrimit të kërkesës dhe udhëhehqjen 
e procedurës për ndërmјetësim, rolit 
të Inspektoratit shtetëror të punës në 
pjesën e zbatimit të ligjit dhe të tjera.

• Të ndërmerren masat për ndryshim të 
regullores ligjore ekzistuese sipas së 
cilës veprojnë të gjitha inspektoratet 
shtetërore në nivel lokal dhe shtetëror, 
në drejtim të rritjes së kompetencave 
të shërbimeve të tyre, me dispozita 
për prevencë dhe mbrojtje nga diskri-
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Parashtresat në lëminë e jurisprudencës, edhe këtë vit raportues, janë në numër të madh, 
me ç’rast qytetarët shpesh tregojnë që ballafaqohen me vështirësi të konsiderueshme gjatë 
realizimit të të drejtave të tyre, shkaku i stërzgjatjeve të procedurave pranë Gjykatës admin-
sitrative, gjykatat e shkallë së parë, gjykatat e shkallës së dytë, Porkuroria themelore, Këshilli 
gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe procedura për mbrojtjen e të drejtës për 
gjykim në afat të arsyeshëm, për të cilat, kompetente është Gjykata supreme e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.

Avokati i popullit, duke vepruar sipas këtyre parashtresave, konstatoi që edhe mëtej, 
Gjykata administrative është jofunskionale dhe nuk arrin të jetë një garancë për mbrojtjen e 
të drejtave të qytetarëve dhe sundimit të së drejtës. Vazhdon komunikimi i keq i organeve të 
administratës shtetërore me Gjykatën administrative, shkresat e lëndëve nuk dorëzohen në 
kohë, për çka zvarriten procedurat, kurse mbrojtja e të drejtave të qytetarëve pranë Gjykatës 
administrative është joefi kase. Mbetet e pandryshueshme gjendja në lidhje me vendosjen mer-
itore në konteste gjyqësore, nga ana e Gjykatës administrative, me ç’rast lëndët shume herë 
kthehen për rivendosje pranë organeve administrative, vendimet e të cilave janë kontestuese, 
dhe këto procedura zgjasin me vite apo me dekada. Gjithashtu, pranë Avokatit të popullit u 
parashtruan parashtresa, në të cilat qytetarët ankohen që Gjykata administrative ka vendosur 
dhe ka abroguar aktvendime konkrete, pa mbedhje paraprake të shkresave të lëndës, të nevo-
jshme për verifi kimin e gjendjes faktike, siç do të miratohej aktgjykim i vlefshëm.

Në vitin 2019 është sjellë Ligj i ri për konteste administrative, aplikimi i të cilit fi llon në 

JURISPRUDENCA

nga ana e Organeve nacionale për koor-
dinim, për ndjejke të gjendjeve në lidhje 
me diskriminimin.

• Shkaku i ekzistimit të (moszgjedhjes) 
të anëtarëve të rinj të Komisionit për 
parandalim dhe mbrojtje nga diskrimin-
imi, qytetarët janë të parandaluar nga 
e drejta e parashtrimit të parashtresave 
për mbrojtje nga diskriminimi sipas ba-
zave të caktuara juridike.

minimi, përkatësisht, për tejkalim të 
trajtimit jo të barabartë.

• E nevojshme është  që qeveria ekze-
kutuese të vazhdojë me harmonizimin 
e regullores ekzistuese ligjore të Ligjit 
të ri për parandalim dhe mbrojtje nga 
diskriminimi, konform listës së ligjeve 
të verifi kuara nga Organi nacional koor-
dinativ për ndjekje të gjendjeve mbi 
diskriminimin.

• Të ndërmerren masa për përzgjedhje të 
anëtarëve të ri të Komisionit për paran-
dalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, 
me çka qytetarëve do t’u mundëso-
het realizim i të drejtave për mbrojtje 
pranë këtij organi.
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vitin 2020, me të njëjtin rregullohen procedurat pranë Gjykatës administrative dhe Gjykatës së 
lartë administrative. Mes risive në ligj është edhe prezantimi i detyrimeve në dëgjimin publik 
dhe përforcimin e kapaciteteve për vendosje meritore në Gjykatën administrative, si dhe sis-
temin e përfundimit të aktgjykimeve.

Gjatë miratimit të Ligjit për konteste administrative, Avokati i popullit nuk u konsultua 
dhe sipas së njëjtës shpreh dyshime që dobësitë e cekura në këtë raport do të tejkalohen në 
tërësi, mes tjerave, shkaku i zbatimit të tij të vonuar dhe nevojës për ndryshim në Ligjin për 
gjykatat, pa ndryshimin e të cilit përfundimisht nuk do të defi nohej kompetenca e Gjykatës 
administrative.

Gjatë periudhës raportuese, Avokati i popullit veproi sipas lëndëve që kishin të bëjnë me 
procedurë për denacionalizim, procedurë kjo e udhëhequr pranë Komisionit për vendosje sipas 
kërkesave për denacionalizim, për Komunat Qendër-Shkup, Gazi Babë-Shkup dhe Karposh-
Shkup. Procedura sipas kësaj lënde zgjat 16 vite, kurse parashtruesi disa herë ka marrë akt-
vendim në dobi të tij, kundër të cilit aktvendim, Prokuroria themelore publike e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut ka ngritur kontest administrativ, por, shkaku që Gjykata administrative 
nuk vendos në mënyrë meritore, procedura sipas lëndës ende vazhdon.

Avokati i popullit, poashtu veproi sipas lëndës, në të cilën parashtruesi i parashtresës ka 
pritur për një vitë, që lënda e tij sipas ankesës nga Gjykata administrative të dërgohet deri te 
Gjykata e lartë administrative, shkaku që organi kompetent nuk kishte dorëzuar përgjigje ndaj 
ankesës. Pas intervenimeve të Avokatit të popullit, lënda menjëherë u dërgua për veprimmarje 
deri te Gjykata e lartë administrative.

Në vitin 2019 është rritur numri i parashtresave që kanë të bëjnë me vendosje jo në kohë 
sipas kërkesave për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm që konform nenit 35 
të Ligjit për gjykata është juridiksion i vetëm i Gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut. Në ligj është parashikuar që procedura për shkelje të së drejtës për gjykim në afat të 
arsyeshëm duhet të përfundoj në afat prej 6 muajve, nga dita e parashtrimit të kërkesës, por 
tek një numër i madh parashtresash, ky ligj i parashikuar nuk respektohet. Sipas Avokatit të 
popullit, me mosveprimin në kohë nga ana e Gjykatës supreme vihet në një situatë absurde, 
përkatësisht, gjykata e cila duhet të vendos sipas parimit për gjykim në afat  të aryeshëm, nuk 
i respekton afatet e parashikuara.

Gjithashtu, është rritur numri i  parashtresave që kanë të bëjnë me procedurat që ud-
hëhiqen pranë Këshillit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shkaku i mospranimit 
në kohë të përgjigjeve dhe arsyetimeve të pakënaqshme në përgjigjen e dhënë nga ana e 
Këshillit. Qytetarët, edhe mëtej, në parashtresat e parashtruara, në lidhje me punën e gjykat-
ave dhe gjykatësit konkret theksojnë që vendimet gjyqësore miratohen në mënyrë të anshme, 
selektive, me motivime politike dhe mënyra tjera të ndikimit, por jo vendime profesionale kon-
form dispozitave ligjore pozitive.

Krahasuar me vitin e kaluar, vërehet ulje e parashtresave nga ish të punësuarit e SH.A. 
Ohis dhe Shoqëritë e themeluara nga ana e SH.A. Ohis në falimentim, nga shkaku që parash-
tresat e parashtruesve u procesuan  deri te Prokuroria themelore publike.

Pranë Avokatit të popullit, edhe këtë vitë u parashtruan parashtresa mbi padrejtësitë në 
punën e bartësve të autorizimeve publike-avokatë, përkatësisht për veprim/joveprim sipas 
lëndëve konkrete. Në këtë pikëpamje, parashtruesit pohojnë që edhe pse paguajnë kompen-
sime të larta dhe dhënie të autorizimit, nga ana e avokatëve nuk janë ndërmarrë veprime në 
drejtim të mbrojtjes të së drejtës së tyre. Për këto raste, Avokati i popullit deri te Dhoma e 
avokatëve ka parashtruar paraqitje përkatëse, dhe si rrjedhojë, pranë prokurorit disiplinorë të 
Dhomës udhëhiqen procedura kundër këtyre personave.

Avokati i popullit e vlerëson pozitivish miratimin e Ligjit për ndihmë juridike pa pagesë,i 
cili ligj, do të mundësojë persona të kategorisë së dëmtuar të arrijnë deri te ndihma juridike pa 
pagesë, pa mos rrezikuar mbijetesën e tyre dhe të anëtarëve të tjerë të familjes, me të cilët 
jetojnë në një amvisëri.
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Avokati i popullit, në këtë vit raportues konstaton se ankesat që kanë të bëjnë me pu-
nën dhe veprimmarjen nga Prokuroritë publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë 
në numër më të zvogluar, krahasuar me ankesat e vitit të kaluar. Gjithsesi, vërehet zvarritje 
e procedurave parahetimore dhe mos informimi i qytetarëve-parashtruesëve për ecurinë e të 
njëjtëve, pra këto procedura që udhëhiqen pranë Prokurorive themelore publike, mbeten prob-
lem karakteristik edhe për këtë vit raportues.

Gjegjësisht, në Ligjin për procedurë penale është përcaktuar që prokurori publik të sjell 
vendim në afat prej 3 muajve, edhe ate urdhëresë për zbatim të porcedurës hetimore, propo-
zim akuzë në procedurë të shkurtuar, propozim për lëshim të urdhëresës për dënim dhe aktv-
endim për refuzim të padisë penale. Nëse i njëjti nuk vepron sipas paraqitjes së paraqitur, është 
i detyruar të njoftojë parashtruesin e padisë penale por edhe prokurorinë më të lartë publike.

Kundrejt kësaj dispozite në praktikë, sipas parashtrimit me parashtresa, padyshim, rrjedh 
përfundimi që paraqitësit e veprave penale, të cilat janë të dëmtuar me vepër penale, nuk mar-
rin informacione nga Prokuroria themelore publike, edhe pas kalimit të afateve ligjore prej 3 
muajve nga dita e parashtrimit të paraqitjes penale.

Një nga rastet që konfi rmon të lartpërmendurën, është parashtresa e qytetarit që ka par-
ashtruar paraqitje penale deri te Minsitria për punë të brendshme në muajin mars të vitit 2019, 
me çka policia të njëjtin muaj ka njoftuar Prokurorinë themelore publike në Shkup. Mirëpo, pas 
kalimit të një periudhe 5 mujore, qytetari-parashruesi i paraqitjes nuk ka marrë as vendim as 
njoftim nga Prokuroria themelore publike në Shkup, edhe pse është drejuat me këkresë për 
njoftim mbi ecurinë e procedurës sipas lëndës. Në rastin konkret, siç ndodh edhe me shumë 
raste të tjera me të njëjtën problematikë me Prokurorin themelore publike, Avokati i popul-
lit u drejtua deri te Ministria për punë të brendshme dhe deri te Prokuroria themelore publike 
kompetente. Por, përgjigje kemi pranuar vetëm nga Ministria për punë të brendshme, përderisa 
nga Prokuroria thelemore publike asnjë përgjigje, për çka Avokati i populit dërgoi Urgjencë dhe 
procedura sipas kësaj lëndë është në rrjedhojë.

Sipas Avokatit të popullit, mosrespektimi i afateve, në fund, kuptohet si kryerje e punëve 
në mënyrë joprofesionale në funskionin e prokurorit publik, që paraqet bazë për inicimin e 
procedurës disiplinore të prokurorit publik, që mund të rezulton me ndërprerje të funksionit. 
Ndërsa, prokurori publik i shkallës më të lartë, ka për detyrim, sipas parimit të hierarkisë, të 
ndjek dhe vlerësojë punën e prokurorëve publik në shkallë më të ulët.

Nga këtu, e arsyeshme është frika e qytetarëve për tjetërsim të ndjekjes penale, për çka 
si problem serioz Avokati i popullit  alarmoi edhe vitin e kaluar, por theksohet edhe këtë vitë.

Gjegjësisht, në rastin konkret pas një paraqitjes së një qytetari pranë Prokurorisë themelore 

Procedurat pranë Prokurorisë publike

Në lidhje me masat e miratuara nga Kuvendi, në drejtim të zbatimit të rekoman-
dimeve të dhëna në vitin e kaluar raportues, Avokati i popullit konstaton që nga ana 
e ministrive kompetente nuk u ndërmorrën veprime për mbrojtje të të drejtave të 
kreditorëve në falimentim, me çka ata vazhdojnë të shprehin revoltin e tyre nëpërm-
jet protestave, parashtresave dhe shkresave, por edhe duke kërkuar ndërmarrje të 
masave konkrete për pagesë të kërkesave të konstatuara.

Në lidhje me masën e miratuar për reformim të plotë të gjykatës administrative 
shkaku i sigurimit të zbatimit të nomrave ligjore në dobi të sundimit të së drejtës dhe 
parimit të drejtësisë së respektimit të të drejtave të njeriut, Avokati i popullit konsta-
toi që janë ndërmarrë veprime në drejtim të përmirësimit të pasqyrimit ndaj gjykatës 
administrative, përkatësisht, është miratuar Ligj i ri për konteste administrative, me 
zbatim të tij nga data 25.05.2020.
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publike në Shkup, për më shumë vepra penale, mes së cilave “Mashtrim”,”Keqpërdorim të poz-
itës zyrtare dhe autorizimit, si dhe për vepër penale “Shoqatë Kriminalistike” dhe “Larrje parash 
dhe të ardhura të tjera për vepër penale”, në vitin 2013, kjo prokurori publike kërkoi zgjidhje të 
ndeshjes së kompetencave pranë Prokurorisë së lartë publike, e cila, në muajin shtatorë të vitit 
2019, miratoi aktvendim, që kryesisht kompetente e shpall Prokurorinë themelore publike  për 
përndjekje të organizimit kriminal dhe korrupisonit. Në muajin nëntorë të vitit të njëjtë, PTHP 
Shkup, me shkresë njoftoi Avokatin e popullit që për një nga veprat e paraqitura ka hyrë në fuqi 
tjetërsimi i përndjekjes penale, kurse nga PTHP për përndjekje të organizimit kriminal dhe kor-
rupsionit është dërguar njoftim që lënda ende ndodhet në procedurë parahetimore. Një gjendje 
e këtillë, padyshim tregon që zbatimi jo në kohë dhe ndërmarrja e veprimeve nga Prokuroria 
themelore publike shkakton dëm tek qytatarët me çka të njëjtit pengohen në realizimi e të 
drejtave të tyre. Sipas Avokatit të popullit, nuk ka asnjë arsyetim që Prokuria publike të mos 
ndërmerr asnjë veprim sipas një padie penale të caktuar, edhpse padiskutim për këtë janë të 
autorizuar, apo, nga ana tjetër, të ndërmarrin veprime të caktuara disa vite pas përfundimit të 
afatit  të parashikuar ligjor.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut konstatoi masë konkrete-Këshilli i 
prokurorëve publik dhe organet e tjera kompetente, të ndërmarrin veprime për veri-
fi kim të arsyeve të një numri të madh të rasteve të tjetërsuara për përndjekje penale, 
por pa ndryshime të dukshme në këtë drejtim.

Mosrespektimi i afatit ligjor për vendosje pas pranimit të ankesës, afat ky prej 30 ditëve, 
Avokati i popullit konstatoi të njëjtën në punën e Prokurorisë së lartë publike. Gjegjësisht, 
procedimi sipas parashtresave të qytetarëve vërteton që të njëjtat një periudhë të gjatë  janë 
në gjendje pasigurie, dhe tek të njëjtit ekziston josiguri në lidhje me të drejtën, pasiqë organi 
kompetent, që duhet të veprojë sipas ankesave të parashtruara,nuk respekton afatin e para-
shikuar ligjor.

Në rastin konkret, qytetarë që ka parashtruar  ankesë në vitin 2017 deri te Prokuroria e 
lartë publike në Shkup, edhe pas një perudhe njëvjeçare nuk ka marrrë ndonjë vendim, edhe 
pas përpjekjeve për të marrë një informatë apo një vendim, mbi atë se çfar është ndërmarrë 
sipas ankesës.

Në lidhje me pakënaqësinë e shprehur të qytetarëve, shkaku i vendosjes së ngadalsuar 
të këtij organi, Avokati i popullit, fi llimisht, kërkoi njoftim nga Prokuroria e lartë publike, sipas 
së cilës dorëzoi dy urgjenca, me çka për pengesë të punës së Avokatit të popullit njoftoi edhe 
Prokurorinë e lartë publike, por një përgjigje ende nuk kemi pranuar, me ç’rast Avokati i popullit 
u detyrua që me procedimin e lëndës të vazhdojë edhe në vitin 2020.

Në vitin raportues 2019, Avokati i popullit vazhdoi me monitorimin e gjendjeve për reali-
zimin e të drejtave të qytetarëve para përmbaruesve, përkatësisht, në procedura përmbaruese 
që përfshijnë një të tretën e numrit të përgjithshëm  të parashtresave në lëminë e jurispru-
dencës. Në numër të madh ishin ankesat e qytetarëve të cilët kërkuan mbrojtje në procedura 
përmbaruese, ku si kreditorë paraqiten  ndërmarrjet publike dhe shoqatat aksionare me kapital 
shtetëror-ofrues të shërbimeve komunale dhe shërbimeve të telekomunikacionit, si dhe ofrues  
të  shërbimeve  të shfrytëzimit të energjisë elektrike dhe ngrohtësisë.

Nga ana tjetër, është zvogëluar numri i parashtresave që kanë të bëjnë me pagesën e 
borxheve të vjetra, që rezultuan nga transferi i lëndëve përmbaruese nga gjykatat deri tek 
përmbaruesit dhe noterët, duke pasur parasysh faktin që pagesa e tyre në vitet e kaluara  ishte 
zbatuar në mënyrë të përshpejtuar.

Në vazhdimësi, parashtrues të parashtresave kërkuan ndërhyrje nga Avokati i popullit, 
shkaku se nuk kanë qenë të njoftuar për inicim të procedurës përmbaruese, dhe për hapje të 

Procedurat para përmbaruesve
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procedurës kanë kuptuar pasiqë iu është bllokuar llogaria e transaksionit tek bartësit e opera-
cionit të pagesave.

Avokati i popullit, edhe në raportin e kaluar kërkoi që para lëshimit të urdhëresave për 
përmbarim, qytetari-debitori të njoftohet për inicimin e procedurës përmbruese, pasiqë nga 
shkaku i mosdërgesës së njoftimit, qytetarët ngarkohen me harxhime plotësuese, interes, 
harxhime për administrim, harxhime për kundërshtime eventuale lidhur me dërgesë jo të rreg-
ullt të urdhëresave dhe ngjashëm. 

E cekura konstaton që masa e verifi kuar nga Kuvendi për informim në kohë të debitorëve 
nuk respektohet.

Një pjesë e qytetarëve kërkuan ndërhyrje të Avokatit të popullit shkaku i problemit me 
dërgesën e urdhëresave për përbarim, duke theksuar që nuk kanë nënshkruar dërgesën dhe 
që nënshkrimi i tyre, për pranim të shkresës është falsifi kuar. Në këto situata, Avokati i popullit 
iu rekomandoi palëve të kërkojnë ekpsertizë grafologjike të nënshkrimeve, me parashtrim të 
paraqitjes përkatëse deri te prokuroria kompetente. 

Të shpeshta ishin parashtresat, në të cilat qytetarët ankoheshin se nuk janë njoftuar as 
me lartësinë e borxhit as  edhe për shumën e shpenzimeve dhe normave të llogaritura për 
përmbarimin dhe mosrespektim nga disa përmbarues në sekuencë gjatë zbatimi të pagesës së 
detyruar.

Në rastet konkrete, Avokati i popullit bëri ndërhyrje me anë të sugjerimeve dhe rekoman-
dimeve deri te përmbaruesit për zbatim të drejtë të dispozitave të Ligjit për përmbarim, në lid-
hje me dërgesën dhe rendin e pagesës së borxheve, kurse në lidhje me llogaritë e transakcionit 
kërkoi zhbllokimin e tyre, ndërhyrje kjo që u respektua.

Në një pjesë të parashtresave, qytetarët kërkuan ndërhyrje për faktin se konform dis-
pozitave ligjore të Ligjit për përmbarim, përmbaruesit kanë përcaktuar zbatim të përmbarimit 
duke mbajtur 1/3 e pagës apo pensionit, por duke pasur parasysh faktin që këto parashtrues 
pagonin këste mujore për kredi, mbeteshin pa minimumin e mjeteve mujore për plotësimin e 
nevojave themelore për jetesë.

Poashtu, Avokati i popullit konstatoi që me dispozitën e ligjit, me të cilën parashihet 
përmbarimi i mbajtjes së 1/3 të pagës apo pensionit të debitorit, kryhet mbajtje e cila është 
goxha e lartë, me të cilën, në masë të konsiderueshme zvoglohen mjetet për plotësim të nevo-
jave të qytetarëve. Në këto raste, Avokati i popullit kërkoi nga përmbaruesit për t’u mundësur 
qytetarëve-debitorëve, pagesë të borxhit me vlera më të ulëta mujore, me çka tek një numër 
i madh i rasteve, pas marrjes së pëlqimit nga debitorët, përmbaruesit vepruan sipas këtyre 
kërkesave.

Në periudhën raportuese u parashtruan dhe parashtresa, në të cilat qytetarët theksojnë 
se përmbaruesit kanë lëshuar urdhëresa për përmbarim për pagesë të kërkesave, edhe pse 
të njëjtat janë paguar nga ana e debitorëve. Nga ndërhyrjet e Avokatit të popullit në lëndët 
konkrete, përmbarimi u ndërpre, kurse një pjesë e mjeteve të paguara iu kthye parashtruesve 
të parashtresave.

Në lidhje me parashtresat ku debitorët ankoheshin për urdhëresat për përmbarim, ku 
shpenzimet për përmbarim dhe interesi janë të rritura disa herë, pasiqë urdhëresa nuk ka 
qenë aktive një periudhë të gjatë, Avokati i popullit shpreh dyshime për mbajtje të qëllimshme 
të urdhëresave, me qëllim të rritjes së shpenzimeve dhe interesit të kërkesave të vërtetuara. 
Në lidhje me këto raste, parashtuesve iu bë me dije që mbrojtje të së drejtë së tyre duhet të 
kërkojnë pranë gjykatës kompetente, me parashtrim të një kundërshtimi për paligjshmëri gjatë 
përmbarimit.

Për shumë vite, Avokati i popullit në raportet vjetore ka paraqitur mangësi, në veçanti në 
pjesën e mbrojtjes së të drejtave të debitorëve në porcedurat përmbaruese, por gjithashtu, 
kërkoi ndryshime ligjore me të cilat do të parashihet detyrimi ndaj përmbauresve për të njoftu-
ar debitorët mbi inicimin e procedurës përmbaruese, zvoglim të lartësisë së shpenzimeve për 
procedurat përmbaruese dhe rritje të mbykëqyrjes së punës së përmbaruesve.
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Me miratimin e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përmbarim, në fund të 
vitit 2018, mes ndryshimeve tjera, është parashikuar edhe ndryshimi në pjesën e lartësisë së 
çmimit të kompensimit të shpenzimeve për punë, bllokim i llogarive të transakcionit të debi-
torëve, si dhe ndryshime në lidhje me mbikëqyrjen e punës së përmbaruesve.   

Në ligj u parashikua, nëse bartësi i operacioneve të paguara ka bllokuar fi timet e përjash-
tuara  nga procedura përmbaruese apo ka bllokuar llogarinë e transakcionit të debitorit, duke 
mos llogaritur kufi zimet e parashikuara me ligj, zhbllokimi i llogarive të mbetet në kurriz të 
bartësit të opercioneve të paguara, kurse përmbaruesi të mos gëzojë të drejtën për kompensim 
të shpenzimeve për veprimet e ndërmarra për bllokim, përkatësisht zhbllokim të llogarisë.

Përskaj periudhës së shkurtër të zbatimit të këtij ndryshimi, nga parashtresat, padyshim 
rezulton përfundimi që i njëjti ndryshim shkakton lehtësime të konsiderueshme për personat-
debitorët, të cilët realizojnë mjete të përjashtuara nga përmbarimi, përkatësisht përmbarimi i 
të cilave është i kufi zuar. 

Si rrjedhojë e kësaj, Avokati i popullit konstatoi që pjesërisht është implementuar masa 
e verifi kimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonsië së Veriut, në lidhje me zbatimin e vazh-
dueshëm të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim.

Sipas Avokatit të popullit, lartësia e çmimeve të kompensimeve të harxhimeve për punën 
e përmbaruesve edhe mëtej është e lartë, me çka paraqet ngarkesë plotësuese për qytetarët 
në procedurat përmbruese, edhe pse në Ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmba-
rim dhe me tarifën e çmimit të punës së përmbaruesve u parashikua zvogëlimi i tyre.

KONSTATIME REKOMANDIME
• Zvarritja e procedurave gjyqësore dhe 

mosrespektimi i parimit të gjykimit në 
afat të arsyeshëm, veçanërisht nga ana 
e gjykatave administrative, mbetet arsye 
kryesore e numrit të madhë të parash-
tresave në lëminë e juriprudencës.

• Nevojitet reformim i plotë i  Gjykatës ad-
ministrative shkaku i sigurimit të zbatim-
it të normave ligjore në dobi të sundimit 
të së drejtës dhe parimit të së drejtës 
dhe barazisë, si dhe respektim i plotë i 
të drejtave të njeriut. I nevojshëm është 
ndryshimi i Ligjit për gjykatat adminis-
trative në pjesën e detyrimeve të or-
ganeve publike për dërgim të dokumen-
tacionit të nevojshëm dhe të dhënave.

• Kërkesat për mbrojtje të së drejtës 
në afat të arsyeshëm, të parashtruara 
pranë Gjykatës supreme të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, nuk zgjidhen 
brenda afatit ligjor, për çka qytetarët 
presin një kohë të gjatë për realizim të 
së drejtës në afat të arsyeshëm, pranë 

• Të ndërmerren masa për respektim të 
vazhdueshëm të parimit për gjykim në 
afat të arsyeshëm, gjegjësisht, ven-
dosja e sistemit të përgjegjësisë, ku do 
të parashihen dënime për ndërmarrje jo 
në kohë sipas lëndëve për të cilat janë 
paraparë afate ligjore. 

• Gjykata supreme në afat prej 6 muajve 
të vendos sipas kërkesave për cenim 
të parimit për gjykim në afat të arsye-
shëm. Në të kundërtën, Këshilli gjyqë-
sor të përcaktojë përgjegjësi për mos-
veprim të këtillë dhe për mosrespektim 
të normave juridike.

• Zbatimi i vazhdueshëm i Ligjit të ri për 
konteste administrative dhe ndryshimi i 
tij  në pjesën e detyrimeve të organeve 
publike për dërgesë të dokumentacionit 
dhe të dhënave, gjegjësisht, parashi-
kim të afateve ku organet publike do 
të obligohen për të dërguar shkresat 
e lëndëve, gjë që është në dëm të 
qytetarëve.
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gjykatës që ka detyrim ligjor të vendos 
sipas këtij parimi.

• Mosvendosja në kohë sipas ankesave të 
qytetarëve dhe mosdërgesa e vendimit 
deri te parashturesi i kërkesës në afatin 
e paraparë ligjor, është konstatuar edhe 
te Prokuroria e lartë publike. Ky problem 
në mënyrë urgjente duhet të zgjidhet, 
kurse Këshilli i prokurorëve publik është 
organi më i thirrur për të reaguar dhe 
për të sanskionuar këto  lëshime.

• Ligji për përmbarim nuk parasheh dety-
rim për njoftim të mëparshëm të de-
bitorëve për inicim të procedurës për 
përmbarim, për çka qytetarët edhe më 
tej janë të ekspozuar me shpenzime 
shtesë gjatë zbatimit të procedurës për 
përmbarim.

• Debitorët në procedura përmbaruese 
kërkojnë zvoglim të vlerave mujore 
për pagesë të borxhit, pasiqë proce-
dura përmabruese me mbajtje të 1/3 të 
pagës apo pensionit, i le ato pa mjetet e 
nevojshme për ekzistencë.

• Lartësitë e çmimeve dhe shpenzimeve 
për punën e përmbaruesve edhe më tej 
janë të larta me çka paraqesin ngarkesë 
plotësuese për qytetarët, pasiqë shpesh-
herë ndodh që shpenzimet për përm-
barim të tejkalojnë  vlerën e borxhit 
kryesor.

• Këshilli i prokurorëve publik, si dhe 
Prokurori publik i Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, në kontinuitet të ndër-
marr masa pë të vërtetuar shkaqet për 
mos informim të paraqitësve të veprave 
penale, nga ana e Prokurorisë themelore 
publike, në afatin e dhënë ligjorë për 
vendimet në procedurë. Të ndërmar-
rin veprime për vërtetim të arsyeve për 
shfaqje të vjetërimit të  ndjekjeve pe-
nale, si dhe masa për njoftim jo në kohë 
dhe sjellje të vendimeve sipas ankesës 
nga ana e Prokurorisë themelore pub-
like, për veprimmarrje të tillë të veri-
fi kohen përgjegjësit dhe të njëtit të 
sanksionohen në mënyrë përkatëse.

• Për t’iu qasur ndryshimit të Ligjit për 
përmbarim, në ç’rast do të parashihet 
detyrim për përmbaruesit për të njof-
tuar debitorët për fi llimin e procedurës 
përmbaruese, me qëllim të shmangies 
së ngarkesave plotësuese të qytetarëve 
(interes, shpenzime për amdinistrim, 
shpenzime për kundërshtime eventuale 
lidhur me dërgesën jo të rregullt të dër-
gimit të urdhëresave e ngjashëm).

• Me ndryshime të ligjit të përcaktohet 
zvoglimi i  mbajtjes së 1/3 të pagës apo 
pensionit, me çka përmbaruesi mund ta 
përcaktojë për pagesë të borxhit, kurse 
Ministria e drejtësisë t’i qaset ndryshimit 
të Tarifës për shpërblim dhe kompensim 
për punën e përmbaruesve, në drejtim 
të zvogëlimit të lartësisë së shpenzime-
ve për përmbarim.
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Krahasuar me vitin 2018, gjatë viti 2019, manifestohet zmadhim i numrit të parashtre-
save, në sferën e marrëdhënieve pronësore juridike, (188 në krahasim me 175). Mëpastaj, 
kryesisht, një numër më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me mbrojtje të së drejtës në 
procedurat për denocionalizim, për regjistrim në kadastër të patundshmërive dhe privatizim të 
tokës ndërtimore.

Në punën e komisioneve për denacionalizim dhe Gjykatës administrative, Avokati i popul-
lit edhe këtë vitë raportues, konstatoi gjendje të zvarritjeve të paarsyeshme  të procedurave, 
joefi kasitet, papërgjegjësi, pakujdesi në veprimarrje dhe  sistem jashtëzakonisht të keq në pro-
cedurën për dërgim të shkresave dhe vendimeve sipas lëndëve mes komisionit dhe gjykatave 
administrative.

Shqetësuese është situata me realizimin e të drejtave të qytetarëve mbi këtë bazë dhe 
pranë Gjykatës administrative. Gjegjësisht, edhepse lëndë të këtilla konform të dhënave për-
katëse materialo-ligjore, kanë trajtim urgjence, në Gjykatën administrative janë evidentuar 
lëndë të pazgjidhura nga viti 2017, 2018, 2019, që presin në rend për tu marë në punë. Përveç 
kësaj, dhe në dëm të efi kasitetit në realizimin e drejtpërdrejtë të të drejtës dhe intereseve  
pronësore-juridike ndikon në rrethanat që Gjykata administrative ndaj një numri shumë të 
vogël ka vepruar në mënyrë meritore.

Pra, në vitin raportues, nga Minsitria e fi nancave nëpërmjet komisioneve përkatëse për 
denacionalizim, është bërë përparim i rëndësishëm për bashkëpunim dhe ndërmarrje të vepri-
meve konform lëndëve të intervenuara nga Avokati i popullit. Konkretisht, nga ana e tyre, më 
shpesh u veprua sipas përmbajtjes  së përgjigjes  apo sugjerimeve të dhëna, mendimeve dhe 
rekomandimeve të Avokatit të popullit për eliminimin e shkeljeve të konstatuara, me çka lëndët 
u zgjodhën, përkatësisht u dorëzuan  të gjitha sqarimet e kërkuara, informatat dhe dëshmitë.

Në parashtresat, mbi punën  e Agjencionit për  kadastër të patundshmërive (Agjencionit), 
qytetarët kërkuan ndërhyrje nga Avokati i popullit me qëllim të regjistrimit të ndryshimeve në 
kadastër për patundshmëritë apo analizimit të përmbajtjes së bazave ligjore dhe procedurës së 
zbatuar për ndryshim të bartësit të të drejtës.

Avokati i popullit duke vepruar sipas parashtresave, intervenoi te Agjencioni, për të kryer 
inspektim dhe kontrollë në ligjshmërinë e veprimarrjes së kadastrës, në kontekst të rasteve të 
pëmendura si rrjedhojë, nga Sektori për kontrollë dhe mbikëqyrje të agjencionit, pas kryerjes 
së inspektimit sipas pohimeve në parashtresë të lëndëve, po edhe në evidencën kadastrale, 
kryesisht u konstatua që regjistrimi i patundshmërive ka qenë në bazë të akteve valide dhe 
të drejta dhe konform parashikimeve të rregulloreve të atëhershme të zbatueshme në fushën 
e studimit, kadastrën dhe regjistrimin e të drejtave për patundshmëritë. Kryesisht, mu për 
këtë edhe paraqitjet e qytetarëve apo kërkesat e tyre për korrigjim të gabimit në kadastër 
për patundshmëritë, shpesh herë refuzohen. Por gjatë përpunimi të lëndëve, konfuzion dhe 
pakënaqësi  tek qytetarët, paraqet shfaqje e veprimit jopërkatës të shërbimeve kadastrale 
nëpërmjet arsyetimeve të pabaza dhe formale apo angazhimit të ekzaminimit të ligjshmërisë 
dhe vërtetësisë së përmbajtjes së bazave juridike që parashtrohen gjatë regjistrimit.

Në këtë segment, është fakt që agjencioni në vazhdimësi, ndërmerr veprime mbi 
lehtësimin e qasjes së shërbimeve të qytetarëve, por mbetet çështje e hapur, nëse angazhimi 
mbi efi kasitetitin dhe shpejtësinë e shërbimeve, që janë nën kompetencë të saj, sëbashku me 
reduktimin e vlerave të së njëjtave, në tërësi është në funksioin të ciësisë, shërbimit jo në kohë 
dhe efi kas të nevojave të qytetarëve?

Kështu, për qytetarin nuk ka efekt (në rastet kur përsëri dërgojnë paraqitje shkaku që 
paraqitja e mëhershme, për të njëjtën patundshmëri, është refuzuar), me paraqitjen të mos 
dorëzojë dëshmi për pagesë të kompensimit, nëse ajo vazhdimisht i refuzohet me çka dety-
rohet për inicim të procedurës gjyqësore, procedurë kjo që kushton më shumë se vet patund-
shmëria. Problemi i qytetarëve sa shkon e rritet, nëse marrim parasysh joefi kasitetin e mjetit 
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juridik padisë për kontestin administrativ, pasiqë sipas pohimeve në parashtresat e parashtru-
ara dhe dokumentacionin e lëndës, gjendja edhe më tej është e pandryshueshme, duke pasur 
parasysh që kadastra në kontinuitet, gati për të gjitha aktgjykimet e Gjykatës administrative 
apo Gjykatës së lartë administrative, përsëri lëshon vërtetime me përmbajtje të njëjtë, sikur 
ato të anuluarat.

Në vitin raportues janë krijuar supozime  normative që agjencioni të mund të përmirësojë 
gabimet e bëra gjatë regjistrimit të të drejtës së patundshmërisë në procesin e digjitalizimit 
të kadastrës, përkatësisht gjatë përcjelljes së të dhënave mbi kufi jtë e pronës dhe pronarët e 
tyre, nga plani analog në atë digjital. Ndryshimet ligjore, mes tjerave, sigurojnë dhe supozimet 
që qytetarët të mund të zhgjedhin problemin nga ajo që për pronat e tyre është bërë regjisitrim 
kadastral pa anketim dhe përfundimisht për të marrë një listë prone përkatëse.

Sa i përket procedurës për privatizim të tokës ndërtimore, Avokati i popullit, edhe këtë 
vitë raportues, konstatoi gjendje joefi kase të zbatimit të të drejtave të qytetarëve. Kjo par-
asëgjithash, shkaku i zvarritjes së procedurës dhe pamundësisë shkaku i problemeve ekzis-
tuese me të cilat ballafaqohen për realizim të të drejtës sipas kësaj baze. Kryesisht, problemet 
me procedura të gjata administrative, ku qytetarëve panevojë u shkaktohen kushte plotësuese 
dhe harxhime materiale, nga organet kompetente nuk tejkalohet as në askpektin normativ, as 
në atë teknik.

E drejta për të blerë tokë ndërtimore, në të cilën tokë, qytetarët kanë të ndërtuara ob-
jekte edhe pse është kontestuese në praktikë, nga organet kompetente u kufi zohet, mes tjer-
ave edhe me kërkesa të pabazuara dhe kushte të subjekteve të tjera dhe persona të tretë. Nga 
këtu, në vend të vërtetimit të procedurës së shpejtë dhe efi kase për blerje të tokës ndërtimore, 
krijohen zvarritje të reja dhe procedura shumvjeçare të komplikuara për dhënie të supozimeve 
për një zgjidhje pozitive dhe realizim të së drejtës ligjore. Kështu është, procedura ndërprerje e 
të drejtës së  shënuar për shfrytëzim (e cila mund të jetë e pabazuar apo të ketë të bëjë me një 
pjesë të përcaktuar të patundshmërisë që hyn në një parcelë tjetër ndërtimore) e cila, gjithash-
tu, mund të zgjasë me vite pasiqë, sikurse palët ashtu edhe personat e interesuar mund të 
shfrytëzojnë mjetet juridike pranë institucioneve të ndryshme dhe procedura në mënyrë të 
vazhdueshme zvarritet. Edhe për këtë peridhë, përkatësisht derisa nuk zgjidhet çështja e më-
parshme, procedura sipas kërkesës për privatizim është në pritje.

Në lidhje me masat në lëminë e “ Çështjeve pronësore –juridike” të vërtetuara 
nga Kuvendi, pa diskutim që konform ndërhyrjeve të Avokatit të popullit, Komisionet 
për denacionalizim, në mënyrë më të përshpejtuar  zgjodhën çështje të lëndëve, dhe 
nëpërmjet ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për kadastër të patundshmërive u 
krijuan supozime normative që të mund Agjencioni të bëj përmirësimin e gabimeve 
të krijuara gjatë regjistrimit të të drejtave të patundshmërive në procesin e digjitali-
zimit  të kadastrës. Masa për rishikim të sistemit për mbojtje juridike të qytetarëve 
në kadastër dhe ndërmarrje të të gjitha veprimeve në aspektin teknik, organizativ 
dhe aspektin normativ, me qëllim të krijimit të supozimeve adekuate për sigurim të 
zbatimit efi kas të të drejtave legjitime dhe intereseve të palëve, në procedurat për 
privatizim të tokës ndërtimore, në vitin raportues nuk u realizua. 
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Zvarrijte e paarsyeshme e porcedurave, 

joefi kasitet, papërgjegjësi dhe vepri-
marrje të papërgjegjshme  dhe sistem 
jashtëzakonisht i keq në procedurat për 
dërgesë të shkresave dhe vendimeve si-
pas lëndëve, mes komisioneve për dena-
cionalizim dhe gjykatave administrative.

• Rrijta e efi kasitetit dhe shpejtësisë së 
shërbimeve në kompetencë të agjen-
cionit për kadastër të patundshmërive, 
sëbashku me zvogëlimin e vlerave për të 
njëjtat, plotësisht nuk po funksionon në 
shërbim cilësor, në kohë dhе efi kas për 
nevojat e qytetarëve.

• Problemi me procedurat e zgjatura 
admisnitrative për realizim të të drejtës 
për privatizim të tokës ndërtimore në 
pronësi shtetërore, me çka qytetarëve 
pa nevojë u shkaktohen kushte plotë-
suese dhe të dhëna shtesë, nga organet 
kompetente, nuk tejkalohen as në as-
pektin normativ, as në atë teknik apo 
ndonjë aspekt tjetër.

• Komisionet për denacionalizim dhe 
Gjykata administrative të sjellin ven-
dime për të gjitha procedurat e mbetura 
për denacionalizim.

• Agjencioni për kadastër të patundsh-
mërive konform ndryshimeve përkatëse 
të Ligjit për kadastër të patundsh-
mërive, të përmirësojë të gjitha gabimet 
e krijuara gjatë regjistrimit të së drejtës 
së patundshmërisë në procesin e digji-
talizimit të kadastrës, gjegjësisht gjatë 
përcjelljes së të dhënave për kufi jtë 
e pronave dhe pronarëve të tyre, nga 
plani analog në atë digjital. 

• Të vërtetohet procedurë e shpejtë dhe 
efi kase për blerje/privatizim të tokës 
ndërtimore në pronësi shtetërore shkaku 
i krijimit të supozimeve për zgjidhje 
pozitive dhe realizim të të drejtës lig-
jore.

Urbanizmi-rregullimi i hapësirave dhe planifi kimi i tyre janë një element i rëndësishëm për 
jetesë cilësore të qytetarëve, që ndikon në mënyrë direkte edhe në mjedisin jetësor. Nga këtu, 
është e rëndësishme që qeverisja lokale në kontinuitet të kujdeset për planifi kimet cilësore, 
si dhe ekipimet kadrovike të shërbimeve inspektuese, me qëllim të trajtimit të paraqitjeve të 
qytetarëve, veçanërisht në pjesën e ndërtimeve jolegale, që u paraqitën në numër të madhë.

Nga parashtresat e parashtruara në vitin e kaluar raportues rezulton që qytetarët edhe 
më tej si problem më të madh llogarisin zvarritjet e procedurave në shkallë të parë, për lëshim 
të lejes për ndërtim dhe verifi kim të statusit ligjor për objektin e ndërtuar pa leje. Për më 
tepër, si arsye kryesore për zvarritje të procedurave, Avokati i popullit detekton numër të 
madh të kërkesave të parashtruara në lidhje me dinamikën e zgjidhjes së tyre për shkak të 

URBANIZMI DHE NDËRTIMI
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Vazhdon selektiviteti dhe azhurnimi i 

pakënaqshëm i kryerjes së kontrollave 
në terren nga ana e shërbimeve inspe-
ktuese.

• Revidimi i planeve urbanistike hec 
shume ngadalë, kurse për shkak 
të ndryshimeve dhe plotësimeve të 
shpeshta nuk është pastruar dhe 
rregulluar legjislativi që rregullon këtë 
lëmi. 

• Mbikëqyrje të shpeshta parandal-
uese me qëllim të parandalimit jo të 
përzgjedhur të ndërtimeve informale 
dhe sanksionimin e ndërtuesve të tillë.

• Revidimi dhe azhurnimi i legjislativit  
dhe të planeve urbanistike.

azhurnimit të parregullt të planeve të detajuara urbanistike, çështjet e pazgjidhura pronësore-
juridike të parashtruesve dhe moskompletim të dokumentacionit të dorëzuar etj. Ndryshimet 
dhe plotësimet e shpeshta të legjislativit, në mënyrë plotësuese kontribuojnë që këto proce-
dura të prolongohen.

Në komunën Qendër, ku ndërtimi është më intenziv në vend, vazhdon zbatimi i të a.q. 
moratorium i ndërtimit, përkatësisht vazhdim i kohëzgjatjes gjatë së cilës janë lënë jasht fuqisë 
juridike planet e detajuara urbanistike dhe kundër sugjerimeve të Avokatit të popullit të dhëna 
më herët, se nuk ekziston baza juridike e as mundësia që planet e detajuara urbanistike në 
kohë, të vihen jasht fuqisë me qëllim të revidimit të tyre, për faktin se po krijohet një boshllëk 
juridik derisa po zgjatë procesi i revidimit, dhe në një gjendje të këtillë qytetarët nuk janë në 
gjendje të realizojnë të drejtat edhe intereset e tyre në këtë sferë.

Një pjesë e parashtresave kanë të bëjnë me veprim apo për veprim të parregullt të  is-
npektorëve të autorizuar për ndërtimtari, me kërkesë dhe paraqitje të qytetarëve. Për këtë, 
sipas rekomandimeve të Avokatit të populli, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut mi-
ratoi masën me të cilën i detyron organet kompetente inspektuese të realizojnë kontrollime më 
të shpeshta në terren me qëllim të parandalimit dhe sanksionimit të ndërtimit të paligjshëm.

Sipas Avokatit të popullit, shumë pak është realizuar sipas rekomandimeve të 
Avokatit të popullit në lidhje me realizimin më të shpeshtë të mbikëqyrjeve paranda-
luese inspektive si dhe për revidimin e legjislativit dhe të planeve urbanistike me qël-
lim që të tejkalohen problemet dhe të krijohen kushte për përmirësim të gjendjeve.. 

Për këtë arsye, po të njëjtat rekomandime mbeten edhe për periudhën e ardhme të 
përcjella me thirrje deri te të gjitha organet kompetente, që me seriozitet dhe pa prolongime 
të orvaten drejt ballafaqimit me problemet e grumbulluara dhe zgjidhjen urgjente të tyre me 
qëllim të sigurimit të kushteve më të mira për ekonomizim  dhe jetë urbane për të gjithë per-
sonat fi zik dhe juridik. 
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I pamjaftueshëm ishte numri  i parashtresave (gjithsej17) që u parashtruan pranë 
Avokatit të popullit në sferën e raporteve të banimit, sikurse vitin e kaluar. Për më tepër, pjesa 
më e madhe e parashtresave kryesisht kanë të bëjnë me procedura që qytetarët-pranues 
të disa kopmensimeve dhe mbrojtjes sociale, të ardhurave të ulëta mujore ose çifte të reja 
bashkëshortore, kërkojnë që tu ndahet banesë me qira ose banesa shtetërore nën kushte më 
të volitshme.

Arsye për këtë është fakti që në periudhën e vitit 2019, nuk u realizua asnjë procedurë 
në lidhje me ndarjen e banesave shtetërore për faktin se fare nuk u ndërtuan banesa të reja. 
Në këtë kontekst në periudhën raportuese nuk ka ndonjë ndryshim domethënës sipas 
masës së miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut për ndërtim 
urgjent të banesave që do tu ndahen me qira apo do të shiten nën kushte të favor-
shme, kategorisë së përcaktuar të qytetarëve, si persona në gjendje të rrezikuar 
sociale.

Nga ana tjetër, çështje e pazgjidhur e banimit të një numri të madh të personave që janë 
të kategorizuar si persona në gjendje të rrezikuar sociale, mund të gjeneron një numër i madh 
i personave të pastreh.

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 përsëri rekomandoi që organet kom-
petente të sigurojnë mjetet e nevojshme fi nanciare për ndërtimin e banesve të tilla.

SFERA E BANIMIT

KONSTATIMI REKOMANDIME
• Ekziston nevojë reale për ndërtimin e 

një numri më të madh ndërtesash të 
ashtuquajtura banesa sociale, çështja e 
banimit të të cilave nuk është zgjidhur.

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

E drejta a garantuar kushtetuese për jetesë në mjedis të shëndetshëm e obligon shtetin 
që në vazhdueshmëri të ketë kujdes për çdo segment në këtë lëmi-ajër, ujë dhe tokë. Kjo, 
për shkaqe se ekosistemi asnjëherë nuk duhet të jetë i izoluar, përkundrazi, është një sistem i 
ndërlidhur nga balansi i së cilit varet se sa qytetarët do të realizojnë këtë të drejtë.

Avokati i popullit, për fat të keq edhe më tej ballafaqohet me numër të vogël të parashtre-

MJEDISI JETËSOR
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save në këtë lëmi, nën supozimin që qytetarët shpëtimin nga ndotja e shikojnë tek institcionet 
kompetente dhe inspektorati në nivel qendor dhe atë lokal, që kanë ingerenca për masa konk-
rete, por edhe instrumente për dënime.

Nga këtu, edhe këtë vit raportues, numëri më i madh i ankesave kanë të bëjnë  me zhur-
mën e shkaktuar nga kafenetë, restorantet dhe diskotekat, veçanërisht  në pjesën e qytetit të 
Shkupit, ku ka numër të madh të njësive për strehim. Avokati i popullit në këtë segment, mund 
të tregon që ka bashkëpunim të suksesshëm  me komunat, konkretisht me inspektoratet që 
përfshijnë/kaplojnë këtë lëmi, dhe të cilat në kohë reagojnë sipas sugjerimeve të tij.

