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Të nderuar,
Është shumë vështirë të fl itet për të drejtat dhe liritë në 

kushte të pandemisë kur jeta e miliona njerëzve u është ndry-
shuar, ndërsa shtetet u ballafaquan me probleme të papara në 
të gjitha segmentet e jetës. Përjashtim nga kjo nuk ishte as 
shteti ynë, i cili në tremujorin e parë të vitit e fi lloi në gjendje të 
jashtëzakonshme, e cila vetvetiu përfshinte kufi zime në të drejta 
të caktuara të qytetarëve. Megjithatë, ky vendim ishte në drejtim 
të mbrojtjes së shëndetit të popullatës, e që në kushte të këtilla 
të pandemisë është një përparësi. 

Situatat me pandeminë u pasqyrua në punën e institucionit 
të Avokatit të Popullit, si në aspekt të numrit të parashtresave të 
pranuara, ashtu edhe sa u përket të gjitha aktiviteteve të tjera, 
si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Në 
këtë kuptim, mungoi realizmi i fushatave, promovimeve, konfer-
encave dhe hulumtimeve të planifi kuara.

Duke e pasur parasysh faktin se vet gjendja e jashtëza-
konshme bartë rreziqe për shkeljen e të drejtave të njeriut, Avokati i Popullit menjëherë pas 
shpalljes së saj deri te institucionet kompetente dërgoi disa rekomandime, para së gjithash, 
për kategoritë vulnerabile të personave-fëmijëve, personave me aftësi të kufi zuar dhe person-
ave të privuar nga liria. Qëllimi i këtyre rekomandimeve ishte të vihet në pah se gjatë marrjes 
së çfarëdo qoftë vendimesh duhet të kihet parasysh me të njëjtat të mos shkelen liritë dhe të 
drejtat.

Në këtë drejtim është edhe Deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara, z. Antonio Guterresh, i cili paralajmëroi se pandemia i hapi rrugë krizës ekono-
mike dhe sociale dhe se ajo me shpejtësi shndërrohet në një krizë të të drejtave të njeriut. 
Ai në deklaratën e tij potencoi se në kohë pandemie është zvogëluar respektimi i të drejtave 
të njeriut dhe u bëri thirrje qeverive që të jenë më transparente dhe më të ndjeshme si kurrë 
më parë dhe të mbajnë llogari të gjitha masat e vendosura të jashtëzakonshme dhe gjendja e 
jashtëzakonshme të jenë të matura, jodiskriminuese dhe të kenë qëllim dhe kornizë kohore.

Sa u përket gjendjeve me respektimin e të drejtave të njeriut sipas fushave, përsëri pjesa 
më e madhe e parashtresave kanë të bëjnë me jurisprudencës, më saktësisht me punën e 
përmbaruesve edhe atë në të gjitha segmentet – bllokimi i llogarive, sekuestrimi i mjeteve të 
cilat janë të kufi zuara, përkatësisht të përjashtuara nga ekzekutimi radhitja e arkëtimit etj. Në 
fushën e marrëdhënieve të punës më së shumti ankesa janë parashtruar në lidhje me pagesën 
e pagave dhe kompensimeve, ndërsa u vërejtën edhe probleme sa u përket të drejtave të kon-
sumatorëve në lidhje me furnizimin me energji elektrike/shkyçjen e amvisërive nga ky sistem, 
e që nga ana tjetër ndikoi mbi realizimin e mësimit tek fëmijët, të cilët për shkak të pandemisë 
mësimin e ndiqnin onlajn. Problemet në fushën e të drejtave të fëmijëve përsëriten edhe në 
këtë vit raportues, konkretisht mosrespektimi i të drejtës së kontakteve-takimeve personale 
me prindin, kujdestarin ose familjarin e afërt, e drejta e ushqimit, gjendje e cila përmes ndry-
shimeve ligjore duhet të zgjidhet, duke e pasur parasysh faktin se ky konstatim, tanimë vite 
me radhë, përsëritet në raportet vjetore të Avokatit të Popullit. Njëkohësisht, një sërë dobësish 
janë konstatuar edhe në mundësimin e së drejtës së fëmijës për arsimim papengesë në kushte 
kur mësimi ndiqej nga distanca.

Ankesat e parashtruara në fushën e mbrojtjes sociale tregojnë se qytetarët, në kushte 
të pandemisë, i realizojnë me vështirësi këto të drejta edhe pse bëhet fjalë për kategorinë e 
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ashtuquajtur kategori vulnerabile, gjendje e palejueshme veçanërisht në kushte të pandemisë. 
Këtu, problemi kryesor ishte pamundësia për realizimin e të drejtës së garantuar të ndihmës 
minimale në bazë të ndryshimeve të përhershme të gjendjes shëndetësore, përkatësisht (mos) 
aftësisë së punës, para së gjithash, për shkak të mos funksionalitetit të Komisionit i cili nuk i 
zgjidhi në kohë lëndët e qytetarëve.

Në sistemin e burgjeve pakënaqësia nga mënyra e sigurimit të mbrojtjes shëndetësore 
dhe trajtimit shëndetësor, si dhe ushqimi në institucionet ndëshkuese korrektuese janë në krye 
të ankesave të cilat dërgohen deri te Avokati i Popullit, ndërsa kthimi i pronës së konfi skuar-
denacionalizimi, si dhe puna e Kadastrës janë dobësitë kryesore në fushën e marrëdhënieve 
pronësore-juridike. Qytetarët me vështirësi i realizojnë të drejtat e tyre edhe në shëndetë-
si, sigurimin pensional-invalidor, urbanizmin dhe ndërtimin, tatimet, ndërsa pakënaqësia për 
shkak të trajtimit të pabarabartë gjatë realizimit të të drejtave, mbi baza të ndryshme edhe më 
tej është i pranishëm.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, vitin e kaluar menjëherë pas shpalljes 
së gjendjes së jashtëzakonshme deri te institucionet kompetente dërgoi rekomandime për vep-
rimin me personat e privuar nga liria, ndërsa gjatë vitit në përputhje me programin e punës i 
vizitoi institucionet (në të cilat ka persona të ndaluar ose persona të privuar nga liria) me qëllim 
të përcaktimit të gjendjeve.

Rekomandime të ngjashme, për realizimin e të drejtave të kategorive-fëmijëve vulnerabil 
dhe fëmijëve me aftësi të kufi zuara në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, u drejtuan edhe 
deri te të gjitha institucionet kompetente, me qëllim që në mënyrë konsekuente të respekto-
hen të drejtat e tyre, por edhe përfshirja e tyre në masat për mbështetje nga ana e pushtetit 
ekzekutiv me ç’rast Njësia për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të 
kufi zuara, në kuadër të të cilit vepron ekipi për monitorimin e implementimit të Konventës për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, në kontinuitet i monitoronte gjendjet, në kushte 
të shpalljes së pandemisë.

Në vitin raportues Avokati i Popullit i realizonte edhe mandatet-mekanizmat e tjerë të ri 
për kontroll civil, dhe raportues nacional për trafi kimin me qenie njerëzore dhe migrantë ilegal, 
ndërsa përmes bashkëpunimit të UNHCR e monitoronte gjendjen edhe me të drejtat e refug-
jatëve.

Kaluam një vit, për shumë çështje krejtësisht të ndryshëm nga vitet paraprak, një vit për-
plot me sfi da, para së gjithash në planin shëndetësor. E gjithë kjo u refl ektua tek të gjithë ne, 
por Avokati i Popullit me të gjitha kapacitetet e tij punoi, veproi, dhe ndërhyri me kohë tek au-
toritetet kompetente me qëllim që t’u ofroj ndihmë të gjithë qytetarëve që kishin nevojë për të.



NIVELI I REALIZIMIT DHE
MBROJTJA E LIRIVE DHE TË
DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS
FUSHAVE
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RAPORT VJETOR 2020

Nëse jeni në moshë mbi 65 vjeçare, dhe nëse jeni person me aftësi të kufi zuar, 
sipas dispozitave të ligjeve ekzistues nuk keni të drejtë për kompensim në para për 
shkak të aftësisë së kufi zuar, përveç nëse këtë të drejtë nuk e keni realizuar deri në 
moshën 65 vjeçare.

Absurd të këtillë konstatoi Avokati i Popullit pasi në adresën e tij arriti parashtresë 
nga një qytetar i cili për shkak të pengesës së moshës (ishte më i moshuar se 65 vjet) 
nuk ka mundur ta realizojë të drejtën për këtë lloj kompensimi në para.

Për tejkalimin e këtij problemi me trajtimin e pabarabartë të qytetarëve në bazë të 
moshës, Avokati i Popullit dërgoi Mendim deri te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, 
në të cilin kërkoi të vlerësohet kjo dispozitë e Ligjit për mbrojtje sociale.

TRAJTIM I PABARABARTË GJATË SHFRYTËZIMIT TË 
KOMPENSIMIT PËR SHKAK TË AFTËSISË SË KUFIZUAR 

Pa qasje në internet dhe pa teknologji me ndihmën e së cilës do ta ndiqnin 
mësimin (kompjuter, tabletë) kishte një numër të madh nxënësish, veçanërisht fëmijë 
nga familje të cilat janë në rrezik social dhe ata të mjediseve rurale, të cilët për shkak 
të pandemisë u detyruan që arsimin e tyre ta ndjekin onlajn. Në mënyrë plotësuese, 
pjesa më e madhe e prindërve nuk kishin mundësi t’u ndihmojnë fëmijëve të tyre në 
përvetësimin e përmbajtjeve mësimore, probleme të cilat do të manifestohen mbi cilës-
inë e nivelit të arsimimit të mëtutjeshëm të tyre.

Këto janë një pjesë e konstatimeve të Avokatit të Popullit, i cili menjëherë pas 
shpalljes së pandemisë dhe mbylljes së shkollave për ndjekje fi zike të mësimit, real-
izoi hulumtim pikërisht në drejtim të përcaktimit sa dhe si nxënësit janë aftësuar për 
ndjekjen e mësimit të ashtuquajtur nga distanca?

Duke e pasur parasysh faktin se tanimë ishte e ditur se edhe viti i ardhshëm shkol-
lor, numri më i madh i nxënësve do ta vazhdonim mësimin onlajn Avokati i Popullit i dër-
goi rekomandim Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Byrosë për Zhvillimin e Arsimit 
se duhet të gjenden zgjidhje sistemore të cilat të gjithë nxënësve do t’u mundësojnë 
ndjekje cilësore të mësimit.

ARSIMIMI NGA DISTANCA, OSE LARG NGA ARSIMI!

NGA PUNA NË VITIN 2020
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 EVN Maqedoni ShA-Shkup, nuk u dëshmua si kompani e përgjegjshme shoqërore 
gjatë kohës së pandemisë, për shkak se ua shkyçte energjinë elektrike familjeve të cilat 
kanë nxënës, dhe të cilat mësimin e ndiqnin onlajn.

Këtë e konstatoi Avokati i Popullit pasi u drejtua familja nga Shkupi, fëmijët e 
të cilëve, për shkak të sjelljes së këtillë të Kompanisë, nuk kishin mundësi ta ndiqnin 
mësimin.

Kompania edhe pas sugjerimit të Avokatit të Popullit se në këtë mënyrë pengohet 
e drejta e garantuar kushtetuese për qasje në arsim për gjithsecilin ngeli në qëndrimin 
se do ta lidhë energjinë elektrike pasi familja ta paguaj borxhin, ndërsa nxënësit u de-
tyruan të gjenden ashtu siç dinë dhe mësimin ta ndjekin në familje tjera.

PËRGJEGJËSIA SHOQËRORE TEK “EVN MAQEDONI” 
DËSHTOI GJATË KOHËS SË PANDEMISË

Avokati i Popullit në vazhdimësi e vë në dukje nevojën për zgjidhje të shpejtë dhe 
efi kase, përkatësisht vendos sipas kërkesave për ndihmë të njëfi shtë në para, duke e 
pasur parasysh domosdoshmërinë për një ndihmë të këtillë të qytetarëve, të cilët presin 
që mjetet t’u ndahen pa prolongim, ose së fundmi të njoftohen në mënyrë përkatëse 
për vendimin e organit nëse ndihma në para do t’u miratohet ose jo.

AJO QË ËSHTË URGJENTE PËR QYTETARIN, NUK ËSHTË 
URGJENTE PËR VETËQEVERISJEN LOKALE DHE QPS

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve të cilat kanë 
denoncuar dhunë familjare, konstatoi raste kur nëpunësit policorë nuk veprojnë në 
mënyrë përkatëse dhe në koordinim me institucionet e tjera, kështu që edhe pse e kanë 
për detyrë të ndërmarrin masa konkrete për mbrojtjen e viktimave në përputhje me 
kompetencat ligjore, një gjë të këtillë nuk e zbatuan. 

Në një pjesë të lëndëve qasja jo serioze ndaj denoncimeve nga ana e nëpunësve 
policorë dhe shqyrtimi/hetimi jo i plotë i pretendimeve për dhunë shpeshherë ka çuar që 
rastet të përfundojnë me vërejtje të shqiptuar verbale ose me paralajmërim me shkrim 
për personat e denoncuar për dhunë, apo, të gjithë bashkë, edhe denoncuesit edhe të 
denoncuarit të marrin dënime për shkeljen e kryer sipas Ligjit për kundërvajtje kundër 
rendit publik dhe qetësisë. 

Avokati i Popullit rekomandon që rastet e dhunës në familje të hetohen seriozisht, 
me ç’rast duke e pasur parasysh se kjo është vepër penale, e që i obligon organet të 
ndërmarrin masa për mbrojtjen e viktimës, dhe konform kësaj të procesuohen nga  or-
ganet kompetente.

QASJA (JO) SERIOZE E POLICISË NDAJ 
DHUNËS NË FAMILJE 
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Kah fundi i vitit të kaluar përfundimisht u tejkalua problemi shumëvjeçar me ako-
modimin e fëmijëve në Entin Edukues-Korrektues – Tetovë (EEK) me lëshimin në për-
dorim të ndërtesës së re në lagjen Volkovia e cila gjendet në afërsi të këtij qyteti. Të 
gjithë 16 fëmijët janë akomoduar në hapësirat e reja bashkëkohore, të ndërtuara sipas 
standardeve ndërkombëtare, të cilat duhet t’i përmbush një Enti këtillë. Në këtë mënyrë 
tejkalohet një problem i madh për këta fëmijë, të cilët që nga viti 2015 ishin akomoduar 
përkohësisht në Institucionin Ndëshkues-Korrektues -Burgu Ohër, i cili nuk përmbushte 
asnjë standard për qëndrimin e këtyre fëmijëve, dhe për çka Avokati i Popullit disa herë 
ka alarmuar, veçanërisht për shkak të faktit se fëmijët mund të vijnë në kontakt me të 
miturit e dënuar.

Por, megjithatë, ndërtimi i EEK-Tetovë nuk do të thoshte se është plotësim i të 
gjitha standardeve për fëmijët. Kështu që, si problem mbeti procesi edukativ arsimor, 
problem për të cilin institucioni e vë në dukje vite me radhë. Avokati i Popullit nuk e 
konsideron si proces arsimor mbajtjen e përkohshme të orëve në lëndët e matematikës, 
gjuhës amtare dhe anglishtes nga ana e mësimdhënësve nga vendbanimet përreth.

Gjithashtu, edhe në objektin e ri nuk është zgjidhur çështja e mbrojtjes shënde-
tësore të fëmijëve, për shkak se edhe në këtë segment ka zgjidhje parciale. Është pu-
nësuar vetëm një infermiere, ndërsa kontrollet mjekësore kryhen dy herë në javë, dhe 
me urgjencë sipas nevojës nga mjekët e qendrës mjekësore në Tetovë.

FËMIJËT NGA ENTI EDUKUESE-KORREKTUESE – TETOVË (QEK)  FITUAN 
NDËRTESË TË RE, POR JO EDHE PROCES KUALITATIV ARSIMOR DHE MBRO-
JTJE SHËNDETËSORE 

Bredhja tre vjeçare në relacionin Prokuroria Themelore Publike Shkup - Prokuroria 
e Lartë Publike, si dhe rreziku nga parashkrimi i veprës penale, ishin arsyet kryesore që 
një qytetar t’i drejtohet Avokatit të Popullit i cili vuri në dukje mosbesimin e skajshëm 
në sistemin juridik.

Përkatësisht, duke fi lluar nga viti 2017 kur është kryer vepra penale, “Vjedhje e 
rëndë” dhe deri në vitin e kaluar, personi edhe pse ka paraqitur kallëzim penal deri te 
Prokuroria Themelore Publike – Shkup, asnjëherë nuk është thirrur të dëshmojë për 
ngjarjen, dhe as nuk ka marrë informacion kthyerës për gjithë rastin. Në sigurimin e 
drejtësisë atij nuk i kanë ndihmuar as ankesat deri te Prokuroria e Lartë Publike, e cila 
deri te PThP disa herë ka dhënë udhëzime se duhet të ndërmerren veprime për zbard-
hjen e gjithë ngjarjes.

Pas “ndërhyrjes” së Avokatit të Popullit dhe veprimit si “mik i gjykatës”, si dhe pas 
këqyrjeve të kryera në dokumentet e paraqitura deri te Prokuroria Themelore Publike - 
Shkup, Prokuroria e Lartë, si dhe Ministria e Punëve të Brendshme, përfundimisht ishte 
ngritur aktakuzë me çka u hap rruga për fi timin e përfundimit gjyqësor të rastit.

ME KËMBËNGULJEN DHE AUTORITETIN E AVOKATIT TË 
POPULLIT DERI TE ZGJIDHJA GJYQËSORE
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Në Burgun Kumanovë nuk janë të aksesshëm metadoni dhe buprenorfi not, si dhe 
nuk ka as trajtim (nën trajtim) për detoksifi kacionin e personave me çrregullime të 
shkaktuara nga përdorimi i substancave (drogave). Nuk ka as antidot për opiate -nalok-
son dhe teste për drogat (substancat), megjithëse ka substanca dehëse të aksesshme 
në mënyrë jolegale, përdorimi i pakontrolluar i të cilave e rrit rrezikun e mbidozimit. 

Një problem i veçantë është se kur pranohen në Burg, nuk kryhen ekzaminimet 
fi llestare nga psikiatri, veçanërisht për personat me çrregullim nga përdorimi i drogës. 
Shumica e këtyre njerëzve tregojnë se ata kishin mendime suicide, ndërsa si një nga 
shkaqet e theksojnë edhe faktin se kanë ngelur pa terapi në Burg.

Kushtet e personave të transferuar nga një burg tjetër të cilët janë trajtuar me 
metadon në një dozë prej 10 ml. dhe/ose më shumë përshkruhen si shumë dramatike. 
Këta persona tregojnë se ata kanë përjetuar kriza të rënda dhe për këtë shkak kanë 
qenë agresiv ndaj të tjerëve, por edhe ndaj vetvetes, duke e dëmtuar vetveten dhe 
duke pasur mendime për vetëvrasje. Ajo që është akoma më shqetësuese është se 
këtyre personave nuk u është ofruar ndihma kur kanë pasur krizë apstinenciale, dhe 
madje asnjëherë nuk kanë pasur mbështetje psiko-sociale, por siç theksojnë ata vet, 
“vetëm janë futur në dhomë me forcë”.

Një pjesë e të burgosurve me çrregullime nga përdorimi i drogës theksojnë se 
kanë vuajtur dhunë psikike, por edhe fi zike dhe atë si nga të burgosurit e tjerë ashtu 
edhe nga sigurimi i burgut.

Duke e pasur parasysh (mos) kujdesin mjekësor dhe trajtimin ndaj këtyre perso-
nave me çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i substancave (drogave) në Burgun 
Kumanovë, AP-MPN shënoi se gjendja e përgjithshme faktike do të mund t’i nënshtro-
het nocionit trajtim çnjerëzor dhe degradues i parashikuar në nenin 3 të KEDNj.

(PA)KUJDESIA MJEKËSORE NDAJ PERSONAVE ME ÇRREGULLIME TË 
SHKAKTUARA NGA PËRDORIMI I DROGAVE NË BURGUN KUMANOVË

Duke e monitoruar gjendjen me trajtimin e fëmijëve në Shtëpitë e vogla grupore 
si formë jashtë institucionale të kujdesit, Avokati i Popullit konstatoi se të përkujdesurit 
e mbrojtur në entet shpeshherë jepen në arratisje.

Duke mos i mohuar masat e ndërmarra nga ana e personave përgjegjës, Avokati 
i Popullit konsideron se organi i kujdestarisë (qendrat kompetente vendore për punë 
sociale) seriozisht duhet t’i hulumtojnë shkaqet e sjelljes së këtillë të përkujdesurve, 
dhe në këtë drejtim të bëhet analiza e këtyre gjendjeve negative dhe gjetja e zgjidhjeve 
më adekuate, me qëllim që fëmijët të mbahen në këto njësi organizative, që të mund 
të punohet me ta nga ana e stafi t plotësisht të ekipuar dhe të trajnuar në mënyrë për-
katëse, me qëllim që të njëjtit të risocializohet dhe integrohen pa probleme në shoqëri.

MËNYRA E RE E KUJDESIT JASHTË-INSTITUCIONAL TË 
FËMIJËVE NUK I NDALOI ARATISJET E TYRE 
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Avokati i Popullit, duke e ndjekur gjendjen me realizimin e të drejtës së fëmijës 
për marrëdhënie dhe kontakte personale të papenguara me prindin me të cilin nuk je-
ton, në kushte të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme e informoi Qeverinë për re-
agimet e prindërve në lidhje me pamundësinë e realizimit të kontakteve të fëmijëve të 
tyre, në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme dhe obligimit për respektimin e masës 
së lëvizjes së kufi zuar. Mes tjerash, alarmoi se gjendja e shpallur e jashtëzakonshme 
shfrytëzohet nga prindërit se me kë fëmija/fëmijët jeton/jetojnë si shkak për t’i kufi -
zuar, përkatësisht të mos e lejojnë realizimin e kontakteve të fëmijëve me prindin me 
të cilin nuk jeton, me çka neglizhohet interesi më i mirë i fëmijës.

Rrjedhimisht me këtë, duke e pasur parasysh përvojën shumëvjeçare dhe kon-
statimin se bëhet shkelje e të drejtave të fëmijës për t’u rritur me dashuri dhe kujdes 
të të dy prindërve, madje edhe kur të njëjtit nuk jetojnë bashkë, Avokati i Popullit re-
komandoi kujdes të shtuar dhe marrje të masave shtesë për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijës, duke sugjeruar se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me 
organet kompetente dhe Qendrat për punë Sociale ta monitoroj rregullisht mënyrën dhe 
dinamikën e jetës dhe rrjedhimisht në mënyrë përkatëse të reagohet për mbrojtjen dhe 
realizimin papengesë të kësaj të drejte të fëmijës. 

VETËM ME APEL NUK U NDIHMOJNË FËMIJËVE TË 
SHIHEN ME DY PRINDËRIT E TYRE 

Këtë, Avokati i Popullit ia rekomandoi drejtorit të shkollës fi llore të Shkupit, pasi 
u njoftua se një fëmijë-nxënës në Shtëpi në grup të vogël, i cili është regjistruar në 
këtë shkollë është transferuar dy herë nga një paralele në një tjetër, ndërsa për herë të 
tretë planifi kohet transferimi i tij në shkollë tjetër. Kuadri, personeli mësimdhënës dhe 
profesional i shkollës u justifi kuan me sjelljen problematike të fëmijës dhe mospasjen 
e efektit të masave për pranimin dhe përshtatjen e tij, kështu që ata konsideruan se 
zgjidhja e vetme është ky fëmijë të transferohet dhe ta ndjek mësimin në shkollë tjetër.

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit fëmija mbeti në shkollën e njëjtë dhe vitin 
shkollor e përfundoi me sukses, por është fakt se ky nuk është rast i izoluar.  Mospranim 
ka edhe tek fëmijët e tjerë me probleme edukative-sociale dhe me nxënësit me sjellje 
të çrregulluar, e që e vë në dukje prezencën e gjendjes jo karakteristike për institucion 
arsimor, kur paraqiten ankesa kundër këtyre fëmijëve, pakënaqësi dhe kërkesa për 
transferimin e tyre në shkolla të tjera, dhe ndërkohë nuk ka programe të veçantë për 
punë dhe për mbështetjen e këtyre fëmijëve. 

MARRËDHËNIA E MËSIMDHËNËSVE, PRINDËRVE DHE NXËNËSVE NDAJ 
FËMIJËVE TË GRUPEVE TË VOGLA TË SHTËPIVE DUHET TË NDRYSHOJË 
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Duke dyshuar se çështja për pagimin e kompensimit si mbrojtës, fshihet në sir-
tarët e Gjykatës së Apelit në Shkup, një avokat kërkoi ndihmë nga Avokati i Popullit. 
Përkatësisht, edhe pse si mbrojtës i kishte takuar kompensimi i shpenzimeve të cilat i 
ka bërë, megjithatë për një kohë të gjatë nuk ka pranuar kurrfarë përgjigje nga gjykata 
për pagesën e të njëjtave.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas ankesës së avokatit konstatoi një situatë 
të palogjikshme – lënda ekzistonte në sistemin elektronik të gjykatës, por jo edhe në 
letër. Pas sqarimit të kësaj pa logjikshmërie, Avokati i Popullit u informua nga Gjykata 
se shpenzimet e kërkuara i ishin paguar avokatit.

NEBULOZA GJQËSORE, LËNDA ËSHTË REGJISTRUAR NË 
FORMË ELEKTRONIKE, POR JO EDHE NË LETËR

Kjo për shkak se FSPI po aq vjet nuk e paguan shumën e papaguar për pjesën 
maqedonase nga pensioni i realizuar i qytetarit të bartësit të huaj të sigurimit pensional, 
në përputhje me Marrëveshjen për Sigurim Social të lidhur midis R.M.V dhe R. të Sllo-
venisë. Përkatësisht, Fondi slloven kërkon nga fondi maqedonas t’i paguhet plotësisht 
pjesa e papaguar e pensionit maqedonas (përse parashtruesi është regjistruar si pen-
sionist në fondin slloven), ndërsa Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor (FSPI nuk 
vepron sipas kërkesave të tyre, dhe në këtë mënyrë parashtruesit të parashtresës plot 
katër vjet i pengohet e drejta për pagesën e plotë të pensionit të pleqërisë.

Avokati i Popullit për problemin konkret ndërmerr veprime ndaj FSPI tanimë disa 
vjet më parë, dhe gjithmonë pranon njoftime se procedura do ta merr rrjedhën për-
katëse, përkatësisht do të bëhet pagesa e plotë e shumës së papaguar, por realisht 
Fondi nuk i ndërmerr masat dhe veprimet kështu që pagesa mbetet në vendnumëro.

NJË QYTETAR 4 VJET NUK KA MUNDUR TA REALIZOJË TË 
DREJTËN PENSIONIT TË PLOTË  

Njëri nga problemet kryesore me të cilët sistemi i burgjeve në RMV ballafaqo-
het është mbrojtja joadekuate shëndetësore për personat e dënuar dhe paraburgosur 
gjë e cila i referohet, para së gjithash, mungesës së personelit të punësuar të rregullt 
mjekësor, mungesës së pajisjeve përkatëse mjekësore, aparateve dhe medikamenteve, 
shpeshherë problemi shfaqet edhe gjatë shoqërimit të personave të dënuar dhe të 
paraburgosur në kontrollet e specializuara mjekësore në institucionet përkatëse shën-
detësore. Duke e pasur parasysh se bëhet fjalë për një konstatim disavjeçar, domos-
doshmërish duhet seriozisht të shqyrtohet problemi dhe i njëjti të zgjidhet urgjentisht 
në nivel më të lartë.

MBROJTJA SHËNDETËSORE JO E PLOTË DHE JOADEKUATE EDHE MË TEJ 
ËSHTË PROBLEM NË INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE
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Duke vepruar në raste specifi ke, dhe në kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarët, 
Avokati i Popullit përcaktoi ankesa në lidhje me ushtrimin e së drejtës për pension in-
validiteti, më saktësisht përcaktimin e të ashtuquajturës pension i përkohshëm deri në 
kontrollin e detyrueshëm.

Lidhur me këtë problem, Avokati i Popullit konstatoi se qytetarët të cilët paraqesin 
kërkesë për lloj të këtillë të pensionit, sipas rregullave të caktuara ligjore të procedurës 
detyrimisht çregjistrohen nga punëdhënësi, përkatësisht u pushon marrëdhënia e pu-
nës.

Megjithatë, duke i pasur parasysh aktet normative të cilat imponojnë që kjo kat-
egori e qytetarëve të kontrollohet çdo vit, shpeshherë në praktikë paraqiten raste në 
lidhje me këtë kontrolle, Komisioni të jep mendim negativ me çka ata vihen në poz-
itë të pa-lakmueshme fi nanciare. Përkatësisht, krahas asaj se mbeten pa pension dhe 
hyjnë në borxhe për t’i kthyer mjetet të cilat i kanë pranuar në emër të pensionit të 
përkohshëm, ata pa kurrfarë faji të tyre praktikisht lihen pa mjete për ekzistencë sepse 
nuk ekziston bazë për kthim në punë.

Sa i përket tejkalimit të këtij problemi, Avokati i Popullit e informoi Qeverinë dhe 
propozoi në kuadër të autorizimeve të ndërmerr masa për ndryshime ligjore me të cilat 
këtyre qytetarëve do t’u mundësoj t’u pezullohet marrëdhënia e punës në rastet kur u 
paguhet pensioni i përkohshëm.

AVOKATI I POPULLIT KONSTATOI ABSURD NË SHFRYTËZIMIN 
E SË DREJTËS SË PENSIONIT TË PËRKOHSHËM 

Lëshimi sistemor (mënyra e azhurnimit të Listës së zgjedhësve), i cili vite me radhë 
në mënyrë të padrejtë mijëra qytetarëve ua shkelte të drejtën e garantuar kushtetuese 
të votës, dhe për të cilin Avokati i Popullit për vite të tëra alarmonte si dhe disa herë ka 
paraqitur raporte të posaçme deri te Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, në vitin 2020 përfundimisht është tejkaluar.

Përkatësisht, me ndryshimet e fundit në Kodin Zgjedhor nga Lista e Zgjedhësve 
tanimë nuk do të fshihen personat të cilëve vlefshmëria e letërnjoftimeve ose doku-
menteve të udhëtimit, do t’u skadojë në periudhën pas shpalljes së zgjedhjeve edhe 
pse të njëjtët në ndërkohë kanë nxjerr dokumente të reja ose i kanë rinovuar të vjetrit. 
Tani të gjithë këta njerëz do të qëndrojnë në Listën e Zgjedhësve, dhe ata nuk do të 
mund të votojnë vetëm nëse në ditën e votimit nuk kanë letërnjoftim të vlefshëm ose 
dokumente udhëtimi.

Në drejtim të implementimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit është edhe 
inkorporimi i detyrimit ligjor për institucionet kompetente, të burgosurve, si edhe të 
atyre të cilët janë në paraburgim, t’u sigurohet informimi në kohë për realizimin e të 
drejtës së zgjedhjes dhe për mundësinë e nxjerrjes së letërnjoftimeve të reja. Konkre-
tisht, konstatimi i Avokatit të Popullit është se 30 deri 50% e personave të cilët janë në 
vuajtjen e dënimit me burg ose janë në paraburgim, nuk kanë mundur të votojnë për 
shkak se nuk janë të regjistruar, përkatësisht nuk gjenden në Listën e Zgjedhësve për 
shkak të mospasjes së letërnjoftimeve të vlefshme. Gjithashtu tani të gjithë personave 
të cilët janë akomoduar në institucione për kujdes jashtë familjar, KShZ e ka për detyrë 
që sipas paraqitjes së tyre t’u sigurojë kushte për të votuar në të njëjtat.

ËSHTË TEJKALUAR LËSHIMI SISTEMOR NË LIDHJE ME 
AZHURNIMIN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE
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Golgota e qytetares nga Shkupi, e cila thuaja se plot katër vjet ka pritur ta pranoj 
aktvendimin nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në lidhje me kërkesën për mar-
rjen e kompensimit në para për ndihmë dhe përkujdesje për person tjetër, përfundoi 
vetëm pasi që iu drejtua zyrës së Avokatit të Popullit.

Kjo histori fi lloi në vitin 2015, kur ajo iu drejtua Institucionit Publik Qendra 
Ndërkomunale për punë sociale për qytetin e Shkupit – Çair për realizimin e të drejtës 
së kompensimit në para për ndihmë dhe përkujdesje të personit tjetër. Së këtejmi, pasi 
është refuzuar nga ana e Qendrës, në vitin 2016 e ka shfrytëzuar të drejtën e ankesës 
deri te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, nga ku thuaja se katër vjet nuk mori 
asnjë përgjigje. Përpjekjet e saj këmbëngulëse nga Qendra të marrë çfarëdo qoftë 
përgjigje për lëndën e saj, kanë qenë të pasuksesshme sepse vazhdimisht i është thënë 
“drejtohuni përsëri ose ejani personalisht”.

Kah fundi i vitit të kaluar, qytetarja iu drejtua Avokatit të Popullit, i cili për këtë 
rast nga Institucioni mori përgjigje kontradiktore dhe absurde. Me qëllim të zgjidhjes 
përfundimtare, Avokati i Popullit e përdori të drejtën ligjore dhe deri te drejtori në fjalë 
përkatësisht Qendra, dërgoi Informacion për pengimin e punës së tij dhe pamundësimin 
e realizimit të të drejtave të palës.

Pas intervenimit, aktvendimi i cili nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ishte 
miratuar që në vitin 2016 dhe me të cilin është refuzuar ankesa e parashtrueses, me 
rregull i është dërguar palës në muajin gusht të vitit 2020, me çka pas katër vitesh i 
është mundësuar në procedurë të mëtutjeshme juridike ta kërkojë realizimin e kësaj të 
drejte.

Për të gjitha parregullsitë e konstatuara dhe lëshimet administrative lidhur me 
këtë rast, mbetet obligimi i personave udhëheqës në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale, t’i ndërmarrin veprimet e nevojshme për përcaktimin e përgjegjësisë përkatëse.

ME NDIHMËN E AVOKATIT TË POPULLIT PAS KATËR 
VJETËSH PALA FITOI AKTVENDIM SIPAS ANKESËS 

Avokati i Popullit konstatoi diskriminim të drejtpërdrejtë mbi bazë të ngjyrës së 
lëkurës dhe përkatësisë etnike tek një person nga Shkupi, ndaj të cilit, me fjalë fyese 
dhe skajshëm përçmuese janë sjell kontrolluesit e Ndërmarrjes së Transportit Publik – 
“Shkup” (NTP) gjatë kontrollit të biletave të transportit. Përkatësisht, ky person u ankua 
se në autobusin e stërmbushur kontrollorët vetëm nga ai kanë kërkuar t’ia kontrollojnë 
biletën, ndërsa pas vërejtjes që ua ka bërë se pse veprojnë në këtë mënyrë ka marrë 
përgjigje, “ashtu duam”.

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit nga udhëheqësia e NTP 
kërkoi të zbatohet procedurë përkatëse për përcaktimin e përgjegjësisë për kontrollorët 
në fjalë, pas çka nga ana e NTP, pas masave të ndërmarra për hulumtimin e rastit është 
pranuar sugjerimi, dhe me vendime individuale të njëjtëve u janë shqiptuar dënime në 
para për parregullsi të kryer disiplinore.

PAS INTERVENIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT ËSHTË SHQIPTUAR DËNIM 
DISIPLINOR PËR TË PUNËSUARIT NË NTP “SHKUP”
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Qëllimi i shtetit që t’u ndihmojë nxënësve të arsimit të mesëm dhe studentëve 
të rregullt më lehtë ta tejkalojnë korona krizën për një numër të caktuar të tyre u 
shndërrua në golgotë për ta siguruar ndihmën e kartave/fi nanciare pagesore. Përkatë-
sisht, edhe pse në përputhje me dispozitat e Urdhëresës përkatëse me fuqi ligjore të 
Qeverisë, të gjithë nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët e rregullt, duhej ta 
marrin kartën pagesore, megjithatë të drejtën e këtillë nuk e realizuan (veçanërisht nga 
Fakulteti Juridik në Shkup).

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave, si dhe në bazë të rrethanave 
të çdo rasti individual, dhe fakteve e provave të siguruara të bashkëngjitura gjatë rrjed-
hës së procedurës, konstatoi gjendje të shkeljes së të drejtave të këtyre personave. 
Konkretisht, thuaja se të gjithë këta persona, të cilët pa diskutim janë nxënës në ar-
simin e mesëm formal ose arsimin e lartë (studentë të rregullt), me moshë prej 16 vjet 
dhe jo më të mëdhenj se 29 vjet në datën e caktuar, Avokati i Popullit nga Qeveria dhe 
institucionet e tjera kompetente (të cilët mes vete e hedhin përgjegjësinë për lëshimet 
në evidencën zyrtare të cilën duhet ta udhëheqin dhe ta azhurnojnë në kohë të duhur), 
nuk pranoi asnjë arsyetim se cilat kushte të Urdhëresë nuk i plotësojnë dhe rrjedhimisht 
me këtë pse nuk duhet të marrin një kartë/fi nanciare pagesore.

Ndërkaq, në rastet kur refuzohen kundërshtimet e këtyre personave, Avokati i 
Popullit konstatoi se kjo është bërë vetëm nga aspekti formal meqë në përgjigjet nuk 
është përfshirë çfarëdo qoftë arsyetimi pse është vepruar në këtë mënyrë, dhe asnjë 
këshillë ligjore për mënyrën, procedurën dhe organet ku ata mund të sigurojnë mbro-
jtje të mëtutjeshme të të drejtave dhe interesave legjitime juridike. Njëherësh, është 
i pamohueshëm fakti se për çdo kundërshtim veçmas nga Sekretariati i Përgjithshëm i 
Qeverisë, nuk janë kryer kurrfarë kontrolle plotësuese përmes subjekteve të cilët i kanë 
përpiluar listat përkatëse të shfrytëzuesve (Ministria e Arsimit dhe Shkencës/shkollat e 
mesme/fakultetet sa i përket përcaktimit të drejtë të rrethanave personat a janë me të 
vërtetë ose jo, nxënës të arsimit të mesëm ose studentë të rregullt.

Padrejtësia nuk eliminohet as me miratimin e Ligjit për mbështetje fi nanciare me 
të ardhura të ulëta, shfrytëzues të pensionit, shfrytëzues të sigurimit social të perso-
nave të moshuar, fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror, artistë dhe persona të tjerë 
të cilët ushtrojnë veprimtari në kulturë, punonjës të fi lmit dhe artistë të estradës për 
shkak se një pjesë e këtyre personave, përsëri nuk u përfshinë në listat për pranimin e 
ndihmës fi nanciare.

STUDENTËT DHE NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME MBETËN 
PA KARTA/PAGESORE/NDIHMË FINANCIARE
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Sjellja johumane, joprofesionale dhe jo transparente e personave zyrtarë të Drej-
torisë për udhëheqjen e librave amzë krijoi precedent absurd-një person i ri i cili e 
mbaron arsimin e mesëm dhe duhet të regjistrohet në fakultet, ende nuk ka certifi katë 
të të lindurve.

Personi T.S. i lindur në vitin 2002 në Shkup në spitalin shtetëror, i cili ka mbaruar 
arsimin fi llor dhe është maturant i shkëlqyeshëm në arsimin e mesëm në Shkup, nuk ka 
certifi katë të të lindurve dhe ende zhvillon betejë të vështirë me vite me Drejtorinë për 
udhëheqjen e librave amzë në Shkup.

Këtë rast Avokati i Popullit, para dy vitesh e vlerësoi si shkelje tejet fl agrante 
të të drejtave themelore të njeriut nga ana e organeve të administratës shtetërore, 
ndërsa për shkak të këtij serioziteti ky rast disa herë ishte publikuar edhe në mjetet e 
informimit publik. 

Për të “zgjidhur” këtë nyjë Gordiane, Avokati i Popullit i përdori të gjitha mekaniz-
mat dhe mjetet në dispozicion të tij sipas ligjit - menjëherë pas marrjes së parashtresës 
në vitin 2018, kur konstatoi shkelje të të drejtave themelore të njeriut të këtij të djali 
të ri, në mënyrë intensive, disa herë, përpara institucioneve kompetente - Drejtoria për 
udhëheqjen e librave amzë  dhe Ministria e Drejtësisë dhe funksionarët e tyre sugjeron-
te se në rastin konkret ka mjaftueshëm prova dhe elemente për regjistrim në Librin e 
amzës të të lindurve. Ai vuri në dukje se djali 19 vjeçar nuk është fantazmë, ai ekziston, 
ka lindur në Shkup ku edhe është shkolluar dhe jeton me prindërit e tij dhe motrën  dhe 
vëllain e tij më të madh të cilët posedojnë dokumente personale dhe shtetësinë e Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, dhe është integruar mirë në shoqëri. Avokati i Popullit 
vuri në pah se rregullat pozitive në Republikën e Maqedonisë së Veriut në asnjë rast nuk 
parashikojnë situatë të mos regjistrimit të fëmijës, madje as si përjashtim, dhe kërkoi 
gjatë regjistrimit të personit të ri të ndiqet  të ndiqet praktika e regjistrimit të motrës 
së tij më të madhe dhe vëllait të tij më të madh.

Përpjekjet, sugjerimet dhe mendimet e Avokatit të Popullit për realizimin e të 
drejtës së regjistrimit të këtij personi në Librin e amzës të të lindurve nuk u pranuan 
nga ana e shërbimeve amzë në Shkup, dhe as nga ana e Drejtorit të Drejtorisë, për çka 
Avokati i Popullit me raport të posaçëm, dy herë e ka informuar ministrin e Drejtësisë, 
si funksionar kompetent të ministrisë nën kompetencën e të cilit është edhe Drejtoria 
për udhëheqjen e librave amzë. Informatat e Avokatit të Popullit të paraqitura deri te dy 
ministrat e drejtësisë (ish-ministri dhe ministri aktual), përkundrazi nuk patën sens për 
zgjidhjen e këtij problemi shumëvjeçarë, përkundrazi hasën në përgjigje burokratike 
dhe paushallë, në stilin se i janë drejtuar Drejtorit për udhëheqjen e librave amzë dhe 
se pas pranimit të përgjigjes Avokati i Popullit do të njoftohet në mënyrë shtesë.

Nga parashtruesi i parashtresës, Avokati i Popullit, u informua se Drejtoria për 
udhëheqjen e librave amzë në Shkup ka miratuar Aktvendim negativ për regjistrimin e 
tij, për çka është bashkëngjitur ankesa deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në 
procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.

Avokati i Popullit edhe në këtë Raport vjetor mbetet në konstatimin se Drejtoria për 
udhëheqjen e librave amzë veçanërisht, Seksioni në Shkup nuk ka kapacitete njerëzore, 
profesionale dhe ekspertë për zbatimin përkatës të ligjeve dhe nuk manifestojnë kur-
rfarë përgatitje dhe orientim shërbyes ndaj realizimit të të drejtave themelore të njeriut 
dhe qytetarëve. Në mënyrë të ngushtë i interpretojnë ligjet dhe nuk janë në gjendje t’i 
zgjidhin rastet specifi ke, duke kërkuar “ligj të posaçëm për çdo rast të veçantë”.

VAZHDON BETEJA SHUMËVJEÇARE E MATURANTIT NGA SHKUPI 
PËR REGJISTRIMIN E TIJ NË LIBRIN AMZË TË TË LINDURVE 
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MBROJTJA DHE SIGURIA SOCIALE

Realizimi i të drejtave të qytetarëve në rrezik social, veçanërisht në kushte të mënyrës së 
re të punës së organeve, për shkak të pandemisë, në këtë periudhë raportuese zhvillohej me 
vështirësi. Qendrat për punë sociale dhe organi i shkallës së dytë për vendimmarrje sipas an-
kesave në lidhje me të drejtat e mbrojtjes sociale dhe sigurisë sociale të qytetarëve, përfshirë 
edhe Komisionin kompetent pranë Fondit për sigurim pensional dhe invalidor nuk mundën në 
afatet ligjore të vendosin sipas kërkesave të qytetarëve, me çka drejtpërsëdrejti u rrezikuan të 
drejtat e qytetarëve në rrezik, dhe u vështirësua gjendja edhe ashtu e vështirë për ekzistencë. 

Në këtë fushë, në periudhën raportuese janë formuar 142 lëndë, ndërsa sipas problema-
tikës së parashtresave të paraqitura në numër më të madh ishin parashtresat për zvarritjen 
e procedurave sipas kërkesave të paraqitura për realizimin e së drejtës së mbrojtjes sociale, 
veçanërisht të drejtës së garantuar minimale mbi bazë të ndryshimeve të gjendjes shëndetësore 
dhe të drejtës së ndihmës dhe përkujdesjes nga person tjetër, ndërkaq ankesa kishte edhe për 
mosrespektimin e afateve ligjore për vendimmarrje sipas ankesës së paraqitur dhe për cenimin 
e së drejtës së sigurisë sociale për personat e moshuar. 

Edhe pse në kushte të shpalljes së pandemisë, megjithatë qytetarët (disa personalisht, 
ndërsa në numër më të madh në rrugë elektronike ose përmes paraqitjes me telefon) kërkonin 
informacione për mënyrën e realizimit të së drejtës së ndihmës në para nga mbrojtja sociale dhe 
sigurimi i shërbimeve sociale, si dhe masa të tjera të përcaktuara me Ligjin për mbrojtje sociale.

Avokati i Popullit, fi ll pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dërgoi Rekomandim 
deri te Qeveria duke e vënë në pah vulnerabilitetin e kësaj kategorie të qytetarëve, me qëllim që 
të merren parasysh gjatë miratimit të çfarëdo qoftë mase të cilat drejtpërsëdrejti ose në mënyrë 
indirekte të mund të ndikojnë në ekzistimin dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve, përkatë-
sisht familjeve/ekonomive familjare në rrezik social. 

Nga ana tjetër, në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit duke 
vepruar sipas parashtresave ndërmerrte masa ndaj qendrave për punë sociale, Ministrisë së 
Punës dhe Politikës Sociale, Komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative 
dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë dhe Fondit për Sigurim Pensional 
dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa në rastet e konstatimit të shkeljes 
së të drejtave sugjeronte, rekomandonte dhe jepte mendime për marrjen e veprimeve dhe 
masave përkatëse, me qëllim të realizimit papengesë të të drejtave të qytetarëve. Aty ku kjo 

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË 

NJERIUT SIPAS FUSHAVE
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ishte e mundur për shkak të masave nga COVID-19, Avokati i Popullit me qëllim të përcaktimit 
të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike sipas parashtresave të parashtruara kryente këqyrje 
të drejtpërdrejta, me çka jo çdoherë mund pati mundësi të kryej këqyrje të plotë në veprimin e 
organit dhe t’i siguronte të gjitha të dhënat, për shkak të mungesës së evidencës përkatëse ose 
për shkak se lënda nuk ka mund të gjendet, ndërsa për shkak të udhëheqjes jo të plotë të evi-
dencës për lëndën/ët, nuk ka mundur as ta përcaktoj se ku dhe në cilën fazë gjendet procedura.

Konstatimi i shënuar në këtë vit raportues është ekipimi i pamjaftueshëm kadrovik dhe 
pajisja teknike në Qendrat për punë sociale e që pasqyrohet në procedimin efektiv dhe efi kas 
sipas kërkesave të shfrytëzuesve të mbrojtjes sociale, ndërkaq një problem i theksuar i cili e 
pengon punën e qendrave për punë sociale është ndryshimi i shpeshtë i personave zyrtarë nga 
njëra qendër në një tjetër. 

Me qëllim të tejkalimit të këtyre problemeve, si dhe me qëllim të sigurimit të mbrojtjes së 
shpejtë dhe efi kase të të drejtave të qytetarëve dhe pranimi i informacioneve të shpejta dhe të 
drejta për rrjedhën e procedurave sipas kërkesave të paraqitura, Avokati i Popullit paraqiti sug-
jerime deri te IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit, me një propozim 
që të gjenden zgjidhje adekuate në lidhje me azhurnimin e lëndëve sipas kërkesave të paraqitura 
dhe tejkalimit të pozitës së pavolitshme sociale të qytetarëve të rrezikuar social, dhe paralelisht 
për problemet e informonte Ministrinë kompetente për Punë dhe Politikë Sociale.