Përkundër numrit të vogël të parashtresave, Avokati i popullit reagonte çdoher kur në 
publik  do të kishte informacione në lidhje me ajrin e ndotur. Një rast i tillë, ishte përgjatë 
verës, kur u fut zjarri mbi deponinë “Rusino” në Gostivar, por edhe deponinë lokale “Bukovo” 
në Ohër, si dhe një numër të madh deponish të egra. Gjegjësisht, Avokati i popullit dërgoi apel 
deri te Qeveria, në veçanti deri te Minstria e mjedisit jetësor dhe planifi kimit hapësinor, në afat 
sa më të shkurtër të intensifi kojnë punët për menaxhimin e mbeturinave, veçanërisht me ndër-
tim të deponive rajonale dhe në këtë mënyrë të parandalohet rrezikimi i mëtejmë nga ndotja 
e mjedisit jetësor.     

Në këtë kontekst, Avokati i popullit me keqardhje konstatoi që edhe pas tre viteve nga 
hetimi  i kryer mbi gjendjen e deponimit të mbeturinave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
gjendja mbetet e njëjtë, ndërsa situata në terren është e pandryshueshme. Deponitë lokale, në 
pjesë më të madhe nuk plotësojnë asnjë standard ekologjik, por, të njëjtat vazhdojnë me punë, 
nuk ka modernizim as edhe të dy deponive rajonale “Drisla” dhe “Rusino”,dhe as që është fi l-
luar me ndërtimin e asnjërës nga të gjashtë deponitë bashkëkohore rajonale. Rrjedhimisht 
nuk është  realizuar masa e miratuar nga Kuvendi i RMV-së, për ndërtimin e deponive 
rajonale për mbeturina sipas standardeve ligjore.

Sipas Avokatit të popullit, ëshët i nevojshëm angazhim maksimal i të gjitha institucioneve 
për rregullimi e gjendjeve si me ndotjen e ajrit, ashtu dhe me menaxhimin e mbeturinave. Për 
këtë qëllim, qeveritë duhet të rrisin mjetet për këtë qëllim, të përforcojnë kontrollet speciale 
tek të ashtuquajturit ndotës më të mëdhej, por edhe në kontuinitet të realizohen fushata për 
rritjen e vetëdijes te qytetarët. Në këtë drejtim si masë e mirë (që për fat të keq ende nuk po 
zbatohet) e ndërrimit të furrave të karburantit të ngurtë me klimë inverter.

Gjithsesi, kjo masë nuk do të jetë e mjaftueshme nëse nuk fi llohet me zbatimin e masave 
të tjera, para se gjithash, me riciklimin e mbeturinave. Kështu, Avokati i popullit rekomandon 
që periudhën e radhës, komunat të japin maksimumin për fi llimin e këtij procesi, i cili më vonë 
në mënyrë pozitive do të refl ektonte menaxhimin e mbeturinave. Paralelisht me këtë, janë të 
nevojshme dhe kampanja për informim të qytetarëve, se si funskionon një deponi rajonale 
me të gjitha standardet ekologjike, e cila në  vend të ndotjes do të shërbejë për përpunimin 
e mbeturinave-kompostos, por do të shfytëzohet edhe si burim i energjise, shembuj këto që i 
kemi në fqinjësinë e afërt dhe të largët, konkretisht në Sofi  dhe Lublanë.

Gjithashtu, ajo që Avokati i popullit e vlerëson si cilësore për tu përmendur , është nevoja 
e miratimit urgjent të ligjeve që transponojnë legjislacionin e BE-së, të përpunuara nga pro-
jektet IPA (Porpozim-ligji për menaxhim me mjete elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike, Propozim-ligji për menaxhim me bateri dhe akumulator si 
dhe mbeturina nga bateritë dhe akumulatorët. Propozim-ligji për menaxhim me mbeturinat, 
Propozim–ligji për inspektim të mjedisit hapësinor, Porpozim–ligji për menaxhim me paketimin 
dhe mbeturinat, Propozim–ligji për përgjegjësinë e zgjëruar të prodhuesve, Propozim-ligji për 
emetime industriale, Propozim –ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për ajër ambiental). 
Të njëjtit duhej të miratoheshin deri në fund të vitit 2019, konform detyrimeve të ndërmarra 
nga trupi për bashkpunim teknik të SSA, në lëminë e mjedisit jetësor me afat deri në fund të 
vitit 2019, por nuk u miratua.
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Në lëminë e fi nancave, vazhdoi trendi i zvogëlimit të numrit të parashtresave pasiqë në 
vitin 2019 u parashtruan 137 parashtresa, ndaj 166 parashtresave të vitit 2018, ku përsëri 
ishte një rrënie drastike në krahasim me vitet e mëhershme.

Arsyet e një gjendjeje të këtillë, janë të njëjtit karakter, parasëgjithash me anulimin e 
obligimeve për pagesë të taksës së radio difuzionit dhe shkaku  i rrethanava që për këtë vitë 
raportues, nuk zbatohen procedurat për pagesë të detyruar të borxhit tatimor nga ana e Drej-
torisë për ardhura publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat.

Pra, pjesa më e madhe e parashtresave kanë të bëjnë me parregullsitë për nga aspekti i 
përcaktimit të pagesës së taksës radio difuzionit ose  për  tatimin personal,tatimin në pronë dhe 
tatime tjera,në të cilat procedura Avokati i popullit konstatoi cenim të të drejtave të qytetarëve.

Konkretisht, si rezultat i dërgimit të aktvendimeve për pagesë të detyruar, veçanërisht 
nëpërmjet bllokimit të llogarive të tranasakcionit në banka, por jo në mënyrë tjetër, (si për 
shembull, nëpërmjet ndalimit për shfrytëzim të vetëm 1/3 të pagës apo pensionit  të debitorit 
tatimor, që i paguhen nga punëdhënësi i tij apo nga Fondi për SPIRMV,dhe duke mos patur 
kujdesin mbi kufi zimet/terheqjet e kufi zuara për përmbarim, qytetarëve iu tërhiqet shuma e 
tërësishme e pagës, pensionit apo kompensimeve tjera nga mbrojtja sociale.

Shkaku i kësaj mënyre të veprimit, si dhe pagesës plotësuese të provizioneve bankare, 
të cilat ndonjëherë e tejkalojnë shumën e borxhit kryesorë, kësaj kategoie të qytetarëve, në 
mënyrë të padrejtë u rrezikohet si ekzistenca personale, ashtu edhe, ekzistenca e familjeve të 
tyre, shkaku që një periudhë të gjatë mbeten pa asnjë të ardhur.

Në këtë segment, masa për zbatim të sugjerimeve të dhëna për mënyrën e eliminimit 
të shkeljeve të konstatuara, u ndërmorrën nga Drejtoria për të ardhura publike. Nga qyteti i 
Shkupit, vazhdoi mosbashkëpunimi me Avokatin e popullit dhe pamundësia e realizimit të të 

FINANCAT

КОNSTATIME REKOMANDIME
• Procesi i ndërtimit të deponive rajonale 

nuk ka fi lluar në asnjë rajon të planifi -
kuar.

• Komunat parаqitën joefi kasitet përfun-
dimtarë për fi llimin e procesit të selek-
timit të mbeturinave.

• Të nevojshme janë fushatat informative, 
si në nivel lokal ashtu edhe qendror, si 
për nevojën e selektimit të mbeturinave 
si dhe në benefi cionet e ndërtimit të de-
ponive rajonale.

• Urgjentisht të fi llohet me ndërtimin e 
deponive rajonale për mbeturina sipas 
standardeve ligjore.

• Komunat të ndërmarrin masa për fi llim 
të selektimit të mbeturinave.

• Realizimi i fushatave informative, në 
nivel lokal dhe atë qendror për rritjen e 
vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e 
ndërtimit të deponive rajonale. 
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drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, pasiqë,  për një numër të konsiderueshëm nuk 
u ndërmorrën veprime për zhbllokimin e llogarive të transakcioni të qytetarëve të dëmtuar por, 
gjithashtu, nuk iu kthyen mjetet e paguara në mënyrë të pabazë.

Nga këtu, Avokati i popullit vlerëson se tejkalimi i këtyre problemeve shumëvjeçare për 
qytetarët si debitorë tatimorë, mund të arrihet vetëm me ndyshimin  e legjislativit ekzistues, 
në veçanti Ligjit për procedurën tatimore, për tatime mbi pronën dhe qarkullimin pagesor.

E njëjta ka të bëjë edhe me metodologjinë e përcaktimit të vlerës  së tregut të patund-
shmërive, e cila edhe përskaj përcaktimit të vlerës së tregut të patundshmërive, përfshin më 
shumë parametra, nuk merr parasysh  kriteriumin  për lokacion hapsinorë/gjeografi ke. Në par-
ashtresat që kanë të bëjnë me përcaktimin  e vlerës së tatimeve, qytetarët pra, shpesh pohojnë 
që vlera e përllogaritur e pronës është më e lartë në krahasim me vlerën reale të tregut, gjë që 
ndikon në vlerën e tatimit që e paguajnë. 

Masat në lëminë e “Financave” të miratuara nga Kunvendi, në vitin raportues 
nuk janë implementuar.

Gjegjësisht, shkaku i mbrojtjes së të  drejtës legjitime dhe të interesave juridike 
të qytetarëve, nuk janë miratuar ndryshime dhe plotësime në dispozitat e Ligjit për 
procedurën tatimore dhe Ligjit për tatime mbi pronën, por as që është përpiluar me-
todologjia e re për miratimin e vlerës së tregut të patundshmërive.

Gjithashtu, qyteti i Shkupit dhe komunat nuk kanë bashkëpunim me Avokatin 
e popullit, as që kanë kujdes  për interesin e qytetarëve në kuptim të respektimit të 
procedurave, të rregullojnë më mirë punët për ti sjellë në një masë të arsyeshme dy-
shimet për rrethanat nëse vlera për pagesën që bëjnë për tatim të përcaktuar është 
e drejtë dhe nëse në mënyrë reale është përcaktuar vlera e pronës së tyre.

KONSTATIME REKOMANDIME
• Qytetarët si pagues tatimorë një peri-

udhë të gjatë mbeten pa të ardhura në 
para me çka ju rrezikohet si ekzistenca 
personale edhe ekzistenca e familjeve 
të tyre si rezultat i dërgimit të aktvendi-
meve për pagesë të detyruar, ekskluz-
ivisht nëpërmjet bllokimit të llogarive të 
transakcionit. 

• Ende nuk janë miratuar ndryshimet 
dhe plotësimet e dispozitave të Ligjit 
për procedurën tatimore dhe Ligjit për 
tatim të pronës, por as edhe përgatitur 
metodologji e re  për përcaktimin e vler-
ave të tregut  të patundshmërive.

• Drejtoria për të ardhura publike, Qyteti i 
Shkupit dhe komunat në porcedurat për 
pagesë të detyruar për borxhin tatimorë 
të respektojnë proklamimin kushtetues 
të parimit për mbrojtje të lirive dhe të 
drejtave themelore të qytetarëve, dhe 
pa asnjë ekskluzivitet të kenë kujdes për 
kufi zimet/tërheqjet për përmbarim, dhe 
qytetarëve të mos u merret shuma e 
plotë e pagës, pensionit apo kompensi-
meve tjera për mbrojtje sociale.

• Për tejkalimin e problemeve 
shumëvjeçare të qytetarëve si debitorë 
tatimorë të miratohen ndryshime dhe 
plotësime të dispozitave të Ligjit për 
procedurën tatimore dhe Ligjit për tatim 
të pronës dhe të përgatitet metodologjia 
e re për përcaktim të vlerës së tregut të 
patundshmërive. 
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Në fushën e të drejtave të konsumatorëve qytetarët prashashtronin parashtresa për 
mbrojtje, duke përdëftu se ofruesit e shërbimeve nuk veprojnë konform ligjit. 

Në përgjithësi, mungesa e vullnetit që të implementohen përdëftimet dhe rekomandimet 
e dhëna nga Avokati i Popullit, që puna rrjedhëse të jetë në funksion të nevojave të shfrytëzue-
sëve të shërbimeve, e vë në dukje punën e ofruesëve të shërbimeve në vitin 2019.

 Përsëri, pjesa më e madhe e parashshtresave të qytatarëve kanë të bëjnë me punën e 
EVN Maqedoni, ShA Shkup (EVN), Ndërmarrjeve Publike të cilat kryejnë veprimtari komunale 
– furnzim me ujë dhe bartjen e mbeturinave, posaçërisht Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi dhe 
Kanalizimi” – Shkup (NP), si dhe “Ngrohtorja” ShA Shkup si dhe operatorëve me energji elek-
trike (Ngrohtorja).  

Në lidhje me punën e NP, problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët janë identike si 
edhe vitet e kaluara, dhe në numrin më të madh të parashtresave, të njejtët kërkojnë rreg-
ullimin e gjendjes me borxhet e mbetura. Në këtë segment, nuk janë tejkaluar problemet e 
vjetëra, dhe qytetarët si shfrytëzues të shërbimeve nuk kanë informata të sakta në lidhje me 
ate se prej ku del borxhi i mbetur, periudha për të cilën ka të bën, metodologjia e përlloga-
ritjes, thirren në borxh të parashkruar e të ngjashme. Gjithashtu, për shkak të lëshimeve në 
evidencën zyrtare, qytetarët ngarkohen me borxhe të realizuara nga shfrytëzuesi i mëparshëm 
dhe ishin të detyruar që të dëshmojnë prej kur janë shfrytëzues real të shërbimit.

Mungesa e leximit të rregullt e ujëmatësit, përsëri ishte problem, edhe pse Avokati i 
Popullit kërkonte të respektohet obligimi i leximit të rregullt i gjendjes së ujëmatësit dhe ky 
mekanizëm të jetë i vetmi në procedurën për përcaktimin e hargjimeve. Domethënë, ishin të 
evidentuara raste kur obligoheshin me mesatare, e jo lexim real i gjendjes së ujëmatësit, me 
çka rezultonte me lëshim të llogarive me shuma të larta, pa periudhë të caktuar për të cilën 
bëhet fjalë.

Komisioni përkatës për llogari të kontestueshme përsëri ishte lëndë e parashtresave të 
cilat qytetarët i parashtronin deri te Avokati i Popullit, dhe në këto raste, qytetarët mbeteshin 
të pakënaqur nga llogaritë e miratuara pas kërkesave për korrigjim, si dhe për shkak të mos-
marrjes së arsyetimeve të qëndrueshme për refuzim të kërkesave.

Gjatë të vepruarit lëndor Avokati i Popullit vërtetoj se Komisioni shpeshherë ka sjel-
lur vendime të cilat nuk janë në përputhje me dëshmitë e ofruara me kërkesën nga ana e 
qytetarëve, njëkohësisht nuk i kanë shfrytëzuar edhe dëshmitë me të cilat NP posedon. Për 
ate, Avokati i Popullit kërkonte që Komisioni t`i rishqyrtonte vendimet e sjellura, fakteqësisht 
përveç pëlqimeve minimale, në të shumtën e rasteve nuk veproj sipas përdëftimeve të dhëna.

I vetëmi, si praktikë pozitive e NP, mundet të potencohet pranimi i intervenimeve të cilat 
Avokati i Popullit i drejtonte për mundësimin e pagesës më të lehtë të borxhit, për shkak të 
gjendjes materiale të qytetarëve si dhe zvogëlimit të mundësive ekonmike, të cilat rezultonin 
me lidhjen e marrëveshjeve për pagesë të borxhit me më shumë këste. 

Nga ana tjetër, kampanja për pagesë të borxhit me këste, pa u llogaritur interes për pag-
esë të vonuar, nuk ofroj lehtësime për pagesë të borxhit të mbetur, për shkak të kushtëzimit që 
menjëherë të paguhet boxhi për të cilën është siguruar pagesë e detyrueshme.

Prej këtu, Avokati i Popullit e vërteton konstatimin se NP udhëhiqet vetëm nga interesi 
i tyre dhe vendos kushte të kufi zuara për dhënien e fakteve lehtësuese (lirimin nga interesi), 
edhe pse është shumë e qartë se qytetarët nuk kanë mundësi që të paguajnë të gjithë borx-
hin, i cili është lëndë për pagesë të detyrueshme, dhe në kohën e caktuar, për të cilën vazhdon 
aksioni për të lidhur kontratë për pjesën e mbetur të borxhit. 

Në periudhën raportuese, numri më i vogël i parashtresave ishin të parashtruara në lidhje 
me shërbimin për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale, edhe pse përsëri, 
qytetarët i mundonin të njejtat probleme: pranimi i llogarive edhe pse shërbimi nuk është 

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
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shfrytëzuar (nuk janë vendosur kontejnera si dhe mbeturinat nuk janë grumbulluar rregull-
isht), pagesa e shërbimit për posedim të pronës e cila nuk shfrytëzohet rregullisht për banim, 
kriteret me të cilat vendoset për pëlqimet e kërkuara për objekte në të cilat nuk jetohet rreg-
ullisht, probleme të cilat kanë lindur si  shkak i informatave jo të plota të dhëna nga ana e 
ndërmarrjeve publike në lidhje me borxhe të mbetura, kërkesa për matjen e sipërfaqes si bazë 
për pagesë të mbeturinave.  

Në lidhje me ankesat e qytetarëve për punën e Ngrohtores është konstatuar se numri më i 
madh ka të bën me obligimin e kompensimit për fuqinë e angazhuar (pjesa fi kse) e pagesës së 
energjisë për ngrohje, pastaj për mënyrën se si qytetarët e shkyçur kërkonin që të lirohen nga 
pagesa e pjesës fi kse, në përputhje me Rregullat e furnizimit me energji për ngrohje, gjithashtu 
edhe për rregullimin e gjendjes për borxh të mbetur, kualitetin e energjisë për ngrohje, vonesa 
gjatë intervenimit pas paraqitjes të defektit.  

Pikërisht, që të zgjidhet problemi me obligimet me kompenzim për fuqinë angazhuese 
(pjesa fi kse) të kompenzimit të energjisë për ngrohje te konsumatorët e shkyçur, Komisioni 
Rregullator për Enegjetikë dhe Shërbime të Ujit, solli rregulla për furnizim me energji për 
ngrohje, me të cilat është e parapame që pronarët të cilët jetojnë në objekt i cili është i shkyçur 
prej sistemit për ngrohje qëndrore të lirohen prej pagesës së pjesës fi kse, të njejtën ta dësh-
mojnë duke ofruar dokumentacion të vlefshëm. 

Gjatë të vepruarit sipas parashtresave mundet të vërehet se konsumatorët e shkyçur u 
ballafaquan me probleme gjatë parashtrimit të kërkesave, përkatësisht plotësimit të formularit 
të paraparë, sepse jo gjithë konsumatorët e shkyçur të cilët jetojnë vazhdimisht në objekt, për 
shkaqe të ndryshme, i kanë dokumentet valide. Për ktët shkak, pas pranimit të kërkesave të 
tyre, ishin të detyruar të shfrytëzojnë të drejtën e ankesës deri te Komisioni Rregullator dhe të 
dëshmojnë gjendjen faktike.  

Në Rregullat për furnizim me energji për ngrohje janë paraparë obligime për furnizuesin 
ndaj kategorive të rrezikuara, duke mos e shkyçur konsumatorin e rrezikuar për shkak të fatu-
rave të papaguara për energji për ngrohje gjatë muajëve dhjetor, janar dhe shkurt, mundësia 
për pagesë me këste të borxhit, si dhe masa tjera për mbrojtje, por edhe pse është paraparë që 
të informohen konsumatorët e rrezikuar që të shfrytëzojnë një apo më shumë masa mbrojtëse, 
në prakatikë e njeta nuk realizohet, shkak, mungesa e informimit të kategorisë së konsuma-
torëve të rrezikuar.  

Prej këtu, mbetet konstatimi se nuk mjafton vetëm instalimi i masave pozitive në leg-
jislacion, por edhe zbatimi konsekuent dhe i plotë, që të sigurohet informim, siguri, kualitet, 
transparencë, opinion, mbrojtje e konsumatorit, efi kasitet dhe ekonomizim edhe ate nëpërmjet 
masave adekuate të ndërmarra për përkujdesje për kosumatorët, pa asnjëfarë diskriminimi. 

Ndryshe, gjatë kontakteve me qytetarët duke pranuar parashtresa, Avokati i Popullit u 
njoftua se të njejtit kanë vërejtje edhe në metodologjinë e faturimit e cila rezulton me obligim 
paraprak. Në këtë fushë, vërejtjet kanë të bëjnë për faturat me obligim paraprak, sepse sipas 
konsumatorëve, pagesa paraprake e rëndon buxhetin e tyre disa muaj gjatë sezonit për ngrohje, 
nga ana tjetër shumë pak i ndjejnë përfi timet gjatë përllogaritjes së faturave të rregulluara/
rrafshuara. Mu kjo mënyrë e përllogaritjes, për një numër të konsiderueshëm të qytetarëve 
është shak i shkyçjes nga sistemi për furnizim me energji për ngrohje.   

Prej këtu, Avokati i Popullit në interes të konsumatorëve vlerëson se do të ishte e 
pëlqyeshme trupi rregullator t`i marri parasyshë vërejtjet në drejtim të korigjimit të mund-
shëm të metodologjisë për faturim. Madje, secila zgjidhje e sjellur në të mirë të konsumatorëve 
për shkak të kyçjes së re në sistemin e furnizimit me energji për ngrohje, kontribuon për mjedis 
të pastër jetësor dhe është hap përpara për përmirësimin e gjendjes së keqe momentale, në 
lidhje me të drejtën e mjedisit të pastër shëndetësorë.  

Edhe pse numri i parashtresave që kanë të bëjnë me shërbimet e telefonisë fi kse dhe mo-
bile është i vogël, intervenimi i kërkuar nga ana e qytetarëve përsëri vë në dukje problemet e 
njejta, përkatësisht pakënaqësi në aspektin e çmimeve konform shërbimeve të dhëna, shkalla 
e kualitetit të shërbimeve, gjithashtu edhe kontratat e ofruara si dhe obligimet të cilat janë të 
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detyruar në raport me parapagesën t`i pranojnë. Avokati i Popullit ka intervenuar drejpërdrejt 
deri te operatorët, por ishte kërkuar që të merren masa edhe nga ana e Agjensionit për Komu-
nikime Elektronike. 

Për pjesën e të drejtave të konsumatorëve që ka të bën me furnizimin me energji ele-
ktrike, në vitin 2019, ndahen parashtresat në të cilat kërkoheshte intervenim për kyçje të 
sërishme në sistemin për furnizim me energji elektrike dhe pagimi i borxheve të mbetura me 
këste.  

Gjatë punës me lëndë, është vërejtur se masa çkyçje/ndërprerje e energjisë elektrike, 
EVN jo gjithmonë e zbaton për të gjithë shfrytëzuesit, sepse kjo masë zbatohet edhe për borx-
he të vjetëruara, edhe pse faturat rrejedhëse në mënyrë të rregullt paguhen, kjo solli gjendjen 
që një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të ankohen se për borxhet e vjetëruara informo-
hen pas zbatimit të masës për ndërprerje të rrymës elektrike.

Ky problem, i cili zvarritet me vite, i cili ka të bën me sigurimin e të drejtës së qytetarëve 
që të pranojnë informata të qarta, të kuptueshme, të sakta dhe precize në lidhje me borxhet 
edhe përskaj përdëftimeve të dhëna nga ana e Avokatit të Popullit, nuk është tejkaluar.

Në këtë segmet, ishin të vërejtura raste kur në faturat për energji elektrike aspak nuk 
fi guronte vërejtje për borxh, dhe informata të delajuara për gjendjen e borxhit të mbetur mer-
reshin pas intervenimit të Avokatit të Popullit.

Në lidhje me këtë problem, brengos fakti se jo gjithmonë informatat e dhëna janë të 
plota, të qarta dhe të mbështetura me dëshmi përkatëse, dhe mu për këtë Avokati i Popullit 
gjatë punës me lëndë deri te të njetat ishte i detyruar të arrin edhe nëpërmjet kërkesave të 
drejtuara deri te gjykatat kompetente.  

Në rastet kur Avokati i Popullit pranonte informata të detajuara për gjendjen e borxheve 
të mbetura, konstatonte se shumica e borxheve kishin të bënin me borxhe të cilat datojnë që 
përpara disa viteve, dhe duke llogaritur se pjesa më e madhe e tyre është borxh i vjetëruar/
parashkruar, kërkoj nga EVN që borxhet e vjetëruara të fshihen prej evidencës, përkatësisht 
konsumatorët të mos trajtohen si borxhli të borxheve të tilla, gjithashtu në të ardhmen mos të 
kenë vërejtje për të njejtat.

Ajo që ka të bën me kërkesat e një numri të caktuar të qytetarëve për intervenim për 
shkak të lirimit nga borxhet e mbetura, për të cilat është hapur procedurë për pagesë të de-
tyrueshme, Avokati i Popullit i informonte qytetarët se nuk ka mundësi të ndërmarri veprime në 
ate drejtim dhe se rrregulativa momentale ligjore i jep të drejtën EVN që të kërkon pagesën e 
të njetave. Gjithashtu, u sygjeron që të shfrytëzojnë mundësinë për realizimin e të drejtave të 
tyre nëpërmjet mundësisë së hapjes së procedurave pranë gjykatave kompetente ose persona 
me kompetenca publike, me qëllim që të dëshmojnë se borxhi në fjalë është i pabazë. 

Një numër i madh i parashtresave kishin të bënin me kërkesat e qytetarëve që tu mundëso-
het pagesa e borxheve me më shumë këste ose duke nënskruar anekse ndaj marrëveshjeve 
me qëllim të lehtësimit të kushteve për pagesë për shkak të standardit të ulët jetësor si dhe 
gjendjes së rëndë materiale-fi nansiare në të cilën ndodhen. 

Kërkesat e Avokatit të Popullit shpesh ishin të pranuara, por nuk mundet të konstatohet 
se veprimi i EVN edhe në këto raste është plotësisht i çliruar nga selektiviteti. 

Kjo, për shkaqe sepse ndaj shfrytëzuesve të cilët janë në të njejtën situatë, nuk veprohet 
në të njejtën mënyrë, por mundësitë e dhëna lehtësuese janë të dallueshme prej një rasti në 
tjetër. Mu për këtë, mungesa e akatit të përgjithshëm i cili do të rregullon këtë problematikë 
dhe do të rregullon në mënyrën e njejtë çështjen e pagesës së borxhit të mbetur me këste, 
mbetet problem i cili shumë shpejtë duhet të zgjidhet. 

Përndryshe, në këtë vit raportues, si hap pozitiv në punën e EVN dallohet kapanja e or-
ganizuar për lidhjen e marrëveshjeve për pagesë të borxheve të mbeteura në 96 këste, për 
shfrytëzues të cilët pjesa më e madhe jetojnë në territorin e Komunës së Shuto Orizarës dhe 
janë në gjendje të rëndë sociale. Me këto marrëveshje u përcaktua shumë e vogël e këstit, 
me kusht të rregulluar më përpara që pagesa të bëhet në kontinuitet, me ate që pas pagesës 
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së këstit të 95-së të vijon shlyerja e pjesës së mbetur të borxhit dhe këta konsumatorë në të 
ardhmen të mos ngarkohen me ate borxh.  

Avokati i Popullit, gjatë vitit raportues, ka regjistruar edhe rast të çkyqjes kolektive nga 
rrjeti elektrodistributiv të të gjitha lagjeve në fshatin Gërçec, Komuna e Sarajit, e mbi të gjitha 
brengoste fakti i çkyçjes nga rrjeti elektrodistributiv i shkollës fi llore në fshat.

Menjëherë pas pranimit të informatave se lagje të fshatit Gërçec disa ditë janë pa rrymë, 
Avokati i Popullit veproj me vetë iniciativë, dhe pas bisedave me përfaqësues të banorëve të 
fshatit Gërçec e konstaton gjendjen faktike, realizoj kontakt me përgjegjësit zyrtarë të EVN 
Maqedoni ShA – Shkup, prej ku kërkoj që në afat sa më të shkurtër të sanohen defektet të 
cilat kanë sjell deri te ndërprerja e energjisë elektrike dhe lagjet të kyçen përsëri në rrjetin 
elektrodistributiv.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit përdëftoj se çkyçja kolektive nga rrjeti elektrik nuk 
është e pranueshme, dhe paraqet dënim dhe padrejtësi kolektive, sepse pasoja kanë edhe 
qytetarët të cilët janë të lidhur në mënyrë të rregullt në rrjetin elektrodistributiv dhe rregullisht 
i paguajnë faturat për energji elektrike të harxhuar, por si rezultat i çkyçjes pasoja ka edhe 
procesi arsimor, përdëftimet ishin të pranuara dhe u kyçën përsëri në rrjetin elektrodistributiv. 

Pas rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qeverisë janë vërtetuar 
masa, me qëllim që dhënësi i shërbimeve të siguron supozime për pagesa të borx-
heve të mbetura me fl eksibilitet më të madh duke mbajtur llogari për gjendjen në 
të cilën gjenden konsumatorët. Masa e dytë e vërtetuar nga ana e Qeverisë është 
në lidhje me kampanjat jo efektive për pagesë të borxheve të mbetura, dhe në këtë 
drejtim shteti në bashkëpunim me dhënësit e shërbimeve, për një grupë të caktuar të 
qytetarëve të gjen mënyrë për lehtësimin e pagesës, kurse për më të rrezikuarit, të 
kryhet shlyerje e plotë e borxhit. Kurse, masa e tretë ka për qëllim të siguron mbro-
jtje efektive si dhe respektim konsekuent të principit për siguri juridike, në raste të 
veçanta të sigurohen norma për mbrojtje kolektive të të drejtave të konsumatorëve. 
Megjithate, në praktikë edhe pse ishin të ndërmarra aktivitete të ndyshme, të nejetat 
nuk ishin në pajtim me rekomandimet, gjithashtu të njejtat nuk ishin të implemen-
tuara plotësisht.

KONSTATIME REKOMANDIME
• Fuqia e zvogëluar ekonomike si dhe 

gjendja fi nasiare-materiale e rënduar e 
qytetarëve është shkak i pamundësisë 
që në kohë të paguajnë obligimet për 
energji elektrike, ujë dhe shërbime tjera 
komunale.

• Gjendja e parregulluar e pagesave të 
borxheve të mbetura në mënyrë ad-
ekuate si dhe hapja e kampanjave për 
pagesë të borxheve të cilat pamundëso-
jnë shfrytëzimin e rrethanave lehtësuese 
për qytetarët. 

• Mosrespektimi i obligimit për lexim 
mujor të njehsorëve dhe kushteve nën 
të cilat përpilohen llogaritë, me çka 

• Ofruesit e shërbimeve, në kontuinitet, 
të mundësojnë kushte me të mira për 
pagesën e faturave mujore dhe pa 
sekektivitet të mundësojnë lidhjen e 
marrëveshjeve për pagesën e borxheve 
me kushte të volitshme për pagesën e 
të njejtave.

• Të merren masa për zbatimin e obligimit 
mesatar për ujë të hargjuar si dhe zba-
tim konsekuent të dispozitave ligjore me 
të cilat ujëmatësat janë i vetmi me-
kanizëm dhe masë për ujin e hargjuar, 
dhe të ndërpritet praktika e dhënies 
së llogarive të jashtëzakonshme, e cila 
është në dëm të qytetarëve.
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praktikohet llogaritja e ujit të hargjuar 
mesatarisht dhe dhënia e llogarive të 
jashtëzakonshme me shuma të larta 
enorme.

• EVN, qytetarët nuk i njofton me kohë 
për borxhet e mbetura përpara se t`i 
ç`kyçi nga rrjeti elektrik, dhe në prak-
tikë nuk veprohet në mënyrën e njejtë 
me të gjithë konsumatorët.

• Kategoria më e dobët e konsumatorëve 
nuk janë të mbrojtur në mënyrë ad-
ekuate. Shuma e vogël e subvencioneve 
dhe mos shfrytëzimi i masave për 
mbrojte edhe më tutje ekziston.

• Qytetarët në trupat regullatore ako-
ma nuk shohin mbrojtës të tyre, dhe 
mbetet konstatimi se problemet e 
konsumatorëve nuk zgjidhen në mënyrë 
adekuate dhe të plotë.

• EVN, gjatë zbatimit të masës për 
ç`kyçje nga sistemi, në mënyrë të 
përpiktë, të respekton procedurat dhe 
kushtet e parapara ligjore dhe të vepron 
në mënyrë të njejtë ndaj të gjithë kon-
sumatorëve. Njëkohësisht, të sjelli akt 
të përgjithshëm me të cilin në mënyrë 
unitare do ta rregullon çështjen e pag-
esës së borxhit të mbetur me këste.  

• Masat e ndërmarra nga subjektet kom-
petente për informim të plotë dhe në 
kohë të konsumatorëve të rrezikur, për 
shkak të shfrytëzimit të masave për 
mbrojtje si dhe lehtësimi i qasjes deri te 
të njejtat.

• Trupat regullatorë të kenë dëgjuesh-
mëri për vërejtjet e konsumatorëve, 
në mënyrë kontinuitive, të vëzhgojnë 
punën e ofruesëve të shërbimeve dhe 
vendimet të cilat sillen të jenë të qarta, 
precize, objektive dhe të përgatitura në 
mënyrë që të mundësohet realizimi i të 
drejtave të qytatarëve si shfrytëzuaes të 
shërbimeve. 

Avokati i Popullit, si institucion i cili qëllim parësor ka të siguron promovimin dhe mbro-
jtjen e të drejtave të qytetarit të garantuara me Kushtetutën dhe ligjet, kujdes të veçantë i 
kushton të drejtave nga fusha e të vepruarit të policisë. 

Duke e pasur parasysh numrin e parashtresave të parashtruara nga fusha e autorizimeve 
policore, në këtë vit raportues vërehet zvogëlim i numrit, por, përsëri problemet për të cilat 
qytetarët kërkojnë intevenim mbeten të njejtat.

Numri më i madh i parashtresave, përsëri kanë të bëjnë me mosmarrjen e masave ndaj 
kallëzimeve penale si dhe ankesave të qytetarëve, mosmarrjen e masave për mbrojtjen e 
jetës, duke e krahasura me vitin e kaluar, vërehet rritje e anakesave të qytetarëve në të cilat 
përdëftohet në shkeljen e të drejtave nga ana e organeve për kundërvajtje pranë Ministrisë për 
Punë të Brendshme.

AUTORIZIMET POLICORE
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Përskaj kësaj, janë të prashtruara parashtresa për shkeljen e të drejtave në procedurë 
për realizimin e të drejtës për azil dhe mbrojtjen e përkohëshme të refugjatëve, konfi skimi i 
gjësendeve pa bazë, për maltretim dhe poshtrim fi zik dhe psiqik gjatë kryerjes së detyrës, 
posaçërisht në vendet ku realizohet mbajtja dhe kufi zimi i lirive të lëvizjes së lirë të qytetarëve, 
si dhe privimi nga liria pa bazë dhe në kundërshtim me ligjin, dhe për shkak të thirrjes pa bazë 
ose mbajtjes në stacion policor.

Duke vepruar ndaj parashtresave nga qytetarët për mos marrjen e masave si dhe mos-
veprimin e nëpunësave policor, pas kallëzimeve penale si dhe ankesave nga ane e tyre, Avokati 
i Popullit konstaton se akoma ka qasje joserioze ndaj paraqitjeve si dhe hulumtimi nuk kryhet 
ashtu siç duhet në lidhje me ate që përmendet në të njejtat. Nëpunësit policor në vend që të 
veprojnë në drejtim të sigurimit të dëshmive të duhura, duke e njoftuar edhe prokurorin kom-
petent për veprën e paraqitur si dhe dëshmitë e dorëzuara, paraqitjet jo vetëm që nuk i proce-
suojnë, por nuk hulumtohen mjaftueshëm, dhe kundër qytetarit të dëmtuar, hapet procedurë 
kundërvajtëse kuturu për prishjen e rendit dhe qetësisë publike. 

Përskaj të përmendurës, numri më i madh i parashtresave nga qytetarët, nga fusha 
e autorizimeve policore janë parashtruar në drejtim të shkeljes të të drejtave në procedurë 
kundërvajtëse, me çka, edhe gjatë këtij viti raportues, ankesat kanë të bëjnë në pamundësinë 
e qytetarëve të shprehen në lidhje me kallëzimin e parashtraur penal ose të njejtat janë sjellur 
pa vërtetuar gjendjen faktike, përkatësisht pa dëgjimin e palës. Në disa raste Avokati i Popullit 
ka konstatuar se përskaj të drejtës së qytetarit të thirret në gjyq, që të deklarohen ndaj kallë-
zimeve kundërvajtëse, të njejtit nuk janë njoftuar në mënyrë të shkruar, por edhe nuk janë 
thirrur që të deklarohen në lidhje me kundërvajtjen dhe të ofrojnë dëshmi në mbrojtje.

Avokati i Popullit, nuk konstatoi shkelje të të drejtave që qytetarëve në lidhje me kundërva-
jtjen si dhe dënimin e shqiptuar, por duke pasur parasysh ate që thotë qytetari si dhe mënyrën 
me të cilën është rregulluar kjo çështje në Ligjin për Kundërvajtje e përsërit mendimin se mos-
respektimi i parimit të kontradiktës në procedurë dhe pamundësisë që qytetarët të deklarohen 
për kundërvajtjen e kryer pranë gjykate (organi) të pavarur dhe të paanshëm për kundërvajtje 
paraqet shkelje serioze e të drejtave Kushtetuese dhe Ligjore.

Më pastaj, duke vepruar sipas parashtresës për maltretim fi zik, sjellje brutale dhe nën-
vlerësuese gjatë privimit nga liria si dhe mbajtjen në stacion policor, Avokati i Popullit ndër-
morri masa dhe veprime për të hulumtuar rastin, duke e shfrytëzuar të drejtën e inspektimit 
të shkresave të hulumtimeve të brendshme policore, mbikëqyrje të lëndës, qasjen deri te do-
kumentet relevante, sigurimin e materialeve verbale si dhe dëshmive materiale, në suaza të 
kompetencave ligjore, duke vepruar si Avokat i Popullit – Mekanizëm për kontrollë qytetare.  

Domethënë, Avokati i Popullit vërtetoj elemente të privimit kundrligjor nga liria, si dhe 
maltretim gjatë realizimit të autorizimeve, për shkak të së cilës e vazhdoj procedurën duke 
dorëzuar kërkesë për hapjen e procedurës për vërtetim të përgjejësisë kundër një nëpunësi 
policor, deri te seksioni kompetent për ndjekje dhe hulumtim të përgjejgësisë për vepra penale 
të kryera nga persona me autorizime policore si dhe pjesëtarë të policisë së burgut, pranë 
Prokurorisë Themelore Publike për ndjekje të kriminalitetit të organizuar si dhe korrupcionit.

Në këtë, por edhe në raste tjera ndaj të cilave Avokati i Popullit vepronte në drejtim të 
mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve, u vërtetua se qytetarët paraqesin maltretim fi zik ose 
përdorim të forcës nga ana e nëpunësave policor, por nga ana e policisë, në vend që të merren 
masa për hulumtim të asaj që paraqitet, parashtrohen kallëzime penale kundër personit që e 
ka paraqit rastin, edhe ate për sulm ndaj personit zyrtar ose pengim gjatë kryerjes së punës 
të personit zyrtar.  

Në këto raste kur gjatë kërkesës së qytetarit ose të Avokatit të Popullit duhet të hulum-
tohet puna e nëpunsave policorë nga ana e Departamentit për Kontroll të Brendshëm, He-
time Kriminalistike dhe Standarde Profesionale dhe shpeshherë kalojnë pa u dënuar, me çka u 
shkelen të drejtat qytetarëve.

Avokati i Popullit veproi edhe ndaj parashtresave të qytetarëve për shkak të konfi skimit të 
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gjësendeve pa bazë nga ana e zyrtarëve policorë, e çka në një pjesë të parashtresave konsta-
toj se ka shkelje të të drejtave të qytetarëve si dhe parregullësi gjatë të vepruarit të policisë, 
dhe për këtë shkak ragoj deri te Ministria e Punëve të Brendshme. Pas përdëftimeve, shkeljet 
e konstatuara ishin të mënjanuara dhe gjësendet iu kthen qytetarëve. 

Në rast tjetër, pas informatave për ikje të të huajit/refugjatit prej te Qendra për Strehim 
të të Huajëve “Gazi Babë” Shkup, Avokati i Popullit hapi procedurë me vetë iniciativë, gjatë së 
cilës ndërmorri veprime për vërtetim të gjendjes dhe konstatoj parregullësi në procedurë nga 
ana e personit zyrtar dhe mu për këtë shkak dorëzoj propozim për hapjen e procedurës për 
vërtetim të përgjegjësisë disciplinore, e cila ishte e pranuar nga ana e Departamentit për Kon-
troll të Brendshëm, Hetime Kriminalistike dhe Standarde Profesionale.

Duke e pasur parasyshë se me ndryshimet e Ligjit për Avokatin e Popullit, të muajit 
shkurt, 2018, formohet njësi e re organizative Avokati i Popullit – Mekanizmi për Kontrollë 
Qytetare, nën kompetencë të të cilit janë lëndët, përkatësisht rastet që kanë të bëjnë me 
torturë, maltretim fi zik, trajtim degradues dhe nënvlerësues nga ana e personave me autori-
zime policore pjestarë të policisë së burgjeve, Avokati i Popullit, në periudhën raportuese me 
Informatë u drejtua deri te Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut si dhe deri te 
Prokurori Publik i Prokurorisë Themelore Publike për për ndjekje të kriminalitetit dhe korrup-
sionit të organizuar.

Duke i informuar se fi lloj me punë ekipi i njësisë së re organizative, Avokati i Popullit - 
Mekanizmi për Kontrollë Qytetare, nën kompetencë të të cilit janë gjashtë (6) lëndë aktive, të 
formuara gjatë periudhës 2016-2018, prej qytetarëve që kanë të bëjnë me veprime joligjore të 
nëpunësave policorë si dhe përdorimi i forcës fi zike, kërkoj të informohet për rrjedhën e proce-
durës. Në lidhje me përgjigjen e pranuar nga ana e Prokurorisë Themelore Publike për ndjekje 
të kriminalitetit dhe korrupsionit të organizuar me çka u informua se cila prokurori është kom-
petente për lëndët, pa informim konkret për çdo lëndë veçmas, në kuptim të asaj në cilën fazë 
është lënda dhe vilat veprime janë ndërmarrë.

Avokati i Popullit, veproj edhe ndaj policisë së burgjeve, në lidhje me parashtresa të 
persovane të gjykuar të cilët u ankuan për maltretim serioz fi zik dhe psiqik si dhe veprim nën-
vlerësues nga ana e pjesëtarëve të policisë së burgjeve. Njëkohësisht, vepronte edhe ndaj an-
kesave në lidhje me të vepruarit e personave zyrtarë ndaj femrave të dënuara, të cilat vuajnë 
dënim me burg në seksionin e grave të ENP “Idrizovë”. 

Më pastaj, në parashtresa përdëftoheshte se ka sjellje ofenduese si dhe maltretim verbal 
nga ana e zyrtarëve të burgut, posaçërisht ndaj të gjykuarave të etnitetin rom. Veçanërisht, 
shqetësojnë ankesat se forcë fi zike përdoret edhe për „disciplinimin“ të personave të dënuar.

Në mungesë të dëshmive përkatëse materiale Avokati i Popullit vlerëson se është e nevo-
jshme të alarmohet për problemet e cekura, duke dorëzuar rekomandime deri te personat 
përgjegjës në ShNK “Idrizovë” dhe Drejtoria për Ekzekutim të Sanksioneve, duke përdëftu se 
me personat e dënuar duhet të veprohet në mënyrë njerëzore, duke e respektuar personalite-
tin dhe dinjitetin njerëzorë, duke e mbrojtur shëndetin trupor dhe mendor, në përputhje me 
obligimet të cilat dalin prej Ligjit për Ekzekutim të Sanksioneve.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit e potencoj nevojën për ndërmarrje të aktiviteteve 
konkrete për hulumtim të rasteve të maltretimit fi zik si dhe torturës ndaj personave të dënuar, 
si dhe zbatimi i sanksioneve përkatëse kundër kryersëve, gjithashtu edhe nevoja e masave për 
parandalim dhe edukim për pengim të këtyre shfaqjeve nga ana e Drejtorisë për Ekzekutim të 
Sanksioneve.

Sipas Avokatit të Populit, është e nevojshme kontrollë efektive në institucion si dhe ga-
rantimin e mjedisit më të sigurt për punëtorët dhe të burgosurit, për ate sepse çfarëdo lloji i 
maltretimit është plotësisht i papranueshëm dhe i njejti duhet të hulumtohet dhe kundër të 
njejtit të veprohet. Mos hulumtimi si dhe mos dënimi edhe kur ka elemente shumë të vogla të 
maltretimit fi zik duhet të tejkalohen, dhe në këtë drejtim Avokati i Popullit kërkoj të ndërmer-
ren masa urgjente që të sigurohet se shërbimet e burgjeve e respektojnë të drejtën e integ-
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ritetit fi zik dhe mental të personave të dënuar.
Më pastaj, duke e vëzhguar situatën me realizimin e të drejtave të ekzekutorëve të ve-

prave penale në INP Ohër, në bazë të dekleratave dhe dëshmive të siguruara, Avokati i Popullit 
konstaton përdorim të forcës nga ana e pjestarëve të policisë së burgut ndaj personit të dënuar, 
dhe deri te Prokuroria Themelore kompetente parashtroj kërkesë për hapjen e procedurës për 
vërtetim të përgjegjësisë për vepër penale „Maltretim gjatë kryerjes së detyrës“. 

Në rastet tjera, në të cilat është kërkuar intervenim, Avokati i Popullit nuk arriti që të 
vërteton maltretim fi zik si dhe përdorim të forcës, midis tjerash edhe për shkak të asaj se ob-
jekti i Instuticionit ndëshkues përmirësues nuk është nën video-mbikëqyrje, përkatësisht nuk 
ka të instaluara kamera në dhomën e ushqimit si dhe në dhomat e vetmisë, e mu këto hapësira 
ishin të potencuara nga ana e të dënuarëve se janë vendet ku përdoret forcë nga ana e policisë 
së burgut.

Në vështrim të masave të caktuara nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedon-
isë së Veriut, në lidhje me punën dhe marrëdhënien e zyrtarëve policor në drejtim të 
respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, edhe pse ka përmirësim, nuk mjafton, 
e kjo vërtetohet edhe nëpërmjet rasteve konkrete ku disa zyrtarë policor veprojnë në 
mënyrë joprofesionale si dhe fyese ndaj qytetarëve, posaçërisht ndaj bashkësive të 
margjinalizuara.

Në lidhje me rekomandimin Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut që seriozisht të shqyrton kërkesat dhe dëshmitë e Avokatit të Popullit për 
përgjejgësi ndëshkimore kundër zyrtarëve policorë, të udhëheqi hulumtime të plo-
ta dhe efi kase për sanksionimin e kryerësve dhe kthimin e besimit të qytetarëve 
në veprimet objektive të organve, janë ndërmarrë masa dhe në këtë kontekst, janë 
ndërmarrë masa dhe në vitin 2019 fi lloi me punë Njësia e veçantë pranë Prokurorisë 
Themelore Publike për Ndjekje të Kriminalitetit dhe Korrupcionit të Organizuar, e cila 
është kompetente për hulumtimin dhe ndjekjen e veprave penale të kryera nga per-
sona me autorizime policore si dhe pjestarë të policisë së burgjeve.   

Në lidhje me masat e vërtetuara nga Qeveria, organet për kundërvajtje të re-
spektojnë rekomandimet e Avokatit të Popullit si dhe parimit të përgjithshëm për 
procedurën ndëshkimore që secili ka të drejtë të gjykohet drejt pranë gjykatës së 
pavarur dhe paanshme, përkatësisht organ për kundërvajtje në procedurë kontradik-
tore të mundet të kundërshton padinë kundr tij dhe të propozon dhe të ofron dëshmi 
në mbrojtjen e tij, në maj të vitit 2019 është sjellur Ligji për Kundërvajtje me të cilin 
është zvogëluar shuma e dënimeve dhe parashihet përmirësimi i efi kasitetit të proce-
durës kundërjatëse, ku midis tjerash, rregullohet procedura kunndërvajtëse të cilën 
e udhëheqin gjykatat dhe organet për kundërvajtje.
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Çasje joserioze se zyrtarëve policor 

për hulumtim të veprave penale si dhe 
ankesave të qytetarëve, për shkak të të 
cilës hulumtimet zgjasin shumë, kal-
lëzimet nuk hulumtohen mjaftueshëm 
si dhe nuk sigurohen dëshmitë e nevo-
jshme, me çka rritet mosbesimi te 
qytetarët gjatë veprimit të policisë.

• Qytetarët nuk kanë mundësi të deklaro-
hen në lidhje me kallëzimin e parash-
truar penal pranë organi-gjykate të pa-
varur dhe të paanshme, e me këtë edhe 
mëtutje pamundësohet që të kundër-
shton kundërvajtjen dhe të propozojnë 
dhe ofrojnë dëshmi në të mirë të tyre.

• Policia në vend që të ndërmarri masa 
që të hulumton rastet kur qytetarët 
paraqesin maltretim fi zik ose përdorim 
të forcës nga ana e zyrtarëve policor, 
hap procedura penale kundër qyeta-
tarëve që paraqesin raste.

• Brengosin ankesat për përdorim të 
forcës fi zike për „disciplinim“ të perso-
nave të dënuar, sjellja poshtëruese si 
dhe maltretimi verbal nga ana e zyr-
tarëve të burgjeve, posaçërisht ndaj të 
dënuarëve pjestare të grupave më të 
dobëta/vulnerabël.

• Objektet e institucioneve ndëshkue-
se përmirësuese nuk kanë ose kanë 
mbikëqyrje jofunksionale. Gjendja e 
këtillë e pamundëson zbatimin e plotë 
dhe efi kas të hetimeve për raste të 
maltretimit fi zik si dhe përdorimit jashtë 
mase të forcës ndaj personave të dënu-
ar.

• Zyrtarët policor seriozisht, me 
përgjegjësi dhe profesionalisht të hu-
lumtojnë kallëzimet penale si dhe anke-
sat e qytetarëve, dhe të sigurojnë të 
gjitha dëshmitë e nevojshme, për vërte-
tim të gjendjes faktike. 

• Të merren masa për respektimin e 
parimit të përgjithshëm të procedurës 
ndëshkimore, sepse secili ka të drejtën 
e gjykimit të drejtë, përpara gjykatës 
së pavarur dhe të paanshëme, si dhe 
mundësinë që në procedurë kontra-
diktore të kundërshton padinë dhe të 
propozohen dëshmi.

• Udhëheqja e hulumtimit efi kas ndaj 
paraqitjeve për maltretim fi zik ose tor-
turë nga ana e të autorizuarëve policor 
gjatë realizimit të kompetencave të 
tyre, e cila nënkupton identifi kimin e 
ekzekutuesëve të veprave penale si dhe 
dënimin e tyre.

• Drejtoria për Ekzekutim të Sanksioneve 
të ndërmarri masa të menjëhershme që 
të sigurohet se policia e burgut e res-
pekton të drejtën e integritetit fi zik dhe 
mental të personave të dënuar, dhe çdo 
ankesë/paraqitje për maltretim fi zik, 
torturë si dhe sjellje johumane të jetë 
lëndë e hulumtimit rrënjësor.

•  Të merren masa me qëllim që në in-
stitucionet ndëshkuese përmirësuese të 
sigurohet video-mbikëqyrje funksionale, 
si një nga mënyrat e prevenimit nga 
përdorimi i forcës si dhe veprimi johu-
man ndaj personave të gjykuar.
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Në fushën e gjendjeve civile edhe mëtutje dominojnë parashtresat e qytetarëve të cilët 
janë të lidhur me procedurat për fi tim të shtetësisë si dhe procedurat të cilat udhëhiqen pranë 
organeve të shërbimeve amzë.

 Prej punës me lëndë padyshim del konstatimi se statusin e nënshtetësisë akoma nuk 
e kanë zgjidhur persona të cilët janë të lindur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përpara 
më shumë dekadave dhe se një periudhë më të gjatë jetojnë në vend, kanë lidhje të forta dhe 
efektive me shtetin, jetojnë në shtëpitë dhe pronën e tyre, por për ta rregulluar qëndrimin legal 
në shtet, këto persona janë të detyruar që në shtëpitë e tyre të paraqiten si mysafi r.

Si pengesë kryesore për realizimin e të drejtës për fi tim të nënshtetësisë nga ana e këtyre 
personave, Avokati i Popullit e identifi koj aspektin e sigurisë i cili është i lidhur me kushtin ligjor 
i cili parasheh se „pranimi i personit si shtetas të mës e cënon sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit“. 
Këtë kusht, deri në vitin 2019, e vërtetonte Drejtoria për Zbulim dhe Kundërzbulim (DZK), e 
cila funksiononte si pjesë përbërëse e Ministrisë së Punëve të Brendshme.   

Avokati i Popullit, në kontinuitet, në raportet e tij vjetore konstaton se DZK gjatë kryerjes 
së kontrolleve të sigurisë e shkel Ligjin për Shtetësi, dhe duke u bazuar në të drejtat diskre-
cive, pa shpjegim, këta persona i shpall si të padëshirueshëm/pabesueshëm për sigurinë dhe 
mbrojtjen e vendit, e cila sipas Avokatit të Popullit është në dëm të realizimit të të drejtave të 
aplikuesëve të shtetësisë.   

Në këto raste ku Avokati i Popullit konstatoj shkelje të këtilla, deri te organet e involvuara 
në realizimin e të drejtës për shtetësi, përdëftonte se kjo mënyrë arbitrare e të vendosurit 
duhet të ndalohet, duke rekomanduar se në përputhje me Ligjin për Shtetësi (neni 7 paragrafi  
1 alineja 8), në aktvendimin me të cilin refuzohet kërkesa për fi tim të shtetësisë, organi duhet 
të shtjellon shkaqet për të cilat e ka sjellë aktvendimin.

Mendime si dhe rekomandime të njejta, Avokati i Popullit, jepte edhe përpara Gjykatës 
Administrative në raste kur aplikuesit për shtetësi e kanë shfrytëzuar të drejtën e padisë, por 
Mendimet e Avokatit të Popullit nuk ishin respektuar nga ana e organeve për punë të brend-
shme, por as edhe nga ana e Gjykatës Administrative, e kjo paraqet shkelje plotësuese të të 
drejtave të aplikuesëve për shtetësisë.

Si pjesë e reformave të sistemit të sigurisë dhe informimit të Republikës së Maqedonisës 
së Veriut, gjatë muajit shtator, 2019, fi lloj me punë Agjensioni për Siguri Kombëtare, si agjen-
sion i pavarur, jashta MPB si dhe kontrollave të sigurisë për procedurat për shtetësi kaluan në 
këtë agjensi.

Avokati i Popullit pret që Agjensioni i ri të mos i përsërisi gabimet e DZK së mëparshme, 
edhe ate në drejtim që qartë do të arsyeton mendimet për kontrollet e sigurisë të kryera për 
personat të cilët janë në procedurë për fi tim të shtetësisë, në mënyrën që e parasheh Ligji për 
Shtetësi.

Avokati i Popullit, gjithashtu shpreson në bashkëpunim konstruktiv me Agjensionin për 
Siguri Kombëtare, e gjitha në interes të mbrojtjes së të drejtave të aplikuesësve për shtetësi.

Është karakteristike ajo se në vitin 2019, në zyrën e Avokatit të Popullit është rritur numri 
i parashtresave nga ana e mërgatës në Republikën e Turqisë të cilët kërkojnë që të fi tojnë 
shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Emigrant në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Shtetësi vlerësohet qyetari i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut i cili është shpërngulur në shtet tjetër, përveç shtetit amë.

Duke e pasur parasysh se legjislacioni jonë personat që cilët janë shpërngulur në Repub-
likën e Turqisë, pa dallim të etnisë së mëhershme në RSM, akoma trajtohen se janë shpërngu-
lur në shtetin amë, Avokati i Popullit me një rregullim të tillë ligjor si dhe rrethanave të tilla nuk 
mundeshte të ndikon në mbrojtjen e të drejtave të këtyre migrantëve, por i këshillonte sipas 
cilit ligji përsëri të aplikojnë për fi timin e shtetësisë maqedonase.  

GJENDJET CIVILE
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Edhe pse Avokati i Popullit ka komunikim të rregullt dhe bashkëpunim me organet të cilat 
vendosin për të drejtën e shtetësisë, akoma në disa raste has në përgjigje kuturu dhe jo të 
plota të cilat nuk i përbëjnë të dhënat si dhe shpjegimet e kërkuara të institucionit.

Ndryshe, sipas evidencës së Avokatit të Popullit, me problemin e shtetësisë ballafaqohen, 
më shumë, banorë të rajonit të Shkupit dhe Kumanovës.

Parashtresat që kanë të bëjnë me organet e evidencës amë, Drejtoria për Udhëheqjen 
e Librave Amzë, kanë të bëjnë veçanërisht me punën e Departamentit për Qytetin e Shkupit, 
në lidhje me mosregjistrimin e personave në librat amzë të të lindurve, gabime me emrat dhe 
mbiemrat, pamundësia e lidhjes së kurorës etj. Një pjesë e parashtresave kanë të bëjnë me 
joefi kasitetin në procedurat gjatë nxerrjes së dokumenteve personale.

Edhe në këtë vit raportues vërehet se bashkëpunimi i Departamentin për Udhëheqje të 
Librave Amzë për Qytetin e Shkupit me Avokatin e Popullit nuk kënaq, përkatësisht nuk është 
efi kas.

Pikërisht, ky organ nuk vepronte sipas rekomandimeve dhe konkluzioneve të Avokatit 
të Popullit edhe në raste kur ishin konstatuar shkelje të rënda të të drejtave themelore të 
personave të caktuar, të kryera nga ana e këtij organi. Prej këtu, Avokati i Popullit e përsërit 
konstatimin se Departamenti për Udhëheqje të Librave Amzë nuk ka kapacitete njerëzore dhe 
profesionale për zbatimin e ligjeve si dhe nuk dëshmon se është i orientuar drejt realizimit të të 
drejtave themelore të qyetarëve. Të punësuarit në Departamet jo vetëm që praktikojnë sjellje 
byrokratike ndaj qytetarëve dhe institucionit të Avokatit të Popullit, por mundohen të ndërtojnë 
edhe mure byrokratike e ndaj subjekteve të cilat u drejtohen me të drejtë. 

Vetëm si shembull për atë që thamë me lartë, në vitin 2019, Avokati i Popullit konstatoi 
shkelje fl agrante të të drejtave themelore të njeriut nga ana e Departamentit për Udhëheqje 
të Librave Amzë – Shkup, me ate që me shumë se 17 vjet nuk regjistron në librat amzë të 
personave të lindur, person të lindur në vitin 2002, në Spitalin Shtetëror në Shkup. Personi i 
pa regjistruar ka mbaruar shkollimin fi llor në Shkup, me sukses të shkëlqyeshëm, dhe është 
nxënës i rregullt në vitin e tretë në shkollën e mesme, gjithashtu në Shkup. Mbi të gjitha, për 
shkak sjelljes, të kuptuarit byrokratik si dhe interpretimit gabimisht të rregullave nga ana e 
të punësuarëve në shërbimet amzë, i njejti shumë shpejt do të marri diplomën e shkollës së 
mesme, kurse akoma nuk ka Certifi katë të librit amzë të të lindurve, kjo është absurd. 

Përpjekjet, rekomandimet dhe mendimet e Avokatit të Popullit për realizim të të drejtës 
për regjistrim të këtij personi në librat amzë të të lindurve nuk ishin të pranuara nga ana e 
organeve të shërbimeve amzë në Shkup, dhe për këtë shkak ai vazhdon të ketë edhe pasoja 
të tjera negative, duke e pasur parasyshë ate sepse pa certifi katë nuk mundet të marri letërn-
joftim, posedimi i këtij dokumeti në mëshën e tij është i obligueshëm me ligj.

Avokati i Popullit këtë rast specifi k e paraqiti edhe te mjetet e informimit publik, masë e 
cila gjithashtu nuk ka rezultate, përkundrazi, pas paraqitjes të të njejtit, bashkëpunimi i organ-
eve të shërbimeve amzë u bë akoma më i rëndë dhe joefi kas.

Në lidhje me rekomandimet e Avokatit të Popullit në lidhje me parashtresat për 
shtetësi dhe regjistrim në librat amzë të të lindurve, Qeveria miratoj masa, organet 
e involvuara në procedurat për shtetësi të forcojnë bashkëpunimin ndërmjet veti në 
interes të realizimit efi kas të të drejtave të qytetarëve dhe të tregojnë fl eksibilitet 
më të lartë, para së gjithash, efi kasitet gjatë veprimit ndaj kërkesave për rregullim 
të statusit të shtetësisë, kurse  Departamenti për Udhëheqje të Librave Amzë si dhe 
Seksionet rajonale të tregojnë orientim servisor ndaj interesave dhe të drejtave të 
qytetarëve.

Megjithate, është e dukshme se nevojitet akoma të punohet në ate drejtim, me 
qëllim implementimin efi kas të tyre në praktikë. 
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KONSTATIME REKOMANDIME
• Akoma nuk e kanë zgjidhur statusin e 

shtetësisë persona të cilët kanë lindur në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut për-
para disa dekadave, kanë lidhje të forta 
dhe efektive me shtetin dhe se kanë 
ardhur në situatë absurde ku në shtëpitë 
e veta duhet të paraqiten si të huaj.

• Departamenti për Udhëheqje të Li-
brave Amzë në Shkup nuk ka kapacitete 
njerëzore dhe profesionale që në mënyrë 
konsekuente të zbaton ligjet dhe nuk 
shpreh orentim servisor ndaj realizimit të 
të drejtave themelore të qyetatarëve.

• Agjencioni për Siguri Kombëtare gjatë 
realizimit të kontrolleve të sigurisë 
për aplikuesit e shtetësisë të sqaron 
shkaqet, ashtu siç parasheh Ligji për 
Shtetësi.

• Departamenti për Udhëheqje të Librave 
Amzë të ndalon me sjelljen joprofesio-
nale dhe johumane dhe të vendosi në 
drejtim të respektimit si dhe të re-
alizimit më të plotë të të drejtave të 
qytetarëve.

Në krahasim me viin e kaluar, numri i parashtresave në vitin 2019 është rritur pak, 
megjithate ankesat e të burgosurëve dhe të paraburgosurve në princip kanë të bëjnë me të 
njejtat probleme si edhe vitet e kaluara, ky është udhërrëfyes se nuk ka ndryshime të rëndë-
sishme në lidhje me mundësitë e realizimit të të drejtave të tyre. 

Edhe më tutje ankesat në lidhje me mbrojtjen shëndetësore janë më në numër, ku kër-
kohet intervenim për shkak të mbrojtjes shëndetësore dhe trajtimit shëndetësor në mënyrë 
jo përkatëse, jo në kohë të të burgosurëve dhe të paraburgosurve. Më pastaj, për shkak të 
sigurimit të barërave me hargjime vetanake, për shkak të mos furnizimit të ambulantave të 
burgjeve me medikamentet e nevojshme, përdëfton edhe furnizimin e keq të ambulancave 
të burgut me aparatet e nevojshme medicinale. Një pjesë e parashtresave ishn si shkak i pa-
mundësisë të shfrytëzojnë përshtatshmërinë ose transferimin në ndonjë tjetër repart/institu-
cion, të burgosurit ankoheshin edhe në torturë si dhe veprime tjera jo humane, nuk mbetën 
edhe parashtresa nga të burgosura të Departamentit për Femra në të cilat kërkuan mbrojtje 
për shkak të kushteve të rënda për vuajtje të dënimit me burg.  

Avokati i Popullit, duke vepruar ndaj parashtresave në lidhje me mbrojtjen dhe trajtimin 
shëndetësor, në shumë raste deri te drejorët e institucioneve ndëshkuese-korrektuese si dhe 
deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve lëshonte përdëftime duke i përkujtuar për 
obligimin që të marrin masa për përmirësimin e shërbimeve shëndtësore dhe stomatologjike, 
posaçërisht në ENP “Idrizovë”. Domethënë, sipas parashtresave për pamundësinë e mjekimit 
të sëmundjeve të dhëmbëve, Avokati i Popullit dorëzoj rekomandim për marrjen e masave 

INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE DHE EDUK-
UESE-KORREKTUESE
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për zgjidhjen e këtij problemi, por, nga ana e udhëheqësisë së insticionit na njoftuan se prej 
gjysmës së vitit 2018, me marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë – IPSh Shtëpia e 
Shëndetit Shkup dhe Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve, obligimet rreth përkujdejses 
shëndetësore të të burgosurëve kanë kaluar nën kompetencë të IPSh Shtëpia e Shëndetit 
Shkup, dhe për shkak Avokati i Popullit ishte drejtuar që informatat e duhura rreth gjendjes 
shëndetësore të të burgosurëve t`i kërkojnë nga IPSh Shtëpia e Shëndetit Shkup 

Duke e vlerësuar si joserioz dhe duke mos e pranuar këtë qëndrim dhe përgjigje nga ana 
e drejtorit të ENP “Idrizovë”, pastaj duke e pasur parasysh se në përputhje me Ligjin për Ekze-
kutim të Sanksioneve, shërbimet shëndetësore janë pjesë e përbërëse e Institucionit Ndëshk-
ues-Korrektues dhe kërkoj që të obligohen drejtorët e institucioneve ndëshkuese-korrektuese 
të veprojnë në përputhje me kërkesat e Avokatit të Popullit, përkatësisht të dorëzojnë të gjitha 
informatat e duhura si dhe shpjegimet dhe dëshmitë për rastet rreth të cilave punon, me qëllim 
mbrojtje pa pengesë e të drejtave të të burgosurëve si dhe të të paraburgosurëve. Në plotësim 
të përdëftimit të dhënë, drejtori i Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve i obligoj drejtorat 
e instucioneve ndëshkuese-korrektuese që të veprojnë me kohë sipas kërkesave të Avokatit 
të Popullit dhe t`i dorëzojnë informacione sa i përket gjendjes shëndetësore të personave të 
burgosur dhe të paraburgosur, me çka problemi ishte tejkaluar.

Edhe pse pjesa më e madhe e parashtresave të personave të dënuar kishin të bënin me 
problemin e dhëmbëve dhe nevojën e intervenimit stomatologjik me kohë, problemi me trajtimin 
jo adekuat stomatologjik të personave të gjykuar në ENP “Idrizovë” ishte prezent edhe këtë vit. 
Në këtë institucion nuk kishte të punësuar stomatolog, porintervenimet i kryente stomatolog i 
punësuar në Burgun “Shkupi”, i cili dy ditë në javë ordinonte edhe në ENP “Idrizovë”. Problemi, 
sidomos u paraqit gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimeve vjetore të të punësuarëve, në këtë 
periudhë të dënuarot mbetën pa shërbime stomatologjike, dhe nuk barteshin, përkatësisht 
gjatë gjithë verës nuk u caktoheshin kontrolle në Klinikën e Stomatologjisë.

Avokati i Popullit intervenonte që të zgjidhet e problemi, dhe gjatë fi llimit të muajit dhje-
tor, 2019, në ENP “Idrizovë” është punësuar stomatolog, motër stomatologjike si dhe motër 
medicinale, megjithatë ordinanca stomatologjike përsëri nuk është pajisur me aparaturën e 
duhur me të cilën pa pangesa do të ofron shërbime stomatologjike, duke e potencuar edhe 
karriken funksionale stomatologjike.

Ndryshe, si edhe vitet paraprake, edhe në vitin 2019, shumë pak është punuar për pa-
jisjen e ambulancave të burgjeve me aparate medicinale si dhe medikamente, kurse është 
përmirësuar bartja/transporti i personave të dënuar, janë siguruar tre vetura të reja të cilat 
janë komplet të pajisura, dhe në këtë drejtim gati nuk kishte ankesa nga ana e personave të 
dënuar në lidhje me këtë çështje, gjatë këtij viti raportues.

Sa u përket rekomandimeve në lidhje me mbrojtjen shëndetësore të personave 
të dënuar  dhe të paraburgosur, gjatë vitit të kaluar të gjithë punëtorët shënde-
tësor të institucioneve ndëshkuese-korrektuese “Idrizovë” dhe Burgu “Shkupi”, janë 
marrë nga Institucionet Publike Shëndetësore për Rajonin e Shkupit. Megjithatë, 
akoma nuk është siguruar mbrojte shëndetësore për personat edënuar, gjithashtu 
nuk është siguruar numër i nevojshëm i personelit mjekësorë me çka edhe më tutje 
pamundësohet qasje e përhershme deri te mjeku nga ana e personave të dënuar, 
kurse ambulancat e burgjeve nuk janë të pajisura me të gjithë pajisjet e nevojshme 
mjekësore. Brengos fakti se në shumicën e institucioneve ndëshkuese-korrektuese 
akoma nuk ka të punësuar personel mjekësor, sigurimi mjekësor sigurohet nëpërm-
jet spitaleve klinike të qytetit ku janë të vendosura këto institucione.  

Pakënaqësi prej kushteve, posaçërisht pamundësia të mbajnë higjienën perosonale, si 
edhe higjiena në hapësirat në të cilat vuajnë dënimin me burg tregojnë grupa e të dënuarëve 
të repartit të femrave në ENP “Idrizovë”. Më pastaj, potencuan se në këtë institucion nuk kanë 
kushte elementare higjienike, kjo ndikon që ata të ruajnë shëndetin e tyre, duke shprehur pa-
kënaqësi dhe dëshprim nga ana e sjelljes indiferente e udhëheqësisë së burgut, duke potencuar 
se trajtohen si numra „rendor“, e jo si njerëz me nevoja themelore, të cilët pas vuajtjes së 
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dënimit dhe procesit të resocializimit, duhet të kyçen ne jetën shoqërore, me gjendje të mirë 
shëndetësore.

Avokati i Popullit gjatë bisedës me një pjesë të madhe të kësaj grupe të cilët kanë parash-
truar parashtresë vërtetoj se janë të pakënaqur sepse nuk kanë ujë të ngrohtë, sepse toaletet 
bllokohen dhe nuk funksionojnë, gropat septike në oborr nuk pastrohen rregullisht dhe përha-
pet erë e rëndë, si dhe shportat e mbeturinave të cilat ndodhen përpara hyrjes së guzhinës 
qëndrore, dhe për shkak të moskujdesit të hapsirës së oborrit në dhoma ka mushkonja, miza, 
dhe insekte tjera, bumballa etj.

Pas bisedës dhe kontrollit në objekt (pjesa e femrave), Avokati i Popullit deri te drejtori i 
institucionit parashtroj kërkesë që të merren masa konkrete për shkak të krijimit të kushteve 
të nevojshme për vuajtjen e dënimit me burg, duke rekomanduar se duhet të respektohet din-
jiteti i personave të dënuar, dhe në këtë kontekst të kujdesen për shëndetin dhe higjienën e 
të burgosurëve, e kjo paraqet edhe obligim ligjor. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit i kishte 
parasysh dispozitat e Ligjit për Ekzekutim të Sanksioneve në përputhje të të cilave drejtori i 
institucionit është i obliguar të kujdeset për realizimin e të drejtave të personave të gdënuar, 
por edhe Rregullat Evropjane për Burgjet në lidhje me kushtet e vendosjes të personave të 
dënuar, të cilat parashohin se duhet patjetër të kihet kujdes për respektimin e dinjitetit njerëzor 
të personave të dënuar dhe të plotësohen kërkesat për mirëmbajtjen e shëndetit dhe higjienës. 

Edhe pse nga ana e institucionit është lëshuar përgjigje se janë marrë masa për zgjidhjen 
e këtyre problemeve, Avokati i Popullit pas kontrollit të kryer vërtetoj se nuk janë përmirësuar 
kushet, si në aspektin e higjienës në toaletet dhe banjot, ashtu edhe në lidhje me mundës-
inë e shfrytëzimit të ujit të ngrohtë. Domethënë, pas kontrollit të përsëritur është vërtetuar 
se nuk janë sanuar toaletet, nuk ka rregullisht ujë të ngrohtë, dhe gjithashtu nuk sigurohet 
mjaftueshëm nxemja e objektit, edhe përskaj bindjeve nga ana e institucioneve se investohet 
maksimalisht që të njejtat të tejkalohen.

Në periudhën raportuese janë dorëzuar disa ankesa anonime, por edhe ankesa të nën-
shkruara nga persona të dënuar të cilët kërkojnë anonimitet, duke u frikësuar që mos ndësh-
kohen, ku paraqitnin shkelje të të drejtave si dhe aktivitetet jo ligjore e perosonave zyrtar. 
Avokati i Popullit, për seriozitetin e asaj që potencoheshte e informon drejtorin e institucionit, 
mirëpo, drejtori i institucionit jo vetëm që nuk ka marrë masa, por ka lënë person zyrtar të 
hulumton rastin, edhe pse i njejti është lëndë ankese. 

Avokati i Popullit për të njejtën e njofton drejtorin për ekzekutim të sanksioneve, ku 
përdëftoj se gjatë hulumtimit të citateve të caktuara, pa marrë parasyshë, a janë të pranu-
ara nga persona të dënuar ose nëpërmjet Avokatit të Popullit ose organi tjetër, nga drejtoria 
e burgut duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe kontrollimin e asaj që potencohet duhet ta 
bëjnë duke zbatuar metoda dhe teknika, pa i demoralizuar personat të cilët paraqesin parreg-
ullshmëri, që të njetët mos paraqesin shkelje të të drejtave ose punë joligjore, e cila mundet 
të pritet, nëse në vend që të merren masa nga ana e kompetentëve, autirizohet që hulumton 
ate që ceket nga personi i cili përmendet se është i implikuar ose i infromuar për diçka të tillë. 
Në këtë kontekst, Avokati i Popullit përdëfton që të merren masa për mbrojtjen e personave të 
dënuar nga ndëshkime eventuale, për shkak të paraqitjes së sjelljes jo përkatëse, parregullësi 
gjatë të vepruarit nga ana e personave të cilët janë të punësuar në ENP “Idrizovë” ose ata që 
sigurojnë ndonjë të drejtë/mbrojtje të personave të gjykuar në ENP “Idrizovë”. 

Avokati i Popullit me iniciativën e tij veproj sipas pesë rasteve të vdekjes së personave të 
dënuar, dhe e vazhdoj procedurën sipas dy lëndëve prej vitit 2018, të cilat në ndërkohë janë 
mbaruar, pas pranimit të njoftimit nga ana e prokurorit publik se nuk është sjellur vendim, 
përkatësisht nuk është konstatuar vdekje e dhunshme. Në atë rast, vërtetoj zvarritje të pro-
cedurës për dorëzim të konstatimit (protokolit) të autopsisë nga ana e Institutit për Mjekësi 
Gjyqësore, Kriminalistikë dhe Mjekësi Deontologjike deri te prokurori kompetent publik. Për 
lëndëe e kësaj periudhe raportuese procedura është akoma në rrjedhë, përkatësisht pritet 
përgjigje nga Prokuroria Themelore.   

Përsëri, edhe këtë vit të dënuarit dhe të paraburgosurit parashtruan parashtresa për 
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shkak të pakënaqësisë nga vendimet gjyqësore me të cilat u përcaktohet dënim me burg/masa 
paraburdim, por ndaj këtyre parashtresave Avokati i Popullit nuk vepronte sepse nuk ka kom-
petenca. 

Të dënuarit nëpërmjet parashtresave, por edhe gjatë bisedës me përfaqësues të Avokatit 
të Popullit shpeshherë kërkonin mbrojtje, përkatësisht intervenim për zhvendosje, progresiv-
itet, ndërprerje të dënimit, ndaj të cilave Avokati i Popullit i drejtoheshte drejtorit të institu-
cionit ndëshkues-përmirësues me kërkesë që të shqyrtohen mundësitë për pranim të kërke-
save të personave të dënuar. Domethënë, atje ku kërkesat ishin të arsyeshme realizoheshte 
zhvendosje në repart tjetër ose tjetër institucion ndëshkues-përmirësues.

Sipas parashtresave ku kërkoheshte mbrojtje nga sjellja brutale dhe jo profesionale e 
personit/personave të Sektorit për Sigurim, Avokati i Popullit edhe përskaj drejtorit të institu-
cionit kërkonte mbikëqyrje nga Komisioni përkatës dhe Drejtoria për Ekzekutim të Sanksioneve 
që të vërtetohet gjendja. Mirëpo, në asnjë prej 12-të rasteve me ankesa për torturë nuk është 
vërtetuar ajo që përmendet, përkatësiisht Avokati i Popullit ishte i njoftuar se gjatë mbikëqyrjes 
është vërtetuar se veprimi i personave zyrtarë është konform autorizimeve ligjore, përkatë-
sisht masat e ndërmarra janë për shkak të qetësimit të të burgosurve dhe të njejtët të jenë 
të dëgjueshëm, duke e pasur parasyshë se të njejtët kanë shkelur rendin dhe disciplinën në 
institucion, përkatësisht kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat e Rendit Shtëpiak të in-
stitucionit.  

Avokati i Popullit, rregullisht dhe në mënyrë të vazhdueshme vepronte sipas kërkesave 
të persovane të burgosur për bisedë, si dhe pas parashtrimit të parashtresave nga ana e të 
njetëve, të cilët shpeshherë ankoheshin në vendimet gjyqësore në lidhje me paraburgimin, një 
pjesë kërkonte intervenim për zëvendësim të paraburgimit me masë tjetër, kurse në një pjesë 
të parashtresave, përdëftonin se janë të akuzuar pabazë. Në lidhje me parashtresat e trajtimit 
shëndetësor në institucion, Avokati i Popullit gjithmonë intervenonte dhe drejtpërdrejt nëpërm-
jet mbikqyrjes në dokumentacionin mjekësorë kontrollonte ndjekjen e gjendjes shëndetësore 
të personave të paraburgosur. 

Duke vepruar sipaj lëndës me iniciativë vetanake, në lidhje me rastin e sulmit fi zik i cili 
ndodhi në Burgun “Shkup”, kur fi zikisht ishin të sulmuar dy të paraburgosur, Avokati i Popul-
lit ndërmori shumë veprime në drejtim të hulumtimit të rastit si dhe vërtetimit eventual të 
shkeljes së të drejtave të të paraburgosurëve. Më pastaj, mbikqyri Burgun “Shkup” ku bise-
donte me të paraburgosurit, pjesëmarrësit në rastin e ndodhur si dhe dëshmitarë të rastit, 
bisedoj me personat zyrtar të institucionit, si dhe mbikqyrje në librat e evidencës, prej ku është 
marrë dokumentacioni i plotë në lidhje me rastin, si dhe dokumentacioni mjekësorë i personave 
të paraburgosur, video-mbikqyrja, dhe në mënyrë plotësuese në bisedë janë ftuar më shumë 
persona zyrtar.

Duke u bazar në gjendjen e vërtetuar faktike në lidhje me rastin në fjalë, si dhe në bazë 
të parregullësive të konstatuara të lidhura me funksionimin e repartit për të paraburgosur në 
Burgun “Shkup”, nga ana e Avokatit të Popullit është përpiluar Raport i Veçantë me rekoman-
dime për ekzekutimin e drejtë të detyrave në lidhje me sigurimin e të paraburgosurëve, dhe të 
njejtin e dorëzoi deri te drejtori i Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve si dhe deri te drejtori 
i Burgut “Shkup”.

Që të përmbushen rekomandimet e dhëna, nga ana e drejtorit të Drejtorisë për Ekze-
kutim të Sanksioneve dhe drejtorit të Burgut “Shkup” janë ndërmarrë më shumë masa, midish 
tjerash: për shëtitoren është siguruar ndriçim përkatës si dhe video-mbikqyrje, është ndrysh-
uar mënyra e shetitjes me ate që çdo dhomë e paraburgosjes është vetë në shetitore, është e 
obligueshme që prezent të jenë persona zyrtarë gjatë kohës së lëvizjes për ajër të freskët të 
personit të paraburgosur, gjatë pranimit të personave të rinj të paragurgosur dhe të dënuar, 
nëse pas vlerësimit të komandantit si dhe personelit ndihmës që ndonjë prej tyre përbën rrezik 
sigurie, obligohen që të konsultojnë urdhëruesin, në mungesë të tij zëvendësin e tij, evidentimi 
me kohë dhe detal i rasteve në repartin e të paraburgosurëve etj.

Përndryshe, rasti konkret ishte i hulumtuar edhe nga ana e Komisionit për hulumtim të 
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rastit pranë institucionit prej ku, për shkeljet e bëra në punën kundër disa pjesëtarëve të poli-
cisë së burgut, janë ngritur procedura për parregullshmëri disciplinore, kurse për tre persona 
zyrtarë janë ngritur procedura disciplinore për suspendimin e të njejtëve.

Në periudhën raportuese, Avokati i Popullit me iniciativë personale hapi lëndë në lidhje 
me gjendjen shëndetësore të personit të paraburgosur në Burgun e Shkupit, dhe pas informat-
ave të marra nga avokati i tij i cili nëpërmjet mjeteve të informimit publik informon se i njejti 
është në gjendje të rëndë shëndetësore, pa trajtimin dhe përkujdesjen e duhur mjekësore. Në 
lidhje me rastin në fjalë ishin ndërmarrë veprime (bisedë me drejtorin e Burgut të Shkupit, me 
personin e paraburgosur, mbikëqyrje në dokumentacionin mjekësor si dhe bisedë me mjekun e 
burgut), dhe u konstatua se janë kryer më shumë hulumtime në klinikat shtetërore, kurse nga 
ana e ambulancës së burgut janë përcjellur të gjitha mendimet e specialistëve të dhëna për 
problemet shëndetësore të personit të paraburgosur. 

Ekipi i Avokatit të Popullit nuk ka konstatuar lëshime dhe mungesa gjatë të vepruarit nga 
ana e mjekut të burgut si dhe trajtimi i tij drejt personit të paraburgosur, në mënyrë plotësuese 
edhe në bisedë me personin përgjegjës të IshP “Klinika për Gastroenteropatologji”, në lidhje 
me procedurën për pastrim si dhe në bisedë me mjekun i cili ka kryer kontrollën e personit të 
paraburgosur vlerësoj se janë respektuar autorizimet si dhe procedurat ligjore dhe praktika 
mjekësore nga ana e punëtorëve shëndetësorë të Klinikës për Gastroenteropatologji - Shkup, 
janë kryer vizitat e nevojshme mjekësore.

Avokati i Popullit, gjatë përfundimit të këtij viti raportues, përsëri ka kryer kontrollë në 
Burgun e Shkupit dhe në bisedë me mjekun e burgut ishte i informuar se personi i paraburgo-
sur rregullisht pranon terapi mjekësore të caktuar nga ana e mjekut specialist dhe gjendja e 
tij shëndetësore rregullisht përcillet, duke mos konstatuar shkelje të të drejtave të personit të 
paraburgosur e ndal procedurën ndaj lëndës me vet-iniciativë. 

Në lidhje me masën ku Avokati i Popullit rekomandon për rivendosje dhe re-
alizim të arsimit fi llor dhe të mesëm, e njejta akoma nuk është realizuar, përveç në 
INK “Burgu Ohër” ku në muajin nëntor, 2019, ka fi lluar realizimi i shkollimit fi llor për 
personat e burgosur në këtë burg. Në lidhje me rekomandimin që të merren masa 
me qëllim të stërvitjeve të personelit të burgut, në vitin e kaluar të punësuarit në 
Sektroin për sigurim dhe resocializim kanë kaluar stërvitje të plotë nga fusha e të 
drejtave të njeriut, me çka pritet përmirësimi i procesit të resocializimit të personave 
të dënuar. Në lidhje me ate që përmendëm, janë realizuar stërvitje edhe për aftësime 
profesionale të të burgosurëve, si meshkuj ashtu edhe femra, përkatësisht stërvitje 
për automekanikë te meshkujt si dhe stërvitje për fl oktare dhe rrobaqepëse te fem-
rat, dhe në rrejdhë është stërvitja e meshkujve dhe femrave për bukëpjekës, si dhe 
aftësimi profesional i personave të burgosur për ndërtimtari, gjellëbërës, bojaxhi, 
bujqësi etj. 

KONSTATIME REKOMANDIME
• Në institucionet ndëshkuese-korrek-

tuese edhe më tutje kushtet për vuajtje 
të dënimit me burg dhe masës parabur-
gim nuk janë në nivel të kënaqshëm, 
edhe pse problemi i stërmbushjes është 
zvogëluar. 

• Marrja e shërbimeve shëndetësore prej 
institucioneve ndëshkuese-korrektuese 

• Të merren masa urgjente për përmirësi-
min e kushteve të vendosjes në insti-
tucionet ndëshkuese-korrektuese për 
shkak të kryerjes së dënimit me burg/
paraburgim për personat e burgosur dhe 
paraburgosur si dhe respektimi i person-
alitetit dhe dinjitetit të këtyre person-
ave.
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nga ana e Institucioneve Shëndetësore 
Publike akoma e përkeqësoj situatën 
në lidhje me mbrojtjen shëndetësore. 
Mbrojta jo e rregullt, jo në kohë e shën-
detit, mbetet problem i cili pasqyrohet 
në shëndetin dhe jetën e personave të 
dënuar, dhe në mënyrë plotësuese ka 
probleme edhe në ekipimin e ambulan-
cave të burgjeve me personelin e duhur 
mjekësor, furnizmi i rregullt me medika-
mente, si dhe pajisja adekuate e ambu-
lancave me aparate të duhura mjekë-
sore. 

• Persona të burgosur ankohen edhe për 
trajtimin nga ana e personave zyrtar 
dhe se mbi ata ushtrohet forcë, ose janë 
të poshtëruar dhe të nënvlerësuar, dhe 
në asnjë rast nga ana e institucioneve 
kompetente nuk janë vërtetuar veprimet 
antiligjore.

• Pakënaqësi dhe revoltë te të burgosurat 
në ENP “Idrizovë”, për shkak se në insti-
tucion nuk ka kushte elementare higjie-
nike e kjo ndikon në shëndetin e tyre 
dhe e pamundëson mbajtjen e rregullt 
të higjienës personale, si dhe higjienës 
në të gjithë departamentin e institucionit 
ndëshkues-korrektues.

• Brengosin rastet (ankesat) për repreza-
lie ndaj personave të burgosur të cilët 
paraqesin raport jo adekuat, jo ligjor 
gjatë punës së personave zyrtar, si dhe 
raporti i drejtorisë së burgut për hulum-
tim dhe prevenim të këtyre paraqitjeve.

• Ministria e Drejtësisë, përkatësisht 
Drejtoria për Ekzekutim të Sanksioneve 
duhet të analizojnë seriozisht gjendjen 
me sigurimin e mbrojtjes përkatëse 
dhe të plotë të shëndetit të person-
ave të dënuar në të gjitha institucionet 
ndëshkuese-korrektuese, efi kasiteti në 
punë dhe gradulisht të merren masa për 
realizimin e të drejtave në mbrojtjen 
shëndetësore si dhe sigurimit shënde-
tësor të personave të dënuar dhe të 
paraburgosur në përputhje me standar-
det ndërkombëtare. Në këtë kontekst, 
të merren masa për ekipim të shërbi-
meve mjekësore të institucioneve me 
kuadër të nevojshëm profesional dhe në 
kontinuitet të kenë qasje të lirë deri te 
mjeku, personat e dënuar dhe të para-
burgosur. 

• Drejtorët e institucioneve ndëshkuese-
korrektuese në mënyrë objektive dhe 
serioze të hulumtojnë ankesat, përkatë-
sisht rastet në të cilat personat paraqe-
sin sjellje brutale të personave zyrtar 
dhe në mënyrë adekuate të sanksiono-
hen.

• Urgjentisht të merren të gjitha masat e 
duhura për realizimin e kushteve që të 
vujanë dënimin të burgosurat, nëpër-
mjet krijimit të kushteve për mirëmba-
jtjen e higjienës personale dhe higjien-
sës së përgjithshme.

• Drejtoria e institucioneve ndëshkuese-
korrektuese në mënyrë serioze të hu-
lumtojnë të gjitha parashtresat të cilat 
i pranojnë nga ana e të burgosurëve/
paraburgosurëve në të cilat përdëftohet 
se ka lëshime gjatë punës, dhe për të 
njejtën të sigurohet që askush të mos 
ketë pasoja për shkak të paraqitjes.
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Во 2019 година се одржаа претседателски избори и следствено на тоа, за заштита 
на иNë vitin 2019 u mbajtën zgjedhjet presidenciale, domethënë, për mbrojtjen e të drejtës 
zgjedhore janë parashtruar 54 parashtresa. Prej tyre, për kufi zim dhe shkeljen e të drejtës 
zgjedhore kishin të bënin 46 parashtresa (prej të cilave, 5 për realizimin e të drejtës për të 
votuar personat të cilët gjenden në arrest shtëpiak, paraburgim ose burg, dhe 2 për persona 
të sëmurë), 4 për parregullësi në punën e organeve zgjedhore, 3 për agjitim nga ana e për-
faqësuesëve të partive politike si dhe shpërndarjen e materialeve propagandistike si dhe mate-
riale të tjera dhe 1 për sigurimin e pagesës së kompenzimit për anëtarë të organeve zgjedhore. 

Avokati i Popullit, nga veprimet e marra si dhe sigurimin e dokumentacionit nga ana e 
Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KShZ) dhe Sektori për Punë Administrative Mbikëqyrëse pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), tek e fundit, si edhe cikluset e kaluara zgjedhore, 
përsëri konstatoj se gati të gjithëve parashtruesëve të parashtresave, pa arsye u hiqet e drejta 
e zgjedhjes dhe lihen në pozitë jo të barabarët në krahasim me qyetatarët tjerë.   

Pamundësimi i realizimit të të dretës së zgjedhjes edhe në Zgjedhjet presidenciale 2019, 
për këtë kategori qytetarësh, gjithashtu është me justifkim formal nga ana e KShZ, e ajo është 
se azhurnimi i përhershëm e Listës Zgjedhore më 01.05.2019, në përputhje me dispozitat e 
nenit 43 të Kodit Zgjedhor, nga MPB, për të njejtët nuk janë dorëzuar të dhëna.

Avokati i Popullit mendon se me praktikën e këtillë të pamundësimit/marrjes së të drejtës 
zgjedhore, KShZ në kontunuitet vepron në kundërshtim me Kushetutën e Republikës së Maqe-
donisë së Veriut, ku thuhet se çdo qyetatar me mbushjen e 18 viteve jetë, fi ton të drejtën 
zgjedhore, e cila është e barabartë, e përgjithshme dhe realizohet në zgjedhje të lira me votim 
të fshehtë.

Në atë rast, mungesa e kordinimit, gatishmëria dhe bashkëpunimi profesional ndërmjet 
KShZ dhe MPB, në asnjë rast nuk duhet dhe nuk lejohet të jetë shkak që persona të caktuar, 
edhe pse në ditën e shpalljes së zgjedhjeve kanë dokumentacion personal me afate si letërn-
joftim/pasaportë, letërnjoftime/pasaporta të cilave afati i përdorimit u ka kaluar, por në ndër-
kohë i kanë rinovuar apo kanë nxerrë të reja, nga KShZ të fshihen nga Lista e Vetme Zgjedhore 
dhe të mos munden të realizojnë të drejtën zgjedhore.

Në këtë segment, duhet të potencohet se edhe më tutje hasen problemet e konstatuara të 
dalura nga përkufi zimet dhe papajtueshmëritë ligjore, si dhe diskriminimi gjatë realizimit të të 
drejtës zgjedhore për një pjesë të caktuar të qytetarëve – persona të cilët gjenden në parabur-
gim shtëpiak, paraburgim ose burg, të sëmurë dhe persona të pamundshëm, me pengesa 
trupore, të verbër ose me dëmtim të dëgjimit. Përndryshe, për tu potencuar është edhe ajo 
që KShZ për zgjedhjet presidenciale kishte intervenime teknike për vendvotimet që të kenë 
qasje personat me pengesa, gjithashtu, ishin marrë veprime për realizimin e projektit pilot për 
mundësimin e votimit të personave të vendosur në dy azile pleqësh.   

Në vitin raportues nga ana e organeve kompetente nuk janë implementuar rekoman-
dimet për tejkalim të gjendjes së konstatuar, me propozim të zgjidhjeve konkrete nga Raporti 
i Veçantë i Avokatit të Popullit për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtës zgjedhore, të dorëzuar 
deri te Qeveria, gjatë vitit 2018. 

Konstatimi i tillë, ka të bën edhe sa u përket masave të miratuara nga ana e Qeverisës së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut për zbatimin e rekomandimeve në fushën “Të drejtatave 
të Zgjedhjes”.

Konkretisht, nuk janë marrë aspak masa për ndryshim dhe plotësim të Kodit Zgjedhor, me 
qëllim që Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut deri te Komi-
sioni Shtetëror i Zgjedhjeve të dorëzon raport pas mbylljes së Listës Zgjedhore, me të dhëna 
për numrin e letërnjoftimeve të rinovuara ose letërnjoftimeve të reja, për persona të cilët në 
ndërkohë kanë mbushur 18 vjet.

Në ate drejtim, me trajtim të barabartë si dhe mbrojtje nga diskriminimi sipas ndonjë 

TË DREJTAT ZGJEDHORE
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Avokati i Popullit edhe në vitin 2019, në suaza të projektit “Përmirësimi i sistemit për 
mbrojtje juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin” vazhdoi me mbrojtjen e të drejtave 
të refugjatëve/migrantëve si dhe azil kërkuesëve. Në ate drejtim, gjatë këtij viti ishin kryer 
16 vizita monitoruese në vendet për vendosje dhe ndalje të refugjatëve/mingantëve dhe azil 
kërkuesëve, edhe ate: nga 4 vizita në Qendrat Pranuese Tranzite “Vinojug” dhe “Tabanocë”, 4 
vizita në Qendrat Pranuese për azil kërkuesit në Vizbeg dhe 4 vizita në Qendrën Pranuese për 
të Huaj në Gazi Babë.

TË DREJATA E MIGRANTËVE/REFUGJATËVE SI DHE AZIL 
KËRKUESËVE

ligji, nuk janë ndërmarrë masa në aspektin normativ, por vetëm në aspektin teknik edhe ate 
mënjanimi jo i plotë i përkufi zimeve dhe përshtatjes së infrastrukturës dhe hapësirës për të 
verbër, persona me dëgjim të dëmtuar, persona me pengesa fi zike, si dhe persona të kategorisë 
të sëmurë dhe të pafuqishëm, të munden të realizojnë të drejtën zgjedhore. 

KONSTATIME REKOMANDIME
• Të gjithë personat që gjatë ditës së 

votimit kanë pasur letërnjoftime/pasa-
porta të cilave afati u ka kaluar edhe pse 
me kohë i kanë rinovu, si dhe personat 
të cilët në ndërkohë i kanë mbushur 18 
vjet dhe kanë nxjerrë të reja, nga ana 
e KShZ, pa arsye fshihen nga Lista e 
Vetme Zgjedhore dhe nuk mundet të 
realizojnë të drejtën e zgjedhjes.

• Nga ana e organeve përgjegjëse nuk 
implementohen rekomandimet për te-
jaklimin e gjendjes së konstatuar, me 
propozim të zgjidhjeve adekuate nga 
raporti i veçantë i Avokatit të Popullit për 
mënjanimin dhe mbrojtjen e të drejtës 
së zgjedhjes, të dorëzuar deri te Qeve-
ria, gjatë vitit 2018.

• Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tu 
mundëson të drejtën e zgjedhjes të 
gjithë personave të cilët gjatë ditës kur 
janë shpallur zgjedhjet kanë letërn-
joftime/pasaporta të cilave afati u ka 
kaluar dhe në kohë i kanë rinovuar, 
si dhe personave të cilët në ndërkohë 
kanë hyrë në mëshën madhore dhe ata 
që kanë nxjerrë dokumente të reja, dhe 
pa arsye mos i fshinë prej listës zgjed-
hore.

• Organet kompetente të marrin masa 
për implementim të rekomandimeve 
për tejkalimin e gjendjes së konstatuar, 
me propozim të zghidhjeve adekuate 
prej raportit të veçantë të Avokatit të 
Popullit për realizim dhe mbrojtje të të 
drejtës së zgjedhjes, të dorëzuar deri te 
Qeveria, gjatë vitit 2018.
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Gjatë vizitave në Qendrat Pranuese Transite “Vinojug” dhe “Tabanocë”, Avokati i Popullit 
konstatoj zvogëlim të konsiderueshëm të numrit të personave të vendosur në këto dy qendra, 
në krahasim me vitin e kaluar 2018, me numër më të madh të personave të cilët vijnë prej 
Avganistani dhe Pakistani.

Pastaj, për vitin 2019, karakteristikë është zmadhimi i numrit të fëmijëve të pashoqëru-
ar, të huaj, në Qendrat Pranuese Transitore si dhe në Qendrat Pranuese për të Huaj dhe Azil 
Kërkuesëve, ku u përcaktohet kujdestar i posaçëm në përputhje me procedurat standarde op-
erative, por të njejtëve në një kohë të shkurtër u humben gjurmët. Në këtë drejtim, Avokati 
i Popullit dorëzoj rekomandim deri te institucionet kompetente që të marrin masa për përfor-
cim të kontrollës ndaj personave të mitur pa shoqërim, për shkak të trajtimit përkatës si dhe 
parandalimit që të njejtët të lëshojnë Qendrat Pranuese, me çka do të ndalohet praktika që të 
humben gjurmët e personave të kësaj kategorie, pa të dhëna se kur këta persona kanë shkuar 
dhe në cilin drejtim. 

Avokati i Popullit, posaçërisht rekomandon se bëhet fjalë për kategori të dobët të person-
ave të cilët munden të jenë të nënshtruar në tregëti me njerëz, si dhe lloj tjetër keqpërdorimi. 
Pastaj, u rekomandon organeve kompetente, në përputhje me parimet e “interesit më të mirë 
të fëmijës”, të gjenden alternativa përkatëse për vendosje të fëmijëve të pa shoqëruar si dhe 
kategorive tjera të dobëta të migrantëve/refugjatëve dhe azil kërkuesëve. 