Sa i përket pakënaqësisë së qytetarëve nga vendimet e miratuara të organit të shkallës së 
parë, dhe vënia në dukje se nuk është përcaktuar drejt dhe tërësisht gjendja faktike, Avokati i 
Popullit, duke e pasur parasysh se nuk ka kompetencë t’i shfuqizojë, ndryshojë ose anuloj aktv-
endimet e këtilla qytetarët i këshillonte të paraqesin ankesa deri te organi kompetent i shkallës 
së dytë, ndërsa në rastet kur qytetarët e pranonin këshillën e këtillë e vazhdonte procedurën 
para organit të shkallës së dytë, me sugjerime përkatëse dhe me paraqitjen e provave  me qëllim 
të përcaktimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike dhe realizimit të së drejtës së qytetarit/
ve, të cilët me iniciativë të tij i realizonin të drejtat.

Avokati i Popullit konstatoi problem i cili padyshim zgjatë tanimë një periudhë të gjatë 
kohore, me çka kryhet shkelje e të drejtave të këtyre qytetarëve për shkak se të njëjtit në pe-
riudhë më të gjatë kohore (më shumë muaj, por edhe vjet) nuk mund ta realizojnë të drejtën e 
garantuar të ndihmës minimale, sepse nga ana e Komisionit kompetent për vlerësimin e aftësisë 
së punës pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor nuk bëhen kontrolle dhe për rrjedhojë 
qendrat kompetente për punë sociale nuk janë në gjendje të vendosin për kërkesat e qytetarëve.

Duke vepruar në raste konkrete me të cilët konfi rmohet kjo që u tha më lartë, Avokati i 
Popullit fi llimisht kërkoi një shpjegim dhe informacion nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Inva-
lidor, qendrat lokale kompetente për punë sociale, si dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, 
megjithatë edhe përkundër shumë intervenimeve për  veprim dhe sjelljen e Gjetjes së nevo-
jshme, nga ana e Komisionit kompetent për dhënien e gjetjes dhe mendimit nuk ka ndryshime 
të rëndësishme në këtë drejtim.

Përkatësisht nga ana e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor informoi se për shkak 
të situatës me COVID - 19, dhe duke pasur parasysh që kjo është kategoria më vulnerabile e të 
siguruarve, Komisioni për vlerësimin e aftësisë së punës në interes të gjendjes shëndetësore të 
këtyre të siguruarve nuk është në gjendje të kryejë kontrolle të drejtpërdrejta të parashtruesve 
për ta përcaktuar drejt gjendjen e tyre shëndetësore dhe gjendjen e tyre shëndetësore dhe 
për miratimin e gjetjes, vlerësimit dhe mendimit deri në tejkalimin e gjendjes. Njëherësh, u in-
formua se Komisioni për vlerësimin e aftësisë së punës në përbërjen e dy mjekëve dhe i njëjti 
Komision miraton gjetje, vlerësim dhe mendim për të drejtat e Ligjit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor, si dhe të drejtat nga Ligji për Mbrojtjen Sociale.

Avokati i Popullit për këtë problem paraqiti informacione të veçanta deri te Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale dhe Fondit të Sigurim Pensional dhe Invalidor, duke theksuar se mosvep-
rimi i Komisionit çon në shkeljen e parimit të mbrojtjes sociale, si dhe në pengimin e punës së 
Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Megjithatë, në vend të zgjidhjes 
efi kase për problemin me të cilin padyshim shkelen të drejtat e qytetarëve të cilëve u është 
pamundësuar realizimi i së drejtës së ndihmës duke e pasur parasysh gjendjen shëndetësore, 
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përkatësisht (mos)aftësinë për punë, Ministria e Punës për Punë dhe Politikë Sociale e njoftoi 
Avokatin e Popullit për punë të cilat janë përgjithësisht të njohura, dhe kjo është se me hyrjen në 
fuqi të ligjit për mbrojtje sociale nga muaji maj i vitit 2019, në përputhje me nenin 29 paragrafi n 
6 paaftësia për punë për personat përcaktohet me gjetje, vlerësim dhe mendim nga komisioni 
profesional për përcaktimin e paaftësisë për punë i formuar pranë Fondit për Sigurim Pensional 
dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me ligjin për sigurimin pen-
sional dhe invalidor. 

Rrjedhimisht me këtë, Sektori për mbrojtje sociale shkresën e dërguar nga Avokati i pop-
ullit në të cilën vihet në pah nevoja për ndërmarrjen e masave për zgjidhjen e problemit me të 
cilin ballafaqohen mbi 1000 qytetarë shfrytëzues të mbrojtjes sociale vetëm e ridërgoi në kom-
petencë deri te Sektori për sigurim pensional dhe invalidor. 

Duke e marrë parasysh se nga përgjigjet e paraqitura (nga Fondi për Sigurim Pensional 
dhe Invalidor dhe nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale) Avokati i Popullit nuk mundi të 
përcaktoj se janë ndërmarr masa serioze për tejkalimin e problemit i cili i pengon qytetarët në 
realizimin e të drejtës së përcaktuar me Ligj edhe pse janë në gjendje të rëndë shëndetësore 
dhe materiale. Po ashtu, nuk mund të shihet se i është përkushtuar vëmendje sugjerimeve të tij 
për nevojën nga bashkëpunimi midis këtyre organeve me qëllim që bashkërisht të gjendet një 
zgjidhje më adekuate për tejkalimin e kësaj gjendjeje me Komisionin, në këtë rast pa u shkak-
tuar dëm qytetarëve sa i përket qasjes dhe realizimit të të drejtave të garantuara me Ligjin për 
mbrojtje sociale, e informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Së këtejmi, paraqiti 
Mendim në të cilin shpalosi se padyshim konstatoi shkeljen e të drejtave të qytetarëve për shkak 
të mos funksionimit të organit i cili me ligj është përcaktuar se duhet të sjell Gjetje, vlerësim 
dhe mendim për aftësinë e punës së qytetarëve, e që nga ana tjetër, është e nevojshme që një 
organ tjetër përkatësisht Qendra për Punë Sociale të vendos sipas kërkesës së paraqitur nga 
ana e shfrytëzuesve për ndihmë të garantuar minimale nga neni 29 i Ligjit për mbrojtje sociale. 
Gjithashtu, sugjeroi se për shkak të mosfunksionimit të komisionit kompetent rritet rreziku so-
cial, si dhe varfëria tek grupet vulnerabile të qytetarëve, me çka jo vetëm që nuk janë respek-
tuar afatet ligjore, por edhe nuk është vendosur sipas kërkesave të qytetarëve në një periudhë 
të arsyeshme, edhe pse bëhet fjalë për persona të cilët janë në gjendje të rëndë shëndetësore 
dhe sociale.

Avokati i Popullit, në këtë kontekst, sugjeroi se pa prolongim të ndërmerren masa me qëllim 
të përcaktimit të numrit të saktë të qytetarëve të cilët presin Gjetje, vlerësim dhe mendim me 
qëllim të vazhdimit të procedurës për realizimin e të drejtës së ndihmës së garantuar minimale 
(NGM), dhe rrjedhimisht të gjendet zgjidhje për tejkalimin e gjendjes së këtillë, me këtë rast pa 
shkaktuar dëm tek qytetarët në lidhje me qasjen dhe realizimin e të drejtave të garantuara me 
ligj, përkatësisht pa u bartur përgjegjësia tek njëri, përkatësisht tjetri organ.

Avokati i Popullit kërkoi Qeveria ta shqyrtoj me seriozitet problemin e theksuar dhe pa zvar-
ritje, në përputhje me kompetencat t’i ndërmerr masat e nevojshme me qëllim të tejkalimit të 
problemit dhe realizimit papengesë të të drejtave të qytetarëve.  

Përndryshe, duke vepruar sipas parashtresave në lidhje me të drejtën e sigurisë sociale 
për personat e moshuar, Avokati i Popullit, në disa raste, konstatoi se qytetarëve u janë refuzuar 
kërkesat nga ana e qendrave kompetente për punë sociale për shkak se Ministria e Punëve të 
Brendshme, zyrtarisht përmes rrugës elektronike dërgoi të dhëna të cilat në të vërtetë nuk e 
pasqyrojnë gjendjen reale në lidhje me vendin e përhershëm të jetës së parashtruesve. 

Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit vepronte ndaj qendrave kompetente vendore, dhe 
ndaj Sektorit për punë administrative mbikëqyrëse pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
me sugjerimin që të përcaktohet drejtë periudha e jetesës për ndonjë person të caktuar, dhe 
gjatë dërgesës së kësaj të dhëne deri te qendrat për punë sociale të mos udhëhiqet vetëm nga 
letërnjoftimi i fundit i lëshuar, përkatësisht letërnjoftimi i vlefshëm, për shkak se edhe në këtë 
rast nëse qytetari nuk e ka vazhduar në kohë letërnjoftimin e skaduar, nuk do të thotë se i njëjti 
e ka ndërprerë vendbanimin e përhershëm në shtet. Pas intervenimeve të Avokatit të Popullit një 
numër i caktuar i parashtruesve arritën t’i realizojnë të drejtat e tyre. 

Deri te Avokati i Popullit, edhe pse në numër më të vogël, u parashtruan parashtresa, në 
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të cilat vihej në pah mosveprimi i Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Admin-
istrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë në periudhë më të gjatë, 
dhe pas masave të ndërmarra ka vënë në dukje se organi nuk ka mundur të veproj për shkak të 
dokumentacionit të pakompletuar për të cilin kërkohej dërgimi i dokumenteve nga Qendra kom-
petente për punë sociale. Në rastet e këtilla, veçmas për çdo lëndë, Avokati i Popullit, me qël-
lim të azhurnimit të procedurës me vonesën e dukshme në miratimin e vendimeve të shkallës 
së dytë sipas ankesave të qytetarëve-parashtruesve të parashtesave, në vazhdimësi dërgonte 
sugjerime deri te Qendrat për Punë Sociale, pas çka e vazhdonte procedurën para Komisionit 
kompetent të shkallës së dytë.

• Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
të zbatoj analizë të gjendjeve në Qend-
rat ndërkomunale për punë sociale dhe 
rrjedhimisht me këtë të ndërmerr masa 
për plotësimin e kuadrit të qendrave me 
persona përkatës dhe profesionist si dhe 
teknikisht t’i pajisë me qëllim të kryerjes 
në kohë të duhur dhe papengesa të kom-
petencave ligjore.

• Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në bashkëpunim me Fondin për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor dhe 
Ministrinë e Punës dhe Politikës So-
ciale seriozisht ta marrin në konsideratë 
problemin e punës, përkatësisht numrin 
e anëtarëve të Komisionit për vlerësimin 
e aftësisë së punës dhe pa prolongim, t’i 
ndërmarr masat e nevojshme për tejka-
limin e problemit, për realizimin pa-
pengesë të të drejtave të qytetarëve.

• Të vendoset bashkëpunim efektiv midis 
organeve të shkallës së parë dhe të dytë 
(Qendrat ndërkomunale për punë sociale 
dhe Komisionit Shtetëror për Vendim-
marrje në Procedurën Administrative dhe 
Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në 
Shkallë të dytë) të cilët vendosin për të 
drejtat e qytetarëve nga mbrojtja socia-
le, në mënyrë që të respektohen afatet 
për marrjen e vendimit të parashikuara 
në Ligjin për Mbrojtjen Sociale dhe Ligjin 
për Procedurën e Përgjithshme Adminis-
trative.

• Mos-ekipimi kadrovik, (mos pasja e) 
pajisja/es teknike, si dhe ndërrimet e 
shpeshta të personave zyrtarë nga njëra 
qendër tek qendra tjetër për punë socia-
le, janë shkaqe të shpeshta për veprimin 
jo në kohë sipas kërkesave të qytetarëve 
në rrezik dhe realizimin e të drejtave të 
mbrojtjes sociale.

• Komisioni për vlerësimin e aftësisë së 
punës pranë Fondit për Sigurim Pension-
al Invalidor punon vetëm në një përbërje 
nga dy mjekë, në të cilën përmbajtje 
nuk arrin në kohë të duhur të lëshojë 
Gjetje, vlerësim dhe mendim, e që është 
parakusht për veprimin e mëtutjeshëm 
të qendrave kompetente vendore sipas 
kërkesave të qytetarëve të cilët janë në 
gjendje të rëndë shëndetësore por edhe 
në gjendje të vështirë sociale.

• Mos dërgimi jo në kohë i dokumenteve/
shkresave të nevojshme për vendimmar-
rje sipas ankesës nga ana e Qendrave 
për punë sociale pa bazë e prolongon 
procedurën para Komisionit Shtetëror 
për vendimmarrje në procedurë ad-
ministrative, ndërsa dëmin e pësojnë 
qytetarët.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Realizimi i të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor të qytetarëve është zbatim i 
drejtpërdrejtë i dispozitës kushtetuese për mbrojtjen sociale dhe sigurinë sociale, e bazuar në 
parimet e solidaritetit dhe drejtësisë. Edhe pse bëhet fjalë për të drejtën  ekzistenciale edhe 
krahas funksionimit të sistemit pensional në kushte pandemie, është i pa kontestueshëm kon-
statimi se qytetarët të drejtat e tyre nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor i realizojnë me 
vështirësi, veçanërisht për shkak të kohëzgjatjes së procedurave administrative.

Këtë vit janë parashtruar 109 parashtresa e që është një rënie e lehtë e numrit të par-
ashtresave nga viti paraprak (145). Për më tepër, në numër më të madh janë parashtresat e 
qytetarëve për kohëzgjatjen e procedurës para organeve kompetente, veçanërisht para organit 
të shkallës së dytë, përkatësisht para Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurën 
Administrative dhe Procedurën nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë, por janë shënuar 
edhe gjendje inercie tek Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor gjatë përcaktimit të pensionit 
të pleqërisë të aplikantëve. 

Ngecja, sa i përket veprimit para Komisionit të theksuar dhe Fondit i referohet edhe faktit 
se prezenca e pandemisë e ka penguar funksionimin efektiv të të gjithë sistemit, por  është e 
pamohueshme se realizimi i së drejtës së pensionit ose së drejtës së invaliditetit është çështje 
ekzistenciale e cila nuk duron prolongim. Përndryshe, sa i përket kohëzgjatjes së procedurave 
edhe më tej ndikon kompletimi jo në kohë i dokumentacionit në lëndët për të cilat është zbatuar 
edhe procedura gjyqësore para Gjykatës Administrative. 

Në këto lëndë Avokati i Popullit me intervenime të tij iu drejtua Fondit për Sigurim Pensional 
dhe Invalidor si dhe Gjykatës Administrative në mënyrë që të kompletohen shkresat/dokumentet 
që organi kompetent të ketë mundësi për vendimmarrje të serishme. Në këtë drejtim është e 
patolerueshme që me muaj të kompletohen lëndët, ose për shkak të inercisë së organeve afati 
kohor i përcaktuar me ligj të mos respektohet, përkatësisht të tejkalohet.

Në vitin raportues, duke e parasysh problemin akoma të pranishëm me pensionin e për-
kohshëm të pensionit invalidor Avokati i Popullit formoi lëndë me iniciativë të tij dhe ndërmori 
iniciativë vetjake dhe ndërmerrte veprime si ndaj Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, 
ashtu edhe ndaj Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Konstatimi është se problemi shkakto-
het kur pas kontrollit të kryer mbi bazë të Gjetjes dhe mendimit, Fondi për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor miraton aktvendim me të cilin përcaktohet pension i përkohshëm invalidor, duke e de-
tyruar qytetarin që pas një viti të paraqitet për kontroll ekzaminues. Pas pranimit të aktvendimit 
të këtillë për të ashtuquajturin pension i përkohshëm qytetarit i ndërpritet marrëdhënia e punës 
dhe punëdhënësi e çregjistron atë nga puna. Megjithatë, pas kontrollit ekzaminues, në praktikë 
paraqiten situata të gjetjeve dhe mendimeve negative, të ndryshme nga ai më parë, në bazë 
të të cilit qytetari përkohësisht e ka shfrytëzuar të drejtën, dhe kështu, qytetari i cili e ka fi tuar 
pensionin invalidor, i njëjti i ndërpritet dhe ngarkohet që t’i kthej mjetet e paguara monetare. 
Nga ana tjetër, qytetari nuk mund të kthehet në punë, duke e pasur parasysh se marrëdhënia e 
punës paraprakisht i është ndërprerë mbi bazë të së drejtës së realizuar të pensionit invalidor të 
ashtuquajtur pension i përkohshëm.

Për shkak të kësaj situate për ta tejkaluar këtë dukuri, Avokati i Popullit rekomandoi se 
pas sigurimit të të dhënave nga Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor dhe kryerjen e një 
analize të plotë të problemit dhe pasojave të tij në praktikë, nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale për t’iu qasur ndryshimit të Ligji për Sigurimin Pensional dhe Invalid, i cili u pranua, me 
njoftimin se në një nga ndryshimet e ardhshme në ligj pensioni i përkohshëm do të rregullohet 
më saktësisht.

Këtë vit, parashtresat u paraqitën për realizimin e së drejtës për pension në bazë të zbatimit 
të marrëveshjeve dypalëshe. Në këto lëndë, qytetarët kërkuan ndërmarrjen e veprimeve nga ana 
e Fondit për përllogaritjen e një pjese proporcionale të pensionit për kohën që ata kanë punuan 
jashtë vendit. Në këto lëndë Avokati i Popullit nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
kërkoi në vazhdimësi t’u drejtohet organeve kompetente për pensionim të shteteve të huaja, 

SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR  
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por gjithashtu Avokati i Popullit në lëndët konkrete iu drejtua me lutje lidhur me përshpejtimin e 
procedurave përmes institucioneve të Ombudsmanëve të shteteve të huaja.

Gjithashtu, si edhe në vitet paraprak kishte parashtresa në të cilat  qytetarët kërkonin ndi-
hmë juridike për zbatimin e akteve normative nga fusha e sistemit pensional.

• Të respektohen afatet ligjore për ven-
dimmarrje sipas kërkesave të qytetarëve 
për realizimin e të drejtës së pensionit, 
me azhurnim dhe veprim më efi kas.

• Avancimi i bashkëpunimit dhe komu-
nikimit të organeve kompetente në 
mënyrë që të kompletohet dokumen-
tacioni në lëndët për të cilat duhet të 
miratohet vendim në kohë të duhur. Në 
këtë drejtim do të ishte e dobishme ven-
dosja e një komunikimi elektronik midis 
organeve.

• Qytetarët ngadalë dhe në mënyrë jo-
efi kase i realizojnë të drejtat e tyre nga 
fusha e sigurimit pensional dhe invali-
dorë duke mos i respektuar afatet ligjore 
për vendimmarrje nga autoritetet kom-
petente.

• Për shkak të bashkëpunimit të vështirë-
suar midis organeve, shtyhet veprimi, 
veçanërisht në rastet kur është e nevo-
jshme të kompletohet dokumentacioni, 
përkatësisht është i pranishëm mosbash-
këpunimi midis organeve, e që është 
njëra nga arsyet kryesore të vonesës së 
veprimit.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

Здравствена заштита на граѓаните во изминатата година се остваруваше во услови 
на КMbrojtja shëndetësore e qytetarëve gjatë vitit të kaluar u realizua në kushte të COVID-19, 
kur për shkak të pandemisë sistemi shëndetësor funksiononte në gjendje të jashtëzakonshme. 
Së këtejmi, u shtynë shërbimet shëndetësore të cilat nuk kishin karakter urgjent, përkatësisht 
nuk ishin të kërcënuar me jetë e që gjithsesi u shpreh në numrin e reduktuar të lëndëve nga kjo 
fushë, si dhe e shëndetit të qytetarëve. 

Numri i parashtresave të parashtruara në këtë vit (53) krahasuar me vitin paraprak shë-
noi reduktim të konsiderueshëm (për 50%), megjithatë, problemet me të cilat ballafaqohen 
qytetarët edhe krahas pandemisë së virusi COVID-19, janë pothuajse identike si edhe gjatë 
viteve paraprak. Për këtë shkak, me të drejtë mund të konstatohet se nuk është shënuar hap 
pozitiv në qasjen e të drejtave të mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. 

Me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e Presidentit të shtetit në kushte të 
pandemisë, nga ana e Qeverisë së RMV në kontinuitet u miratuan më shumë Urdhëresa me fuqi 
ligjore për zbatimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore, Ligjit për sigurim shëndetësor dhe Ligjit 
për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive. Gjithashtu, u miratuan edhe një sërë pro-
tokollesh si parakusht i domosdoshëm për funksionimin edhe të sistemit shëndetësor në kushte 
të pandemisë. Miratimi dhe zbatimi i këtyre akteve normative, Avokati i Popullit i ndiqte në bazë 
ditore për çka u përgatitën edhe raporte (interne).

MBROJTJA DHE SIGURIMI SHËNDETËSOR  
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Në këtë kontekst, në punën e Avokatit të Popullit ishin të pranishme disa lëndë që ndër-
lidhen me pandeminë, të cilat kanë të bëjnë me pranimin jo të kohë të aktit për izolim, dhe me 
mbrojtjen e personave të sëmurë kronik dhe qasja e tyre deri në dokumente dhe institucione. 
Në të gjitha këto raste Avokati i Popullit ndërmerrte veprime të pa prolongueshme urgjente dhe 
me mendimet e tij institucioneve kompetente ua sugjeronte nevojën për veprim më efi kas dhe 
më transparent, me qëllim që qytetarët të mos pësojnë dëme për shkak të gjendjes së situatës 
të krijuar të re.

Në lidhje me funksionimin e sistemit shëndetësor në kushte të pandemisë edhe pse, personi 
mjekësor ekzistues në vazhdimësi përpiqej të ofroj mbrojte në kohë të pacientëve, megjithatë 
ky sistem manifestoi dobësi në kapacitetet e pamjaftueshëm hapësinore dhe mungesës së po-
tencialit kadrovik.

Nga ana tjetër në vitin 2020 përsëri parashtroheshin parashtresa për realizimin e të 
drejtave për mbrojtje shëndetësore dhe sigurim shëndetësor lidhur me sigurimin e shërbimeve 
gjinekologjike kryesore shëndetësore dhe participimin, ankesa për përfshirjen e vogël të pa-
cientëve me sëmundje hormonale, etj. 

Përkatësisht, problemi me participimin për shërbime shëndetësore, është i pranishëm 
edhe gjatë viteve të kaluara por këtë vit është karakteristik në rastet kur pacientet (më së 
shpeshti nga bashkësia rome) kanë qenë të angazhuara nga institucionet shëndetësore private 
të paguajnë participim për kontrollet gjinekologjike të cilët shërbime në përputhje me Pro-
gramin për mbrojtje shëndetësore aktive, mbrojtja e nënave dhe fëmijëve janë falas. Gjendja e 
këtillë, e cila vazhdon nga viti në vit i referohet domosdoshmërisë për kontrolle të përforcuara 
nga ana e Fondit për sigurim shëndetësor duke i pasur parasysh pretendimet për arkëtimin e 
paligjshëm që kanë të bëjnë me institucione të njëjta shëndetësore private dhe së këtejmi nëse 
ato kanë marrëveshje për shfrytëzimin e mjeteve nga Fondi, të konfi rmohen gjetjet e arkëtimit 
të paligjshëm, detyrimisht duhet të sanksionohen.

Në këtë kontekst, si edhe gjatë viteve të kaluara Avokati i Popullit konsideron se institu-
cionet kompetente në mënyrë plotësuese duhet t’i përkujtojnë ordinancat gjinekologjike se cilat 
paciente dhe nga cilat shërbime shëndetësore janë të liruara nga participatimi, dhe gjithsesi tra-
jnim plotësues i personelit mjekësor për zbatimin e Programit për mbrojtje aktive shëndetësore 
të nënave dhe fëmijëve do të ishte me dobi të madhe.

Në vitin raportues përsëri nuk funksionoi ordinanca gjinekologjike në Komunën Shuto 
Orizarë, e që si problem Avokati i Popullit e ndiqte me iniciativë vetjake, për çka ndërmori më 
shumë veprime ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe IShP Shtëpia e shëndetit Shkup e cila re-
zultoi me lidhjen e marrëveshjes për qira të hapësirës me specialist gjinekolog si parakusht për 
funksionimin e ordinancës gjinekologjike e cila deri në hartimin e këtij raporti nuk ka fi lluar me 
punë.

Përndryshe, në këtë vit dukshëm ishte reduktuar numri i parashtresave të cilat kanë të 
bëjnë me problemin e kohëzgjatjes së procedurave administrative para Ministrisë së Shënde-
tësisë dhe shërbimeve rajonale të Fondi për Sigurim Shëndetësor, megjithatë problemet me 
dërgesën e lëndëve midis institucioneve kompetente edhe më tej janë të pranishme. Në këto 
lëndë pas konstatimit për veprim joefektiv vazhdimisht sugjerohej nevoja për veprim efi kas dhe 
efektiv, për shkak se mbrojtja shëndetësore nuk duron prolongim. 

Avokati i Popullit veproi edhe ndaj dy lëndëve të paraqitura nga Shoqata e Qytetarëve, 
edhe atë nga Asociacioni për fi brozë cistike të RMV dhe Shoqata e prindërve të fëmijëve me së-
mundje endokrinologjike – Rast, dhe në përputhje me pretendimet nga parashtresat angazho-
hej për rritjen e numrit të pacientëve të cilët janë përfshirë me trajtim mjekësor në klinikat 
përkatëse me sugjerim deri te institucionet kompetente (klinikat dhe Fondi për Sigurim Shën-
detësor) për planifi kim më të mirë dhe realizim të mjeteve fi nanciare.

Gjithashtu, nevojitet të theksohet se edhe këtë vit, për shkak të veprimit jo në kohë sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit u hartua Raport i posaçëm dhe i është dërguar Qeverisë së 
RMV me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve dhe angazhimit të organeve të veprojnë pa pro-
longim, ndërsa për masat e ndërmarra të njoftohet Avokati i Popullit në afat sa më të shkurtë 
të mundshëm.
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• Nevojitet përgatitja e dokumentit strategjik 
për funksionimin e sistemit shëndetësor në 
kushte të pandemisë dhe epidemisë nga 
përmasa më të mëdha, me çka në mënyrë 
përkatëse do të planifi kohen kapacitetet 
hapësinore, ndërsa rrjedhimisht me këtë 
edhe ekipimi përkatës dhe fuqizimi profe-
sional i kuadrit.

• Fondi për Sigurim Shëndetësor ta përforco-
jë kontrollin e institucioneve shëndetësore 
private gjinekologjike në lidhje me arkëti-
min e participimit për shërbime shëndetë-
sore të cilat janë falas dhe mbulohen me 
mjetet e Fondit.

• Ministria e Shëndetësisë, një orë e më 
parë, tërësisht ta përmbyllë projektin për 
funksionimin e serishëm të ordinancës 
gjinekologjike në komunën Shuto Orizarë.

• Për shkak të situatës me pandeminë, u 
shfaqën disa dobësi të sistemit shënde-
tësor, veçanërisht në mungesën e kapa-
citetit hapësinor në institucionet shën-
detësore dhe në aspektin e potencialit të 
personelit.

• Rastet e arkëtimit të pabazuar të 
mjeteve në para nga ana e institucioneve 
private shëndetësore gjinekologjike për 
kontrolle gjinekologjike dhe analiza labo-
ratorike që janë falas e vënë në dukje 
nevojën për marrjen e masave urgjente 
për zgjidhjen e këtij problemi.  

• Ordinanca gjinekologjike në Shuto 
Orizarë përsëri nuk funksionoi, kështu që 
pacienteve nga kjo komunë iu pamundë-
sua shfrytëzimi i të drejtave të garan-
tuara të mbrojtjes shëndetësore gjatë 
shtatzënisë.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

TË DREJTAT E FËMIJËS

Pandemia e shkaktuar nga virusi COVID-19 dhe zbatimi i masave të domosdoshme mbro-
jtëse për luftimin e saj nga data 18 mars të vitit 2020 tërësisht e ndryshoi mënyrën e jetës në 
të gjitha fushat, e që drejtpërsëdrejti ndikoi edhe në pozitën dhe mirëqenien e fëmijëve. 

Në kushte të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme ishte e domosdoshme të monitoro-
het mënyra me të cilën sigurohet kujdesi për fëmijën, realizimi i të drejtës së marrëdhënieve 
personale dhe kontakteve me prindin me të cilin nuk jeton, si kryhet mbrojtja e fëmijëve nga 
dhuna, si në kushte të reja realizohet e drejta e arsimit dhe mbrojtjes shëndetësore, e drejta e 
pushimit dhe kohës së lirë, nëse dhe në çfarë mënyre është siguruar ndihma profesionale dhe 
mbështetja e fëmijëve në rrethana stresuese, përkatësisht si t’u sigurohet fëmijëve realizimi i 
të gjitha të drejtave të tjera.

Avokati i Popullit, në këtë periudhë raportuese veproi gjithsej sipas 148 parashtresave 
(111 në fushën e të drejtave të fëmijës dhe 37 në fushën e të drejtave të  personave me af-
tësi të kufi zuara) dhe përmes Njësisë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave 
me aftësi të kufi zuara i monitoronte gjendjet me realizimin e të drejtave të fëmijës, fëmijë/
persona me aftësi të kufi zuara, ndërsa duke e marrë parasysh vulnerabilitetin e tyre sugjeronte 
se të njëjtit duhet të jenë të mbrojtur, të garantuar dhe të realizuar, madje edhe në kushte të 
gjendjes së jashtëzakonshme. 

Për më shumë, menjëherë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në shtet, Avoka-
ti i Popullit i dërgoi Qeverisë disa Rekomandime të cilët kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve 
dhe personave me aftësi të kufi zuara si kategori vulnerabile të qytetarëve, dhe realizimin e 
këtyre të drejtave në kushte të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme. Duke i përkujtuar 
organet kompetente për obligimin të cilin e kanë ndaj fëmijës, e që rezulton nga Konventa për 



27www.ombudsman.mk

RAPORT VJETOR 2020

Në vitin raportues, përsëri, numri më i madh i parashtresave lidhur me të drejtat e fëmi-
jës u referoheshin të drejtës së kontakteve personale të fëmijës me prindin me të cilin nuk 
jeton ose me familjarë të afërm. Për cenimin e kësaj të drejte të fëmijës është intervenuar për 
gjithsej 46 parashtresa, nga të cilat shumica e tyre ishin paraqitur nga ana e baballarëve (edhe 
atë 24 parashtresa), ndërsa 15 parashtresa ishin paraqitur nga nënat. Mbrojtje të të drejtës së 
kontaktit me fëmijën kërkuan edhe anëtarët e tjerë të familjes. Statistika për këto parashtresa 
tregon se këtë të drejtë nuk kanë mundur ose me vështirësi e kanë realizuar rreth shtatëdhjetë 
fëmijë (të moshës deri në 18 vjet).

Në këtë kontekst dobësia e sistemit u bë veçanërisht vizibile në kushte të shpalljes së 
gjendjes së jashtëzakonshme në shtet për shkak të virusit korona, kur u shpeshtuan paraqitjet 
dhe reagimet e prindërve në lidhje me pamundësinë për të realizuar kontakte me fëmijët e 
tyre. Avokati i Popullit e informoi Qeverinë me njoftimet se për shkak të vendosjes së orës 
policore, lëvizja e kufi zuar e qytetarëve, përfshirë edhe fëmijët, u pamundësohet realizimi i 
së drejtës së fëmijës që të realizoj marrëdhënie personale dhe kontakte të drejtpërdrejta me 
prindin me të cilin nuk jeton.

Edhe pse nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale apelohej që prindërit të 
bashkëpunojnë në realizimin e të drejtës së fëmijës, në praktikë një numër i madh i prindërve, 
tanimë disa muaj nuk mundën t’i realizonin kontaktet e drejtpërdrejta personale, me fëmijët 
e tyre (takime) me fëmijët e tyre për shkak të mosbashkëpunimit të prindit tek i cili fëmija i 
është dhënë për kujdesje. Përkatësisht, në këto raste gjendja e shpallur e jashtëzakonshme u 
shfrytëzua si shkak për kufi zimin e kontakteve të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton, mos 
shpërndarja e informacionit në lidhje me gjendjen e fëmijës dhe ngjashëm me çka prindi tjetër 
(i cili nuk jeton me fëmijën) detyrohet të kërkojë informacione nga mjeku amë i fëmijës/jëve, 
e që padyshim është në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës. 

Në institucionet për përkujdesje, u ndaluan vizitat e fëmijëve. 
Avokati i Popullit i përshëndeti apelet e organeve kompetente për bashkëpunim të ndërsjellë 

të prindërve në kontest të realizimit të kontakteve të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton. 
Megjithatë, përvoja dhe konstatimet shumëvjeçare të Avokatit të Popullit për shkeljen e të 
drejtës së fëmijës të rritet me dashuri për kujdes nga ana e të dy prindërve, madje edhe kur 
të njëjtit nuk jetojnë bashkë, fi tohet përshtypja se njëri prind e keqpërdor situatën në drejtim 
të parandalimit të fëmijës të realizojë kontakte personale me prindin tjetër, me arsyetimin se 
vepron në mënyrë parandaluese mbi rreziqet e mundshëm për shëndetin e fëmijës, e që ishte 
në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës. 

Duke e pasur parasysh situatën e krijuar Avokati i Popullit rekomandoi rritje të kujdesit 
dhe marrjen e masave shtesë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës. Në këtë kontekst Ministria 
e Punës dhe Politikës Sociale sugjeroi që përmes qendrave kompetente vendore rregullisht ta 
monitorojnë mënyrën dhe dinamikën e realizimit të së drejtës së marrëdhënieve personale dhe 
kontakteve të drejtpërdrejta të fëmijës me prindin me të cilin nuk jetoj dhe rrjedhimisht me 
këtë të ndërmerren veprime të nevojshme. Sa u përket prindërve të cilët janë pamundësuar 
në realizimin e së drejtës së kontakteve personale me fëmijën/fëmijët për shkak të vendosjes 
së kufi zimeve dhe lëvizjeve të kufi zuara Avokati i Popullit rekomandoi t’u mundësohet t’i mar-
rin fëmijët dhe t’i kthejnë tek prindërit me të cilët jetojnë në përputhje me aktvendimet për 
kontakte, si dhe me respektimin e protokolleve për sigurimin e standardeve higjienike dhe 
standardeve tjera të mbrojtjes.

Të drejtat e fëmijës në familje 

të Drejtat e Fëmijës dhe Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara për sig-
urimin, respektimin dhe realizimin e të drejtave të këtyre personave, Avokati i Popullit sugjeroi 
se madje edhe në kohë krize, përkatësisht pandemie, obligimi i organeve është ta shqyrtojnë, 
përkatësisht ta kenë parasysh se si një masë e caktuar do të ndikojë tek fëmijët edhe mbrojtja 
e interesit të tyre më të mirë. 
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Së këtejmi, në lidhje me këtë të drejtë të fëmijës parashtresat pranë Avokatit të Popul-
lit në pjesën më të madhe janë parashtruar nga prindërit të cilëve fëmija nuk u është besuar 
për kujdes dhe edukim, edhe nga familjarë të tyre të afërt, me ç’rast, si edhe gjatë viteve të 
kaluara kryesisht shprehet pakënaqësia nga Qendrat kompetente për punë sociale, duke e 
vënë në dukje pasivitetin, përkatësisht ndërmarrjen jo në kohë të masave dhe veprimeve për 
mundësimin e fëmijës, që të ketë marrëdhënie dhe kontakte papengesa me të dy prindërit. 
Shpeshherë, në parashtresa vihej në dukje edhe subjektiviteti dhe njëanshmëria e veprimit të 
ekipeve profesionale, ndërsa pamundësia e Qendrave për punë sociale t’i tejkalojnë problemet 
e këtilla, veçanërisht realizimi i pasiguruar i aktvendimeve për takim të miratuara nga ana e 
tyre akoma më shumë e rriti revoltin dhe pakënaqësinë tek parashtruesit. Në lidhje me këtë që 
u tha më lartë, në 17 raste është kërkuar intervenim në lidhje me punën e IP Qendra Ndërko-
munale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit, 4 parashtesa kanë të bëjnë me Qendrën për punë 
sociale Shtip, nga 3 ankesa kanë të bëjnë me Qendrën për Punë Sociale në Kërçovë, Ohër dhe 
Radovish, nga 2 parashtresa për Qendrën për Punë Sociale Strumicë, Strugë, Veles, dhe Prilep, 
dhe nga 1 parashtresë për Qendrën në Manastir dhe Kumanovë.

Në përgjigjet e ankesave të këtilla nga ana e ekipeve profesionale është raportuar se janë 
ndërmarrë veprimet e nevojshme procesuale, me konstatimin se problemet (mos bashkëpun-
imi midis partnerëve, marrëdhënie të larta konfl iktuale, refuzimi i bashkëpunimit nga ana e 
prindit dhe ngjashëm) janë akoma të pranishme dhe se edhe më tutje ndërmerren veprime. Në 
të shumtën e rasteve, Avokati i Popullit e përfshinte IP Enti për veprimtari sociale për kryerjen 
e mbikëqyrjes mbi punën profesionale të qendrave, ndërkohë që kërkohej intervenim edhe 
nga Sektori për mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e ligjeve dhe akteve tjera normative nga 
fusha e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale.  

Konstatimet gjatë mbikëqyrjes së organeve kompetente, në disa nga këto raste për gjend-
jet e pa konfi rmuara faktike ose zbatimin e parregullt të ligjit lënë hapësirë për dyshimin e ka-
paciteteve profesionale të Qendrave të veprojnë dhe vendosin në interes më të mirë të fëmijës. 
Në këtë drejtim, Avokati i Popullit është i mendimit se është e nevojshme të respektohen të 
drejtat e fëmijës të jetë me dy prindërit, në përputhje me mendimin e fëmijës dhe interesit 
të tij më të mirë, dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm të Ministrisë kompetente me qendrat 
kompetente vendore për punë sociale me qëllim të parandalimit të pasojave të dëmshme mbi 
fëmijët gjatë shfaqjes së rezistencës për takime me prindin me të cilin nuk jeton. Është fakt 
se tanimë disa vjet me radhë problemet në lidhje me këtë të drejtë të fëmijës janë të njëjta, 
të pandryshuara, e që vihet në dukje reforma e domosdoshme në legjislacionin familjar, (Ligji 
për familjen) ku janë rregulluar çështjet më të rëndësishme për fëmijën, dhe në të cilin ligj 
akoma nuk është rregulluar në mënyrë eksplicite interesi më i mirë i fëmijës si parim themelor 
gjatë miratimit të vendimeve nga organet kompetente të cilët duhet t’i mbrojnë të drejtat dhe 
interesin më të mirë të fëmijës/jëve.  

Procedimi i gjithsej 21 parashtresave për mbrojtjen e të drejtës së arsimimit të fëmi-
jës Avokati i Popullit nga përmbajtja e parashtesave, si dhe nga monitorimi në kontinuitet të 
gjendjeve në këtë fushë konstatoi se problemet për të cilat kërkohej intervenime kanë të bëjnë 
me numrin më të madh të fëmijëve në procesin arsimor. Përkatësisht, pandemia e COVID-19 
imponoi që në vitin shkollor 2019/2020 mësimi të vazhdojë nga distanca, i cili vazhdoi edhe 
në gjysmën e parët të vitit shkollor 2020. Që në fi llim të realizimit të mësimit onlajn, mësimi 
nga distanca i shfaqi dobësitë e tij. Institucionet arsimore nuk ishin përgatitur sa duhet për 
mësim në distancë, munguan standardet e zhvilluara për e-nxënie si dhe platforma nacionale 
për mbështetjen për nxënie në distancë në arsimin fi llor dhe të mesëm. Së këtejmi, më të godi-
tur nga kjo gjendje ishin nxënësit, veçanërisht ata të mjediseve rurale, nxënësit e familjeve 
të rrezikuara, si dhe nxënësit me aftësi të kufi zuara, ndërkaq, për të cilat tanimë akoma më 

E drejta e arsimit
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shumë ishin potencuar problemet ekzistuese në mësimxënien me të cilët të njëjtit ballafaqo-
hen. 

Avokati i Popullit që në fi llim rekomandoi që Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si edhe 
organet e tjera kompetente në sferën e arsimit dhe edukimit të fëmijëve, në vazhdimësi ta 
monitorojnë mënyrën e mësimit përmes internetit, me qëllim që të sigurohen garanci për in-
teraksion midis nxënësve dhe mësimdhënësve. Së këtejmi, sugjeroi ndërmarrjen e masave 
për sigurimin e mbështetjes së nevojshme për fëmijët dhe familjet të cilat kanë kufi zime apo, 
të cilat nuk kanë qasje deri te teknologjia ose interneti, apo nuk kanë mbështetje përkatëse 
prindërore, të gjenden zgjidhje alternative të akseshme me qëllim që të kenë dobi nga udhë-
zimet dhe mbështetja të cilën e ofrojnë mësimdhënësit, me çka do të parandalohet gjendja e 
pabarazisë midis fëmijëve. 

Rrjedhimisht me këtë, në muajin korrik të vitit 2020 paraqiti mendim deri te Ministri i 
Arsimit dhe Shkencës duke e vënë në dukje nevojën për gjetjen e zgjidhjeve sistemore për 
tejkalimin e problemeve të lartpërmendura, përmes një platforme mësimore të hartuar mirë 
me përmbajtje mësimore të zhvilluar nga çdo lëndë mësimore, në të gjitha gjuhët mësimore 
dhe për çdo moshë të nxënësve, me përmbajtje mësimore të zhvilluara shtesë për nxënësit me 
aftësi të kufi zuara.

Për më tepër, ai vuri në dukje nevojën për një metodologji të përshtatshme duke ofruar 
udhëzime specifi ke për mësimdhënësit për vlerësimin objektiv dhe monitorimin e progresit 
të nxënësve, duke siguruar mbështetjen e nevojshme për familjet në rrezik shoqëror, si në 
drejtim të mjeteve të nevojshme teknologjike dhe pajisjeve për mësimin në distancë, ashtu 
edhe në mbështetjen e tyre në përvetësimin dhe zhvillimin e aftësive dixhitale me të cilat do të 
mund t’u ndihmojnë fëmijëve të tyre.

Avokati i Popullit i përkujtoj autoritetet t’i vizitojnë organet kompetente se për miratimin e 
vendimeve në lidhje me mësimin në kushte të nxënies në distancë duhet të kërkohet konsultim 
i gjerë i të gjitha palëve të prekura (nxënës, prindër, mësimdhënës) si dhe publiku profesional 
dhe organizatat qytetare.

Avokati i Popullit, para fi llimit të vitit të ri shkollor në periudhën raportuese, zhvilloi hu-
lumtim për mënyrat e realizimit të mësimit onlajn në kushte të pandemisë nga COVID-19, në 
72 shkolla, përmes një Pyetësori, në të cilin është dhënë përgjigje nga 64 shkolla (36 shkolla 
fi llore dhe 28 të mesme).

Qëllimi kryesor i hulumtimit ishte të përcaktohet se si realizohet mësimi në kushte onlajn 
në shkollat e rregullta fi llore dhe të mesme në përgjithësi, duke i përfshirë edhe nxënësit e 
inkluzivë me aftësi të kufi zuara. Njëkohësisht, përmes këtij hulumtimi Avokat i Popullit ka për 
synim të fi toj një pasqyrë të plotë për gjendjen me mësimin onlajn, përkatësisht kur kanë fi l-
luar shkollat me realizimin e mësimit të këtillë dhe cilat platforma edukative, përkatësisht cilat 
mënyra dhe forma të komunikimit elektronik i kanë përdorur për kontakt me nxënësit/prindërit/
kujdestarët. Në lidhje me aspektet teknike qëllimi ishte të analizohet nëse kuadri mësimdhënës 
ka në dispozicion resurse dhe njohuri informatike për zbatimin e të njëjtës, a ka dhe cili është 
numri i nxënësve të cilët për shkaqe objektive nuk ka mundur ta ndjekin mësimin onlajn. Është 
evaluuar edhe aspekti nëse shkollat kanë mbajtur e-portofol për nxënësit, përkatësisht si i 
kanë evidentuar përgjigjet kthyese përfshirjen e prindërve në mësimin nga shtëpia, njoftime 
eventuale në lidhje me efektin e mësimit onllajn. Së këtejmi, nga shkollat kërkohej t’i thekso-
jnë sfi dat dhe problemet me të cilat janë përballur nxënësit dhe prindërit e tyre në periudhën 
e realizimit të mësimit onlajn. 

Duke i targetuar shkollat në të cilat ka nxënës të inkluzuar me aftësi të kufi zuara, qëllimi i 
Avokatit të Popullit ishte të perceptohet se cila/cilat janë mënyrat e realzimit të mësimit onlajn 
dhe efektet nga i njëjti tek nxënësit e inkluzuar me aftësi të kufi zuara. Rrjedhimisht me këtë, 
në Pyetësor, një grup i veçantë pyetjesh u bënë edhe në lidhje me këtë që u tha më lartë.

Nga analiza e përgjigjeve të pranuara nga shkollat rezulton se me realizimin onlajn të 
mësimit, shkollat (dhe shkollat fi llore dhe të mesme) nuk kanë fi lluar të përdorin njëkohësisht 
platforma të ndryshme për mbajtjen e mësimit onlajn dhe për komunikim elektronik dhe kon-
takt me nxënësit dhe prindërit/kujdestarët e tyre. Pastaj, kuadri mësimor, edhe në shkollat fi l-
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lore edhe në ato të mesme, në përqindje më të madhe vetëm pjesërisht kanë pasur në dispozi-
cion resurse dhe njohje informatike për zbatimin e mësimit onlajn. Në lidhje me mundësitë për 
ndjekjen e mësimit, përgjigjet konfi rmuan se ka nxënës të cilët nuk kanë pasur mundësi nga 
shkaqe objektive ta ndjekin mësimin onlajn, përkatësisht jo të gjithë fëmijët kanë pasur pajisje 
teknike dhe internet për ndjekjen papengesë të mësimit. Nga ana e shkollave është inkor-
poruar e-portofoli, për evidentimin e përgjigjeve kthyese nga nxënësit (prindërit/kujdestarët 
e tyre), me çka shkollat fi llore më së shpeshti i kanë pranuar në bazë ditore ose bazë javore. 
Gjithashtu, nxënësit kanë pasur mbështetje nga shtëpia për përballimin e përmbajtjeve dhe 
aktiviteteve mësimore, por jo të gjithë nxënësit kanë pasur mundësi ta kenë nivelin e njëjtë të 
mbështetjes në shtëpi. Ekzistojnë edhe mendime pozitive dhe negative në lidhje me çështjen 
e efektit nga mësimi onlajn, por mendim i përgjithshëm i nxënësve/prindërve është se efekte 
më të mira ka mësimi klasik.

Raporti i posaçëm, bashkë me Mendimin e Avokatit të Popullit për mësimin nga distanca, 
i është dërguar Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me rekomandime në cilin drejtim duhet të 
ndërmerren masa për përmirësimin e cilësisë së arsimit nga distanca, si dhe për Konceptin e 
zhvillimit të sistemit të arsimit nga distanca në shkollat fi llore dhe të mesme në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit e vlerëson pozitivisht rregullimin e arsimit përmes Kon-
ceptit të zhvillimit të sistemit të arsimit nga distanca në shkollat fi llore dhe të mesme, duke 
e pasur parasysh rëndësinë e madhe të cilën ky lloj i mësimit e ka në përgjithësi, dhe veça-
nërisht në kushte të pandemisë nga COVID-19. Por padyshim ishte përcaktuar një afat tepër 
i shkurtër kohor për debat publik në lidhje me draft-versionin e dokumentit të lartpërmendur, 
duke e pasur parasysh se deri në fi llim të vitit të ri shkollor 2020/21 mbetej pak më shumë se 
një muaj, ndërkaq akoma nuk ishte e qartë nëse dhe si do të fi llojë viti i ardhshëm shkollor, 
përkatësisht në ç’mënyrë do të realizohet mësimi, dhe i njëjti të jetë tërësisht i plotë, efi kas, 
efektiv, dhe i arritshëm për çdo fëmijë (nxënës), me këtë rast duke mos e rrezikuar shëndetin 
e fëmijëve, por edhe të kuadrit mësimor. 