Gjithashtu, Avokati i Popullit konstatoi se praktika negative e vendosjes së personave ref-
ugjatë të lënduar në Qendrat Pranuese Transite, siç është rasti me vendosjen në QPT “Vinojug” 
të 33 personave të cilët ishin të lënduar gjatë aksidenti në komunikacion, edhe pse qendra nuk 
ka kushte dhe kapacitete për përkujdesje dhe trajtim të personave të këtillë. Në ate drejtim, 
Avokati i Popullit rekomandoi deri te institucionet kompetente të ndalohet praktika e vendosjes 
së personave me lëndime më të rënda në qendrat transitore, si dhe të merren masa për sig-
urimin e vendosjes adekuate të këtyre personave deri në përmirësimin e plotë të gjendjes 
shëndetësore. 

Veprimi me personat e huaj të ndaluar në  Qendrën Pranuese për të Huaj në Gazi Babë, 
ngriti nevojën e përpunimit të analizës në të cilën mbërthehet korniza juridike e legjislacionit 
vendas, standardet dhe udhëzimet ndërkombëtare, situata në Republikën e Maqedonisë së Ve-
riut në kontekst të paraburgimit të emigrantëve, nëpërmjet të dhënave statistikore, të vepru-
arit me fëmijët e pa shoqëruar, analiza komparative si dhe pasqyrimi i gjendjes në disa shtete 
fqinje.

Në lidhje me pesë masat e caktuara nga ana e Qeverisës së Republikës së Maqe-
donisë së Veriut pas  rekomandimeve të Avokatit të Popullit, vetëm te njëra pjesërisht 
është vepruar. Në masën e parë, gjatë realizimit të kthimit të detyrueshëm të refug-
jatëve të respektohen të drejtat e refugjatëve të garantuara me rregullativat vendore 
dhe ndërkombëtare, procedurat të realizohen në përputhje me procedurat e parapara 
dhe për të njejtat të udhëhiqet evidencë ofi ciale, nuk është vepruar.  

Në lidhje me masën e dytë që të vendosen alternativa funksionale dhe efi kase 
me të cilat do të evitohet ndalja e azil kërkuesëve me masën kufi zimi i të drejtës për 
lëvizje të lirë në vende ku nuk janë plotësuar standardet ndërkombëtare për ndalim 
të azil kërkuesëve. Në Aktvendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme me të cilat 
shqiptohet masa kufi zim i të drejtës së lëvizjes për azil kërkuesit si dhe ndalimi i tyre, 
qartë duhet të ceken shkaqet juridike për shfytëzim të kësaj mase, pjesërisht është 
vepruar.

Më pastaj në lidhje me masën – të merren masa për sigurim të përkthyesit në 
Qendrën Pranuese për të Huaj për shkak të komunikimit efi kas ndërmjet personave 
zyrtar në Qendrën për Persona të Ndaluar, me qëllim që me kohë të informohen me 
të drejtat, por edhe për çështje të lidhura me statusin e tyre – nuk është vepruar.

Në lidhje me masën – t`u mundësohet personave të mbajtur në Qendrën 
Pranuese për të Huaj – Gazi Babë realizimin e të drejtës për ajër të freskët, në suaza 
të qendrës,në përputhje me Rreguloren për Rend Shtëpiak, gjithashtu nuk është 
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vepruar.
Në lidhje me masën e pestë – të vendoset sistem funksional për ankesa për per-

sonat e ndaluar, me qëllim të mbrojtjes të të drejtave të tyre – nuk është vepruar.
Sipas Avokatit të Popullit, në vitin raportues 2019, vazhdon praktika e kthimit të de-

tyrueshëm të refugjatëve nga ana e organeve të pushtetit, jashta procedurave juridike.
Kërkues të azilit, me masë kufi zim të lirisë së lëvizjes në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut, mbahen ekskluzivisht në Qendrën Pranuese për të Huaj – Gazi Babë, e kjo qendër nuk 
i plotëson standardet ndërkombëtare për mbajtjen e azil kërkuesëve, posaçërisht është e ek-
spozume në kushte të mbajtjes së kategorisë më të dobët të personave në Qendër. Prej këtu, 
organet e pushtetit dështuan në vendosjen e alternative funksionale dhe efi kase për mbajtjen 
e azil kërkuesëve. 

Në Qendrën Pranuese për të Huaj mungon përkthyes, dhe si rezultat i kësaj paraqitet 
problemi me informimin e pamjaftueshëm të personave të mbajtur në Qendër, për të drejtat e 
garantuara ligjore, si dhe për rrejdhën e procedurave ku janë të kyçur.

Personave të mbajtur në Qendrën Pranuese për të Huaj – Gazi Babë akoma nuk u mundëso-
het shetitja në ajër të pastër, jashtë hapësirave të qendrës edhe përskaj të drejtës së garatuar 
të paktën dy orë, dy herë në ditë.

Në qendrat për mbajtje të migrantëve/refugjatëve si dhe azil kërkuesëve aspak nuk ka 
sistem për ankesa për personat e mbajtur.

Gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresave të cilat kishin 
të bënim me shkelje të të drejtave të qyetatarëve si dhe personave të tjerë nga fusha e të 
drejtave të tjera.

Nga kërkesat e parashtruara, një pjesë e parashtresave nga fusha e të drejtave tjera ishin 
jashta kompetencave kushtetuese dhe ligjore të Avokatit të Popullit, dhe duke vepruar sipas 
këtyre parashtresave parashtruesëve u përdëftoheshte ndihmë juridike dhe të njejtët i udhë-
zonte se si të mbrojnë të drejtat e tyre.

Një pjesë e parashtresave, si çdo vit, kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës së parash-
truesëve për shkak të mos pranimit të përgjigjes ndaj kërkesave të tyre të parashtruara deri 
te organet e shtetit si dhe organe dhe organizata tjera që kanë kompetenca publike. Avoka-
ti i Popullit duke vepruar sipas parashtresave me këtë përmbajtje, organeve kompetente u 
përdëftonte në dispozitën ligjore se çdo qytetar ka të drejtë të parashtron parashtresa deri te 
organet shtetërore si dhe shërbimet tjera publike dhe prej tyre të pranon përgjigje.

Këtë vit, numri i këtyre parashtresave ishte më i vogël, në të cilat qytetarët kërkonin 
këshilla juridike prej Avokatit të Poullit.

TË DREJTAT TJERA
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• Vazhdon praktika që një pjesë e organe-

ve shtetërore si dhe organeve dhe orga-
nizatave tjera të cilat kanë kompetenca 
publike të mos i informojnë parashtruesit 
për parashtresat dhe kërkesat e tyre.

• Të respektohet dispozita kushtetuese se 
çdo qytetar ka të drejtë të parashtron 
parashtresa deri te organet shtetërore 
dhe deri te organet tjera publike dhe 
për të njejtat të pranon përgjigje.

Monitorimi i gjendjes në përgjithësi se si pushtetet lokale i kryejnë punët e tyre, tregon 
se akoma është numri i madh i qytetarëve të cilët nuk janë të kënaqur me ate se si pushtetet 
lokale i organizojnë jetën dhe punët në nivel lokal, por edhe ate se sa dhe si qytetarët marrin 
pjesë në procesin e sjelljes së vendimeve si dhe krijimin e politikave lokale.

Nga ana tjetër, nuk ka përparim në interesin dhe motivimin e qytetarëve që të jenë fak-
torë aktiv në krijimin e politikave të cilat personalisht i tangojnë. Nevojitet përforcimi i vetëdijes 
te qytetarët për ate se sa është e nevojshme pjesëmarrja në krijimin e politikave në nivel lokal 
si dhe sjellja e vendimeve. Kjo, paraqet shteg dy kahësh ku obligime dhe përgjegjësi kanë 
pushtetet lokale, megjithate edhe qytetarët të cilt duhet të shkojnë një hap përpara nga pjesë-
marrja pasive të cilën e praktikojnë. 

Në këtë pjesë të Raportit Vjetor, Avokati i Popullit i prezenton vëzhgimet për shkallën e 
realizimit të të drejtave të qytetarëve përpara pushtetit lokal sipas fushave të cilat janë nën 
kompetencë të vetëqeverisjes lokave, për të cilat qytetarët parashtruan parashtresa deri te 
zyrat rajonale në Manastir, Kërçovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Strumicë.

VETËQEVERISJA LOKALE

Monitorimi i gjendjes në fushën e rregullimit të hapësirës përmes sjelljeve të planeve 
gjenerale dhe detale urbanistike edhe këtë Vit Raportues nuk shpreh përmirësim të gjendjeve 
nga ata që u konstatuan vitet e kaluara. Me planifi kimin urbanistik sigurohet zhvillim më i 
barabartë, rregullim racional dhe shfrytëzim të hapsirës, kushte për jetë dhe punë normale të 
qytetarëve në një hapsirë huname, duke siguruar jetë në mjedis të shëndoshë. Secila komunë 
e cila dëshiron të zhvillon ekonominë e saj, e cila dëshiron të mundëson kushte më të mira 
për jetë banorëve të saj, planet urbanistike patjetër në kontinuitet duhet t`i sjelli, revidon, 
plotëson dhe ti ndryshon duke i ndjekur tendencat bashkëkohore të zhvillimit të vendit edhe në 
botë, por, gjithashtu, duke i ndjekur nevojat dhe interesat e qytetarëve. 

Prej parashtresave të parashtruara nga qytetarët, shihet qartë se këto qëllime të plani-

Urbanizmi dhe ndërtimet



WWW.OMBUDSMAN.MK 89

RAPORT VJETOR

fi kimit urbanistik-hapsinorë akoma nuk praktikohen në realitet nga ana e pushtetit lokal, për 
shembull, një qytetar nga Komuna e Manastirit kërkoj mbrojtje të të drejtës së pronësisë si 
dhe qeverisje me të njejtën, për shkak të asaj që Komuna e Manastirit edhe pas kalimit të më 
shumë se 30 viteve, nuk e ka realizon rrugën në fjalë e cila e kap parcelën e tij, por as edhe 
ka për qëllim të fi llon ekspropimin e të njejtës për shkak të realizimit të rrugës. Komuna në 
përgjigjen e dorëzuar deri te Avokati i Popullit potencon se një pjesë e parcelës në pronësi të 
qytetarit hyn në profi l për rrugën e planifi kuar, në përputhje me Planin Detal Urbanistik – PDU 
për Qytetin e Manastirit dhe Planin Detal Urbanistik për atë pjesë të qytetit. Ndërtimi i kësaj 
rruge duhet të siguron lëvizje më të lirë të komunikacionit, të mundëson zhvillim të barabartë 
hapsinorë dhe të rrit kualitetin e jetës së qytetarëve në hapsirën e urbanizume dhe paraqet 
rrugë të vërtetuar me PDU të Qytetit të Manastirit, dhe mbetet ashtu në kontinuitet në të gjitha 
planet e sjellura deri tani (PDU dhe PPU). Avokati i Popullit me vite pas, konstaton se problemi 
i këtillë me të cilin ballafaqohen, për fat të keq, shumë qyetetarë në shtetin tonë, duhet të 
tejkalohet. Rekomandon se në këtë mënyrë me mos revidimin dhe mos realizimin e PDU-ve dhe 
PPU-ve në një kohë të gjatë nga ana e organeve të pushtetit, pengohet qeverisja e të drejtës 
së pronësisë të qyetarëve edhe ajo duhet menjëherë të ndërpritet. Akoma asgjë nuk bëhet në 
këtë drejtim, organet e pushtetit, nga njëra anë kanë dëshirë që të përmirësojnë hapsirën e 
përgjithshme urbanistike në të cilën jetojnë qytetarët, por, nga ana tjetër nuk kanë mjete që 
ate ta realizojnë, e kjo sjell deri te pengsa e të drejtës së qytetarit që të qeverisë me pronën e 
tij. Avokati i Popullit në përputhje me kompetencat e tij, do të vazhdon ta detekton këtë prob-
lem dhe të kërkon që organet e pushtetit (qëndror apo lokal) ose të gjejnë mjete fi nansiare dhe 
të realizojnë PDU dhe PPU, ose të njejtët t`i ndryshojnë në mënyrë që të lejojnë zotërimin pa 
pengesë të patundshmërive të qytetarit. 

Në këtë fushë, Avokati i Popullit konstaton edhe zvarritje të procedurës për sjelljen e 
planeve urbanistike, para së gjithash për shkak të mosrespektmit të afateve ligjore, nga ana e 
pushteteve lokale, ose nga ana e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve i cili jep mendim për të 
njejtin, ose nga ana e përpiluesëve të planit. Për zvarritjen, organet e hudhin fajin njëri tjetrit, 
pa mos marrë masa konkrete dhe efi kase që të ndërpresin një paraqitje të tillë.

Një qytetar prej Ohri kërkoj intervenim nga ana e Avokatit të Popullit për shkak të zvarri-
tjes së procedurës për ndryshm të PDU, procedurë e cila ka fi lluar që në vitin 2012, pas kërkesës 
së tij si investitor në dokumentacionin projektues për periudhën planore 2013-2018. Procedura 
për ndyshim të PDU, zvarritet 7 vite, për shkak të mosveprimit nga ana e Komunës sipas 
vërejtjeve të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve për mënjanimin e mangësive të shumta. 
Ndaj kërkesës së Avokatit të Popullit, Komuna informon se e njejta plotësisht ka vepruar sipas 
vërejtjeve të Ministrisë, e nga Ministria, Avokati i Popullit është njoftu se edhe pse disa herë 
Komunës i kanë përdëftu për mangësitë në dokumumenatcionin planor, të njejtat akoma nuk 
janë mënjanuar. Në fund, pasi Avokati i Popullit përsëri i drejtohet Komunës, e njejta përgjigjet 
se zvarritja ka të bën me ate se nuk ka vepruar me kohë planifi kuesi. Pas vërtetimit të gjendjes 
së këtillë kaotike, në të cilën secili e hudh fajin te tjetri, Avokati i Popullit dorëzoi rekomandim 
për shkeljen e konstatuar të të drejtës së qytetarit dhe kërkoj që Komuna menjëherë të marri 
masa efektive dhe efi kase për vazhdim të procedurës deri në sjelljen e PDU. 

Në lidhje me zbatimin e Ligjit për Gjelbërim Publik, përfundimisht është sjellur Rregullorja 
për planifi kim, projektim, ngritje dhe mirëmbajtje të gjelbërimit, e cila hyri në fuqi në fi llim të 
muajit nëntor, 2019. Avokati i Popullit pret zbatim konsekuent të kësaj Rregullorje si akt nën-
ligjor i Ligjit për Gjelbërim Urban, gjatë përpilimit të dokumenacionit të ardhshëm plarifi kues 
dhe gjatë dhënies së lejeve për ndërtim. Zbatimi konsekuent i këtij Ligji dhe Rregullorje, do të 
mundëson zvogëlimin e ndotjes së ajrit si dhe ndryshimeve klimatike, jetë më kualitative dhe 
më të shëndetshme për qytetarët, me çka në periudhën e ardhshme Avokati i Popullit me ku-
jdes të veçantë do të vëzhgon zbatimin e këtyre akteve nga ana e pushteteve lokale.

Në lidhje me fushën – ndërtimtari, këtë vit raportues edhe mëtutje më në numër janë par-
ashtresat për shkak të mosekzekutimit administrativ të akteve administrative të plotëfuqishme 
për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje, të cilat nuk janë të përfëshira në procedin për 
legalizim. Gjatë veprimit ndaj këtyre parashtresave, Avokati i Popullit e konstaton gjendjen e 
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njejtë siç ishte vitin e kaluar, ashtu siç ka qenë edhe vite më heret. Më sakt, kjo mënyrë ad-
ministrative e ekzekutimit gati të mos zbatohet nga ana e pushteteve lokale. Edhe këtë vit, 
arsyetimi i pushteteve lokale, për shkelejn e rëndë të të drejtave për zotërim të qetë me pronën 
e qytetarëve, është identike me të kaluarat, ose procedura për përzgjedhjen e realizuesit është 
në rrjedhë e sipër, ose ekzekutimi administrativ për objektin e ndërtuar pa leje është vendosur 
në Programin- planin aksional me dinamikë për ekzekutim për vitin rrjedhës, e kjo në realitet 
domethënë – mos prishja në periudhën vjetore. Raste të rralla të mënjanimit të ndërtimeve pa 
leje janë atëherë kur vetë ndërtuesi pa leje do të vepron sipas aktit të sjellur administrativ dhe 
vetë do të mënjanon ndërtimin.   

Pushtetet lokale, me zvarritjen e procedurës për mënjanim të ndërtimeve pa leje, vetëm 
i nxit ndërtuesit pa leje të vazhdojnë me ndërtimin deri te ndërtimi i plotë, e më vonë shumë 
pak vendosin që të prishin në tërësi objektin e ndërtuar. Vazhdojnë të mos i praktikojnë au-
torizimet – sjelljen e aktvendimeve për ndërprerje të ndërtimit si dhe ngritjen e kallëzimeve 
penale kundër ndërtuesit pa leje. Gjithashtu, as edhe këtë vit raportues organi kompetent për 
kryerjen e punëve nga fusha e rregullimit të hapsirës, kur vërteton se ndërtuesi pa leje nuk 
vepron sipas aktvendimit për mënjanim të ndërtimit, as edhe inspektori i ndërtimtarisë nuk 
zbaton ekzekutim administrativ, nuk hap procedurë kundërvajtëse pranë gjykatës kompetente, 
ky autorizim është i paraparë me dispozitat e Ligjit për Ndërtim.

Për dallim nga viti i shkuar kur është konstatur stagnim në lidhje me bashkëpunimin e 
inspektorëve të ndërtimtarisë me Avokatin e Popullit dhe të njejtët vepronin ndaj kërkesave 
të Avokatit të Popullit për kryerjen e mbikqyrjes inspekturse pas dorëzimit të urgjencave dhe 
kalimit të periudhës më të gjatë kohore, këtë vit raportues përsëri është konstauar përparim. 
Më saktë, të vepruarit sipas kërkesave kryheshte menjëherë, shpeshherë inspektorët e ndër-
timtarisë veçmë kishin vepruar sipas kërkesave të qytetarëve, por vonoheshim me dorëzimin e 
njoftimit për të njejtën. Përsëri, të vepruarit me azhurnitet i inspektorëve të ndërtimtarisë ndaj 
kërkesave për mbikëqrje si dhe sjelljen e akteve administrative për mënjanimin e ndërtimeve 
pa leje, nuk ndyshuan shumë në kaosin urbanistik si dhe pengimin e zotërimit të qetë me pro-
nën e qytetarëve të rrezikuar. Kjo, për shkak se inspektorët e ndërtimtarisë në departamentet 
ekzekutuese të cilat duhet të kryejnë ekzekutim administrativ të akteve për mënjanimin, nuk 
ishin në nivel të detyrës së tyre. Arsyetimet e pushteteve lokale, për të cilat më sipër fl iste 
Avokati i Popullit, nuk janë shkaqe të arsyeshme dhe pushtetet lokale patjetër duhet të gje-
jnë mjete efi kase (sigurim të mjeteve fi nansiare dhe të fi llojnë me kohë me procedurën për 
shpallje publike për zgjedhjen e ndërmarrjes e cila do të kryen mënjanimin e ndërtimeve pa 
leje) për mënjanimin e realitetit të tillë negativ. Avokati i Popullit edhe këtë vit përdëfton se 
është e nevojshme që departamentet për çështje inspektuese të forcohen edhe në aspektin 
kadrovik edhe në aspektin e resurseve materiale me çka do të rritet aktiviteti parandalues i 
departamenteve për çështje inspektuese me qëllim të parandalimit me kohë të aktiviteteve për 
ndërtim pa leje.

Pengim të të drejtave të qytetarëve nga ana e inspektorëve të autorizuar të ndërtimtarisë, 
Avokati i Popullit konstaton edhe në zvarritje të procedurave të përsëritura ndaj ankesave 
të parashtruara ndaj akteve të tyre administrative kur të njejtat u shfuqizohen nga organi i 
shkallës së dytë, këto procedura zgjasin edhe disa vite. Pas intervenimit të Avokati të Popul-
lit, procedurat e përsëritura fi tuan rrjedhën e tyre dhe u sollën akte të reja administrative, 
por, shtrohet pyetja çka ndodh me ata qytetarë që nuk u drejtuan deri te Avoaktii Popullit për 
mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për ate, pushtetet lokale patjetër dhe kanë obligim ligjor, të 
mundësojnë kushte për të vepruar ndaj procedurave në afatin e përcaktuar ligjor, kryerjen e 
punëve në mënyrë profesionale dhe efi kase, nën kompetencë të inspektorit të ndërtimtarisë, 
në procedura të shpejta dhe efi kase, si e vetmja mënyrë që qytetarit t`i garantojnë barazi në 
realizimin e të drejtave të tij.

Avokati i Popullit hasi në një rast kur një inspektor ndërtimi ka fi lluar të udhëheqë pro-
cedurë pas paraqitjes nga ana e qytetarit, por për mungesë të arsyeshme të të njejtit, pro-
cedurën e vazhdon tjetër inspektor kompetent, me çka procedura ka humbur rrjedhën. Më 
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saktë, inspektori ka fi lluar procedurë të re, me status tjetër të objektit të ndërtuar pa leje, 
me çka procedura ka marrë rrjedhë tjetër. Formimi i tillë i lëndës së re sipas paraqitjes së re, 
por për të njejtën gjendje faktike dhe për të njejtin objekt, për Avokatin e Popullit është e pa 
tolerueshme dhe joprofesionale. Parimi i hulumtimit të fakteve, në mënyrë zyrtare, del si re-
zultat i qeverisjes juridike, posaçërisht nga parimi i ligjshmërisë, dhe kontibuon për siguri dhe 
besueshmëri në zbatimin ligjit si dhe besueshmëri të opinionit në administratën publike. Nëse 
respektoheshte ky parim, inspektori i autorizuar i ndërtimtarisë do të konstatonte se për të nje-
jtën kërkesë të paraqitësit, përkatësisht për të njejtin objekt lëndë ndërtimi, në rrjedhë është 
procedura administrative e cila nuk është zgjidhur përfundimisht. Me mosrespektimin e këtij 
parimi, qytetarëve u shkilet e drejta e mbrojtjes ligjore objektive nga ana e organit në shkallë 
të parë, dhe mu për këtë janë të obliguar të hapin procedura pranë organit në shkallë të dytë, 
jo rrallë të hapin edhe konstest administrativ.  

Edhe këtë vit raportues, qytetarët në disa komuna, akoma ballafaqohen me problemin 
e mungesës së të punësuarit inspektor ndërtimtarie në administratën komunale. Mungesa e 
inspektorit të ndërtimit, me ate edhe mbikëqyrje me kohë, gati çdoherë si pasojë sjell deri te 
ajo që ndërtuesit pa leje të kryejnë ndërtimin, raste në të cilat kur intervenimi i inspektorit të 
ndërtimit është i kotë. Lidhja e marrëveshjeve për bashkëpunim ndërkomunal nëpërmjet së 
cilës sigurohet kryerja e obligimit të komunës nga fusha e ndërtimtarisë edhe këtë vit zgjat 
gjatë dhe paarsye, ndodh edhe mos ketë sukses, ose për një periudhë të shkurtër marrëveshjet 
prishen, për shkak të së cilës qytetarët të cilët paraqesin ndërtime pa leje në këtë periudhë 
mbesin pa mbrojtje juridike të cilën komunat me ligj kanë qenë të obliguara t`i siguron. Avokati 
i Popullit përsëri përdëfton se pushtetet lokale përfundimisht duhet ta tejkalojnë këtë problem i 
cili zvarritet me vite dhe gjatë sjelljes së buxhetit komunal të sigurojnë mjete të mjaftueshme 
për punësm të inspektorëve të ndërtimtarisë.

 Karakteristikë për këtë vit raportues është ajo që përsëri aktualizohet çështja e legalizi-
mit të ndërtimeve pa leje. Më sakt, pranë zyrave rajonale janë parashtruar një numër i madh i 
parashtresave si shkak i zvarritjes paarsye dhe joligjore të procedurës për sjellje ose shfuqizim 
të aktit përfundimtar administrativ – Aktvendim për vërtetim të statusit juridik të objektit të 
ndërtuar pa leje. Në këtë mënyrë kryetarët e komunave pa arsye e zvarrisin të gëzuarit e të 
drejtës së pronësisë, pas udhëheqjes së procedurës ligjore. Avokati i Popullit dorëzoi rekoman-
dim deri te kryetarët e komunave me të cilën kërkonte menjëherë të sillet akti administrativ, 
ose nëse i njeti është përgatitur nga ana  e administratës komunale të nënshkruhet. Kryetarët 
e komunave, pa përjashtim, vepronin sipas rekomandimeve të tilla të Avokatit të Popullit, dhe 
kështu qytetarët përfundimisht e realizonin te drejtën e pronësisë. 

Aftësia e ndërmarrjeve komunale publike në lidhje me sigurimin efektiv dhe efi kas të 
shërbimeve komunale, me kualitet të lartë dhe çmime të kapshme, e pastaj të mundësohet 
mbrojtja e mjedisit jetësor si dhe përkrahja e zhvillimit ekonomik lokal dhe rajonal, është sfi dë 
për pushtetet lokale me të cilat çdo vit ballafaqohen.

 Këtë vit raportues vërehet përparim në lidhje me kualitetin e shërbimeve komunale të 
cilat qytetarët i pranojnë nga pushtetet lokale, nëpërmjet ndërmarrjeve publike të themeluara 
nga ana e tyre. Nga parashtresat e parashtruara del se numër i vogël i qytetarëve reaguan për 
mënyrën e grumbullimit të mbeturinave, furnizimit me ujë, ndriçim publik, por nga ana tjetër 
është rritur numri i qytetarëve të cilët reagojnë në orvatjen e ndërmarrjeve për pagesë të borx-
heve të vjetëruara. 

Edhe këtë vit raportues, ndërmarrjet publike vazhdojnë me praktikën që deri te qytetarët 
të lëshojnë paraljmërime/vërejtje me të cilat kërkohet pagesa e borxheve të vjetëruara për 
shërbime komunale, e këtë vit posaçërisht për pagesën e ujit, nën kërcënim për pagesë të 

Të drejtat e konsumatorëve
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plotëfuqishme të të njejtit, ose duke u kërrcënuar se do të çkyqen nga rrjeti i ujësjellësit. 
Avokati i Popullit pati sukses të mbron të drejtat e qytetarëve të cilët kërkuan intervenim, të 
mos e paguajnë ate që me ligj nuk obligohen të paguajnë. Domethënë, pas rekomandimeve 
të lëshuara nga ana e Avokatit të Popullit, ndërmarrjet publike i ndërprisnin procedurat me 
dorëzim të paralajmërimeve për pagesë të borxheve të vjetëruara. Por, ndërmarrjet publike 
për furnizim me ujë për pije, duke i pranuar përdëftimet e Avokatit të Popullit për pagesën jo 
ligjore të borxheve më të vjetra se një vit, shpesh, më të vjetra edhe disa vite, nga ana tjetër 
potenconin se e mbajnë të drejtën e zbatimit të dispozitave të Ligjit për Furnizim me Ujë për 
Pije si dhe Marrjen e Ujërave të Zeza – çkyqje nga rrejti i ujësjellësit. Avokati i Popullit mendon 
se kjo mënyrë paraqet shkelje të rëndë të të drejtave të konsumatorëve, të cilët përsëri vihen 
nën presion të paguajnë borxhe të cilat me ligj janë të liruar për t`i paguar. Duke e pasur zgjid-
hjen të paguajnë borxh të pabazar si dhe çkyqjen nga rrejti i ujësjellësit, një numër i madh i 
qytetarëve vendosnin të paguajnë borxhin. Shpjegimi i tillë i dispozitave të Ligjit, për Avokatin 
e Popullit është përfundimisht i paparanueshëm dhe manipulativ, për shkak të asaj se nuk 
është e lejuar që një qytetar të çkyqet nga rrjeti i ujësjellësit për borxh të cilin e ka përpara 
një ose më shumë viteve. Kjo dispozite është e zbatueshme vetëm nëse ndërrmarrja publike 
vendos që në ate mënyrë të kërkon që qytetari të paguan obligimet rrjedhëse, në vend që të 
hapi procedurë për pagesë me forcë. Për shkak të gjendjes së tillë faktike e cila zbatohet me 
vite, Avokati i Popullit edhe në këtë rast përdëfton se ndërmarrjet publike patjetër e kanë të 
fi llojnë me zbatimin e plotë të ligjeve dhe ti shlyejnë nga evidencat borxhet e shfrytëzuesëve 
të shërbimeve komunale, për borxhe të cilat vetë nuk kanë hapur procedura adekuate, me ligj 
të parapara, procedura për pagesën e të njejtave. Mos shlyerja e borxheve nga evidenca len 
hapsirë të vazhdohet me procedurën jo ligjore për orvatje të paguhen mjetet nga qytetarët, me 
çka një numër i madh i qytetarëve në kërcënim edhe i paguajnë. Me këtë mënyrë të të vepru-
arit, ndërmarrjet publike sigurojnë mjete fi nansiare për llogarinë e tyre në dëm të qytetarëve 
me çka mundet të ketë edhe elemente për përgjegjësi penale. Kjo posaçërisht, se personat 
udhëheqës në ndërmarrje janë të vetëdijshëm, ose duhet të jenë të vetëdijshëm se kërkojnë 
të paguajnë borxhe nga qytetarët të cilat janë borxhe të vjetëruara për pagesë. 

Karakteristikë tjetër e cila është vërejtur gjatë pagesës së borxheve të vjetra edhe ate 
disa vite është ajo se disa ndërmarrje u ofrojnë zbritje të shumës së borxhit përqindje të cak-
tuar, shpeshherë 30%, kurse për pjesën e mbetur lidhin marrëveshje për pagesë me këste. Kjo 
do të jetë për tu përshëndetur nëse bëhet fjalë për borxh rrjedhës ose borxh njëvjeçarë, por 
për borxh të vjetër disa vite, pa procedurë në kohë, përsëri paraqet manipulim të qytetarëve 
si dhe shkelje të të drejtave të konusmatorëve dhe si praktikë duhet menjëherë të ndalohet.

Ndërmarrjet publike nuk kanë informata as edhe për ate se në cilën fazë janë lëndët 
gjyqësore të cilat i kanë hapur për pagesën e borxheve, përpara vitit 2011. Duke e arsyetuar 
kërkesën për pagesë të borxhit, shpeshherë e njoftojnë Avokatin e Popullit se borxhi është 
paditur në kohë dhe pas kërkesës së tij i dorëzojnë numrat e lëndëve gjyqësore. Procedurat të 
cilat Avokati i Popullit i vazhdon kundër gjykatave në drejtim që të konstaton në cilin fazë është 
lënda, informohet se procedurat gjyqësore janë ndërprerë edhe ate përpara shumë viteve, ose 
që nga plotëfuqishmëria e vendimit gjyqësorë kanë kaluar më shumë se 10 vite, pa mos u fi l-
luar asnjë veprim për përmbarim, me çka qytetari nuk është i obliguar të paguan edhe këtë 
borxh.

Nga ana e Avokatit të Popullit janë vërejtur edhe raste ku nga kontrolla e kartelës së 
kontabilitetit për qyetetarin, e cila udhëhiqet nga ana e ndërmarrjeve, është  konstatuar se 
borxhi i kërkuar nuk korospondon me ate të evidentuar në kartelën e ndërmarrjes. Ashtu, për 
shembull, një qytetari për ujë të harxhuar dhe të papaguar i kërkoheshte shuma 3.144,00 
denarë, dhe pas intervenimit të Avokatit të Popullit u konstatua se borxhi real është vetëm 
1.032,00 denarë. “Gabimet” e tilla janë të pa tolerueshme për një ndërmarrje e cila punët, nën 
kompetencë, duhet ti kryen në mënyrë profesionale dhe në interes të qytetarëve.

Avokati i Popullit pati sukses edhe në shfuqizimin e Vendimit të sjellur nga ana e Këshil-
lit Drejtues të ndërmarrjes publike për furnizim me ujë për pije. Me Vendim shfrytëzuesit e pa 
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ndërgjegjshëm të shërbimeve për të cilët konstatohet dyshimi se kanë  manipuluar me ujëmat-
sit, dënoheshin me kërkesë për pagesën e 600 metrave kub ujë të harxhuar. Duke përdëftu se 
vendimi i tillë është joligjor dhe se një autorizim i tillë nuk është dhënë në dispozitat e Ligjit për 
Furnizim me Ujë të Pijshëm si dhe Bartjen e Ujërave të Zeza, e vetem me ate është i pavlef-
shëm, Avokati i Popullit kërkoj nga ndërmarrja menjëhere e njejta të shfuqizohet, ndërmarrja 
e bëri ate.  

Pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar edhe parashtrea nga banorë të fshatrave të 
cilët kanë të ndërtuar rrjet ujësijellësi me mjetet e tyre, por të cilët kishin probleme të mëd-
ha me ujësjellësin. Në këto parashtresa, Avokati i Popullit konstatoi se ndërmarrjet publike 
nuk menaxhojnë me këta rrjete ujësjellësi, por shprehën gatishmërinë nga ana e tyre që të 
ndërmarrin masat e duhura që të tejaklohen problemet, në fi llim me inspektim nga persona 
profesional, e më pastaj të sigurohen mjetet e nevojshme për sanimin e rrjetit të ujësjellësit. 
Ate edhe e bënë, dhe pas sanimit të rrejtit, si dhe analizave të kryera kimike për rregulshmëri 
bakteriologjik të ujit, banorët kishin përsëri ujë. Pas kësaj, fi lloj edhe procedura për pranim 
të rrjetit të ujësjellësit nën kompetencë të ndërmarrjeve. Në parashtresa tjera ku qytetarët 
reagojnë për nërprerje të ujit ose sigurim të ujit vetëm disa orë gjatë natës. Avokati i Popul-
lit konstaton se nga ana e qeverisjeve lokale dhe ndërmarrjeve publike ndërmerren masa për 
sanim të defekteve ose masa me të cilat sigurohet furnizim i rregullt dhe kualitativ me ujë dhe 
të njejtët janë në fazën përfundimtare (ndërtimi i stacioneve fi ltruese, projekte për rrjet të ri 
të ujësjellësit). Avokati i Popullit rekomandon se në shekullin XXI është e patolerueshme që 
qytetarëve të mos i sigurohet e drejta egzistenciale – dispozicioni i ujit dhe kërkon të merren 
masa efi kase dhe efektive nga ana e qeverisjeve lokale që në afat sa më të shkurtër të mund-
shëm të sigurohet uji për qytetarët.  

Në lidhje me ndriçimin publik, ai edhe mëtutje mbetet problem i cili patjetër duhet të 
zgjidhet në mënyrë institucionale, nëpërmjet ndryshimit të Ligjit për Taksë Komunale, si e 
vetmja mënyrë, qytetarët të paguajnë taksë komunale për shërbim komunal që realisht nuk e 
shfrytëzojnë. Numri i vogël i parashtresave të parashtruara, sipas Avokatit të Popullit nuk do të 
thotë se problemi është tejkalu. Pagesa e kësaj takse komunale edhe mëtutje kryhet nga ana 
e qytetarëve nga vendbanime ku e njeta nuk është aktive, ku ndriçimi më i afërt prej shtëpisë 
së qytetarit është një kilometër, siç edhe nuk kryhet ndërrimi i menjëhershëm i poçave të cilat 
digjen. 

Avokati i Popullit e përshëndet tendencën e qerverisjeve lokale që të zgjerojnë rrethin 
e përfshëshirjes së qytetarëve gjatë subvencionimit të të dhënave komunale. Disa qeverisje 
lokale, gjatë këtij viti raportues kanë sjellur vendime për subvencionime, përskaj qytetarëve 
me gjendje të rënduar sociale edhe prindërve vetëushqyes, familje ku njëri prindër ka ndërruar 
jetë, përfshirë edhe nxënës dhe studentë të cilët përkohësisht qëndrojnë në komunën ku shkol-
lohen. Presim edhe nga pjesa e mbetur e qeverisjeve lokale që vitin e ardhshëm të realizojnë 
këtë.  

Për dallim nga viti i kaluar 2018, ku nuk kishte të parashtruara parashtresa në këtë fushë 
nga të punësuar në administratën komunale dhe ndërmarrjet publike, këtë vit rapores, janë 
parashtruar parashtresa edhe nga këto punonjës, duke mos potencuar se shkelja e të drejtave 
të tyre nga marrëdhëniet e punës kryhet mbi bazë politike ose revanshizëm politik, që është 
karakteristike për këtë vit raportues. 

 Parashtresat e parashtruara në këtë fushë janë me bazë mospagesën e  shumës për 
përcjellje gjatë realizimit të të drejtës për pension vjetërsie, përcaktim të përqindjes për pag-
esën e rrogës gjatë kohës së suspendimit nga vendi i punës, zvogëlimi i rrogës, përzgjedhja e 
kandidatit gjatë punësimit, e të ngjashme. 

Marrëdhëniet e punës
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Në lidhje me parashtresat e parashtruara për mos pagesë ose pagesë më të vogël të 
shumës për përcjellje kur punëtori do të plotëson kushte për të drejtën e pensionit, Avokati 
i Popullit konstaton shkelje të të drejtave të të punësuarëve, dhe për shkak të kësaj, dorë-
zoj përdëftim deri te drejtorët e ndërmarrjeve publike ose deri te kryetarët e komunave për 
obligimin e tyre ligjor që me kohë dhe shuma të jetë e sakt gjatë realizimit të kësaj të drejte. 
Përdëftoj se punëtori i cili do të plotëson kushtet e pensionimit, përfi ton të drejtën e pagesës së 
përcjelljes, në përputhje me Ligjin për Marrëdhënie Pune si dhe Marrëveshjen e Përgjithëshme 
Kolektive për Sektroin Publik. Në pajtim me Marrëveshjen e Përgjithëshme Kolektive për Sek-
troin Publik, punëtorëve të punësuar në sektorin publik në rastin kur shkon në pension u 
paguhet shumë dyfi she e përcjelljes e përllogaritur në bazë të rrogës mesatare neto për pu-
nëtor në Republikë, e shpallur deri ditën e pagesës. Në disa prej parashtresave, drejtorët dhe 
Kryetarët vepronin sipas përdëftimit të këtillë dhe i mënjanonin pengesat për realizim të kësaj 
të drejte, kurse në rastet kur nuk e kryenin, Avokati i Popullit i këshillonte qytetarët që këtë 
të drejtë ta realizojnë duke ngitur padi për kompenzim të dëmit me mos pagesën e shumës së 
përcjelljes deri te gjykata kompetente.  

Duke vepruar ndaj parashtresave të parashtruara nga të punësuar në ndërmarrjet publike 
të cilëve u është shqiptuar masa e suspendimit nga vendi i punës, Avokati i Popullit konstaton 
se edhe dy të punësuar janë larguar nga vendi i punës në përputhje me nenin 37-u të Ligjit 
për Ndërmarrje Publike dhe nenit 83 të Ligjit për Marrëdhënie Pune, për shkak të asaj se ndaj 
tyre nga ana e Prokurorisë Themelore Publike është ngritur akuzë për vepër penale të kryer në 
punë ose në lidhje me punën. Megjithate, Avokati i Popullit konstaton shkelje të të drejtës së 
parashtruesit të parashtresës, të kryer nga ana e Ndërmarrjes, e cila ka të bën në përqindjen e 
caktuar për pagesë të rrogës gjatë kohës së suspendimit, më saktë, deri në sjelljen e vendimit 
për përgjegjësinë eventuale penale nga ana e organeve kompetente si dhe përjashtimit even-
tual nga puna. Në rekomandimin e dorëzuar deri te drejtori i ndërmarrjes, Avokati i Popullit 
kompenzimi i potencuar gjatë kohës së suspendimit në lartësi prej 50% të rrogës së punëtorit 
të cilën e ka pranuar muajin e kaluar, deri në sjelljen e vendimit për përgjegjësinë e tyre, është 
e saktë se në dispozitat e Ligjit për Nëpunës Administrativ kjo shumë është 60% e rrogës 
së punëtorit, por gjithashtu është e saktë se punëdhënësi duhet të zbaton dispozitat e mar-
rëveshjes kolektive nëse të njejtat janë në favor të punëtorit, që në rastet konkrete është e 
zbatueshme. Më saktë, Avokati i Popullit i përmendi dispozitat e Ligjit për Marrëdhënie Pune 
sipas të cilave marrëdhënia e punës rregullohet me këtë dhe me ligj tjetër, marrëveshje kolek-
tive dhe marrëveshje për punësim. 

Në dispozitat e të njejtit Ligj është paraparë se marrëveshja e përgjithshme kolektive 
për sektorin publik zbatohet drejtëpërdrejt dhe është i obligueshëm për punëdhënësin dhe të 
punësuarit në sektorin publik, kurse marrëveshja kolektive si degë, zbatohet drejtëpërdrejt 
dhe është i obligueshëm për punëdhënësit të cilët janë anëtarë të shoqatave të punëdhënësve 
nënshkrues të marrëveshjes kolektive. Këto dipozita obligojnë që të zbatohen dispozitat e 
marrëveshjeve kolektive- Marrëveshjen Kolektive për Veprimtari Komunale në Republikën e 
Maqedonisës së Veriut dhe Marrëveshjen Kolektive të Ndërmarrjes Publike, dhe në drejtim të 
përcaktimi të kompenzimit të rrogës punëtorit gjatë kohës së suspendimit nga vendi i punës. 
Në dispozitat e Marrëveshjes Kolektive për Veprimtari Komunale në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut është parapa se gjatë kohës kur punëtori është përjashtuar nga puna, punëtorit i 
paguhet kompenzimi i rrogës në lartësi të rrogës së punëtorit deri në sjelljen e vendimit. Në 
përputhje me dispozitat e Marrëveshjes Kolektive të vetë ndërmarrjes publike, gjithuashtu 
është paraparë se me urdhëresë me shkrim nga drejtori punëtori përjashtohet nga ndërmarrja 
me kompenzim të lartësisë së rrogës së punëtorit deri në sjelljen e vendimit për pushim dhe 
shfuqizim të marrëveshjes për punësim. Duke i pasur parasyshë dispozitat që i përmendëm 
më lartë, Avokati i Popullit vuri në dukje shkeljet e konstatuara të dy punëtorëve me pagesën 
e 50% të rrogës të cilën e kanë marrë muajin e fundit, përpara sjelljes së aktvendimit për sus-
pendim, dhe kërkoj nga drejtori menjëherë të mënjanon shkeljen, duke u ndërmarrë veprime 
konkrete dhe do të sillet akt adminisrativ me të cilin do të bëhet pagesa e kompenzimit në 
lartësi të rrogës së punëtorëve përpara sjelljes së aktvendimeve për suspendimin e tyre, dhe 
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njëkohësisht kërkoj të kryhet pagesa plotësuese deri 100% të rrogës për muajt për të cilat 
punëtorëve u është paguar vetëm 50% e shumës së rrogës të cilën e kanë pranuar.     

Ndaj Rekomandimit të këtillë, si dhe kërkesës për mënjanim të shkeljeve të konstatuara 
nga fusha e marrëdhënieve të punës, ndërmarrja publike e njofton Avokatin e Popullit se të 
punësuarit, në ndërkohë, kanë hapur procedurë gjyqësore pranë gjykatës kompetente, në këtë 
rast, Avokati i Popullit në përputhje me dispozitat e Ligjit për Avokatin e Popullit, procedurën e 
ndërpret.

Deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga i punësuar në administratën 
komunale, i cili mendonte se i është shkelur e drejta nga fusha e marrëdhënieve të punës me 
sjelljen e urdhëresës nga ana e Kryetarit, që punët t`i kryen në hapësirat e ndërmarrjes pub-
like, në vend se në ndërtesën komunale. Duke i pasur parasyshë dispozitat e përgjithshme për 
marrëdhëniet e punës, sipas të cilave punëtori është i obliguar në mënyrë të vetëdijshme ta 
kryen punën në vendin e punës për të cilin ka nënshkruar marrëveshje për punësim, në kohë 
dhe vend, të cilat janë të caktuara për kryerjen e punës nga ana e punëdhënësit, Avokati i 
Popullit kërkoj informatë për shkaqet të cilat kanë sjellur deri te një vendim i këtillë i Kryetarit, 
e gjitha në drejtim të kontrollimit, a është objektivish e qëndrueshme ajo që përmend parash-
truesi. Ndaj kërkesës së këtillë është pranuar përgjigje se urdhëresa e Kryetarit është terhequr.

Në këtë fushë, Avokati i Popullit konstaton se autorizimet e tilla të kryetarëve duhet t`i 
realizojnë vetëm në drejtim të përmirësimit të punës së Komunës, detyrat të kryhen më lehtë 
dhe më me efi kasitet nga ana e punëtorit si dhe çasje më të lehtë të qytetarëve deri te shër-
bimi konkret, dhe asnjëherë në drejtim që të shkelin dinjitetin e të punësuarit dhe të kryhet 
diskriminim.

Sekretarët e shkollave fi llore dhe të mesme në Komunën e Ohrit, kërkuan intervenim nga 
ana e Avokatit të Popullit sa i përket ligjshmërisë me zvogëlimin e rrogave pas nënshkrimit të 
Marrëveshjes ndërmjet SASHK dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me të cilën përcaktohet 
rroga më e vogël për të punësuarit në shkollat fi llore dhe të mesme, e nënshkurar më datë 
06.09.2018. Këshilli i Komunës solli Vendim për vërtetim të vlerës së pikës për rroga të nëp-
unsave administrativ, në institucionet arsimore, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Nëpu-
nësit Administrativ. Ministria, pas 4 muajëve, prej nënshkrimit të kësaj marrëveshje, deri te 
Komuna e Ohrit, më saktë kah fundi i muajit nëntor, lëshoj Përdëftim me të cilin përdëftoj se 
gabimisht përllogariten rrogat e të punësuarëve në shkollat fi llore dhe të mesme, me arsyetim 
se përllogaritja duhet të kryhet në përputhje me Marrëveshjet Kolektive për shkollim fi llor dhe 
të mesëm, e jo në përputhje me Ligjin për Nëpunësit Administrativ. Kaosi juridik ndodhi gjatë 
interpretimit të ndryshëm të dispozitës së Ligjit për Nëpunësit Administrativ. Komuna e Ohrit 
morri qëndrim se sekretarët e shkollave, si nëpunsa administrativ, përllogaritjen e rrogave 
duhet ta bëjnë në përputhje me këtë ligj, përkundër përdëftimeve të MASh se përllogaritja e 
rrogave të sekretarëve në shkolla duhet të bëhet në përputhje me Marrëveshjet Kolektive për 
shkollim fi llor dhe të mesëm. Situata e këtillë në mënyrë plotësuese u komplikua me bllokimin 
e pagesës së rrogave për të gjithë të punësuarit në shkollat e Komunsës së Ohrit nga ana e 
Ministrisë së Finansave, deri kur të kthehen të gjitha mjetet e paguara më heret për rroga më 
të larta për sekretarët e shkollave si dhe nëpunësave tjerë administrativ në shkolla.  

Për shkak të tejkalimit të gjendjes së krijuar, Komuna e Ohrit deri te Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut dorëzoj kërkesë për komentim autentik të nenit 85 paragrafi t 1 të 
Ligjit për Nëpunësa Administrativ, kërkesën e tillë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së veriut 
nuk e arsyetoj, sepse kjo dispozitë ligjore është e qartë dhe precize, duke shpjeguar se sekre-
tarët në shkollat fi llore dhe të mesme janë nëpunës administrativ dhe për të njejtët zbatohen 
dispozitat e ligjit të përmendur në pjesën e rrogës dhe kompenzimeve, përveçnëse e njejta nuk 
është rregulluar në mënyrë tjetër me ligj të posaçëm ose marrëveshje kolektive.

Për këto shkaqe drejtorët e shkollave sollën aktvendime me të cilat obligohen nëpunësit 
administrativ të kthejnë pjesën e paguar më shumë të mjeteve për rrogë për muajët kur u 
paguheshte rroga në përputhje me Ligjin për Nëpunësit Administrativ.

Komunikimi i tillë, jo në kohë, ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal për çështje të 
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Për dallim nga viti i kaluar 2018, kur pranë zyrave rajonale nuk ishte parashtruar as edhe 
një parashtresë nga kjo fushë, këtë vit raportues janë parashtruar parashtresa edhe ate numri 
më i madh kanë të bëjnë me kërkesat e pushteteve lokale për pagesë të tatimeve për periudhë 
më të gjatë kohore, mbi 10 vite nga prapa.  