Qëndrimin e këtillë Avokati i Popullit, e prezantoi publikisht edhe përmes mjeteve të in-
formimit publik, duke i dërguar informacion të veçantë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

Shkelja e së drejtës për arsimim të fëmijëve në arsimin fi llor Avokati i Popullit konstaton 
që edhe gjatë veprimit sipas lëndës së formuar me vetiniciativë, që ka të bëjë me përmbajtjen 
e tekstit shkollor të gjuhës maqedonase për klasën e VI. Përkatësisht, nga këqyrja e drejt-
përdrejtë të tekstit shkollor në fjalë konstatoi se në tekst është përfshirë një shembull jopër-
katës për sqarimin e durimit, me ç’rast vlerësoi se përmbajtja e tekstit i cili kishte për qëllim ta 
afroj tek fëmijët “durimi”, fare nuk është përkatës që të përshkruhet vet nocioni, përkundrazi, 
jo vetëm që është keqkuptuar nga fëmijët por edhe ka nxitur dhunë tek nxënësit, e që gjithsesi 
fare nuk korrespondon me interesin më të mirë të fëmijës, dhe me këtë edhe me procesin e 
arsimit dhe edukimit. 

Rekomandimi i Avokatit të Popullit ishte që teksti shkollor të hiqet nga procesi mësimor, 
përkatësisht teksti në fjalë të mos jetë pjesë e programit mësimor për nxënësit e klasë së VI, 
ndërsa deri te të gjitha shkollat fi llore të dërgohet informacioni për heqjen e tekstit “Tri këshilla 
të mira” nga programi mësimor i gjuhës maqedonase për klasën e VI-të, si dhe ky informacion 
të publikohet në ueb faqen e Ministrisë. 

Ky shembull me përmbajtje jopërkatëse në tekstin shkollor edhe një herë e konfi rmon 
nevojën për marrjen e masave nga ana e organeve kompetente dhe Ministrisë për miratimin e 
një Programi të ri mësimor, në të cilin interesi më i mirë i fëmijës me të vërtetë do të jetë parimi 
udhëheqës, dhe për çka Avokati i Popullit ka sugjeruar edhe më parë.

Avokati i Popullit intervenoi në gjithsej 18 raste të dhunës në familje ndaj fëmijës, në 
shkollë, apo dhunës midis fëmijëve me ç’rast, në dy raste veproi sipas iniciativës së tij. Në par-

E drejta e fëmijës për mbrojtjen nga dhuna
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ashtresat në të cilat vihej në pah dhuna midis bashkëmoshatarëve të shkollave fi llore, Avokati 
i Popullit intervenonte para Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komunave dhe shkollave kom-
petente, dhe njëkohësisht deri te Ministria e Arsimit dhe Shkencës dërgoi sugjerime dhe re-
komandime me qëllim të ndërmarrjes së masave për parandalimin në kohë dhe tejkalimin e 
dhunës në shkolla.

Duke e pasur parasysh se Avokati i Popullit për dukurinë e cekur negative hartoi Raport 
të posaçëm pas hulumtimit të realizuar, me konstatime dhe rekomandime, duke e dërguar këtë 
raport deri te Ministri i Arsimit, Avokati i Popullit e vuri në dukje dëmin nga injorimi i dhunës 
dhe nevojën e marrjes së masave dhe aktiviteteve në kontinuitet, me përfshirjen aktive të 
të gjitha organeve, si edhe prindërit dhe vet nxënësit me qëllim të parandalimit të sjelljes së 
dhunshme tek fëmijët.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me qëllim të parandalimit të rasteve të dhunës, pas in-
tervenimit të Avokatit të Popullit deri te kryetarët e komunave në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut dërgoi njoftim në të cilin theksohet nevoja për njoftimin e shkollave në kompetencë të 
tyre t’i zbatojnë rekomandimet e Avokatit të Popullit nga Raporti i posaçëm nga zbatimi i hu-
lumtimit për dhunë midis nxënësve në shkollat fi llore, si dhe të respektohen dispozitat e Ligjit 
për arsimin fi llor, ndërsa me qëllim të parandalimit në kohë të dhunës së bashkëmoshatarëve, 
si dhe të respektohen qëllimet e arsimit fi llor për zhvillimin e vetëdijes dhe vetëbesimit tek 
nxënësit për individualitetin e tyre dhe përgjegjësinë për veprimet e tyre për të siguruar një 
mjedis të sigurt për arsimimin e çdo fëmije në shkolla. 

Po ashtu, Ministria e njoftoi Avokatin e Popullit se nga ana e Byrosë për Zhvillimin e Ar-
simit kishte krijuar një Grup Punues për hartimin e një akti nënligjor për procedurën e denon-
cimit dhe mbrojtjes së nxënësit/viktimë të çdo forme të dhunës, abuzimit ose neglizhencës.

Për më tepër, duke vepruar në bazë parashtresës për keqtrajtimin e nxënësit nga ana 
e profesorit të shkollës fi llore në Kërçovë, ndërsa, duke pasur parasysh atë se rasti nuk ishte 
denoncuar deri tek shërbimet kompetente të shkollës ose deri te drejtori, pas përfshirjes së 
Avokatit të Popullit dhe paraqitjes së kërkesës për hetimin e rastit, u ndërmorën masa, me 
ç’rast shërbimi profesional-pedagogjik zhvilloi një bisedë me profesorin, kujdestarin e klasës, 
me nxënësit e paraleles, prindin dhe fëmijën-parashtrues i parashtresës, ndërsa në zbardhjen 
e rastit u përfshi edhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit, i cili me kërkesë të Avokatit të Popullit 
realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese në shkollë.

Në bazë të njohurive nga mjetet e informimit publik, për përdhunimin e një vajze të mitur 
nga një familjar i saj, Avokati i Popullit veproi me iniciativë të tij për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijës së mitur në procedurë para organeve kompetente, si dhe duke e pasur parasysh 
ndjeshmërinë e rastit dhe rrezikimin serioz të të drejtave të fëmijës në rastin konkret, nga ana 
e Qendrës kompetente ndërkomunale për punë sociale, u kërkua me urgjencë të veprohet në 
drejtim të ndërmarrjes së masave mbrojtëse përkatëse sociale ndaj fëmijës, por edhe prindërve 
dhe familjes së saj. Krahas kësaj që u tha më lartë u sugjerua nevoja për formimin e ekipi mul-
tisektorial profesional me qëllim të ndjekjes së rastit, sigurimit të mbështetjes psikologjike dhe 
përforcimit të fëmijës, këshillimit për të drejtat dhe procedurat e realizimit të të njëjtave, dhe 
parandalimit të mëtutjeshëm të viktimizimit të viktimës dhe ngjashëm. Gjithashtu, vepronte 
edhe para prokurorisë kompetente, e cila, nga ana tjetër pas përpjekjeve të pasuksesshme për 
kryerjen e ekspertizës mbi vajzën duke e pasur parasysh se e njëjta e ka ndryshuar deklaratën 
gjatë procedurës, u lëshua edhe një urdhër tjetër për akt-ekspertizë dhe përpjekje tjetër për 
kontrollin e pretendimeve të fëmijës, ndërkaq pas masave të ndërmarra nga ana e qendrës, 
edhe prindi (nëna) e fëmijës vendosi të bashkëpunojë me institucionet me qëllim të përcaktimit 
të gjendjes faktike. 

Në rastet, në të cilët parashtruesit vënë në dukje dhunën ndaj fëmijës në familje në 
numrin më të madh të parashtresave intervenimet u drejtuan drejt Qendrave kompetente të 
IP Qendrat ndërkomunale për punë sociale për shkak të hetimit se a janë ndërmarrë në kohë 
masat, dhe cilat masa janë ndërmarrë me qëllim të parandalimit dhe mbrojtjes së fëmijës nga 
dhuna, pavarësisht nëse fëmija paraqitet si viktimë e drejtpërdrejtë ose indirekte, në përputhje 
me legjislacion për parandalimin, mbrojtjen dhe prevenimin e dhunës në familje. Pas sug-
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Në periudhën raportuese mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është kërkuar nga Shoqata 
e prindërve të fëmijëve me sëmundje endokrinologjike – Rast, ndërsa në lidhje me nevojën e 
zgjerimit të listës së fëmijëve të cilët pranojnë terapi hormonale. Përkatësisht, nga masat e 
ndërmarra sipas parashtresës rezultoi se dukshëm është rritur numri i fëmijëve të cilët kanë 
nevojë emergjente për terapi për rritje, për çka në mënyrë plotësuese është vepruar edhe 
ndaj Klinikës për sëmundje të fëmijëve. Pas përgjigjes së pranuar nga ana e Klinikës për së-
mundje të fëmijëve se zgjerimi i listës së fëmijëve të cilët pranojnë terapi hormonale është e 
mundshme nëse Fondi miraton mjete për këtë dedikim, Avokati i Popullit dërgoi Mendim për 
nevojën e zgjerimit të listës së fëmijëve të cilët kanë nevojë për terapi hormonale për rritje, 
duke sugjeruar se në këtë mënyrë do të krijohet mundësia për realizimin në kohë të duhur dhe 
në mënyrë efektive të politikës dhe kujdesit shëndetësore për këtë kategori të pacientëve. Në 
këtë kontekst i përkujtoi organet kompetente për obligimin për sigurimin e së drejtës për nivel 
më të lartë të mbrojtjes shëndetësore, në mënyrën siç është përcaktuar në Konventën për të 
Drejtat e Fëmijës.

Kah fundi i vitit raportues Avokati i Popullit u njoftua nga parashtruesit e parashtesave se 
nga ana e drejtorit të Fondit dhe drejtoreshës së Klinikës kanë marrë premtime se me buxhetit 
e ri të Klinikës do të përfshihen 50 fëmijë më shumë nga numri i deritanishëm, të cilët do të 
përfshihen për trajtim me hormonin për rritje.

Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve 

Në shtatë raste Avokati i Popullit veproi sipas parashtresave për mbrojtjen e të drejtës 
së ndihmës në para për fëmijë, të parashtruara nga prindërit, ndërkaq në lidhje me të drejtën 
e shtojcës për fëmijën e tretë, shtojcë e veçantë, shtojcë arsimore, shtojcë për fëmijë si dhe 
pagesa për ushqim, me ç’rast intervenimet e tij drejt qendrave kompetente vendore dhanë re-
zultate pozitive, kështu që atje ku ishin plotësuar kushtet ligjore prindërve iu dërguan vendime 
për realizimin e të drejtës konkrete për fëmijën, ndërsa në ato raste në të cilat procedura zvar-
ritej sipas ankesës së parashtruar vendimin e merrte organi i shkallës së dytë.

Në kontekst të kësaj nënfushe për të drejtat e fëmijëve vlen të përmendet procedimi i 
parashtresës në lidhje me kërkesën e parashtruar për të drejtën e shtojcës prindërore për fëmi-
jën e tretë, të parashtruar nga prindi-babai, të cilit pas divorcit iu besuan fëmijët në kujdestari, 
edukim dhe në përkujdesje të plotë. Me fjalë të tjera, pas masave që i ndërmori Avokati i Popul-
lit u konstatua se kompensimi për shtojcën prindërore për fëmijën e tretë Qendra kompetente 
vendore për punë sociale vazhdoi t’ia paguaj atij, pas deklaratës së dhënë nga ana e babait se 
nëna e fëmijëve është larguar dhe jeton jashtë shtetit, dhe nuk ka informata se ku ndodhet. 
Megjithatë, nga ana e Qendrës pas dy vjetësh nga realizimi i së drejtës është njoftuar se kjo 
e drejtë nuk do t’i vazhdohet, përkatësisht se do t’i ndërpritet, meqë kinse kjo e drejtë i takon 
vetëm nënës dhe jo edhe babait.

Meqë u miratua aktvendimi i shkallës së parë, Avokati i Popullit u përfshi në procedurën 
ankimore të ngritur nga prindi kundër aktvendimit të Qendrës, dhe rrjedhimisht me këtë në 
Ministrisë e Punës dhe Politikës Sociale dërgoi sugjerim, në të cilin, mes tjerash, e vuri në pah 
veprimin kontradiktor të Qendrës, dhe sipas kësaj edhe sa i përket vendimit të miratuar me 
të cilin nuk i njihet e drejta, edhe pse nuk kontestohet se babai pas divorcit është kujdestari i 
fëmijëve, atij i janë besuar fëmijët, ndërsa nëna jeton jashtë vendit, përkatësisht parashtruesi 
nuk ka informacione se ku ndodhet dhe me kë jeton. 

E drejta e pranimit të parave për fëmijë 

jerimeve të Avokatit të Popullit, për secilin rast të këtillë përfshihen sektorët kompetentë për 
mbrojtjen nga dhuna pranë qendrave për punë sociale, dhe në mënyrë multisektoriale punohej 
në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.
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Duke kërkuar të respektohet parimi i interesit më të mirë për fëmijën, dhe të vlerësohet 
se vendimi i miratuar a korrespondon me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe Konventën e të 
Drejtave të Fëmijës, ndërkaq të merret parasysh dëmi që i shkaktohet fëmijës me mosnjohjen 
e të drejtës së lartpërmendur, të cilën prindi e pranon për fëmijën, vuri në dukje se nuk është 
e kontestueshme se babai është kujdestari i fëmijës, për çka fi llimisht nënës, ndërsa pas di-
vorcit edhe babait si kujdestar iu vazhdua e drejta e shtojcës prindërore për fëmijën e tretë, 
të cilën e realizoi një vit papengesa. Nga ana tjetër, nuk është e kontestueshme se sipas Ligjit 
për mbrojtjen e fëmijëve, shtojcë prindërore për fëmijën e realizon nëna për fëmijën e vet të 
tretë të lindur të gjallë, me ç’rast në mënyrë të saktë janë përcaktuar kushtet e realizimit të 
kësaj të drejte, ndërsa kur nëna nuk mund ta realizojë këtë të drejtë, përkatësisht kur do ta 
humb të drejtën tanimë të realizuar. Së këtejmi e vuri në dukje dispozitën ligjore se e drejta 
e shtojcës prindërore për fëmijën në rast se nëna nuk është gjallë, ta ketë braktisur fëmijën, 
ose për shkaqe të arsyeshme të mos ketë mundësi në mënyrë të drejtpërdrejtë të kujdeset për 
fëmijën, atëherë në vend të nënës këtë të drejtë mund ta realizojë babai ose kujdestari, nëse 
i përmbush kushtet ligjore. 

Nuk mohohet edhe fakti se me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e fëmi-
jëve përcaktohet se në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdon të realizohet e drejta e fi tuar 
e shtojcës prindërore për fëmijën (të tretë dhe të katërt) deri në përfundimin e periudhës së 
shfrytëzimit të së drejtës së realizuar, përkatësisht të vazhduar të shtojcës prindërore për 
fëmijën (për fëmijën e tretë deri në përfundimin e moshës dhjetëvjeçare, ndërsa për fëmijën 
e katërt edhe tek shtojca e vetme prindërore deri në përfundimin e moshës 15 vjeçare). Duke 
e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit veprimin e Qendrës e vlerësoi si 
kontradiktor dhe rrjedhimisht vendimin e miratuar me të cilin nuk i njihet e drejta edhe pse 
është fakt i pakontestueshëm se babai pas divorcit është kujdestari i fëmijëve, fëmijët i janë 
besuar atij, ndërsa sipas deklaratës së babai nëna jeton jashtë shtetit, përkatësisht nuk ka in-
formata se ku ndodhet dhe me kë jeton. Avokati i Popullit e vuri në pah procedurën ankimore 
që veçanërisht të merret parasysh parimi i interesit më të mirë për fëmijën, dhe të vlerësohet 
se vendimi i miratuar a korrespondon me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, dhe me Konventën e 
të Drejtave të Fëmijës, ndërkohë të merret parasysh dëmi që i shkaktohet fëmijës. Ministria e 
mori në konsideratë ankesën e parashtruesit duke kërkuar rishikim të rastit, meqë edhe prindi 
tjetër mund ta realizojë këtë të drejtë, me kushtet e përcaktuara në Ligj, gjë e cila nga Qendra 
për Punë Sociale nuk ishte marrë parasysh.  

Përndryshe, duke vepruar sipas kërkesave të qytetarëve në këtë fushë, Avokati i Popullit 
iu drejtua IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale, me ç’rast në rastet kur ishin përmbushur 
kushtet ligjore qytetarët e realizonin të drejtën. Ndërkaq, në rastet e tjera konform gjendjes 
së përcaktuar parashtruesit u këshilluan për mënyrën e mëtutjeshme të veprimit me qëllim të 
realizimit të së drejtës.

Duke e monitoruar situatën me trajtimin e fëmijëve në shtëpitë me grupe të vogla si një 
formë jashtë-institucionale e përkujdesjes dhe funksionimin e tyre të përgjithshëm, Avokati i 
popullit konstatoi se edhe mëtej është e pranishme dukuria e braktisjes së shpeshtë të shtëpisë 
nga ana e të përkujdesurve, duke mos pasur në këtë rast njohuri personat përgjegjës për një 
gjë të tillë. Megjithëse gjatë çdo largimit të personit të përkujdesur, nga ana e ekipit profesional 
të Njësisë organizative është vepruar konform Protokollit për veprime në situata të krizës/
kritike, përkatësisht paraqiten në Stacionin më të afërt policor, si dhe te qendra kompetente 
për punë sociale, dhe rrjedhimisht ndërmerren aktivitete për përmirësimin e sjelljeve të tilla, 
shembujt sipas të cilëve vepronte Avokati i Popullit konfi rmojnë se masat e marra në këtë 
mënyrë nuk janë të mjaftueshme.

Në kontekst të kësaj që u theksua, për çdo rast të arratisjes nga ana e personit të 
përkujdesur Avokati i Popullit i drejtoheshte organit kujdestar me kërkesë dhe sugjerim që të 
ndërmerren masat e nevojshme jo vetëm për të gjetur fëmijën por për t’i hetuar seriozisht 

Përkujdesja e fëmijëve në familje kujdestare – shtëpi me grupe të vogla
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Problemi me fëmijët e paevidentuar në librin e amzë për të lindur akoma është i pran-
ishëm në praktikë, megjithëse në muajin shkurt të vitit 2020 ishte miratuar Ligji për personat 
e paevidentuar në librin e amzës për të lindur, i cili synon që personat (përfshirë edhe fëmijët) 
të cilët nuk janë të evidentuar në librin e amzës për të lindur të evidentohen në libër të veçantë 
për të lindur, për të marrë certifi katë nga libri i veçantë për të lindur dhe dokument identifi kimi. 
Me këtë duhet t’u mundësohet këtyre personave qasje deri te e drejta për arsim, mbrojtje 
shëndetësore, mbrojtje sociale etj. deri në regjistrimin plotësues në librin e amzës për të lindur 
dhe marrjen e certifi katës së parë nga libri i amzës për të lindur, konform ligjit. Mirëpo, shkaku 
i situatës me pandeminë me Kovid 19, në praktikë, në periudhën raportuese nuk kishte efekte 
të dukshme nga zbatimi i këtij ligji.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit gjatë vitit pranë Qeverisë dërgoi edhe Rekomandim 
për realizimin e të drejtave të fëmijës në kushte të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme në 
vend, ku ndër të tjera, rekomandoi për fëmijët lindja e të cilëve nuk është regjistruar në Librin 
e amzës për të lindur, shërbimet për regjistrimin e lindjeve të mos ndërpriten, përkundrazi, të 
intensifi kohen procedurat, duke qenë se e njëjta është parakusht për realizimin e të drejtave 
të garantuara.

Konstatim është se fëmijët po ballafaqohen me vështirësi gjatë regjistrimit në Librin e 
amzës për të lindur, si persona të cilët janë pa identitet të pranuar ligjërisht, emër dhe mbiemër 
personal, adresë të vendbanimit, me çka në praktikë pengohen në qasjen dhe realizimin e të 

Evidenca amzë e fëmijës

arsyet e një sjelljeje të  tillë me qëllim të parandalimit të arratisjeve në të ardhmen dhe mbro-
jtjen e personit të përkujdesur nga abuzimet  e mundshme dhe ndikimet e mundshme negative  
të dëmshme dhe pasojat e ,,bërjes miq’’ me persona të papërshtatshëm. Përveç kësaj që u 
theksua, Avokati i popullit vëri në dukje nevojën për komunikim dhe bashkëpunim të shpeshtë 
të kujdestarit dhe profesionistëve nën kujdesin e të cilëve janë fëmijët e vendosur në shtëpinë 
e grupeve të vogla, me pjesëmarrjen e vet fëmijës/ëve, me çka jo vetëm që do të rritet dhe 
përmirësohet informimi por, do të mund të veprohet në kohën e duhur dhe të planifi kohen 
aktivitete që synojnë përmirësimin e sjelljes së fëmijëve dhe gjetjen e zgjidhjeve më të për-
shtatshme, me qëllim që fëmijët të mbahen në këto njësi organizative, që të mund të punohet 
me ta nga ana e një stafi  plotësisht të ekipuar dhe trajnuar  si duhet, në mënyrë që të njëjtit 
të ri-socializohen dhe integrohen pa problem në shoqëri.

Gjithashtu, duke vepruar sipas lëndëve me iniciativë të tij, lidhur me trajtimin dhe ku-
jdesin ndaj shfrytëzuesve të caktuar nga njësitë organizative (shtëpitë e grupeve të vogla) 
të IP për përkujdesjen e fëmijëve me probleme edukative-sociale dhe sjellje të çrregulluar – 
Shkup, Avokati i popullit fi toi njohuri se ekzistojnë një sërë problemesh në lidhje me trajtimin 
dhe kujdesin ndaj shfrytëzuesve të caktuar me rrezik të lartë, për çka dy herë është dërguar 
Rekomandim për mënyrën e eliminimit të cenimeve të konstatuara pranë Ministrisë përkatëse 
për punë dhe politikë sociale.

Nga Ministria është marrë informatë kthyese se në periudhën e ardhshme do të inten-
sifi kohen aktivitetet për krijimin e formave të specializuara të mbrojtjes për fëmijët në rrezik 
në mënyrë që të sigurohet trajtimi përkatës duke përfshirë intervenime shëndetësore dhe 
psiko-sociale, me qëllim të ri-socializimit dhe ri-integrimit të tyre të suksesshëm. Ministria u 
pajtua me konstatimin e Avokatit të popullit se ndërrimi i shpeshtë i kujdestarëve të emëruar 
zyrtarisht të fëmijëve në këtë institucion nuk është në interes të fëmijëve, dhe në këtë drejtim 
informoi se do t’i njoftojë dhe do t’u sugjerojë qendrave për punë sociale për nevojën e zbatimit 
të rolit të kujdestarit në mënyrë të përgjegjëshme dhe profesionale për fëmijët në rrezik dhe 
angazhimin e tyre maksimal në pjesën e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të fëmijëve. 
Gjithashtu, Ministria për punë dhe politikë sociale u pajtua me qëndrimin e Avokatit të popul-
lit për të vazhduar aktivitetet me qëllim të pranimit më të mirë të fëmijëve nga institucioni në 
mjedisin shoqëror, si dhe shkollat, gjë që do të lehtësonte përfshirjen e fëmijëve në mjedisin 
shkollor si dhe në komunitetin në të cilin jetojnë.
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Avokati i Popullit, përmes ekipit monitorues për zbatimin e Konventës të KB-së për të 
drejtat e personave me aftësi të kufi zuara i cili është pranë Seksionit për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuara, vepronte sipas ankesave të qytetarëve për 
shkak të pamundësisë për realizimine të drejtave, si dhe sipas lëndëve të hapura me iniciativë 
të tij.

Në mënyrë plotësuese me qëllim të perceptimit të situatave të përgjithshme me realizi-
min e të drejtave të këtyre personave realizoi disa hulumtime. Gjetjet nga hulumtimet ishin 
përmbledhur në disa Raporte të veçanta të cilët përmbanin edhe rekomandime dhe të njëjtit u 
dërguan pranë ministrive përkatëse.

Gjatë vitit 2020, vazhdoi pakënaqësia e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufi zuara për 
shkak të mungesës së asistentit gjatë mësimdhënies për fëmijët e tyre të cilët janë përfshirë 
në shkollat e rregullta fi llore. Në fakt, këto ishin edhe ankesat më të shpeshta për të cilat kër-
koheshte intervenim, si gjatë vizitave ashtu edhe gjatë thirrjeve telefonike në institucion.

Avokati i popullit, duke vepruar sipas lëndëve për këtë çështje në mënyrë të pakontes-
tueshme konstatoi se edhe gjatë vitit shkollor 2019/20, si dhe vitit shkollor 2020/21 sigurimi 
i asistentëve vazhdoi të realizohet përmes projektit, dhe jo në përputhje me Ligjin për arsimin 
fi llor. Vëçanërisht brengos fakti se prej muajit mars e deri në fund të vitit shkollor 2019/20, 
përkatësisht gjatë mësimit onlajn, shumicës së asistentëve të nxënësve me aftësi të kufi zuara 
u ishin ndërprerë marrëvshjet për punë, me çka këta fëmijë ishin lënë vetëm në mbështetjen 
e prindërve dhe anëtarëve të familjes.

Një fakt i cili alarmon për qasjen joserioze të organeve është edhe ai që jo çdo komunë 
arriti t’i sigurojë asistent (personal ose arsimor) nxënësit që ka nevojë për këtë, ose angazho-
heshte asistent i cili realisht nuk ia jep ndihmën e duhur ose mbështetjen nxënësit. Një rast i 
tillë ishte konstatuar në një shkollë fi llore në territorin e komunës së Butelit, kur duke vepruar 
sipas një lënde konkrete nga prindi i cili dëshironte ta transferojë fëmijen e tij në një shkollë 
tjetër për shkak të ndërrimit të vendbanimit, Avokati i Popullit duke iu drejtuar komunës kërkoi 
që të shqyrtohet mundësia që asistenti i tij të vazhdojë t’ia jep mbështetjen në arsim edhe 
në shkollën e re. Me ç’rast, jo vetëm që konstatoi se një mundësi e tillë nuk ekziston, por, se 
asistenti i cili i ishte siguruar ishte personal, dhe jo i arsimuar siç i duhej fëmijës me dëgjim të 
dëmtuar, një gjë që prindi nuk e kishte të njohur. 

Gjendjet e tilla të konstatuara tregojnë padyshim nevojën për të kryer një analizë seri-
oze në lidhje me sigurimin e asistentëve për fëmijët me aftësi të kufi zuara dhe efektet nga të 
njëjtit.

Problemet në realizimin e të drejtës për arsimim të fëmijëve me aftësi të kufi zuara u thek-
suan akoma më shumë me fi llimin e krizës shëndetësore të shkaktuar për shkak të pandemisë 
me Kovid-19. Kjo konfi rmohet nga të dhënat nga hulumtimet të cilat i realizuam për situatën 
me realizimin e të drejtës të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufi zuara në shkollat e veçanta, 
si dhe situatën në shkollat e rregullta fi llore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut gjatë vitit shkollor 2019/20, kur prej muajit mars e deri në fund të vitit shkollor mësim-
dhënia realizohej përmes mësimit nga distanca (onlajn).

E drejta e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuara

gjitha të drejtave të garantuara me ligj dhe Konventën e KB për të drejtat e fëmijës.
Sa i përket problematikës në përmbajtjen e parashtresave të parashtruara në lidhje me 

këtë të drejtë të fëmijës, Avokati i Popullit intervenoi për shkak të zvarritjes së procedurave 
për lëshimin e Certifi katës nga Libri i amzës për të lindur, duke i përkujtuar organet se në të 
gjitha aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me fëmijët me rëndësi parësore duhet të jenë interesat 
e fëmijës, pavarësisht se kush i zbaton ato, dhe rrjedhimisht sugjeronte se duke mos lëshuar 
certifi katë për të lindur fëmija pengohet në realizimin e të drejtave të tjera. Në rastet kur vlerë-
sonte se është e nevojshme kërkonte të kryhet mbikëqyrje profesionale mbi punën e organit 
vendimmarrës. 
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Përkatësisht, nga hulumtimi për shkollat e veçanta për fëmijët me aftësi të kufi zuara 
rezulton konstatimi se një numër i vogël i këtyre nxënësve kanë mundur të ndjekin mësimin 
onlajn, ndërsa një numër i madh prej tyre kanë pasur probleme të konsiderueshme gjatë 
ndjekjes së mësimit, dhe se shumica e nxënësve me aftësi të kufi zuara nuk kanë pasur resurse 
përkatëse dhe mbështetje të domosdoshme nga enti.

Raporti nga hulumtimi për situatën me realizimin e të drejtës për arsimim e fëmijëve me 
aftësi të kufi zuara në arsimin e rregullt gjithashtu konfi rmoi se nxënësit me aftësi të kufi zuara 
kanë pasur mundësi vetëm pjesërisht ta ndjekin mësimin onlajn ose kanë pasur probleme 
të konsiderueshme gjatë ndjekjes së mësimit. Një numër më i madh prej tyre resurset dhe 
mbështetjen për ndjekjen e mësimit e kanë marrë nga anëtarët e familjes, por nuk është për 
t’u anashkaluar përqindja e përgjigjeve nga shkollat të cilat vlerësojnë se shumica e këtyre 
nxënësve nuk kanë pasur resurse përkatëse, madje as mbështetje nga shtëpia (34% nga 
shkollat fi llore dhe 13% nga shkollat e mesme). Përndryshe, 91% e shkollave fi llore dhe 88% 
ë shkollave e te mesme vlerësojnë se onlajn mësimi nuk ka përparësi krahas mënyrës klasike 
të realizimit të mësimit.

Ekipi minitorues për zbatimin e Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufi -
zuara me qëllim të monitorimit të procesit të deinstitucionalizimit, gjatë periudhës raportuese 
realizoi një sërë aktivitetesh përmes kryerjes së inspektimeve/vizitave të drejtpërdrejta në In-
stitucionet publike për përkujdesjen e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuara, përkatë-
sisht shtëpitë me grupe të vogla/njësitë banesore për jetesë të pavarur dhe të organizuar me 
mbështetje, ndërkaq, gjithashtu vepronte sipas parashtresave të parashtruara të qytetarëve të 
prekur ose sipas lëndëve me iniciativë të tij, ndërkaq të cilat ishin në lidhje me deinstitucion-
alizimin.

Përkatësisht, gjatë periudhës prej muajit janar deri në fi llim të muajit mars të vitit 2020 
ky ekip, në kuadër të kompetencave të tij, realizoi inspektime në disa shtëpi me grupe të vogla 
me ç’rast zbatoi inspektim në kushtet materiale, trajtimin e fëmijëve dhe të rinjëve-shfrytëzues 
të vendosur në të njëjtat, si dhe inspektim në dokumentacionin e plotë të shfrytëzuesve, re-
alizoi edhe bisedë me punonjësit dhe me shfrytëzuesit të cilët për momentin e vizitës ishin të 
pranishëm. Ndër të tjera, nga vizitat rezulton se është e nevojshme edhe më tej të përmirëso-
hen situatat lidhur me kushtet për jetesë, si dhe të realizohen pa pengesë të drejtat e këtyre 
fëmijëve, mes të cilave e drejta për arsimim, e cila është penguar nga bashkëmoshatarët, 
prindërit, ndërsa pjesërisht edhe nga kuadri. 

Përveç kësaj, problem i notuar i cili është në kundërshtim me interesin më të mirë të 
këtyre fëmijëve si dhe e drejta për mbrojtje shëndetësore është problemi i shërimit spitalor 
të fëmijëve me aftësi të kufi zuara të cilët kanë edhe probleme komplekse shëndetësore. Për-
katësisht, gjatë inspektimit në shtëpitë me grupe të vogla në të cilat janë strehuar fëmijë nga 
IP Enti për foshnje dhe fëmijë të vegjël-Manastir dhe IP Enti Special Demir Kapi, të cilët me 
procesin e deinstitucionalizimit janë zhvendosur nga institucionet, si dhe nga inspektimi në 
dokumentet për shfrytëzuesit dhe bisedës së drejtpërdrejtë me profesionistët e institucioneve, 
u konstatua se ka shfrytëzues – fëmijë me aftësi të kufi zuara të rënda të cilët për shkak të 
problemeve komplekse shëndetësore kanë nevojë për hospitalizime të shpeshta dhe afatgjata 
dhe trajtim në nivel të mbrojtjes shëndetësore terciare, ndërkaq gjatë kësaj kanë nevojë të 
domosdoshme për shoqërues të cilët do të ishin vazhdimisht me ta gjatë shërimit spitalor.

Në mënyrë plotësuese, për këtë problem ishte parashtruar edhe parashtresë nga një 
prind sipas të cilit Avokati i Popullit pranë Ministrisë për punë dhe politikë sociale dërgoi re-
komandim për mënyrën e eliminimit të dobësive në lidhje me problemin e lartëpërmendur. Në 
mënyrë kthyese u dërgua përgjigje se Ministria dhe institucionet e saj në kuadër të të cilave 
funksionojnë shtëpitë e grupeve, si dhe qendrat për punë sociale bëjnë përpjekje maksimale 
që t’u sigurojnë shoqërues fëmijëve të cilët kanë nevojë për person të rritur në rast të  hospi-
talizimit. Por, megjithatë ra dakord se duhet vazhduar me aktivitete për zgjidhjen e problemit 
me çka do të sigurohet qasja për fëmijët e vendosur në shtëpitë me grupe të vogla pranë shër-
bimeve të rregullta shëndetësore (dhe të tjera) në komunitet, përmes zhvillimit të shërbimeve 
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përkatëse të mobiluara sociale-shëndetësore në komunitet. Avokati i Popullit edhe mëtej do ta 
monitorojë realizimin e përpjekjeve të theksuara të Ministrisë.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuara 
me iniciativë të tij e monitoroi situatën me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
dhe personave me aftësi të kufi zuara, gjatë kohës së pandemisë, ndërkaq veçanërisht gjatë 
periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, duke u fokusuar tek fëmijët/personat të cilët janë 
vendosur në institucionet rezidenciale, përkatësisht në forma të tjera të mbrojtjes jashtë-
institucionale (familje kujdestare). Në këtë drejtim, Avokati i Popullit u drejtua pranë të gjitha 
institucioneve rezidenciale në të cilat janë vendosur fëmijë dhe persona me aftësi të kufi zuara, 
siç janë: IP Enti për mbrojtje dhe rehabilitim Banja Bansko-Strumicë, IP Enti Specil Demir Kapi, 
IP Enti për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjve-Shkup (Fushë Topanë) dhe IP për përkujdesjen 
e fëmijëve me probleme edukative-sociale dhe sjellje të çrregulluar Shkup, si dhe pranë IPSH 
Spitali Psikiatrik „Negorci’’, IPSH Spitali Psikiatrik „Shkup’’, IPSH Spitali Psikiatrik „Demir Hisar’’, 
si dhe pranë të gjitha Qendrave ndërkomunale për punë sociale me kërkesë të informatave dhe 
të dhënave për situatat dhe realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të 
kufi zuara.

Në bazë të informatave të marra, Avokati i Popullit hartoi Raport të veçantë i cili në fakt 
është pasqyrë e situatave të këtyre personave, për periudhën prej fundit të muajit mars dhe 
fi llimit të muajit shtator të vitit 2020, me ç’rast konstatoi se në institucionet publike janë 
ndërmarrë masat e nevojshme për mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së virusit Ko-
vid-19, konform Protokolleve, për çdo ditë janë dezinfektuar hapësirat në të cilat janë vendosur 
shfrytëzuesit dhe sipërfaqet e punës, me kohë dhe në mënyrë të vazhdueshme janë siguruar 
mjete për dezinfektim dhe pajisje mbrojtëse përmes furnizimit nga ana e institucioneve ose 
si donacion nga oraganizata të ndryshme. Mëtej, në disa institucione janë ndërmarrë masa 
plotësuese, si p.sh.janë formuar ekipe të cilat janë trajnuar për Kovid-19, janë siguruar hapë-
sira të veçanta për izolim, janë miratuar procedura për veprime në raste të pranimit të pacientit 
të dyshuar/të sëmurë me Kovid-19, dezinfektim të jashtëzakonshëm, dezinsektim dhe derati-
zim etj.

Rrjedhimisht, me këtë ndalimi i vizitave tek shfrytëzuesit në institucionet publike dhe pa-
cientët në Spitalet psikiatrike u respektua dhe i njëjti ishte i vlefshëm gjatë kohës së gjendjes 
së jashtëzakonshme, por edhe mëpas, ndërsa kontaktet e shfrytëzuesve me prindërit/kujde-
starët dhe familjarët e afërt u realizuan përmes bisedave me telefon dhe video-bisedave. Përn-
dryshe, gjatë periudhës hulumtuese të sëmurë dhe pozitiv me Kovid-19 kishte vetëm në dy 
institucione publike shëndetësore, të cilat këtë fakt e raportuan në muajin shtator.

Shfrytëzuesit nga IP për përkujdesjen e fëmijëve me probleme edukative-sociale dhe 
sjellje të çrregulluar patën mundësi për ndjekjen papengesa të procesit arsimor përmes mësimit 
në distancë.

Lidhur me shfrytëzuesit e vendosur në familje kujdestare, nga përgjigjet e Qendrave 
ndërkomunale për punë sociale u konstatua se shumica e qendrave për punë sociale përmes 
telefonit e monitoruan situatën lidhur me mbrojtjen e shfrytëzuesve të vendosur në familjet 
kujdestare. Ndërsa sigurimi i mjeteve për dezinfektim, si dhe realizimi i masave lidhur me 
mbrojtjen nga virusi u la në kompetenca të vet kujdestarëve, Fëmijët në familjet kujdestare 
nuk kishin probleme të veçanta lidhur me procesin arsimor në kushte të mësimit në distancë, 
ndërsa për ato familje të cilat nuk kishin qasje në internet ishin siguruar SIM kartele me in-
ternet të kyçur ndërsa pajisjet teknike (kompjuterë, tabletë dhe ngjashëm) në disa qytete u 
ishin ndarë familjeve në rrezik social me fëmijë, si donacion nga kryetarët e komunave ose nga 
organizatat civile. 

Duke marrë parasysh këtë që u tha më lartë, si dhe faktin se në përgjithësi, personat e 
institucionalizuar me aftësi të kufi zuara ballafaqohen me një rrezik në rritje për t’u infektuar 
me Kovid-19 për shkak të kushteve themelore të jetesës në institucionet në të cilat janë të 
vendosur, vështirësitë në zbatimin e distancimit social ndërmjet shfrytëzuesve dhe punonjësve, 
si dhe për shkak të zvogëlimit të numrit të stafi t përgjegjës për ta, ndërkaq edhe për shkak 
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të asaj që fëmijët/personat së jetojnë në institucionet, ballafaqohen me rrezik më të lartë të 
shkeljeve të të drejtave të njeriut, njëkohësisht duke i bërë ata të prekshëm nga neglizhimi, 
kufi zimi i lirive themelore, izolimi dhe dhuna. Avokati i Popullit i rekomandoi Ministrisë së punës 
dhe politikës sociale, Ministrisë së shëndetësisë dhe Ministrisë së arsimit dhe shkencës, për ta 
monitoruar vazhdimisht gjendjen shëndetësore të këtyre personave, respektimin e masave për 
parandalim dhe mbrojtje nga përhapja e virusit Korona, dhe rekomandoi të ndërmerren masa 
për t’u siguruar se ekzistojnë plane për sigurimin e vazhdueshëm të mbështetjes dhe ndihmës 
për këta persona, veçanërisht në kushte kur ofruesit e shërbimeve dhe ata të cilët kujdesen për 
këta persona nuk mund të mbajnë distancë sociale.  

Lidhur me të drejtën e arsimimit, rekomandoi që të sigurohet mbështetje e plotë për 
pjesëmarrësit në procesin arsimor, dhe të sigurohet që platformat e mësimit në distancë të 
jenë publikisht të arritshme, dhe të njëjtat të përmbajnë udhëzime për arsim të sigurt dhe të 
arritshëm edhe për fëmijët me aftësi të kufi zuara, trajnim i mësimdhënësve për mbështetjen e 
fëmijëve me aftësi të kufi zuara në distancë dhe ndërmarrjen e masave për të siguruar arsimim 
të vazhdueshëm dhe papengesa për çdo fëmijë.

Gjithashtu, Avokati i Popullit rekomandoi, që kujdestarët e emëruar në mënyrë zyrtare 
për fëmijët/personat e vendosur në institucionet publike si dhe personat që përkujdesen-ku-
jdestarët për fëmijë ta plotësojnë me përkushtim rolin e tyre të kujdestarit, vazhdimisht dhe 
në kontinuitet, dhe sidomos gjatë kohës së situatës së shkaktuar të re të pandemisë nga Ko-
vid-19.Nga ana e të gjitha Ministrive Avokati i Popullit u njoftua se do të veprojnë në pajtim me 
rekomandimet e dhëna të Avokatit të Popullit.

Lidhur me të drejtat e mbrojtjes sociale të shfrytëzuesve /personave me aftësi të kufi -
zuara nga veprimet sipas parashtresave të parashtruara u konstatua zvarritja e procedurës 
për vendosje sipas kërkesave të paraqitura për realizimin e të të drejtës për kompensim në të 
holla për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër për shfrytëzues /person me aftësi të kufi zuar. 
Rrjedhimisht me tejkalimin e afatit të përcaktuar me ligj miratoheshin Aktvendime nga ana e 
qendrës, me vonesë të madhe. Në disa parashtresa Avokati i Popullit arriti me intervenime t’u 
ndihmojë në realizimin e të drejtave, ndërsa në disa organe mbeteshin në qëndrimin e vet, 
përkundër konstatimit të padiskutueshëm se bëhet shkelje e të drejtave.

Përkatësisht, gjatë punës së tij me lëndë në fushën e mbrojtjes sociale të të drejtave të 
personave me aftësi të kufi zuara Avokati i Popullit perceptoi vështirësi dhe gjendje pabarazie 
në zbatimin e dispozitës së nenit 44 të Ligjit për mbrojtje sociale („Gazeta zyrtare e RMV-së’’ nr. 
104/19). Me këtë dispozitë, në ligjin e përmendur është rregulluar çështja e kompensimit për 
paaftësi fi zike, duke theksuar se sigurimi i këtij kompensimi është për të inkurajuar përfshirjen 
sociale dhe mundësitë e barabarta për personin i cili është me: paaftësi të rëndë ose të thellë 
intelektuale; me paaftësi më të rëndë trupore; person plotësisht i verbër dhe person plotësisht 
i shurdhër. Mëtutje, në paragrafi n 2 është përcaktuar se „kompensim për shkak të paaftësisë 
mund të realizojë personi me moshë mbi 26 vjet, më së voni deri në moshën 65 vjet, ndërkaq 
përdoret pa marë parasysh moshën e shfrytëzuesit’’.

Sipas Avokatit të Popullit, në shikim të parë dispozita e tillë nuk paraqet pengesë për reali-
zimin e të drejtës së lartpërmendur, mirëpo, gjatë punës me lëndët janë vërejtur raste kur për 
këtë kompensim kanë aplikuar qytetarë të moshës mbi 65 vjet dhe të njëjtit janë refuzuar. Dis-
pozita e tillë e nenit të lartpërmendur është kufi zuese edhe nga aspekti i Ligjit të mëparshëm 
për mbrojtjen sociale ku kompensimi për verbësi dhe mobilitet ishte i arritshëm për çdo person 
që kishte mbushur 26 vjet moshë, përkatësisht nuk ekzistonte asnjë kufi zim moshe.

Për këto arsye, Avokati i Popullit i rekomandoi Ministrisë së punës dhe politikës sociale që 
të shqyrtojë dispozitën e përmendur dhe vërejtjet e notuara nga ana e Avokatit të Popullit të 
cilat rezultojnë nga puna praktike, me qëllim që të vendoset një regjim juridik për zbatimin e 
barabartë të ligjit për të gjithë qytetarët në vend, pa marrë parasysh moshën.

Përndryshe, sipas njohurive, për problemin e njëjtë para Gjykatës Kushtetuese është 
paraqitur iniciativë për vlerësimin e kushtetuetshmërisë dhe ligjshmërisë të nenit të lartpër-
mendur të Ligjit, dhe deri në hartimin e këtij Raporti sipas iniciativës, Gjykata Kushtetuese 
nuk është prononcuar. Rrjedhimisht më këtë, Avokati i Popullit edhe më tej do ta monitorojë 
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zgjidhjen e këtij problemi.
Duke u nisur nga e drejta e përcaktuar e fëmijëve me aftësi të kufi zuara për të përdorur 

transportin falas, ndërkaq duke i marrë parasysh edhe ankesat e prindërve, fëmijët e të cilëve 
janë me të meta fi zike dhe lëvizin me ndihmën e karrocës invalidore, Avokati Popullit arriti 
të kujptojë se në territorin e qytetit të Shkupit ka probleme gjatë realizimit të së drejtës për 
shfrytëzimin e transportit të organizuar falas për nxënësit. Për këto arsye, prindërit e këtyre 
nxënësve janë të detyruar me automjete personale t’i transportojnë fëmijët deri në shkollë dhe 
t’i kthejnë prap, ndërkaq si problem shtesë për prindërit është pamundësia për t’i refunduar 
mjetet fi nanciare sepse sipas Qytetit të Shkupit nuk është siguruar  se mjetet do të shfrytëzo-
heshin për këtë qëllim. 

Rrjedhimisht me këtë, Avokati i Popullit e vlerësoi si të nevojshëm perceptimin e situatës 
me realizimin e të drejtës për transportin falas të nxënësve me të meta fi zike, konkretisht 
të drejtën e shfrytëzimit të transportit falas për nxënësit të cilët përdorin karroca invalidore, 
ndërkaq janë nxënës të rregullt në shkollat e mesme në territorin e qytetit të Shkupit.

Pas masave të ndërmarra dhe gjendjes së përcaktuar, Avokati i Popullit i rekomandoi 
Qytetit të Shkupit, në bashkëpunim me Ndërmarrjen publike transportuese, Shoqatën e stu-
dentëve dhe të rinjve me hendikep duke përfshirë nxënësit, prindërit/kujdestarët e tyre së 
bashku t’i shqyrtojnë mundësitë për një mënyrë tjetër të organizimit të transportit i cili do t’i 
plotësonte në përgjithësi nevojat e të gjithë nxënësve, me një orar të detyrueshëm fl eksibël 
të transportit, si dhe me sigurimin e automjeteve  plotësuese speciale të përshtatura konform 
nevojës së përcaktuar në praktikë. Rekomandimi i Avokatit të Popullit pranë Qytetit të Shkupit 
ishte edhe për të mundësuar refundimin e mjeteve fi nanciare në rastet kur prindërit e kryejnë 
transportin e nxënësve. Nga Qyteti i Shkupit nuk u prononcuan lidhur me rekomandimet e 
dhëna në Raportin e veçantë.

Në kontekst të problemeve me të cilat ballafaqohen fëmijët/personat me aftësi të kufi -
zuara është edhe parashtresa e paraqitur pranë Avokatit të Popullit nga personi i cili përdor 
karrocë invalidore, ndërkaq në të cilën shprehu pakënaqësi për shkak të Aktvendimit me të cilin 
ishte refuzuar kërkesa për lëshimin e kartës preferenciale parkimi për personat me invaliditet 
nga ana e Parkingjeve të qytetit të Komunës-Qendër. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
personi fi toi kartë preferenciale parkimi.

• Nevojitet reforma e marrëdhënieve 
familjare-juridike, ku, ndër të tjera 
kryerja e përgjegjësive prindërore pas 
shkurorëzimit të martesës do të rregullo-
het në pajtueshmëri me Konventën për 
të drejtat e fëmijës, konform të cilës të 
dy prindërit duhet të kenë përgjegjësi të 
përbashkët në ngritjen dhe zhvillimin e 
fëmijës.