Gjatë të vepruarit ndaj parashtresave, Avokati i Popullit konstaton se vetë qytetarët nuk i 
respektojnë dispozitat e Ligjit për Tatime të Pronësisë në pjesën e obligimit të tyre për të dorë-
zuar paraqitje tatimore për pronën e trashëguar edhe ate në afat prej 15 ditëve, prej ditës së 
plotëfuqishmërisë së aktvendimit për trashëgimi. Dhe kur kanë hapur procedurë për regjistrim 
të patundshmërisë pranë Agjensionit për Kadastër të Patundshmërive, shpeshherë pas kalimit 
të periudhës prej 10 edhe më shumë vite, prej kur është sjellur aktvendimi i trashëgimisë, 
kanë hasur në probleme, sepse në përputhje me dispozitat e Ligjit, pa dëshmi për pagesë 
të tatimit, nuk mundet të regjistrohet bartja e të drejtës së pronësisë së patundshmërisë në 
librat kadastral. Nga ana tjetër, administrata komunale, duke mos pasur njohuri se obliguesi 
tatimor i evidentuar ka ndërruar jetë, vazhdojnë të dorëzojnë aktvendime për tatim në emër 
të tyre, paralajmërime për pagesë të të njejtit,ose aktvendime për pagesë të detyrueshme. Në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të përmendur, nëse obliguesi tatimor ndërron jetë përpara se 
të përcaktohet shuma e obligimit tatimor, obligimi i kalon trashëgimtarit, kurse pagesa kryhet 
më shumë deri te shuma e pronësisë së trashëguar. Ky lloj obligimi i trashëgimtarëve është 
paraparë edhe me Ligjin për Trashëgimi sipas dispozitave, trashëgimtari përgjigjet për borxhet 
e depozituesit deri në lartësinë e vlershmërisë së pasurisë së trashëguar. Por, këtu shtrohet 
pyetja se pas konstatimit se vite me rradhë obligohet me tatim personi që ka ndërruar jetë 
shumë vite përpara, administrata komunale duhet ta shlyen këtë borxh, jo vetëm si shkak i 
pamundësisë për pagesë të borxhit të tillë nga person i vdekur, por edhe me bazë se ky borxh 
vjetërsohet. Janë vërejtur raste kur trashëgimtarët në vend që të dorëzojnë fl etëparaqiitje ta-
timore në emrin e tyre pas përfundimit të procedurës së trashëgimisë dhe ata të evidentohen 
si obligues tatimor, shpeshherë tatimin e paguajnë në emër të personit të vdekur. Gjithashtu, 
të shpeshta janë rastet kur procedurën trashëgimore ta hapin pas kalimit të shumë viteve nga 
vdekja e personit që len trashëgiminë. Për tejkalim të këtyre problemeve reale me pagesën e 
tatimit të pronës, duhen zgjidhje sistematike, si për shembull, rregullimi i periudhës kohore në 
të cilën qytetarët do të obligohen të hapin procedurën e trashëgimisë, me qëllim që në kohë 
të vërtetohet e drejta e pronësisë, e me ate të mundësohet e drejta e bazaur në ligj për pag-

Financat dhe tatimet

cilat janë me rëndësi thelbësore për të punësuarit siç është lartësia e rrogës së tyre, është për-
fundimisht joprofesionale dhe qon deri te pasiguria juridike te të punësuarit.

Në procedurat që kishin të bënin me përzgjedhjen e kandidatëve pas shpalljeve për pu-
nësim, Avokati i Popullit konstaton shkelje të të drejtave të parashtruesëve – kandidatëve 
të pazgjedhur, për shkak se të njejtët nuk i plotësonin në tërësi kushtet e parapara me ligj, 
ose drejtorët e ndërmarrjeve publike dhe shkollave gjatë përzgjedhjes e kanë shfrytëzuar të 
drejtën e tyre diskrete të zgjedhjes së kandidatit prej kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet 
për vendin e punës. 

Avokati i Popullit i kushton kujdes se nëse njëra nga dispozitat themelore të Ligjit për 
Punësim në Sektroin Publik është dispozita e profesionalizmit dhe kompetencës, në përputhje 
me ate se punësimi në sektorin publik kryhet nëpërmjet shpalljes publike/shpalljes interne, ku 
„në mënyrë transparente, të ndershme dhe në procedurë konkurruese për selektim, zgjidhet 
kandidati më profesional dhe më kompetent për vendin e punës“, nevojitet që edhe në ligjet e 
posaçme kjo procedurë të vërtetohet, me çka do të mundësohet zbatimi i këtij principi, por në 
shumë ligje të posaçme ajo akoma nuk është paraparë. 
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esën e tatimit të pronës si dhe mundësia e administratës komunale që në mënyrë zyrtare të 
njoftohen nga ana e noterit ose gjykatës kompetente për procedurën e realizuar trashëgimore, 
me qëllim, të regjistrohen obliguesit e rrinj tatimor dhe atyre t`u dorëzohen aktvendimet tati-
more.   

Sa u përket kërkesave për pagesë të tatimeve për pronë nga obliguesit tatimor për pe-
riudhë më të gjatë se 10 vite, Avokati i Popullit edhe këtë vit konstaton se administrata ko-
munale nuk mundet të dëshmon se vërejtjet për pagesë të tatimit në pronë, ose aktvendimet 
për pagesë të detyrueshme, janë të dorëzuara, por edhe të pranuara personalisht nga ana e 
obliguesit tatimor, që të ndërpritet vjetërsimi i obligimit. Pasi nuk ka nënshkrim personal në 
fl etëdorëzim nga ana e obliguesit tatimor ose nënshkrim që obliguesi tatimor nuk e pranon si 
të vetin, me arsye vjen dyshimi se me ate mënyrë të dorëzimit ndërpritet instituti i vjetërsimit. 
Avokati i Popullit mendon se duhet të dëshmohet nevoja që nga ana e administratës komunale 
padyshim të zbatohen dispozitat e ligjeve me të cilat rregullohet mënyra e dorëzimit të akteve 
administrative me të cilat obligohen qytetarët të paguajnë tatim. Njëkohësisht, profesionalisht 
të evidentohen në cilën nga mënyrat, të parapara me ligj, dorëzohen vërejtjet për borxh të 
arritur dhe të papaguar deri te obliguesit tatimor, që të njejtat të paraqiten si akte administra-
tive tatimore të pakontestueshme i cili prodhon pasoja juridike për obliguesit/borxhlit tatimor. 
Sa u përket pagesave të kryera në emër të tatimit në pronë – në tërësi të zbatohet parimi i 
vërtetimit të gjendjes faktike, të paraparë me nenin 10 të Ligjit për Procedurë Tatimore dhe 
me pagesat e kryera të qytetyrëve (edhe pse shpeshherë potencohet nga ata se për cilin vit 
paguhet tatimi) të mos mbyllen borxhe e viteve të më hershme.     

Thirrja e administratës publike që patjetër të paguhen tatimet për 10 vite pas, nga shkaku 
se Kryetari nuk ka thënë propozim për shlyerje të përhershme të obligimeve tatimore deri 
te Këshilli i Komunës, edhe këtë vit raportues, Avokati i Popullit përdëfton se ajo është e pa 
paranueshme dhe ligjërisht nuk mban. Administrata komunale obligohet të respekton Ligjin 
në pjesën ku vjetërsohet pagesa e tatimit dhe të mos kërkon nga ana e qytetarëve pagesë të 
borxhit i cili është vjetërsuar, pa dallim a bëhet fjalë për vjetërsim relativ (5 vjet), apo apsolut 
(10 vjet). Nuk ka asnjë lidhje shkak-pasojë në shlyerjen dokumentare të obligimeve tatimore 
me pagesën ligjore të këtyre obligimeve, më saktë, vjetërsimi i kërkesave për tatim, në asnjë 
dispozitë të Ligjit për Tatim mbi Pronën nuk kushtëzon me ate se kërkesat e vjetërsuara janë 
shlyer dokumentarisht apo jo. 

Edhe pse me Ligjin për Tatime mbi Pronë, nuk parashihet mundësia e pagesës solidare të 
tatimit mbi pronë, përsëri disa administrata komunale edhe pse sjellin aktvendime të veçanta 
për tatim mbi pronën, përsëri pranojnë pagesën e tatimit vetëm nga një trashëgimitar, pas 
kërkesës së tij, i cili ka interes për transferim të të drejtës së pronësisë në emrin e tij, siç prano-
jnë pagesa të tatimit, në emër të bashkëpronarit, nga persona të cilët nuk janë bashkëpronarë 
të pronës. Në raste të këtilla, Avokati i Popullit përdëftonte se nga ana e administratës publike 
këta persona duhet të paralajmërohen se nëse paguajnë borxh në emër të personit të tretë, 
në përputhje me Ligjin për Marrëdhënie Obligative nuk kanë të drejtë të kërkojnë kthimin, për-
katësisht kompenzim të atyre mjeteve.

 Këtë vit raportues, Avokati i Popullit pati kujdes në nevojën që të rishqyrtohet zgjid-
hja ligjore me të cilën shfuqizohet organi në shkallë të dytë për vendosje sipas ankesave të 
qytetarëve në lidhje me aktvendimet me të cilat obligohen të paguajnë tatim. Kjo, posaçërisht 
sepse një numër i madh i qytetarëve të cilët ballafaqohen me problem të këtillë në këtë pro-
cedurë, nuk parashtrojnë padi deri te Gjykata Administrative. Si shkaqe kryesore për ate, 
qytetarët potencojnë ate se nuk kanë besim se padia do të ndryshon diçka, hargjimet për hapje 
të procedurës, si dhe kohëzgjatja e procedurave administrative. 
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Vetëqeverisja lokale ka rol kryesor në zgjidhjen e problemeve ekologjike dhe mbrojtjen e 
mjedisit jetësor dhe konform rregullores ligjore të kësaj fushe ka të drejtë, por edhe për detyrë 
në rajonin e vet të ndërmerr të gjitha masat dhe aktivitetet për mbrojtjen dhe përmirësimin e 
mjedisit jetësor, t’i siguroj të gjitha masat e nevojshme dhe të përcaktojë veprime me të cilat 
do të sigurohet realizimi i të drejtës për qasje pranë informatave dhe pjesëmarrja e opinionit në 
miratimin e vendimeve lidhur me  gjendjen e mjedisit jetësor. Natyrisht, për realizimin e këtyre 
kompetencave duhet të sigurohen mjete të mjaftueshme fi nanciare në buxhetin e Komunës për 
mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

Përskaj kompetencave të dhëna në këtë mënyrë, pushtetet lokale nuk arrijnë vite me 
rradhë në mënyrë efektive të përballen me problemet dhe situatën në fushën e mjedisit jetësor, 
sidomos me ndotjen e ajrit të ambientit, menaxhimin me mbeturinat, deponitë e paligjshme, 
zjarret. Edhe këtë vit raportues në qytetet më të mëdha: Shkup, Tetovë, Manastir, Kërçovë, 
Kumanovë, ndotja e ajrit sërish është në një nivel alarmant.

Është vërejtur përparim në ndërmarrjen e masave konkrete në lidhje me zvogëlimin e 
ndotjes së ajrit të ambientit nga ana e komunave më të mëdha ku ky problem është akoma 
më i theksuar, siç janë: inkorporimi i punës me dy ndërrime i shërbimeve inspektuese, sub-
vencionimi i inventerëve, instalimi i sistemeve ekologjike për ngrohje dhe ftohje në kopshtet e 
fëmijëve, ndërrimi i dyerve dhe dritareve të vjetra në shkolla për sigurimin e objekteve efi kase 
energjetike, sigurimi i pastruesve të ajrit në kopshtet e fëmijëve dhe shkollat, larja e shpeshtë 
dhe pastrimi i rrugëve dhe trotuareve, aerosolozimi etj.

Të gjitha këto masa që synojnë uljen e ndotjes së ajrit të ambientit, megjithatë, nuk 
dhanë efekte të konsiderueshme dhe grimcat PM10 edhe mëtej mbesin për disa shkallë mbi 
kufi rin e lejuar në qytetet më të ndotura. Djegia e mbeturinave në vend të hapur, e cila përveç 
ndotjes së ajrit paraqet edhe rrezik për sigurinë e qytetarëve, shfrytëzimi i pakontrolluar i kar-
burantëve jopërkatës në shtëpitë individuale dhe në instalimet industriale të kapacitetit më të 
vogël të cilat janë në kompetenca të vetëqeverisjes lokale, akoma nuk mund të kontrollohen në 
mënyrë efi kase, ndërkaq me këtë edhe të sanksionohen nga ana e autoriteteve lokale. Ekziston 
edhe koordinimi i pamjaftueshëm ndërmjet inspektorateve shtetërore dhe lokaledhe kjo kri-
jon boshllëqe dhe mosmbulimtë përditshëm të një numri të madh të pikave më problematike 
ekologjike, sidomos në komunat ku ka kapacitete industriale, gjë që realisht zvogëlon efi kasite-
tin në uljen e ndotjes së ajrit.

Situata me hedhjen e mbeturinave, është mëse alarmante. Në asnjë komunë me për-
jashtim të qytetit të Shkupit, nuk ka deponi e cila i plotëson standardet minimale ekologjike. 
Deponitë zakonisht janë vende në periferi tëvendbanimeve të cilat nuk janë të shënuara dhe as 
të rrethuara, madje skanë as roje sigurie, ndërkaq e vetmja gjë që udhëzon se këtu deponohen 
mbeturinat janë mbeturinat e shpërndara rreth rrugës dhe era e keqe kundërmuese. Në muajin 
maj, Ministria e mjedisit jetësor përgatiti Projekt-ligj për menaxhimin e mbeturinave. Miratimi i 
ligjit të ri për menaxhimin e mbeturinave pritet të mundësojë krijimin e një sistemi funksional 
për menaxhim rajonal me mbeturinat dhe ndërtimin e deponive rajonale, dhe njëkohësisht do 
të mbyllen të gjitha deponitë jostandarde. Edhe pse ligji nuk është miratuar gjatë rrjedhës së 
vitit 2019, megjithatë tashmë ekzistojnë projekte të fi nansuara nga Fondet IPA, janë përgatitur 
të gjitha dokumentet e nevojshme që sistemi të hyjë në fuqi dhe në bazë të kësaj janë caktuar 
vendet për ndërtimin e deponive, por tani problemi është që me këto lokalitete nuk janë të 
kënaqura disa autoritete lokale, për shkak se qytetarët nuk duan deponi në komunat e tyre.

Sipas Avokatit të popullit ky reagim i qytetarëve ka të bëjë vetëm me informimin e pam-
jaftueshëm të tyre, që don të thotë se, si duket deponia e ndërtuar sipas standardeve, ku do të 
bëhet klasifi kimi dhe riciklimi  i mbeturinave, trajtimi dhe shfrytëzimi i tyre, me çka nuk do të 
rrezikohet shëndeti i tyre, ndërkaq do të rritet niveli i mbrojtjes së mjedisit jetësor. Duke marrë 
parasysh të gjitha këto, Avokati i popullit sërish vën në pah nevojën për ndërmarrjen e masave 
efektive por edhe të vazhdueshme për edukimin e qytetarëve për rëndësinë e jetës në mjedis 

Mjedisi jetësor
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të shëndoshë jetësor, si dhe t’u jepen informata të detajuara dhe të kuptueshme për të gjitha 
aktivitete që ndërmerren në drejtim të mbrojtjes dhe avansimit të tij.

Mirëpo, edhepërskaj gjendjes së tillë që e patëm në vitin 2019 në këtë fushë, megjithatë, 
ashtu si vitin e kaluar, pranë zyrave rajonale janë paraqitur vetëm disa parashtresa të kësaj 
fushe. Sërish, parashtresat kishin të bëjnë me probleme konkrete individuale që i kishin par-
ashtruesit, ndërkaq të cilat ishin në lidhje me zhurmën e padurueshme nga motorët shtytës 
të zdrukthëtarisë private, bllokimin e kanalizimit që sjell deri te derdhja e ujrave të zeza nga 
shahta, një kanal uji i bllokuar i cili gjatë rreshjeve vëllimore të shiut vërshon vendbanimin, 
erën dhe tymin nga një objekt për zierjen e rakisëi vendosur në një zonë të qytetit.

Gjatë veprimeve sipas parashtresave, Avokati i popullit konstatoi se, megjithëse shër-
bimet inspektuese reagonin dhe kryenin inspektime kontrolluese, megjithatë qytetarët nuk 
morën mbrojtje efektive dhe në kohë, për shkak të mungesës së inspektorit për mjedis jetësor, 
ose  fi llimit të veprimeve pa elaborat ekologjik të dorëzuar dhe aprovuar paraprakisht nga 
ana e pushtetit lokal. Pikërisht për këto arsye, Avokati i popullit sërish sugjeron për nevojën e 
përmirësimit të organizimit të shërbimeve inspektuese, sidomos sigurimin e mjeteve fi nanciare 
për punësimin e spaku një inspektori për mjedis jetësor në komunat ku nuk ka, si parakusht 
themelor fi llimisht për parandalimin e ndotjes së mjedisit jetësor, dhe mëpas edhe për sig-
urimin e të drejtës për mbrojtje.

Është koha që autoritetet lokale të gjejnë mekanizma për integrim të qëndrueshëm të 
mbrojtjes së mjedisit jetësor në zhvillimin lokal, ekonomik, social të komunës. Gjatë hartimit 
të planeve lokale ekologjike të vendosen objektiva specifi ke, reale, por edhe të realizueshme 
me masa përkatëse dhe aksione që janë të nevojshme për zbatimin e të njëjtave, si parakusht 
për përmirësimin real të gjendjes në fushën e mjedisit jetësor. Avokati i popullit sugjeron për 
nevojën për veprim të integruar dhe koordinuar nga të gjithë faktorët e pushtetit lokal dhe 
qendror, si dhe bashkëpunim me sektorin joqeveritar për t’u përballur në mënyrë më të lehtë, 
mbi të gjitha më efi kase dhe më efektive me sfi dat për mbrojtjen e mjedisit jetësor.
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Qytetar nga Tetova, pranë Avokatit të 
popullit parashtroi parashtresë, në të cilën 
kërkoi intervenim në Drejtorinë për çështje të 
veteranëve dhe invalidëve të luftës (Drejtorinë) 
për shkak të mosveprimit  sipas kërkesës së tij.

Kjo, për arsye se, parashtruesi pranë 
Drejtorisë ka paraqitur kërkesë në gjuhën sh-
qipe, por nga Drejtoria mori letër me të cilën u 
njoftua se kërkesën duhet ta dërgojë në gjuhën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë pranë Drej-
torisë për çështje të veteranëve dhe invalidëve 
të luftës, Njësia rajonale-Tetovë ku do të merrte 
informata përkatëse dhe konkrete.

Avokati i popullit, duke vepruar sipas par-
ashtresës, hapi procedurë dhe u drejtua pranë 
Drejtorisë për çështje të veteranëve dhe in-
validëve të luftës, me ç’rast Drejtorisë i sugjeroi 
për detyrimin për zbatimin në mënyrë konsek-
uente të dispozitave të Ligjit për përdorimin e 
gjuhës që e fl asin të paktën 20% të qytetarëve 
në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale.

Pas veprimeve të ndërmarra nga ana 
e Avokatit të popullit, Drejtoria për çështje të 
veteranëve dhe invalidëve të luftës njoftoi se 
është vepruar sipas sugjerimit të Avokatit të 
popullit dhe pranë parashtruesit është dërguar 
përgjigje në përputhje me Ligjin për përdorimin 
e gjuhës që e fl asin të paktën 20% të qytetarëve 
në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale.

Qytetar nga Shkupi, pranë Avokatit të 
popullit parashtroi parashtresë, në të cilën 
kërkon intervenim për shkak se Komisioni për 
vendosje sipas kërkesave për denacionalizim 
për komunat: Gostivar, Tetovë, Kërçovë, Dibër 
edhe sipas kërkesave për denacionalizim të dër-
guara nga zyrtarët e objekteve fetare të bashkë-
sive fetare në Republikën e Maqedonisë, me seli 
në Komunën e Gostivarit, nuk ka vepruar sipas 
kërkesës së parashtruesit me të cilën ka kërkuar 
t’i lëshohet një kopje nga Marrëveshja për bara-
zim ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe 
Fondit të Holokaustit të Hebrenjve të Maqedon-
isë dhe Bashkësisë së Hebrenjve në Republikën 
e Maqedonisë.

Avokati i popullit, duke vepruar sipas 
kërkesës së parashtruesit hapi procedurë, u 
drejtua pranë Komisionit dhe kërkoi që t’i jepet 
një kopje nga Marrëveshja për barazim ndërm-
jet Republikës së Maqedonisë dhe Fondit të 
Holokaustit të Hebrenjve nga Maqedonia dhe 
Bashkësisë së Hebrenjve në Republikën e Maqe-
donisë.

Si rezultat i veprimeve të ndërmarra 
Avokati i popullit u njoftua se Komisioni parash-
trueses i kishte dërguar një kopje të vërtetuar 
të Marrëveshjes, si dhe të dhëna për periud-
hën gjatë së cilës u bë Marrëveshja për barazim 
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Fondit 
të Holokaustit të Hebrenjve të Maqedonisë.

AP. nr. 105/19
AP. nr. 1787/19

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA
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Qytetari K.S nga Shkupi pranë Avokatit të 
popullit parashtroj parashtresë për mbrojtjen e 
të drejtave të tij kushtetuese dhe ligjore në bazë 
të denacionalizimit.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i popullit nga përmbajtja e saj, sqarimet e mara, 
informatat dhe provat, rrethanat e rastit, kon-
statoi se është e bazuar. 

Konkretisht, megjithëse me Aktgjykim 
të plotfuqishëm U-2 nr. 165/2016 të datës 
23.02.2017 të Gjykatës administrative është 
marë në konsideratë padia e qytetarit të lart-
përmendur, nga ana e Komisionit për vendosje 
sipas kërkesave për denacionalizim me seli në 
Komunën e Qendrës – Shkup, akoma nuk është 
veprur sipas të njëjtit.

Duke marë parasysh gjendjen e tillë, 
Avokati i popullit pranë komisionit në fjalë për 
denacionalizim sugjeroi që të ndërmerr veprime 
për zbatimin e aktgjykimit përkatës të Gjykatës 
Administrative dhe të sjell aktvendim të ri sipas 
kërkesës në fjalë për denacionalizim.

Në këtë rast, nga sqarimet e mara, infor-
matat dhe provat Avokati i popullit konstatoi se 
nga Komisioni për denacionalizim me seli në Ko-
munën e Qendrës është vepruar sipas sugjer-
imit.

T.V. nga Shkupi, pranë Avokatit të pop-
ullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkon 
intervenim në Qendrën për kadastër të patund-
shmërive në Agjencinë për kadastër të patund-
shmërive (Qendër).

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i popullit nga përmbajtja e saj, sqarimet e mara, 
informatat dhe provat, rrethanat e rastit, kon-
statoi se është e bazuar.

Duke mare parasysh gjendjen e tillë, 
Avokati i popullit konform kompetencave të tij 
nga Ligji për avokatin e popullit, Agjencisë për 
kadastër të patundshmërive i sugjeroi në lid-
hje me lëndën konkrete sipas detyrës zyrtare 
të ndërmerr veprime për eliminimin e gabimit 
teknik në fl etat e pronësisë në kadastrin e pa-
tundshmërive për KK Qendër 2.

Në këtë rast, nga sqarimet e mara, infor-
matat dhe provat Avokati i popullit konstatoi se 
nga ana e Agjencisë është vepruar sipas sugjer-
imit.

L.E. nga f. Semenishtë – Saraj pranë 
Avokatit të popullit parashtroi parashtresë 
kundër Qytetit të Shkupit në bazë të tatimit mbi 
pronën.

Gjegjësisht, nga Qyteti i Shkupit qytetarit 
të lartpërmendur për borxh në bazë të tatimit 
mbi pronën përmes ndalesës për shfrytëzimin e 
mjeteve, i zbritet shuma e plotë e të ardhurave 
të cilat ai i pranon në llogarinë e tij të transak-
sioneve në emër të pensionit për më shumë se 
dy vjet.

Duke marë parasysh gjendjen e tillë, 
Avokati i popullit pranë Qytetit të Shkupit sug-
jeroi që të ndërmerren masa të menjëhershme 
për zhbllokimin e llogarisë së transaksioneve të 
qytetarit të lartpërmendur dhe t’i kthehen të gji-
tha mjetet në para të arkëtuara në mënyrë të 
pabazë që i ka të ardhura në bazë të pensionit.

Në këtë rast, nga sqarimet e mara, infor-
matat dhe provat Avokati i popullit konstaoi se 
nga Qyteti i Shkupit është vepruar sipas sugjer-
imit të dhënë.

AP. nr. 359/19

AP. nr. 396/19

AP. nr. 1863/19
Pas informatave të pranuara se lagjet e 

fshatit Gërçec, Komuna e Sarait, duke e përfshirë 
edhe shkollën fi llore, disa ditë janë pa energji 
elektrike, Avokati i popullit hapi procedurë sipas 
iniciativës së tij, me ç’rast menjëherë realizoi 
kontakt me personat zyrtarë përgjegjës të SHA 
EVN Maqedonia – Shkup, të cilëve Ua bëri me 
dije se ç’kyçja kolektive është e papranueshme 
dhe paraqet dënim kolektiv dhe padrejtësi, sido-
mos ndaj nxënësve dhe banorëve të cilët janë 
të kyçur në mënyrë të rregullt në rrjetin dhe në 
mënyrë të rregullt i paguajnë faturat për energji 
elektrike.

Pas intervenimit dhe sugjerimeve të dhë-
na nga ana e Avokatit të popullit, problemi me 
furnizimin me energji elektrike në fshatin Gërçec 
u zgjidh dhe u normalizua.

AP. nr. 3059/19
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Pranë Avokatit të popullit është parash-
truar parashtresë me qëllim të mbrojtjes së 
të drejtave të debitorit në procedurë përmba-
rimore, në të cilën parashtruesi thekson se 
është shfrytëzues i pensionit të pleqërisë me 
shumë prej 12.800,00 denarë dhe se nga viti 
2018 ka fi lluar të paguajë kredinë konsumatore 
në Bankën NLLB SHA –Shkup me shumë prej 
4.000,00 denarë (1/3 e pensionit). Por, përveç 
kësaj, në muajin gusht të vitit 2019, përmba-
ruesi ka fi lluar me zbatimin e procedurës përm-
barimore duke ndalur 1/3 e pensionit përmes 
Fondit të SPI të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.

Pas verifi kimit të gjendjes faktike, Avokati 
i popullit ia bëri me dije përmbaruesit që gjatë 
zbatimit të procedurës përmbarimore të zbatoj 
edhe nenin 5 paragrafi n 2 të Ligjit për përmba-
rim, ku është theksuar qartë se gjatë zbatimit 
të procedurës përmbarimore, duhet të merret 
parasysh dinjiteti i personit dhe se përmbari-
mi duhet të jet i favorshëm për debitorin dhe 
familjen e tij, ndërsa konform kësaj nga përmb-
aruesi kërkoi  të zvogëlohet shuma e këstit të 
pagesës mujore.

Përmbaruesi e pranoi kërkesën e Avokatit 
të popullit dhe procedurën përmbarimore e vazh-
doi duke ndalur 2.000,00 denarë në muaj nga 
pensioni i debitorit, që do të thotë se kësti mujor 
i borxhit ishte  zvogëluar për 50%, megjithëse u 
konstatua se debitori nuk kishte kurrfarë ndale-
sa të tjera në pension, pasi pagesa e kredisë 
nuk është zbatuar me ndalesë administrative 
nga pensioni i debitorit.

Avokati i popullit veproi sipas parash-
tresës së personit të dënuar i cili dënimin me 
burg e vuan në INK Burgun – Idrizovë, në të 
cilën njoftoi se nga ana e të burgosurve në Bur-
gun është organizuar grevë urie, për arsye se 
në pjesën e re të Burgut-Idrizovë tre ditë nuk ka 
pasur ngrohje.

Me qëllim të shqyrtimit të pohimeve për 
mosfunksionimin e sistemit për ngrohje në këto 
seksione, menjëherë pas paraqitjes së par-
ashtresës, pas mbarimit të kohës së punës së 
Avokatit të popullit, përfaqësues të institucionit 
realizuan vizitë të paparalajmëruar të INK - Idr-
izovë. Gjatë inspektimit të realizuar në objektin 
e seksionit gjysmë të hapur u konstatua se në 
tërë objektin nuk ka ngrohje, ndërsa nga bise-
dat me personat e dënuar  dhe personat  zyrtar 
u morën informata se temperatura në hapësirat 
e personave të dënuar është jashtëzakonisht e 
ulët, sidomos në orët e natës.

Derisa zgjati vizita e paparalajmëruar e 
pëfaqësuesve të Avokatit të popullit dhe derisa u 
realizuan biseda me personat e dënuar me qël-
lim të shqyrtimit të pohimeve lidhur me sistemin 
jofunksional për ngrohje, nga ana e personave 
zyrtar u njoftuam se kishin arritur mjeshtërit 
dhe se kishin fi lluar me sanimin e problemit në 
lidhje me ngrohjen.

Avokati i popullit vizitoi edhe hapësirat e 
bodrumeve, me ç’rast u vërtetua se në atë pjesë 
bëheshin përpjekje për kyçjen e sistemit për 
ngrohje, dhe në bazë të gjendjes së konstatuar 
faktike në këtë mënyrë Avokati i popullit bëri me 
dije se është e palejueshme që personat e dënu-
ar të lihen për një kohë më të gjatë pa ngrohje 
përkatëse në hapësirat ku janë vendosur dhe se 
duhet në mënyrë urgjente të ndërmerren masa 
për sanimin e defektit me qëllim të ngrohjes 
përkatëse të hapësirave të personave të dënuar.

Pas vizitës së kryer, gjendjes së konstat-
uar dhe sugjerimit të dhënë, nga ana e parash-
truesit të parashtresës, të nesërmen Avokati i 
popullit u njoftua se problemi me sistemin jo-
funksional për ngrohje pas sugjerimit të dhënë u 
zgjidh dhe se ngrohja u kyç në tërë ndërtesën.

AP. nr. 2332/19

AP. nr. 2946/19
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Avokati i popullit intervenoi me qëllim 
të mbrojtjes së nënës dhe dy fëmijëve të mi-
tur nga dhuna, të cilën e ushtron bashkëshorti 
i mëparshëm i parashtrueses. Duke marë para-
sysh se në parashtresë parashtruesja ka thek-
suar se ka paraqitur kallëzime pranë Ministrisë 
së punëve të brendshme, përkatësisht stacionit 
policor, ndërkaq bëhej me dije edhe për mos-
veprimet e qendrës kompetente rajonale për 
punë sociale sipas kallëzimeve për mbrojtje nga 
dhuna, Avokati i popullit u drejtua pranë dy or-
ganeve.

Gjegjësisht, me kërkesë për njoftim dhe 
prova u drejtua pranë Ministrisë së punëve të 
brendshme me qëllim që të njoftohet për vep-
rimet sipas kallëzimeve të paraqitura, ndërsa 
pranë IP Qendrës ndërkomunale për punë so-
ciale të Qytetit të Shkupit dërgoi sugjerim që si 
organ kompetent t’i ndërmerr të gjitha masat që 
i ka në kompetenca të saj me qëllim të mbro-
jtjes së viktimave nga veprimet e tilla, si dhe të 
shqyrtohet mundësia për paraqitjen e propozi-
mit pranë gjykatës kompetente për shqiptimin 
e masës tjetër të përkohshme ndaj kryerësit të 
dhunës.

Pas intervenimit të Avokatit të popullit u 
ndërmorrën masa përkatëse nga ana e Qendrës 
kompetente për punë sociale, përkatësisht ekipi 
profesional ka konstatuar se masat për mbrojtje 
të përkohshme janë shkelur, me atë që babai 
është paraqitur më së paku një here në javë te 
fëmijët dhe i ka shqetësuar të njëjtit, duke për-
dorur në këtë rast fjalë fyese ndaj nënës. Për 
këto arsye, stafi  profesional i Seksionit për dhu-
në familjare pranë Prokurorisë themelore pub-
like Shkup, paraqiti kallëzim penal për shkeljen 
e masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna 
familjare, ndërkaq nga Byroja për siguri publike 
– Sektori për punë të brendshme Shkup, është 
dërguar njoftim se është vepruar dhe se është 
paralajmëruar gojarisht kryerësi.

Për shkak të marrëdhënieve të çrregul-
luara të ndërsjella dhe kërcënimeve të vazh-
dueshme nga ana e bashkëshortit, nëna ishte 
penguar të shihte fëmijën e saj tre vjeçar për 
më shum se gjashtë muaj.

Avokati i popullit disa herë dërgonte 
shkresa me qëllim të ndërmarrjes së masave 
përkatëse nga ana e Qendrës, sidomos në as-
pekt të përcaktimit të gjendjes së fëmijës, ra-
portit të babait ndaj fëmijës, si dhe të drejtës 
së nënës si prind të informohet dhe të kontak-
tojë me fëmijën, pa kurrfarë pengesa nga ana e 
familjarëve të fëmijës nga babai. Por, edhe për-
skaj sugjerimeve të Avokatit të popullit për cen-
imin e të drejtave të nënës dhe të interesit më 
të mire të vajzës së saj tre vjeçare, IP QNPS e 
Qytetit të Shkupit, refuzoi kërkesën e nënës për 
realizimin e takimeve me fëmiun me arsyetim 
se babai nuk është paraqitur, përkatësisht nuk 
është deklaruar në lidhje me kërkesën.

Nga ana e Qendrës nuk ndërmereshin të 
gjitha masat për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jës dhe interesit të tij më të mirë, megjithëse 
kishin njohuri se babai nuk është në vend, ndër-
sa nëna nuk e sheh fëmijën, nuk merr masa 
përmes inspektimit të drejtpërdrejtë të përcak-
tojë gjendjen e fëmiut, se a merr ai kujdesin dhe 
vëmendjen e nevojshme, as nuk merr masa në 
drejtim të sugjerimit të prindit tjetër/ të afërmit 
e babait për respektimin e të drejtave të fëmi-
jës dhe të nënës për të vendosur marrëdhënie 
personale dhe kontakte të drejtpërdrejta me fë-
miun.

Duke marë parasysh se nëna u këshillua 
që të parashtrojë ankesë kundër këtij aktvendi-
mi Avokati i popullit u inkuadrua në procedurën 
sipas ankesës, për të cilën Qendra fi llimisht e 
njoftoi se nuk mundet të shqyrtohet e njëjta 
sepse sërish pritet përgjigje sipas ankesës nga 
babai, të cilin Qendra nuk ka arritur ta kontak-
tojë. Mirëpo, pas sugjerimit të Avokatit të popul-
lit ankesa e parashtrueses u pranua, ndërkaq në 
procedurën e përsëritur Qendra përcaktoi që fë-
miu i mitur të ketë marrëdhënie të regullta per-
sonale dhe kontakte të drejtpërdrejta me nënën.

AP. nr. 797/19

AP. nr. 719/19
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Pranë zyrës së Avokatit të popullit, par-
ashtresë parashtroi qytetari nga Kërçova, për 
shkak të mosveprimit të Ministrisë për punë dhe 
politikë sociale – Komisioni profesional mjekësor 
për dhënien e raportit, vlerësimit dhe mendimit 
për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga personi 
tjetër sipas aktgjykimit të Gjykatës Administra-
tive. Bëhet fjalë për kërkesë për realizimin e të 
drejtës së kompensimit në para për ndihmë dhe 
kujdes nga personi tjetër.

Avokati i popullit dërgoi kërkesë pranë 
Ministrisë për punë dhe politikë sociale, që të 
prononcohet për arsyet e mosveprimit dhe zvar-
ritjes së procedurës aq më tepër se bëhet fjalë 
për person i cili gjendet në rrezik social. Nga 
Ministria është marë përgjigje se është vepruar 
sipas udhëzimeve të Gjykatës Adminisrative me 
miratimin e aktvendimit të nevojshëm dhe lënda 
së bashku me të gjitha shkresat është dërguar 
pranë Qendrës ndërkomunale për punë sociale-
Kërçovë, në kompetenca të mëtutjeshme.

Gjithashtu, Avokati i popullit konstatoi 
cenim të të drejtave me zvaritjen e procedurës 
dhe për këto arsye u drejtua pranë Qendrës 
ndërkomunale për punë sociale Kërçovë, me 
sugjerim që lënda pa anulim të merret për punë, 
dhe duke marë parasysh dispozitat e Ligjit për 
mbrojtje sociale dhe Rregulloren për mënyrën 
e realizimit të së drejtës të kompensimit në të 
holla për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, 
të miratohet vendim i ligjshëm.

Konform intervencës së Avokatit të popul-
lit është miratuar aktvendimi me të cilin parash-
truesi e realizoi të drejtën e tij.

Avokati i popullit hapi procedurë sipas ini-
ciativës së tij për shkak të njohurive të mara 
nga mediat e shtypura dhe elektronike se në 
udhëzimet specialistike nuk ka numër të reg-
jistrit prandaj pacientët janë kthyer nga ana e 
institucioneve shëndetësore’’, mëtej, se “mjekët 
s’kanë mundur të lëshojnë udhëzime për mikro-
biologji, për pushim mjeksor etj.’’

Duke marë parasysh se sistemi nacion-
al “Termini im’’ është mjeti i vetëm përmes të 
cilit pacientët mund ta realizojnë mbrojtjen e 
nevojshme shëndetësore në institucionet shën-
detësore, Avokati i popullit në drejtim të mbro-
jtjes të së drejtave të qytetarëve nga Drejtoria 
e shëndetësisë elektronike kërkoi informata për 
risitë në sistemin nacional “Termini im’’ dhe nëse 
ka ndërmarrë Drejtoria aktivitete për informimin 
e qytetarëve dhe punonjësve shëndetësor për 
risitë e sistemit.

Duke vepuar sipas intervenimit të Avokatit 
të popullit, Drejtoria e shëndetit elektronik 
njoftoi se inkorporimi i risive në sistemin “Ter-
mini im’’ dhe azhurnimi i zgjidhjes softuerike 
ishte për shkak të ndryshimit të miratuar në 
Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e re-
alizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sig-
urimi i detyrueshëm shëndetësor.Në këtë rast, 
janë bërë ndryshime në ndarjen e udhëzimeve 
specialistike/subspecialistike, janë inkorporuar 
dy udhëzime të reja- Urgjent 24 i lëshuar nga 
mjeku amë ose nga specialisti ekskluzivisht për 
gjendje kur rrezikohet shëndeti dhe udhëzim pa 
termin për realizimin e të drejtave të caktuara 
të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, si dhe 
përcaktimin e formularëve të ri për raporte të 
ndihmës urgjente medicinale, të vizitës shtëpi-
ake dhe të shërbimit kujdestar.

Njëherazi, Drejtoria e shëndetësisë ele-
ktronike njoftoi se nga periudha prej muajit 
nëntor të vitit 2018 kur u inkorporuan risitë në 
sistemin dhe deri në muajin prill ekziston komu-
nikim i rregullt me kompanitë softuerike dhe me 
punonjësit shëndetësor me qëllim të eliminimit 
të të gjitha defekteve dhe natyrisht shfrytëzuesit 
e sistemit të jenë të informuar.

AP. nr. 2654/19

AP. nr. 636/19
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Pranë Avokatit të popullit është parashtru-
ar parashtresë nga “Shoqata Polio Plus’’ – lëvizje 
kundër hendikepit nga Shkupi, në të cilën anko-
hen për cenimin e të drejtave të personave me 
hendikep në fushën e veprimtarive të shërbimit, 
përkatësish për kryerjen e diskriminimit në bazë 
të aftësisë së kufi zuar mendore dhe fi zike gjatë 
procedurës së regjistrimit të automjetit. 

Pas analizës së kryer të parashtresës, 
Avokati i popullit konstaoi se dispozita me të 
cilën detyrohen stacionet për kontroll teknike 
gjatë regjistrimit të automjeteve të kërkojnë 
nga personat me hendikep librezë të vërtetuar 
dhe nënshkruar nga ana e Ndërmarrjes publike 
për rrugë shtetërore (atëherë Agjencia), është 
miratuar me ndryshimin e Ligjit të referencës që 
nga viti 2012 me shpalljen e ndryshimit të Ligjit 
për rrugët publike, por deri më tani kjo dispozitë 
nuk është zbatuar nga ana e këtyre personave 
juridik.

Njëherazi, Avokati i popullit vuri në dukje 
se diagnozat e theksuara në mënyrë taksative 
në nenin 65 të Ligjit themelor për rrugët pub-
like nga viti 2008, mund të interpretohen si 
diskriminim në bazë të gjendjes mendore dhe 
trupore, pasi ligji parashikon vetëm diagnozë, 
por jo dhe gjendje që mund të jet kategori e 
ndryshueshme.

Rrjedhimisht pas gjendjes së vërtetuar në 
këtë mënyrë, Avokati i popullit konform nenit 32 
të Ligjit për avokatin e popullit dërgoi rekoman-
dim pranë Ministrisë së transportit dhe lidhjeve, 
me ç’rast sugjeruam për nevojën për harmoni-
zim urgjent të ligjit ekzistues me Konventën për 
të drejtat e personave me hendikep, dhe në të 
njëjtën kohë rekomanduam mbajtjen e një de-
bati publik dhe takim me shoqatat të cilat i për-
faqësojnë personat me hendikep.

Nga ana e Ministrisë është pranuar re-
komandimi i Avokatit të popullit dhe sugjerimet 
tona, pas kësaj lënda është mbyllur konform 
nenit 35 të Ligjit për avokatin e popullit.

AP. nr. 215/19 Pranë Avokatit të popullit është parash-
truar parashtresë nga një punonjëse në Komu-
nën e Llozovës, në të cilën u ankua për shkak të 
diskriminimit të kryer nga marrëdhënia e punës 
me elemente të shqetësimit në vendin e punës, 
veprime të kryera nga kryetari dhe sekretari i 
Komunës së Llozovës.

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati 
i popullit realizoi inspektim të paparalajmëruar 
në hapësirat e Komunës ku është konstatuar 
gjendja e trajtimit të pabarabartë ndaj parash-
trueses së parashtresës.

Gjatë shqyrtimit të gjendjes faktike është 
konstatuar se parashtruesja e parashtresës 
është izoluar në sallën për takime të Komunës, 
me ç’rast nuk i janë siguruar kushtet normale 
për punë, përkatësisht i është marë komjuteri 
personal, nuk ka telefon për komunikim, ndër-
sa kryetari ka sjellur urdhër të paligjshëm për 
ndalim të përdorimit të telefonave celularë pri-
vat në Komunë.

Pas shqyrtimit të gjendjes së përgjith-
shme, Avokati i popullit pranë kryetarit dërgoi 
Rekomandim për eliminimin e parregullsive të 
konstatuara, në të cilin vuri në pah paligjshmëri-
në e trajtimit të pabarabartë ndaj nëpunëses 
administrative. Me rekomandimin është kërkuar 
nga punëdhënësi që parashtrueses së parash-
tresës t’i mundësohen kushte normale për punë 
dhe të kthehet në zyrën me punonjësit e tjerë të 
administratës komunale dhe t’i jepet një komp-
juter me të cilin do të mund t’i kryejë detyrat e 
regullta të punës. Njëherazi, Avokati i popullit 
rekomandoi abrogimin e Urdhërit për ndalesën 
e përdorimit të telefonave celularë privat në 
ndërtesën e Komunës.

Nga ana e kryetarit dhe sekretarit të Ko-
munës me pakënaqësi është pranuar rekoman-
dimi i dërguar, por brenda afatit të parashikuar 
me ligj vepruan sipas të njëjtit, me çka punon-
jësja sërisht është kthyer në zyre me punonjësit 
e tjerë në komunë, dhe njëkohësisht është tër-
hequr edhe Urdhëri për ndalesën e përdorimit të 
telefonave celularë privat në ndërtesën e Komu-
nës së Llozovës.

AP. nr. 3083/18
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Pas njohurive të marra nga mjetet e in-
formimit publik se personi i paraburgosur M.J ka 
fi lluar grevë urie, Avokati i popullit hapi lëndë 
sipas iniciativës së tij, me ç’rast e vizitoi Burgun 
Shkup.

Gjatë inspektimit u realizuan biseda me 
zyrtarët e institucionit, si dhe me personin e 
paraburgosur-parashtrues i parashtresës i cili 
i konfi rmoi pohimet se ka fi lluar grevë me uri 
për shkak të pakënaqësisë nga puna e gjykatës 
kompetente për shkak të masës së shqiptuar 
paraburgim.

Gjatë rrjedhës së veprimeve sipas parash-
tresës, Avokati i popullit rregullisht monitoronte 
gjendjen shëndetësore të personit të paraburgo-
sur përmes kontakteve të shpeshta me mjekun 
e burgut, përkatësisht në lidhje me trajtimin 
shëndetësor që i jepet personit të paraburgosur.

Duke marë parasysh gjendjet e konstat-
uara nga inspektimi i kryer në Burgun Shkup, 
Avokati i popullit i sugjeroi drejtorit të institu-
cionit që t’i ndërmerr të gjitha masat për reali-
zimin e papenguar të të drejtave të personit të 
paraburgosur, sidomos në aspekt të dhënies së 
mbrojtjes shëndetësore përkatëse dhe mbro-
jtjes së plotë të shëndetit të tij, duke vëzhguar 
në mënyrë të vazhdueshme gjendjen dhe shën-
detin e të paraburgosurit.

Në përgjigje të sugjerimit të dhënë, drej-
tori i Burgut Shkup informoi se i njëjti në në tërësi 
është respektuar duke theksuar se gjithashtu në 
këtë rast është respektuar edhe Deklarata nga 
Malta për grevën me uri.

Si konfi rmim për pohimet e drejtorit të in-
stitucionit, është edhe fakti se gjatë kontakteve 
të rregullta me shërbimin shëndetësor të in-
stitucionit, si dhe nga inspektimi në dokumentet 
medicinale të personit të paraburgosur ishte e 
dukshme se rregullisht vëzhgohet gjendja e tij 
shëndetësore dhe se respektohen të gjitha nor-
mat në lidhje me trajtimin e grevistëve me uri 
që i paraburgosuri në ndërkohë e kishte ndër-
prerë me ç’rast ishte në gjendje të mirë shënde-
tësore dhe pa kurrfarë pasoja mbi shëndetin si 
rezultat i grevës.

Avokati i popullit veproi sipas parashtresës 
së mjekut të punësuar në Institucion shëndetësor 
publik, në lidhje me zvarritjen e procedurës për 
miratimin e aktvendimit për specializim. Duke 
marë parasysh informatat e marra nga Fakulteti 
i mjeksisë – Shkup, si dhe njohuritë e mara nga 
inspektimi i drejtpërdrejtë i kryer në Seksionin 
kompetent për studime postdiplomike dhe dok-
toraturë pranë Fakultetit të mjeksisë – Shkup, 
Avokati i popullit konstatoi se arsyeja për zvar-
ritjen e procedurës për miratimin e aktvendimit 
për specializim është mospagimi i mjeteve fi -
nanciare për semestrin e parë të stazhit special-
istik dhe për semestrin e parë të mësimit teorik 
nga ana e institucionit shëndetësor ku është e 
punësuar parashtruesja e parashtresës.

Duke marë parasysh se akoma nuk ishte 
vepruar sipas Marrëveshjes për rregullimin e të 
drejtave dhe obligimeve të ndërsjella ndërmjet 
institucionit shëndetësor publik i cili dërgon spe-
cializantë dhe Fakultetit  të mjeksisë në Shkup, 
dhe nuk është përfunduar procedura për mira-
timin e aktvendimit, Avokati i popullit vuri në 
dukje cenimin e të drejtave të parashtrueses, 
për çka kërkoi nga ISHP, të fi llojë me pagimin 
e mjeteve të nevojshme dhe faturat përkatëse 
t’i dërgojë pranë Fakultetit të mjeksisë – Shkup, 
pas së cilës do të mund të lëshohet Aktvendimi 
për fi llimin e specializimit.

Duke vepruar sipas sugjerimit të Avokatit 
të popullit ISHP, njoftoi se janë ndërmarrë 
masa dhe në këtë kontekst parashtruesja e par-
ashtresës është thirur për të nënshkruar Mar-
rëveshjen për specializim, me të cilën do t’i rreg-
ullojnë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella me 
institucionin, në bazë të së cilës do të fi llonte 
pagimi i faturave për specializim.  

AP. nr. 1879/19

AP. nr. 1023/19
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Avokati i popullit, veproi sipas parash-
tresës në të cilën parashtruesja theksonte se 
Universiteti privat nuk vepron sipas kërkesës 
për qasje pranë informative të karakterit publik.

Nga inspektimi në dokumentet e bash-
kangjitura në shtojcë të parashtresës, Avokati i 
popullit konstatoi se nga ana e Universitetit në 
vend të Aktvendimit, është miratuar Konkluzion 
me të cilin ishte informuar pala se Universiteti 
nuk ka obligim të veprojë sipas kërkesës së saj 
për kryerjen e inspektimit në dosjet e personit 
N.D-ekonomist i diplomuar.

Në kontest të të lartpërmendurave, 
Avokati i popullit konstatoi cenim dhe i sugjeroi 
Universitetit për nenin 20 paragrafi n 2 të Ligjit 
për qasje të lirë pranë informatave të karakter-
it publik, sipas të cilit,, nëse poseduesi i infor-
matës e refuzon kërkesën pjesërisht ose plotë-
sisht, për këtë do të sjell aktvendim’’, ndërkaq jo 
konkluzion. Nga Universiteti na njoftuan se pas 
sugjerimit të Avokatit të popullit është miratuar 
Aktvendimi me të cilin refuzohet kërkesa për 
qasje të lirë pranë informative të karakterit pub-
lik. Mirëpo, për arsye se Aktvendimi i miratuar 
nuk i përmbante elementet kryesore, sërish, pas 
sugjerimit të Avokatit të popullit, Universiteti e 
njoftoi Avokatin e popullit se ka miratuar Akt-
vendim për ndryshimin dhe plotësimin e aktv-
endimit për refuzimin e kërkesës për qasje të 
lirë pranë informative të karakterit publik i cili 
plotësohet me Këshillë juridike, sipas të cilës 
parashtruesja është njoftuar për të drejtën e 
ankimit ndaj aktvendimit në fjalë.

Pranë Avokatit të popullit me parashtresë 
u drejtua K.D. nga Shkupi, në të cilën shprehi 
pakënaqësi nga puna e Fondit për sigurim pen-
sional dhe invalidor në lidhje me kërkesën e tij 
në lidhje me mosllogaritjen e stazhit me kohëzg-
jatje të rritur 12/15 (stazh i benefi cuar).Parash-
truesi i parashtresës është person plotësisht i 
verbër dhe ka qenë i siguruar në bazë të – i 
punësuar në Shoqatën nacionale të të verbërve, 
gjatë periudhës prej vitit 2006-2008 periudhë 
për të cilën nuk është paguar dhe evidentuar 
stazhi me kohëzgjatje të rritur (stazhi i benefi c-
uar). Stazhi bazë është paguar rregullisht,që 
ishte e dukshme nga Kontrolli i të dhënave të 
regjistruara në evidencën amë (lista e stazhit 
të të siguruarit). Shoqata nacionale e të ver-
bërve është dakorduar për të paguar stazhin e 
benefi cuar (stazhin me kohëzgjatje të rritur) për 
vitin 2006, 2007 dhe vitin 2008, për çka është 
drejtuar pranë Fondit për sigurim pensional dhe 
invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
me qëllim të përgatitjes së llogarisë dhe reali-
zimit të pagesës, por, për arsye se akoma nuk 
është zgjidhur problemi, duke konsideruar se e 
drejta e tij po cenohet u drejtua për intervenim 
pranë Avokatit të popullit.

Avokati i popullit duke marë parasysh të 
lartpërmendurat, kërkoi nga Fondi për sigurim 
pensional dhe invalidor të njoftohet për gjendjen 
në lidhje me rastin konkret, për masat e ndër-
marra për tejkalimin e problemit për personin 
e lartpërmendur, pas së cilës nga Fondi është 
marrë përgjigje se Shoqatës nacionale të të ver-
bërve i sigurohet mundësia teknike në afat prej 
30 ditësh të kryejë pagimin e stazhit të benefi c-
uar për personin konkret.

Lënda e inicuar sipas parashtresës nga 
ana e Avokatit të popullit pranë Fondit për sig-
urim pensional dhe invalidor të RMV-së është 
përfunduar plotësisht dhe zgjidhur në mënyrë 
positive për të siguruarin, në kënaqësinë e mad-
he të vet personit (K.D.)- anëtarë i Shoqatës së 
personave të verbër dhe me të pamur të dëm-
tuar të Qytetit të Shkupit dhe në kënaqësinë e 
Shoqatës nacionale të të verbërve të Republikës 
së Maqedonisë.

AP. nr 1885/19

AP. nr .2336/19
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Pranë Avokatit të popullit parashtroi 
parashtresë personi i dënuar S.M., në të cilën 
theksoi se megjithëse ka qenë i kontrolluar 
nga stomatologu dhe në bazë të raportit spe-
cialistik i është lëshuar udhëzimi specialistik për 
Klinikën e stomatologjisë me qëllim të kryerjes 
së ekzaminimeve të duhura stomatologjike, dhe 
në këtë rastë personi i dënuar është vendosur 
në programin për dërgim në klinikë dhe kjo për 
disa here, për arsye të panjohura e njëjta nuk 
është realizuar.

Duke marë parasysh se në rastin konkret 
në mënyrë të pakontestueshme u konstatua se 
personit të dënuar i cenohet e drejta për mbro-
jtje shëndetësore përkatëse, Avokati i popullit 
dërgoi sugjerim pranë drejtorit të ENK – Idr-
izovë me qëllim që të ndërmerren të gjitha ma-
sat e nevojshme dhe personi i dënuar S.M. të 
dërgohet në Klinikën stomatologjike, me qëllim 
që t’i jepet mbrojta shëndetësore përkatëse, 
përkatësisht rregullimi i dhëmbëve në llogari të 
institucionit, konform Ligjit për ekzekutimin e 
sanksioneve dhe Rendit të shtëpisë për personat 
e dënuar të cilët vuajnë dënimin me burg në In-
stitucionin ndëshkues- korrektues.

Në përgjigje të sugjerimit të dhënë nga 
ana e Avokatit të popullit, drejtori i ENK – Idr-
izovë informoi se kontrolli është realizuar, për-
katësisht se personi i dënuar është dërguar në 
Klinikën stomatologjike – Repartin për kirurgji 
orale ku i janë kryer ekzaminimet e nevojshme 
stomatologjike.

AP. nr. 1478/19

Duke vepruar sipas parashtresës së qyte-
tarit për pagimin e diferencës së mjeteve në bazë 
të sigurimit në shtyllën e dytë dhe kalimin në 
shtyllën e parë të sistemit pensional, u realizua 
inspektim i drejtpërdrejtë në dokumentet, me 
ç’rast u konstatua se nuk ka situatë të kontes-
tueshme në lëndën e parashtruesit, përkatësisht 
se Fondi ka për detyrë pa anulime të paguajë 
diferencën e përcaktuar me aktvendim.

Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e 
Avokatit të popullit Fondi e zbatoi aktvendimin 
e miratuar dhe qytetari e realizoi të drejtën e tij.

AP. nr. 1046/19

Pranë Avokatit të popullit është parash-
truar parashtresë me qëllim të mbrojtjes së të 
drejtave të debitorit gjatë zbatimit të procedurës 
përmbarimore, në të cilën si kreditor paraqitet 
Banka e Maqedonisë SHA – Shkup (në likuidim).

Parashtruesi i parashtresës theksoi se i 
është dorzuar urdhërpagesa në të cilën kërkohet 
pagimi i borxhit, ndërkaq gjatë kësaj nuk janë 
marë parasysh pagesat të cilat parashtruesi i ka 
kryer paraprakisht dhe me të cilat e ka paguar 
borxhin, ndërkaq si provë për këtë i bashkangjiti 
fl etpagesat.

Pas intervenimit të Avokatit të popullit, 
është bërë precizimi i kërkesës për përmbarim 
nga ana e kreditorit, me çka shumën e plotë 
të cilën debitori e ka paguar është pranuar dhe 
është minusuar nga shuma me të cilën është 
ngarkuar fi llimisht në urdhërpagesën, ndërkaq 
në procedurën përmbarimore mbeti për t’u 
kërkuar vetëm kamata për pagesë të vonuar të 
borxhit kryesor.

AP. nr.. 2266/19
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Për shkak të pakënaqësisë nga mosvep-
rimi i Fondit për sigurim pensional dhe inva-
lidor i cili ka vendosur që qytetarit t’i ndërpritet 
e drejta për pension të përkohshëm invalidor, 
por njëkohësisht i pranohet e drejta për pension 
invalidor si invalid i punës me paaftësi të kon-
statuar të përgjithshme për punë, parashtruesi 
kërkoi intervenim nga Avokati i popullit.

Pas veprimeve të ndërmara u konstatua se 
procedura ishte zvarritur në mënyrë të panevo-
jshme me zbatimin e aktit të ri, dhe për këtë 
arsye Fondit iu sugjerua për mospërputhjen.

Duke vepruar sipas intervenimit të 
Avokatit të popullit dhe veprimeve që u ndër-
morën, qytetari e realizoi të drejtën e tij.

AP. nr. 1104/19

Duke vepruarsipas parashtesës së qyte-
tarit për kushtet jopërkatëse në ISHP Spitalin 
psikiatrik, Avokati i popullit kërkoi nga Inspek-
torati sanitar dhe shëndetësor shtetëror të krye-
jë mbikëqyrje. 

Gjatë mbikëqyrjes ishte konstatuar një 
gjendje me inventar të pamjaftueshëm dhe 
të vjetëruar, problem serioz me higjienën dhe 
praninë e morrave tek pacientët, për çka ishte 
urdhëruar depedikulimi dhe dezinseksioni, furni-
zimi me mjete për çethje, pastrami i jashtëza-
konshëm dhe i rregullt sidomos në repartet kro-
nike dhe nujet sanitarike, furnizimi me dyshekë, 
batanije, jastëk dhe sende të tjera të domos-
doshme, riparimi i shtresës së dëmtuar të dys-
hemesë në repartin e tetë etj.

Pas detyrimeve të dhëna ndaj udhëheqë-
sisë të institucionit shëndetësor, sipas kërkesës 
së Avokatit të popullit janë kryer kontrolle me 
ç’rast është konstatuar se janë ndërmarë de-
tyrimet e dhëna, në mënyrë të rregullt mirëm-
bahet higjiena, janë furnizuar mjetet e nevo-
jshme, është kryer dezinsektimi, pacientët janë 
çethur, janë ndërruar çatitë në repartet kronike 
dhe ngjashëm.

AP. nr. 79/19
Avokati i popullit, pas njohurive të mara 

nga mjetet për informim publik se një grua 70 
vjeçare nga Shkupi e cila jeton vet, pa energji 
elektrike, në kushte shumë të këqija, pa mjete 
për ekzistencë, hapi lëndë sipas iniciativës së tij. 
Pas sigurimit të informatave dhe të dhënave për 
personin në fjalë Avokati i popullit menjëherë 
bëri inspektim në shtëpinë e personit të lart-
përmendur me ç’rast konstatoi se bëhet fjalë 
për grua, e cila jeton pa ujë dhe energji elek-
trike në banesë, nuk ka kushte as për mirëm-
bajtjen e higjienës personale dhe higjienës në 
banesë. Avokati i popullit konstatoi cenim të së 
drejtës, për çka dërgoi sugjerim pranë IP Qen-
drës ndërkomunale për punë sociale të qytetit 
të Shkupit, të ndërmerr masa për sigurimin e 
ndihmës, mbështetjes, siguritetit dhe mbrojtjes 
së personit të lartpërmendur, në çdo aspekt.

Në këtë kontekst, sugjeroi për nevojën 
që të inkuadrohen të gjitha shërbimet kompe-
tente pranë IP Qendrës ndërkomunale për punë 
sociale, dhe secili në suaza të fushëveprimit të 
punës së vet të ndërmerr masa, të shqyrto-
het mundësia për përcaktimin e kujdestarit për 
këtë person, vendosjen adekuate të saj në in-
stitucion, ku do të pranojë kujdesin dhe mbro-
jtjen e nevojshme, si dhe masa për mbështetje 
adekuate të personit në fjalë. Konform interven-
imit të Avokatit të popullit, nga ana e Qendrës 
për punë sociale u ndërmorrën të gjitha masat e 
domosdoshme për mbrojtjen e personit në fjalë.

AP. nr. 1117/19
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Qytetari Gj.I. parashtroi parashtresë për 
mbrojtjen e të drejtës nga fusha e marrëd-
hënieve të punës, duke theksuar se nga ana e 
personave udhëheqës të Inspektoratit arsimor 
shterëror (drejtorit dhe udhëheqësit të Sektorit) 
i bëhen kërcënime, presione dhe mobing.

Avokati i popullit nga të gjitha masat dhe 
veprimet e ndërmarra, si dhe nga përgjigjja 
e dërguar nga Inspektorati arsimor shtetëror 
konstaoi se ka mospërputhje të caktuara, për-
katësisht  parregullsi si në pjesën e procedurës 
disiplinore, ashtu edhe në pjesën e procedurës 
pas përfundimit të mbikëqyrjes inspektuese, për 
të cilën Avokati i popullit dërgoi Sugjerim për 
mënyrën e eliminimit të cenimeve të konstatu-
ara.

Inspektorati arsimor shtetëror kishte 
avokat të autorizuar i cili e përfaqësonte institu-
cionin gjatë rrjedhës së procedurës disiplinore, 
që është në kundërshtim me Ligjin për nëpu-
nësit administrativ.

Në lidhje me procedurën disiplinore e cila 
udhëhiqej kundër parashtruesit, u konstatua se 
Inspektorati arsimor shtetëror ka sjellur Aktv-
endim për shqiptimin e masës disiplinore-sis-
tematizim i vendit të punës në nivel më të ulët 
të drejtpërdrejt, para se të merrej një vendim 
nga ana e Agjencisë për administratë, në lid-
hje me ankesën e dërguar nga parashtruesi. Në 
fakt, konform nenit 19 paragrafi t 10 të Ligjit për 
nëpunës administrativ, ankesa e anulon ekze-
kutimin e aktit të miratuar nga ana e organit të 
shkallës së parë.

Mirëpo, sipas këtij Sugjerimi, në vend se 
të fi llojë me zgjidhjen e problemit drejtori i In-
spektoratit dërgoi shkresë, në të cilën, ndër të 
tjera merr të drejtën të kometojë veprimet e 
Avokatit të popullit, dhe të komentojë Sugjer-
imin e dhënë.

AP. nr.. 1962/19

Qytetari N.B. nga Shkupi, parashtroi par-
ashtresë pranë Avokatit të popullit, në të cilën 
vuri në dukje zvarritjen e procedurës sipas kërke-
save të paraqitura pranë Konviktit shtetëror të 
studentëve “Shkup’’.

Avokati i popullit, duke analizuar lëndën 
konstaoi se për shkak të mundësisë së ofruar 
për punë plotësuese jashtë institucionit në të ci-
lin është punësuar me kohë të plotë të punës, 
parashtruesi dy herë ka paraqitur Kërkesë pranë 
drejtorit të institucionit për marrjen e pëlqimit 
për punë plotësuese, mirëpo nga ana e punëd-
hënësit nuk është njoftuar për epilogun e kërke-
save të tij.

Avokati i popullit, duke vepruar sipas 
lëndës u drejtua pranë punëdhënësit dhe sug-
jeroi se parashtruesit i cenohet e drejta e garan-
tuar me Kushtetutë, ku është theksuar se çdo 
qytetarë ka të drejtë të parashtrojë parashtresë 
(kërkesë) pranë organeve të shtetit dhe shër-
bimeve të tjera publike dhe sipas saj të pranon 
përgjigje.

Gjithashtu, duke marë parasysh se Ligji 
për marrëdhënie të punës parashikon mundësi-
në për punë plotësuese, Avokati i popullit kërkoi 
sqarime dhe informata për atë se, a janë shqyr-
tuar mundësitë për dhënien e pëlqimit të tillë, 
ndërkaq në të kundërtën të sqarohen arsyet.

Nga institucioni shtetëror na njoftuan se 
është vepruar sipas kërkesës së Avokatit të pop-
ullit dhe se parashtruesit i është dhënë pëlqimi 
për lidhjen e kontratës për punësim me kohë jo 
të plotë të punës me punëdhënës tjetër, për më 
së shumti 10 (dhjetë) orë në javë, që u dësh-
mua me pëlqim të pranuar dhe nënshkruar në 
mënyrë të rregullt nga ana e parashtruesit.

AP. nr.. 545/19
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M.F. kërkoi intervenim nga Avokati i pop-
ullit pranë Komunës së Studeniçanit, ku shtatë 
vite është në procedurë kërkesa e saj për 
pagimin e ndihmës në para në rast të vdekjes 
së anëtarit të familjes, sipas të cilës akoma nuk 
ëstë vendosur.

Avokati i popullit u drejtua pranë Komu-
nës së Studeniçanit, me ç’rast sugjeroi për de-
tyrimin që rezulton nga neni 15 paragrafi  2 i 
Ligjit për ekzekutimin e buxhetit, sipas të cilit 
,, punonjësit, në rast të vdekjes së personit të 
familjes më të ngushtë (prindi, bashkëshorti, 
fëmijë të lindur në martesë ose jashtë martesës, 
thjeshtër, fëmijë të birësuar dhe të marë nën 
përkujdesje), u takon ndihmë në të holla me 
shumë prej 15.000,00 denarë.

Sipas kërkesës së Avokatit të popullit u 
veprua, përkatësisht parashtruesja e njoftoi 
Avokatin e popullit se nga ana e Komunës Stu-
deniçan janë transferuar mjetet në të holla në 
emër të ndihmës në rast të vdekjes së anëtarit 
të familjes me shumë të përcaktuar me ligj.

S.P: nga Shkupi paraqiti parashtresë pranë 
Avokatin e popullit, në të cilën kërkoi intervenim 
nga ana e tij pranë ISHP Qendra për shëndet 
publik – Shkup, prej nga disa herë ka kërkuar që 
të njoftohet për vendimin sipas shpalljes interne 
për specializim, ka kërkuar Aktvedim dhe listën 
e kandidatëve, por sipas të njëjtës nuk i është 
dhënë përgjigje.

Duke pasur parasysh se kërkesa e par-
ashtrueses është dërguar para një periudhe të 
gjatë kohore, Avokati i popullit u drejtua pranë 
Institucionit publik në fjalë me kërkesë që në 
afat sa më të shkurtë të veprojë sipas kërkesës 
së parashtrueses. 

Pas intervenimit të Avokatit të popullit 
pranë parashtrueses u dërguan të gjitha doku-
mentet lëndë e kërkesës së saj.

AP. nr.. 2490/19

AP. nr.. 768/19

Duke vepruar sipas lëndës së një grupi 
punonjës në NKP Higjiena komunale “Makedon-
ski Brod’’, në të cilën vënë në dukje cenimin e 
të drejtave nga marrëdhënia e punës, ndërkaq 
në lidhje me kushtet e këqija për punë në këtë 
ndërmarrje publike, Avokati i popullit hapi pro-
cedurë, me ç’rast me Kërkesë për kryerjen e 
mbikëqyrjes inspektuese u drejtua pranë Ins-
pektoratit shtetëror për punë. 

Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit 
të popullit, Inspektorati shtetëror për punë-Ra-
joni i Prilepit njoftoi se pohimet e prezantuara 
në parashtresë janë të bazuara, përkatësisht 
gjatë mbikëqyrjes inspektuese janë konstatuar 
një seri mangësish dhe parregullsish, pas kësaj 
është sjellur aktvendim me të cilin punëdhë-
nësit i urdhërohet  të veprojë sipas katër pikave 
dhe atë: 1. Të kryejë kontrolle shëndetësore 
periodike nga një institucion i autorizuar shën-
detësor; 2. Të kryejë vlerësimin e rrezikut të 
vendeve të punës dhe të përpilojë deklaratë për 
punë të sigurt nga ana e kompanisë së licen-
cuar; 3. Të kryejë trajnim për punë të sigurtë 
për të gjithë punonjësit nga ana e kompanisë 
së licencuar; 4.Gjatë ndarjes së veshmbathjes 
për punë dhe veshmbathjes mbrojtëse dhe pa-
jisjes, punëtorët duhet t’iobligojë për t’i kthyer 
të njëjtat prapa (reversin), një detyrë e vazh-
dueshme. 

Për aktvendimin e lartpërmendur ishte 
caktuar afati për veprim prej 30 ditësh nga dita 
e pranimit të aktvendimit.

AP. nr.. 2739/19

Një qytetar nga Shkupi, iu drejtua me 
shkrim Avokatit të popullit që të lidhet sërish në 
rrjetin elektrodistributiv, si dhe t’i mundësohet 
të lidhë kontratë për pagimin e borxhit të mbe-
tur në një numër më të madh këstesh me anu-
itet më të ulët mujor. 

Pas inspektimit të kryer nga ana e Avokatit 
të popullit në shërbimin e Faturimit  të SHA EVN 
Maqedonia – Shkup, vendi matës në fjalë u kyç 
sërish në rrjetin elektrodistributiv  dhe qytetarit 
iu ofrua lidhja e kontratës për pagimin e borxhit 
në 96 këste.

AP. nr.. 3416/19
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Pranë Avokatit të popullit parashtruan parashtresë familjarët e disa të akuzuarve për ngjarjet në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të datës 27.04.2017, për mbrojtjen e të drejtave të të 
akuzuarve në këtë lëndë, për arsye se gjykata njëkohësisht ka shqiptuar dy masa për sigurimin e pjesë-
marrjes dhe atë masën garanci ( e cila nuk është e abroguar) dhe paraburgim.

Gjegjësisht, parashtruesit në parashtresë theksuan se derisa ka zgjatur procesi gjyqësor të aku-
zuarit janë lëshuar të mbrohen në liri me garancia  të cilat janë pranuar jo vetëm nga Këshilli penal i 
Gjykatës themelore Shkup 1 Shkup, por të njëjtat janë vërtetuar edhe nga ana e Gjykatës së Apelit 
Shkup, ndërkaq gjatë miratimit të aktvendimeve për përcaktimin e masës paraburgim, qëllimisht ose 
rastësisht gjykatësi gjykues e ka haruar garancinë dhe në aktvendimet me të cilat u është përcaktuar 
paraburgimi fare nuk e ka cekur garancinë dhe tani në paraburgim gjenden të akuzuarit të cilëve një-
kohësisht u janë marrë në konsideratë garancitë e larta ( disa madje edhe me shumë deri më 800.000 
euro) për t’u mbrojtur në liri, përkatësisht garancia akoma është në fuqi juridike megjithëse  të aku-
zuarve u është shqiptuar masa e paraburgimit.

Avokati i popullit pas cenimit të konstatuar, përmes mediave për komunikim masiv njoftoi opin-
ionin se kjo nuk duheshte të ndodhë dhe se Ligji për procedurë penale nuk ka parashikuar kësi lloj situ-
ate. Mëtej, theksoi se për këtë do të njoftohet Këshilli gjyqësor të cilit do t’i sugjerojë se nuk lejohet për 
një kohë të njëjtë të dënuarit të jenë në burg dhe të kenë hipotekë mbi pronat me të cilën garantojnë 
se nuk do të ikin.

Mëtej, në suaza të kompetencave të tij Avokati i popullit dërgoi shkresë pranë Këshillit gjyqësor 
me të cilën e njoftoi për situatën e tillë, kërkoi që të ndërmerren veprime për mbrojtjen e të drejtave të 
të akuzuarve dhe kërkoi të njoftohet për epilogun e procedurës.Nga ana e Këshillit gjyqësor u njoftuam 
me Njoftim se është vepruar sipas shkresës së dërguar nga ana e Avokatit të popullit, se nga ana e tyre 
gjithashtu është konstatuar cenim, por është konstatuar se bëhet fjalë për lëshim të paqëllimtë nga ana 
e gjykatësit gjykues, për shkak se bëhet fjalë për lëndë me shumë persona të akuzuar dhe procedura 
ka qenë  voluminoze.

Për të zgjidhur këtë situatë, Gjykata e Apelit përmes detyrës zyrtare i abrogoi garancitë e përcak-
tuara paraprakisht.

Në këtë lëndë, familjet e të akuzuarve nga Avokati i popullit kërkuan mbrojtje edhe në procedurën 
sipas ankesës së paraqitur pranë Gjykatës Supreme për abrogimin e masës së garancisë dhe parabur-
gimin e përcaktuar, për arsye se pes muaj kanë pritur vendim në lidhje me të njëjtën.

Avokati i popullit ndërrmori veprime edhe në lidhje me këtë procedurë dhe u drejtua pranë Gjykatës 
Supreme duke kërkuar që në lidhje me ankesën e paraqitur të veprohet në afat sa më të shkurtë, për 
arsye se bëhet fjalë për paraburgim të përcaktuar. Në lidhje me këtë kërkesë Avokati i popullit pranoi 
përgjigje se lënda është ekspeduar në Gjykatën penale, sipas kërkesës së tyre dhe se nuk është kthyer 
në Gjykatën Supreme.

Avokati i popullit, mëtej mori informata se lënda është dërguar prej Gjykatës penale në Gjykatën 
e Apelit për vendosje në lidhje me ankesën e paraqitur për punën kryesore dhe për këto arsye nuk 
është kthyer në Gjykatën Supreme. Pas gjendjes së konstatuar në këtë mënyrë, Avokati i popullit pranë 
Gjykatës së Apelit paraqiti Sugjerim për mënyrën e eliminimit të cenimeve të konstatuara dhe kërkoi që 
lënda në afat sa më të shkurtë të dërgohet pranë Gjykatës Supreme që të mundet e njëjta të veprojë 
në lidhje me ankesën e paraqitur. Në sugjerimin e dhënë Avokati i popullit vuri në pah edhe nenin 5 
paragrafi n 4 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut ku është theksuar se në lidhje me ankesë 
të paraqitur për masë të përcaktuar të paraburgimit Gjykata ka për detyrë në afat sa më të shkurtë ta 
shqyrtojë të njëjtën dhe të sjellë vendim sipas të njëjtës, dhe jo të zvarritet procedura më shum se pes 
muaj.

Në lidhje me këtë Sugjerim u veprua, pas të cilit lënda u dërgua pranë Gjykatës Supreme për ven-
dosje në lidhje me ankesën e paraqitur fi llimisht e cila kishte të bëjë me masën e abroguar-garanci dhe 
paraburgimin e përcaktuar. Menjëherë pas dërgimit të shkresave, Gjykata Supreme miratoi vendim në 
lidhje me procedurën konkrete. Parashtruesit e parashtresës u njoftuan se nga ana e Avokatit të popullit 
janë ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet konform kompetencave ligjore, pas kësaj, të njëjtit ishin 
të kënaqur nga veprimet që u ndërmorën dhe njoftuan se mëtej mbrojtjen e të drejtave të tyre do ta 
kërkojnë pranë Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg.

AP. nr.. 867/19
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Pranë Avokatit të popullit gjatë vitit 2019 u rrit numri i parashtresave nga prindërit e fëmijëve 
me aftësi të kufi zuara, si dhe nga shoqatat e qytetarëve të cilët paraqisnin parashtresa në emër të 
prindërve të fëmijëve me aftësi të kufi zuara, të cilat ishin në lidhje me pamundësinë për sigurimin e 
asistentit gjatë mësimit në shkollat fi llore komunale për vitin shkollor 2019/2020.

Parashtruesit e parashtresave sqaruan se gjatë periudhës së kaluar ky lloj i mbështetjes është re-
alizuar përmes Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) në bashkëpunim me Agjencinë 
për punësim të RMV-së dhe komunat të cilat përmes programit për punë të dobishme në mënyrë të 
përgjithshme nga plani operativ i Qeverisë për masa dhe programe aktive për punësimdhe shërbime 
në tregun e punës, i kanë aktivizuar personat e papunësuar, me qëllim që të njëjtit të inkuadrohen në 
projektin për sigurimin e shërbimeve sociale në shoqëri. 

Parashtruesit e parashtresave shprehën ankesa se, megjithëse në mënyrë të rregullt kanë dër-
guar kërkesa pranë shkollave, të cilat mëpas të mbledhura nga ana e shkollës janë dërguar pranë 
komunave, komunat ndaj të njëjtave nuk janë përgjigjur pozitivisht. Gjithashtu, një numër i madh i 
prindërve nuk janë njoftuar me shkrim se a do të fi tojë fëmiju i tyre asistent, ndërkaq prindërit të cilët 
janë informuar gojarisht se janë refuzuar nuk u janë dhënë sqarime se në bazë të të cilit/lave kritere 
është bërë selektimi i nxënësve. Ishte e paqartë se si dhe nën cilat kushte disa nxënës me aftësi të 
kufi zuara fi tuan asistent, ndërsa për të tjerët e njëjta nuk u mundësua, me çka në mënyrë të drejt-
përdrejtë cenohej e drejta e fëmijëve me aftësi të kufi zuara që të jenë plotësisht dhe në bazë të bara-
bartë me fëmijët e tjerë të inkuadruar në arsim. Njëherazi, parashtruesit e parashtresave theksuan se 
krahas vitit të kaluar shkollor (2018/19), këtë vit shkollor në mënyrë drastike është zvogëluar numri 
i asistentëve nëpër shkolla. Fakti që për momentin fëmijë të caktuar në arsimin fi llor kanë asisten 
personal/arsimor, ndërsa të tjerët nuk kanë megjithëse për këtë kanë nevojë, nuk është asgjë tjetër 
përveç se pabarazi ndaj fëmijëve në qasjen dhe sigurimin e arsimimit të pandërprerë, gjë që është e 
palejueshme dhe e ndaluar me ligj.

Duke marë parasysh të lartpërmendurat, Avokati i popullit dërgoi Kërkesë për sqarime, informata 
dhe prova për pohimet në parashtresat pranë shkollave fi llore komunale, pranë komunave në territorin 
e të cilave gjenden shkollat, pranë Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP), ndërkaq 
me Mendim u drejtua edhe pranë Ministrisë së arsimit dhe shkencës në të cilin u theksua nevoja për 
inkuadrimin e Ministrisë së përkohshme për zgjidhjen e problemeve lidhur me sigurimin e mbështetjes 
së parashikuar me ligj të nxënësve me aftësi të kufi zuara në shkollat fi llore, dhe ndërmarrjen e masave 
me qëllim të sigurimit të kushteve të nevojshme për zbatimin pa pengesë të inkluzionit të fëmijëve 
dhe arsimimin e tyre, i cili do të bazohet në interesin më të mirë dhe zhvillimin e plotë të nxënësit, 
mbi bazën e barazisë, arritshmërisë dhe aksesit pranë shërbimeve mbështetëse të garatuara me ligj, 
ndërkaq në drejtim të përfshirjes më efektive dhe kuptimplote të fëmijëve me aftësi të kufi zuara.

AP. nr..2291/19, AP. nr..2326/19, AP. nr..2433/19, AP. nr..2571/19





PROMOVIMI I LIRIVE DHE TË 
DREJTAVE TË NJERIUT (PUNA 
ME PROJEKTE)





WWW.OMBUDSMAN.MK 117

RAPORT VJETOR

Në suaza të projektit që tashmë disa vite me radhë Avokati i popullit e realizon me 
mbështetjen e Komisariatit të Lartë për refugjatë të OKB-së Zyra në Shkup, „Përmirësimi i sis-
temit të mbrojtjes juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin“, në vitin 2019 u mbajt ngjarja 
rajonale si pjesë e kryesimit të Avokatit të popullit- Mekanizmit parandalues nacional (MPN) 
me rrjetin e mekanizmave parandalues nacional rajonal të Evropës Juglindore e cila iu dedi-
kua të drejtave të fëmijëve në vendet e privimit nga liria. Kjo, ishte ngjarja e dytë në suaza të 
obligimit të detyrueshëm të çdo kryesuesi të Rrjetit të organizojë dy takime rajonale në të cilat 
vendet anëtare do të shkëmbejnë eksperienca dhe praktika me tema nga fushëveprimi i punës 
së Mekanizmave parandalues nacional.

Si rezultat i vizitave të realizuara në terren në vendet e ndalimit të migrantëve, stafi  pro-
jektues hartoi Raport me gjetjet kryesore nga vizitat e terrenit, por edhe një pasqyrë krahas-
uese me vendet e rajonit. Raporti është i arritshëm në gjuhën maqedonase, shqipe dhe gjuhën 
angleze.

Projekti do të vazhdojë të zbatohet edhe në vitin 2020.

Partneri  shumëvjeçar i Avokatit të popullit, Misioni i OSBE-së në Shkup, në vitin 2019 
mbështeti dy ngjarje të mëdha, e para në kuadër të kryesimit të Avokatit të popullit – Me-
kanizmit parandalues nacional (MPN) me rrjetin e Mekanizmave parandalues nacional të rajonit 
të Evropës Juglindore që u mbajt në muajin qershor në Shkup dhe e cila e përpunoi politikën e 
Mekanizmave parandalues nacional në lidhje me ndëshkimin, ngjarje rajonale ku morën pjesë 
të gjitha vendet, përkatësisht anëtaret e Rrjetit të MPN-ve. Ndërsa ngjarja e dytë u mbajt më 
datën 3 dhjetor, Dita botërore e personave me nevoja të posaçme, kur u promovua Mekanizmi 
i ri i Avokatit të popullit për monitorimin e zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për 
personat me aftësi të kufi zuara. Kjo ngjarje, njëherazi u mbështet edhe nga partneri i USAID-
dit ,,Një me një’’, për çka do të bëhet fjalë më poshtë në tekstin.

Misioni i OSBE-së në vitin 2019 vazhdoi të mbështesë Institucionin edhe në lidhje me 
kompetencën e tij Mik i gjykatës (amicus curiae) që fi lloi në vitin 2018 kur u formua ekipi dhe 
kur u realizuan trajnimet e para me qëllim të forcimit të kapaciteteve të ekipit.

Në vitin 2019 për nevojat e kësaj kompetence u organizua punëtoria dy-ditore në të cilën 
eksperiencat e veta dhe njohuritë i shkëmbyen kolegët e Institucioneve të Ombudsmanëve të 
Kroacisë dhe Sllovenisë. Në këtë punëtori përveç punonjësve të Seksionit, morën pjesë edhe 
punonjësit e tjerë të institucionit të Avokatit të popullit.

Në vitin 2019 Avokati i popullit për herë të parë fi lloi bashkëpunimin me USAID-din në 
fokusin e të cilit hyri promovimi i institucionit, sidomos kompetencat e reja.

Për nevojat e bashkëpunimit fi llimisht u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim, ndër-
sa mëpas përmes partnerit të jashtëm të angazhuar nga ana e USAID-dit, ,,Një me një’’u reali-
zua trajnimi për mediat dhe komunikimet për nevojat e kuadrit të sapopunësuar të Avokatit të 
popullit, dhe atë Avokati i popullit – Mekanizmi i kontrollit civil,  Avokati i popullit – Mekanizmi 
për monitorimin e zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për personat me aftësi të 
kufi zuara dhe Avokati i popullit – Mik i gjykatës (amicus curiae).

Bashkëpunimi ndërmjet USAID-it dhe Avokatit të popullit përfshiu edhe organizimin e 
ngjarjes për promovimin e Mekanizmit të sapoformuar për monitorimin e zbatimit të Konventës 
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së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara, që u mbajt më 
datën 3 dhjetor në Shkup. Ngjarja, fi nansiarisht u mbështet nga ana e Misionit të OSBE-së në 
Shkup, ndërsa u organizua në mënyrë logjistike nga ana e partnerit të jashtëm të USAID-it, 
,,Një me një’’.

Përveç aktiviteteve të lartpërmendura, në suaza të bashkëpunimit me USAID-din u re-
alizua intervista nga ana e mediumit ,, Evropa e Lirë’’ me Avokatin e popullit, z.Ixhet Memeti, 
ndërsa partneri i USAID-dit , ,,Një me një’’ hartoi komunikim strategjik i cili do t’i shërbejë in-
stitucionit si platformë për organizimin e aktiviteteve të tij të ardhshme në pjesën e promovimit 
dhe komunikimit me qytetarët.

Edhepse aktivitetet e lartpërmendura ishin pjesë e kornizës themelore për bashkëpunim 
ndërmjet USAID-it dhe Avokatit të popullit, interesi për thellimin e raporteve ndërmejt kë-
tyre dy partnerëve nuk u ndal këtu, dhe kështu u nënshkrua Memorandumi plotësues për 
bashkëpunim me partnerin e USAID-it, ,,Onlimit Media’’ të cilët kishin për detyrë përgatitjen, 
vendosjen dhe realizimin e shfaqjes teatrale ,, Tregimi human’’ në dhjetë qytete të Republikës, 
siç janë: Shkupi, Kumanova, Kriva Pallanka, Sveti Nikolla, Tetova, Gostivari, Manastiri, Velesi, 
Negotina dhe Shtipi. Shfaqja teatrale përbëhej nga disa tregime, secili duke trajtuar aspekt të 
ndryshëm të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Pas përfundimit të shfaqjes Avokati i 
popullit me përfaqësuesin e tij në mënyrë direkte i përgjigjeshte pyetjeve të parashtruara nga 
të pranishmit, duke realizuar komunikim të afërt dhe të drejtpërdrejtë me publikun, ndërkaq 
njëkohësisht duke u ndihmuar në realizimin e ndonjë të drejte.

Bashkëpunimi me këtë partner do të vazhdojë edhe në vitin 2020.



AVOKATI I POPULLIT – ME-
KANIZËM PARANDALUES NA-
CIONAL
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Avokati i popullit si Mekanizëm parandalues nacional, në kuadër të mandatit dhe kompe-
tencave të tij, vazhdimisht monitoron veprimet dhe respektimin e të drejtave të personave në 
vendet e privimit nga liria dhe ndalimit, me qëllim të parandalimit të torturës dhe llojit tjetër të 
trajtimit brutal, jonjerëzor ose degradues ose ndëshkues.

Mekanizmi parandalues nacional funksionon si ekip i përbërë prej një këshilltari shtetëror 
dhe dy këshilltarëve për parandalimin e torturës, ndërkaq me qëllim të sigurimit të qasjes 
multidisiplinore në punën, gjatë realizimit të vizitave parandaluese u angazhuan bashkëpu-
nëtorë të jashtëm, persona profesional të fushave të ndryshme, nga organizata dhe shoqata 
me të cilat Mekanizmi parandalues nacional ka lidhur memorandum për bashkëpunim dhe 
atë:anëtarë të Shoqatës së psikiatrëve, të Institutit të Mjeksisë gjyqësore, kriminalistikë dhe 
deontologji medicinale, të Shoqatës maqedonase të juristëve të rinj, të Shoqatës për të drejtën 
penale dhe kriminologji, të Shoqatës së punonjësve social të Qytetit të Shkupit, të Shoqatës 
së infermiereve, teknikëve dhe akushereve të RMV-së, Odës së psikologëve, si dhe Lidhjes së 
defektologëve.

Në këtë kuptim, gjatë rrjedhës së vitit raportues Mekanizmi parandalues nacional realizoi 
gjithsej 22 vizita të planifi kuara në mënyrë të rregullt konform planit dhe programit për punë 
dhe disa vizita të jashtëzakonshme (ad-hoc), në koordinim dhe bashkëpunim me seksionet e 
tjera në kuadër të Avokatit të popullit. Të gjitha vizitat e ekipit të Mekanizmit parandalues na-
cional u realizuan paparlajmëruar, prej të cilave 13 vizita në stacione policore, 3 vizita në spi-
tale psikiatrike, 4 vizita në institucione ndëshkuese-korrektuese, si dhe 2 vizita në institucione 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese për fëmijë. Për vizitat e realizuara dhe për 
gjendjet e konstatuara, MPN-ja hartoi raporte të veçanta me rekomandime konkrete, të cilat u 
dërguan pranë personave udhëheqëstë institucioneve dhe pranë ministrive përkatëse me qël-
lim të ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve për eliminimin e mangësive të konstatuara. Për 
aktivitetet e realizuara të punës gjatë vitit, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional në fund të 
vitit hartoi Raport vjetor në të cilin janë sublimuar konstatimet dhe rekomandimet konkrete të 
cilat rezultojnë nga vizitate realizuara në vendet e privimit nga liria.

Stacionet policore të cilat ishin vizituar gjatë vitit 2019 janë: Stacioni policor me kom-
petenca të përgjithshme (SPKP) Bit Pazar, SPKP Karposh, SPKP Qendër, SPKP Gostivar, SPKP 
Dibër, SPKP Kratovë, SPKP Krushevë, SPKP Demir Hisar, SPKP Dellçevë, SPKP Kavadar, SPKP 
Shtip, SPKP Probishtip dhe SPKP Radovish. Asnjë nga stacionet policore nuk ka hapësirë për 
ndalimin e fëmijëve, më ndryshe nga hapësirat për ndalimin e personave të rritur siç parashikon 
Ligji për drejtësi për fëmijë,ndërsa nga stacionet policore të cilat u vizituan vetëm SPKP Gosti-
var kishte hapësira të veçanta për bisedë me fëmijë dhe atë në objekt të veçantë të dedikuar 
për trajtimin e fëmijëve, i cili është në afërsi të drejtpërdrejtë me stacionin policor. Shumica e 
stacioneve policore  nuk i plotësojnë standardet e parashikuara minimale  sa i përket madhë-
sisë së hapësirave për ndalim, ndërsa higjiena paraqet problem serioz në të gjitha stacionet e 
vizituara policore. Në hapësirat për ndalim ishin gjetur gaza me gjak, jastëk me njolla gjaku, 
shtretër me fekale dhe ngjashëm. Për shkak të kushteve katastrofale të aspektit material dhe 
nivelit jashtëzakonisht të ulët të higjienës, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional rekoman-
doi nëSPKP Dellçevë hapësirat për ndalim të vulosen, përkatësisht të ridedikohen  dhe të mos 
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kryhen ndalime më afatgjate. Disa nga stacionet policore po përballen edhe me mungesë të 
automjeteve përkatëse për transportim të personave, për çka edhe ekipi i Mekanizmit paranda-
lues nacionalMinistrisë së punëve të brendshme i rekomandoi të sigurojëautomjete përkatëse 
me të cilat transportimi i personave të arrestuar, përkatësisht të privuar nga liria dhe personave 
të ndalur do të kryhet në mënyrë humane, dhe të sigurtë.

Gjatë kohës së vizitës së entit edukues-korrektues dhe burgut për fëmijë në Ohër, ekipi i 
mekanizmit parandalues nacional konstatoi se fëmijët janë vendosur nëobjekt që nuk i plotëson 
as standardet e parashikuara minimale ndërkombëtare për vendosjen dhe ndalimin e fëmijëve, 
sistem jopërkatës i mbrojtjes shëndetësore, sistem plotësisht i lënë pas dore i arsimit, sistem 
jofunksional i risocializimit, si dhe personel i paaftë dhe joprofesional. Sidomos ishin brengo-
sëse pohimet e fëmijëve për përdorimin e forcës ndaj tyre nga ana e policisë së burgut, si dhe 
për dërgimin e tyre nga burgu për të mitur,dënimin disiplinor-sanksionin ta vuajnë në kushte 
substandarde, në hapësira për të cilat personat zyrtarë të Burgut fi llimisht nainformuan se nuk 
shfrytëzohen1. 

Nga vizitat e kryera në ENK Prilep, Burgun Shtip dhe repartin e hapur të Burgut Kumanovë 
në Kriva Pallankë, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional konstatoi se edhe mëtej pjesa më e 
madhe e ankesave të personave të dënuar ishin në lidhje me qasjen dhe cilësinë e mbrojtjes 
shëndetësore. Problem serioz në institucionet ndëshkuese-korrektuese është edhe mungesa e 
përgjithshme e personelit dhe/ose sistematizimii tijpërkatësqë i zvogëlon mundësitë për kon-
takte direkte me personat e dënuar dhe të paraburgosur dhe krijon një mjedis të pasigurt, 
si përpersonelin, ashtu edhe për të burgosurit. Mekanizmi parandalues nacional, nga bisedat 
me, personat e dënuar konstatoi edhe se, ato nuk janë mjaftë të njoftuar për të drejtat dhe 
obligimet e tyre që i kanë si persona të dënuar derisa janë në vuajtje të dënimit me burg, për 
çka edhe dërgoi rekomandime pranë autoriteteve kompetente në institucionet ndëshkuese-
korrektuese për ndërmarrjen e aktiviteteve që do të synojnë njohjen e personave të dënuar, në 
mënyrë të kuptueshme,adekuate për çdo person të dënuar veçmas, me mundësinë e tyre për 
të paraqitur ankesë ose kërkesë për realizimin e të drejtës ose interesit juridik.

Gjatë rrjedhës së vitit 2019 u vizituan tre institucionet psikiatrike në vend, siç janë: ISHP 
Spitalet psikiatrike Demir Hisar, ISHP Spitali psikiatrik Negorci dhe ISHP Spitali psikiatrik Shkup. 
Mungesa e personelit profesional dhe medicinal është alarmues në të tre institucionet, ndërkaq 
sidomos brengos mungesa e kuadrove gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes dhe uikendeve 
(kujdestarive), kur shpeshherë reparte të tëra, të cilat në institucione të caktuara numërojnë 
edhe mbi 50 pacientë, janë lënë në përgjegjësinë e vetëm një ndihmësi të teknikut medicinal 
dhe të një infermieres. Janë të pranishme edhe indicione përpërdorimin e forcës fi zike ndaj pa-
cientëve, si dhe indicione për veprime jonjerëzore dhe degraduese, sidomos nëse merren para-
sysh në mënyrë kumulative kushtet e këqia materiale, mungesa e higjienës, mbingarkimi dhe 
çrregullimi i privatësisë, në disa prej reparteve të institucionit. Është e padiskutueshme edhe 
domosdoshmëria për inkuadrimin më aktiv të pacientëve në terapi okupative/të punës, me qël-
lim të shfrytëzimit në mënyrë më konstruktive të kohëssë kaluar në institucionet psikiatrike.

Avokati i popullit – Mekanizmi parandalues nacional në vitin 2019ishte kryesues i Rrjetit 
të Mekanizmave parandalues nacional të Evropës Juglindore dhe nikoqir i dy takimeve të Rrjetit 
organizimi i të cilëve u mbështet nga Misioni i OSBE-së në Shkup dhe nga Zyra e Komisariatit 
të Lartë për refugjatë në Shkup (UNHCR). Takimi i parë iu dedikua ndërtimit të strategjive për 
mbrojtje nga represaliet mbi personat ose organizatat të cilat shkëmbejnë informata me Me-
kanizmat parandalues nacional, ndërsa tema e takimit të dytë ishte,, Nevojat specifi ke të fëmi-
jëve në vendet e ndalimit’’. Konkluzionet nga takimet janë përfshirë në publikimet e veçanta, 
në të cilat janë përfshirë edhe prezantimet e pjesëmarrësve.

1 Pas rekomandimeve të dërguara për vulosjen e këtyre hapësirave, ekipi i MPN-së gjatë vizitës së realizur të jashtëzakonshme 
(ad-hoc) konstaoi se është vepruar sipas rekomandimit dhe hapësirat janë vulosur. 
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Përfaqësuesit e stafi t të Mekanizmit parandalues nacional, gjithashtu, prej 4 deri më 6 
nëntor të vitit 2019 në Strasburg, Francë, morrën pjesënë një seri takimesh të organizuara nga 
Asociacioni për parandalimin e torturës (APT), Seksioni për të drejtat e njeriut në Këshil-
lin e Evropës dhe OSBE/ODIHR, me rastin e 30 vjetorit të Komitetit të Evropës për parandal-
imin e torturës, ku ishte vënë fokusi në garancitë për mbrojtje nga tortura dhe veprimet tjera 
jopërkatëse në fazën e hershme të kufi zimit të lirisë së lëvizjes.





AVOKATI I POPULLIT- MIK I 
GJYKATËS (AMICUS CURIAE) 
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Avokati i popullit konform kompetencës së re edhe këtë vit raportues vazhdoi të veprojë 
si mik i gjykatës (amicus curiae), me autorizim që të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës 
gjyqësore me të drejtë që të jep propozime dhe mendime, të cilat gjykata duhet t’i merr para-
sysh.

Në këtë cilësi, Avokati i popullit në vitin raportues veproi në pes lëndë të paraqitura në 
vitin 2019, në dy lëndë sipas të cilave inicoi procedurë në vitin 2018 dhe në një lëndë sipas të 
cilës procedura ka fi lluar në vitin 2017.

Në lidhje me parashtresat e parashtruara në vitin raportues, në të cilat parashtruesit 
kërkonin nga Avokati i popullit të inkuadrohet si mik i gjykatës, Avokati i popullit pas shqyrtimit 
të përmbajtjes së parashtresave, si dhe provave të bashkangjitura, në një rast nuk përcaktoi 
bazë për inkuadrim në procedurë gjyqësore, ndërsa sipas katër parashtresave të parashtruara 
pas përcaktimit të gjendjes faktike veproi në cilësi të mikut të gjykatës në procedura gjyqësore.

Në këtë kontekst, në njërën nga parashtresat e parashtruara parashtruesi ankohej se 
gjykata nuk i ka pranuar shkresate tij, gjykatësi gjykues nuk i ka lejuar të jep deklaratat e tij 
dhe nuk është inçizuar zëri  gjatë mbajtjes së seancave gjyqësore. Me qëllim të shqyrtimit të 
këtyre pohimeve Avokati i popullit në suaza të kompetencave të tij u inkuadrua në procedurë 
pranë Gjykatës Themelore Shkup 2 Shkup në cilësi të mikut të gjykatës, pas kësaj parash-
truesit nga ana e Gjykatës iu mundësua të jep deklaratën e tij në procesin gjyqësor dhe të 
shikojë se shkresa e dërguar i është pranuar nga ana e Gjykatës dhe i është marë parasysh. 
Mëtej, parashtruesi nuk tregoi interes që Avokati i popullit të vazhdoj të udhëheqë procedurën 
në cilësi të mikut të gjykatës, pas të cilës lënda ishte mbyllur.