• Organet kompetente të sigurojnë kushte 
për digjitalizimin e mësimdhënies në 
mënyrë që do të mundësohet e njëjta të 
jet e arritshme për secilin nxënës, duke 
përfshirë edhe fëmijët nga zonat rurale, 
familjet në rrezik social dhe nxënësit me 
aftësi të kufi zuara, ndërsa kuadri mësim-
dhënës të ketë trajnime të rregullta 

• Me pamundësinë për të kotribuar në 
kapërcimin e marrëdhënieve konfl iktuale 
ndërmjet prindërve, për të ndikuar në 
respektimin e aktvendimeve për takim, 
dhe veçanërishtë për shkak të mungesës 
së një mekanizmi efektiv për zbatimin 
e tyre, qendrat kompetente lokale për 
punë sociale nuk arrijnë t’i mbrojnë të 
drejtat dhe interesin më të mirë të fëmi-
jëve.

• Papërgatitja e sistemit arsimor për 
zbatimin e mësimdhënies në mënyrë 
adekuate përmes mësimit në distancë, 
për shkak se një numër i madh i nxë-
nësve nuk kishin pajisje teknike dhe 
konektim cilësor në internet për ndjekjen 
papengesë të mësimit, por edhe kuadri 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

mësimdhënës në pjesën më të madhe 
vetëm pjesërisht kishte në dispozicion 
resurse dhe njohuri informatike për 
zbatimin e mësimit onlajn.

• Mungesa e barërave për sëmundje të 
rralla paraqet problem i cili pengon fëmi-
jët të kenë qasje në nivel- më të lartë të 
mbrojtjes shëndetësore.

• Edhe pas zhvendosjes së fëmijëve pa 
prindër dhe kujdes prindëror dhe fëmi-
jëve me probleme edukative-sociale nga 
institucionet e më parshme rezidenciale 
në shtëpi me grupe të vogla, problemet 
lidhur me trajtimin dhe kujdesin, sido-
mos ndaj përdoruesve të caktuar në 
rrezik të lartë (fëmijë viktima të trafi -
kimit me qenie njerëzore, fëmijë të varur 
nga supstancat psikotrope, fëmijë me 
çrregullime psikiatrike), akoma janë të 
pranishme.

• Fëmijët dhe personat me aftësi të kufi -
zuara, si një nga kategoritë më vulnera-
bile në shoqëri, u bënë akoma më vul-
nerabil në kushte të krizës me kovidin, 
me ç’rast vetëm potencoheshin tashmë 
problemet ekzistuese me të cilat bal-
lafaqoheshin gjatë qasjes pranë të dre-
jtave.

• Ligji për arsim fi llor është në fuqi një vit 
e gjysmë, ndërsa në praktikë janë evi-
dente një sërë problemesh dhe sfi dash 
me të cilat po ballafaqohen nxënësit 
me aftësi të kufi zuara të cilët ndjekin 
mësimin në shkollat e rregullta fi llore. 
Ministria e arsimit dhe shkencës nuk i ka 
përgatitur aktet nënligjore (megjithëse 
deri më tani konform Ligjit për arsim 
fi llor duheshte tashmë të jenë të për-
gatitura) të cilat kanë të bëjnë me sig-
urimin e asistentëve arsimor dhe per-
sonal, ndërkaq nuk është rregulluar as 
transformimi i shkollave të veçanta fi llore 
dhe paraleleve të veçanta në shkollat e 
rregullta në qendra të resurseve të cilat 
duhet ta lehtësojnë përfshirjen e nxë-
nësve me aftësi të kufi zuara në procesin 
arsimor të shkollave të rregullta.

• Personat me aftësi të kufi zuara me  me 

dhe të vazhdueshme për shfrytëzimin e 
platformave digjitale edukative dhe vegla 
për realizimin e mësimit cilësor të për-
shtatur sipas mundësive për mësim për 
çdo fëmijë.

• Nevojitet krijimi i politikave shëndetë-
sore të cilat do të sigurojnë zbatimin e 
trajtimit përkatës për fëmijët pacientë 
me sëmundje të rralla.

• Ministria e punës dhe politikës sociale 
në bashkëpunim me ministritë e tjera 
përkatëse, si dhe vetqeverisjen lokale 
të ndërmarrin masa të vazhdueshme 
me qëllim të mbrojtjes dhe realizimit 
papengesë të të drejtave të fëmijëve pa 
prindër dhe kujdes prindëror dhe fëmi-
jëve me probleme edukative-sociale 
në shtëpi me grupe të vogla, me theks 
të veçantë në trajtimin dhe kujdesin, 
ndaj fëmijëve viktima të trafi kimit me 
qenie njerëzore, fëmijëve të varur nga 
supstancat psikotrope, fëmijëve me 
shqetësime psikiatrike dhe grupeve të 
tjera të rrezikuara.

• Qasja pranë shërbimeve shëndetësore, 
arsimore dhe sociale për personat me 
aftësi të kufi zuara, edhe në kushte të 
jashtëzakonshme për shkak të pan-
demisë duhet të sigurohet në bazë të 
barabartë me qytetarët e tjerë me qëllim 
që të gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre 
themelore të njeriut.

• Ministria përkatëse duhet të miratojë 
urgjentisht aktet nënligjore të cilat do ta 
rregullojnë çështjen e arsimit inkluziv. 
Sigurimi i asistentëve arsimor dhe per-
sonal të realizohet si një zgjidhje siste-
more, dhe duhet të rregullohet trans-
formimi i shkollave të veçanta fi llore 
dhe paraleleve të veçanta në shkollat e 
rregullta në qendrat e resurseve të cilat 
duhet ta lehtësojnë përfshirjen e nxë-
nësve me aftësi të kufi zuara në procesin 
mësimor të shkollave të rregullta.

• Qendrat për punë sociale duhet të jenë 
më të azhurnuara në zbatimin e pro-
cedurave dhe realizimin e të drejtave 
sociale të qytetarëve, ndërsa Ministria e 
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vështirësi i realizojnë të drejtat e për-
caktuara nga mbrojtja sociale për shkak 
të vendimmarjes jo në kohë nga ana e 
Qendrave për punë sociale. Por, edhe 
shfrytëzuesit e kompensimit për pengesa 
trupore kanë probleme në qasjen pranë 
kësaj të drejte, sepse konform Ligjit 
ekzistues për mbrojtje sociale nuk mund 
të fi tojnë të drejtën për kësi lloj kompen-
simi nëse janë mbi moshën 65 vjet.

• Për shkak të pandemisë nga virusi Ko-
rona aktivitete të caktuara në aspekt të 
deinstitucionalizimit të personave me 
aftësi të kufi zuara nga institucionet e 
mëdha rezidenciale dukshëm ishin ndry-
shuar, anuluar ose ndërprerë.

punës dhe politikës sociale t’a ndryshojë 
dispozitën ligjore në mënyrë që do t’a 
përjashtojë kufi zimin sipas moshës për 
qasje pranë të drejtës në bazë të aftësisë 
së kufi zuar.

• Qasjе proaktive dhe kontribut i organeve 
dhe institucioneve  shtetërore i Ministrisë 
së shëndetësisë, Ministrisë së arsimit 
dhe shkencës, Ministrisë së fi nancave, 
Ministrisë së transportit dhe lidhjeve dhe 
ministrive të tjera përkatëse, si dhe or-
ganeve të njësive të vetqeverisjes lokale 
në procesin e deinstitucionalizimit.

TË DREJTAT E ARSIMIT TË LARTË
Gjithsej 19 parashtresa ishin parashtruar në fushën e të drejtave të arsimit të lartë, në të 

cilat parashtruesit, sikurse edhe vitin e mëparshëm shprehnin pakënaqësi për vendimmarjen 
e ngadaltë sipas kërkesave të tyre nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës, përkatësisht 
sektorëve/seksioneve të këtyre Ministrive, ose për shkak të pakënaqësisë nga vendimet e mi-
ratuara. Në raste të veçanta kishte edhe ankesa në lidhje me nostrifi kimin e diplomave, pagesa 
të pabaza të participimit, vendosje në ente studentësh etj. Përveç kësaj, pranë Avokatit të 
Popullit qytetarët kërkonin këshillë për çështje lidhur me arsimin e lartë, sipas të cilave u dër-
goheshin përgjigje me kohë dhe përkatëse nga ana e Institucionit.

Veprimi sipas lëndëve konkrete konfi rmon se nuk ka ndryshime domethënëse lidhur me 
cilësinë e përgjigjeve të cilat dërgoheshin nga sektorët në këtë Ministri, edhe kur Avokati i 
Popullit me dërgimin e provave plotësuese të siguruara nga parashtruesit sugjeronte se ka 
hapësirë për ndërmarrjen e masave me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike. Kjo që u 
cek, sidomos erdhi në shprehje në lëndën e një studenti, ndërkaq në lidhje me procedurën 
për pranimin e studentëve, të regjistruar për studime pas universitare, në entet shtetërore të 
studentëve dhe objekteve të tjera për vendosje në Republikën e Maqedonisë në vitin studimor 
2018/2019, nga e cila procedurë studentja mbeti e pakënaqur edhe në vitin raportues. Për-
katësisht, Avokati i Popullit duke e ripërtrirë veprimin sipas lëndës me kërkesë të studentes, u 
drejtua pranë Kabinetit të Ministrit për arsim me sugjerim që të shqyrtohet konfi dencialiteti i 
pohimeve të Komisionit për akomodim lidhur me pohimet për mënyrën e paraqitjes së kundër-
shtimit nga ana e studentes e cila, dërgoi prova me të cilat konfi rmon se pohimet e Sektorit për 
standardin e nxënësve dhe studentëve nuk përputhen me gjendjen faktike. Mirëpo, në vend 
që të ndërmerren masa sipas sugjerimit dhe shqyrtimit të provave të dërguara, Sektori për 
standardin e nxënësve dhe studentëve i Ministrisë së arsimit dhe shkencës dërgoi njoftimin e 
njëjtë të cilin paraprakisht ia kishte dërguar Avokatit të Popullit, me çka parashtrohet pyejtja 
me arsye, se a është shqyrtuar fare Kërkesa me sugjerim të Avokatit të Popullit nga ana e këtij 
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Sektori të Ministrisë së arsimit dhe shkencës.
Duke e marë parasysh situatën e tillë, si dhe faktin që Ministria e arsimit dhe shkencës 

nuk e pa të arsyeshme të dërgojë përgjigje konform kërkesës së konfi rmuar me dokumente 
përkatëse, Avokati i Popullit për sjelljen e tillë të Ministrisë së arsimit dhe shkencës, përkatë-
sisht për pengimin e punës e informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me 
kërkesë që të ndërmerren masa ndaj Sektorit për standardin e nxënësve dhe studentëve, 
përkatësisht Ministrisë së arsimit dhe shkencës, me qëllim që të veprohet sipas sugjerimit të 
dërguar. Mirëpo, përgjigje tjetër përveç kësaj që u përmend më lartë nuk u dërgua, për këto 
arsye parashtruesja u këshillua që mbrojtjen e të drejtave ta kërkojë në procedurë gjyqësore.

Në lidhje me ankesat për zvarritjen e procedurave pranë organit të shkallës së dytë 
sipas ankesës së parashtruar, veprimet treguan se vendosja jo me kohë nga ana e Komisionit 
shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës 
në shkallë të dytë, është për shkak të mosveprimit të organit të shkallës së parë (Ministrisë së 
arsimit dhe shkencës) për ri-rregullimin administrativ të lëndës.

Këtë problem Avokati i Popullit e theksoi edhe në Raportin e mëparshëm vjetor, por për 
fat të keq, nuk është tejkaluar as në këtë vit raportues. Si fakt që mbështet atë që u tha është 
lënda konkrete sipas të cilës Avokati i popullit veproi në vitin raportues ku pas disa interveni-
meve, ishte kompletuar përfundimisht lënda nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës me 
çka u krijuan kushte për veprim sipas ankesës nga ana e Komisionit shtetëror. Rrjedhimisht,  
me këtë, ishte miratuar vendimi në favor të parashtruesit, në fund të vitit 2019, por edhe 
mëtej rasti është pa epilog, për shkak se Ministria e arsimit dhe shkencës gjatë tërë vitit nuk 
ka vepruar sipas aktvendimit të organit të shkallës së dytë me të cilin e ka kthyer lëndën për 
ri-shqyrtim dhe vendosje. Fakti që duhej të kalonte një vit për ri-rregullim administrativ, që 
përfundimisht Komisioni të miratojë aktvendim sipas ankesës tregon se me sa shumë dhe çfarë 
pengesash administrative ballafaqohen qytetarët në qasjen pranë mbrojtjes përkatëse nga or-
gani kompetent.

Kishte edhe disa parashtresa për pakënaqësi nga mënyra e mësimdhënies dhe realizi-
mit të provimeve në distancë (on-lajn), në të cilat Avokati i popullit përveç që drejtohej pra-
në fakulteteve përkatëse e inkuadronte edhe Inspektoratin shtetëror të arsimit i cili, kryente 
mbikëqyrje konform kërkesave të Avokatit të Popullit, përkatësisht studentëve-parashtrues të 
parashtresave, dhe aty ku konfi rmoheshin pohimet, me  intervenimet e tilla arriheshte t’u ndi-
hmohet në realizimin e të drejtave.

• Ministria e arsimit dhe shkencës, si dhe 
sektorët kompetent pranë këtij organi 
të bashkëpunojnë me Avokatin e Popul-
lit, të dërgojnë përgjigje me kohë dhe të 
plota konform kërkesave të qytetarëve 
dhe intervenimeve të Avokatit të Popul-
lit.

• Të ndërmerren masa për kompletimin e 
lëndëve në mënyrë më të azhurnuar dhe 
dërgimin e tyre me kohë pranë organit 
i cili vendos sipas ankesës, si dhe për 
miratimin me kohë të vendimeve nga 
ana e organit të shkallës së parë pas 
vendimeve të miratuara sipas ankesave 
të qytetarëve.

• Ministria e arsimit dhe shkencës duke 
dërguar përgjigje të cilat nuk ishin të 
plota dhe thelbësore, si pranë parash-
truesve, ashtu edhe pranë Avokatit të 
Popullit, e pengon realizimin dhe mbro-
jtjen e të drejtave të studentëve.

• Për shkak të mosrregullimit me kohë në 
mënyrë administrative të lëndëve nga 
ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës 
po zvarriten procedurat sipas ankesave 
pranë komisionit të shkallës së dytë, me 
çka cenohen të drejtat e qytetarëve. 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Në vitin 2020, në kushte të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme për shkak të virusit 
të Koronës dhe ndryshimeve të konsiderueshme lidhur me punën dhe funksionimin e organeve 
dhe institucioneve, numri i parashtresave të parashtruara në këtë fushë është 258, që është 
për 24 parashtresa më pak krahas vitit të kaluar. Në këtë rast, në numrin më të madh të par-
ashtresave qytetarët kërkonin mbrojtjen е të drejtave në procedurat për punësim, më pas në 
procedurat për pagimin e rrogave dhe kompensimeve të tjera, për sistematizime/avancime, 
ose, për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Përveç kësaj, kërkoheshte intervenim edhe për 
shkak të zvarritjes së procedurave sipas ankesave dhe kundërshtimeve, për procedura të inic-
uara disiplinore, ndërsa në një pjesë të parashtresave kërkoheshte këshillë juridike.

Megjithëse për shkak të situatës me pandeminë nga KOVID-19 ishte zvogëluar numri i 
shpalljeve të publikuara për vende të punës, pranë Avokatit të Popullit kishte reagime nga ap-
likuesit, ndërkaq kandidatët e pazgjedhur krahas kandidatëve të zgjedhur, me sugjerimin se 
nuk i plotësojnë kushtet e parashikuara në konkurs. Për secilin rast veçmas Avokati i Popullit 
ndërmerrte masa ndaj organeve kompetente shtetërore duke kërkuar që t’i dërgohen të gjitha 
dokumentet për rrjedhën e procedurës, përfshirë edhe dokumentet e kandidatëve të zgjedhur 
në shpalljen/jet, por në asnjë rast nuk konstatoi shkelje të të drejtave të parashtruesve.

Në lidhje me ankesat të cilat kanë të bëjnë me pjesën e pagimit të pagave dhe kompensi-
meve të tjera, Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës nga disa punonjës në IN “Op-
era dhe baleti nacional’’, u njoftua se me Marrëveshjen e re kolektive për punonjësit  në fushën 
e kulturës, e cila ka hyrë në fuqi në fi llim të muajit qershor në vitin raportues bëhet shkelje e të 
drejtave të parashtruesve, por edhe e punonjësve të tjerë si udhëheqës të sektorëve në kuadër 
të institucionit nga fusha e kulturës, dhe asistentë-regjisorë, për shkak se të gjithë punonjësit 
e tjerë kanë fi tuar të drejta më të favorshme krahas të drejtave të mëparshme, përveç të lart-
përmendurit, të cilët kanë marë aktvendime me shumë të zvogëluar të pagës.

Avokati i Popullit konstatoi se në bazë të metodologjisë së përcaktuar paraprakisht për 
krijimin e koefi cientëve, janë shtuar koefi cientë të ri për vende të caktuara të punës, me çka 
ka ardhur deri te ulja e pagave të disa punonjësve në institucione të tjera, d.m.th.ulja nuk ka 
qenë e pranishme tek të gjithë punonjësit në vend të njëjtë të punës në nivel të të gjithë kul-
turës, por në raste të izoluara, përafërsisht te 2,5% nga të punësuarit, gjendje e cila ka qenë e 
detektuar gjatë përgatitjes së Marrëveshjes kolektive dhe kundërshtimeve.

Avokati i Popullit sugjeroi se në rastin konkret gjatë përgatitjes së Marrëveshjes kolektive 
në fjalë nuk është respektuar neni 12 pika 2 e Ligjit për marrëdhënie të punës, sipas të cilit,.... 
me marrëveshjen kolektive nuk mund të përcaktohen të drejta më të vogla nga të drejtat e 
përcaktuara me ligj, ndërkaq nëse përmbajnë dispozita të tilla, konsiderohen si të pavlefshme 
dhe zbatohen dispozitat përkatëse të ligjit’’, dhe në këtë drejtim sugjeroi se është e nevojshme 
të ndërmerren veprime prioritare për tejkalimin e situatës së shkaktuar me zbatimin e Mar-
rëveshjes së re kolektive, ndërkaq në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të garantuara me ligj 
të punonjësve. Procedura sipas kësaj lënde është akoma në rrjedhë.  

Në një rast tjetër, duke vepruar sipas një parashtrese konkrete të parashtruar nga një 
punonjëse në Regjistrin qendror bëri me dije cenimin e të drejtës për kompensim të pagimit 
të pagës për pengim të përkohshëm nga puna për shkak të KOVID-19, pasi që konstatoi se në 
vend të 100% nga baza e kompensimit të pagës gjatë kohës së mungesës së saj nga puna kon-
form Konkluzionit të Qeverisë të miratuar në Mbledhjen e 17-të më datën 03.11.2020, për peri-
udhën derisa ka qenë në pushim mjeksor me kohëzgjatje prej 30 ditëve i është paguar shuma 
me lartësi prej 90%. Në këtë kuptim, Avokati i Popullit sugjeroi se Konkluzionet e Qeverisë nga 
secili organ kompetent duhet të respektohen pa asnjë kusht dhe punonjësve mos t’u kufi zohen 
të drejtat në bazë të marrëdhënies së punës. Rrjedhimisht, Avokati i Popullit dha sugjerim, që 
Sektori kompetent për çështje ekonomike-juridike pranë Regjistrit qendror të veprojë konform 
Konkluzionit të Qeverisë dhe të bëjë korrigjimin e pagës të parashtrueses e cila në rastin konk-
ret duhet të jet 100% nga baza e kompensimit të pagës. Avokati i Popullit është njoftuar se 
është pranuar sugjerimi, dhe jo vetëm që ishte bërë korrigjimi i pagës së parashtrueses por 

MARRËDHËNIET E PUNËS
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edhe për punonjësit e tjerë të cilët ishin përballur me të njëjtin problem në këtë periudhë.
Pranë Avokatit të Popullit janë parashtruar parashtresa në të cilat parashtruesit bënë me 

dije për më shumë parregullsi operative, procedurale dhe ligjore në lidhje me verifi kimin e plotë 
të të dhënave për lëshimin e çertifi katës për siguri me shkallën e “Sekretit shtetëror’’. Duke 
marrë parasysh se, në mesin e parregullsive të tjera, parashtruesit theksuan që asnjëri nga 
aplikuesit për të cilët është konstatuar “rreziku i sugurisë’’ nuk ka marë njoftim me shkrim me 
këshillë juridike, Avokati i Popullit kërkoi sqarim dhe informata për të gjitha pohimet e cekura 
në parashtresë, për çka pritet përgjigje nga Agjencia për siguri kombëtare.

Në lidhje me parashtresat, në të cilat qytetarët me shkrim, në mënyrë elektronike ose 
përmes bisedës me telefon kërkonin këshillë juridike për realizimin e të drejtës së caktuar, nga 
ana e Avokatit të popullit me kohë u dërgoheshin përgjigje përkatëse. Ndërsa, në lëndët të cilat 
ishin në lidhje me zvarritjen e procedurave sipas ankesave të paraqitura, Avokati i popullit i 
drejtoheshte Komisionit kompetent të shkallës së dytë duke kërkuar azhurnimin e të njëjtave, 
sipas të cilave ishte vepruar.

Duke e marrë parasysh specifi kën e pandemisë, që e shënoi këtë vit raportues, pranë 
Avokatit të Popullit ishin parashtruar parashtresa në të cilat parashtruesit reagonin për trajtimin 
e ndryshëm dhe të drejtat që i kanë prindërit në lidhje me çështjen për kujdesin e fëmijëve, 
për shkak të gjedjes së shkaktuar me virusin Korona. Në kontekst të kësaj, Avokati i Popullit 
dha sqarim se masat për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së virusit Korona KOVID-19, 
i përcakton Qeveria e RMV-së me Vendim të miratuar në bazë të Konkluzioneve të Shtabit 
kryesor koordinues të krizave, ndërkaq sipas rekomandimit të Komisionit për sëmundje infek-
tuese, ndërkaq në mënyrë të njëjtë Qeveria i përcaktonte edhe kategoritë e personave të cilët 
duheshte të lirohen nga puna.

Në lidhje me parashtresat e qytetarëve, për shkak se nuk u dërgoheshin përgjigjet sipas 
kërkesave të paraqitura në lidhje me të drejtat nga marrëdhënia e punës, pas intervenimit të 
Avokatit të Popullit pranë të njëjtive ishin dërguar përgjigje, dhe njoftonin se arsye për dër-
gimin me vonesë të përgjigjeve është siatuata e shkaktuar e re me pandeminë për shkak të së 
cilës është zvogëluar kapaciteti i punonjësve të pranishëm në institucionet, situatë për të cilën 
Avokati i Popullit kishte mirëkuptim.

• Mbrojtje e plotë e të drejtave të punë-
torëve duke i respektuar në mënyrë kon-
sekuente dispozitat ligjore dhe harmo-
nizim i dispozitave të akteve nënligjore 
me ligjet të cilët i rregullojnë të drejtat e 
fushës përkatëse.

• Shkelja e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës për shkak të zbatimit të dispozi-
tave të Marrëveshjes kolektive përmba-
jtja e së cilës është në kundërshtim me 
dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet e 
punës.Duke pasur parasysh se, me Mar-
rëveshjen kolektive nuk mund të përcak-
tohen të drejta më të vogla për punon-
jësit nga të drejtat e përcaktuara me ligj, 
nëse në praktikë zbatohet Marrëveshja 
kolektive e cila përmban dispozita të 
tilla, dispozitat do të konsiderohen si të 
pavlefshme, ndërsa në këtë rast dispozi-
tat e ligjit do të zbatohen në mënyrë të 
pashmangshme.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Avokati i Popullit, në periudhën raportuese në bazë të rregullt e monitoronte situatën në 
fushën e mbrojtjes nga diskriminimi mbi qytetarët në sektorin publik megjithëse, për shkak 
të pandemisë së shpallur  nga virusi Korona kontaktet direkte me palët ishin të kufi zuara, 
ndërkaq, si pasojë edhe kryerja e inspektimeve të drejtpërdrejta në procedurat sipas lëndëve. 
Gjithsej, në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat janë par-
ashtruar 62 parashtresa, që është përafërsisht e njëjtë me vitin e kaluar, kur pranë Avokatit të 
Popullit ishin parashtruar 60 parashtresa në të cilat qytetarët kërkonin mbrojtje nga diskrimin-
imi në baza të ndryshme. Më të zakonshme ishin ankesat nga diskriminimi në marrëdhënien e 
punës, përkatësisht për shqetësim në vendin e punës-mobing. Mëtutje, pasojnë parashtresat 
të cilat kanë të bëjnë me diskriminimin për shkak të mosrespektimit të parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat, dhe megjithëse në një numër më të vogël megjithatë janë parashtruar 
parashtresa me pohime për diskriminim në baza të tjera ligjore. Në këtë kontekst, Avokati i 
Popullit nga fi llimi i këtij viti raportues mbanë statistika në përputhje me udhëzimet e dhëna 
me nenin 3 paragrafi n 4 të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, përkatësisht 
ndarja e lëndëve është kryer sipas fushave dhe bazës së diskriminimit.

Së këtejmi, sipas statistikës 37 parashtresa janë regjistruar në fushën e punës dhe mar-
rëdhënieve të punës, 9 në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit, 8 në fushën e aksesit në 
mallra dhe shërbime, 4 në fushën e gjyqësorit dhe administratës etj.

Parashtresat për diskriminim në fushën e marrëdhënieve të punës në bazë të shqetësimit 
në vendin e punës (mobing), në një numër më të madh janë parashtruar nga zyrtarë policor 
të punësuar në Ministrinë e punëve të brendshme në të cilat theksoheshte cenimi i të drejtave 
për shkak të ri-sistematizimit të paligjshëm me urdhëra dhe inicimit pa bazë të procedurave 
disiplinore.

Avokati i Popullit për secilën lëndë vepronte me qëllim të shqyrtimit të pohimeve dhe 
përcaktimit të drejtë dhe adekuat të gjendjes faktike, dhe sipas lëndëve në të cilat konstatonte 
se ekziston shkelje e të drejtave të parashtruesve, dërgonte sugjerime ose rekomandime për 
tejkalimin e shkeljeve të konstatuara, që në një numër shumë të vogël të rasteve janë marë 
parasysh nga ana e udhëheqësve drejt të cilëve ishin dërguar, për çka, për shkak të shfrytëzimit 
të mundësive ligjore, qytetarët këshilloheshin që të drejtat e tyre t’i realizojnë pranë gjykatave 
kompetente. Në këtë drejtim, pas inicimit të procedures pranë gjykatës kompetente, Avokati i 
Popullit vazhdonte të monitrorojë veprimin, dhe është konstatuar se gjykatat civile kompetente  
pranë të cilave udhëhiqen procedurat për mbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës ose padi 
sipas ndonjë baze të caktuar të diskriminimit, veprojnë ngadal sipas këtyre lëndëve, edhe pse 
të njëjtat kanë shkallën e urgjencës konform rregullores ekzistuese ligjore.

Avokati i Popullit në 9 raste veproi sipas ankesave të qytetarëve për shkak të mosres-
pektimit të zbatimit të parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Në këtë kon-
tekst e cekim rastin kur pranë Avokatit të Popullit është parashtruar parashtresë nga personi 
pjesëtarë i komunitetit etnik rom për shkeljen e të drejtave në procedurë për zbatimin e parimit 
të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë gjatë publikimit dhe realizimit të shpalljes publike për 
nevojat e Drejtorisë së të ardhurave publike. Përkatësisht, me Planin vjetor për punësim të 
Drejtorisë së të ardhurave publike për vitin 2019 ishte parashikuar në pozitën Inspektor më i 
ri – Inspektor tatimor në Drejtorinë rajonale – Prilep të punësohet Rom/e, por në këtë pozicion 
pune në kohë të caktuar tashmë ishte punësuar person i cili është i përkatësisë tjetër etnike 
dhe i cili pretendon të mbetet në vendin e njëjtë të punës, megjithëse nuk është Rom/e. 

Avokati i Popullit gjatë rrjedhës së procedurës sipas kësaj parashtrese konstatoi se as 
Agjencia për administratë dhe as Drejtoria e të ardhurave publike nuk mbajnë llogari për për-
katësinë e vërtetë etnike të kandidatëve, ose të personit që është pranuar në vendin e parashi-
kuar të punës sipas shpalljes publike, i cili në fl etparaqitjen ka cekur se sipas përkatësisë etnike 
është Rom, megjithëse ai është pjesëtarë i komunitetit tjetër etnik.

Avokati i Popullit konstaoi se me këtë mënyrë të zbatimit të punësimeve në administratën 
publike, në përgjithësi injorohet parimi i garantuar i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë gjatë 
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zbatimit të punësimit në sektorin publik, sepse ky nuk është një rast i izoluar. Avokati i Popullit 
vëren se ky lloj i ankesave nga qytetarët vazhdimisht është prezent, sidomos nga ana e komu-
niteteve të vogla etnike.

Në drejtim të tejkalimit të këtij problemi, Avokati i Popullit dërgoi sugjerim pranë minis-
trisë përkatëse dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut se është e nevojshme të 
gjindet mënyra, përmes të cilës do të sigurohet se në vendet e lira të punës do të pranohen 
persona të komunitetit etnik për të cilin janë parashikuar punësimet konform planeve vjetore 
për punësim të subjekteve nga sektori publik.

Ndërsa në lidhje me zbatimin e masave kundër krizës të miratuara nga Qeveria e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut, pas shpalljes së pandemisë të shkaktuar nga virusi KOVID-19, 
pranë Avokatit të Popullit ishin parashtruar dy parashtresa në lidhje me trajtimin e pabarabartë 
ndaj personave të cilëve u ishin lejuar mjete fi nanciare si ndihmë e njëfi shtë në të holla, ku 
në njërin rast duke marë parasysh faktin se parashtruesi nuk e plotësoi parashtresën e par-
ashtruar me informatat e nevojshme për udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës, Avokati 
i Popullit nuk hapi procedurë, ndërsa në rastin e dytë për shkak të pohimeve për diskriminim 
të kryer në bazë të moshës në procesin arsimor të një grupi më të madh të qytetarëve, me 
Dekretin e miratuar me fuqi ligjore për fi nancimin dhe mbështetjen e qytetarëve dhe personave 
të punësuar me të ardhura të ulëta, persona të rinj dhe punonjës shëndetësor përmes lëshimit 
të kartës pagesore vendore e dedikuar për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve maqedonase 
gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme. (,,Gazeta zyrtare e RMV-së’’ nr.137/20), dërgoi 
Mendim pranë Qeverisë së RMV-së. Përkatësisht, në Mendimin e dërguar, Avokati i Popullit 
theksoi vërejtjen për nocionin ,,Persona të rinj’’, dhe sqarimin e dhënë se ,,  Persona të rinj’’ 
janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut të moshës 16 vjet dhe jo më të vjetër se 
29 vjet më datën 22.05.2020, të cilët janë pjesëmarrës aktiv në arsimin formal të mesëm 
(shkolla të mesme të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut, vetëqeverisja lokale 
dhe qyteti i Shkupit) dhe arsimi i lartë pasuniversitar i Republikës së Maqedonisë së Veriut ( 
studentë të rregullt të universiteteve të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut), 
konform evidencës së Ministrisë së arsimit dhe shkencës (në tekstin e mëtutjeshëm: ,,persona 
të rinj- shfrytëzues të mbështetjes fi nanciare’’).

Në kontekst të kësaj, Avokati i Popullit shprehi mendimin se defi nimi i nocionit persona 
të rinj duhet të jetë lëndë e ligjit i cili do të përcaktonte nocionin ,,persona të rinj’’, duke marë 
parasysh se defi nicioni siç është në Dekretin e lartpërmendur i sjell në trajtim të pabarabartë 
dhe vartësi një grup të caktuar të nxënësve krahas grupit tjetër të nxënësve, që është kusht 
për kryerjen e diskriminimit në bazë të moshës në procesin arsimor.

Gjatë hartimit të Mendimit të cituar, Avokati i Popullit e kishte parasysh edhe statusin e 
tërë grupit, përkatësisht se bëhet fjalë për nxënës të shkollës së mesme, kështuqë çfarëdo 
qoftë ndarje e tyre, i shpie në pozitë të pabarabartë me njëri-tjetrin mbi një bazë ligjore të 
caktuar, që për fat të keq gjatë kohës së veprimit nuk mundeshte në mënyrë konkrete të pre-
cizohet përmes neneve dhe rregullave përkatëse, për shkak se  Ligji referues për parandalim 
dhe mbrojtje nga diskriminimi është abroguar nga ana e Gjykatës kushtetuese për shkak të 
mospërputhjeve të caktuara  gjatë miratimit të tij në Parlament. 

Së këtejmi, sipas Avokatit të Popullit me rëndësi të madhe është përcaktimi i kritereve 
precize për realizimin e të drejtës/ndihmës së caktuar ose mbështetjes nga shteti, me çka do 
të parandalohet ndarja e parabarabartë e qytetarëve, përkatësisht vendosja e qytetarëve në 
një pozitë të pabarabartë.

Avokati i Popullit konform kompetencës së përcaktuar kushtetuese dhe ligjore për moni-
torimin e zbatimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë  në sektorin publik,  gjatë vitit 2020 
fi lloi me mbledhjen e të dhënave nga të gjitha institucionet/entet në sektorin publik ( në 
mënyrë elektronike), përkatësisht mbledhjen e të dhënave për numrin e përgjithshëm të të 
punësuarve sipas përkatësisë etnike, për gjithsej numrin e të punësuarve të sistematizuar në 
vende udhëheqëse të punës dhe numri i të punësuarve në vende jo udhëheqëse të punës si 
dhe për gjininë e tyre dhe shkallën e arsimimit. Të dhëna janë kërkuar në aspekt të zbatimit 
të drejtë të parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të komuniteteve në sektorin publik, 
si dhe për shkak të përcaktimit të sistematizimit të vendeve të punës sipas strukturës gjinore 
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dhe shkallës së arsimimit, të cilat janë pjesë e Raportit të veçantë për situatën me respektimin 
e këtij parimi kushtetues.

Në kuadër të punës jashtë lëndëve, e cila në vitin raportues ishte me volum të zvogëluar 
për shkak të pandemisë së shpallur virale, Avokati i Popullit përmes Seksionit për mbrojtje nga 
diskriminimi gjatë punës së tij vazhdoi në mënyrë elektronike të monitorojë punën e organeve 
kompetente për mbrojtje nga diskriminimi në plan ndërkombëtarë, dhe njëherazi mori pjesë 
edhe në disa debate të cilat u zhvilluan në nivel rajonal në vendin tonë. Përveç kësaj, për-
faqësues i Seksionit për mbrojtje nga diskriminimi vazhdoi të merr pjesë onlajn në ekipin e ek-
spertëve në punën e Trupit nacional koordinues për monitorimin e situatave të mosdiskriminim, 
duke dhënë kontribut në pjesën e profesionalizmit dhe shkëmbimit të informative të cilat kanë 
të bëjnë me kompetencën e punës së tij.

• Të fi llohet me ndryshimin e Ligjit për 
mbrojtje nga shqetësimi në vend të 
punës me precizimin e kompetencave 
të Inspektoratit shtetëror për punë në 
pjesën e parandalimit, mbrojtjes dhe 
sanksionimit nga mobingu, si dhe inkor-
porimin e trajnimeve të detyrueshme në 
të gjitha nivelet në sektorin publik në 
drejtim të luftimit të mobingut.

• Ministria për shoqëri informatike të 
gjejë mënyrë për zgjidhje përkatëse 
ligjore dhe nënligjore me të cilën do të 
pamundësohen manipulimet në dëm të 
një komuniteti të caktuar etnik. Rrjed-
himisht, të ndërmerren masa për ndry-
shimin dhe plotësimin e tekstit të aktit 
nënligjor „Metodologjia për planifi kimin 
e punësimeve në sektorin publik në 
përputhje me parimin për përfaqësimin 
e drejtë dhe adekuat, si dhe formën, 
përmbajtjen dhe formularin e planit vje-
tor për punësim dhe raportin për real-
izimin e planit vjetor për punësim“ dhe 
me këtë edhe të nenit 5 paragrafi t (3) 
të Ligjit për të punësuarit në sektorin 
publik prej të cilit rezulton ky akt, si dhe 
të modelit tabelor përllogaritës të Balan-
suesit përmes të cilit kryhet përllogaritja 
për hartimin e planeve vjetore për pu-
nësim sipas etnikumeve.

• Ministritë përkatëse të cilat janë bartëse 
të rregullores së caktuar ligjore e cila 
është në listën e Trupit koordinues nacio-
nal për monitorimin e situatave me mos-
diskriminim, menjëherë të fi llojnë me 
ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 
me qëllim të harmonizimit me Ligjin e ri 
për parandalim dhe mbrojtje nga diskri-
minimi.

• Ankesat e shpeshtuara për shqetësim 
në vendin e punës – mobing, bëjnë me 
dije dobësitë e shumta sistemore, por 
edhe nevojën për një qasje më serioze të 
organeve në përballjen me këtë problem 
të hidhur.

• Gjatë zbatimit të parimit të përfaqësimit 
të drejtë dhe adekuat në shumicën e ras-
teve gjatë realizimit të shpalljeve publike 
në sektorin publik bëhet keqpërdorimi i 
evidentimit të përkatësisë së komunitetit 
etnik, sidomos në dëm të komuniteteve 
më të vogla etnike.

• Akoma një numër i madh i ligjeve nuk 
janë harmonizuar me Ligjin për paran-
dalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 
megjithëse kjo është rekomandim edhe i 
Trupit koordinues nacional për monitori-
min e situatave me mosdiskriminim.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Parashtresat nga fusha e jurisprudencës edhe në këtë vit raportues janë me numër më 
të madh (406), por vërehet zvogëlim i konsiderueshëm i numrit të parashtresave në lidhje me 
punën e gjykatave administrative, gjykatat e shkallës së parë dhe procedurat që udhëhiqen në 
shkallë të dytë dhe të tretë.

Puna me lëndët në këtë fushë tregon se qytetarët, në një numër më të madh, kërkonin 
mbrojtje për shkak të zvarritjes së seancave gjyqësore, ndërsa veprimet sipas këtyre rasteve 
tregojnë se zvarritja e seancave ishte për shkak të gjendjes me virusin Korona (KOVID-19), 
ndërkaq në bazë të vendimit të miratuar nga ana e Këshillit gjyqësor për veprime të gjykatave 
në RMV në kushte të rrezikut të rritur nga virusi KOVID-19.

Nga ana tjetër, gjendja e jashtëzakonshme dhe regjimi i veçantë i punës së gjykatave 
e pamundësoi zbatimin e Ligjit për konteste administrative, saktësisht ndryshimet lidhur me 
mundësinë për mbajtjen e seancave publike që u shpreh në efi kasitetin e veprimit sipas lëndëve. 
Në këtë kuptim, Gjykata administrative dhe Gjykata e lartë administrative vepronin me vonesë, 
përkatësisht duke tejkaluar afatet e përcaktuara me ligj.

Lidhur me ankesat që kanë të bëjnë me punën e gjykatave administrative, Avokati i Pop-
ullit konstatoi se edhe mëtej për shkak të komunikimit të dobët të organeve të admninistratës 
shtetërore me gjyqësorin administrativ, shkresat e lëndëve nuk dërgohen me kohë dhe për këto 
arsye procedurat zvarriten, ndërsa gjykatat administrative vazhdojnë me praktikën, në vend se 
të miratojnë vendim meritor lëndët më shumë herë t’i kthejnë për vendosje të sërishme pranë 
organeve administrative vendimet e të cilave janë kontestuar.

Me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve në procedura administrative Avokati i 
Popullit në rastet konkrete intervenoi duke kërkuar që të dhënat të sigurohen me kohë, lëndët 
të merren në punë nga ana e gjykatave, ndërsa palët në procedurat u njoftuan me kohë për të 
gjitha  masat dhe aktivitetet e ndërmarra.

Lidhur me procedurat e falimentimit Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues shënon 
parashtresa në të cilat vihet në pah zvarritja e këtyre procedurave, njoftimi jo me kohë i 
kreditorëve, pamundësia për t’i paguar kërkesat megjithëse kanë dokumente ekzekutive dhe 
ngjashëm.

Këtë vit, parashtresat e parashtruara ishin në lidhje me procedurat e falimentimit për 
SH.A. „Sllavija“ eksport-import Shkup dhe SH.A. Miniera dhe hekurana Shkup – FAMORD Fab-
rika për pajisje makinerish dhe pjesë rezerve, ndërsa për procedurën e falimentimit për SH.A. 
Ohis në këtë vit raportues nuk janë parashtruar parashtresa që ishte rast në dy vitet e kaluara 
kur mbrojtjen e të drejtave të tyre nga ana e Avokatit të Popullit kërkuan më shumë se treqind 
kreditorë (ish punonjës).

Parashtresat e tjera për punën e gjykatave ishin në lidhje me përgjigje të marra jo me 
kohë nga ana e gjykatave, mospasjen e të dhënave për atë se në cilën fazë janë procedurat 
gjyqësore dhe ngjashëm, sipas të cilave pohime Avokati i Popullit vepronte me kompetenca dhe 
me kohë i siguronte të dhënat e kërkuara nga ana e gjykatave dhe për të njëjtën i informonte 
parashtruesit.

Risi, në pjesën e punës së gjyqësorit në këtë periudhë raportuese janë paraqitjet e shpesh-
tuara dhe kërkesat e këshillës juridike ku qytetarët kërkojnë informata për reformat e parala-
jmëruara në sektorin gjyqësor. Përkatësisht, në këto raste palët kërkonin të dhëna për atë se 
cilat lëndë do të mund të vlerësohen, a do të përfshihen vetëm procedurat penale ose vetëm 
procedurat civile, për cilën periudhë do të referohet vlerësimi, në cilën mënyrë do të  zgjidhen 
lëndët për vlerësim ose do të përfshihen të gjitha lëndët, a do të kenë mundësi të paraqesin 
kërkesa dhe ku, që lënda e tyre të merret në këto procedura, në qoftë se konstatohet veprim 
joprofesional në lëndën e tyre a ekziston mundësia për udhëheqjen e sërishme të procedurës 
gjyqësore dhe ngjashëm.

Avokati i Popullit në këtë kontekst vlerëson se është e nevojshme që Ministria e drejtë-
sisë me kohë t’i informojë qytetarët për reformat të cilat do të bëhen në lidhje me punën e 
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gjyqtarëve, për atë se cilat lëndë do të meren për vlerësim dhe a do të munden qytetarët të 
paraqesin kërkesa individuale për vlerësim dhe a do të munden të njëjtit sërish të inicojnë pro-
cedurë gjyqësore sipas lëndës konkrete nëse konstatohen cenime.

Përndryshe, si edhe në vitin e kaluar raportues edhe këtë vit parashtruesit kërkonin mbro-
jtje nga Avokati i Popullit lidhur me punën e avokatëve si bartës të autorizimeve publike. Në 
këto parashtresa u bënë vërejtje për punën e avokatëve për shkak të marrjes së informatave 
me vonesë për lëndët të cilat i udhëheqin, paarritshmëria e avokatëve, për shpenzimet e larta, 
pagesa e pabazë e shpenzimeve etj.

Në këtë rast, kishte edhe lëndë kur parashtruesit bënin me dije që më shumë se 1 vit 
nuk kanë informata nga avokati për procedurën e inicuar. Në këtë drejtim është rasti kur par-
ashtruesit nuk kanë marrë informatë nga avokati për procedurën e cila është udhëhequr pranë 
GJEDNJ dhe kjo më shumë se 2 vite, madje as nuk kanë mundur të arrijnë në kontakt me të.

Avokati i Popullit, u drejtua pranë avokatit me qëllim të marrjes së informatave për proce-
durën, dhe konstatoi se i njëjti është shpërngulur nga vendi, dhe për këto arsye parashtruesit 
nuk mund të realizojnë kontakt me të dhe t’i marrin informatat e kërkuara në lidhje me lëndën. 
Pas këtyre informatave Avokati i Popullit e vazhdoi procedurën pranë Ministrisë së drejtësisë, 
përkatësisht Byrosë për përfaqësimin e RMV-së pranë GJEDNJ -së me qëllim që të sigurohen 
informatat e nevojshme për procedurën, a është dërguar aplikacioni pranë GJEDNJ -së nga 
ana e avokatit dhe në qoftë se është dërguar në cilën fazë gjendet procedura sipas së njëjtës. 
Në aspekt të pohimeve për shpenzimet e larta Avokati i Popullit konstatoi se ato janë të paba-
zuara, për arsye se të njëjtat janë të përcaktuara dhe janë në pajtim me Tarifën e avokatëve, 
me ç’rast qytetarët u këshilluan për mundësinë që t’i shfrytëzojnë benefi tet e Ligjit për ndihmë 
juridike falas.

Avokati i Popullit gjatë vitit raportues pranoi 32 parashtresa në lidhje me punën e proku-
rorisë, që krahas vitit të kaluar është për 31 parashtresë më pak. Më së shpeshti në parash-
tresat qytetarët shprehin pakënaqësi nga puna e Prokuroorisë themelore publike (PTHP) sipas 
kallëzimeve të paraqitura penale, dhe në këtë drejtim bënin me dije se Prokuroritë themelore 
publike në mënyrë të pamjaftueshme komunikojnë me parashtruesit e kallëzimeve penale, 
nuk përgjigjen ndaj kërkesave të tyre për marrjen e informatave për statusin dhe në cilën fazë 
gjenden procedurat sipas kallzimeve të tyre, gjë që ndikon edhe në besimin në punën e këtij 
organi.

Në përgjithësi vërehet komunikim i përmirësuar i PTHP me Avokatin e Popullit, krahas 
viteve të kaluara, dhe në këtë drejtim organi dërgon përgjigje të plota dhe përkatëse sipas 
kërkesave të Avokatit të Popullit prej të cilave mund të konstatohet se, a janë ndërmarrë, kur 
janë ndërmarrë, cilat, dhe çfarë veprime të veçanta janë ndërmarrë, duke fi lluar prej paraqitjes 
së kallëzimit penal ose prej marrjes së njoftimit nga ana e MPB-së. Mirëpo, nuk ka përmirësime 
lidhur me pranimin e intervenimeve siç janë Mendime, sugjerime dhe ngjashëm, për elimin-
imin e cenimeve të konstatuara, megjithëse me fakte konfi rmohen cenimet e të drejtave të 
qytetarëve me mos ndërmarrjen e masave.

Ndërsa nga ana tjetër, problemi me anulimet e shpeshta të seancave e justifi kon frikën e 
qytetarëve për parashkrimin e ndjekjes penale, pavarësisht nga fakti që Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut përcaktoi masë konkrete që Këshilli i Prokurorëve Publik dhe organet e 
tjera kompetente të ndërmarrin veprime për përcaktimin e shkaqeve për të cilat në shumicën e 
rasteve ka ndodhur parashkrimi i ndjekjes penale, në periudhën raportuese nuk ka ndryshime 
të dukshme në këtë drejtim.

Përndryshe, rasti me kallëzimin e paraqitur penal qysh në vitin 2019, sipas të cilit Proku-
roria ka dërguar thirrje për marrje në pyetje palët e dëmtuara në muajin janar të vitin 2020, 
që sërisht të anulojë termin për marrjen në pyetje deri në muajin janar të vitit 2021 është njëri 
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nga rastet e shumta të cilat janë në dëm të qytetarëve dhe me të cilët të njëjtit pengohen në 
realizimin e të drejtave të tyre, ndërkaq konfi rmojnë të lartpërmendurat.

Në një rast tjetër, Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës së qytetarit të dëm-
tuar nga një ngjarje konkrete penale-juridike, në të cilën kërkoi intervenim për shkak të pa-
mundësisë për t’i realizuar të drejtat e tij pas kallëzimit të paraqitur penal pranë Prokurorisë 
themelore publike, konstatoi cenim të pothuajse të të gjitha të drejtave të të dëmtuarit në 
procedurë penale. Në këtë rast, Avokati i Popullit konstatoi se nuk i është mundësuar që të 
merr pjesë në seancën e provave, të merr pjesë në seancën kryesore dhe të merr pjesë në pro-
cedurën e provave, si dhe të prononcohet sipas kërkesës pronësore-juridike dhe sipas ngjarjes 
penale-juridike, dhe pas përfundimit të procedurës hetimore e drejta për t’i shqyrtuar shkresat 
dhe lëndët që shërbejnë si provë, si dhe të paraqesë ankesë nën kushtet e përcaktuara me LPP. 
Ndërsa analiza, e rregullores juridike në kontekst të kësaj që u theksua konfi rmon se faktikisht 
qytetarit i ishin shkelur të drejtat e përcaktuara në Ligjin për procedurën penale.

Avokati i Popullit dërgoi Mendim lidhur me cenimet e konstatuara pranë prokurorisë kom-
petente publike, duke sugjeruar për detyrimin për respektimin konsekuent të standardeve 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të cilat përcaktojnë se të dëmtuarve 
duhet t’u mundësohet që të marrin pjesë në mënyrë aktive në procedurën penale dhe t’i kenë 
në qasje edhe procedurat për kompensim të dëmit të pësuar, në kuptim të kërkesës pronësore-
juridike, në një mënyrë që do të jet efi kase dhe e drejtë dhe se medoemos duhet të sigurohet  
qasja në drejtësi për të dëmtuarin në procedurën penale.

Duke e prezantuar konkretisht lëndën e lartpërmendur Avokati i Popullit sugjeroi se 
Prokuroria themelore publike përskaj cenimit direkt të të drejtave të parashtruesit kryhet edhe 
cenimi indirekt i të drejtës së palës së dëmtuar që të merr pjesë në procedurën penale përmes 
të cilës do të siguronte mbrojtje juridike të pronësisë së tij, e cila ndër te tjera, paraqet edhe 
vlerën themelore të përcaktuar në nenin 8 të Kushtetutës. Gjithashtu, sugjeroi se i është shke-
lur e drejta e mbrojtjes gjyqësore si e drejtë themelore e njeriu, e sublimuar në të drejtën për 
qajse të barabartë pranë gjykatës dhe të drejtën për gjykim të drejtë pranë gjykatës së pavarur 
dhe të paanshme dhe qasje efektive pranë të drejtës, të cilat si të tilla janë përfshirë edhe në 
Konventën evropiane për të drejtat e njeriut. Mirëpo, megjithëse Avokati i Popullit potencoi se 
edhe prokurorët publik, si në këtë ashtu edhe në rastet e tjera, gjatë veprimit dhe kryerjes së 
kompetencave të tyre, medoemos duhet të mbajnë llogari për respektimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut, megjithatë, Prokuroria publike nuk e pranoi Mendimin e Avokatit të Popul-
lit dhe nuk ndërmori masa për eliminimin e cenimeve të konstatuara, për çka u dërgua edhe 
Raporti i veçantë pranë funksionerit që e udhëheq organin, përkatësisht pranë Prokurorit publik 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në mënyrë të konsiderueshme është zvogëluar numri i parashtresave të parashtruara 
lidhur me parregullsitë në punën e përmbaruesve, kryesisht si pasojë e gjendjes së jashtëza-
konshme për shkak të pandemisë me KOVID-19 dhe suspendimin e përkohshëm të veprimeve 
ekzekutuese gjatë kohës së kësaj situate. Përkatësisht, nga ana e Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut ishte miratuar Dekreti me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për përmbarim 
gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme, me të cilin parashikoi se Ligji për përmbarim nuk 
do të zbatohet në periudhën prej ditës së hyrjes në fuqi të Dekretit, dhe deri më datën 30 qer-
shor të vitit 2020 (periudha me Dekretin e ri të Qeverisë u vazhdua deri më datën 24.07.2020). 
Konform këtij Dekreti, por edhe Dekretit për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit të datës 
16.04.2020, përmbaruesit ishin të detyruar të ndërpresin ndërmarrjen e çdo veprimi ekzekutiv 
në raste të përcaktuara në mënyrë të prerë dhe të saktë.

Gjatë periudhës së përmendur ishin dërguar një numër i konsiderueshëm i  parashtre-
save nga qytetarë-debitorë të cilët vinin në pah mosrespektimin e Dekretit nga përmbaruesit 
që kanë vazhduar me ndërmarrjen e veprimeve në procedurat përmbarimore. Sipas këtyre 
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parashtresave, Avokati i Popullit dërgonte rekomandime pranë përmbaruesve për ndërprerje 
n e përkohëshme të procedurave si dhe për përjashtim nga përmbarimi të personave me të 
ardhura në bazë të të drejtave për ndihmë në të holla nga mbrojtja sociale (ndihmë e garan-
tuar minimale, ndihmë e njëfi shtë në të holla etj.), sipas të cilave përmbaruesit pothuajse pa 
përjashtim vepronin.

Në fi llim të vitit 2020 ishte miratuar Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përm-
barim, me të cilin ishte zgjëruar dhe qartësuar lista e kategorive të personave dhe të ardhurave 
të cila janë përjashtuar nga përmbarimi, me çka u parashikua edhe zvogëlimi i vlerës mak-
simale të ndalesës, përkatësisht u inkorporua kufi zimi i përmbarimit prej 1/3 në 1/5 e pagës 
ose pensionit për personat pranues të pagës dhe pensionit mesatarë. Me këtë, u respektua 
rekomandimi i Avokatit të Popullit për zvogëlimin e vlerës maksimale të ndalesës së pagës ose 
pensionit të debitorit, duke marë parasysh se në Ligjin për përmbarim me ndalesën e para-
shikuar prej 1/3 e pagës ose pensionit kryheshte ndalimi i cili ishte mjaft i lartë, kështu që 
qytetarët – debitorë mbesin pa mjete të mjaftueshme për plotësimin e ekzistencës minimale.

Zgjidhja e këtillë kontribuoi që një numër i madh i qytetarëve të kërkojnë përputhjen e 
urdhërave për përmbarim me kufi zimet e reja, sipas të cilave Avokati i Popullit jepte rekoman-
dime dhe mendime, ndërkaq sipas të cilave përmbaruesit vepronin brenda afatit të parashikuar 
me ligj.

Megjithëse në numër më të vogël se sa më parë, sërisht kishte ankesa nga qytetarët 
për problemin me bllokimin e llogarive transaktuese. Një pjesë e këtyre parashtesave ishin në 
lidhje me llogari të bllokuar në të cilën u transferoheshin mjete në bazë të pagës, nga ana e 
përmbaruesit të cilit nga ana e Odës së përmbaruesve, i ishte marë licenca për punë. Për këto 
raste, Avokati i popullit u drejtua pranë Odës së përmbaruesve dhe kërkoi që të informohet se 
cilat dhe çfarë veprime janë ndërmarrë nga ana e Odës për zgjidhjen e problemit të cekur, pas 
të cilës u konfi rmua se komisioni disiplinor i Odës, në fund të vitit 2018 me aktvendim përmba-
ruesit i ka shqiptuar ndalesën e përkohshme të detyrës-suspendim, i cili hyri në fuqi men-
jëherë, ndërsa zgjati deri në miratimin e vendimit për shqiptimin e masës disiplinore – heqjen e 
përhershme të së drejtës për kryerjen e detyrës. Përmbaruesi ka inicuar kontest administrativ 
pranë Gjykatës administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pas të cilit është miratuar 
Aktgjykimi me të cilin padia i është refuzuar, ndërkaq sipas të cilit përmbaruesi ka paraqitur 
ankesë pranë Gjykatës së lartë administrative. Pavarësisht urgjencave të shumta me shkrim 
dhe me gojë nga ana e Odës së përmbaruesve, Gjykata e lartë administrative deri në hartimin 
e këtij raporti, nuk miratoi vendim përfundimtar.

Në përputhje me legjislacionin e parashikuar, Oda e përmbaruesve medoemos duhet të 
përmbahet, d.m.th. të mos ndërmerr asnjë veprim deri sa të hyjë në fuqi vendimi për shqipti-
min e masës disiplinore heqje të përhershëm të së drejtës për kryerjen e detyrës së përmba-
ruesit, pas të cilës konform dispozitave të Ligjit për përmbarim, Ministria e drejtësisë do të 
fi llojë procedurën për emërimin e përmbaruesit të ri.

Përkatësisht, zëvendësi i përmbaruesit të suspenduar i cili në ndërkohë është emëruar 
nga Oda e përmbaruesve nuk mund të veprojë sipas lëndëve përmbarimore duke marë para-
sysh se nuk ka qasje pranë bazës elektronike dhe evidencës, përkatësisht pranë informatave 
për atë se kush është debitor në procedurat e fi lluara përmbarimore, cili prej debitorëve sa ka 
paguar dhe cili kreditor me çfarë shume është shlyer, që në fund të fundit do të thotë që, as 
debitorët nuk mund të bëjnë pagesën e kërkesave, dhe as kreditorët të shlyhen në mënyrë 
përkatëse nga mjetet e marra.

Duke i pasur parasysh rastet në të cilat veproi, Avokati i Popullit konsideron se proce-
dura për heqjen e përhershme të së drejtës për kryerjen e detyrës përmbarues është shumë 
e ndërlikuar dhe zgjatë shumë, ndërkaq në këtë rast sikur të jenë të anashkaluara të drejtat 
e qytetarëve ndaj të cilëve përmbaruesi ndërmori veprime të caktuara. Në mbështetje të këtij 
pretendimi është edhe fakti që për shkak të bllokimit të llogarisë së përmbaruesit të pezulluar, 
mjetet e arkëtuara nuk mund të jenë në dispozicion, madje nuk mund të veprohet as sipas 
lëndëve që udhëhiqen te ky përmbarues. Megjithëse në vitin 2018 me Ligjin për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për përmbarim dhe me Tarifën për shpërblime dhe kompensime për shpen-
zimet e tjera për punën e përmbaruesve të njëjtat ishin zvogëluar, Avokati i Popullit mbetet i 
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• Ministria e drejtësisë të ndërmerr ve-
prime për informimin e qytetarëve për 
reformat e planifi kuara në sektorin gjy-
qësor, që të njëjtit të kenë një pasqyrë 
të qartë për reformat e planifi kuara, 
përkatësisht cilat lëndë do të vlerësohen, 
për cilën periudhë kohore dhe nëqoftëse 
konstatohet shkelje gjatë vlerësimit të 
lëndës konkrete a do të kenë mundësi 
palët në procedurë sërish të udhëheqin 
procedurë në bazë të njëjtë.

• Zbatimi konsekuent i Ligjit të ri për 
konteste administrative në pjesën e mi-
ratimit të vendimeve meritore dhe dety-
rimeve të organeve publike për dërgimin 
e dokumenteve dhe të dhënave, përkatë-
sisht respektimin e afateve për dërgimin 
e të dhënave të kërkuara  dhe sanksioni-
min në rast të mosdërgimit të shkresave 
dhe lëndëve.

• Prokuroritë themelore publike t’i infor-
mojnë qytetarët parashtrues të kallzime-
ve për vepra penale në afatin e parashi-
kuar me ligj për vendimet në procedurë.

• Të përmirësohet komunikimi në mënyrë 
thelbësore i Prokurorisë themelore pub-
like me Avokatin e Popullit, me ç’rast në 
mënyrë serioze të ndërmerren parasysh 
faktet  për të cilat sugjeron, ndërkaq me 
të cilat konfi rmohen shkeljet e të dre-
jtave të qytetarëve.

• Këshilli i prokurorëve publik dhe Proku-
roria publike të ndërmarrin veprime 
konform masës së përcaktuar nga ana 
e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut për përcaktimin në mënyrë të 
vazhdueshme të arsyeve për shfaqjen 
e parashkrimit të ndjekjes penale, dhe 
rrjedhimisht të përcaktohet përgjegjësia 
përkatëse për veprimet e tilla.

• Të veprohet me kohë nga ana e Komis-
ionit disiplinor të Odës së përmbaruesve 
sipas kërkesave të palëve për inicimin 
e procedurës disiplinore kundër përm-

• Mosinformimi i qytetarëve për reformat e 
planifi kuara dhe të realizuara në sektorin 
gjyqësor. 

• Gjendja e jashtëzakonshme dhe regjimi 
i veçantë i punës në kushte të ekzis-
timit të virusit Korona (KOVID-19) 
e pamundësoi zbatimin e Ligjit të ri 
për konteste administrative lidhur me 
mundësinë e parashikuar për mbajtjen e 
seancave publike dhe u shpreh mbi efi -
kasitetin në veprimet sipas lëndëve.

• Me mosinformimin e parashtruesve të 
kallëzimeve penale dhe të palëve të 
dëmtuara për rrjedhën e procedurës dhe 
për veprimet e ndërmarra qytetarët po 
pengohen në realizimin e të drejtave dhe 
kërkesave për mbrojtjen e mëtutjeshme 
të të njëjtave. 

• Është përmirësuar komunikimi i PTHP-së 
me Avokatin e Popullit lidhur me dër-
gimin e të dhënave dhe informatave të 
kërkuara sipas lëndëve konkrete, por 
jo edhe në lidhje me pranimin e mendi-
meve, sugjerimeve dhe intervenimeve të 
tjera të Avokatit të popullit për elimini-
min e shkeljeve të konstatuara.

• Nuk ka efekte të dukshme lidhur me 
masën e përcaktuar nga ana e Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut 
konform të cilës Këshilli i prokurorëve 
publik  dhe organet e  tjera kompetente 
duhet të ndërmarrin veprime për për-
caktimin e arsyeve për shkak të të cilave 
në një numër të madh të rasteve është 
shfaqur parashkrimi për ndjekje penale.

• Për shkak të zgjatjes së procedurës 
për heqjen e përhershme të së drejtës 
për kryerjen e detyrës përmbarues dhe 
pamundësisë për të vepruar në lëndët 
përmbarimore të përmbaruesve të pezul-
luar, palët  në procedurë pësojnë pasoja 
të dëmshme.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

mendimit se shuma e shpërblimeve dhe kompensimeve të shpenzimeve për punën e përmba-
ruesve është e lartë dhe paraqet barrë shtesë për qytetarët në procedurat përmbarimore.
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Krahas vitit 2019 kur ishin parashtruar 188 parashtresa, në vitin raportues numri i par-
ashtresave u zvogëlua për 54, d.m.th. nga kjo fushë ishin parashtruar 134 parashtresa nga 
qytetarët. Në këtë rast, më të shumta ishin ato për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi 
të shtetit, ndërsa veprimi sipas të njëjtave konfi rmon se procesi i privatizimit të tokës ndërti-
more zhvilloheshte me shumë vështirësi dhe për një numër të vogël të qytetarëve u mor një 
vendim pozitiv.

Në fakt në të gjitha lëndët edhe këtë vit raportues vërehen veprime joefi kase të Drejtor-
isë për marrëdhënie pronësore-juridike dhe njësive të saj organizative në sigurimin e provave 
dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare. Në këtë drejtim nga ana e Avokatit të Popullit, interve-
noheshte me qëllim që nga organet e tjera të sigurohen prova dhe të dhëna sipas lëndëve nga 
fusha e privatizimit të tokës ndërtimore në pronësi të shtetit. Konkretisht, arsyeja për një situ-
atë të tillë është ajo që seksione të caktuara të Drejtorisë për çështje pronësore-juridike nuk 
janë të ekipuara sa i përket kuadrit, madje është konstatuar një rast ku në Seksionin rajonal 
për procedurë administrative të shkallës së parë punon vetëm një zyrtar administrativ. Përveç 
kësaj, padyshim në lidhje me procesin e privatizimit ndikonte edhe situata me KOVID-19.

Lidhur me problemin me procedurat për denacionalizim veprimi sipas lëndëve të caktuara 
tregon një progres të konsiderueshëm në sigurimin e provave sipas detyrës zyrtare nga ana e 
komisioneve të caktuara për denacionalizim, por megjithatë përshpejtimi i procedurës për dër-
gimin e shkresave sipas lëndëve për denacionalizim ndërmerret ekskluzivisht pas intervenimit 
të Avokatit të Popullit. Përkatësisht, vazhdon praktika që komisionet për denacionalizim të mos 
ndërmarrin veprime për ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës administrative ose Gjykatës 
së lartë administrative, përkatësisht të miratojnë akt të ri konform mendimit të shpalosur ju-
ridik, sugjerimeve të dhëna sipas aktgjykimeve. Është e vërtetë se kishte ngecje në punën e 
komisioneve për denacionalizim në Ministrinë e fi nancave për shkak të pandemisë, për shkak 
se kryetari dhe anëtarët e komisioneve të caktuara për denacionalizim konform masave të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratuara në mbledhjen e shtatëmbëdhjetë 
të mbajtur më datën 12.03.2020, me qëllim të parandalimit të përhapjes dhe luftimit të KOVID 
-19, janë liruar nga puna dhe aktivitetet e punës për arsye se i kanë takuar kategorisë së per-
sonave me diagnozë- të sëmurë kronik.

Në këtë drejim, dhe me qëllim të tejkalimit të situatës së tillë, Avokati i Popullit disa herë 
u drejtua pranë Komisionit për koordinim të punës së komisioneve që vendosin sipas kërkesave 
për denacionalizim. Rrjedhimisht, konform dispozitave të Ligjit për denacionalizim, ministri për 
fi nanca më datën 01.11.2020 miratoi vendim për formimin e pesë komisioneve të reja me kry-
etarë të ri dhe anëtarë të ri të komisioneve për denacionalizim.

Në lidhje me parashtresat që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të qytetarëve në 
Agjencinë për kadastër të patundshmërive shumica e parashtresve kanë të bëjnë me regjis-
trimin e ndryshimit në kadastrin e patundshmërive. Përkatësisht, edhe në këtë vit raportues 
nga parashtresa të caktuara të qytetarëve vërehet mosveprim i Agjencisë për kadastër të 
patundshmërive sipas vendimeve gjyqësore të Gjykatës administrative dhe Gjykatës së lartë 

MARRËDHËNIET PRONËSORE - JURIDIKE 
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baruesve të pandërgjegjshëm, me 
qëllim të mbrojtjes së të drejtave të 
qytetarëve.
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administrative, si dhe dërgimi jo me kohë i shkresave sipas lëndëve pranë Gjykatës administra-
tive dhe anasjelltas. Në këtë drejtim vazhdoi praktika në raste kur Kadastra ka vepruar sipas 
aktgjykimeve të miratuara të Gjykatës administrative dhe Gjykatës së lartë administrative në 
mënyrë jo të plotë, përkatësisht lëshon vërtetime me të njëjtën përmbajtje si ato të anuluara 
më parë.

• Drejtoria për punë pronësore-juridike, si 
dhe njësitë e saja organizative të përsh-
pejtojnë procedurën e sigurimit të pro-
vave dhe të dhënave nga organet e tjera 
në procedurë për privatizim të tokës 
ndërtimore në pronësi të shtetit.

• Komisionet për denacionalizim të ndër-
marrin veprime për ekzekutimin e akt-
gjykimeve të Gjykatës administrative ose 
Gjykatës së lartë administrative, për-
katësisht të miratojnë akt të ri konform 
mendimit të shpalosur juridik sugjerime-
ve të dhëna sipas aktgjykimeve.

• Agjencia për kadastër të patundshmërive 
të ndërmerr masa për veprime të shpe-
jta, efi kase dhe të plotë sipas vendimeve 
të miratuara gjyqësore të Gjykatës ad-
ministrative dhe Gjykatës së lartë admin-
istrative, si dhe për të dërguar me kohë 
shkresat sipas lëndëve pranë Gjykatës 
administrative dhe anasjelltas.

• Procesi i privatizimit të tokës ndërtimore 
në pronësi të shtetit zhvilloheshte me 
shumë vështirësi dhe për një numër 
shumë të vogël të qytetarëve u mor ven-
dim pizitiv.

• Vazhdon situata me mosekipimin e 
kuadrit të seksioneve të caktuara të Dre-
jtorisë për punë pronësore– juridike në 
Ministrinë e fi nancave.

• Komisionet për denacionalizim edhe 
mëtej nuk ndërmarrin veprime për 
ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës 
administrative ose të Gjykatës së lartë 
administrative edhe kur miratojnë një 
akt të ri në përputhje me mendimin e 
shpalosur juridik dhe sugjerimet në akt-
gjykimet.

• Agjencia e kadastrës të patundshmërive 
edhe mëtej nuk ndërmerr veprime për 
zbatimin e plotë të aktgjykimeve të mi-
ratuara të Gjykatës administrative dhe 
Gjykatës së lartë administrative.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

Gjatë rrjedhës së vitit 2020 nga ana e qytetarëve ishin parashtruar një numër më i vogël 
i parashtresave krahas vitit të kaluar (124 parashtresa ishin parashtruar në vitin raportues, 
ndërsa 185 gjatë vitit 2019), por sërish më së shpeshti kërkoheshte mbrojtje e të drejtave për 
shkak të zvarritjes së procedurave të shkallës së parë sipas kërkesave të tyre. Pakënaqësia e 
qytetarëve është nga procedurat për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa 
leje, si dhe veprimit jo me kohë nga ana e inspektorëve të autorizuar ndërtimor sipas kallëzi-
meve për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas të njëjtave u sugjeronte organeve për zbatimin 
konsekuent të rregullave, dhe respektimin e afateve të përcaktuara me ligj për veprime sipas 
kërkesave të qytetarëve, për arsye se vetëm në këtë mënyrë mund të rregullohen situatat 
negative në fushën e urbanizmit, ndërkaq me fi timin e qytetarëve të siguritetit juridik për pro-
nën e tyre, stimulohet edhe ndërtimi investues i cili ka ndikim pozitiv afatgjatë ndaj pozitës 

URBANIZMI DHE NDËRTIMI
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ekonomike dhe sociale të qytetarëve dhe të vendit në përgjithësi.
 Në njësitë e vetqeverisjes lokale punohet në mënyrë intenzive në realizimin e proce-

durave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, por, duke marrë 
parasysh se numri i kërkesave është i madh, ndërsa stafi  dhe pajisjet teknike nuk janë në 
nivelin e duhur sa i përkest ngarkesës së punës, e gjithë procedura është ende shumë larg 
përfundimit të saj. Faktorë për zvarritjen e këtyre procedurave deri diku kuptohet se janë edhe 
vet qytetarët/kërkues, të cilët jo me kohë i dërgojnë ose fare nuk i dërgojnë dokumentet e 
kërkuara të domosdoshme për udhëheqjen e procedurës, ndërkaq para së gjithash këto janë 
elaboratet gjeodezike.

Procedurat për ekzekutimin e detyruar administrativ të akteve administrative ekzekutive 
për objekte të ndërtuara pa leje, me vetëm disa përjashtime, pothuajse edhe nuk u zbatuan 
gjatë rrjedhës së vitit 2020, për shkak të kufi zimit të përcaktuar  me Ligjin për veprime me ob-
jektet e ndërtuara pa leje, përkatësisht përcaktimit se të gjitha procedurat ekzekutive të këtij 
lloji të ndërpriten me qëllim që pronarëve të objekteve pa leje t’u jepet mundësia  që të njëjtit 
t’i legalizojnë nëse i plotësojnë kushtet e parashikuara me ligj. Rrjedhimisht me këtë, numri i 
parashtresave ishte simbolik në të cilat qytetarët kërkonin zbatim më të shpejtë të akteve ad-
ministrative për eliminimin e objekteve të ndërtuara pa leje në fqinjësi të tyre.

Gjatë rrjedhës së vitit 2020, Avokati i Popullit vëren azhuritet dhe efi kasitet më të madh të 
inspektorëve të autorizuar urbanistikë dhe ndërtimor gjatë veprimeve në kryerjen e mbikëqyrjes 
inspektuese në objekte të reja të cilët janë duke u ndërtuar.

Nga ana tjetër, për shkak të zbatimit të zgjedhjeve parlamentare në vitin raportues erdhi 
deri te zvarritja plotësuese e procedurave sipas kërkesave konkrete të qytetarëve, si dhe në 
procedurat për miratimin e planeve të detajuara urbanistike. Përkatësisht, Komuna e Qen-
drës, edhe në këtë vit vazhdoi me zbatimin e moratoriumit për ndërtim, megjithëse Gjykata 
Kushtetuese kah fundi i vitit u prononcua se i njëjti bie në kundërshtim me të gjitha normat 
juridike të cilat e rregullojnë këtë fushë. Përndryshe, ky vakum ligjor krijon pasiguri dhe mos-
besim në sistemin juridik të të gjitha subjekteve të prekura nga moratoriumi.

Duke i shfuqizuar përkohësisht disa plane të detajuara urbanistike, subjekteve të in-
teresuara nuk u jepet mundësia të ndërtojnë ose të rregullojnë dhe humanizojnë hapësirën në 
të cilën ata jetojnë dhe punojnë në mënyrë të parashikuar me ligj.

Secili plan urbanistik duhet të jetë në fuqi juridike deri në miratimin e planit të ri ose deri 
në ndryshimin dhe plotësimin të planit ekzistues.

Avokati i Popullit shpreh shqetësim serioz për shkak të vonesës në zbatimin e re-
komandimeve të Komitetit për trashëgimi botërore të UNESKO-s për situatën me mbrojtjen 
e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit. Vërejtjet i referohen urbanizimit të 
tepëruar dhe të pakontrolluar, ngadalësisë në përballjen me ndërtimet pa leje, si në bregun e 
liqenit ashtu edhe në zonën e mbrojtur të qytetit. Ruajtja e statusit të trashëgimisë botërore, 
natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit medoemos duhet të jetë njëri nga prioritetet më të 
larta të autoriteteve në periudhën e ardhshme.

Avokati i Popullit edhe gjatë këti vit raportues vazhdimisht ndërmerrte veprime në suaza 
të kompetencave të tij ligjore me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, me ç’rast 
ishin dërguar një numër i madh i kërkesave, urgjencave, sugjerimeve, rekomandimeve dhe in-
formatave kryesisht deri te kryetarët e komunave si përgjegjës për t’u përballur me problemet 
lokale urbanistike.
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• Njësitë e vetqeverisjes lokale vazhdi-
misht të marin masa për veprime më të 
azhuruara dhe vendimmarje ligjore jo 
vetëm në procedurat për përcaktimin e 
statusit juridik të objekteve të ndërtuara 
pa leje por edhe në të gjitha procedurat 
e tjera brenda kompetencës së tyre.

• Gjatë hartimit dhe miratimit të planeve 
të detajuara urbanistike, para së gjithash 
,të merren parasysh nevojat reale të 
qytetarëve, të sigurohet shfrytëzimi në 
mënyrë racionale e hapësirës dhe kushte 
më të mira për jetesë humane dhe punë 
të qytetarëve.

• Të rritet aktiviteti parandalues i shërbi-
meve inspektuese përmes inspektimeve 
më të shpeshta në terren për të paran-
daluar aktivitetet e mundshme ndërti-
more të paligjshme në fazën fi llestare.

• Procedurat për përcaktimin e statusit 
juridik të objekteve të ndërtuara pa 
leje shënojnë përmirësim, megjithëse 
akoma nuk është në nivelin e duhur në 
lidhje me numrin e madh të kërkesave të 
qytetarëve.

• Jorevidimi i planeve urbanistike në një 
periudhë shumë të gjatë kohore nga 
ajo që është planifi kuar sipas planit për 
sa i përket realizimit të tyre real, çon 
në pengimin e të drejtës pronësore të 
qytetarëve.

• Është përmirësuar azhuriteti te shërbi-
met inspektuese, por edhe mëtej duhet 
të vazhdojnë me inspektime të kohëpas-
kohëshme në terren.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

Fusha e banimit është zakonisht një fushë e cila bën pjesë në sferën e interesit dhe vep-
rimit të Avokatit të Popullit në drejtim të realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve. Mirëpo, gjatë vitit 2020 numri i parashtresave të parashtruara të 
kësaj fushe është i parëndësishëm (janë parashtruar gjithsej 10 parashtresa), për shkak të të 
cilave nuk mund të jepet ndonjë vlerësim i situatës reale dhe problemeve të mundshme me të 
cilat mund të përballen qytetarët.

Pandemia me virusin Korona e cila ka ndryshuar ndjeshëm mënyrën e punës së organeve 
kuptohet se ka ndikim kyç mbi situatën në përgjithësi. Në të gjitha dhjetë parashtresat e par-
ashtruara të kësaj fushe u kërkuan këshilla të përgjithshme juridike për çka procedura sipas të 
njëjtave nuk u ngritën por vetëm u dhanë këshillat e kërkuara juridike.

Përndryshe edhe këtë vit raportues nuk u realizua asnjë procedurë me vëllim më të madh 
për shpërndarjen e banesave shtetërore personave në rrezik social, prandaj dhe mungonin an-
kesa nga qytetarët lidhur me të përmendurat, ndërkaq vetëm në disa raste u kërkua intervenim 
në lidhje me blerjen e banesave shtetërore, dhe për marrjen me qira të banesës.

Për shkak të gjithë kësaj, ndërkaq në rrethana të tilla specifi ke duke i marë parasysh në 
këtë rast kërkesat më të shpeshta të qytetarëve për këshillë juridike, sidomos të qytetarëve 
në rrezik social të cilët janë me çështje të pazgjidhur banesore, Avokati i Popullit sërish vuri në 
pah nevojën për sigurimin e banesave të dedikuara për qytetarët të cilët janë të ekspozuar në 
rrezik social në mënyrë më serioze.

FUSHA E BANIMIT
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KonsтatimeKonsтatime RekomandimeRekomandime
• Është reale nevoja për banesa të ash-

tuquajtura sociale për persona-qytetarë 
të ekspozuar në rrezik social, përkatë-
sisht familje pa çështje të zgjidhur bane-
sore.

• Të ndëmerren masa për ndërtimin e 
banesave të cilat do të jepeshin me qira 
ose do të shiteshin nën kushte veçanër-
isht të volitshme për kategoritë e caktuar 
a të qytetarëve të ekspozuar në rrezik 
social.

Ruajtja e vlerave dhe përmirësimi i kushteve për mjedis të shëndoshë jetësor, zvogëlimi i 
rreziqeve ndaj jetës dhe shëndetit të njerëzve, zbulimi dhe parandalimi i ndikimit të dëmshëm 
mbi mjedisin jetësor, janë obligime primare dhe detyra si të çdo individi, ashtu edhe të shtetit 
në përgjithësi.

Situatat me mbrojtjen e mjedisit jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë larg 
nga përcaktimi kushtetues themelor për përmirësimin e mjedisit jetësor dhe natyrës.

Megjithëse në hartën ekologjike të Evropës, Republika e Maqedonisë së Veriut është ende 
e renditur në mesin e vendeve më të ndotura në Evropë, numri i parashtresave të qytetarëve 
lidhur me mbrojtjen e mjedisit jetësor vazhdon të jetë i parëndësishëm (janë dërguar gjithsej 
10 parashtresa). Kjo çon drejt konkluzionit për një vetëdije të ulët ekologjike dhe kulturë të 
qytetarëve të paraqesin raste lidhur me mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor. Vetëdia 
e tillë ekologjike e qytetarëve ndër të tjera paraqitet edhe si pasojë e mungesës së programeve 
intenzive edukative të cilat do të kontribuojnë në forcimin e kësaj prirjeje.

Megjithëse në vitin për të cilin njoftojmë situata me ndotjen e ajrit shënon përmirësim të 
lehtë, për Republikën e Maqedonisë së Veriut problem kryesor në fushën e mbrojtjes së mje-
disit jetësor, mbeten menaxhimi i dobët dhe politikat e dobëta në këtë fushë.

Menaxhimi me mbeturinat, mbledhja, selektimi dhe reciklimi pothuajse nuk funksionojnë. 
Akoma përdoren deponitë lokale pa kurrfarë standarde në të cilat deponohen të gjitha mbe-
turinat, pothuajse pa kurrfarë selektimi që në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon në ndotjen e 
mjedisit jetësor (ujërat nëntokësor, ndotjen e ajrit gjatë djegies së deponive).

E gjithë kjo tregon se organet kompetente medoemos duhet të veprojnë në mënyrë proak-
tive dhe të ndajnë më shumë mjete fi nanciare për zgjidhjen e këtyre problemeve esenciale nga 
fusha e mjedisit jetësor. Gjithashtu, organet kompetente duhet të ndërmarrin masa plotësuese 
për forcimin e kontrolleve inspektuese në terren. Problemet globale lidhur me mjedisin jetësor 
inponojnë nevojën për ndërmarrjen e aktiviteteve me të cilat do të duhet të veprohet para së 
gjithash në nivel lokal, ndaj secilit individ, organizatë ose institucion.

Avokati i Popullit veçanërishtë e thekson nevojën për zbatimin e përshpejtuar dhe kon-
sekuent të rekomandimeve të Komitetit të trashëgimisë botërore të UNESKO-s për situatën me 
mbrojtjen e trashigimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit. Vërejtjet në këtë fushë kanë 
të bëjnë para së gjithash me derogimin e mjedisit jetësor, kolektorin jofunksional, mungesën 
e një deponie të standardizuar për mbeturina të forta. Institucionet kompetente duhet të qën-
drojnë të vendosura për ruajtjen e statusit të trashëgimisë botërore natyrore dhe kulturore të 
rajonit të Ohrit.

Veçanërisht e theksojmë nevojën për ndërmarrjen e aktiviteteve nga ana e organeve 
të pushtetit lokal dhe qëndror në drejtim të parandalimit, përkatësisht ndërmarrjes së vepri-
meve me qëllim që të parandalohen ose zvogëlohen rreziqet dhe pasojat e dëmshme, ndërsa 

MJEDISI JETËSOR
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qytetarëve t’u mundësohet gëzimi i plotë i të drejtës së garantuar me Kushtetutë për mjedis të 
shëndoshë dhe të pastër jetësor.

• Kontrolle të forcuara dhe më të shpeshta 
inspektuese në terren dhe sanksione rig-
oroze për ndotësit.

• Programe intensive - edukative për 
rritjen e vetëdijes dhe shprehive të 
qytetarëve për një mjedis të shëndoshë 
dhe të pastër dhe ruajtjen e mjedisit 
jetësor.

• Ekologjia duhet të jetë prioritet kryesor 
për të gjithë.

• Angazhimi i organeve kompetente për 
monitorimin e vazhdueshëm të situat-
ave nuk është proporcional në lidhje me 
situatën e keqe në mbrojtjen e mjedisit 
jetësor.

• Kujdesi i pamjaftueshëm për sigurimin 
e mjedisit të shëndoshë dhe të pastër 
jetësor është para së gjithash si pa-
sojë e menaxhimit të dobët dhe politi-
kave të dobëta, si dhe vetëdijes së ulët 
ekologjike midis qytetarëve.

• Sjellje inerte dhe mosndërmarrje me 
kohë e masave për tejkalimin e proble-
meve nga ana e institucioneve kompe-
tente.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

Gjatë vitit raportues, në sferën e fi nancave janë parashtruar 117 parashtresa, me ç’rast 
vazhdoi procesi shumëvjeçar i zvogëlimit të numrit të përgjithshëm të parashtresave të par-
ashtruara (në vitin 2019 ishin parashtruar 137, ndërsa në vitin 2018 ishin parashtruar 166). 
Në përgjithësi, para së gjithash, kjo rezulton nga gjendja e jashtëzakonshme e shkaktuar 
nga përhapja e koronavirusit COVID-19 dhe zvogëlimi i dukshëm i procedurave për pagim të 
detyrueshëm të borxhit të papaguar nga ana e Drejtorisë për të ardhura publike, Qytetit të 
Shkupit dhe komunave.

Numri më madh i parashtresave të parashtruara nga qytetarët ka të bëjë me realizimin e 
të drejtave të kartelës pagesore shtëpiake, vauçerit për turizëm dhe përkrahjes fi nanciare dhe 
me mbrojtjen e të drejtave në procedurë për pagim të detyruar të borxhit në bazë të taksës 
radiodifuzive dhe tatimit të pronës nga Drejtoria për të ardhura publike dhe Qytetit të Shkupit.

Respektivisht, për lehtësimin e gjendjes së qytetarëve, në këtë periudhë është sjell Dekret 
me fuqi ligjore për mënyrën e ndryshimit të kushteve kontraktuese të ekspozimeve kreditore, 
kështu që bankat dhe institucionet e kursimeve në faqet e tyre të internetit të shpallin njoftime 
për ofertë për ndryshimin e kushteve për servisimin e ekspozimeve kreditore të qytetarëve 
dhe/ose përmes komunikimit të shkruar dhe/ose elektronik t’i njoftojnë për ofertën. Si rrjedho-
jë e kësaj, qytetarëve u është ofruar periudhë grejs për pagimin e 6 anuiteteve mujore (borxhin 
kryesorë dhe interesin) në atë mënyrë që për periudhën prill – shtator të vitit 2020 nuk do të 
dërgohen anuitete sipas kreditit.

Megjithatë, është fakt se mënyra e këtillë e zbatimit të dispozitave të rregullores për-
katëse, krijoi disa probleme për qytetarët meqë në vend se ai që kërkon shtyrje të drejtohet 
tek banka ose personalisht tek secili të dërgojnë njoftim, bankat shpallën ofertë publike me 
të cilën nëse qytetari nuk dëshironte shtyrje, patjetër duhej që ta refuzonte. Problem shtesë, 

FINANCAT 
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posaçërisht për qytetarët më të moshuar shkaktoi mosnjohja e punës me internet.
Në këtë segment, mbeti e hapur vetëm çështja e llogaritjes së interesit për periudhën e 

shtyrjes, respektivisht lartësinë e shkallës së saj.
Krahas kësaj, në periudhën prej muajit mars deri në tetor të vitit 2020 nga Qeveria ishin 

miratuar më shumë masa ekonomike mes tjerash edhe për sigurimin përkrahjes dhe sigurisë 
më të madhe për kategoritë e qytetarëve më të rrezikuar (personat e rinj, personat me të ard-
hura të ulëta, shfrytëzuesit e pensionit, shfrytëzuesit e të drejtave për siguri sociale, të mosh-
uarit dhe ngjashëm), përmes sigurimit të kartelës pagesore shtëpiake, vauçerit për turizëm 
dhe përkrahjes fi nanciare. 

Zbatimi i këtyre masave u zhvillua konform dispozitave të Rregullores me fuqi ligjore për 
përkrahje fi nanciare të qytetarëve dhe personave të punësuar me të ardhura të ulëta, personat 
e rinj dhe punëtorët shëndetësorë përmes dhënies së kartelës pagesore shtëpiake e destinuar 
për blerje të prodhimeve maqedonase dhe shërbimeve gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakon-
shme dhe Ligjit për përkrahje fi nanciare të qytetarëve me të ardhura të ulëta, shfrytëzuesit e 
pensionit, shfrytëzuesit e së drejtës për siguri sociale për personat e moshuar dhe personat e 
tjerë që kryejnë aktivitete në kulturë, punëtorët e fi lmit dhe artistët e estradës.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave, ndërsa sipas rrethanave të çdo rasti 
veçmas, si dhe faktet dhe dëshmitë e siguruara dhe të paraqitura gjatë rrjedhës së procedurës, 
konstaton gjendje të shkeljes së të drejtave të kategorisë përkatëse të qytetarëve.

Konkretisht, gati se për të gjithë këta persona, të cilët janë pjesëmarrës në arsimin e 
mesëm ose të lartë formal (student të rregullt), të cilët i kanë të mbushur 16 vjet dhe jo më 
të moshuar se 29 vite në datën e caktuar, respektivisht të cilët i përkasin kategorisë “persona 
me të ardhura të ulëta”, Avokati i Popullit nga Qeveria dhe nga institucionet tjera kompetente 
(të cilët mes veti e hedhin fajin për lëshime në evidencën zyrtare të cilët duhet të udhëheqin 
dhe me kohë t’i përditësojnë), fare nuk mori arsyetim se cilat kushte të Rregullores/Ligjit, ata 
nuk i plotësojnë dhe rrjedhimisht kësaj, përse nuk duhet të fi tojnë kartelë pagesore/vauçer për 
turizëm/ndihmë fi nanciare.

Në rastet kur kundërshtimet e këtyre personave janë refuzuar, Avokati i Popullit konstatoi 
se e njëjta është bërë vetëm nga aspekti formal meqë përgjigjet “model” nuk përmbajnë kur-
rfarë arsyetimi se përse është vepruar në atë mënyrë, as që është dhënë këshillë juridike, për 
mënyrën, procedurën dhe organet ku ata mund të sigurojnë mbrojtje të mëtejme të drejtave 
të tyre dhe interesave juridike legjitime.

Njëherësh, fakt i padiskutueshëm është edhe se pas çdo kundërshtimi individual nga 
Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë nuk janë kryer kurrfarë verifi kime plotësuese përmes 
organeve/institucioneve të cilat i kanë përgatitur listat adekuate të shfrytëzuesve (Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Drejtoria për të ardhura publike, 
Agjencia për Punësim...), në drejtim të vlerësimit të drejtë të rrethanës se vallë personat me 
të vërtetë janë apo jo, nxënës të shkollës së mesme, studentë të rregullt, persona me të ard-
hura të ulëta, pensionist me pension mujor jo më të lartë se 15 mijë denarë, shfrytëzues të së 
drejtës së sigurisë sociale etj.

Praktika e veprimit joadekuat e Drejtorisë për të ardhura publike dhe posaçërisht  e 
Qytetit të Shkupit, vazhdoi edhe në këtë vit raportues, meqenëse qytetarëve të cilët paraqiten 
si debitor tatimor, padrejtësisht ju kërcënohet si ekzistenca personale ashtu edhe e familjeve 
të tyre meqenëse ata një kohë më të gjatë do të mbesin pa kurrfarë të ardhura në të holla.

Kjo ndodh meqë nga ana e tyre në procedurat për pagesë të taksës radiodifuzive, ta-
timit personal, tatimit të pronës ose ndonjë tatim tjetër, aktvendimet për pagesë të detyruar 
përgatiten vetëm përmes bllokimit të xhirollogarive të transakcionit në banka dhe jo edhe në 
mënyrë tjetër të paraparë me ligj (si për shembull, përmes ndalesës së 1/3 nga rroga ose pen-
sionit të debitorit tatimor, të cilat paguhen nga punëdhënësi i tij ose nga Fondi i SPIM).

Gjithashtu, fare nuk mbahet llogari për kufi zimet/lirimet nga përmbarimi, prandaj 
qytetarëve u merret e tërë rroga, pensioni ose kompenzimet e fi tuara në bazë të mbrojtjes 
sociale, për të cilat Qyteti i Shkupit, deri tek Avokati i Popullit pas intervenimeve të kryera për 
mënyrën e largimit të shkeljeve të konstatuara, dërgon madje edhe përgjigje absurde se të 
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• Qeveria duhet ta sigurojë të drejtën 
e fi timit të kartelës pagesore/vauçerit 
për turizëm/ndihmës fi nanciare për të 
gjithë personat pjesëmarrës në arsimin e 
mesëm apo të lartë formal (studentë të 
rregullt), që i kanë mbushur 16 vjet dhe 
jo më të moshuar se 29 vjet në datën e 
caktuar, si dhe për personat të cilët i ta-
kojnë kategorisë “persona me të ardhura 
të ulëta”, të cilët i plotësojnë kushtet e 
nevojshme. 

• Të ndërpritet praktika e Drejtorisë për 
të Ardhura Publike dhe Qytetit të Shku-
pit, aktvendimet për pagesë të detyruar 
të përgatiten vetëm përmes bllokimit 
të xhirollogarive të transaksionit në 
banka dhe jo edhe në mënyrë tjetër të 
paraparë me ligj.

• Të ndërmerren aktivitete për zbatimin 
efi kas të masës së verifi kuar për mbro-
jtjen e të drejtave legjitime dhe intere-
save juridike të qytetarëve përmes mi-
ratimit të ndryshimeve dhe plotësimit të 
dispozitave të Ligjit për Procedurë Tati-
more dhe Ligjit për Tatime të Pronësisë. 

• Personat pjesëmarrës në arsimin e 
mesëm ose të lartë formal (studentë të 
rregullt), që kanë mbushur 16 vjet dhe 
jo më të moshuar se 29 vite në datën e 
caktuar, si dhe personat të cilët i tako-
jnë kategorisë “persona me të ardhura 
të ulëta”, nga Qeveria nuk fi tuan kartelë 
pagesore/vauçer për turizëm/ndihmë fi -
nanciare edhe pse ata i plotësojnë kush-
tet e parapara. 

• Në procedurat për pagesën e taksës 
radiodifuzive, tatimit personal, tatimit të 
pronësisë ose ndonjë tatimi tjetër, ak-
tvendimet për pagesë të detyruar nga 
Drejtoria për të Ardhura Publike dhe 
Qyteti i Shkupit, vazhdimisht përgatiten 
vetëm përmes bllokimit të xhirollogarive 
të transaksionit në banka dhe jo edhe në 
mënyrë tjetër të paraparë me ligj. 

• Nuk ndërmerren aktivitete për zbatimin 
e masës së verifi kuar për mbrojtjen e të 
drejtave legjitime dhe interesave juridike 
të qytetarëve përmes sjelljes së ndry-
shimeve dhe plotësimit të dispozitave të 
Ligjit për Procedurën Tatimore dhe Ligjit 
për Tatime të Pronësisë.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

njëjtit edhe nuk duhet të lirohen nga pagesa e detyruar. 
Gjendja e këtillë e pavolitshme për qytetarët rezulton posaçërisht edhe për shkak të fak-

tit se në mënyrë efektive nuk ndërmerren veprime për implementimin e masës së verifi kuar 
për mbrojtjen e të drejtave legjitime dhe interesave juridikë të qytetarëve përmes miratimit 
të ndryshimeve dhe plotësimeve të dispozitave të Ligjit për Procedurë Tatimore dhe Ligjit për 
Tatime të Pronësisë.

Të drejtat e konsumatorëve që çdo ditë shfrytëzojnë shërbime publike nga kompanitë, 
ndërmarrjet publike dhe operatorët e ndryshëm mobil edhe këtë vit raportues ishin në fokusin 
e Avokatit të Popullit, i cili veproi sipas 218 parashtresave të qytetarëve. Parashtresat kishin 
të bënin me punën e EVN Maqedoni SHA - Shkup, NP „Ujësjellësi dhe kanalizim” - Shkup, 
Ngrohtores dhe operatorëve të energjisë termike, si dhe ndaj ndërmarrjeve publike të cilat 
kryejnë shërbime të grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave komunale.

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
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Numri më i madh i parashtresave janë adresuar për punën e EVN Maqedoni SHA - Shkup 
dhe kryesisht kanë të bëjnë me shkyçjen nga rrjeti elektrodistributiv ose për kërkesat për shqyr-
timin e gjendjes së borxhit të mbetur, për pamundësimin e lidhjes së kontratës për pagimin e 
borxheve të mbetura me këste, si dhe për shkak të pamundësisë për pagimin e borxheve dhe 
faturave të rregullta duke e pasur parasysh se bëhet fjalë për kategori të qytetarëve të cilët 
gjenden në pozitë të vështirë materiale dhe fi nanciare.  

Në përgjithësi dihet se periudha raportuese ishte përcjell me gjendje krize për shkak të 
Pandemisë me Kovid 19, në të cilën periudhë ishin miratuar një sërë masash dhe rekoman-
dimesh nga ana e Qeverisë që kishin për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik të qytetarëve dhe 
zvogëlimin e pasojave të shkaktuara nga pandemia, ndërsa të cilat kërkonin mirëkuptim dhe 
sjellje fl eksibile të institucioneve relevante ndaj qytetarëve.    

EVN Maqedoni SHA - Shkup edhe krahas përpjekjeve deklarative se do t’i respektojë ma-
sat e Qeverisë vazhdoi me shkyçje të qytetarëve nga rrjeti i energjisë elektrike. Në lidhje me 
këtë madje ishin regjistruar raste të shkyçjeve edhe të familjeve të cilave fëmijët e mitur duhej 
ta ndiqnin mësimin online.