Si mik i gjykatës, këtë vit raportues Avokati i popullit veproi në dy raste, në të cilat par-
ashtresat ishin parashtruar nga personi i njëjtë, i cili ankohej për parregullsi të caktuara në pro-
cedurë civile dhe penale gjyqësore. Në këtë rast, nga Avokati i popullit u kërkua që të veprojë 
si mik i gjykatës, t’i ndjek seancat gjyqësore, për shkak se nuk ishte siguruar inçizimi i zërit 
gjatë kohës së seancave gjyqësore, me ç’rast vlera e kontestit ka qenë shumë e lartë (shumë 
milionash), përbërja e gjykatës ka qenë e formuar në mënyrë të parregullt, përkatësisht ka 
gjykuar gjykatësi individ edhepse sipas vlerës duheshte të gjykojë këshilli, si dhe parregullsi 
të tjera. Avokati i popullit për shkak të vërejtjes së drejtpërdrejtë në lidhje me këto procedura 
gjyqësore u inkuadrua në cilësi të mikut të gjykatës. Procedurat gjyqësore në lidhje me këto 
raste janë akoma në rrjedhë, kështuqë Avokati i popullit të njëjtat i vëzhgon dhe në rast të 
konstatimit eventual të cenimit do të dërgojë shkresë përkatëse në cilësi të mikut të gjykatës 
(amicus curiae).

Këtë vit raportues,në një rast nga ana e avokatit u kërkua inkuadrimi i Avokatit të popullit 
në procedurë gjyqësore në cilësi të mikut të gjykatës për shkak të, sipas pohimeve të tij mos-
sundimit të së drejtës, gjyqësisë së varur dhe të njëanshme dhe kjo menjëherë pas dhënies së 
autorizimit nga ana e palës së tij. Në këtë rast, Avokati i popullit parashtruesit të parashtresës/
avokatit, ia sqaroi mandatin dhe kompetencat e Avokatit të popullit, si dhe kompetencën e re 
mik i gjykatës dhe në cilat situata Avokati i popullit vepron në këtë cilësi dhe në këtë rast i 
sugjeroi se kompetent për të ndjekur punën e gjyqtarëve dhe veprimeve të tyre është Këshilli 
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gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas të cilës nuk u inicua  procedurë.

Avokati i popullit në cilësi të mikut të gjykatës veproi edhe në lëndën e njohur në opinion 
„Durmo Turs’’, përkatësisht ngjarjes fatkeqe–aksidentit në trafi k që ndodhi në fshatin Llaskarcë, 
në të cilën kishte një numër të madh të personave të vdekur. Në parashtresën e parashtruar 
nga ana e bashkëshortes së njërit nga të akuzuarit, ishte kërkuar që Avokati i popullit të inter-
venojë pranë gjykatës në lidhje me mosmarrjen e vendimit për një kohë të gjatë në lidhje me 
Propozimin e paraqitur për abrogimin e masës paraburgim me garanci nga ana e Këshillit penal, 
ndërkaq ishte theksuar edhe se bashkëshorti, përndryshe i akuzuariështë nënjë gjendje shumë 
të rëndë shëndetësore dhe se nga shërbimet e burgut i njëjti nuk është dërguar për kontroll në 
Klinikën megjithëse i njëjti ka probleme shëndetësore me zemrën. Avokati i popullit në suaza të 
kompetencave të tij menjëherë realizoi vizitë të personit të paraburgosur dhe u drejtua pranë 
gjykatës me kërkesë që të njoftohet se për cilat arsye nuk vendoset në lidhje me Propozimin 
e paraqitur për abrogimin e masës paraburgim me garanci, dhe gjithashtu kërkoi në qoftë se 
nuk janë ndërmarrë veprime në lidhje me Propozimin e paraqitur, kjo të kryhet në afat sa më 
të shkurtë. Për arsye se Gjykata nuk dërgoi përgjigje ndaj kësaj kërkese, Avokati i popullit dër-
goi edhe Urgjencë, pas të cilës ishte dërguar përgjigje se është vepruar sipas Propozimit dhe 
i njëjti është marrë në konsideratë, përkatësisht është pranuar masa paraburgim me garanci. 
Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të popullit, parashtruesja e parashtresës njofoi 
se është e kënaqur nga intervenimi i Avokatit të popullit, pas kësaj lënda është mbyllur.

Në lidhje me lëndët prej vitit 2018, Avokati i popullit vazhdoi të veprojë si mik i gjykatës 
në lëndën për veprën – „Vjedhje e rëndë’’, sipas të cilës edhe pas 24 seancave të paralajmëru-
ara akoma nuk është mbajtur shqyrtim, përkatësisht të njëjtat anuloheshin megjithëse padia 
në gjykatë ishte dërguar qysh në vitin 2015. Pas inkudrimit të Avokatit të popullit në cilësi të 
mikut të gjykatës, fi lluan të mbahen seanca gjyqësore, por për shkak të një numri të madh të 
të akuzuarve kjo lëndë mbeti aktive dhe u vëzhgua edhe gjatë këtij viti raportues. Nga ana e 
Avokatit të popullit në lidhje me këtë lëndë pranë Gjykatës, prokurorit publik, Burgut Shkup  
dhe Byrosë për ekspertiza gjyqësore u dërguan mendime përkatëse dhe propozime në cilësi të 
mikut të gjykatës (amicus curiae) përmes të cilave u kontribua për mbajtjen aktive të sean-
cave dhe ndërmarrjen e veprimeve procesuale, me ç’rast në fund rezultoi edhe me miratimin e 
vendimit gjyqësor dhe lënda pranë gjykatës së shkallës së parë ishte përfunduar.

Avokati i popullit në cilësi të mikut vëzhgon edhe procedurën gjyqësorepër veprën penale 
‘’Sulm seksualndaj të miturit i cili nuk ka mbushur 14 vjet’’, procedurë të cilën me vëmendje të 
veçantë e vëzhgon që nga fi llimi me ç’rast kujdeset që të mos vjen deri te cenimi i të drejtave 
të njeriut të pjesëmarrësve,në mesin e të cilëve është edhe i mituri i cili nuk ka mbushur 14 
vjet,ndërkaq është fëmijë i të akuzuarit.

Sipas lëndës së formuar në bazë të parashtresës së parashtruar në vitin 2017, Avokati i 
popullit këtë vit raportues nuk ndërmori veprime,për shkak se procedura gjyqësore për mo-
mentin nuk është aktive, për arsye se ndërmjet palëve në kontestin ka marrëdhënie të pa 
zgjedhura pronësore-juridike.

Është me rëndësi në këtë raport vjetor të theksohet edhe se me qëllim të forcimit të kapac-
iteteve të Seksionit për veprime të Avokatit të popullit si mik i gjykatës dhe njohjen më të mirë 
të shërbimit profesional me kompetencën e re, me ndihmën e Misionit të OSBE-së në Shkup u 
organizua punëtori, në të cilën morën pjesë përfaqësues të institucioneve për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut të Sllovenisë dhe Kroacisë,të cilët konform ligjeve të veta kanë mandat dhe 
kompetencë të paraqesin amicus curiae shkresë në procedurat gjyqësore. Nga konkluzionet e 
konkluduara në këtë punëtori dhe nga ajo që u përcaktua paraprakisht nga punëtoria e mbajtur 
me përfaqësuesin e ombudsmanit të Polonisë,si dhe eksperiencat e mbledhura gjatë veprimeve 
tona të deritanishme në cilësi të mikut të gjykatës,Avokati i popullit hartoi strategjinë e vet për 
veprimet e mëtutjeshme në këtë cilësi.Në Strategjinë u defi nua mënyra e veprimeve, selektimi 
i rasteve, prezantimi në media i kësaj kompetence, trajnimet nga ekspertët relevantë, hartimi 
i modeleve (dhënia e mendimit dhe dhënia e propozimit) me qëllim të barazimit tëshkresave 
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dhe ndërmarrjes së veprimeve në procedurë gjyqësore.

Konform kompetencës ligjore dhe strategjisë së ndërtuar,Avokati i popullit gjatë periud-
hës së ardhshme do të ndërmerr veprime të mëtutjeshme përforcimin dhe promovimin e këtij 
seksioni.Në këtë drejtim në rrjedhë është përgatitja e broshurave përmes të cilave do të pro-
movohet kompetenca e Avokatit të popullit të veprojë në cilësi të mikut të gjykatës (amicus 
curiae), si pranë qytetarëve,ashtu edhe pranë gjyqësorit, me qëllim për të afruar sa më afër 
këtë kompetencë pranë tyre dhe për të vepruar pa pengesa në këtë cilësi pranë gjykatave.
Gjithashtu, me mbështetjen e partnerëve të Avokatit të popullit - Misionit të OSBE-së në Shkup 
dhe USAID-it janë planifi kuar edhe aktivitete të kontraktuara, të cilat, gjithashtu do të kontri-
buojnë për forcimin e kapaciteteve të Seksionit për veprime në cilësi të mikut të gjykatës, në 
kuadër të institucionit të Avokatit të popullit,ndërkaq me këtë qytetarët të cilëve u janë cenuar 
të drejtat e njeriut të mund të fi tojnë përfaqësimin me mundësi më cilësor dhe profesional 
përmes këtij mjeti. Këto aktivitete është planifi kuar të realizohen së bashku me ekspertë të 
kësaj fushe të cilët tashmë e kanë vendosur këtë kompetencë dhe në këtë mënyrë të fi tojë 
përvojë praktike edhe Seksioni ynë.

Avokati i popullit vlerëson se komunikimi me gjykatat në këtë vit raportues është 
përmirësuar,por konsideron se duhet të lihethapësirë edhe gjatë periudhës së ardhshme për të 
parë se, a do ti përgjigjet pozitivisht kësaj kompetence gjykata pranë të cilës Avokati i popullit 
do të veprojë me kompetencë në cilësi të mikut të gjykatës dhe a do të merr Gjykata parasysh 
shkresën e dërguar,përkatësisht a do ta inkorporojë në vendimin e saj.

Në qoftë se, Avokatit të popullit i nuk i mundësohet të veprojë në cilësi të mikut të 
gjykatës (amicus curiae) nga ana e gjykatës dhe nuk i mundësohet të veprojë si mbrojtës i të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore në procedurat gjyqësore, për pengimin e tillë do ti njoftojë 
të gjitha institucionet dhe organet kompetente dhe do të kërkojë të kontribuojnë për zbatimin 
konsekuent të Ligjit për Avokatin e popullit.





AVOKATI I POPULLIT –
MEKANIZËM PËR KONTROLL 
CIVIL
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Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për avokatin e popullit (,,Gazeta zyrtare e RM’’ nr. 
35/18), në suaza të shërbimit profesional, Avokati i popollit formoi njësi të veçantë organizative 
Avokati i popullit – Mekanizëm për kontroll civil.

Në përputhje me Ligjin, Avokati i popullit sëbashku me përfaqësues dhe organizata kom-
petente (shoqata) ndërmerr veprime dhe masa për sigurimin e mbështetjes dhe mbrojtjes së 
viktimës/ave, të drejtat e tyre dhe prezantimin e interesave të tyre në të gjitha procedurat që 
udhëhiqen pranë organeve të administratës shtetërore, si dhe procedurat pranë prokurorisë 
dhe gjykatave përmes hulumtimit efi kas dhe transparent  të veprimeve nga ana e personave 
me autorizime policore dhe pjesëtarëve të policisë së burgut, për vepra penale gjatë kryerjes së 
veprimeve zyrtare dhe për vepra penale të kryera jashtë shërbimit me përdorimin e kërcënimit 
serioz, forcës ose mjeteve për shtërngim që për pasojë kanë vdekjen, lëndimin e rëndë trupor, 
lëndimin trupor, privimin e paligjshëm nga liria, torturimin dhe llojet tjera të veprimeve jon-
jerëzore ose degraduese dhe ndëshkuese nëse me ligj është parashikuar ndjekje penale sipas 
detyrës zurtare.

Avokati i popullit – Mekanizëm për kontroll civil, fi lloi me punë prej datës 1 qershor të vitit 
2019, pas kësaj mori lëndët e pranuara gjatë periudhës prej vitit 2016-2018, sipas të cilave u 
veprua në bazë të parashtresave nga qytetarët në të cilat ankohen për veprime të paligjshme 
dhe përdorim të forcës nga zyrtarët policor dhe pjesëtarët e policisë së burgut.

Gjithashtu, ky mekanizëm kreu vizitë të paparalajmëruar në INK Burgun – Ohër, sipas njo-
hurive të marra për torturë dhe trajtim johuman ndaj personit të dënuar nga ana e pjesëtarëve 
të policisë së burgut, ndërkaq sipas parashtresës së pranuarprej personave të dënuar të cilët 
vuajnë dënimin me burg në INK ,,Idrizovë’’, Avokati i popullit – Mekanizmi për kontroll civil 
realizoi vizitë në repartin e femrave në këtë institucion, bisedoi me këta persona të dënuar, me 
ç’rast të njëjtit u ankuan për keqtrajtime serioze fi zike dhe psikike, trajtim të keq dhe johuman 
dhe sjellje degraduese ndaj tyre nga ana e zyrtarëve të burgut.

Përveç kësaj, veproi sipas parashtresës konkrete të parashtruar nga një qytetare në të 
cilën u ankua për keqtrajtime fi zike, brutalitet dhe trajtim degradues nga ana e zyrtarëve poli-
cor gjatë privimit nga liria dhe ndalimit në stacion policor.

Avokati i popullit  - Mekanizëm për kontroll civil pas shqyrtimit të të gjitha rasteve të 
lartpërmendura, vazhdoi procedurën edhe gjatë vitit 2020 me dërgimin e Sugjerimit përkatës 
pranë drejtorit të INK-së si dhe me paraqitjen e kërkesës për ngritjen e procedurës përpërcak-
timin e përgjegjësisë ndëshkuese pranë prokurorisë kompetente publike, për vepër penale të 
ndëshkueshme me ligj.

Gjatë rrjedhës së këtij viti, përveç kryerjes së vizitave parandaluese dhe veprimeve sipas 
rasteve konkrete, Avokati i popullit – Mekanizëm për kontroll civil realizoi aktivitete të cilat 
kishin për qëllim promovimin dhe njoftimin me  kompetencat e Mekanizmit, si dhe defi nimin dhe 
zgjërimin e mënyrave të bashkëpunimit me Seksionin për kontroll të brendshëm, hulumtime 
kriminalistike dhe standarde profesionale (SKBHKSP) pranë MPB-së, dhe Seksionin e veçantë 
pranë Prokurorisë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, i cili 
është kompetent për hulumtim dhe ndjekje penale për të gjitha veprat penale të kryera nga 
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ana e personave me autorizime policore dhe pjesëtarëve të policisë së burgut, përmes mbajtjes 
së mbledhjeve dhe takimeve  të rregullta.

Duke marë parasysh se tortura, në kuptim fi zik dhe psikik, paraqet cenim më të rëndë 
të të drejtave fundamentale të njeriut, sidomos nëse është kryer gjatë kohës së ushtrimit të 
detyrës, ndalimi i torturës në legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar paraqet arritjen më të 
lartë në aspekt të mbrojtjes së jetës së njeriut dhe ruajtjes së integritetit fi zik dhe mendor të 
çdo qenies njerëzore dhe sigurisë së saj.

Së këtejmi, qëndrim i Avokatit të popullit – Mekanizmit për kontroll civil është se çdo lloj 
i keqtrajtimit, degradimit, sjelljes dhe veprimeve ofenduese është plotësisht e papranueshme 
dhe duhet të hetohet dhe të trajtohet në mënyrë përkatëse, si nga Seksioni për kontroll të 
brendshëm, hulumtime kriminalistike dhestandarde profesionale pranë MPB-së,ashtu edhe nga 
Seksioni i specializuar pranë Prokurorisë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar 
dhe korrupsionit.

Përndryshe, në përputhje me Ligjin, në përbërjen e Mekanizmit për kontroll civil marrin 
pjesë edhe përfaqësues nga tre shoqata të jashtme të qytetarëve të zgjedhura nga ana e Kuv-
endit të Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes shpalljes publike, të cilat, nominojnë nga 
një përfaqësues të shoqatës së tyre për anëtarë të jashtëm në Avokatin e popullit- Mekanizmi 
i kontrollit civil, me mandat prej një viti.

Në periudhën raportuese, saktësisht më datën 23 dhjetor të vitit 2019, Kuvendi i Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut, miratoi Vendim me të cilin në përbërjen e Avokatit të popul-
lit–Mekanizmin për kontroll civil zgjodhi: Shoqatën për të drejtën penale dhe kriminologji të 
Maqedonisë, Shoqatën maqedonase për juristë të rinj dhe Komitetin e Helsinkut për të drejtat 
e njeriut.

Mekanizmi i ri ka efekt të fortë parandalues dhe në masë të madhe duhet të kontribuojë 
për rritjen e siguritetit dhe besimit të qytetarëve, përmes sigurimit të zbatimit nëmënyrë efek-
tive të kontrollit të jashtëm mbi personat me autorizime policore dhe pjesëtarët e policisë së 
burgut. 



AVOKATI I POPULLIT NË FUNKSION 
TË RAPORTUESIT NACIONAL PËR 
TRAFIKIMIN ME QENIE NJERËZORE 
DHE MIGRACIONIN ILEGAL
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Prej datës 01.12.2019 në përbërje të institucionit Avokat i popullit në funksion të Rapor-
tuesit nacional për trafi kim me qenie njerëzore dhe migracion ilegal është themeluar një Sek-
sion i ri i Avokatit të popullit.

Ky Seksion është themeluar sipas rekomanimit të grupit të ekspertëve Greta të Këshillit 
të Evropës, në bazë të të cilit Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Vendim 
përplotësimin e Vendimit për trajnimin e komisionit nacional për luftë kundër trafi kimit me 
qenie njerëzore dhe migracionin ilegal nr. 45-278/1 më datën 22.01.2019, me të cilin u dakor-
dua Avokati i popullit si më kompetent për të pasur këtë mandat, dhe të emërohet raportues 
nacional për trafi kim me qenie njerëzore dhe migracion ilegal.

Avokati i popullit në bazë të nenit 43 paragrafi t 2 të Ligjit për avokatin e popullit (,,Gazeta 
zyrtare e RMV-së’’ nr. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 dhe 35/18), ndërkaq konform Vendimit të 
Qeverisë nr. 45-278/1 të datës 22.01.2019, miratoi Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e 
Rregullores për organizim dhe për sistematizim të vendeve të punës në Shërbimin profesional, 
Ekipin e Mekanizmit parandalues nacional, Seksionet e posaçme dhe Zyret e Avokatit të popul-
lit, AP, nr. 01-1720/1 të datës 13.03.2019, me ç’rast është themeluar Seksioni, Avokat i popul-
lit – Raportues nacional për trafi kim me qenie njerëzore dhe migracion ilegal, për të cilat akte 
juridike Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Vendimin nr.08-2176/1më datën 
27.03.2019 dha pëlqimin.

Avokati i popullit në funksion të Raportuesit nacional për trafi kim me qenie njerëzore dhe 
migracion ilegal ka përgjegjësinë për të kryer monitorim të aktiviteteve gjithpërfshirëse për 
luftë kundër trafi kimit me qenie njerëzore  dhe migracionin ilegal, mbledhjen dhe analizën e të 
dhënave të partnerëve relevantë, konkludimin e konkluzioneve dhe dhënien e Rekomandimeve 
për përmirësimin dhe avansimin e luftës kundër trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionit 
ilegal me qëllim të zbatimit të politikës për përgjigje më të mirë institucionale dhe rekoman-
dime për qëllimet strategjikedhe hartimin e raportit vjetor.

Përveç të të lartpërmendurave, Seksioni i ri i themeluar  – Avokati i popullit në funksion 
të Raportuesit nacional për trafi kim me qenie njerëzore dhe migracion ilegal duhet t’i kryejë 
detyrat e punës në vijim: mbledhjen dhe analizën e të dhënave, informatave kualitative dhe 
kuantitative nga partnerët relevantë, kryerjen e monitorimit dhe vlerësimin e aktiviteteve të 
implementuara sipas Planit nacional të aksionit, pjesëmarrje në punën e Komisionit nacional për 
luftë kundër trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionit ilegal, konkludimin e konkluzioneve 
dhe dhënien e rekomandimeve që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe avansimin e përpjekjeve 
në luftën kundërtrafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionit ilegal në lidhje me implemen-
timin e ligjeve, politikave për përgjigje më të mirë institucionale dhe rekomandime për rishi-
kimin e objektivave strategjike, inicimin dhe propozimin e pikpamjeve sipas pyetjeve për luftën 
kundër trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionit ilegal, komunikim dhe bashkëpunim me 
institucionet dhe organizatat që janë inkuadruar në luftën kundër trafi kimit me qenie njerëzore 
dhe migracionit ilegal, hartimin e raporteve vjetore si raportues nacional përtrafi kimin me qenie 
njerëzore dhe migracionin ilegal.





HULUMTIME, RAPORTE TË 
VEÇANTA, MENDIME, INICIATIVA
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Monitorimin e gjendjeve për nivelin e respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut, 
Avokati i popullit edhe në vitin 2019, ndër të tjera e realizoi përmes hulumtimeve, të cilat 
mëpas ishin bazë e mirë për hartimin e raporteve të veçanta. Në këto raporte në detaje janë 
prezantuar gjendjet e konstatuara, dhe njëkohësisht janë dhënë edhe rekomandime për tejka-
limin e tyre, me qëllim të përmirësimit/ndryshime që do të çojnë në drejtim të ngritjes së nivelit 
të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve.

Gjithashtu duke ndjekur gjendjet e përgjithshme, ndërkaq tëcilat kishin të bëjnë me 
grupe më të mëdha qytetarësh Avokati i popullit hartonte mendime dhe jepte rekomandime si 
për projektet ligjore, ashtu edhe për vendimet që i miratonin autoritetet, ndërkaq të cilat ishin 
nëmënyrë të drejtpërdrejtë të lidhura me të drejtat e një kategorie të caktuar të personave.

Gjatë vitit raportues është realizuar vizitë në Entin Edukues-Korrektues Tetovë (i cili funk-
sionon në INK Burgun Ohër) me qëllim që të monitorohet niveli i zbatimit të rekomandimeve të 
dhëna nga Avokati i popullit gjatë vizitësparaprake, të realizuar para tre viteve, (në vitin 2016 
sipas të cilës u hartua Raporti i veçantë për gjendjen). Nga kjo vizitë Avokati i popullit konstatoi 
se vonohet zhvendosja e këtij institucioni që dëmton drejtpërdrejtë fëmijët e vendosur këtu për 
arsye se fëmijët e EEK-së nuk mund të ndahen nga personat e tjerë të cilët vuajnë burgun për 
të mitur, përkatësisht se nuk mund të parandalohet komunikimi dhe kontakti ndërmjet fëmi-
jëve dhe personave të dënuar. Gjithashtu, edhe pas tre viteve është konstatuar se ka mungesë 
të personelit për trajtimin e plotë të fëmijëve dhe se nuk ka ndonjë ndryshim në lidhje me 
realizimin e procesit të arsimit dhe risocializimit. Kjo, në mënyrë të drejtpërdrejtë shprehet në 
arsimimin e fëmijëve të cilët mbeten të paarsimuar, ndërkaq me këtë u shkurtohet e drejta 
për të komunikuar me shkrim me prindërit dhe familjarët e tyre. Kur bëhet fjalë për trajtimin 
shëndetësor të fëmijëve, veçanërisht brengos fakti se ky ent edhe mëtej nuk ka inkorporuar 
shërbim shëndetësor, por një herë në javë vjen mjeku në institucion nga Enti shëndetësor–
Ohër, si dhe fakti se fëmijët marrin terapi të fortë qetësuese, ndërkaq nuk merren masa për të 
kontrolluar tënjëjtën që do të çonte drejt ndryshimit, përkatësisht uljes së dozës së terapisë 
medikamentoze.

Për këto dhe parregullsi të tjera të konstatuara Avokati i popullit dha rekomandime për-
katëse.

Në fokus të interesimit të Avokatit të popullit ishte edhe dhuna ndërmjet moshatarëve, 
për çka u realizua hulumtimi (përmes dërgimit të listave të veçanta anketuese) pranë të gjitha 
shkollave fi llore në vend, sipas të cilit u hartua Raporti i veçantë për dhunën ndërmjet nxë-
nësve në shkollat fi llore (dhuna ndërmjet moshatarëve). Ky hulumtim tregoi se dhuna ndërmjet 
moshatarëve është e pranishme në një numër të madh të shkollave fi llore, përskaj faktit se ato 
kanë Program për parandalimin e dhunës. Kjo dhunë manifestohet në formë të dhunës fi zike, 
emocionale dhe verbale, sidomos brengos konstatimi se arsyet për këtë janë mosdurimi, urre-
jtja, lakmia, gjelozia, por edhe mosmarrëveshjet, mostoleranca, madje edhe statusi social dhe 
familjar, si dhe përkatësia etnike.

Për tejkalimin e gjendjeve të tilla, Avokati i popullit, ndër të tjera rekomandoi aktivitete 
të vazhdueshme (biseda, debate) për krijimin e atmosferës për mirkuptim të ndërsjellë dhe 
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bashkëpunim, si dhe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mënyrë paqësore. Gjithashtu, re-
komandoi edhe përfshirjen aktive të Këshillit të prindërve, Këshillëve shkollor si resurse për 
parandalimin e dukurisë së dhunës ndërmjet nxënësve. Avokati i popullit konsideron se për 
eliminimin e kësaj dukurie devijuese është e nevojshme të inkuadrohen edhe familjet dhe qen-
drat për punë sociale, si dhe shoqëria më e  gjërë.

Me qëllim të monitorimit të gjendjeve lidhur me kushtet dhe mënyrën e trajtimit të fëmi-
jëve me probleme edukativo-sociale dhe sjellje të çrregulluar të vendosur në Institucionin pub-
lik „Ranka Millanoviq’’, në vitin raportues është realizuar vizitë në këtë institucion, sipas të cilës 
është hartuar Raporti i veçantë në të cilin janë prezantuar një numër i madh i konstatimeve 
dhe rekomandimeve.

Vizita e realizuar tregoi kushte jashtëzakonishttë këqija dhe degraduese, nën çdo stand-
ard për vendosje të fëmijëve të kësaj kategorie, me probleme edukativо-sociale dhe sjellje të 
çrregulluar. Duke marë parasysh konstatimin se në këtë institucion fëmijët ishin lënë pa kur-
rfarë organizimi të kohës së tyre të lirë, si dhe mungesën e aktiviteteve të tjera, ishte sjellur 
në pyetje procesi i risocializimit të tyre. Është konstatuar se dokumentacioni i cili udhëhiqet për 
shfrytëzuesit është më shumë nga aspekti formal dhe se nuk janë precizuar dhe individualizuar 
në mënyrë të mjaftueshme planet dhe programet për shfrytëzuesit. Vështirësi plotësuese kri-
jon mungesa e qasjes multidisiplinore në trajtimin e shfrytëzuesve sidomos të fëmijëve të cilët 
kanë nevojë për trajtim të vazhdueshëm psiko-social. Gjatë inspektimit të dokumenteve është 
konstatuar se,megjithëse një numër i madh i fëmijëve rrjedhin nga familje me status të ulët 
social-ekonomik dhe edukativo-kulturor, qendrat vendore kompetente për punë sociale nuk 
praktikojnë punë me këto familje. Arratisjet nga ky ent megjithëse janë të zakonshme, masë e 
vetme që praktikohet është paraqitja pranë organeve kompetente.

Për këto gjendje të konstatuara janë dhënë rekomandime përkatëse, ndërkaq duhet thek-
suar se në ndërkohë shfrytëzuesit e  këtij institucioni janë transferuar në shtëpi të vogla, që 
ishte pjesë e rekomandimeve të këtij raporti.

Meqëllim të shqyrtimit të gjendjes në qendrën ditore për fëmijë me paralizë cerebrale në 
Shkup, ekipi monitorues i zbatimit të Konventës për të drejtat e personave me aftësi tëkufi -
zuara vizitoi këtë qendër e cilagjatë kohës së vizitës ishte vendosur në ndërtesën e shoqatës 
së mëparshme urbane ,, Sllave Georgievski – Shnajder’’, sipas të cilës hartoiRaport të veçantë. 

Nga inspektimi në Qendrën ditore për fëmijët me paralizë cerebrale, e cila akoma funk-
sionon në objektin eshoqatës së mëparshme urbane,,Sllave Georgievski – Shnajder’’ në Ko-
munën Qendër, Avokati i popullit konstatoi se kushtet, nga aspekti material – teknik, si dhe 
pajisja i plotësojnë standardet e përcaktuara me Rregulloren për normat dhe standardet për 
themelim dhe fi llim me punë të enteve për mbrojtje sociale. Nëmesin e konstatimeve është 
edhe ai për mungesën e kuadrove profesionale, duke marë parasysh numrin e shfrytëzuesve. 
Duke marë parasysh faktin se shfrytëzuesit aktualë të Qendrës ditore janë të moshës ndërmjet 
6 dhe 31 vjet, Avokati i popullit konstatoi se kjo nuk ështënëpajtueshmëri me Udhëzimin për 
mënyrën e organizimit dhe punës së Qendrës ditore për fëmijë dhe adoleshqentë me pengesë 
të lehtë dhe të mesme intelektuale dhe paralizë cerebrale, në të cilin është theksuar se shfrytë-
zues mund të jenë fëmijët dhe adoleshqentët e moshës prej 4-18 vjet.

Gjithashtu, duke u nisur nga lloji dhe shkalla e pengesës, (me ç’rast numri më i madh i 
shfrytëzuesve, 92% nga gjithsej numri) janëme pengesa të kombinuara, është konstatuar se 
kjo që u theksua është në kundërshtim me atë që është parashikuar në Rregulloren për normat 
dhe standardet, sipas të cilës Qendra ditore është dedikuar për persona me pengesa të mesme 
dhe të rënda të zhvillimit intelektual dhe për persona me pengesa më të rënda të zhvillimit 
trupor. Njëherazi, gjendja e tillë nuk është në përputhje as me Udhëzimin e Entit për punë so-
ciale, sipas të cilit, Qendra ditore është dedikuar për fëmijë dhe adoleshqentë me pengesë të 
lehtë dhe të mesme intelektuale. 
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Në mënyrë përkatëse sipas këtyre konstatimeve janë dhënë edhe rekomandime, ndër të 
cilat, Ministria e punës dhe politikës sociale dhe Komuna – Qendër të ndërmarrin masa urgjente 
për përfundimin sa më të shpejtë të punëve ndërtimore-artizanale në pjesën e ndërtesës së 
SHFK-së ,, Kiro Glogorov’’ e cila do të shfrytëzohet si Qendër ditore për fëmijët me paralizë 
cerebrale, si dhe masapër pajisjen e plotë të Qendrës, konform standardeve të përcaktuara.

Gjithashtu, u rekomandua rritja e numrit të punonjësve profesional (punonjës social, edu-
katorë special dhe rehabilitues, fi zioterapeutë etj.), duke pasur parasysh nevojat dhe numrin 
e shfrytëzuesve, si dhe ndërmarrjen e masave me qëllim të harmonizimit të numrit të shfrytë-
zuesve në përputhje me Rregulloren për normat dhe standardet për themelimin dhe fi llimin e 
punës së enteve për mbrojtje sociale.

Gjithashtu, për harmonizimin e kufi rit të moshës së shfrytëzuesve të Qendrës ditore me 
Udhëzimin e IP Entit për punë sociale, është Rekomanduar të shqyrtohet mundësia në Qendrën 
ditore e cila duhet të funksionojë në ndërtesën e SHFK ,,Kiro Gligorov’’, të shpërngulen shfrytë-
zuesit (fëmijët me paralizë cerebrale) të moshës prej 4 deri më 14 vjet/ose deri më 18 vjet, me 
çka të njëjtit do të mund të inkuadrohen edhe në procesin e rregullt arsimor.

Duke pasur parasysh faktin që në vitin 2019 është miratuar Ligji i ri për arsimin fi llor i cili 
ofroi një koncept më ndryshe veçanërisht në pjesën e inkluzionit, Avokati i popullit qysh kur 
ligjiishte në draft- fazënu inkuadrua në mënyrë aktive edhe në debatin publik, por dërgoi edhe 
Mendimin e tij pranë Ministrisë së arsimit dhe shkencës, me qëllim të përmirësimit të 
dispozitave të cilat shkojnë në drejtim të mbrojtjes më të madhe të fëmijëve.

Kështu, Avokati i popullit në mendimin e tij, ndër të tjera theksoi se në pjesën eProjekt-
ligjit e cila ka të bëjë me organizimin e mësimit në kushte shtëpiake ose institucion shënde-
tësor (neni 14) nuk është rregulluar realizimi i të drejtës për arsimim në kushte shtëpiake ose 
institucion shëndetësor për fëmijët me pengesa dhe fëmijët me nevoja të posaçme arsimore, 
dhe për këto arsye kërkoi rregullimin edhe të kësaj çështjeje, si dhe të çështjes për përbërjen 
e stafi t inkluziv.

Gjegjësisht, Avokati i popullit konsideron se është e nevojshme që ky staf të inkuadrojë 
edhe persona të tjerë profesional, sipas nevojës, me çka do të jepet mundësia ligjore për 
inkuadrimin edhe të logopedit, psikiatrit, punonjësit social ose personit tjetër profesional në 
stafi n inkluziv shkollor, varësisht nga nevoja/pengesa e fëmijës.

Mendimi kishte të bëjë edhe me pjesën e cila rregullon sigurimin e asistentëve personal, 
me ç’rast Avokati i popullit konsideronte se ata duhet medoemos të sigurohen, dhe të mos var-
etkjo nga interesi dhe vlerësimi i shkollave.

Me qëllim të shqyrtimit se si është gjendja me realizimin e të drejtës së arsimimit të fëmi-
jëve me nevoja të posaçme në shkollat fi llore në rajonin e Shkupit, Avokati i popullit realizoi 
hulumtim, sipas të cilit mëpas hartoi edhe Raport të veçantë për gjendjet me realizimin e të 
drejtës së arsimimit të fëmijëve me nevoja të posaçme arsimore në shkollat fi llore të rajonit të 
Shkupit.

Analiza e të dhënave të marra ndër të tjera tregon se në 93% të shkollave fi llore komunale 
mësojnë gjithsej 1.236 fëmijë me nevoja të posaçme arsimore, prej të cilëve 513 janënxënës 
me aftësi të kufi zuara. Lloji më i shpeshtë i aftësisë së kufi zuar është pengesa e lehtë intelek-
tuale dhe çrregullimet e spektrit autik. Mesatarisht, numri i fëmijëve me aftësi të kufi zuara në 
paralelet është një deri në më së shumti dy nxënës në paralele, dhe pothuajse të gjitha shkollat 
kanë formuar ekipe inkluzive, në 41 shkollë nuk ka edukator të punësuar dhe rehabilitues si 
bashkëpunëtor profesional ose kjo është 49 % nga gjithsej numri i shkollave tëcilat ishin pjesë 
e hulumtimit. Në gjithsej 8 komuna ka asistentë arsimor/personal ndërsa nëntë nuk kanë an-
gazhuar kuadër të tillë, ndërkaq i vogël është numri i shkollave në të cilat kuadri i plotë arsimor 
dhe shërbimi profesional kanë vizituar trajnime për punë me fëmijët me aftësi të kufi zuara.
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Për shkak të gjendjeve të konstatuara Avokati i popullit rekomandoi sigurimin e resurseve 
njerëzore dhe materiale-teknike pa të cilat përfshirja cilësore nuk është e mundshme, si dhe 
trajnimi i kuadrit mësimdhënës.

Gjatë vitit raportues, ishte realizuar vizitë edhe në IP Entin për rehabilitimin e fëmijëve 
dhe të rinjve – Shkup, ku janë përkujdesur ose e vizitojnë fëmijë, të rinj dhe persona të rritur 
me pengesa të mesme dhe të rënda intelektuale. Inspektimi, sipas të cilit ishte hartuar Infor-
mata e veçantë tregoi se në Entin mungon personeli, dhe se kushtet për vendosje nuk janë në 
nivel të kënaqshëm, dhe se në këtë institucion  më shum se një vit nuk ka mjek të punësuar. 
Në mënyrë përkatëse sipas konstatimeve janë dhënë rekomandime në drejtim të sigurimit në 
mënyrë urgjente të kuadrit, si dhe për shqyrtimin e mundësisë për deinstitucionalizim më të 
shpejtë të shfrytëzuesve për të cilët konsiderohet se janë të përgatitur për jetesë të pavarur 
ose të mbështetur në njësi banimi.

Avokati i popullit pas shqyrtimit se qytetarët të cilët janë shfrytëzues të ndihmës së për-
hershme në të holla nuk mund ta realizojnë të drejtën për lirim nga participimi gjatë shërimit 
shëndetësor për shkak të faktit se me Ligjin e ri për mbrojtje sociale kategoritë e shfrytëzue-
sve të ndihmës sociale në të holla dhe shfrytëzuesit e ndihmës së përhershme në të holla janë 
zëvendësuar me një kategori-shfrytëzues të ndihmës së garantuar minimale, pranë Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë së Veriut dërgoi Iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e 
nenit 34 të Ligjit për sigurim shëndetësor.

Gjegjësisht, me miratimin e Ligjit të ri për mbrojtje sociale kategoritë e shfrytëzuesve të 
ndihmës sociale në të holla dhe shfrytëzuesit e ndihmës së përhershme në të holla janë zëv-
endësuar dhe përfshirë në një kategori-shfrytëzues të ndihmës së garantuar minimale.

Në këtë mënyrë është krijuar një zbrazëtirë juridike e cila në mënyrë të pakontestueshme 
vën në pah faktin se kategorisë së caktuar të qytetarëve u është bërë e pamundshme të gëzo-
jnë të drejtat e përcaktuara deri më tani, ndërsa institucionet shëndetësore të cilat i zbatojnë 
dispozitat nga fusha e sigurimit shëndetësor janë sjellur në gjendje të mos kenë mundësi të 
zbatojnë normën e përcaktuar për lirim nga participimi, në raste kur qytetarët shfrytëzues të 
së drejtës për ndihmë të garantuar minimale kërkojnë që të lirohen nga participimi.

Për këto arsye ishte kërkuar ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për sigurim shëndetësor, me 
qëllim që kategoritë e të siguruarve të cilët janë të liruar nga participimi të harmonizohen me 
nenin 27 pikën 1 të Ligjit për mbrojtje sociale. Avokati i popullit konsideron se me miratimin 
e ndryshimit dhe plotësimit të nenit 34 të Ligjit për sigurim shëndetësor përveç plotësimit të 
zbrazëtirës juridike do të krijohen edhe parakushte për realizimin e të drejtave të personave 
të cilëve ndihma sociale u është e domosdoshme, dhe në bazë të parimit të drejtësisë sociale 
do të sigurohet një standard themelor dhe i përshtatshëm jetësor për ta dhe familjet e tyre, 
ndërkaq në veçanti për qytetarët të cilëve në mënyrë të plotë ose të pjesërishme u mungojnë 
të ardhura dhe mjete për jetesë dhe shërim, përkatësisht për plotësimin e nevojave themelore-
jetësore.

Kjo iniciativë është pranuar dhe është miratuar Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për sigurim shëndetësor. 



KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUN-
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Kur bëhet fjalë për bashkëpunimin e institucionit Avokati i Popullit me institucionet dhe 
trupat evropian dhe më gjerë, ai edhe në vitin 2019 ishte në nivel të lartë, i shoqëruar me 
pjesëmarrje të shumta në konferencave, tryeza të rrumbullakëta dhe lloje tjera të takimeve në 
të cilat shkëmbeheshin përvojat me institucionet dhe trupat simotra. 

Në fi llim të vitin në Tiranë, Shqipëri, përfaqësues të Avokatit të Popullit morën pjesë në 
takimin e Komitetit Ekzekutiv të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut (АОМ) në të cilin 
u diskutuan aktivitetet e Asociacionit të realizuar gjatë vitit 2018, si dhe planet dhe aktivitetet 
të cilët Asociacioni i planifi kon për vitin 2020.

Në Strasburg, Republika e Francës, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës organizoi 
debat tematik për obligimin për zbatimin e hetimit sipas nenit 2 dhe 3 të Konventës Evropi-
ane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), në të cilën mori pjesë Zëvendëse Avokatja e Popullit znj. 
Vaska Bajramovska Mustafa. Debati në Këshillin e Evropës u fokusua në tri fusha: mangësitë e 
identifi kuara përmes aktgjykimeve të Gjykatës, kontrollit të pavarur të hetimeve dhe kompen-
simit të viktimave. 

Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj, Vaska Bajramovska Mustafa, duke e prezantuar 
mandatin e institucionit Avokati i Popullit lidhur me Kontrollin Civil, e potencoi rëndësinë e këtij 
mekanizmi të ri i cili bashkë me përfaqësuesit e sektorit joqeveritar do të siguroj mbështetje 
dhe mbroje të viktimave dhe do t’i përfaqësoj interesat e tyre në të gjitha procedurat, përmes 
hetimit efi kas dhe transparent për veprat penale dhe veprimet e tjera të paligjshme të kryera 
nga ana e personave me autorizime policore dhe nga policia e burgjeve. 

Si pjesë e obligimeve që vendi duhet t’i zbatoj, me qëllim të anëtarësimit në Bashkimin 
Evropian ishte edhe takimi Sqarues (skrining) për Kapitullin 19: Politika sociale dhe punësimi. 
Takimet e këtilla janë hap i parë në drejtim të përgatitjes për fi llimin e negociatave të vendit 
me Bashkimin Evropian. Takimi u mbajt në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, Belgjikë, 
në periudhën nga data 03 deri në datën 05 prill të vitit 2019, ndërsa në të morën pjesë për-
faqësues të Avokatit të Popullit.

Ky takim për Sqarues ka të bëjë me dy vendet kandidate për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, kështu që përveç përfaqësuesve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në takim 
morën pjesë edhe përfaqësuesit e trupave dhe institucioneve relevante të Republikës së Sh-
qipërisë.

Gjatë tri ditëve të punës, përfaqësuesit e Drejtorive të Komisionit Evropian të pranishmit i 
njoftuan me të gjitha direktivat relevante në lidhje me temën e takimit dhe zbatimin e tyre në 
praktikë. U shkëmbyen informata që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës, shëndetin dhe 
mbrojtjen gjatë punës, inkluzionin social dhe mbrojtjen sociale, barazinë gjinore, personat me 
aftësi të kufi zuara etj.

Në muajin prill të vitit të kaluar në Zagreb, Kroaci u mbajt takimi i punës i grupit të pu-
nës për azil dhe migracion (A&M WG), i cili është pjesë e Rrjetit Evropian të Institucioneve 
Nacionale për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (ENNHRI). Në takim mori pjesë përfaqësuesi 

BASHKËPUNIMI MIDIS INSTITUCIONEVE DHE TRUPAVE NDËRKOM-
BËTARË NË EVROPË DHE BOTË
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i Institucionit të Mekanizmit Parandalues Nacional i cili njëkohësisht është edhe anëtar i grupit 
të punës.

Qëllimi i takimit të punës ishte krijimi i kapaciteteve, si dhe shkëmbimi i përvojave dhe 
praktikave për punë, aktivitetet e zbatuara dhe rezultatet e arritura gjatë vitit të kaluar, në 
aspekt të mbrojtjes së të drejtave të migrantëve dhe refugjatëve, si dhe duke i theksuar aktiv-
itetet e ardhshme në fushën e njëjtë.

Në periudhën kohore nga data 15.05.2019 deri në datën 24.05.2019, Komiteti i Helsinkit i 
Holandës në kuadër të programit MATRA, në Hagë, Holandë realizoi trajnim në temë “Të drejtat 
e njeriut dhe të drejtat e përfaqësuesve të komuniteteve”. 

Gjatë këtij trajnimi dhjetëditor pjesëmarrësve iu prezantua pasqyra për funksionimin e 
parimit të sundimit të së drejtës në Holandë, hierarkia në sistemin e jurisprudencës, implemen-
timin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe vendimet e kësaj Gjykate 
të cilat shërbejnë si praktikë në punën e gjykatave, të drejtat e grave dhe fëmijëve, të drejtat e 
pjesëtarëve të komunitetit LGBT, puna e Ombudsmanit Republikan dhe Komunal, si dhe puna e 
organizatave joqeveritare që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe të drejtat e bashkësive. 

Më vonë, në muajin dhjetor u mbajt takimi alumni në Shkup, në të cilin u prezantuan ak-
tivitetet dhe rezultatet e arritura në lidhje me Planet e Veprimit të cilët pjesëmarrësit ishin të 
angazhuar t’i zbatojnë konform programit. Avokati i Popullit bashkë me përfaqësuesin e Minis-
trisë për Punë dhe Politikë Sociale, i  prezantuan rezultatet e arritura lidhur me problemin i cili 
ishte zgjedhur nga të dy institucionet – Rregullimi i statusit të personave pa dokumente në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut dhe miratimi i Ligjit për persona pa status të rregulluar qytetar.

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në takimin të cilin e organizoi Agjencia e 
Bashkimit Evropian për të Drejtat e Njeriut (FRA), në Vjenë, Austri për Institucionet Nacionale 
për të Drejtat e Njeriut të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Serbisë dhe Maqedonisë së 
Veriut. 

Qëllimi i takimit ishte sigurimi i kontributeve profesionale në kontekst të hulumtimit rrjed-
hës të cilin Agjencia e zbaton në lidhje me gjendjen e Institucioneve Nacionale për të Drejtat e 
Njeriut në BE, por edhe të dy vendeve me status mbikëqyrës në Agjenci, Serbia dhe Maqedo-
nia e Veriut, si dhe shkëmbimin e opinioneve dhe qëndrimeve lidhur me sfi dat dhe mundësitë 
rrjedhëse me të cilat ballafaqohen Institucionet nacionale për të drejtat e njeriut në BE. Raporti 
i FRA do të publikohet në vitin 2020. 

Sikurse edhe çdo vit tjetër, ashtu edhe gjatë këtij viti, Rrjeti Evropian i Institucioneve Na-
cionale për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) organizoi Akademi për përfaqësuesit e institucioneve 
anëtare të veta. Në vitin 2019 Akademia u mbajt në Venecia, Itali, ndërsa Avokati i Popullit 
mori pjesë me përfaqësues të tij. Fokusi i Akademisë ishte fuqizimi i kapaciteteve nacionale të 
institucioneve për të drejtat e njeriut për zbatimin e të drejtave ekonomike dhe sociale.

Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska Mustafa, në shtator të vitit 
2019 realizoi vizitë studimore në Republikën e Sllovenisë si pjesë e delegacionit të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, i përbërë nga deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit, përfaqësuesit e sektorit joqeveritar dhe nga 
Komisioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe nga Komisioni Shtetëror për Parandal-
imin e Korrupsionit.

Qëllimi i vizitës studimore ishte shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira, gjatë 
shqyrtimit, miratimit dhe monitorimit të veprimeve sipas rekomandimeve të Raportit vjetor të 
Avokatit të Popullit dhe organeve të tjera të pavarura shtetërore, në përputhje me Parimet e 
Beogradit. Në këtë drejtim u realizuan takime me Avokatin e Popullit të R. të Sllovenisë, Komi-
sionerin për informacione, si dhe me disa komisione parlamentare në kompetencën e të cilave 
është kontrolli i fi nancave publike, veprimi sipas peticioneve, mbrojtja e të drejtave të njeriut 
dhe mundësitë e barabarta, parandalimi i korrupsionit dhe ngjashëm.
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Në Riga, Republika e Letonisë përfaqësuesit e Avokatit të Popullit morën pjesë në tra-
jnimin/punëtorinë dyditore për mbrojtjen e të dhënave personale me titull: “Rregullativa e 
përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe sfi dat nga aspekti i të drejtave të nje-
riut”, e organizuar nga ana e Rrjetit Evropian të Institutit Ombudsman Ndërkombëtar (IOI) dhe 
Avokatit të Popullit të Republikës së Letonisë.

Qëllimi kryesor i trajnimit ishte njohja me rregullat e Rregullativës së Përgjithshme të 
Bashkimit Evropian (GDPR 2016/679 OJ L 119, 04.05.2016), e cila ka të bëjë me mbrojtjen e 
të dhënave personale dhe aspektet e ndryshme për implementimin e saj nga ana e shteteve-
anëtare. Kjo Rregullativë i mbron të drejtat dhe liritë themelore të personave fi zikë, dhe veça-
nërisht të drejtën e tyre të mbrojtjes së të dhënave personale.

Në organizim të Këshillit të Evropës, në Mal të Zi u mbajt konferenca me temë: “Paran-
dalimi i trajtimit jonjerëzor nga ana e policisë: ballafaqimi me sfi dat të cilat rezultojnë nga akt-
gjykimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe institucionet e tjera pranë “Këshillit 
të Evropës”, në të cilën mori pjesë Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska 
Mustafa dhe këshilltari i zyrës së Avokatit të Popullit.

Konferenca ndërkombëtare trajtoi më shumë çështje, në mesin e të cilave edhe trajtimin 
jonjerëzor nga ana e policisë gjatë kryerjes së autorizimeve policore. Së këtejmi, u dërgua me-
sazh i fuqishëm për zero tolerancë për trajtimin johuman dhe jonjerëzor nga ana e nëpunësve 
gjatë zbatimit të ligjit. 