Pas konstatimit të gjendjes së këtillë Avokati i Popullit kërkoi nga EVN Maqedoni men-
jëherë të kryej kyçjen e tyre në rrjet, duke sugjeruar se sipas nenit 43 nga Kushtetuta, sipas të 
cilit tek arsimi duhet të kenë qasje të gjithë nën kushte të barabarta dhe se nuk guxon të pen-
gohet e drejta e fëmijëve për arsimim meqenëse veprohet në kundërshtim edhe me Konventën 
për të Drejtat e Fëmijës. Sugjerimi i Avokatit të Popullit nuk u pranua dhe nuk u respektua nga 
ana e EVN Maqedoni, prandaj këto familje me nxënës të cilat ishin shkyçur nga rrjeti i energjisë 
elektrike, mbetën të vetëm në gjetjen e mënyrës për të siguruar se si fëmijët e tyre ta ndjekin 
mësimin nga distanca, në kushte kur janë të shkyçur nga rrjeti elektrik.  

Rritja e çmimit të energjisë elektrike, pikërisht në kohë të pandemisë tregoi se sjellja e 
EVN Maqedoni në këtë periudhë ishte jofl eksibile. Me pranimin e kërkesës së EVN Maqedoni 
për rritjen e energjisë elektrike, Komisioni Rregullator për Energjetikë u vu në mbrojtje të in-
teresave të kompanisë, duke e injoruar faktin se si pasojë e pandemisë më së shumti janë të 
goditur qytetarët, respektivisht konsumatorët e shërbimeve të tyre.  

Një pjesë e parashtresave të qytetarëve kishin të bënin me mos-leximin e njehsorëve 
elektrik, respektivisht EVN Maqedoni gjatë pandemisë nuk dilte në teren për ti lexuar njehsorët 
për gjendjen e energjisë së harxhuar elektrike, me arsyetimin se e mbron shëndetin e punë-
torëve të vet. Mos-leximi i njehsorëve shpiu tek llogaritja mesatare për energjinë e harxhuar 
elektrike që për qytetarët paraqiste problem shtesë në periudhën e rëndë të pandemisë. Në 
lidhje me këtë konstatim Avokati i Popullit duke u nisur nga fakti se njehsorët janë të vendosur 
jashtë shtëpive, respektivisht të vendosur në shtylla në rrugë, kërkoi leximi të jetë i rregullt, 
meqenëse në rrethana të këtilla punëtorët e tyre nuk janë të ekspozuar ndaj rrezikut për shkak 
të pandemisë. Sipas personave zyrtarë të EVN-së situata e këtillë do të tejkalohet, respektiv-
isht zgjidhet me “barazimin e faturave” që tek qytetarët shkaktoi pasiguri dhe mosbesim ndaj 
faturave reale.

Përndryshe, EVN Maqedoni SHA - Shkup edhe në periudhën raportuese vazhdoi me prak-
tikën pozitive të qytetarëve të cilët janë gjetur në gjendje të rëndë fi nanciare t’ju mundësojë 
lidhjen e kontratave për pagimin e borxheve të mbetura me këste. 

Ankesat e qytetarëve për punën e NP „Ujësjellësi dhe kanalizimi” - Shkup në vitin ra-
portues kishin të bëjnë me lëshimet e shërbimeve të tyre dhe mosrespektimin e obligimeve 
ligjore që i ka kjo ndërmarrje ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve. Respektivisht, qytetarët sug-
jeronin se shërbimet e kësaj ndërmarrje publike nuk dalin në teren për leximin e gjendjes së 
njehsorëve të ujit, me ç’rast realisht do të lexohej gjendja e ujit të harxhuar, ndërsa ankoheshin 
edhe për komunikimin dhe informimin e pamjaftueshëm të shërbimeve për gjendjen e borxhit 
të tyre, korrigjimin e borxhit, pagimin e borxhit me këste etj. 

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas këtyre ankesave i sugjeroi NP „Ujësjellësi dhe kanali-
zimi” - Shkup për obligimin e leximit të rregullt të njehsorëve të ujit si mekanizëm i vetëm i 
obligimit real të shfrytëzuesve, por edhe përskaj sugjerimit, praktika e këtillë vazhdoi të shkak-
tojë pasoja të dëmshme për qytetarët.
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KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
• EVN Maqedoni SHA - Shkup nuk ka me-

kanizëm adekuat për informim personal 
dhe të detajuar të qytetarëve për gjend-
jen e borxheve të tyre, prandaj kjo bëhet 
me ndërmjetësim të Avokatit të Popullit 
gjatë intervenimit të tij në raste individ-
uale. 

• Janë evidentuar raste të shkyçjes nga 
rrjeti elektrodistributiv gjatë kohës së 
pandemisë nga KOVID - 19 edhe të 
familjeve fëmijët e të cilëve duhej të 
ndjekin mësimin online.

• EVN Maqedoni SHA - Shkup duhet 
të vendosë mekanizëm për informim 
të vazhdueshëm dhe të detajuar të 
qytetarëve për gjendjen e borxheve të 
tyre.

• EVN Maqedoni SHA - Shkup gjatë ko-
hëzgjatjes së pandemisë me KOVID - 19, 
të mos i shkyçë nga rrjeti elektrodistrib-
utiv familjet fëmijët e të cilëve ndjekin 
mësimin online.

• Qyteti i Shkupit të gjejë zgjidhje për liri-
min nga pagesa e shërbimit për mirëm-

Për Avokatin e Popullit është e papranueshme sjellja e personave zyrtarë të NP, që me vite 
mos të dalin në terren për leximin e njehsorëve të ujit dhe për njëherë ti obligojnë qytetarët 
me fatura të larta që janë grumbulluar me vite.  

Është pozitive ajo që gjatë vitit raportues Avokati i Popullit nuk evidentoi asnjë rast të 
shkyçjes së shfrytëzuesve nga rrjeti i ujësjellësit, ndërsa si pozitive e vlerëson edhe aksionin e 
organizuar të NP për pagim të borxhit me këste dhe pa interes, që vërteton se kjo ndërmarrje 
gjatë kohës së pandemisë tregoi sjellje principiele ndaj qytetarëve.

Përndryshe, në këtë periudhë raportuese tek Avokati i Popullit u drejtuan më shumë 
qytetar nga komunat rurale që i përkasin periferisë së Shkupit, të cilët nuk janë pjesë e terri-
torit të kryeqytetit (Studeniçani, Çuçer Sandev) dhe kërkuan që të lirohen nga kompensimi për 
mirëmbajtjen e gjelbërimit publik të qytetit, që u është llogaritur në faturat për ujin e harxhuar, 
edhe pse nuk janë shfrytëzues të këtij shërbimi. 

Avokati i Popullit duke vlerësuar se banorët e komunave rurale të qytetit të Shkupit janë 
vënë në pozitë jo të barabartë me banorët të cilët jetojnë në komuna urbane në kryeqytet dhe 
janë shfrytëzues të shërbimit, kërkoi nga Qyteti i Shkupit ta rishqyrtojë Vendimin e Këshillit 
me të cilin banorët e komunave rurale që janë shfrytëzues të shërbimeve të NP „Ujësjellësi dhe 
kanalizimi” - Shkup të lirohen nga kompensimi i përmendur, duke e pasur parasysh se nuk janë 
shfrytëzues të shërbimit. Sipas Avokatit të Popullit, fakti se këta banorë janë shfrytëzues të 
shërbimeve të NP „Ujësjellësi dhe kanalizimi” - Shkup nuk mund të jetë bazë për obligim tjetër, 
për shërbim që nuk e shfrytëzojnë. 

Qyteti i Shkupit e informoi Avokatin e Popullit se për problemin konkret janë në bisedime 
me Komisionin Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime Ujore me qëllim të gjetjes së zgjid-
hjes më adekuate dhe deri tek përgatitja e këtij raporti problemi ende nuk është zgjidhur. 

Një numër i madh i parashtresave për furnizim me energji ngrohëse ishin parashtruar 
kundër furnizuesit me energji ngrohëse BEG (Balkan Energy Group DOOEL Skopje), edhe atë 
për shkak të faturave të larta, mos përditësim sipas paraqitjes së defektit, probleme të vazh-
dueshme me energjinë e porositur termike, rregullimin e gjendjes me borxhin etj. Në lidhje me 
këto ankesa të qytetarëve, Avokati i Popullit në shumë raste konstatoi se operatorët e energ-
jisë termike sillen në mënyrë të pa përgjegjshme ndaj shfrytëzuesve dhe ofrojnë shërbime jo 
kualitative.

Një pjesë e parashtresave ishin adresuar ndaj operatorëve mobil për çka Avokati i Popul-
lit intervenoi në mënyrë adekuate tek AKE me të cilin trup rregullator ka vendosur komunikim 
dhe bashkëpunim të mirë që rezulton me zgjidhje pozitive të numrit më të madh të lëndëve.
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AUTORIZIMET POLICORE 

Në këtë periudhë raportuese vërehet një zvogëlim i numrit të parashtresave/ankesave 
(130 parashtresa) të parashtruara në sferën e autorizimeve policore, e kjo ndodhë falë aktivi-
zimit të masave emergjente dhe restriktive gjatë vitit 2020 të shkaktuara nga ballafaqimi me 
pandeminë, me të cilat ishte kufi zuar e drejta e qytetarëve për lëvizje dhe kontakte fi zike, por 
përsëri, problemet për të cilat qytetarët kërkojnë intervenim mbeten të njëjtë. Mandej numri 
më i madh i ankesave ka të bëjë me mos marrjen e masave sipas kallëzimeve dhe ankesave 
tjera, pastaj për mosveprim, gjegjësisht mosndërmarrje të masave nga ana e zyrtarëve policor 
për mbrojtjen e jetës së qytetarëve - parashtruesve, për thirrje dhe mbajtje në stacion policor, 
ndërsa pjesa më e vogël e ankesave të kryera përmes parashtresës kanë të bëjnë me priv-
imin nga liria në mënyrë të jashtëligjshme dhe pa bazë dhe për procedurën kundërvajtëse për 
kundërvajtje të kryer. 

Në tre raste Avokati i Popullit hapi procedurë sipas ankesave individuale të parashtruara 
nga qytetarë në lidhje me thirrje dhe mbajtje në stacion policor, por pas shqyrtimit të plotë të 
secilit rast nuk u vërtetua shkelje e të drejtave të parashtruesve të parashtresave.   

Duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve për mosndërmarrje të masave dhe mos-
veprim nga zyrtarët policor, pas kallëzimeve dhe ankesave të parashtruara nga ana e tyre, 
Avokati i Popullit në disa raste konstatoi qasje joserioze sipas paraqitjeve nga ana e zyrtarëve 
policorë dhe shqyrtimeve/hetime jo të plotë të pohimeve në të njëjtat.

Posaçërisht është shqetësuese ajo se në parashtresat ku denoncimi për dhunë familjare 
nga personat e tyre të afërt, me të cilët jetojnë në bashkësi, shpesh përfundojnë me parala-
jmërim gojor apo me shkrim ndaj personave të paraqitur për dhunë, ose të gjithë së bashku, 
edhe denoncuesi edhe i denoncuari pranonin dënime për kundërvajtje të kryer sipas Ligjit për 
Kundërvajtje kundër Rendit Publik dhe Qetësisë, në vend se të veprohet konform nenit 144 
paragrafi t 2 nga Ligji për procedurë penale, ku parashihet se “ai që do ta kërcënojë sigurinë 
e tjetrit me kërcënim serioz se do ta sulmojë mbi jetën ose trupin e tij ose jetën dhe trupin e 
ndonjë të afërmi të tij gjatë dhunës familjare, do të dënohet me burgim nga tre muaj deri në 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
• Banorët e komunave rurale të cilat nuk 

i përkasin territorit të qytetit të Shkupit 
padrejtësisht janë obliguar me kom-
pensim të shërbimit për mirëmbajtje 
të gjelbërimit publik në qytet, ashtu siç 
janë obliguar banorët të cilët  jetojnë 
në komunat urbane dhe të cilët janë 
pjesë të territorit të kryeqytetit dhe e 
shfrytëzojnë këtë shërbim edhe pse ata 
nga komunat rurale këtë shërbim në të 
vërtetë nuk e shfrytëzojnë.

• Leximi jo i rregullt i njehsorëve të ujit në 
vendngjarje shkaktoi pasiguri dhe mos-
besim tek konsumatorët nga faturat e 
përgatitura për ujin e harxhuar.

bajtje të gjelbërimit publik të qytetit për 
banorët e komunave rurale, duke pasur 
parasysh se nuk janë pjesë e territorit 
urban të qytetit të Shkupit dhe nuk janë 
shfrytëzues të këtij shërbimi.

• NP „Ujësjellësi dhe kanalizimi” - Shkup 
t’i respektojë të gjitha obligimet e veta 
ligjore dhe rregullisht  ti lexojë mjetet 
matëse për ujin e harxhuar në familje.



64

AVOKATI I POPULLIT

tre vjet burgim”. Rrjedhimisht me këtë, pakënaqësia e qytetarëve është edhe për atë se nga 
ana e organeve policore rastet e dhunës familjare rrallë identifi kohen si vepër penale dhe nuk 
procesuohen deri tek organet kompetente.

Në lidhje me shkeljen e të drejtave në procedurë kundërvajtëse nga ana e organit policor, 
në këtë vit raportues dukshëm është zvogëluar numri i parashtresave/ankesave te qytetarëve, 
dhe kanë të bëjnë me pamundësinë e shprehjes rreth denoncimit të paraqitur kundërvajtës ose 
ne lidhje me dënimet e shqiptuara për kundërvajtje të kryer, respektivisht pohojnë se nuk e 
kanë kryer kundërvajtjen për të cilën janë dënuar ose se të njëjtit janë sjellur pa verifi kimin e 
gjendjes faktike, gjegjësisht pa dëgjimin e tyre, por pohimet e tyre përsëri nuk janë vërtetuar 
në procedurë të Avokatit të Popullit. Është konstatuar veprimi konform Ligjit për Kundërvajtje 
(“Gazeta zyrtare e RMV” nr.96/19) dhe Ligjit për siguri të trafi kut në rrugë.  

Përveç parashtresave të qytetarëve, në vitin raportues ishte parashtruar parashtresë nga 
shtëpia mediatike në emër të dy gazetarëve, të cilët u ankuan për kërcënime ndaj jetës së 
tyre, kur të njëjtit kanë qenë në detyrë dhe e kanë kryer profesionin e tyre, ndërsa nga ana e 
organeve nuk janë ndërmarrë masa. Avokati i Popullit u drejtua tek organet kompetente, duke 
sugjeruar se ngjarjet e këtilla duhet të hetohen shpejtë dhe në mënyrë efi kase dhe të veprohet 
në mënyrë adekuate, duke pasur parasysh faktin se çfarëdo sulmi ndaj ndonjë gazetari në kry-
erjen e profesionit të vet është plotësisht i papranueshëm dhe i njëjti duhet të sanksionohet në 
mënyrë adekuate, nëse e njëjta dëshmohet. Sugjerimi kishte të bënte edhe për atë se çdo sulm 
ndaj gazetarëve është sulm ndaj interesit publik, demokracisë dhe të drejtave të qytetarëve. 
Nga ana e organit është pranuar njoftim se janë ndërmarrë masa për verifi kimin e identitetit të 
kryerësit, por jo edhe se gjetjet janë të bazuara.

KonstatimeKonstatime Rekomandime Rekomandime 
• Zyrtarët policorë duhet shumë më se-

riozisht t’i shqyrtojnë denoncimet e 
qytetarëve në të cilat pohojnë për vepër 
të kryer penale dhe në atë drejtim të 
ndërmarrin masa për zbulimin e kry-
erësve, si dhe grumbullimin e dëshmive 
të tjera.

• Paraqitjet për mbrojtjen e jetës dhe 
integritetit fi zik të qytetarëve dhe posa-
çërisht kallëzimet penale për dhunë 
familjare duhet të shqyrtohen shumë më 
seriozisht dhe në mënyrë adekuate të 
procesuohen, në vend se procedura të 
mbyllet me paralajmërim (gojor apo me 
shkrim) ose me parashtrimin e kallëzimit 
për kundërvajtje të kryer madje edhe 
kundër paraqitësit.

• Në mënyrë më efi kase dhe më thelbë-
sore të hetohen kallëzimet penale me 
qëllim të sigurimit të mbrojtjes së të 
drejtave të qytetarëve, por edhe be-
sueshmërisë më të madhe në efi kasitetin 
e organit policor. 

• Organet policore, pas kallëzimeve për 
mbrojtje të jetës dhe integritetit fi zik, 
posaçërisht pas kallëzimeve për dhunë 
familjare të veprojnë në mënyrë ad-
ekuate, konform autorizimeve të vërtetu-
ara në rregullativën juridike për mbrojtje 
nga dhuna familjare, duke e përfshirë 
edhe mbrojtjen e viktimave përmes iden-
tifi kimit të hershëm dhe parandalimin e 
pasojave të mëtutjeshme të dëmshme.
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Në sferën e gjendjeve civile Avokati i Popullit zakonisht i analizon parashtresat e qytetarëve 
të cilat kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës për shtetësi, realizimin e të drejtës pranë Drej-
torisë për administrimin e librave amzë – me theks të veçantë në Seksionin rajonal Shkup, 
realizimin e të drejtës për  nxjerrjen e dokumenteve personale, si dhe realizimin e të drejtave 
të kërkuesve të azilit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilat probleme gjithsej ishin 
parashtruar 63 parashtresa në këtë periudhë raportuese. Gjatë realizimit të këtyre të drejtave 
pran këtyre organeve të administratës shtetërore, qytetarët në vend që të hasin orientim 
shërbyes dhe administratë të mirë, përkundrazi, ballafaqohen me procedura të gjata dhe të 
rënda, sjellje e cila rezulton me pasoja negative gjatë realizimit të të drejtave të tjera të këtyre 
qytetarëve, ndërsa janë të lidhura me nxjerrjen e këtyre dokumenteve.

Konstatimi i Avokatit të Popullit se në vend statusin e shtetësisë ende nuk e kanë zgjidhur 
persona që janë lindur në Republikën e Maqedonisë para shpalljes së pavarësisë në vitin 1991 
dhe në vazhdimësi jetojnë në shtet me familjet e tyre, në shtëpitë dhe pronat e tyre, mbetet 
edhe gjatë këtij viti raportues.

Për Avokatin e Popullit absurd më vete është se në rrethana dhe kushte të njëjta disa 
anëtarë të familjes të posedojnë shtetësi, ndërsa disa me vite mos të mund ta realizojnë këtë 
të drejtë. Këtyre personave është vështirë t’u sqarohet se në shtëpitë dhe familjet e tyre të 
paraqiten si të huaj, me ç’rast duhet të dëshmojnë se e kanë të rregulluar vendqëndrimin legal 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Fakti që këta persona janë të lindur dhe jetojnë këtu, 
kanë familje dhe këtu janë arsimuar tregon se ata kanë krijuar lidhje të vërteta dhe efektive me 
shtetin. Këta persona janë përshtatur mirë me kushtet dhe rrethanat në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut.

Avokati i Popullit përsëri thekson se me problemin e shtetësive më së shumti ballafaqohen 
qytetarët e Shkupit dhe Kumanovës. 

Avokati i Popullit sugjeron se në këtë rast bëhet fjalë për një kategori historike të qytetarëve 
të cilët gjatë miratimit të Ligjit për shtetësi në vitin 1992 kanë qenë në shtet, mirëpo për ar-
sye të ndryshme kanë mbetur pa status të rregulluar të shtetësisë. (Disa për shkak të mos-
informimit, disa për shkak të mosdijes, disa për shkak të taksës së lartë, disa nuk kanë mundur 
të besojnë se shteti në të cilin janë lindur dhe jetojnë duhet të kërkojnë shtetësi, ndërsa peri-
udha prej një viti për konstatim dhe verifi kim të shtetësisë ishte shumë e shkurtër). Avokati i 
Popullit konsideron se ndaj kësaj kategorie të qytetarëve është bërë padrejtësi e cila duhet të 
tejkalohet dhe zgjidhet me ndryshime të Ligjit për Shtetësi, konform standardeve dhe princi-
peve të Konventës Evropiane për Shtetësi. Konform kësaj Konvente respektimi i jetës familjare 
paraqet vlerë themelore bazike ashtu siç është proklamuar edhe në nenin 8 të Konventës Ev-
ropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. Sipas Konventës Evropiane për Shtetësi, vendet e 
Këshillit të Evropës gjatë vendosjes për shtetësi, duhet të kujdesen posaçërisht për lidhjen e 
vërtetë dhe efektive të personit për të cilin bëhet fjalë me shtetin. 

Analizat dhe mendimet e lartpërmendura Avokati i Popullit i jep në këtë raport vjetor 
pikërisht në kohën kur në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në pjesën e pub-
likut profesional dhe më të gjerë seriozisht është hapur çështja e problemit të shtetësive me të 
cilin ballafaqohet një kategori e qytetarëve të cilët me vite nuk mund ta zgjidhin këtë problem 
i cili padyshim se duhet zgjidhur. 

Në procedurat për shtetësi edhe më tutje paraqet problem serioz verifi kimi i aspektit të 
sigurisë i cili është i lidhur me kushtin ligjor në të cilin është e defi nuar se “pranimi i personit 
në shtetësi të mos e kërcënojë sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit” kusht i cili nga viti 2020 vërte-
tohet nga ana e Agjencisë për Siguri Nacionale. Kjo Agjenci e cila është themeluar si pjesë e 
reformave në sistemin e sigurisë – kundërzbulimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
vend që të tregojë efi kasitet dhe disponim të mirë gjatë verifi kimit të këtij kushti të rëndë-
sishëm (vendimtar), shfaqë sjellje diskreditive dhe zvarritje të paarsyeshme gjatë verifi kimit, 
ngjashëm sikur se mënyra e Drejtorisë së mëparshme për siguri dhe kundërzbulim. Gjatë vitit 
raportues kjo Agjenci si organ i ri dhe i reformuar i shërbimeve të fshehta nuk i plotësoi pritjet e 

GJENDJET CIVILE
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Avokatit të Popullit se gjatë kontrollimit të aspektit të sigurisë do të jep mendime të arsyetuara 
mirë dhe se negativisht do të shprehet vetëm se ndaj atyre personave të cilët me sjelljen e tyre 
seriozisht i kërcënojnë interesat vitale të shtetit.

Avokati i Popullit nga Agjencia për Siguri Nacionale pret që në të ardhmen t’i tejkalojë 
mendimet personale, subjektive dhe diskreditive dhe paragjykimet për disa persona zyrtarë të 
Agjencisë gjatë verifi kimit të aspektit të sigurisë të personave që kërkojë shtetësi. 

Pengesë serioze në procedurat për shtetësi Avokati i Popullit konstatoi edhe nga ana e 
Komisionit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila jep mendim për kushtin 
e zotërimit të gjuhës maqedonase në procedurat për shtetësi. Gjatë punës me lëndë Avokati i 
Popullit konstatoi se ky Komision fare nuk punoi gjatë vitit 2020, me arsyetimin për shkak të 
gjendjes me pandeminë me KOVID. Ky Komision në vend se të punojë konform protokolleve të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratuar për punën e organeve të adminis-
tratës shtetërore gjatë pandemisë dhe t’u përshtatet kushteve të reja, ajo pranoi fare të mos 
funksionojë gjatë tërë vitit. Me sjelljen e këtillë Komisioni u bë pengesë serioze për realizimin e 
të drejtave të qytetarëve në procedurat për shtetësi. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit sug-
jeron se Komisioni për zotërimin e gjuhës maqedonase menjëherë të fi llojë të funksionojë duke 
iu përshtatur kushteve të realitetit të ri të krijuar nga pandemia, gjithashtu sikur se funksiono-
jnë edhe organet tjera të administratës shtetërore. 

Avokati i Popullit, në parashtresat në të cilat kërkohej intervenim për përditësimin e vep-
rimit sipas kërkesave para Drejtorisë për administrimin e librave amzë, Seksionit rajonal Shkup 
konstatoi se nga ana e këtij organi nuk merren parasysh sugjerimet e Komisionit Shtetëror në 
Shkallë të Dytë, ndërsa në disa raste nuk veprohej edhe sipas aktgjykimit të Gjykatës Admin-
istrative, me çka qytetarët ishin të detyruar për një kohë të gjatë të udhëheqin procedurë para 
organeve të ndryshme për realizimin e të drejtave. Si shembull për këtë që u tha më lartë është 
rasti i qytetares e cila që në vitin 2019 paraqiti kërkesë për ndryshimin e të dhënave në librin 
amzë të të lindurve, që ishte refuzuar, prandaj kishte udhëhequr procedurë ankimore, si dhe 
procedurë para Gjykatës Administrative. Megjithatë, Drejtoria edhe pse ka qenë e detyruar të 
veprojë sipas aktvendimit të organit më të lartë dhe t’i ndryshojë të dhënat e personit në certi-
fi katën nga libri amzë i të lindurve, nuk veproi, ndërsa paraprakisht nuk ka vepruar edhe sipas 
aktgjykimit të Gjykatës Administrative për ndryshimin e të dhënave personale të personit. 

Përveç kësaj, problem i pranishëm ishte mosdhënia e certifi katave nga libri amzë i të lin-
durve në rrugë elektronike. Gjegjësisht, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve për 
shkak të mosdhënies së certifi katës në rrugë elektronike nga ana e Drejtorisë, Avokati i Popullit 
konstatoi se nuk respektohet afati për përgatitjen dhe dhënien e këtyre certifi katave, prandaj 
në vend të disa ditëve qytetarët për certifi katë elektronike prisnin edhe për disa muaj. Në disa 
raste nuk njoftohej me kohë as edhe Avokati i Popullit. 

Avokati i Popullit për rastet e këtilla i sugjeronte organit se kryen shkelje direkte të të 
drejtës për regjistrim të personit dhe të drejtës për dhënien e certifi katës nga libri amzë i të 
lindurve, në afatin e caktuar ligjor, pa ju shkaktuar dëm qytetarëve ose penguar në realizimin e 
të drejtave tjera, për të cilat është i domosdoshëm posedimi i këtij dokumenti.

Avokati i Popullit, për mënyrën e këtillë të punës së organit, si dhe për pengimin e punës 
së Avokatit të Popullit përmes Raportit të posaçëm e njoftoi ministrin e drejtësisë, me ç’rast 
veprimi sipas këtyre lëndëve do të vazhdojë edhe vitin tjetër. 

Nga kjo rezulton edhe përfundimi se nuk është përmirësuar bashkëpunimi i Avokatin e 
Popullit me Seksionin për administrimin e librave amzë për qytetin e Shkupit edhe pse në këtë 
drejtim në vitin 2018 kishte masë të vërtetuar edhe nga ana e Kuvendi të RMV. 

Në lidhje me problemin e fi timit të shtetësisë së RMV, në këtë periudhë raportuese ishin 
parashtruar dukshëm më pak parashtresa nga qytetarët, por edhe përskaj kësaj rastet e këtilla 
konfi rmojnë se ende nuk është zgjidhur problemi me personat pa shtetësi të cilët kanë lindur 
ose të cilët një kohë të gjatë jetojnë të territorin e RMV, së bashku me familjet e tyre të cilat 
kanë statusin e shtetasve. 

Avokati i Popullit rregullisht alarmon për këtë kategori të personave duke sugjeruar se 
është e nevojshme që në mënyrë sistematike të zgjidhet problemi dhe t’u mundësohet këtyre 
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personave pranim në shtetësinë e RMV, me çka do të mund t’i shfrytëzojnë të drejtat ligjore dhe 
të mbrohen nga shteti.

Në këtë kontekst, Agjencia për Siguri Nacionale, e cila është e angazhuar për personin 
- kërkues të shtetësisë që ta verifi kojë kushtin ligjor “pranimi i personit në shtetësi të mos e 
kërcënojë sigurinë dhe mbrojtjen e vendit” në vitin raportues e përmirësoi komunikimin me 
Avokatin e Popullit, me ç’rast përveç informacionit për atë se vallë kërkuesi i shtetësisë e plotë-
son ose nuk e plotëson kushtin ligjor, në rastin kur jepet përgjigje negative njoftonte edhe për 
arsyet e dhënies së përgjigjes negative sipas kërkesës për shtetësi, që nuk ishte praktikë në 
vitet paraprak. 

Në këtë vit raportues, aktual ishte problemi me mungesën e pasaportave. Në lidhje me 
këtë tek Avokati i Popullit ishte parashtruar një numër më i madh i parashtresave nga qytetarë 
të cilët për shkak të afatit të skaduar të pasaportës nuk mundeshin të nxjerrin pasaporta të rinj 
në afatin e paraparë ligjor, madje as në procedurë urgjente.

Avokati i Popullit konstatoi se bëhet fjalë për problem teknik, respektivisht mungesë të 
formularëve për përgatitjen e pasaportave i cili seriozisht i pengoi qytetarët në realizimin e të 
drejtës për të poseduar pasaportë të vlefshme dhe të udhëtojnë jashtë shtetit, për qëllime të 
ndryshme. Në këtë kontekst, me parashtresa u drejtuan edhe shtetas maqedonas të cilët jeto-
jnë dhe punojnë jashtë vendit, të cilët kishin ardhur në vend për shkak të vazhdimit të pasa-
portës, por nuk mundeshin ta bëjnë atë në afatin e paraparë ligjor.

Duke e pasur parasysh seriozitetin e problemit të krijuar, i cili mund të rezultojë me pasoja 
të pa kompensuara për qytetarët në sfera të ndryshme të jetës së tyre, Avokati i Popullit u 
drejtua tek ministri i punëve të brendshme dhe kërkoi qasje serioze në drejtim të ndërmarrjes 
së masave dhe aktiviteteve për tejkalimin e gjendjes së krijuar për dhënien e pasaportave në 
afat sa më të shkurt të mundshëm. Njëherësh, Avokati i Popullit duke e verifi kuar çdo rast të 
shkeljes së të drejtës të rregulluar me nenin 36 nga Ligji mbi pasaportat e shtetasve të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, sugjeroi se pasaporta jepet në afat prej 15 ditëve, nga dita 
e parashtrimit të kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm të parashtruar, ndërsa në raste 
të veçanta, pas kërkesës me shkrim, personi i cili kërkon dhënien e pasaportës, i njëjti i jepet 
në afat më së voni prej 48 orëve nga ora e parashtrimit të kërkesës për dhënie të pasaportës.

Në lidhje me procedurën e njohjes së të drejtës së azilit edhe në këtë vit raportues numri 
më i madh i parashtresave kishte të bëjë me pamundësinë e kërkuesve të azilit që të fi tojnë 
mbrojtje të përkohshme ose ndërkombëtare nga Republika e Maqedonisë së Veriut, respektiv-
isht parashtresa në të cilat shprehnin pakënaqësi nga vendimet e sjella nga sektori kompetent 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme, me të cilat u ishin refuzuar kërkesat. Pastaj, parashtruesit 
treguan se nga ana e Sektorit për azil nuk ishin marrë parasysh të gjitha faktet dhe rrethanat e 
rëndësishme për miratimin e vendimit të ligjshëm.

Në këto lëndë Avokati i Popullit sugjeronte që gjatë vendosjes në procedurë për kërkues 
të azilit të merren parasysh dispozitat e Ligjit për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme 
dhe të Konventës së Gjenevës për statusin e refugjatëve dhe Protokollit për statusin e refug-
jatëve nga viti 1967, të ratifi kuara konform Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut. Gjithashtu, ju rikujtonte se për çdo rast duhet të merren parasysh faktet e burimeve të 
ndryshme, siç janë Zyra Evropiane për Përkrahje të Azilit (EACO) dhe Komisariati i Lartë për 
Refugjatë pran Kombeve të Bashkuara (UNHCR) të cilat kanë të bëjnë me vendin e prejardhjes 
në momentin e miratimit të vendimit sipas kërkesës së parashtruar, duke i përfshirë edhe ligjet 
dhe dispozitat e vendit të prejardhjes dhe mënyrën sipas së cilës të njëjtat zbatohen.

Sipas Avokatit të Popullit, me rëndësi të veçantë janë deklaratat dhe dokumentet rel-
evante të dhëna nga ana e kërkuesit të së drejtës për azil, duke përfshirë edhe informacione për 
atë se vallë kërkuesi i së drejtës për azil ka qenë ose mund të jetë i ekspozuar ndaj ndjekjes ose 
lëndimeve serioze, si dhe gjendja serioze dhe kushtet personale në të cilat gjendet kërkuesi i të 
drejtës për azil, duke përfshirë edhe faktorët siç janë prejardhja, gjinia dhe mosha, me qëllim 
të vlerësimit se mbase në bazë të kushteve personale në të cilat gjendet kërkuesi, aktet ndaj të 
cilave ka qenë ose mund të jetë i ekspozuar kërkuesi i të drejtës për azil, mund të konsiderohen 
si ndjekje dhe lëndime serioze etj.
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Avokati i Popullit konstaton lëshime serioze në mënyrën e realizimit të intervistave nga 
personat zyrtarë të Sektorit për azil, ndërsa të cilat dukshëm ndikojnë në sjelljen e vendimit në 
lidhje me fi timin e të drejtës për azil, mbrojtjes ndërkombëtare dhe të përkohshme.

Gjithashtu, duke vepruar sipas parashtresave të kërkuesve për pranimin e së drejtës për 
azil në të cilat u ankuan se janë të pamundësuar të realizojnë të drejta tjera, si p.sh. të drejtën 
për qasje të lirë në tregun e punës, respektivisht të drejtën e punësimit, Avokati i Popullit, 
përmes analizës së vendimit ligjor dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian, ndërsa në suaza të 
autorizimeve për të siguruar respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve/migrantëve 
dhe kërkuesve të azilit në territorin e Maqedonisë së Veriut, të cilat garantohen me Kushtetutën, 
ligjet dhe marrëveshjet e ratifi kuara, konstatoi se kërkuesve të së drejtës për azil u është pa-
mundësuar e drejta e qasjes së lirë në tregun e punës, respektivisht të drejtës për punësim për 
shkak të inkosekuencës së qëllimshme apo të paqëllimshme në zgjidhjen ligjore, mes tjerash 
edhe për shkak të pamundësisë për fi timin e numrit amzë i cili është i patjetërsueshëm për pa-
raqitje në Agjencinë e Punësimit. 

Sipas Avokatit të Popullit, vendimin ligjor që e përmban neni 61, paragrafi  1, nënparagrafi  
10 drejtpërdrejtë ua shkelë të drejtën e qasjes në tregun e punës kërkuesve të azilit, gjegjësisht 
e njëjta ju mundësohet kërkuesve të azilit, vetëm nëse organi kompetent i shkallës së parë, 
respektivisht Sektori për azil, nuk miraton çfarëdo qoftë aktvendimi në periudhë prej 9 muajve. 
Nga këtu, rezulton se nëse organi përkatës miraton vendim në periudhë më të shkurt se 9 muaj, 
kërkuesit e azilit nuk kanë qasje efektive tek kjo e drejtë. Rrjedhimisht me këtë AP inicoi proce-
durë tek Qeveria e RMV për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje ndërkombëtare dhe 
të përkohshme, me qëllim të tejkalimit të problemit me të drejtën e punësimit dhe kërkuesit e 
azilit të mund të shfrytëzojnë këtë të drejtë të njeriut, por iniciativa nuk u pranua. 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
• Statusin e shtetësisë ende nuk e kanë 

zgjidhur personat të cilët gjatë shpalljes 
së pavarësisë së Republikës së Maqedo-
nisë në vitin 1991 kanë jetuar në shtet, 
ende jetojnë dhe kanë lidhje të vërtetë 
dhe efektive me të.

• Agjencia për Siguri Nacionale nuk tregon 
efi kasitet gjatë verifi kimit të aspektit të 
sigurisë në procedurat për shtetësi.

• Komisioni për zotërimin e gjuhës maqe-
donase pranë Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, gjatë tërë vitit 
2020 fare nuk ka funksionuar me arsy-
etimin se për shkak të pandemisë, duke 
i injoruar protokollet e Qeverisë të mi-
ratuara për punën e organeve të admin-
istratës shtetërore gjatë kohës së pande-
misë me Kovid 19.

• Drejtoria për administrimin e librave 
amzë e vazhdon praktikën negative të 
mosveprimit ose zvarritjes së veprimit 
sipas kërkesave të qytetarëve, si dhe 
vonimin e përgjigjeve ndaj shkresave të 
Avokatit të Popullit.

• T’u zgjidhet statusi i shtetësisë person-
ave të cilët gjatë shpalljes së pavarësisë 
së Republikës së Maqedonisë kanë jetuar 
në shtet, ende jetojnë dhe kanë lidhje të 
vërtetë dhe efektive me të, edhe atë në 
suaza të standardeve dhe principeve të 
Konventës Evropiane për Shtetësi.

• Agjencia për Siguri Nacionale gjatë veri-
fi kimit të aspektit të sigurisë në procedu-
rat për shtetësi t’i arsyetojë mirë mendi-
met e veta dhe negativisht të shprehet 
vetëm se ndaj atyre personave të cilët 
me sjelljen e tyre i kërcënojnë më rëndë 
interesat vitale të shtetit.

• Menjëherë të fi lloje të funksionojë 
Komisioni për zotërimin e gjuhës maqe-
donase pranë Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, konform protokol-
leve të miratuara nga Qeverisa dhe që 
vlejnë për punën e organeve të adminis-
tratës shtetërore gjatë kohës së pande-
misë.

• Drejtoria për administrimin e librave 
amzë, posaçërisht Seksioni rajonal Shk-
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INSTITUCIONET NDËSHKUESE - KORREKTUESE 
DHE EDUKUESE -KORREKTUESE

Në vitin 2020 janë vënë në dukje problemet e njëjta me të cilat ballafaqohen personat 
e dënuar dhe të paraburgosur në institucionet ndëshkuese korrektuese edhe pse për shkak 
të pandemisë nga korona virusi dukshëm ishin parashtruar më pak parashtresa (gjithsej 166 
parashtresa). Pastaj, përsëri numri më i madh i parashtresave kishte të bëjë me mbrojtjen 
shëndetësore dhe trajtimin shëndetësor në institucionet ndëshkuese korrektuese në vend.

Puna me lëndë konfi rmon se nuk ka ndryshime të dukshme në lidhje me punën e shërbi-
meve shëndetësore të institucioneve, në kuptimin e dhënies së trajtimit adekuat shëndetësor 
personave të dënuar dhe të paraburgosur, para së gjithash për shkak të faktit se procedura 
për marrjen e shërbimeve shëndetësore nga Institucionet publike shëndetësore ka zgjatur 
shumë dhe ende e njëjta nuk është realizuar plotësisht në kuptimin e ndryshimit dhe plotësimit 
të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve prej para shtatë viteve. Respektivisht, procedura për 
marrje nuk është kryer plotësisht në të gjitha institucionet, kështu që në disa institucione ende 
shfrytëzohen shërbimet e Institucioneve shëndetësore të qytetit, në disa institucione fare nuk 
ka të punësuar personel mjekësor, ndërsa në ato të cilat janë marrë nga ana e Institucion-
eve publike shëndetësore nuk është kompletuar numri i personave mjekësorë dhe nuk janë 
përmirësuar kushtet në ordinanca në të cilat ju jepet shërbimi mjekësor personave të dënuar 
në kuptimin e pajisjes me aparate mjekësore dhe pajisje tjetër mjekësore.

Në kuptimin e kësaj që u tha, Avokati i Popullit disa herë u ka sugjeruar institucioneve 
ndëshkuese – korrektuese dhe Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve për obligimin e mar-
rjes së masave me qëllim të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore dhe stomatologjike 
posaçërisht në INP Idrizovë.

Gjithashtu, personat e dënuar dhe të paraburgosur ankoheshin sepse jo rregullisht dhe 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
• Kujdes i pa mjaftueshëm i shtetit për 

mbrojtjen e kërkuesve të azilit dhe të 
drejtave të tyre, si dhe respektim jo i 
plotë i standardeve ndërkombëtare për 
trajtimin e kësaj kategorie të personave 
të prekur, posaçërisht që mes tyre ka 
edhe persona të mitur, si dhe persona të 
pashoqëruar dhe pa mbrojtje.

up, të plotësohet me kuadro profesional 
të cilët në mënyrë efi kase, të vetëdi-
jshme dhe profesionale do të veprojnë 
në interes të realizimit të kërkesave të 
qytetarëve. Të ndërmerren masa me qël-
lim të përmirësimit të bashkëpunimit me 
Avokatin e Popullit.

• Sektori për azil pranë Ministrisë së Pu-
nëve të Brendshme, si organ i vetëm 
kompetent për vendosje për njohjen e 
të drejtës së azilit, në tërësi ta verifi kojë 
gjendjen faktike e cila është vendimtare 
gjatë sjelljes së vendimit për dhënien e 
të drejtës për azil, mandej duke i respe-
ktuar standardet ndërkombëtare të cilat 
janë të inkorporuara në legjislacionin 
vendor.
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me vonesë barten në kontrolle në institucione të specializuara duke pasur parasysh se kushtet 
në institucion atë nuk e lejojnë. Në kuptimin e kësaj është edhe problemi me trajtimin stoma-
tologjik joadekuat të këtyre personave posaçërisht në INP Idrizovë meqë personat e dënuar 
nuk dërgoheshin rregullisht në Klinikën për stomatologji, madje para fundit të vitit ishte sjell 
karrige stomatologjike e cila paraprakisht mungonte, respektivisht e njëjta/ajo paraprake nuk 
ishte funksionale. Në lidhje me këtë problem shtesë u paraqit edhe shfaqja e KOVID – 19 në 
fi llim të vitit, me ç’rast ishte reduktuar numri i kontrolleve në Klinika, ndërsa me atë edhe të 
personave të dënuar, me çka në mënyrë plotësuese kontrollet ishin vështirësuar dhe për shkak 
të nevojës për kryerjen e patjetërsueshme të Kovid testit personave të dënuar dhe të parabur-
gosur.

Përveç personave të dënuar parashtresa për mbrojtjen e të drejtave parashtronin edhe 
familjarët e tyre të afërm, sipas të cilave Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha masat konform 
kompetencave të përcaktuara. Kështu, në rastin kur nga ana e prindit (nënës) së personit të 
dënuar nga INP Idrizovë ishte kërkuar intervenim për shkak të gjendjes së përkeqësuar shën-
detësore të djalit i cili kishte nevojë për mjekim, ndërsa nuk i lejohej ndërprerja e dënimit, 
Avokati i Popullit realizoi procedurë gjatë së cilës u drejtua tek drejtori i INP Idrizovë dhe tek 
drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve. Gjatë kësaj, sugjeroi që të ndërmerren 
masa në suaza të kompetencave të tyre që personit të dënuar t’i lejohet ndërprerja e dënimit 
për shkak të mjekimit duke pasur parasysh gjendjen e tij të keqe shëndetësore dhe pamundës-
inë që në kushte të burgut të mjekohet në mënyrë adekuate si dhe duke pasur parasysh se 
personi ishte shfrytëzues i karrocës invalidore. Duke vepruar sipas sugjerimit të Avokatit të 
Popullit janë ndërmarrë masa dhe këtij personi ju lejua ndërprerja e dënimit në kohëzgjatje 
prej 30 ditëve për shërim.

Avokati i Popullit veproi sipas parashtresës së familjarit të personit të dënuar i cili ishte 
shtetas i huaj, për kushte joadekuate të akomodimit dhe pamundësisë për realizimin e të 
drejtave, në INP Burgu Kumanovë dhe për të cilin në mënyrë plotësuese ishte parashtruar 
parashtresë edhe nga Ombudsmani i R. së Shqipërisë në lidhje me kushtet në të cilat e vuajnë 
dënim me burg një grup prej 30 personave të dënuar – shtetas të huaj.

Respektivisht, në parashtresë ishte sugjeruar për kushtet e këqija në burg, (nuk kishin 
ujë në dhoma, shëtitore joadekuate, ushqim joadekuat, gjegjësisht sasi jo e mjaftueshme e 
ushqimit dhe dhënie e parregullt e pemëve dhe perimeve të freskëta), si dhe nuk kishin kushte 
për aktivitete të lira dhe sportive, si dhe nuk ishin të angazhuar me punë. Gjatë veprimit sipas 
parashtresës Avokati i Popullit ndërmori aktivitete konform kompetencave të tij kundrejt drej-
torit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, ku iu Sugjerua që të largohen parregullsitë 
e përmendura dhe të krijohen kushte që personat e dënuar pa pengesa t’i realizojnë të drejtat 
e tyre, me kujdes të theksuar për situatën dhe nevojat e tyre. Meqë nga ana e drejtorit të 
Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve nuk ishte vepruar në afatin e dhënë sipas sugjerimit 
të Avokatit të Popullit, as pas urgjencës së parashtruar, madje edhe pas urgjencës së dërguar 
përsëri në mënyrë plotësuese, sipas së cilës gjithashtu nuk u përgjigjën në afatin e dhënë, ishte 
dërguar Informacion tek ministri i drejtësisë në lidhje me rastin e lëndës dhe është kërkuar 
nga ministri  i drejtësisë që të ndërmerren masa në drejtim të realizimit të drejtave të grupit të 
personave të dënuar – shtetas të huaj të cilët vuajnë dënim me burg në INK Burgu Kumanovë. 
Në ndërkohë, përkatësisht në nëntor personat e dënuar – shtetas të huaj ishin transferuar në 
INK Idrizovë për vuajtje të mëtejme të dënimeve me burg.

Në parashtresa në të cilat kërkohej transferimi, vlerësimi, ndërprerja e dënimit dhe 
shfrytëzimi i lehtësimeve, personat e dënuar rregullisht ishin informuar se kërkesat e tyre nuk 
janë në kompetenca të tij, por merrnin këshilla juridike për mënyrën dhe procedurën e realizi-
mit të tyre.

Përndryshe, nuk kanë munguar parashtresat nga personat e dënuar/paraburgosur në 
të cilat shprehnin pakënaqësi nga vendimet gjyqësore në bazë të së cilave parashtruesve të 
parashtresave u ishte caktuar dënimi me burg, gjegjësisht për mënyrën e procedurës së ud-
hëheqjes së procesit gjyqësor, si dhe vendimet e gjykatave kompetente në bazë të të cilave u 
ishte shqiptuar masa e paraburgimit personave të paraburgosur, megjithatë sipas këtyre par-
ashtresave Avokati i Popullit nuk hapte procedurë për shkak të jo kompetencës.
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Numri i parashtresave për mbrojtjen e të drejtave për shkak të torturës dhe sjelljes jo-
profesionale të personave nga Sektori për sigurim është zvogëluar, sipas të cilave Avokati i 
Popullit ndërmori masa të nevojshme për shqyrtimin e pohimeve se vallë kanë bazë, me ç’rast 
përgjigjet më të shpeshta ishin se personat zyrtarë kanë ndërmarrë masa dhe veprime sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj, në rastet kur personat e dënuar duhej të viheshin në gjendje 
të dëgjueshmërisë, duke pasur parasysh atë se të njëjtit ishin kapur duke shkelur rendin dhe 
disiplinën në institucion ose kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat e Rendit shtëpiak të 
institucionit, nuk i kanë respektuar urdhëratë e personave zyrtarë ose e kanë shkelur rendin 
dhe qetësinë në institucion. Por, edhe krahas konstatimeve të këtilla njoftohej mekanizmi për 
kontroll civil pranë Avokatit të Popullit, i cili në mënyrë plotësuese ndërmerrte masa, konform 
kompetencave të përcaktuara me ligj për shqyrtimin e tejkalimit eventual të autorizimeve gjatë 
veprimit nga ana e policisë së burgut.

Sa i përket vendosjes së arsimit të rregullt në këto institucione, vendosjen e arsimit fi llor 
dhe të mesëm ende nuk është realizuar, si në INK Burgu Ohër ku është vendosur arsimi fi llor 
me fëmijë nga EEK Tetovë dhe personat e dënuar nga INK Ohër.

Ankesat e personave të paraburgosur më shpesh kishin të bënin me trajtimin shëndetësor 
nga shërbimi shëndetësor i institucionit, me ç’rast pas realizimit të procedurave lidhur me par-
ashtresat nuk është konstatuar se në ndonjë mënyrë këtyre personave u janë shkelur të drejtat 
në lidhje me mbrojtjen shëndetësore. Në disa parashtresa personat e paraburgosur ankoheshin 
për punën dhe mënyrën e vendosjes dhe shqiptimit të dënimeve nga gjykatat kompetente, 
sipas të cilave në mënyrë adekuate ishin informuar dhe këshilluar për mënyrën e mbrojtjes së 
të drejtave. 

Avokati i Popullit me vetiniciativë veproi në katër raste të vdekjes së personave të dënuar 
apo të paraburgosur ku në dy raste nuk ishte miratuar vendim nga prokuroria publike duke 
pasur parasysh atë se nga rezultatet e obduksionit nuk ishte konstatuar vdekje e dhunshme, 
ndërsa në dy raste është verifi kuar zvarritje e procedurës për dorëzimin e protokollit të obduk-
sionit nga ana e Institutit për mjekësi ligjore, kriminalistik dhe deontologji mjekësore deri tek 
prokurori publik kompetent.

Duke e pasur parasysh gjendjen me KOVID - 19, përkatësisht me korona virusin, ndër-
sa në lidhje me zbatimin dhe realizimin e Urdhëresës nr.08-02-684/1 nga data 11.03.2020 
të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve për ndërmarrjen e masave parandaluese për 
mbrojtjen e personave të dënuar dhe të paraburgosur nga virusi Korona, Avokati i Popullit në 
bashkëpunim me Zyrat rajonale, me vetiniciativë e ndiqte realizimin e masave parandaluese 
në të gjitha institucionet ndëshkuese - korrektuese në RMV.  Në këtë drejtim, ishte konstatuar 
se të gjitha institucionet rregullisht dhe me kohë furnizohen me mjetet e nevojshme mbrojtëse 
(mjete për dezinfektim të cilat janë të vendosur në të gjitha vendet tek të cilat kanë qasje të 
gjithë personat, doreza dhe maska), rregullisht dezinfektohen të gjitha hapësirat - tualetet, 
rrethi i institucionit, seksionet e pranimit, mensat, veturat, ndërtesat administrative dhe gjith-
sesi hapësirat dhe korridoret ku qëndrojnë personat e dënuar dhe të paraburgosur, të cilëve 
gjithashtu u jepen maska, doreza dhe mjete për dezinfektim, dhomat në të cilat qëndrojnë këto 
persona rregullisht ajrosen dhe pastrohen. Përveç kësaj, u konstatua se në INK ishin formuar 
shtabe të krizës të cilët ishin në kontakt të përhershëm me Shtëpitë shëndetësore dhe me 
Qendrat për shëndet publik në qytete ku janë të vendosur. Rrjedhimisht me këtë, personat e 
dënuar dhe të paraburgosur, por edhe të punësuarit rregullisht ishin këshilluar që të shfrytëzo-
jnë mjete për mbrojtje, të ruajnë distancën e nevojshme mes vete, mos të ketë grupime dhe 
masa tjera mbrojtëse, ndërsa ishte vendosur ndalesë për shfrytëzimin e lehtësimeve brenda 
dhe jashtë institucionit dhe vizitave, ndërsa gjatë pranimit të të dënuarve të rinj ose personave 
të paraburgosur të njëjtit detyrimisht izoloheshin 14 ditë në hapësira të përgatitura posaçërisht 
për ndarjen e këtyre personave nga të tjerët. Pas mbarimit të gjendjes së jashtëzakonshme, 
me datë 23.06.2020 drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve i njoftoi institucionet 
ndëshkuese - korrektuese se personat e dënuar mund të shfrytëzojnë lehtësime që mundëso-
jnë kontakte me botën e jashtme dhe të angazhohen me punë jashtë institucionit, si dhe tu 
mundësohet vizitë e organizuar nga pjesëtarët e familjes së personave të dënuar duke i res-
pektuar protokollet e dhëna.
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• Organet kompetente të ndërmarrin 
masa për përmirësimin e kushteve të 
akomodimit në INK dhe të respektohet 
dinjiteti i këtyre personave.

• Të sigurohet mbrojtje shëndetësore e 
rregullt dhe me kohë dhe të trajtohen 
personat e dënuar/paraburgosur dhe 
të ndërmerren masa për ekipimin me 
kuadër profesional të gjithë sektorët dhe 
shërbimet në institucionet ndëshkuese-
korrektuese për shkak të arritjes së qël-
limit të sanksionit penal.

• Të ndërmerren masa për vendosjen 
e procesit të rregullt arsimor në INK 
përmes bashkëpunimit efi kas me institu-
cionet kompetente.

• Mbingarkesa në INK dukshëm është 
zvogëluar, por kushtet e akomodimit 
edhe më tutje nuk janë në nivelin e 
nevojshëm dhe nuk u përgjigjen stan-
dardeve ndërkombëtare të cilat duhet të 
zbatohen në drejtim të respektimit të të 
drejtave të njeriut.

• Qasja ndaj mbrojtjes shëndetësore ad-
ekuate dhe me kohë është problem i cili 
dukshëm ndikon në shëndetin e person-
ave të dënuar/paraburgosur. Nuk është 
tejkaluar problemi i mos ekipimit me 
kuadro mjekësore defi citare të ambulan-
cave të burgut, furnizimi i ambulancave 
të burgut me barëra të mjaftueshme dhe 
pajisje adekuate e të njëjtave me apa-
rate mjekësore.

• Nuk është vendosur proces i rregullt ar-
simor konform Strategjisë për zhvillimin 
e procesit të arsimimit dhe mësimit në 
INK.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

Në periudhën raportuese Avokati i Popullit e ndiqte gjendjen edhe me fëmijët të cilët ishin 
akomoduar në EEK Tetovë i cili funksiononte në INK Burgu Ohër, me ç’rast u konstatua se më 
datën 27.10.2020, 12 fëmijë aq sa ishin në INK Burgu Ohër ishin transferuar në shtëpinë e re 
në të cilën në ndërkohë ishte akomoduar edhe një fëmijë nga Volkovija.

TË DREJTAT ZGJEDHORE
Në vitin raportues, gjithsej janë parashtruar 9 parashtresa për mbrojtjen e të drejtave 

zgjedhore, prej të cilave 7 kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës për votim dhe regjistrim në 
listën zgjedhore dhe 2 për pagimin e kompensimit për punën e anëtarëve të organeve zgjed-
hore dhe sigurimin e të drejtave të tyre. Duke krahasuar me periudhën e njëjtë nga viti 2019, 
kur ishin parashtruar 51 parashtresa, numri i përgjithshëm i parashtresave të parashtruara në 
vitin 2020 ishte dukshëm i zvogëluar.

Gjendja e këtillë është për shkak të lëshimit sistemor për mënyrën e përditësimit të 
Listës zgjedhore, i cili me vite mijëra qytetarëve pa arsye u shkelej e drejta e garantuar me 
Kushtetutë për të votuar dhe për të cilën edhe Avokati i Popullit me vite alarmonte dhe disa 
herë dërgonte raporte të posaçme tek Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, përfundimisht është tejkaluar. Konkretisht, në ndryshimet e fundit të Kodit Zgjedhor, të 
miratuara në shkurt të vitit 2020, janë implementuar edhe rekomandimet e Avokatit të Popul-
lit dhe përfundimisht është tejkaluar lëshimi sistemor në lidhje me mënyrën e përditësimit të 
Listës zgjedhore.  

Kështu nga Lista Zgjedhore tanimë nuk do të fshihen personat të cilëve vlefshmëria e 
letërnjoftimeve ose pasaportave do tu skadojë në periudhën pas shpalljes së zgjedhjeve edhe 
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pse ata në ndërkohë kanë nxjerr dokumente të reja ose i kanë rinovuar të vjetrat. Me ndry-
shimet e fundit të Kodit Zgjedhor tani të gjithë këta persona do të mbeten në Listën zgjedhore 
dhe nuk do të mund të votojnë vetëm nëse në ditën e votimit nuk kanë letërnjoftim ose pasa-
portë të vlefshëm. Gjithashtu, përveç tjerash janë mundësuar kushte për realizimin efektiv të 
së drejtës zgjedhore të burgosurve, personave të paraburgosur si dhe personave të akomoduar 
në institucione për kujdes familjarë.  

Për çështjet e lidhura me procesin zgjedhor, është miratuar edhe Rregullore adekuate 
me fuqi ligjore, më datën 21.03.2020 është shpallur në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr.72/2020, 
por përmbajtja nuk është në drejtim të kufi zimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve, por është për zgjidhje të disa problemeve teknike, të dalura nga vendosja e gjendjes 
së jashtëzakonshme për shkak të përhapjes së Korona virusit COVID - 19. Respektivisht, kon-
form dispozitave të kësaj Rregulloreje ndërpriten të gjitha aktivitetet zgjedhore për realizimin 
e zgjedhjeve për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të caktuara 
më datën 12 prill të vitit 2020 dhe u vazhdohet mandati anëtarëve të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve (KSHZ). Gjithashtu, nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, dhe deri në 
ditën e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, nuk zbatohen nenet 8-a, 75-g, 75-d dhe 
84-a nga Kodi Zgjedhor, nuk ndërmerren kurrfarë veprime në bazë të Kodit Zgjedhor dhe nuk 
zbatohet neni 34 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfl iktit të interesave (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.12/2019). 

Përndryshe, Avokati i Popullit në mënyrë aktive e ndoqi edhe procesin e realizimit të së 
drejtës zgjedhore gjatë zgjedhjeve të parakohshme për deputet në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut 2020 të cilat mandej u mbajtën konform rekomandimeve për mbrojtje 
shëndetësore nga KOVID - 19, të miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në atë segment, në linjën telefonike falas për paraqitjen e shkeljeve të së drejtës zgjed-
hore, janë regjistruar gjithsej 60 paraqitje. Pjesa më e madhe, respektivisht 50 paraqitje ishin 
për pamundësimin e të drejtës zgjedhore - personat nuk janë të regjistruar në Listën zgjedhore.

Nga ana e Avokatit të Popullit është konstatuar se këta persona në ditën e votimit nuk 
kanë letërnjoftime/pasaporta të vlefshme, por meqë të njëjtit i kanë tërhequr pas mbylljes së 
këqyrjes publike në Listën zgjedhore nga KSHZ konform dispozitave nga neni 43, paragrafi  6 
nga Kodi zgjedhor dhe Rregullorja adekuate e Qeverisë, nuk janë regjistruar në listën zgjedhore 
sipas detyrës zyrtare. Paraqitjet tjera, kishin të bënin me pamundësimin e të drejtës zgjedhore 
personave të akomoduar në shtëpinë e pleqve, personave me pamje të dëmtuar, personave 
nga kategoria e të sëmurëve dhe të pafuqishëm (më shpesh për shkak të joinformimit për 
mënyrën dhe procedurën e realizimit të saj), për parregullsi në punën e organeve zgjedhore 
(këshillat zgjedhorë), për mos informim për ndërrimin e hapësirave për votim dhe për kushte 
joadekuate ku votohet dhe ngjashëm.
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• Të krijohen supozime normative për 
mundësimin e të drejtës zgjedhore edhe 
për personat të cilët letërnjoftimet/
pasaportat e tyre i kanë tërhequr pas 
përfundimit të këqyrjes publike në Listë 
zgjedhore. 

• KSHZ në vazhdimësi t’i informojë të 
gjithë personat, ndërsa posaçërisht të 
verbëritë, personat me dëmtim të shi-
kimit, personat me pengesa fi zike, per-
sonat nga kategoria të sëmurë dhe të 
pafuqishëm, të burgosurit, personat në 
paraburgim, si dhe personat e akomod-
uar në institucione për kujdes jashtë-
familjar për mënyrën dhe procedurën 
e realizimit dhe mbrojtjes së të drejtës 
zgjedhore.

• Lëshimi sistemor për mënyrën e për-
ditësimit të Listës zgjedhore është 
tejkaluar, i cili me vite mijëra qytetarëve 
padrejtësisht u janë shkelur të drejtat e 
garantuara me Kushtetutë për votim, 

• Ju është pamundësuar e drejta zgjed-
hore personave të cilët në ditën e zgjed-
hjeve kishin letërnjoftime/pasaporta të 
vlefshme meqë të njëjtit i kanë nxjerr 
pas mbylljes së këqyrjes publike në 
Listën zgjedhore. 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

TË DREJTAT E REFUGJATËVE/MIGRANTËVE
Avokati i Popullit Mekanizmi Parandalues Nacional e ka ndjekur veprimin me të huajt, 

respektivisht migrantët dhe azilkërkuesit në qendrat e pranimit për akomodimin dhe ndalimin 
e tyre. Në këtë drejtim vazhdoi edhe komunikimi dhe koordinimi me më shumë shoqata qyte-
tare dhe profesionale, si dhe bashkëpunimi i vendosur shumëvjeçar me Zyrën e Komisariatit të 
Lartë për Refugjatë në Shkup (UNHCR).

Në këtë aspekt, në suaza të memorandumit të lidhur për bashkëpunim, UNHCR kontri-
buon për fuqizimin e kapaciteteve të institucionit Avokati i Popullit përmes përkrahjes së aktiv-
iteteve që kanë për qëllim analizimin dhe përmirësimin e gjendjes së migrantëve, respektivisht 
kërkuesve të azilit dhe refugjatëve, si dhe përmes sigurimit të mjeteve fi nanciare për furnizim 
me mjete materiale të cilat janë të patjetërsueshme për realizimin efi kas të aktiviteteve të 
punës. Gjithashtu, në suaza të projektit “Përmirësim i sistemit për mbrojtje juridike në lidhje 
me azilin dhe natyralizimin” ishte angazhuar një person për koordinim të aktiviteteve të planifi -
kuara të projektit, i cili merrte pjesë edhe në realizimin e vizitave parandaluese dhe aktiviteteve 
të punës në ekipin e Avokatit të Popullit - Mekanizmi Parandalues Nacional.

Gjatë vitit 2020 ishin realizuar gjithsej 6 vizita edhe atë nga 2 në Qendrën e pranimit për 
të huaj në Gazi Babë dhe në Qendrën e pranimit për azilkërkuesit në Vizbeg dhe nga 1 në Qen-
drat pranuese tranzitore (QPT) “Vinojug” në Gjevgjeli dhe “Tabanovce” në Kumanovë.

Masat dhe aktivitetet e ndërmarra nga autoritetet për ballafaqim me pasojat e shkaktuara 
nga pandemia e virusit Kovid-19 rezultuan edhe me përfundimin e Qeverisë së R. së Maqedon-
isë së Veriut  që në QPT “Vinojug” të kryhet akomodim karantinues të azilkërkuesve të rinj, si 
dhe personave të tjerë që u gjetën aty me status të parregulluar në territorin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.

Rrjedhimisht ishte kryer vizitë në QPT “Vinojug” për shqyrtimin e procedurës për ndalimin 
e migrantëve dhe kërkuesve të azilit në Qendër, ndërsa gjithashtu janë kryer vizita edhe në 
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qendrat tjera të pranimit për shkak të konstatimit të gjendjeve në lidhje me masat dhe aktiv-
itetet e ndërmarra për pengimin e shfaqjes dhe përhapjes së virusit me qëllim të identifi kimit 
të efekteve eventuale negative nga masat e ndërmarra mbrojtëse, ndërsa të cilët do ta rrisin 
rrezikun nga paraqitja e situatave që do të mund të shpien nën termin e trajtimit johuman, 
nënçmues dhe degradues. 

Nga vizitat rezulton se autoritetet kanë ndërmarrë një sërë masash për përballjen me 
pandeminë e virusit Kovid-19 në vendet e akomodimit dhe mbajtjes së migrantëve, respektiv-
isht të huajve dhe azilkërkuesve dhe që kanë për qëllim pengimin e paraqitjes dhe shpërndarjes 
eventuale të virusit në qendra. Respektivisht, në Qendrën pranuese për të huaj dhe Qendrën 
pranuese tranizituese “Vinojug” kryhet testim sistematik i të gjithë personave të pranuar të 
rinj që akomodohen dhe mbahen në këto qendra, ndërsa në Qendrën pranuese transituese 
“Tabanovce” testohen vetëm personat me simptomatologji të caktuar, njëjtë sikurse edhe në 
Qendrën pranuese për azilkërkuesit ku për atë qëllim Qendra ka siguruar edhe teste të posaçme, 
ndërsa pranimi i personave në QPT “Vinojug” kryhet ekskluzivisht pas qëndrimit karantinues 
dhe testimit të kryer, për çka kërkohet edhe vërtetim i posaçëm mjekësor.

Ishte konstatuar se janë ndërmarrë masa të cilat kanë të bëjnë edhe me zbatimin e re-
komandimeve në lidhje me higjienën respiratore, higjienën e duarve dhe distancimin. Respek-
tivisht, për personat e punësuar dhe ata që akomodohen, gjegjësisht mbahen janë të siguruara 
maska, doreza, mjete për dezinfektim, ndërsa janë të caktuara edhe hapësira të posaçme për 
akomodim individual të personave të pranuar të rinj. Gjithashtu, ishte shënuar se personat 
janë njoftuar dhe informuar në mënyrë adekuate me natyrën dhe karakterin e pandemisë, si 
dhe me nevojën e ndërmarrjes së masave mbrojtëse dhe parandaluese me qëllim të zvogëlimit 
të pasojave nga e njëjta.  

Megjithatë, AP-MPN vlerëson se është i nevojshëm nivel më i lartë i koordinimit dhe ko-
munikimit mes autoriteteve kompetente para miratimit të vendimeve. Në këtë kuptim, para 
miratimit të vendimit për akomodim karantinues në Qendrën pranuese transitore “Vinojug” 
në Gjevgjeli për të gjithë azilkërkuesit e rinj, si dhe për ata që ishin aty me vendqëndrim të 
parregulluar në territorin e R. së Maqedonisë së Veriut, ishte konstatuar se nuk janë marrë 
parasysh kushtet dhe kapacitetet e Qendrës për mundësinë e akomodimit të tillë, as që janë 
ndërmarrë masa shtesë të cilat do ta rregullonin veprimin e organeve kompetente në kushte 
të akomodimit karantinues i cili domosdoshmërish nënkupton regjim të ndryshuar të funksion-
imit, që në situatën e dhënë duhet të zbatohet në Qendër e cila në kushte normale do të duhej 
të ishte e karakterit të hapur.

Mungesa e rregullave të qarta të veprimit, jo vetëm që ndikon në koordinimin e pam-
jaftueshëm mes përfaqësuesve të organeve dhe organizatave që janë prezente në Qendër për 
veprim me personat e mbajtur, por edhe e imponojnë rrezikun nga veprimi eventual joadekuat 
dhe shkelje e mundshme e rregullave të tyre. 

Në mënyrë plotësuese gjatë vizitave ishte konstatuar se për personat e pranuar të rinj me 
vendqëndrim të parregulluar në territorin e R. së Maqedonisë së Veriut nuk ekzistojnë vendime 
individuale për akomodimin e tyre, gjegjësisht mbajtje në qendër që vetvetiu e ngritë çështjen 
e arbitraritetit të kufi zimit të lirisë për të lëvizur.

Gjendjet e konstatuara gjatë vizitave, rekomandimet e drejtuara autoriteteve, si dhe 
përgjigjet e mara në lidhje me veprimin sipas rekomandimeve të tilla, së bashku me aktivitetet 
e tjera punuese të realizuara gjatë vitit janë pjesë e Raportit të posaçëm vjetor të Avokatit të 
Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional për vitin 2020. 



76

AVOKATI I POPULLIT

Në vitin 2020 Avokati i Popullit veproi sipas 211 parashtresave që kishin të bënin me 
shkeljen e të drejtave të qytetarëve dhe personave tjerë nga sfera e të drejtave tjera, prej të 
cilave numri më i madh i parashtruesve sugjeronte për shkeljen e të drejtës për mos marrje 
të përgjigjes sipas kërkesave të tyre me shkrim të parashtruara tek organet e administratës 
shtetërore dhe organeve dhe organizatave tjera që kanë autorizime publike.

Respektivisht, ankesat e qytetarëve kishin të bënin me shfrytëzimin e parkingjeve pub-
like, përkrahjen fi nanciare në bujqësi, për qasje të lirë tek informacionet me karakter publik etj, 
ndërsa i adresoheshin dy ndërmarrjeve publike për parkingje të rrethit të qytetit të Shkupit, 
Agjencia për përkrahje fi nanciare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Agjencia për qasje të lirë tek 
informacionet me karakter publik.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave me përmbajtje të këtillë, kompe-
tentëve ju sugjeronte për dispozitën kushtetuese që çdo qytetar ka të drejtë të parashtrojë 
parashtresa tek organet shtetërore dhe shërbimet tjera publike dhe për ato të merr përgjigje. 
Sipas të gjitha kërkesave të Avokatit të Popullit organet e administratës shtetërore dhe organet 
dhe organizatat tjera që kanë autorizime publike, si dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale vepruan 
dhe dërguan përgjigje.

Në një pjesë të parashtresave në këtë kategori qytetarët kërkonin këshillë juridike nga 
Avokati i Popullit se si t’i mbrojnë të drejtat e veta dhe në atë drejtim është vepruar sipas py-
etjes së parashtruar dhe këshillës së kërkuar.

Si edhe gjatë viteve të tjera ashtu edhe këtë vit, një pjesë e parashtresave të qytetarëve 
kishin të bënin me kërkesa të cilat nuk janë në ingerenca të Avokatit të Popullit, ndërsa në të 
cilat parashtruesit shprehnin pakënaqësi nga subjekte juridike private dhe persona fi zikë, por 
edhe në këto raste Avokati i Popullit parashtruesve u jepte këshilla juridike dhe i udhëzonte për 
mënyrën se si të i mbrojnë të drejtat e tyre.

Karakteristike për këtë vit raportues është numri i rritur i parashtresave që kanë të bëjnë 
me problemet e qytetarëve me pagesën e vendeve të parkingut në Shkup, duke sugjeruar se 
në disa vende nuk ka pasur tabela ose të njëjtat nuk ishin vendosur në vend të dukshëm me të 
cilat informohen qytetarët se ai vend është i shënuar për parkim dhe se për të njëjtin paguhet 
(duke dërguar SMS porosi).

TË DREJTA TË TJERA

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
• Vazhdon praktika e një pjese të or-

ganeve të administratës shtetërore që 
me shkrim t’i njoftojnë parashtruesit për 
veprimin sipas kërkesave të tyre.

• Të respektohet dispozita kushtetuese që 
çdo qytetarë të ketë të drejtë të parash-
trojë parashtresa tek organet shtetërore 
dhe tek shërbimet e tjera publike dhe 
për ato të merr përgjigje.

Këtë vit raportues masat e miratuara për mbrojtje, në kushte të krizës shëndetësore, mes 
tjerash edhe ndalesa për organizimin e ngjarjeve në grupe më të mëdha, mbajtja e distancës 
sociale, vetizolimi i një pjese të të punësuarve dhe tjera, shkaktoi ndryshime në mënyrën e 
punës së administratës komunale dhe të Këshillit të komunave. Puna e Këshillave, realizimi i 

VETËQEVERISJA LOKALE
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Gjendja në sferën e rregullimit hapësinor përmes sjelljes së planeve urbanistike të deta-
juara dhe të përgjithshme nga ana e autoriteteve lokale, realizimin e tyre, plotësimin dhe ndry-
shimin në interes të bashkësisë edhe këtë vit Raportues ishin monitoruar nga Avokati i Popullit, 
mes tjerash edhe për shkak të ankesave të shumë qytetarëve në lidhje me këtë problem. 

Respektivisht, në pajtim me Ligjin për planifi kim hapësinor dhe urbanistik, periudha 
planore është kohë për të cilën kryhet projeksion i të gjitha gjendjeve dhe tendencave zhvil-
limore në bazë të të dhënave të grumbulluara në vitin bazik të fi llimit me përpunimin e planit 
urbanistik dhe periudha kohore në të cilën pritet plani urbanistik të realizohet. Periudha planore 
paraqet dhjetë vite për planin urbanistik të përgjithshëm dhe pesë vite për planin urbanistik të 
detajuar, për të cilën sjellje dhe realizim kompetent janë vetëqeverisjet lokale. Konform Ligjit, 
gjatë periudhës planore të përshkruar, autoritetet lokale njëherë në vit janë të obliguar t’a 
analizojnë mënyrën e realizimit të planeve me qëllim të verifi kimit të nevojës eventuale nga 
ndryshimi dhe plotësimi i tyre.  

Përkundër defi nimit të këtillë dhe sigurimit me ligj të qasjes tek planifi kimi hapësinor edhe 
këtë vit raportues është vërejtur problemi me mos përcjelljen e realizimit të planeve të sjellura 
hapësinore dhe parashikimin e nivelit të realizimit të tyre nga ana e autoriteteve lokale, si dhe 
problemi me mungesën e vullnetit për ndryshimin dhe përshtatjen e tyre me gjendjet e reja 
dhe nevojat e paraqitura në periudhën shumëvjeçare të mosrealizimit të tyre.

Avokati i Popullit disa vite me radhë sugjeron se si pasojë e mosrealizimit, mos përcjelljes 
së realizimit të planeve dhe mosndërmarrja e masave për shqyrtimin e tyre, në shumë komuna 
planet nuk revidohen 10 e më shumë vite dhe në këtë mënyrë pengohet zotërimi me pronën - 
pronë e qytetarëve.

Duke vepruar sipas parashtresave në këtë sferë, të parashtruara nga qytetarët e komu-
nave Dellçevë, Kavadarë dhe Prilep, Avokati i Popullit u sugjeroi autoriteteve lokale se pronësia 
shkakton të drejta dhe obligime dhe duhet ti shërbejë edhe individit edhe bashkësisë, Gjatë 
intervenimeve të tij ju rikujtonte edhe Kushtetutën ku është garantuar e drejta e pronësisë, 
ndërsa të drejtat që dalin nga ajo, askujt nuk mund t’i merren ose kufi zohen, përveçse kur 
bëhet fjalë për interes publik i përcaktuar me ligj, interes i cili nuk duhet të keqpërdoret. Re-
spektivisht, nëse me PUD është i paraparë ndërtim i bulevardit dhe të gjitha pa luajtshmëritë 
të cilat gjenden në trasen e tij në procedurë të eksproprijimit duhet të dëmshpërblehen dhe 
rrënohen, ndërsa e gjithë kjo nuk realizohet në periudhë prej 10, 15 por edhe më shumë vite, 
e me atë bëhet pengim tipik në gëzimin e të drejtës së pronësisë. Në këtë kontekst, Avokati 
i Popullit ju sugjeroi autoriteteve lokale për nevojën e respektimit konsekuent të dispozitave 

Urbanizmi dhe ndërtimet 

një pjese të aktiviteteve, posaçërisht për mbajtjen e mbledhjeve, shumica e autoriteteve lokale 
organizohej përmes shfrytëzimit të mjeteve online dhe platformave elektronike për komunikim. 
Rrjedhimisht me këtë, pandemia dhe protokollet për punë të organeve të pushtetit lokal dhe 
shtetëror, kontribuan për qasje të kufi zuar të qytetarëve deri tek zyrat e autoriteteve lokale, 
ndërsa me të edhe pengesa në komunikimin e ndërsjellë të drejtpërdrejtë. Në këto rrethana, 
qytetarët komunikimin me zyrtarët komunal e kryenin përmes telefonit, ndërsa parashtrimin e 
kërkesave për çfarëdo qoftë baze, si dhe parashtrimin e shtojcave e kryenin përmes e-meil -it 
ose postës.  

Mungesa e numrit të mjaftueshëm të punësuarve në administratat komunale, si dhe në 
shërbimet inspektuese shpien tek ngecja në kryerjen e ingerencave të autoriteteve lokale, por 
edhe e zvarriti afatin e vendosjes dhe veprimit sipas procedurave të ngritura nga qytetarët. 

Në këtë pjesë të Raportit vjetor, Avokati i Popullit i prezantoi pikëpamjet për nivelin e re-
alizimit të të drejtave të qytetarëve para autoriteteve lokale, sipas sferave të cilat janë në kom-
petencë të vetëqeverisjes lokale, ndërsa për të cilat qytetarët parashtruan parashtresa pranë 
zyrave rajonale në Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip.
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ligjore dhe kryerjen e analizës profesionale të planeve në fuqi dhe ndërmarrjen e aktiviteteve 
në drejtim të realizimit të tyre dhe fi llimin me kohë të procedurave për eksproprijim ose pas 
parashikimit të pamundësisë për realizimin e tyre për çfarëdo lloj arsye (më shpesh ende janë 
ato të natyrës fi nanciare) ndryshimin e tyre dhe mundësimin për disponim pa pengesa të 
qytetarëve me pronën e tyre. 

Qytetarët gjithashtu përmes parashtresave kërkuan njoftim se komuna a ka ose a plani-
fi kon të përpunojë Plan të ri urbanistik të detajuar që të mund pas sjelljes ose ndryshimit të 
planit urbanistik ekzistues t’i rinovojnë objektet të cilët i kanë blerë para shumë viteve, ndërsa 
me qëllim që të njëjtit të mund të vihen në funksion. Parashtresa të këtilla më shumë par-
ashtronin qytetarë nga Kriva Pallanka, me ç’rast pas masave të ndërmarra Avokati i Popullit u 
njoftua se në Programin planore për vitin 2020 nuk është paraparë përpunimi i PUD të ri për 
disa pjesë të qytetit për të cilat ishin të interesuar parashtruesit dhe se punojnë në përpunimin 
e planeve të reja urbanistike të detajuara të cilët janë prioritet i komunës.

Shembujt e lartpërmendur tregojnë se qytetarët ende nuk besojnë se edhe nëse para-
qiten si iniciatorë për miratimin ose ndryshimin e planit urbanistik që është në interes të tyre 
dhe nëse i paguajnë të gjitha shpenzimet fi nanciare të cilat janë të larta në një procedurë të 
këtillë, do të mund plani i tillë të pranohet nga ana e autoritetit lokal, prandaj kërkojnë nga 
Avokati i Popullit që ta bëjë atë në emër të tyre.

Nga ana tjetër të mos miratimi i PUD ose ndryshimi i tyre mund të paraqet pengesë për 
realizimin edhe të drejtave tjera të qytetarëve, dëshmon rasti i qytetarit i cili nuk mund të e 
realizojë të drejtën e vetë të denacionalizimit dhe kthimit të pronës në vlerën e të konfi skuarës, 
për shkak të Vendimit të miratuarr nga Komuna e Resnjës në vitin e largët 1975, respektivisht 
para plotë 45 viteve, i cili ende nuk është zgjidhur. Respektivisht, nga përgjigja e dërguar tek 
Avokati i Popullit prej Komunës, rezulton se me këtë Vendim të miratuar nga Këshilli i atëher-
shëm komunal, parcela lëndore të cilën Komisioni për denacionalizim e përcaktoi si dëmshpër-
blim në atë procedurë, për të cilën parcelë edhe Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomi-
zimit me ujëra e njoftoi Komisionin se është tokë bujqësore e cila nuk është e dhënë me qira 
dhe nuk ka kurrfarë barre tjetër, faktikisht ka qenë pjesë e përfshirjes planore nga aktvendimi 
urbanistik i detajuar për kompleksin turistik Pretor, e cila sipas rregulativës së atëhershme pa-
raqet mënyrën e urbanizimit në varshmëri të hapësirës dhe llojit të ndërtesave. Sipas kopjes së 
parashtruar nga Certifi kata e dokumentacionit urbanistik planor, e bashkangjitur me dëshmitë 
tjera të kërkuara nga Avokati i Popullit, PK konkrete është tërësisht e urbanizuar dhe në të janë 
paraparë objekte (bufe dhe ëmbëltore), shteg për biçikletistë, hapësirë e gjelbër publike. Duke 
e pasur parasysh se me këtë përfshirje planore parcela konkrete gjendet në rajon ndërtimi, e 
njëjta nuk mund të jepet si dëmshpërblim në procedurë të denacionalizimit.  

Për Avokatin e Popullit ky është shembull tipik i menaxhimit joprofesional të kompe-
tencës nga kjo lëmi nga ana e autoriteteve lokale në Komunën e Resnjës. Më saktësisht, të 
gjitha autoritetet lokale që janë ndërruar në komunë në periudhë prej 24 viteve nuk e kanë 
formalizuar këtë përfshirje planore konform dispozitave të Ligjit për planifi kim hapësinor dhe 
urbanistik (“Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë” 4/96 të datës 24.01.1991), i cili është i pari në 
këtë lëmi i sjellur pas pavarësimit të Republikës së Maqedonisë. Lëshimi i këtillë i autoriteteve 
lokale shpien tek ajo që kjo përfshirje planore nuk është në fuqi dhe konsiderohet sikur fare të 
mos ishte sjellur që nga viti 1998, konform dispozitave të këtij Ligji. Më saktësisht, neni 51 i të 
njëjtit parashikon “Planet urbanistike themelore të miratuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
zbatohen si plane urbanistike të përgjithshme, deri në përputhjen me këtë ligj, por jo më gjatë 
se dy vite, afat pas të cilit do të konsiderohet se planet nuk janë të miratuara. Projektet e mi-
ratuara urbanistike para hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatohen si plane urbanistike të detajuara, 
deri tek përputhja e tyre me këtë ligj, por jo më gjatë se dy vjet. Planet urbanistike të detajuara 
të miratuara para 31 dhjetorit të vitit 1991, nëse pas skadimit të dy viteve nga sjellja e këtij 
ligji, nuk përputhen do të konsiderohet se nuk janë të miratuara”.

Së këtejmi, për Avokatin e Popullit është juridikisht e pabazuar përfshirja e këtillë planore 
nga vendimi urbanistik i detajuar për kompleksin turistik Pretor i cili juridikisht dhe formalisht, 
në bazë të ligjit, konsiderohet si të mos jetë i miratuar që të prodhojë veprime juridike. Vallë 
a ka edhe raste tjera të këtilla në Komunën e Resnjës, por edhe në komunat e tjera në vend 
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duhet të jetë lëndë e revizionit dhe verifi kimit nga autoritetet e tanishme lokale, që përfundim-
isht të pengohet qarkullimi juridik me parcelat të cilat janë përfshirë me përfshirje të tilla 
planore ndërsa të cilat juridikisht kanë status sikurse fare të mos jenë miratuar. 

Përndryshe, në Raportin vjetor për vitin 2019, Avokati i Popullit e përshëndeti Rregulloren 
e miratuar për planifi kim, projektim, ngritje dhe mirëmbajtje të gjelbërimit, konform Ligjit për 
gjelbërim urban si mënyrë që dispozitat nga Ligji padyshim të jenë të zbatueshme. Paraprak-
isht sugjeroi edhe për nevojën e përputhjes së këtij Ligji me Ligjin për planifi kim hapësinor dhe 
urbanistik në të cilat dispozita mungonte dispozita për obligimin për zbatim të këtij Ligji me 
Ligjin për gjelbërim urban.

Me sjelljen e Ligjit të ri për planifi kim hapësinor dhe urbanistik këtë vit u realizua për-
puthja, dhe me këtë ligj është paraparë obligimi i autoriteteve lokale që gjatë përpunimit të 
planeve urbanistike detajore të parashikojnë më së paku përqindje minimale të gjelbërimit 
të tokës ndërtimore për çdo parcelë ndërtimore dhe kushte për rregullimin dhe gjelbërimin e 
vendeve të oborrit të përcaktuar konform Ligjit për gjelbrim urban, që konkretisht do të thotë 
20% nga përfshirja urbane.

Gjatë vitit 2020, Avokati i Popullit e ndiqte zbatimin e këtyre ligjeve, por vërejti se në 
planet e përgatitura urbanistike shpesh nuk respektohet deri në fund përqindja minimale prej 
20% gjelbërimit të përfshirjes urbane, as që jepen informacione precize për përfaqësimin e 
gjelbërimit urban në nivel të parcelës ndërtimore. 

Avokati i Popullit duke sugjeruar për konstatimin e këtillë kërkoi nga autoritetet loka-
le realizim konsekuent të dispozitave të Ligjit për gjelbërim urban, me ç’rast nuk është e 
mjaftueshme në përfshirjen urbane të parashihet përqindje e vogël e gjelbërimit të hapësirës e 
cila përfshihet me të njëjtin, dhe nuk mund të konsiderohet se përpunuesit e planeve, dhe para 
së gjithash autoritetet lokale i respektojnë Ligjet dhe aktet nënligjore, duke paraparë përqindje 
shumë më të vogël për gjelbërim nga përqindja minimale e konfi rmuar me ligj.

Në lidhje me efi kasitetin e inspektorëve ndërtimorë në këtë vit raportues është vërejtur 
stagnim. Më saktësisht, kërkesat për kryerje të inspektimeve jo të rregullta, si dhe kërkesat 
për informacione me shkrim dorëzoheshin shumë më vonë nga afati i dhënë nga Avokati i Pop-
ullit, ndërsa përgjigjet ishin të shkurtra dhe shpesh nuk i përmbanin përgjigjet për të gjitha 
informacionet e kërkuara, për çka nga Avokati i Popullit kërkohej plotësimi i tyre. Edhe këtë 
vit parashtresat e parashtruara janë në bazë të veprimit të vonuar të inspektorit të autorizuar 
ndërtimor sipas paraqitjeve për ndërtime jo të ligjshme, mos ekzekutimi administrativ i akteve 
të sjellura të plotfuqishme administrative për shënimin e ndërtimeve të paligjshme dhe zvar-
ritje të procedurave për legalizimin e ndërtimeve të paligjshme nga ana e autoriteteve lokale.

Gjatë veprimit sipas parashtresave për zvarritje të inspektimeve sipas paraqitjeve për 
ndërtime të paligjshme, Avokati i Popullit konstaton zvarritje, e cila nga ana e inspektoratit 
dhe autoritetit lokal arsyetohej për shkak të mungesës së inspektorëve për shkak të gjendjes 
shëndetësore me virusin Kovid - 19 dhe numrit të pamjaftueshëm të inspektorëve, ndërsa një 
numër i madh i vetëqeverisjeve lokale siç është Komuna e Krushevës, Krivogashtanit as që 
kanë të punësuar inspektor të autorizuar ndërtimor.

Avokati i Popullit e shënoi këtë dukuri edhe në Raportet paraprake, por problemi është 
ende prezent. Mungesën e të paktën një të punësuar inspektor ndërtimor autoritetet lokale 
më shpesh mundohen ta tejkalojnë me lidhjen e kontratës për bashkëpunim ndërkomunal, por 
padyshim që angazhimi i këtillë është zgjidhje, për arsye se edhe ato komuna që kanë të pu-
nësuar inspektor ndërtimor, numri i tyre është i pamjaftueshëm që ta plotësojë nevojën e vetë 
komunës, e ku mbetet për t’i shërbyer të tjerët.

Sipas Avokatit të Popullit, një inspektor ndërtimor nuk mund të mbulojë disa komuna dhe 
t’i kryej punët që janë në kompetencë të tij në kohë, në mënyrë efektive dhe para së gjithash 
profesionale.

Rrjedhimisht me këtë, mosrealizimi administrativ i akteve të miratuara të plotfuqishme 
administrative për rrënimin e ndërtimeve të paligjshme autoritetet lokale e arsyetonin ose me 
sqarim se procedura për zgjedhje të kontraktorit është në rrjedhë ose madje se realizimi ad-
ministrativ i ndërtimit të paligjshëm është vënë në Programin -Plani aksionar me dinamikë të 
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realizimit për vitin vijues, që përsëri në realitet do të thotë - mos rrënim.
Këtë vit raportues janë parashtruar më shumë parashtresa në bazë të zvarritjes së pro-

cedurave për legalizim të objekteve të ndërtuar pa leje, ndërsa nga veprimi padyshim rezultoi 
konstatimi se në një pjesë të parashtresave zvarritja e procedurës është për faj të qytetarëve 
për shkak të pagesës me vonesë të kompensimit të caktuar komunal ose për shkak të mos-
veprimit sipas kërkesës së Komisionit për legalizim për plotësimin e dokumentacionit, ndërsa 
në një numër jo të vogël të parashtresave konstaton zvarritje të procedurës sipas fajit të komi-
sioneve për legalizim.   

Respektivisht, veprimi konkret sipas parashtresave të qytetarëve të Resnjës. Kërçovës 
dhe Manastirit tregoi se edhe pas kalimit të periudhës prej 9 viteve nga sjellja e Ligjit, au-
toritetet lokale nuk kanë pasur sukses që në mënyrë efi kase edhe efektive të e zbatojnë ligjin, 
ndërsa me atë as nuk kanë pasur sukses në mundësimin e realizimit kualitativ dhe me kohë të  
të drejtës së tyre për legalizimin e objekteve të paligjshme.

Pikërisht për shkak të kësaj Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues u sugjeronte au-
toriteteve lokale që të ndërmarrin masa konkrete për sigurimin e numrit të mjaftueshëm të 
kuadrit dhe kushteve tjera të nevojshme për zbatimin e tij më të shpejtë, duke respektuar 
principin se tek legalizimi i ndërtesave të paligjshme patjetër duhet të kenë qasje të gjitha kat-
egoritë e qytetarëve të cilët këtë zgjidhje ligjore e kanë të domosdoshme që përfundimisht ta 
realizojnë të drejtën e tyre kushtetuese të pronësisë. 

Këtë vit raportues janë parashtruar më pak parashtresa në krahasim me të kaluarin, por 
problemet për të cilat sugjerojnë qytetarët mbetën të njëjta, që është tregues se ndërmar-
rjet publike nuk i larguan vërejtjen e dhëna në raportin paraprak, në lidhje me punën e tyre. 
Përkundrazi, vazhduan me pagesën e borxheve komunale të cilat sipas ligjit nuk duhet të 
paguhen, në këtë mënyrë edhe këtë vit raportues detektohet se disa ndërmarrje punojnë në 
kundërshtim me ligjin dhe në dëm të qytetarëve, ndërsa pushteti lokal nuk kryen mbikëqyrje 
profesionale mbi punën e tyre. Qytetarët reaguan për mënyrën e furnizimit dhe qasjes deri tek 
uji, grumbullimin e mbeturinave, ndriçimin publik dhe përsëri numri më i madh i tyre reaguan 
për tentimin e ndërmarrjeve publike për detyrimin e tyre që ti paguajnë borxhet e vjetërsuara. 

Në këtë kontekst, duke vepruar sipas parashtresave të qytetarëve nga Manastiri në lidhje 
me pohimet për detyrim me fatura për ujë të harxhuar, Avokati i Popullit konstaton se jo çdo-
herë nga Ndërmarrja kompetente komunale publike ndërmerren masa për shqyrtimin e saktë-
sisë së kubëve të evidentuar për ujin e harxhuar, edhe pse qytetarët sugjeronin për nevojën e 
tillë. Në njërin prej rasteve të tilla qytetari ishte i obliguar me faturë për 310 m3 ujë të harxhuar 
për objekt në të cilin nuk jeton askush, ndërsa pas veprimeve të ndërmarra dhe informacion-
eve dhe dëshmive të siguruara, Avokati i Popullit konstaton se parashtruesi i parashtresës si 
shfrytëzues është i detyruar për ujë të cilin realisht nuk e ka harxhuar, ndërsa NPK Ujësjellësi 
si ofrues i shërbimit komunal, nuk ndërmori veprime për verifi kim të saktë dhe të drejtë të 
gjendjes faktike me qëllim të verifi kimit se vallë metrat kub të ujit të evidentuar në njëhsuesin 
e ujit kanë ndodhur për shkak të defektit të njëhsuesit të ujit (njëhsues i ujit i bllokuar) ose 
eventualisht për shkak të defekteve të ndodhura në rrjetin e ujësjellësit, në pjesën për të cilën 
përgjegjësia për mirëmbajtjen është në kompetencë të ofruesit të shërbimit (rregullime të 
rrjetit të ujësjellësit në rrugë etj.).   

Avokati i Popullit në këtë dhe në lëndë të tjera të ngjashme sugjeronte se vetëm me 
gjendje faktike të konfi rmuar drejtë dhe saktë ndërmarrja publike mund ta obligoj shfrytëzue-
sin/sit me pagesë të ndonjë fature, duke sugjeruar se në Ligjin për veprime komunale, është 
bërë ndarje e shërbimeve komunale për plotësimin e konsumit individual dhe shërbime komu-
nale për plotësimin e konsumit të përbashkët.

Duke e pasur parasysh këtë që u tha më lartë, si dhe faktin që furnizimi me ujë për pije 

Të drejtat e konsumatorëve 
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deri tek shfrytëzuesit e këtij shërbimi komunal është kategorizuar si konsum individual, sug-
jeronte se jetesa e përhershme dhe jo e përhershme e pronarëve të ndonjë objekti është ele-
ment thelbësor për përcaktimin e kompensimit për ujin e harxhuar.

Gjendje të ngjashme konstatoi edhe në punën e NPK “Tetovë” - Tetovë, ku pas aktiviteteve 
të realizuara Avokati i Popullit evidentoi se borxhi i mbetur me të cilin obligohet parashtruesi 
ka të bëjë për fatura të papaguara për periudhën nga viti 2001 deri me datë 04/2018. Përveç 
kësaj, për këtë borxh nuk është parashtruar padi, për çka NPK, konform nenit 367 nga Ligji 
për marrëdhëniet obligative nuk mund t’i detyrojë konsumatorët që detyrimisht ta paguajnë 
të njëjtin. Por, NPK e njoftoi Avokatin e Popullit se megjithatë ka mundësi të kërkojë borxhin 
dhe të ndërmerr masa konform të parashikuarës në dispozitat e Ligjit për furnizim me ujë për 
pije dhe largimin e ujërave të zeza urbane - shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit. Avokati i Popul-
lit e detektoi manipulimin e këtillë joligjorë me qytetarët nga ana e ndërmarrjeve publike që 
paraqet shkelje të vrazhdë të të drejtave të qytetarëve si konsumatorë, të cilat përsëri vihen 
nën presion për pagimin e borxheve nga të cilat me ligj janë të liruar për ti paguar. Duke pasur 
zgjedhjen të paguajnë borxh të pabazë dhe shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit, një numër jo i vogël 
i qytetarëve u përcaktuan që ta paguajnë borxhin.

Kishte edhe parashtresa në të cilat qytetarët sugjeronin për problemin e mungesës së 
ujit të sigurt për pije dhe furnizim të vazhdueshëm me ujë për pije. Duke vepruar sipas këtyre 
lëndëve, siç është rasti me Shtipin, nga ana e NP “Isar” Avokati i Popullit ishte njoftuar se ndër-
marrja publike e ka të njohur problemin për furnizim me ujë për qytetarët e vendit pran qytetit 
të quajtur Kavaklija (Suitlak), për shtëpi të cilat paraprakisht kanë qenë ndërtime pa leje, 
ndërsa tani janë të legalizuara. Për arsye se gjenden në lartësi të madhe paraqitet problem i 
kyçjes në rrjetin e ujësjellësit. Që të kyçen në ujësjellës këta qytetarë është e nevojshme të 
ndërtohet rezervuar i ri për ujë në pjesë më të lartë nga shtëpitë ekzistuese, për të cilin është 
e nevojshme shumë më e madhe e mjeteve fi nanciare. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit 
është marrë përgjigje se planifi kohet të sigurohen fi nanca për përgatitjen e projektit dhe ky 
problem të zgjidhet. 

Avokati i Popullit veproi sipas peticionit të qytetarëve për shkak të shtypjes së pam-
jaftueshme të ujit dhe shkyçjes në rrjetin e ujësjellësit dhe rrjetin sanitarik të qytetarëve të 
lagjeve Debarca dhe Tri Bagremi në Prilep, në të cilat jetojnë familje rome. NPK Ujësjellësi dhe 
kanalizim i- Prilep e njoftoi Avokatin e Popullit se në dy rrugët Debarca - lagja Meksiko dhe 
rruga Debarca - lagja Tri bagremi ka vendosur rrjet ujësjellësi dhe kanalizimi. Në lagjet Meksiko 
dhe Tri Bagrema, furnizimi me ujë i qytetarëve kryhet nga çezma publike të cilat janë vendo-
sur në lokacione të caktuara nëpër lagje në pikat e fundit deri ku mund të sillet ujë për pije në 
atë pjesë. Për shkak të pozitës së këtyre dy lagjeve të cilat gjenden në pjesën më të lartë të 
qytetit, NPK vuri në dukje se gjatë projektimit të rrjetit të ujësjellësit është e nevojshme që të 
projektohet edhe stacion pompimi për ujin për pije dhe rezervuar mbi lagjet me qëllim që çdo 
familje të ketë ujë për pije. Realizimi i këtyre projekteve kryhet konform Programit të Komunës 
Prilep për rregullimin e tokës edhe për vitin 2020, konform kësaj programe është e paraparë 
përpunimi i PDU për atë rajon, pas çka do të krijohen kushte për fi llimin e instalimit të rrjetit 
të ujësjellësit.