Në prezantimin e saj në konferencë, znj. Bajramovska Mustafa u përqendrua në punën e 
zyrës së Avokatit të Popullit dhe e prezantoi Mekanizmin e ri për Kontroll Civil të Policisë.

Në organizim të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut (АОМ), dhe me mbështetjen 
e institucionit të Ombudsmanit të Turqisë, në muajin tetor në Ankara u realizua vizita studimore 
e përkushtuar për të drejtat e fëmijëve migrantë, e cila mundësoi shkëmbimin e informatave 
dhe gjendjeve midis përfaqësuesve të vendeve-anëtare të AOM të cilat ishin pjesë të vizitës, në 
kuadër të vizitës studimore u vizituan më shumë Qendra të cilat u ofrojnë ndihmë dhe mbrojtje 
migrantëve në Turqi. 

Kah fundi i muajit tetor, Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti mori pjesë në takimin e Vlorës, 
Shqipëri bashkë me homologët e tij, Ombudsmanin e Republikës së Kosovës, z. Hilmi Jashari 
dhe Ombudsmanin e Republikës së Shqipërisë Erinda Balanca. Në takim morën pjesë edhe për-
faqësuesit e Komisioneve për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Përndryshe, në këtë takim të tretë (dy takimet e para u mbajtën në Republikën e Maqedon-
isë së Veriut dhe në Republikën e Kosovës), u nënshkrua Marrëveshja për bashkëpunim midis 
institucioneve të Ombudsmanit dhe anëtarëve të Komisioneve për Parandalimin dhe Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, qëllimi i të cilëve ishte ngritja e nivelit të bashkëpunimit midis institucioneve, 
në interes të mbrojtjes më të madhe të të drejtave të qytetarëve.

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në punëtorinë me titull: “Duke e Hulumtuar 
Rolin e Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut në Ndërtimin e Paqes”, e cila në organi-
zim të Rrjetit Evropian të Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) u mbajt 
në Zagreb, R. e Kroacisë, në muajin nëntor të vitit 2019.

Punëtoria kishte për qëllim ta hulumtojë marrëdhënien midis të drejtave të njeriut dhe 
ndërtimin e paqes, si dhe ta shqyrtoj rolin që institucionet e të drejtave të njeriut do të mund 
ta kenë në këtë fushë. Përmes shembujve të ndryshëm të marra nga vendet Evropiane dhe më 
gjerë, u diskutuan strategji dhe qasje të ndryshme për ndërtimin e paqes në shoqëritë konfl ik-
tuale, ruajtjen e qëndrueshme të paqes, si dhe ndërtimin dhe fuqizimin e besimit midis palëve 
të përfshira me konfl ikt në shoqëritë post-konfl iktuale, roli i arsimit dhe rëndësia e fushatave 
për ngritjen e vetëdijes tek qytetarët për paqe dhe zgjidhjen paqësore të konfl ikteve.

Në muajin tetor u mbajt edhe takimi tematik i Rrjetit të Ombudsmanëve të Fëmijëve të 
Evropës Juglindore - CRONSEE. Takimi iu përkushtua të drejtave të fëmijëve migrantë, dhe i 
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njëjti u mbajt në Tiranë, Shqipëri ku mikpritës ishte institucioni Ombudsman i Republikës së 
Shqipërisë. Avokati i Popullit mori pjesë me ekipin e tij me çrast kishte edhe prezantim.

Po atë muaj, në Podgoricë, Mali i Zi në organizim të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 
në Evropë (OSBE), u mbajt konferenca rajonale e trupave për barazinë e rajonit të Evropës 
Juglindore, në të cilën me përfaqësues të tij mori pjesë edhe institucioni Avokati i Popullit. 

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional mori pjesë në konferencën me rastin 
e 30 vjetorit të formimit të Komitetit për Parandalimin e Torturës e cila u mbajt në Strasburg, 
Francë.

Konferenca shërbeu si forum për shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira gjatë 
shqyrtimit dhe monitorimit të rekomandimeve nga raportet e mekanizmave parandalues na-
cional me theks mbi të drejtën e avokatit në orët e para të ndalimit policor.

Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut (АОМ) në Rabat, Marok organizoi trajnim për 
institucionet anëtare të tij me titull pune: “Veprimi sipas parashtresave me iniciativë person-
ale”. Në këtë sesion pune, në të cilin mori pjesë Avokati i Popullit, u shqyrtua mundësia për vep-
rimin sipas lëndëve me iniciativë personale si mekanizëm për përmirësimin e shërbimit publik.

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Rrjetit Ev-
ropian të institucioneve nacionale për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI), e cila u mbajt në Bruksel, 
Belgjikë, më datë 13 dhe 14 nëntor të vitit 2019 në të cilën u shkëmbyen rezultatet e arritura 
gjatë vitit 2019, rezultatet e buxhetit të realizuar, sfi dat me të cilat është përballur Rrjeti gjatë 
vitit, por u informua edhe për aktivitetet e parashikuara për vitin 2020.

Çdo vit, nga fundi i muajit nëntor, Komisioni Evropian organizon seminar juridik i cili këtë 
vit iu përkushtua mosdiskriminit dhe barazisë gjinore. Si edhe gjatë viteve paraprakë ashtu 
edhe gjatë këtij viti, seminari juridik u nda në më shumë punëtori kushtuar mbrojtjes së të 
drejtave të kategorive më vulnerabile të shoqërisë, personave transgjinorë, ndalimit të diskri-
minimit, të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara të Kombeve të Bashkuara etj. 

Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM) bashkë me Këshillin e Evropës dhe 
Komisionerin për Administratë dhe Mbrojtjen të Drejtat e Njeriut në Qipro organizoi konferencë 
në Nikozi, Qipro në të cilën u prezantuan parimet për mbrojtjen dhe promovimin e institucion-
eve të Ombudsmanëve “Parimet e Venecias”, të miratuara në mbledhjen e 118-të plenare në 
Venecia, Itali në muajin mars të vitit të njëjtë. Këto parime dhe rregulla, duhet të jenë baza për 
atë se si duhet të rregullohet një institucion i Ombudsmanit.   

Në konferencën e rregullt ndërkombëtare, të cilën çdo vit e mban Komisioneri i Lartë për 
të Drejtat e Njeriut të Federatës Ruse në Moskë, mori pjesë edhe institucioni i Avokati i Popullit 
me përfaqësues të vet. 

Këtë vit në konferencë u diskutua për të drejtat e qytetarëve në rajonin Euroaziatik, si dhe 
për gjendjen me mbrojtjen e të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe personave pa shtetësi. 
Dita e punës së konferencës përfundoi me miratimin e Rezolutës përkushtuar mbrojtjes së 
të drejtave të personave nga rajoni Euroaziatik me fokus mbi shkëmbimin e informatave dhe 
praktikave më të mira midis Institucioneve të Ombudsmanëve të Rajonit, si dhe veprimit dhe 
zbatimit të aktiviteteve të përbashkëta në drejtim të mbrojtjes më të madhe të të drejtave dhe 
lirive të njeriut. 



WWW.OMBUDSMAN.MK 151

RAPORT VJETOR

Në organizim të Institucionit Ombudsman për të Drejtat e Njeriut të Bosnjë e Hercegovi-
nës, si dhe me mbështetjen e OSBE, në Banja Lukë u mbajt konferenca e titulluar si: “Mbrojtja 
e mjedisit jetësor – roli i Ombudsmanit”, në të cilën mori pjesë Zëvendës Avokati i Popullit Dr. 
Jovan Andonovski. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësuesit e rrjetit të Ombudsmanëve nga 
fusha e mjedisit jetësor të Bosnjë e Hercegovinës, Kroacisë, Sllovenisë, Serbisë, Malit të Zi 
dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore përkatëse të ven-
dit mikpritës, komunitetit akademik dhe organizatat joqeveritare të cilat merren me çështjen 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në konferencë u miratua dhe u nënshkrua e ashtuquajtura 
Deklarata e Banjallukës për pjesëmarrje të ombudsmanëve në fushën e mjedisit jetësor dhe të 
drejtave të njeriut.

Zëvendës Avokatja e Popullit znj. Vaska Bajramovska Mustafa dhe këshilltarja shtetërore 
Vjollca Rushaj, morën pjesë në Forumin e gjashtë Rajonal për sundimin e së drejtës në Evropën 
Juglindore, i cili u mbajt në Dubrovnik, Republika e Kroacisë në organizim të Qendrës AIRE dhe 
Civil rights defenders.

Qëllimi i këtij Forumi ishte të promovohet implementimi i Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut në nivel nacional, të stimulohet bashkëpunimi rajonal në kushte të zhvillimit të 
vazhdueshëm të sundimit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut dhe të ndihmohet në procesin 
e integrimit të rajonit në BE.

Në organizim të institucionit Mbrojtës i Qytetarëve të Republikës së Serbisë, në Nish, në 
muajin nëntor u mbajt konferenca rajonale kushtuar fuqizimit të kapaciteteve të institucioneve 
dhe përafrimit të Institucioneve të Ombudsmanit deri tek qytetarët. Pjesëmarrje aktive në këtë 
konferencë kishte Zëvendës Avokati i Popullit Dr. Jovan Andonovski. Konferenca ishte forum 
për shkëmbimin e qëndrimeve dhe pikëpamjeve lidhur me çështjet me interes të institucion-
eve, ndërsa në mesin e të cilave statusi i pakicave në Serbi, monitorimi i pavarur i aktiviteteve 
të cilat ndërmerren sa i përket parandalimit të trafi kimit me qenie njerëzore, si dhe fuqizimi i 
kapaciteteve të institucioneve të Ombudsmanit në përputhje me Parimet e Venecias. 

BASHKËPUNIMI NË RAJON
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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 60 1,74

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 5,75 170 4,92

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 70 2,03

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 27,33 639 18,51

Prokuroria 63

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 3,67 159 4,60

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 9,69 282 8,17

Çështje të banimit 34 1,13 57 1,57 89 2,2 65 1,53 57 1,31 76 2,01 36 0,85 42 0,95 48 1,27 11 0,34 35 1,01 17 0,49

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 2,23 106 3,07
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 4,11 146 4,23

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 22 0,64

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 4,42 246 7,12

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 3,79 185 5,36

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 18 0,52

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 4,80 137 3,97

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 5,06 188 5,44

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 6,65 367 10,63

Entet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese 

347 9,55 395 9,77 352 5,27 278 6,4 247 6,53 274 6,45 257 5,84 198 5,25 264 8,19 247 7,14 267 7,73

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 24 0,70

AP si mik i gjykatës 5 9,26
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 54 1,56

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 7,61 228 6,60

Gjithsej: 3022 100 3632 100 4043 100 4256 100 4346 100 3780 100 4249 100 4403 100 3775 100 3223 100 3458 100 3453 100

2019
PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA     

2017201620142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2018

 Pasqyra nr.1

Në vitin raportues Avokati i Popullit veproi për gjithsej 4.705 parashtresa, nga të cilat 
3.453 nga periudha raportuese, ndërsa 1.252 të tjera janë bartur nga viti paraprak.

Numri më i madh i parashtresave 2.158 u dorëzuan personalisht nga parashtruesit në 
zyrat e Avokatit të Popullit, përmes postës 605, postës elektronike 313, përmes ueb-faqes 268, 
përmes paraqitjes me telefon 70, përmes telefaksit 2, ndërsa 37 parashtresa u formuan sipas 
iniciativës personale.

Avokati i Popullit e vazhdoi praktikën për pranim dhe biseda të drejtpërdrejta me qytetarët 
në zyrën në Shkup, si dhe në zyrat në: Manastir, Kërçovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Stru-
micë, me ç’rast qytetarët i paraqitnin problemet, mendimet dhe perceptimet e tyre për vep-
rimin dhe raportin e organeve/institucioneve ndaj tyre. Në këtë kontekst, një numër i madh i 
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Nga numri i përgjithshëm i parashtresave të pranuara në vitin 2019, numri më i madh 
1.455 ose 42,14% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e shërbimeve dhe institu-
cioneve publike, 1.104 ose 31,97% kanë të bëjnë me cenimin e të drejtave nga ana e pushtetit 
qendror, në 356 parashtresa ose 10,31% janë cenime të të drejtave nga ana e pushtetit lokal, 
në 215 parashtresa ose 6,23% janë cenime të të drejtave nga ana e personave juridikë, në 25 
parashtresa ose 0,72% kishte cenim të të drejtave, si nga pushteti qendror ashtu edhe nga 
ai lokal, ndërsa në 298 parashtresa ose 8,63% parashtruesit e parashtresave janë ankuar për 
cenimin e të drejtave nga subjekte tjera.

Foto nr.1

298

14551455

356

215

1104

25

Tjera

Shërbime dhe institucione publike

Pushteti lokal

Persona juridikë

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Grafi ku nr.1

qytetarëve u këshilluan për mundësitë juridike për realizimin e të drejtave të tyre para organ-
eve administrative dhe organeve të tjera. 

Zyra e Avokatit të Popullit në Shkup trajtoi 2.104 parashtresa, zyra në Manastir trajtoi 
329, në Tetovë 340, në Kërçovë 240, në Kumanovë 183, në Strumicë trajtoi 167 dhe në Shtip 
90 parashtresa.
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 

60 1 6 53 20 3 2 2 1 25

Autorizime policore 170 1 1 8 213 104 17 1 2 1 4 84

Gjendje civile dhe punë tjera të 
rendit 70 1 12 58 11 12 3 2 1 1 25 3

Jurisprudenca 639 2 12 636 223 95 5 11 3 1 2 18 276 2

Prokuroria 63 6 57 31 5 1 2 18

Mbrojtja dhe siguria sociale 
159 2 2 155 34 63 19 2 1 5 29 2

Marrëdhëniet e punës 282 3 1 15 321 100 23 2 1 1 194

Çështje të banimit 17 1 1 63 5 1 1 55 1

Mbrojtja shëndetësore 106 4 1 100 16 9 45 5 25

Sigurimi pensional dhe invalidor 
146 2 163 57 25 3 5 73

Arsimi, shkenca 20 1 24 7 8 9

Kultura dhe sporti 2 2 2

Të drejtat e fëmijëve 246 9 12 244 68 5 1 7 2 1 158 2

Urbanizmi dhe ndërtimi 185 2 12 270 70 12 1 1 1 7 178

Mjedisi jetësor 18 1 1 17 4 2 1 1 9

Financat 137 2 6 133 64 19 6 2 2 39 1

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
188 13 184 73 15 1 8 87

Të drejtat e konsumatorëve 367 1 2 7 408 193 46 3 9 1 4 1 8 141 2

Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 

267 1 12 10 254 7 31 8 1 1 2 204

Persona me nevoja të veçanta
24 2 7 14 3 1 2 8

AP si mik i gjykatës 5 2 3 1 2

Të drejtat zgjedhore 54 8 45 9 36

Të tjera 228 3 1 15 634 69 28 4 3 377 1 149 3

GJITHSEJ: 3453 17 37 158 4051 1169 421 15 122 10 18 386 70 1824 16

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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PËRKATËSIA ETNIKE

 Pasqyra nr.2



158

AVOKATI I POPULLIT

 Pasqyra nr. 3
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2018 3490 1212 34,73 477 13,67 16 0,46 91 2,61 7 0,20 12 0,34 9 0,26 73 2,09 1577 45,19 16 0,46

2019 2227 1169 52,49 421 18,90 15 0,67 122 5,48 10 0,45 18 0,81 386 17,33 70 3,14 1824 81,90 16 0,72

17,76 5,24 0,22 2,87 0,25 0,46 17,07 1,05 36,72 0,26%  e rritjes

PËRKATËSIA ETNIKE 

V
iti

 

PASQYRA
sipas vitit të parashtruesve të parashtesave të cilët e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike 

Maqedonas Shqiptarë Serbë Romë 
Maqedonas 
myslimanë Boshnjakë

G
jit

hs
ej

Vlleh Turq Të tjerë

Nuk e kanë 
deklaruar 

përkatësinë 
etnike 

Nga numri i përgjithshëm i parashtruesve të parashtresave 54,97% ose 2.227 qytetarë e 
kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, ndërsa 1.824 ose 45,03% nuk e kanë deklaruar, e që 
krahasuar me vitin paraprak është gjendje përafërsisht e njëjtë. Së këtejmi, numri më i madh 
i qytetarëve, të cilët janë deklaruar si maqedonas 1.169 ose 52,49%, 421 ose 18,90% janë 
pjesëtarë së bashkësisë etnike shqiptare, 386 ose 17,33% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike 
vllehe; 122 ose 5,48% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike rome; 70 ose 3,14 % janë pjesëtarë 
të bashkësisë etnike turke; 18 ose 0,81% janë prononcuar si boshnjakë; 16 ose 0,72% janë 
pjesëtarë të bashkësive të tjera etnike, 15 ose 0,67% janë serbë, ndërsa numri më i vogël i 
parashtresave 10 ose 0,45% janë qytetarë parashtrues të cilët janë deklaruar si maqedonas-
myslimanë.

Krahasuar me vitin e kaluar shënohet rritje e numrit të qytetarëve të cilët e kanë deklaruar 
përkatësinë e tyre etnike të çdo bashkësie etnike e që në mënyrë evidente shihet tek pjesëtarët 
e bashkësisë etnike maqedonase dhe vllehe.

Sipas vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave 
janë nga parashtruesit nga Shkupi, përkatësisht 1.473, pastaj vijojnë parashtresat e parash-
truesve nga: Tetova, Manastiri, Kërçova, Kumanova, Strumica, Shtipi, Velesi dhe nga mjediset 
e tjera më të mëdha urbane, si dhe nga shtete të tjera. 
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Pasqyra nr.4

Qyteti viti 2018 viti 2019 Qyteti/Shteti viti 2018 viti 2019
Berovë 5 5 Ohër 59 51

Manastir 303 297 Pehçevë 1 4

Bogdanci 4 1 Prilep 57 63
Vallandovë 3 2 Probishtip 11 12
Veles 89 53 Radovish 14 13
Vinicë 5 7 Resnjë 8 7

Dibër 7 11 Shkup 1558 1473
Dellçevë 10 19 Strugë 26 42

Demir Hisar 7 7 Strumicë 137 150

Demir Kapi 1 Sveti Nikollë 11 17
Dojran Tetovë 259 348
Gjevgjeli 27 12 Shtip 96 64

Gostivar 37 52 Austri 1

Kavadar 45 29 Shqipëri 1

Kërçovë 178 192 Bosnje dhe Hercegovinë 1 1

Koçan 22 33 Gjermani 1
Kratovë 15 9 Kosovë 1 1

Kriva Pallankë 22 25 Serbi 1 4

Krushevë 5 6 SHBA 1 1

Kumanovë 187 177 Turqi 2

Makedonska Kamenicë 3 6 Hungari 1
Makedonski Brod 30 13 Francë 1

Mavrovë 5 Suedi 1
Negotinë 13 7 Nuk është zgjedhur qyteti 

ose shteti 197 228

3458 3453

P A S Q Y R A 

E PARASHTESAVE TË PRANUARA

GJITHSEJ:

SIPAS QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

Edhe gjatë këtij viti raportues, si edhe gjatë vitit paraprak, numri më i madh i parash-
tresave janë nga fusha e jurisprudencës 639 ose 18,51%; pastaj pasojnë parashtresat e të 
drejtave të konsumatorit 367 ose 10,63%; nga marrëdhëniet e punës 282 ose 8,17%; nga 
institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese 267 ose 7,73%; nga fusha 
e të drejtave të fëmijëve 246 ose 7,12%, nga fusha pronësore-juridike 188 ose 5,44%; nga 
urbanizmi dhe ndërtimi 185 ose 5,36%; nga fusha e mbrojtjes së të drejtave gjatë autorizi-
meve policore 170 ose 4,92%; nga mbrojtja sociale 159, përkatësisht 4,60%; nga sigurimi 
pensional dhe invalidor 146 ose 4,23%; nga fi nancat dhe puna fi nanciare 137 ose 3,97%; nga 
mbrojtja shëndetësore 106 ose 3,07%; nga gjendjet civile dhe punë të tjera të brendshme 70 
ose 2,07%; nga prokuroria 63 ose 1,82%; nga mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 60 ose 1,74%; nga të drejtat zgjedhore 54 ose 1,56%, nga fëmijët dhe personat me 

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 60 59 15 75 1 50 24 7 15 2 72 3

Autorizime policore 170 221 129 299 1 1 152 2 70 19 50 1 6 224 75

Gjendje civile dhe punë 
tjera të rendit 70 70 44 114 1 51 5 34 12 20 2 1 88 26

Jurisprudenca 639 648 498 1137 2 639 8 413 92 316 5 1057 80

Prokuroria 63 63 63 38 8 8 1 46 17

Mbrojtja sociale 159 157 47 206 2 145 2 33 27 3 3 177 29

Marrëdhëniet e punës 282 336 86 368 3 1 248 10 57 40 15 2 316 52

Çështje të banimit 17 64 9 26 1 23 1 1 25 1

Mbrojtja shëndetësore 106 101 20 126 4 50 68 19 49 118 8

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 146 165 40 186 110 4 63 60 2 1 176 10

Arsim dhe shkenca
20 25 5 25 17 1 3 3 2 21 4

Kkultura dhe sporti 
2 2 2 2 0 2 0

Të drejtat e fëmijëve 246 256 12 258 9 97 8 139 32 105 2 1 242 16

Urbanizmi dhe ndërtimi 185 282 55 240 2 187 2 24 19 4 1 214 26

Mjedisi jetësor 18 17 6 24 1 1 13 1 5 2 3 20 4

Financat 137 139 53 190 2 105 1 78 72 2 4 182 8

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

188 197 34 222 160 1 35 28 6 1 2 195 27

Të drejtat e konsumatorëve 367 415 39 406 1 2 333 3 44 38 6 381 25

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 267 264 58 325 12 239 24 40 33 6 1 302 23

Persona me nevoja të 
veçanta 24 21 7 31 2 15 17 8 6 3 29 2

AP si mik i gjykatës 5 5 5 3 0 3 2

Të drejtat zgjedhore 54 53 4 58 25 31 2 29 56 2

Të tjera 
228 649 91 319 3 1 246 2 31 19 9 3 3 3 279 40

GJITHSEJ: 3453 4209 1252 4705 16 37 2948 74 1218 532 655 31 4 5 10 4225 480
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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 31.12.2019
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Pasqyra nr. 5
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuatMosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuatMosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat

Autorizime policore

Gjendje civile dhe punë tjera të renditGjendje civile dhe punë tjera të renditGjendje civile dhe punë tjera të rendit

JurisprudencaJurisprudencaJurisprudenca

ProkuroriaProkuroriaProkuroria

Mbrojtja socialeMbrojtja socialeMbrojtja sociale

Marrëdhëniet e punësMarrëdhëniet e punësMarrëdhëniet e punës

Çështje të banimitÇështje të banimitÇështje të banimit

Mbrojtja shëndetësoreMbrojtja shëndetësoreMbrojtja shëndetësore

Sigurimi pensional dhe invalidorSigurimi pensional dhe invalidorSigurimi pensional dhe invalidor

Arsimi  dhe shkencaArsimi  dhe shkencaArsimi  dhe shkenca

Kultura dhe sportiKultura dhe sportiKultura dhe sporti

Të drejtat e fëmijëveTë drejtat e fëmijëveTë drejtat e fëmijëve

Urbanizmi dhe ndërtimiUrbanizmi dhe ndërtimiUrbanizmi dhe ndërtimi

Mjedisi jetësor

Financat dhe dogana

Marrëdhëniet pronësore-juridikeMarrëdhëniet pronësore-juridike

Të drejtat e konsumatorëve
Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-

korrektuese
Të drejtat zgjedhore

AP si mik i gjykatës

Fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuar

Parashtresat e pranuara sipas fushave

2019

Grafi ku nr. 2

aftësi të kufi zuara 24 ose 0,70%; nga arsimi dhe shkenca 20 ose 0,58%; nga mjedisi jetësor 
18 ose 0,52%, marrëdhëniet e banimit 17 ose 0,49%, AP si mik i gjykatës 5 ose 0,14%, nga 
kultura dhe sporti 2 ose 0,06%; si dhe nga fusha të tjera për të cilat janë pranuar 228 ose 
6,60% parashtresa.

Në krahasim me të dhënat nga viti 2018 në vitin raportues vihet në dukje rritja për 50% 
e numrit të parashtresave të parashtruara nga fusha e të drejtave të fëmijës, të drejtave të 
konsumatorit dhe të drejtave zgjedhore, ndërsa në pjesën e fushës së banimit ka rënie prej 
më shumë se 50%.
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VEPRIMI 

Nga gjithsej 4.705 parashtresa sipas të cilave është vepruar në vitin 2019, procedura ka 
përfunduar për 4.225 ose në 89,80% raste, ndërsa për 480 parashtresa ose 10,20% procedura 
është në rrjedhë. (Foto nr.2)

Nga 4.225 parashtresa të përfunduara, në 697 ose 16,50% raste nuk është hapur proce-
durë, në 3.454 ose 81,75% raste është hapur procedurë, ndërsa në 74 ose 1,75% të rasteve 
Avokati i Popullit pas parashtrimit të pyetjeve nga qytetarët, dhe pas analizimit të rregullativës 
juridike u jepte këshillë juridike, dhe i drejtonte në zgjidhjen e problemeve të tyre, dhe në këtë 
mënyrë edhe realizimin e të drejtave të tyre. (Foto nr.3)

Foto nr. 2 Foto nr. 3

89,80%

10,20%

Parashtresa të përfunduara  - 89,80%

Parashtresa të mbetura në punë  -10,20%

16,50%

81,75%

1,75%1,75%1,75%

Nuk është hapur procedurë - 16,50%
Është hapur procedurë - 81,75%
Këshillë juridike - 1,75%

Nga 697 parashtresa për të cilat nuk është hapur procedurë, në 351 ose 50,36% raste 
Avokati i Popullit nuk është kompetent për veprim, ndërsa në218 ose 31,28% raste nuk bëhet 
fjalë për cenimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Pastaj, në 74 ose 10,62% raste par-
ashtresa nuk ka qenë e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar parashtresën, në 
23 ose 3,30% raste në rrjedhë e sipër ka qenë procedura gjyqësore, në 9 raste ose 1,29% nga 
veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit, në 5 lëndë ose 0,72% bëhet 
fjalë për raste më pak të rëndësishme të cilët edhe pas përfundimit të analizës nuk do të mund 
të jep rezultate adekuate, në 1 lëndë ose në 0,14% bëhet fjalë për keqpërdorim të të drejtës 
së parashtrimit të parashtresës, ndërsa në16 ose 2,30% raste ishin anonime, në të cilat në 
të shumtën e rasteve manifestohet pakënaqësi nga gjendje të caktuara, ose vihet në dukje 
cenimi i një të drejte konkrete, ndërkohë që nuk theksohet e dhëna për organin dhe personin 
e drejta e të cilit është cenuar, e as të dhëna për kontakt eventual për kërkesë për plotësimin 
e parashtresës. (Foto nr..4) 
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Foto nr. 4

Foto nr. 5
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Në rrjedhë e sipër është procedura gjyqësore - 3,30%

Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -
1,29%

 Nuk është kompetent për veprim - 50,36%

Num bëhet fjalë për cenimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore -
31,28%

Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar
parashtresën -10,62%

Bëhet fjalë për rast më pak të rëndësishëm i cili edhe pas analizës
së kryer nuk do të mund të jep rezultate përkatëse -0,72%

Keqpërdorim i së drejtës së paraqitjes së parashtresës - 0,14%

Parashtresa anonime - 2,30%Parashtresa anonime - 2,30%Parashtresa anonime - 2,30%

86,81%86,81%86,81%

3,79%3,79%

4,28%

2,16% 2,73% 0,22%
Pas përfundimit të procedurës sipasPas përfundimit të procedurës sipasPas përfundimit të procedurës sipas
parashtresës AP nuk konstatoi cenime të tëparashtresës AP nuk konstatoi cenime të tëparashtresës AP nuk konstatoi cenime të të
drejtave kushtetuese dhe ligjore - 86,81%drejtave kushtetuese dhe ligjore - 86,81%drejtave kushtetuese dhe ligjore - 86,81%
Parashtruesi në ndërkohë e ka realizuar tëParashtruesi në ndërkohë e ka realizuar tëParashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të
drejtën e tij - 3,79%drejtën e tij - 3,79%drejtën e tij - 3,79%

Parashtruesi nuk ka shprehur interesim përParashtruesi nuk ka shprehur interesim përParashtruesi nuk ka shprehur interesim për
udhëheqjen e  mëtutjeshme të procedurës -udhëheqjen e  mëtutjeshme të procedurës -udhëheqjen e  mëtutjeshme të procedurës -
4,28%4,28%4,28%
Gjatë procedurës sipas parashtresës,Gjatë procedurës sipas parashtresës,Gjatë procedurës sipas parashtresës,
parashtruesi ka ngritur procedurë gjyqësore -parashtruesi ka ngritur procedurë gjyqësore -parashtruesi ka ngritur procedurë gjyqësore -
2,16%2,16%2,16%
Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën  -
2,73%

Parashtruesi ka ndërruar jetën dhe
trashëgimtarët e tij nuk kanë kërkuar vazhdimin
e procedurës - 0,22%

Nga 3.454 lëndë të përfunduara për të cilat Avokati i Popullit mori veprime, në 1.187 ose 
34,37% konstatoi cenim të të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe intervenoi me qëllim të evitimit 
të cenimeve, përkatësisht realizimit të të drejtave të qytetarëve-parashtruesve. Së këtejmi, në 
2.267 ose 65,63% pas masave dhe veprimeve të ndërmarra për shqyrtimin e të dhënave nga 
parashtresa nuk është konstatuar cenim i të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe rrjedhimisht me 
këtë është ndërprerë procedura.

Më saktësisht, në 1.968 ose 86,81% raste procedura është ndërprerë, për shkak se nuk 
është konstatuar cenim i të drejtave, në 97 ose 4,28% parashtruesi  nuk ka shprehur interesim 
për udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës, në 86 ose 3,79% në ndërkohë parashtruesi e 
ka realizuar të drejtën e tij, në 62 ose 2,73% parashtruesi e ka tërhequr parashtresën, në 49 
ose 2,16% gjatë rrjedhës së procedurës sipas parashtresës parashtruesi ka ngritur procedurë 
gjyqësore, ndërsa në 5 ose 0,22% parashtruesi ka ndërruar jetë, ndërsa trashëgimtarët e tij 
nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës. (Foto nr. 5)
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Foto nr. 6

44,82%
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Është vepruar sipas intervenimit të AP  - 44,82%Është vepruar sipas intervenimit të AP  - 44,82%Është vepruar sipas intervenimit të AP  - 44,82%
Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP  - 55,18%Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP  - 55,18%Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP  - 55,18%Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP  - 55,18%Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP  - 55,18%

Nga numri i përgjithshëm i parashtre-
save përfunduara, në 1.187 raste Avokati 
i Popullit konstatoi cenime dhe i ndërmori 
të gjitha veprimet ligjore. Prej tyre, në 532 
ose 44,82% raste, organet e administratës 
shtetërore, organet dhe organizatat e tjera 
me autorizime publike i pranuan inter-
venimet e Avokatit të Popullit, ndërsa për 
655 ose 55,18% raste pas cenimit të kon-
statuar Avokati i Popullit dërgoi rekoman-
dime deri te organi përkatës, i cili nuk u 
pranua, pas çka ndërmori veprime të tjera, 
përkatësisht dërgoi informata dhe raporte 
të posaçme pranë organit më të lartë, 
me ç’rast i shteroi  të gjitha mundësitë.  
(Слика бр.6)

Foto nr. 3
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CENIME TË KONSTATUARA DHE MASA TË NDËRMARRA 
Nga gjithsej 3.454 lëndë sipas të cilave Avokati i Popullit ka hapur procedurë, në 1.219 

ose 35,29% raste janë konstatuar cenime të të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Prej tyre në 
532 raste (43,64%) organet e administratës shtetërore, organet dhe organizatat e tjera me 
autorizime publike i pranuan intervenimet e Avokatit të Popullit, për 31 raste (2,54%) proce-
dura akoma është në rrjedhë, ndërsa në 655 raste (53,73%) (pas konstatimit të cenimit dhe 
pas rekomandimit të dërguar, i cili nuk ishte pranuar, u ndërmorën veprime tjera në formë të 
informatave dhe raporteve të posaçme) Avokati i Popullit i shteroi të gjitha mundësitë ligjore.

Krahasuar me vitin 2018, të dhënat tregojnë se në vitin 2019 ka rritje të cenimeve të 
konstatuara për 5,82%. Nga ana tjetër, analiza e të dhënave në raport me rekomandimet/sug-
jerimet tregojnë zvogëlim për 28,25% në krahasim me vitin 2018 kur përqindja e rekomandi-
meve të pranuara ishte 71,89%.

Shqetëson e dhëna se në 53,73% të rasteve në të cilët janë konstatuar cenime edhe 
Avokati i Popullit intervenoi për eliminimin e tyre për shkak se organet nuk kanë vepruar, për-
katësisht e kanë mbajtur qëndrimin se nuk është kryer cenimi, dhe për këtë Avokati i Popullit i 
shteroi të gjitha mundësitë ligjore dhe në të shumtën e rasteve qytetarët i drejtonte që mbro-
jtjen e mëtutjeshme ta kërkojnënë procedurë gjyqësore. Kjo e vë në dukje faktin se akoma ka 
paqartësi në rregullativën juridike, si dhe mos gatishmëri të personave përgjegjës të bashkëpu-
nojnë me Avokatin e Popullit e që u shkaktojnë dëm qytetarëve në lidhje me respektimin dhe 
realizimin e të drejtave të tyre, siç është rasti i mospranimit të rekomandimeve për cenimin e 
të drejtës për arsim të fëmijëve me status jo të plotë vaksinal, kështu që 200 fëmijë mbetën 
jashtë sistemit arsimor. 

Gjithashtu, në pjesën e jurisprudencës rreth 300 parashtresa u parashtruan nga ana e të 
punësuarve në ShA “OHIS” Shkup, në të cilat u morën veprime nga ana e Avokatit të Popullit, u 
dhanë rekomandime deri te: përmbaruesit, avokatët, drejtorët falimentues dhe organet e tjera, 
nga të cilët pjesa më e madhe, përkatësisht 250 nuk u pranuan. Në 16 raste, pas kërkesës së 
parashtruar për hapjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë penale pranë Prokurorisë 
Themelore Publike Shkup është dërguar përgjigjja se Prokuroria nuk do të hap procedurë penale 

Grafi ku nr. 4

sepse ekziston baza e dyshimit se avokati ka kryer vepër penale – “Keqpërdorim të besimit nga 
neni 252 paragrafi  2 në lidhje me paragrafi n 1 të KP, për të cilën vepër penale ndiqet me padi 
private, për çka Avokati i Popullit i informoi parashtruesit. 
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Gjatë këtij viti raportues numri më i madh i cenimeve të konstatuara ishin nga fusha 
e jurisprudencës 413 raste ose 33,91%, nga të cilat vetëm në 91 raste ose 22,03% është 
vepruar sipas intervenimeve të Avokatit të Popullit. Pastaj vijojnë parashtresat për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve, për të cilat janë konstatuar cenime në 139 raste ose 11,41% nga 
të cilat në 32 raste ose 23,02% janë pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Pastaj, vijo-
jnë parashtresat nga fusha e fi nancave dhe punës fi nanciare, sipas të cilave janë konstatuar 
cenime në 78 raste ose 6,38% prej të cilave në 72 raste ose 92,31% janë pranuar intervenimet 
e Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga fushat e autorizimeve policore janë konstatuar 70 
ose 5,75%, nga të cilat në 19 raste ose 27,14% janë pranuar sugjerimet e Avokatit të Popullit. 
Vijojnë parashtresat për mbrojtjen shëndetësore, sipas të cilave janë konstatuar cenime në 68 
raste ose 5,58% nga të cilat në 19 raste ose 27,94% janë pranuar intervenimet e Avokatit të 
Popullit. Në parashtresat nga sigurimi pensional dhe invalidor janë konstatuar 63 ose 5,17%, 
nga të cilat në 60 raste ose 95,24% janë pranuar sugjerimet e Avokatit të Popullit. Pastaj, vijo-
jnë parashtresat e marrëdhënies së punës, sipas të cilave cenime janë konstatuar në 57 raste 
ose 4,68% nga të cilat në 40 raste ose 70,18% janë pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. 
Në parashtresat nga fusha e të drejtave të konsumatorit janë konstatuar 44 ose 3,61%, nga të 
cilat në 38 raste ose 86,36% janë pranuar sugjerimet e Avokatit të Popullit, pastaj vijojnë par-
ashtresat nga institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, marrëdhëniet 
pronësore-juridike, gjendjet civile, mbrojtja sociale, të drejtat zgjedhore, etj. 

Si rezultat i të dhënave të prezantuara Avokati i Popullit konsideron se ky vit raportues 
duhet ta theksoj bashkëpunimin me Fondin për SPIM, Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe NP 
Ujësjellësi dhe Kanalizimi - Shkup. 
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ORGANIZIMI DHE MËNYRA E PUNËS
Zgjerimi i kompetencave të Institucionit përmes themelimit të Avokatit të Popullit si:
• mekanizëm për kontroll civil të trajtimit të personave me autorizime policore dhe 

pjesëtarëve të policisë së burgjeve, 
• mekanizëm për promovimin, mbrojtjen dhe implementimin e Konventës për të Drejtat 

e Personave me Invaliditet dhe Protokolli Fakultativ ndaj të njëjtit, si dhe 
• veprimi i Avokatit të Popullit si raportues nacional për trafi kimin me qenie njerëzore 

dhe migracionin ilegal e nxiti nevojën për marrjen e veprimeve për harmonizimin e 
akteve për organizimin e brendshëm dhe mënyrën e punës. 

Duke e marrë parasysh se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Ven-
dim për plotësimin e vendimit për KomisioninNacional për Luftë Kundër Trafi kimit me Qenie 
Njerëzore dhe Migracionit Ilegal nr.45-278/1 të datës 22.01.2019, në vitin raportues janë 
bërë ndryshime në Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin e 
fushëveprimit të punës së Shërbimit Profesional, Ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional, 
Seksionevetë veçanta dhe Zyrave të Avokatit të Popullit dhe Rregullores për ndryshimin dhe 
plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin Profesional, Ekip-
in e Mekanizmit Parandalues Nacional, Seksionet e veçanta dhe Zyrave të Avokatit të Popul-
lit, me qëllim që të mundësohet themelimi i Avokatit të Popullit si raportues për trafi kimin me 
qenie njerëzore dhe migracionin ilegal.  

Me ndryshimet dhe plotësimet e akteve juridike për organizimin e punës dhe për sis-
tematizimin e vendeve të punës, Avokati i Popullit plotësisht do të mund t’i përgjigjet asaj që 
është përcaktuar në Konventën e Këshillit të Evropës për marrjen e veprimit kundër trafi kimit 
me qenie njerëzore me të cilën, mes tjerash, kërkohet çdo shtet nënshkrues të caktoj rapor-
tues nacional për luftën kundër trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionin ilegal, i cili me 
pozicionin e tij të pavarur në shoqëri papengesë do të siguroj monitorim efi kas të aktiviteteve 
të cilat i ndërmarrin të gjitha institucionet shtetërore në planin e luftimit të trafi kimit me qenie 
njerëzore.

Rrjedhimisht me këtë, organizimi dhe fushëveprimi i punës së Shërbimit Profesional është 
rregulluar konform kompetencave të Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Ver-
iut, të përcaktuara në Kushtetutën dhe Ligjin për Avokatin e Popullit dhe si njësi të brendshme 
organizative, e përbëjnë 11 njësi, Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, Avokati i Popullit – 
Mekanizëm për kontroll civil dhe 3 - seksione.
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Struktura kualifi kuese, gjinore dhe etnike e të punësuarve:

Mjetet e punës si institucion buxhetor, Avokati i Popullit i siguron nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut. Nga viti 2015 u vlerësua si e nevojshme dhe fi lloi bashkëpunimi me 
UNHCR i cili është akoma aktiv, si dhe përbëhet nga donacioni i mjeteve të nevojshme për 
punë në sferën e migrantëve në shtet konform gjendjes aktuale të viteve të kaluara. Në këtë 
mënyrë, mjetet e donuara nga UNHCR e plotësojnë buxhetin bazë të institucionit në shumë të 
caktuar i cili shfrytëzohet me dedikim për qëllimet e projektit.

MJETET E PUNËS

Me Rregulloren e fundit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e 
vendeve të punës në Shërbimin Profesional, ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, Seksionet 
e posaçme dhe Zyrat e Avokatit të Popullit NPR nr.1720/2 nga data 13.03.2019, janë parashi-
kuar 155 vende pune për kryerjen e detyrave të punës, nga të cilat në muajin dhjetor të vitit 
2019 janë plotësuar 90.

Në vitin raportues, Avokati i Popullit praktikisht i implementoi dispozitat ligjore të vendos 
për punësimin, avancimin dhe themelimin e marrëdhënies së punës në Shërbimin Profesional 
dhe në mënyrë të pavarur të zbatoj procedura për punësim, me ç’rast nga Agjencia për Admin-
istratë u sigurua vetëm mbështetja teknike.

Së këtejmi, me punësimet që i realizuam në gjysmën e dytë të vitit 2019, u ekipua Një-
sia për mbrojtjen e fëmijëve dhe fëmijëve me aftësi të kufi zuara, me një këshilltar shtetëror 
dhe dy këshilltarë, si dhe u punësua një këshilltar shtetëror dhe dy këshilltarë për veprimin e 
Avokatit të Popullit si mekanizëm për kontroll civil. Në fund të vitit 2019 u punësua një këshill-
tar shtetëror dhe një këshilltar me qëllim të realizimit të rolit të fi tuar të Avokatit të Popullit si 
raportues për trafi kimin me qenie njerëzore dhe migracionin ilegal.

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në fund të vitit në institucion është 90 persona, 
përfshirë edhe 10 persona të emëruar-1avokat i popullit dhe 9 zëvendës të tij.

GJENDJA KADROVIKE
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Buxheti bazë i Avokatit të Popullit për vitin 2019 ishte për 19% më i lartë në krahasim 
me buxhetin e vitit 2018. Kjo rritje, në masë të madhe, i referohej hapjes së nën-programeve 
të nevojshme të reja për funksionimin e njësive të veçanta të Institucionit si rezultat i ndryshi-
meve të Ligjit për Avokatin e Popullit.  

Në vitin 2019 u hapën edhe dy nën-programe krahas atij ekzistues të Mekanizmit Paran-
dalues Nacional edhe atë për funksionimin e njësive të mekanizmit për kontroll civil dhe për 
mekanizmin për të drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuara. Mjetet u miratuan 
në shumë të mjaftueshme, por të papërdorura për shkak të ekipimit me vonesë të njësive dhe 
për shkak të adaptimit të personave të punësuar të ri që pritej të ndodhte më herët.

E shprehur në numra, buxheti për Avokatin e Popullit pas tre ridedikimeve të kryera ishte 
83.125.000,00 MKD, MPN nën-programi 800.000,00 MKD, për mekanizmin e kontrollit civil 
janë ndarë 1.184.000,00 MKD, si dhe për mekanizmin për fëmijët dhe personat me aftësi të 
kufi zuara. Gjithsej kishim në dispozicion 86.293.000,00 MKD.

Rebalanci i Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin raportues nuk ka pasur 
ndonjë reagim negativ mbi punën e Institucionit. 

Thënë në përqindje, realizimi i Buxhetit u zhvillua në këtë mënyrë: 66% e Buxhetit të 
Avokatit të Popullit është realizuar për pagat bazë dhe kontributet për sigurim social, 31% për 
mallra dhe shërbime dhe 3% për shpenzime kapitale. 

Buxheti i Programit të Avokatit të Popullit për vitin 2019 u realizua me 86%.
Sa i përket nën-programit të MPN, shënohet rritje në krahasim me vitin 2018 për më pak 

se 300.000,00 MKD. Realizimi, si edhe çdo vjet tjetër është koncentruar në grupin e mallrave 
dhe shërbimeve, ndërsa më i madh është zëri për Shërbime kontraktuese. Në lidhje me Bux-
hetin e aprovuar realizimi është 46%.

Nën-programet për dy njësitë e reja nuk shënuan kurrfarë realizimi siç u theksua më 
lartë, e që ndikoi në realizimin e reduktuar të Buxhetit të përgjithshëm edhe atë në 83%.
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20 Mbetja % AP  -+ % MKC                                                             
% 

MFPAK

401 Pagat bazë 39.174.000,00 34.295.660,00 4.878.340,0 87,55

402
Kontribute për sigurim 
social 14.489.000,0014.489.000,0014.489.000,00 12.988.404,00 1.500.596,0 89,64

40 Paga dhe kompensime 53.663.000,0053.663.000,0053.663.000,00 47.284.064,00 6.378.936,0 88,11

420 Paga dhe shpenzime ditore 2.000.000,02.000.000,0 100.000,0 160.000,0 160.000,0 707.216,0 23.055 1.369.729,0 35,36 23,06 0,00 0,00
421 Shërbime komunale 5.510.000,0 100.000,0 80.000,0 80.000,0 4.314.785,0 29.204 1.266.011,0 78,31 29,20 0,00 0,00
423 Materiale dhe vegla Materiale dhe vegla Materiale dhe vegla 990.000,0 50.000,0 40.000,0 40.000,0 673.495,0 25.000 341.505,0 68,03 50,00 0,00 0,00

424
Riparime dhe mirëmbajtje Riparime dhe mirëmbajtje Riparime dhe mirëmbajtje 
rrjedhëse rrjedhëse rrjedhëse 1.824.000,0 1.374.566,0 449.434,0 75,36

425 Shërbime kontraktuese Shërbime kontraktuese Shërbime kontraktuese 14.940.000,0 500.000,0 864.000,0 864.000,0 13.963.037,0 293.539 1.183.424,0 93,46 58,71 0,00 0,00

426
Shpenzime të tjera Shpenzime të tjera Shpenzime të tjera 
rrjedhëserrjedhëserrjedhëse 1.092.000,0 50.000,0 40.000,0 40.000,0 928.068,0 00 213.932,0 84,99 0,00 0,00 0,00

42 Mallra dhe shërbime Mallra dhe shërbime Mallra dhe shërbime 26.356.000,0 800.000,0 1.184.000,0 1.184.000,0 21.961.167,0 370.798370.798370.798 0 0 4.824.035,0 83,33 46,35 0,00 0,00
464 Transferta të ndryshmeTransferta të ndryshmeTransferta të ndryshme 146.000,0 130.664,0 15.336,0 89,50
46 Gjithsej transfertaGjithsej transfertaGjithsej transferta 146.000,0 130.664,0 15.336,0 89,50

480
Blerja e pajisjeve dhe Blerja e pajisjeve dhe Blerja e pajisjeve dhe 
makinavemakinavemakinave 800.000,0 12.086,0 787.914,0 1,51

483 Blerja e mobileveBlerja e mobileveBlerja e mobileve 160.000,0 99.934,099.934,099.934,0 60.066,0 62,46

485
Investime dhe mjete Investime dhe mjete Investime dhe mjete 
jofinanciare jofinanciare jofinanciare 2.000.000,0 1.999.982,01.999.982,01.999.982,0 18,0 100,00

48 Gjithsej shpenzime kapitaleGjithsej shpenzime kapitaleGjithsej shpenzime kapitale 2.960.000,0 2.112.002,02.112.002,02.112.002,0 847.998,0 71,35 0,00 0,00 0,00

83.125.000,0 800.000,0 1.184.000,0 1.184.000,0 71.487.897,0 370.798 0 0 12.066.305,0 86,00 46,35 0,00 0,00

83,2771.858.695,0

GJITHSEJ GJITHSEJ 

GJITHSEJ GJITHSEJ 86.293.000,0
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Nën zëra Përshkrimi
UNHCR

Buxheti përт 
2019

UNHCR realizimi 
për 2019 Mbetja % 

420 Paga dhe shpenzime ditore 490.000,00 490.000,0 0,0 100,00

425 Shërbime kontraktuese 2.537.656,00 2.168.754,02.168.754,02.168.754,0 368.902,0 85,46

426 Shpenzime të tjera rrjedhëse 240.000,00 231.831,0231.831,0231.831,0 8.169,0 96,60

42 Mallra dhe shërbime 3.267.656,0 2.890.585,02.890.585,02.890.585,0 377.071,0 88,46

Sa i përket bashkëpunimit të adresuar rrjedhës me UNHCR, mbështetja e akorduar fi nan-
ciare në këtë viti ishte në shumë prej 3.267.656,00 dhe e njëjta u shpenzua në 88% duke i 
ndjekur dispozitat e Ligjit për prokurime publike dhe kontratat e lidhura në këtë bazë si edhe 
me personat realizues të projektit. Pjesa tjetër e mjeteve mbetet në dispozicion për shfrytëzim 
në vitin 2020. 75% nga shuma e realizuar ka të bëjë me zërin shërbime kontraktuese, 17% me 
shpenzimet e rrugës dhe ditore dhe 8% me shpenzime tjera rrjedhëse. 
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