Në parashtresë tjetër sipas kësaj baze, Komuna e Manastirit e njoftoi Avokatin e Popullit 
se objektet të cilat qytetarët i kanë ndërtuar në lagjen Bair, mbi rrugën regjionale Manastir - 
Ohër, janë të ndërtuara pa leje, prandaj kjo lagje nuk ka kushte për kyçje të ujit konform Ligjit 
për furnizim me ujë për pije dhe largimin e ujërave të zeza urbane. Gjithashtu, rajoni ku janë 
ndërtuar këto objekte jolegale, nuk është i urbanizuar, respektivisht i njëjti është jashtë Planit 
urbanistik të detajuar/të përgjithshëm të Komunës së Manastirit, që do të thotë se nuk është i 
mundur legalizimi i objekteve në këtë lagje, ndërsa me atë, Komuna e Manastirit nuk mund të 
vendosë rrjet ujësjellësi dhe kanalizimi për atë pjesë të qytetit. 

Avokati i Popullit vë në pah se obligimin e autoriteteve lokale në kompetencë të së cilës 
është organizimi dhe dhënia e shërbimeve komunale, të mundësojnë gëzimin e pa penguar të 
kësaj të drejte për të gjithë, duke i përfshirë edhe grupet e margjinalizuara dhe më të prekura, 
juridikisht dhe faktikisht, pa diskriminim sipas cilës do qoftë baze. 

Edhe pse në numër më të vogël tek Avokati i Popullit janë parashtruar parashtresa në 
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bazë të mungesës së ndriçimit publik për të cilin sipas Ligjit për taksa komunale paguajnë taksë 
për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e tij.

Baza e dispozitave të këtij Ligj është pagesa e taksës komunale për shërbim komunal të 
cilin qytetarët e shfrytëzojnë. Detyrim për pagimin e taksës komunale bëhet në momentin e 
shfrytëzimit të së drejtës. Taksapaguesi i cili rregullisht paguan taksë komunale, plotësisht me 
arsye ka të drejtë të kërkojë shërbim komunal cilësor.

Konform dispozitave të Ligjit për aktivitete komunale ofruesi i shërbimit komunal është i 
obliguar që dhënien e shërbimeve komunale ta kryej vazhdimisht dhe në mënyrë kualitative, 
siç është paraparë që dhënia e shërbimit komunal nuk mund të i kufi zohet cilit do qoftë shfrytë-
zuesi, përveç në raste të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet e posaçme.  

Avokati i Popullit duke i pasur parasysh dispozitat e cituara ligjore më lartë, ju drejtua 
me shkresa Komunës së Mogillës dhe Berovës dhe kërkoi që të mundësohet shërbimi komunal 
- ndriçim publik, në afërsi të shtëpive të parashtruesve të parashtresave, për të cilin shërbim 
rregullisht paguajnë taksë komunale. Komuna Mogila e njoftoi Avokatin e Popullit se pamundë-
sia e vënies së poçit elektrik në rrugë para shtëpisë së parashtruesit rezulton nga ajo se para 
shtëpisë së tij janë vendosur dy shtylla elektrike, ndërsa hapësira ndërmjet është e mbushur 
me drunjtë në pronësi të një personi tjetër dhe të njëjtit duhet të prehen që të mund të instalo-
het teli. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Komuna e Mogilës përsëri e shqyrtoi mundësinë 
e vendosjes së poçit elektrik në rrugë para objektit të tij dhe e njoftoi pronarin e parcelës që ti 
presë drunjët, me qëllim që komuna ta vazhdojë trasën me ndriçim publik dhe e njëjta të futet 
në Programin për ndriçim publik të Komunës së Mogilës për vitin 2021.

Avokati i Popullit konsideron se autoritetet lokale duhet të ndërmarrin masa efektive dhe 
të sjellin plane që tu mundësojnë të gjithë qytetarëve në të gjitha rajonet të cilat i përfshinë 
Komuna që pa pengesa të gëzojnë të drejtën e barazisë në arritjen e shërbimeve komunale 
kualitative dhe me kohë si dhe shërbimeve tjera. Gjithashtu sugjeroi se qëllimi i ligjvënësit që 
taksën komunale për ndriçim publik ta lidhë me ekzistimin e njehsuesit elektrik të kyçur në 
objekt, nuk duhet të interpretohet si parakusht i vetëm për obligimin e qytetarëve, pa dallim 
se vallë kanë ose jo ndriçim të vendosur publik. Njehsuesi i kyçur elektrik në rrjetin elektrik 
nënkupton se në atë regjion ka mundësi për vendosjen e ndriçimit publik, ndërsa me atë edhe 
supozim real se të njëjtin e ka. Obligimi i autoriteteve lokale që ta mundësojnë këtë shërbim 
komunal buron nga Ligji për aktivitete komunale dhe pagesë për të njëjtin duhet të bëjë vetëm 
se shfrytëzuesi të cilit realisht dhe faktikisht i mundësohet., çdo veprim ndryshe është në 
kundërshtim me ligjin, bartë pasoja juridike dhe duhet menjëherë të ndërpritet me praktikën e 
këtillë të pagimit të taksës komunale për shërbim komunal të cilin shfrytëzuesi nuk e shfrytë-
zon.

Sipas Avokatit të Popullit duhet të kryhen hulumtime të rregullta të mendimit të opinionit 
për problemet dhe kënaqësinë e konsumatorëve nga shërbimet komunale.

Në këtë vit raportues nuk është parashtruar as edhe një parashtresë për shkeljen e të 
drejtave nga marrëdhëniet e punës nga të punësuar në ndërmarrjet publike të themeluara nga 
pushteti lokal, gjithashtu nuk kishte ankesa për shkeljen e të drejtave për shkak të përkatësisë 
politike, revanshizmit politik, përkatësisë etnike ose gjendjes sociale. Parashtresat e parash-
truara në këtë fushë kishin të bënin me procedurën gjatë punësimit nga ana e shkollave fi llore 
dhe të mesme, çerdheve për fëmijë, ose për zgjedhjen e kandidatit nga ana e drejtorëve të 
shkollave, si dhe për të drejtat nga fusha e marrëdhënieve të punës gjatë kohës së gjendjes së 
jashtëzakonshme si shkak i pandemisë me virusin Kovid.   

Shpeshherë, në parashtresa shprehej pakënaqësia gjatë përzgjedhjes së kandidatit për 
ndonjë vend pune në shkollat fi llore apo të mesme komunale në Prilep, Krushevë, Tetovë dhe 
Resnje, pas konkursit të shpallur publik për zgjedhjen e arsimtarit, duke potencuar se kandidati 
nuk i plotëson kushtet. Në rastet e këtilla, Avokati i Popullit, përveç sigurimit të dokumenta-

Marrëdhëniet e punës
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cionit të plotë për procedurat e zgjedhjes, me kërkesë e aktivizonte edhe inspektoratin kompe-
tent që të realizohet mbikëqyrje, nga ku në asnjë rast nuk ishte konfi rmuar se bëhet fjalë për 
shkelje të procedurës ose mosplotësim të ndonjë kushti të paraparë me ligj.    

Ka pasur ankesa në lidhje me caktimin e orëve mësimore për person i cili nuk i plotëson 
normat për kuadër arsimorë, ndaj të cilave Avokati i Popullit kërkoi mbikëqyrje nga Inspektorati 
kompetent arsimor, dhe aty ku është konfi rmuan shkelje, drejtori obligohej që të kërkonte 
ndërmjetësim nga ana e Agjencisë për Punësim të RMV duke konstatuar se bëhet fjalë për 
punë urgjente, sipas së cilës zgjidhte kuadrin përkatës. Në procedurën e përsëritur, si dhe sipas 
kushtit të përmendur, parashtruesi i parashtresës ishte pranuar në punë si arsimtar i lëndës së 
kimisë. 

Në kohën e pandemisë si dhe në gjendjen e jashtëzakonshme në shtet, Qeveria e RMV-
të miratonte Dekrete me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjeve të caktuara gjatë gjendjes së 
jashtëzakonshme, në drejtim të mbrojtjes së popullatës nga zgjerimi i infektimit me virusin 
Korona, si dhe orarin e punës së subjekteve juridikë dhe të institucioneve publike në kushtet 
e krizës shëndetësore, kur me masat për mbrojtje nga zgjerimi dhe parandalimi nga virusi 
Korona një numër i madh i të punësuarve, posaçërisht të sëmurëve kronikë, grave shtatzëna 
dhe prindërve me fëmijë deri në moshën 10 vjeçare u mundësohej mungesa nga puna, ose të 
njëjtit punonin nga shtëpia.  

Gjatë kësaj periudhe pranë Avokatit të Popullit u parashtruan parashtresa në të cilat 
kërkohej këshillë juridike për mënyrën e realizimit të të drejtave nga fusha e marrëdhënies së 
punës, kurse në disa raste parashtruesit e parashtresave konsideronin se nga ana e pushtetit 
lokal shkelen të drejtat e tyre.

Në njërën nga parashtresat e parashtruara është kërkuar këshillë juridike nga Avokati i 
Popullit për mënyrën e shfrytëzimit të së drejtës së pushimit vjetor të të punësuarit në shkollën 
e mesme i cili nuk është i angazhuar me punë, sepse është person me sëmundje kronike. 
Avokati i Popullit e njoftoi parashtruesin se Qeveria e RMV-së më datën 07.04.2020 ka miratuar 
Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për të punësuarit në sektorin publik të cilët nuk janë 
të angazhuar me punë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, në të cilën është rregulluar se të 
punësuarit në sektorin publik të cilët nuk janë të angazhuar me punë, përkatësisht ata të cilët 
janë të liruar nga puna dhe obligimet, në pajtim me masat për mbrojtjen nga përhapja dhe 
prevenimi nga virusi Korona, pjesa e pashfrytëzuar e pushimit vjetor për vitin kalendarit 2019 
do ti llogaritet si pushim i shfrytëzuar.    

Në Dekretin e cituar, për të punësuarit në sektorin publik nuk është potencuar se deri 
kur e kanë patjetër t’i shfrytëzojnë dy javët e pushimi vjetor për vitin 2020, përkatësisht nuk 
ka dispozitë se ai duhet të realizohet deri në fund të qershorit 2020, siç ishte rregulluar për 
sektorin privat. Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin konkret 
janë në fuqi dispozitat e Marrëveshjes Kolektive për arsimin e mesëm ku në nenin 23 paragrafi  
(3) dhe (4) është potencuar: Plani për shfrytëzimin e pushimit vjetor publikohet në tabelën e 
shpalljeve ose në ndonjë mënyrë tjetër të informimit me shkrim, më së paku 30 ditë përpara 
shfrytëzimit të pushimit vjetor të të punësuarit. Secili punëtor, në afat prej 15 ditëve, që nga 
njoftimi mund të propozojë orar i cili për të është më i mirë. Orarin për shfrytëzimin e pushimit 
vjetor e cakton drejtori i shkollës. Në pajtim me këtë që u tha, Avokati i Popullit e njoftoi par-
ashtruesin e parashtresës se shfrytëzimi i pushimit vjetor për vitin 2020, për të punësuarit në 
shkollat e mesme caktohet nga drejtori i shkollës së mesme.   

Në një rast tjetër, një i punësuar në administratën komunale kërkoi nga Avokati i Popullit 
të intervenojë, për shkak të shkeljes së të drejtave nga fusha e marrëdhënies së punës nga 
ana e Komunës si punëdhënës. Pas veprimeve të ndërmarra si dhe konstatimit të gjendjes fak-
tike, Avokati i Popullit përsëri me shkrim e njoftoi parashtruesin e parashtresës se në përputhje 
me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik, të punësuarit e kanë të drejtën e pushimit dhe 
mungesës nga puna në përputhje me ligjet e veçanta, marrëveshjet kolektive dhe dispozitat 
e përgjithshme, kurse në përputhje me Ligjin për marrëdhënie të punës, punëtori mund të 
mungojë nga puna pa kompensim të rrogës dhe të sigurimit, në rastet dhe nën kushtet e për-
caktuara me marrëveshje kolektive, por jo më shumë se tre muaj gjatë vitit kalendarik. Gjatë 
kohës së mungesës pa pagesë, punëtorit i pushojnë të drejtat dhe obligimet nga marrëdhënia 
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e punës. 
Në rastin konkret, parashtruesi e shfrytëzonte të drejtën e mungesës pa pagesë nga puna 

nga data 01.02.2020 deri më datën 30.04.2020, në përputhje me Aktvendimin e punëdhënësit. 
E drejta e mungesës pa pagesë është shfrytëzuar si shkak i qëndrimit jashtë vendit ku edhe 
e ka takuar gjendja e jashtëzakonshme, si shkak i shpalljes së pandemisë së Kovid-19. Par-
ashtruesi i parashtresës për shkaqe objektive dhe të sigurisë, më datën 03.04.2020 ka qenë 
i detyruar, përpara përfundimit të pushimit pa pagesë, të kthehet në shtet dhe në përputhje 
me dispozitat me fuqi ligjore të Qeverisë së RMV-të, menjëherë ishte vendosur në karantinë 
shtetërore 14 ditore dhe prej datës 17 maj 2020 ka qenë në vetizolim 14 ditorë në shtëpinë e 
tij, pas gjithë kësaj, pa sigurim shëndetësor si dhe pa të ardhura si shkak i shfrytëzimit të së 
drejtës së pushimit pa pagesë kur të drejtat dhe obligimet nga marrëdhënia e punës pushojnë. 

Avokati i Popullit i rekomandoi parashtruesit që menjëherë pas arritjes në shtet është 
dashur ta njoftojë me shkrim punëdhënësin për kthimin e tij të parakohshëm si dhe për ndër-
prerjen e të drejtës së pushimit pa pagesë, me çka do të plotësohej kushti që punëdhënësi ta 
lajmërojë tek Agjencia për Punësim. Kjo është e vetmja mënyrë juridike që gjithë periudhën e 
ka kaluar në karantinë shtetërorë dhe vetizolim t`i paguhet rroga nga ana e punëdhënësit edhe 
atë duke u bazuar në aktvendimin për karantinë të obliguar shtetërore si dhe për vetizolim si 
dëshmi për mungesën e arsyeshme nga puna. Pasi mungon kërkesa për ndërprerje të pushimit 
pa pagesë, punëdhënësi nuk ka të drejtë që në emrin e tij ta bëjë atë.  

Duke u thirrur në atë që u tha më lartë, këtë vit raportues Avokati i Popullit konstatoi nivel 
më të lartë dhe profesional gjatë realizimit të kompetencave nga ana e drejtorëve të shkollave 
në procedurat e punësimit si dhe lidhjen e kontratave për punësimin e kandidatëve përkatës, 
duke e respektuar Ligjin për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional, në pjesën e cila 
kërkon punësimin e kandidatit më të mirë. Njëkohësisht, është konstatuar se Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit dhe Inspektorati Shtetëror i Punës kanë vepruar me kohë dhe në mënyrë 
profesionale si dhe të njëjtit kanë marrë veprime përkatëse dhe ligjore. 

Por, edhe krahas gjendjes së këtillë konsideron se punësimet në administratën komunale 
dhe në organet e tjera të pushtetit lokal, si dhe në shkollat dhe çerdhet për fëmijë të themelu-
ara nga komunat duhet të vazhdojnë të realizohen nëpërmjet procedurës transparente, duke 
u bazuar në kriteret profesionale dhe kompetente si dhe zbatimin e parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive. Përveç kësaj, me rëndësi të veçantë është 
punësimi i inspektorëve të autorizuar arsimor në ato komuna ku nuk ka inspektorë, me qëllim 
të kontrollit më efi kas të cilësisë së procesit arsimor. 

Nëse në Raportin për vitin 2019, numri më i madh i parashtresave nga kjo fushë kishin 
të bënin me përpjekjen për pagesën e tatimit më të parashkruar se 10 e më shumë vjet, gjatë 
këtij viti raportues nuk ka as edhe një parashtresë. Parashtresat në të cilat qytetarët kërkonin 
mbrojtje në lidhje me tatimin e pronës për pronësi të fi tuar pas vdekjes së pranuesit të asist-
encës, ose për obligimin me tatim të pronës në shumën e 100% për banesë në të cilën jeton 
qytetari, ose për obligimin e trashëgimtarëve që të paguajnë tatimin e pronës të prindërit që ka 
ndërruar jetë si kusht që të konfi rmohet aktvendimi i trashëgimisë. Në të gjitha këto raste të 
veçanta Avokati i Popullit duke i analizuar dëshmitë e ofruara, lëshonte rekomandime përkatëse 
si dhe sugjerime deri te pushtetet lokale, të cilat pranoheshin, me çka parandalohej shkelja e 
së drejtës së parashtruesit si dhe të veprimit ligjor në procedurat përkatëse përpara këtij or-
gani.  

Në disa parashtresa kërkohej vetëm kontrolli ligjor i procedurës së realizuar në këtë fushë 
në të cilat është konstatuar se procedurat janë realizuar në pajtim me ligjin, ose kërkohej 
vetëm këshillë juridike të cilën Avokati i Popullit ua jepte qytetarëve në formën e shkruar, ose 
përmes paraqitjeve telefonike.  

Financat 
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Këtë vit raportues përsëri pranë Zyrave Rajonale janë parashtruar vetëm disa parashtresa 
për shkelje individuale të të drejtave të qytetarëve nga era kundërmuese si dhe mbeturinat nga 
fi rmat private për kafshë, në afërsi të shtëpive të tyre. Në këto parashtresa, Avokati i Popullit 
konstatoi se inspektorët e autorizuar, edhe pse një periudhë të gjatë kohore, që nga kërkesa e 
dorëzuar për mbikëqyrje, dalin në vendngjarje dhe sjellin akte administrative me të cilat kërko-
hej nga pronarët që t`i largonin mangësitë e konstatuara. Por, kjo për problemin konkret edhe 
nuk është zgjidhje efi kase, sepse edhe nga ferma e pastruar nga mbeturinat dhe papastërtitë, 
përsëri era karakteristike e kafshëve edhe më tutje mbetet. 

Sipas Avokatit të Popullit, një nga zgjidhjet është caktimi i lokacioneve për këtë veprimtari 
të jetë jashtë vendbanimeve dhe jo në afërsi të objekteve banesore, gjithashtu nga pushteti 
lokal të përkujdesen nëse fermat i plotësojnë standardet për kryerjen e veprimtarisë.

Dukshëm, për shkak të vetëdijes së pa zhvilluar ekologjike të qytetarëve, edukimi i pam-
jaftueshëm për të drejtat e tyre, por edhe obligimet në këtë fushë, standardi i qytetarëve dhe 
koha në të cilën më shumë janë të orientuar drejt ekzistimit, kurse këtë vit edhe me problemin 
shëndetësor si shkak i pandemisë me virusin Korona, është zvogëluar interesimi i qytetarëve 
për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me të drejtën e mjedisit jetësor të shëndetshëm.

Mirëpo, edhe krahas gjendjes së këtillë, për pushtetet lokale mbrojtja dhe avancimi i mje-
disit jetësor duhet të jetë prioritet, por në praktikë akoma vetëm deklarativisht si dhe me mi-
ratimin e strategjive të ndryshme, planeve dhe programeve aksionare, mundohen që ta mbro-
jnë mjedisin jetësor në territorin e tyre. Duke mos siguruar mjete të mjaftueshme fi nanciare 
buxhetore, të cilat shpeshherë edhe nuk realizohen tërësisht, joefi kasiteti gjatë mbikëqyrjes 
së  inspektorëve si dhe mossanksionimi i kundërvajtjeve, sjellin deri te rezultati që të mos ketë 
zhvillim në këtë sferë.

Sipas Avokatit të Popullit, pushtetet lokale duhet të ndërmarrin masa efi kase dhe efektive 
me të cilat realisht do të përmirësohet gjendja me mjedisin jetësor, si dhe masa për pastrimin 
e deponive të egra dhe pengimin e krijimit të të njëjtave përsëri, si dhe përfundimisht të fi llohet 
me realizimin e projektit për ndërtimin e deponive rajonale sipas standardeve ndërkombëtare.

Duke e pasur parasysh rëndësinë e edukimit të qytetarëve për mirëmbajtjen e mjedisit 
të shëndetshëm jetësor, pushtetet lokale gjithashtu duhet të jenë më aktive për ngritjen e 
vetëdijes për nevojën e një mjedisi të shëndetshëm jetësor si dhe realizimin real të planeve 
dhe programeve të miratuara për mjedis të pastër jetësor, që detyron dhe siguron mjete të 
mjaftueshme fi nanciare në buxhetet e komunave me të cilat pushtetet lokale edhe realisht do 
të mund të ballafaqohen me problemin alarmant me mjedisin jetësor.

Mjedisi jetësor

Nga veprimet sipas parashtresave konkrete Avokati i Popullit konstatoi se në procedurat 
për konfi rmimin e tatimit mbi pronën, administrata komunale i zbaton ekskluzivisht dispozitat e 
Ligjit për tatimin mbi pronën, pa mos i marr parasysh dhe pa mos i zbatuar dispozitat e ligjeve 
tjerë të cilët në thelb ndikojnë dhe e ndryshojnë statusin faktik të obliguesit. Gjithashtu, akoma 
është praktikë tek pushtetet lokale që ta pengojnë dhe kushtëzojnë realizimin e së drejtës 
tjetër të qytetarit, derisa të njëjtit nuk i paguajnë borxhet e tyre në bazë të tatimit mbi pronën.

Së këtejmi, sipas Avokatit të Popullit nevojitet që gjatë përcaktimit të tatimit mbi pronën, 
në procedurë të zbatohet parimi i lartësisë materiale mbi të cilën përcaktohet gjendja faktike, 
si parakusht që të miratohet aktvendim i drejtë juridik. Administrata komunale në mënyrë 
konsekuente duhet ta zbatojë Ligjin për tatimet mbi pronën gjatë përcaktimit të tatimeve të 
veçanta, pa kushtëzime ose pengesa gjatë realizimit të të drejtave tjera të qytetarëve, kurse 
pushtetet lokale duhet të ndërmarrin aktivitete dhe masa për edukimin e banorëve për të 
drejtat e tyre, por edhe obligimet e parapara me Ligjin për tatimin mbi pronë.
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AVOKATI I POPULLIT

              AP. nr. 161/20
Prindi i fëmijës me nevoja të veçanta parashtroi parashtresë në lidhje me pamundësinë e Prindi i fëmijës me nevoja të veçanta parashtroi parashtresë në lidhje me pamundësinë e Prindi i fëmijës me nevoja të veçanta parashtroi parashtresë në lidhje me pamundësinë e Prindi i fëmijës me nevoja të veçanta parashtroi parashtresë në lidhje me pamundësinë e Prindi i fëmijës me nevoja të veçanta parashtroi parashtresë në lidhje me pamundësinë e 

sigurimit të përkrahjes në kontinuitet nga ana e asistentit të caktuar gjatë arsimimit, pas trans-sigurimit të përkrahjes në kontinuitet nga ana e asistentit të caktuar gjatë arsimimit, pas trans-sigurimit të përkrahjes në kontinuitet nga ana e asistentit të caktuar gjatë arsimimit, pas trans-sigurimit të përkrahjes në kontinuitet nga ana e asistentit të caktuar gjatë arsimimit, pas trans-sigurimit të përkrahjes në kontinuitet nga ana e asistentit të caktuar gjatë arsimimit, pas trans-
ferimit të nxënësit nga njëra shkollë në shkollë tjetër fi llore, përkatësisht nga njëra komunë në ferimit të nxënësit nga njëra shkollë në shkollë tjetër fi llore, përkatësisht nga njëra komunë në ferimit të nxënësit nga njëra shkollë në shkollë tjetër fi llore, përkatësisht nga njëra komunë në ferimit të nxënësit nga njëra shkollë në shkollë tjetër fi llore, përkatësisht nga njëra komunë në ferimit të nxënësit nga njëra shkollë në shkollë tjetër fi llore, përkatësisht nga njëra komunë në 
komunë tjetër.  

Duke vepruar sipas lëndës Avokati i Popullit u informua se fëmijës nga ana e Komunës i Duke vepruar sipas lëndës Avokati i Popullit u informua se fëmijës nga ana e Komunës i Duke vepruar sipas lëndës Avokati i Popullit u informua se fëmijës nga ana e Komunës i Duke vepruar sipas lëndës Avokati i Popullit u informua se fëmijës nga ana e Komunës i Duke vepruar sipas lëndës Avokati i Popullit u informua se fëmijës nga ana e Komunës i 
është caktuar asistent i cili do ta përkrah gjatë arsimimit, për shkak se fëmija ka të zhvilluar është caktuar asistent i cili do ta përkrah gjatë arsimimit, për shkak se fëmija ka të zhvilluar është caktuar asistent i cili do ta përkrah gjatë arsimimit, për shkak se fëmija ka të zhvilluar është caktuar asistent i cili do ta përkrah gjatë arsimimit, për shkak se fëmija ka të zhvilluar është caktuar asistent i cili do ta përkrah gjatë arsimimit, për shkak se fëmija ka të zhvilluar 
shkathtësi, përkujdesje për veten dhe në këtë drejtim i njëjti është i pavarur, kurse ai ka nevojë shkathtësi, përkujdesje për veten dhe në këtë drejtim i njëjti është i pavarur, kurse ai ka nevojë shkathtësi, përkujdesje për veten dhe në këtë drejtim i njëjti është i pavarur, kurse ai ka nevojë shkathtësi, përkujdesje për veten dhe në këtë drejtim i njëjti është i pavarur, kurse ai ka nevojë shkathtësi, përkujdesje për veten dhe në këtë drejtim i njëjti është i pavarur, kurse ai ka nevojë 
për asistim në drejtim të përmbajtjeve mësimore.  për asistim në drejtim të përmbajtjeve mësimore.  për asistim në drejtim të përmbajtjeve mësimore.  

Avokati i Popullit e këshilloi prindin dhe e udhëzoi që të drejtohet deri te Komisioni për Avokati i Popullit e këshilloi prindin dhe e udhëzoi që të drejtohet deri te Komisioni për Avokati i Popullit e këshilloi prindin dhe e udhëzoi që të drejtohet deri te Komisioni për 
vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjve për përkrahje plotësuese arsimore, sociale dhe shëndetësore vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjve për përkrahje plotësuese arsimore, sociale dhe shëndetësore vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjve për përkrahje plotësuese arsimore, sociale dhe shëndetësore 
sipas MKF, prej ku pranoi profi l funksional në të cilin ishte cekur se për fëmijën nevojitet asist-sipas MKF, prej ku pranoi profi l funksional në të cilin ishte cekur se për fëmijën nevojitet asist-sipas MKF, prej ku pranoi profi l funksional në të cilin ishte cekur se për fëmijën nevojitet asist-
encë arsimore. Pas kësaj, Avokati i Popullit e informoi parashtruesin e parashtresës për mënyrën, encë arsimore. Pas kësaj, Avokati i Popullit e informoi parashtruesin e parashtresës për mënyrën, encë arsimore. Pas kësaj, Avokati i Popullit e informoi parashtruesin e parashtresës për mënyrën, 
përkatësisht procedurën për sigurimin e asistentit arsimor.përkatësisht procedurën për sigurimin e asistentit arsimor.përkatësisht procedurën për sigurimin e asistentit arsimor.

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA

              AP. nr. 1605/20
Avokati i Popullit veproi ndaj parashtresës së studentit të Fakultetit tekniko-teknologjik i cili Avokati i Popullit veproi ndaj parashtresës së studentit të Fakultetit tekniko-teknologjik i cili Avokati i Popullit veproi ndaj parashtresës së studentit të Fakultetit tekniko-teknologjik i cili 

ankohej ndaj sjelljes së profesorit, mënyrën e ligjëratave si dhe notimit në provim, respektivisht ankohej ndaj sjelljes së profesorit, mënyrën e ligjëratave si dhe notimit në provim, respektivisht ankohej ndaj sjelljes së profesorit, mënyrën e ligjëratave si dhe notimit në provim, respektivisht 
në kollokfi um. Duke e pasur parasysh atë që e tha parashtruesi, se profesori nuk ka realizuar në kollokfi um. Duke e pasur parasysh atë që e tha parashtruesi, se profesori nuk ka realizuar në kollokfi um. Duke e pasur parasysh atë që e tha parashtruesi, se profesori nuk ka realizuar 
mësim on-line në mënyrën se si është dashur të realizohet, dhe të njëjtën sjellje e ka pasur edhe mësim on-line në mënyrën se si është dashur të realizohet, dhe të njëjtën sjellje e ka pasur edhe mësim on-line në mënyrën se si është dashur të realizohet, dhe të njëjtën sjellje e ka pasur edhe 
gjatë dhënies së kollokfuimeve, Avokati i Popullit në fi llim kërkoi informata nga Fakulteti, dhe në gjatë dhënies së kollokfuimeve, Avokati i Popullit në fi llim kërkoi informata nga Fakulteti, dhe në gjatë dhënies së kollokfuimeve, Avokati i Popullit në fi llim kërkoi informata nga Fakulteti, dhe në 
mënyrë plotësuese me Kërkesë për realizimin e mbikëqyrjes iu drejtua Inspektoratit Shtetëror të mënyrë plotësuese me Kërkesë për realizimin e mbikëqyrjes iu drejtua Inspektoratit Shtetëror të mënyrë plotësuese me Kërkesë për realizimin e mbikëqyrjes iu drejtua Inspektoratit Shtetëror të 
Arsimit.  

Gjatë veprimit të mëtutjeshëm, pas informatave të marra për parregullsitë gjatë mbikëqyrjes Gjatë veprimit të mëtutjeshëm, pas informatave të marra për parregullsitë gjatë mbikëqyrjes Gjatë veprimit të mëtutjeshëm, pas informatave të marra për parregullsitë gjatë mbikëqyrjes 
së realizuar inspektuese, përkatësisht vërtetimit se në sesionin e qershorit, profesori nuk e ka së realizuar inspektuese, përkatësisht vërtetimit se në sesionin e qershorit, profesori nuk e ka së realizuar inspektuese, përkatësisht vërtetimit se në sesionin e qershorit, profesori nuk e ka 
pasur të kyçur kamerën gjatë dhënies së provimit, për shkak të së cilës nuk ekzistojnë dëshmi pasur të kyçur kamerën gjatë dhënies së provimit, për shkak të së cilës nuk ekzistojnë dëshmi pasur të kyçur kamerën gjatë dhënies së provimit, për shkak të së cilës nuk ekzistojnë dëshmi 
relative për kopjim nga ana e parashtruesit të parashtresës, Avokati i Popullit duke rekomanduar relative për kopjim nga ana e parashtruesit të parashtresës, Avokati i Popullit duke rekomanduar relative për kopjim nga ana e parashtruesit të parashtresës, Avokati i Popullit duke rekomanduar 
konstatimet e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit kërkoj që Fakulteti të mundësojë përsëritjen e konstatimet e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit kërkoj që Fakulteti të mundësojë përsëritjen e konstatimet e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit kërkoj që Fakulteti të mundësojë përsëritjen e 
dhënies së provimit, dhe profesori të  largohet nga provimi, e gjitha ishte pranuar ndërsa parash-dhënies së provimit, dhe profesori të  largohet nga provimi, e gjitha ishte pranuar ndërsa parash-dhënies së provimit, dhe profesori të  largohet nga provimi, e gjitha ishte pranuar ndërsa parash-
truesit i është mundësuar që provimin ta jep tek një profesor tjetër.
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              AP. nr. 397/20
Avokati i Popullit hapi procedurë me ve-

tiniciativë për shkak të hulumtimit të kushteve 
për mjekim spitalor të fëmijëve me pengesa 
dhe probleme komplekse shëndetësore, të 
cilët janë në përkujdesje në Institucionet Pub-
like.

Pasi Avokati i Popullit realizoi mbikëqyrje 
në shtëpi të vogla grupore, në të cilat janë në në shtëpi të vogla grupore, në të cilat janë në në shtëpi të vogla grupore, në të cilat janë në 
përkujdesje fëmijë nga IP Shtëpia për fëmijë përkujdesje fëmijë nga IP Shtëpia për fëmijë përkujdesje fëmijë nga IP Shtëpia për fëmijë 
të vegjël dhe fëmijë në gji – Manastir dhe IP të vegjël dhe fëmijë në gji – Manastir dhe IP të vegjël dhe fëmijë në gji – Manastir dhe IP 
Enti Special - Demir Kapi, të cilët me procesin Enti Special - Demir Kapi, të cilët me procesin Enti Special - Demir Kapi, të cilët me procesin 
e deinstitucionalizimit u akomoduan në shtëpi e deinstitucionalizimit u akomoduan në shtëpi e deinstitucionalizimit u akomoduan në shtëpi 
të vogla grupore, si dhe nga mbikëqyrja në të vogla grupore, si dhe nga mbikëqyrja në të vogla grupore, si dhe nga mbikëqyrja në 
dokumentacion e shfrytëzuesve dhe gjatë dokumentacion e shfrytëzuesve dhe gjatë dokumentacion e shfrytëzuesve dhe gjatë 
bisedës me personat kompetentë të institu-bisedës me personat kompetentë të institu-bisedës me personat kompetentë të institu-
cioneve, ishte konstatuar se ka shfrytëzues cioneve, ishte konstatuar se ka shfrytëzues cioneve, ishte konstatuar se ka shfrytëzues 
– fëmijë me aftësi të kufi zuara të rënda të – fëmijë me aftësi të kufi zuara të rënda të – fëmijë me aftësi të kufi zuara të rënda të 
cilët për shkak të problemeve komplekse cilët për shkak të problemeve komplekse cilët për shkak të problemeve komplekse 
shëndetësore kanë nevojë për hospitalizime shëndetësore kanë nevojë për hospitalizime shëndetësore kanë nevojë për hospitalizime 
të shpeshta dhe të gjata në kushte spitalore, të shpeshta dhe të gjata në kushte spitalore, të shpeshta dhe të gjata në kushte spitalore, 
gjatë të cilave kanë nevojë të domosdoshme gjatë të cilave kanë nevojë të domosdoshme gjatë të cilave kanë nevojë të domosdoshme 
për shoqërues të cilët do të jenë gjithnjë me për shoqërues të cilët do të jenë gjithnjë me për shoqërues të cilët do të jenë gjithnjë me 
ta gjatë kohës së mjekimit.  ta gjatë kohës së mjekimit.  ta gjatë kohës së mjekimit.  

Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i 
Popullit dorëzoi Rekomandim për mënyrën e Popullit dorëzoi Rekomandim për mënyrën e Popullit dorëzoi Rekomandim për mënyrën e 
mënjanimit të shkeljeve të konstatuara deri mënjanimit të shkeljeve të konstatuara deri mënjanimit të shkeljeve të konstatuara deri 
te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, pas te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, pas te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, pas 
së cilës u kthye përgjigje se Ministria dhe En-së cilës u kthye përgjigje se Ministria dhe En-së cilës u kthye përgjigje se Ministria dhe En-
tet në suaza të të cilave funksionojnë shtëpitë tet në suaza të të cilave funksionojnë shtëpitë tet në suaza të të cilave funksionojnë shtëpitë 
e vogla grupore, si edhe Qendrat për Punë e vogla grupore, si edhe Qendrat për Punë e vogla grupore, si edhe Qendrat për Punë 
Sociale përpiqen maksimalisht të sigurojnë Sociale përpiqen maksimalisht të sigurojnë Sociale përpiqen maksimalisht të sigurojnë 
shoqërues për fëmijët të cilët kanë nevojë për shoqërues për fëmijët të cilët kanë nevojë për shoqërues për fëmijët të cilët kanë nevojë për 
ndihmën e personit të rritur gjatë mjekimit ndihmën e personit të rritur gjatë mjekimit ndihmën e personit të rritur gjatë mjekimit 
spitalor. Në mënyrë plotësuese potencuan se spitalor. Në mënyrë plotësuese potencuan se spitalor. Në mënyrë plotësuese potencuan se 
Ministria me përkushtim do të vazhdojë të Ministria me përkushtim do të vazhdojë të Ministria me përkushtim do të vazhdojë të 
punojë në drejtim të realizimit të qasjes së punojë në drejtim të realizimit të qasjes së 
fëmijëve të akomoduar në shtëpitë e vogla 
grupore deri te shërbimet e rregullta shënde-
tësore në shoqëri, përmes zhvillimit të shërbi-
meve përkatëse shëndetësore-sociale si dhe 
mobile në shoqëri.

                                          AP. nr. 720/20
Personi S.R. kërkoi mbrojtje nga Avokati Personi S.R. kërkoi mbrojtje nga Avokati Personi S.R. kërkoi mbrojtje nga Avokati Personi S.R. kërkoi mbrojtje nga Avokati Personi S.R. kërkoi mbrojtje nga Avokati 

i Popullit që ta realizojë të drejtën e sigurimit i Popullit që ta realizojë të drejtën e sigurimit i Popullit që ta realizojë të drejtën e sigurimit i Popullit që ta realizojë të drejtën e sigurimit i Popullit që ta realizojë të drejtën e sigurimit 
shëndetësor. Siç potencoi ka qenë i siguruar shëndetësor. Siç potencoi ka qenë i siguruar shëndetësor. Siç potencoi ka qenë i siguruar shëndetësor. Siç potencoi ka qenë i siguruar shëndetësor. Siç potencoi ka qenë i siguruar 
deri në mesin e muajit dhjetor, 2019, për-deri në mesin e muajit dhjetor, 2019, për-deri në mesin e muajit dhjetor, 2019, për-deri në mesin e muajit dhjetor, 2019, për-deri në mesin e muajit dhjetor, 2019, për-
katësisht derisa e ka vuajtur dënimin me katësisht derisa e ka vuajtur dënimin me katësisht derisa e ka vuajtur dënimin me katësisht derisa e ka vuajtur dënimin me katësisht derisa e ka vuajtur dënimin me 
burg në ENK Shtip. Pas vuajtjes së dënimit burg në ENK Shtip. Pas vuajtjes së dënimit burg në ENK Shtip. Pas vuajtjes së dënimit burg në ENK Shtip. Pas vuajtjes së dënimit burg në ENK Shtip. Pas vuajtjes së dënimit 
me burg, parashtruesi i parashtresës nuk ka me burg, parashtruesi i parashtresës nuk ka me burg, parashtruesi i parashtresës nuk ka me burg, parashtruesi i parashtresës nuk ka me burg, parashtruesi i parashtresës nuk ka 
mundur të sigurohet, si person i papunësuar, mundur të sigurohet, si person i papunësuar, mundur të sigurohet, si person i papunësuar, mundur të sigurohet, si person i papunësuar, mundur të sigurohet, si person i papunësuar, 
sepse Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-sepse Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-sepse Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-sepse Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-sepse Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-
eve nuk ka dorëzuar deri te Fondi Shënde-eve nuk ka dorëzuar deri te Fondi Shënde-eve nuk ka dorëzuar deri te Fondi Shënde-eve nuk ka dorëzuar deri te Fondi Shënde-eve nuk ka dorëzuar deri te Fondi Shënde-
tësor çlajmërimin nga sigurimi i mëhershëm tësor çlajmërimin nga sigurimi i mëhershëm tësor çlajmërimin nga sigurimi i mëhershëm tësor çlajmërimin nga sigurimi i mëhershëm tësor çlajmërimin nga sigurimi i mëhershëm 
shëndetësor në ENK Shtip. shëndetësor në ENK Shtip. shëndetësor në ENK Shtip. 

Për shkak të gjendjes me virusin Ko-Për shkak të gjendjes me virusin Ko-Për shkak të gjendjes me virusin Ko-
vid-19, veprimi ndaj parashtresës kryhej vid-19, veprimi ndaj parashtresës kryhej vid-19, veprimi ndaj parashtresës kryhej 
përmes telefonit, për të cilën menjëherë ishin përmes telefonit, për të cilën menjëherë ishin përmes telefonit, për të cilën menjëherë ishin 
marrë masa ndaj drejtorisë së ENK Shtip, marrë masa ndaj drejtorisë së ENK Shtip, marrë masa ndaj drejtorisë së ENK Shtip, 
dhe gjatë bisedës me drejtorin u konstatua dhe gjatë bisedës me drejtorin u konstatua dhe gjatë bisedës me drejtorin u konstatua 
se nevojitet të merren masa dhe veprime që se nevojitet të merren masa dhe veprime që se nevojitet të merren masa dhe veprime që 
në afatin sa më të shkurtër parashtruesi ta në afatin sa më të shkurtër parashtruesi ta në afatin sa më të shkurtër parashtruesi ta 
realizojë të drejtën e sigurimit shëndetësor.realizojë të drejtën e sigurimit shëndetësor.realizojë të drejtën e sigurimit shëndetësor.

Drejtori shpjegoi se shkaku i zvarritjes Drejtori shpjegoi se shkaku i zvarritjes Drejtori shpjegoi se shkaku i zvarritjes 
së procedurës për çlajmërim nga sigurimi së procedurës për çlajmërim nga sigurimi së procedurës për çlajmërim nga sigurimi 
shëndetësor është ai se nuk kanë pranuar shëndetësor është ai se nuk kanë pranuar shëndetësor është ai se nuk kanë pranuar 
nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve 
autorizim me shkrim me të cilin do të real-autorizim me shkrim me të cilin do të real-autorizim me shkrim me të cilin do të real-
izohej çlajmërimi. Pas kësaj, gojarisht ishte izohej çlajmërimi. Pas kësaj, gojarisht ishte izohej çlajmërimi. Pas kësaj, gojarisht ishte 
kërkuar menjëherë, përmes telefonit, urgjen-kërkuar menjëherë, përmes telefonit, urgjen-kërkuar menjëherë, përmes telefonit, urgjen-
tisht Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve tisht Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve tisht Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve 
në Shkup të merret nëpërmjet sistemit ele-në Shkup të merret nëpërmjet sistemit ele-në Shkup të merret nëpërmjet sistemit ele-
ktronik autorizimi i duhur për ENK Shtip dhe ktronik autorizimi i duhur për ENK Shtip dhe ktronik autorizimi i duhur për ENK Shtip dhe 
personi të çlajmërohet nga Fondi i Shëndetë-personi të çlajmërohet nga Fondi i Shëndetë-personi të çlajmërohet nga Fondi i Shëndetë-
sisë në Shtip.sisë në Shtip.sisë në Shtip.

Parashtruesi në mënyrë plotësuese in-
formoi se e ka realizuar të drejtën e sigurim-formoi se e ka realizuar të drejtën e sigurim-formoi se e ka realizuar të drejtën e sigurim-
it shëndetësor, përkatësisht se pa pengesë it shëndetësor, përkatësisht se pa pengesë it shëndetësor, përkatësisht se pa pengesë 
mund ti shfrytëzojë shërbimet mjekësore. mund ti shfrytëzojë shërbimet mjekësore. mund ti shfrytëzojë shërbimet mjekësore. 



88

AVOKATI I POPULLIT

              AP. nr. 464/20
Parashtrues nga Strumica deri te 

Avokati i Popullit parashtroi parashtresë dhe 
kërkoi intervenim deri te Komisioni për De-
nacionalizim me seli në Komunën e Kisella 
Vodës – Shkup. Me fjalë të tjera, qytetari u 
drejtua deri te Avokati i Popullit për shkak se 
tanimë dy vjet nuk mund ta siguronte vulën, tanimë dy vjet nuk mund ta siguronte vulën, 
përkatësisht klauzolën për plotfuqishmëri të përkatësisht klauzolën për plotfuqishmëri të përkatësisht klauzolën për plotfuqishmëri të 
Aktvendimit për denacionalizim të miratuar Aktvendimit për denacionalizim të miratuar Aktvendimit për denacionalizim të miratuar 
në vitin 2018.

Duke e pasur parasysh afatin kohor të Duke e pasur parasysh afatin kohor të Duke e pasur parasysh afatin kohor të 
zvarritjes së procedurës, Avokati i Popullit zvarritjes së procedurës, Avokati i Popullit zvarritjes së procedurës, Avokati i Popullit 
u drejtua deri te komisioni i përmendur për u drejtua deri te komisioni i përmendur për u drejtua deri te komisioni i përmendur për 
denacionalizim duke kërkuar shpjegim për denacionalizim duke kërkuar shpjegim për denacionalizim duke kërkuar shpjegim për 
shkaqet për të cilat zvarritet vendosja e vulës shkaqet për të cilat zvarritet vendosja e vulës shkaqet për të cilat zvarritet vendosja e vulës shkaqet për të cilat zvarritet vendosja e vulës shkaqet për të cilat zvarritet vendosja e vulës 
për plotfuqishmëri. për plotfuqishmëri. për plotfuqishmëri. 

Pas dy muajve prej kur edhe u drejtuam, Pas dy muajve prej kur edhe u drejtuam, Pas dy muajve prej kur edhe u drejtuam, Pas dy muajve prej kur edhe u drejtuam, Pas dy muajve prej kur edhe u drejtuam, 
siç shpjeguan, arsyeja ka të bëjë me gjendjen siç shpjeguan, arsyeja ka të bëjë me gjendjen siç shpjeguan, arsyeja ka të bëjë me gjendjen siç shpjeguan, arsyeja ka të bëjë me gjendjen siç shpjeguan, arsyeja ka të bëjë me gjendjen 
shëndetësore me pandeminë e Kovid – 19, shëndetësore me pandeminë e Kovid – 19, shëndetësore me pandeminë e Kovid – 19, shëndetësore me pandeminë e Kovid – 19, shëndetësore me pandeminë e Kovid – 19, 
Avokati i Popullit u njoftua se Komisioni në Avokati i Popullit u njoftua se Komisioni në Avokati i Popullit u njoftua se Komisioni në Avokati i Popullit u njoftua se Komisioni në Avokati i Popullit u njoftua se Komisioni në 
muajin mars (përkatësisht pas intervenimit të muajin mars (përkatësisht pas intervenimit të muajin mars (përkatësisht pas intervenimit të muajin mars (përkatësisht pas intervenimit të muajin mars (përkatësisht pas intervenimit të 
Avokatit të Popullit) ka kërkuar informatë nga Avokatit të Popullit) ka kërkuar informatë nga Avokatit të Popullit) ka kërkuar informatë nga Avokatit të Popullit) ka kërkuar informatë nga Avokatit të Popullit) ka kërkuar informatë nga 
Gjykata Administrative për ndonjë procedurë Gjykata Administrative për ndonjë procedurë Gjykata Administrative për ndonjë procedurë Gjykata Administrative për ndonjë procedurë Gjykata Administrative për ndonjë procedurë 
eventuale administrative sipas aktvendimit të eventuale administrative sipas aktvendimit të eventuale administrative sipas aktvendimit të eventuale administrative sipas aktvendimit të eventuale administrative sipas aktvendimit të 
parashtruesit. Më pastaj, në përgjigje ishte parashtruesit. Më pastaj, në përgjigje ishte parashtruesit. Më pastaj, në përgjigje ishte parashtruesit. Më pastaj, në përgjigje ishte parashtruesit. Më pastaj, në përgjigje ishte 
potencuar se në momentin e pranimit të in-potencuar se në momentin e pranimit të in-potencuar se në momentin e pranimit të in-potencuar se në momentin e pranimit të in-potencuar se në momentin e pranimit të in-
formacionit të kërkuar nga Gjykata Adminis-formacionit të kërkuar nga Gjykata Adminis-formacionit të kërkuar nga Gjykata Adminis-formacionit të kërkuar nga Gjykata Adminis-formacionit të kërkuar nga Gjykata Adminis-
trative, klauzola e plotfuqishmërisë do të ven-trative, klauzola e plotfuqishmërisë do të ven-trative, klauzola e plotfuqishmërisë do të ven-trative, klauzola e plotfuqishmërisë do të ven-trative, klauzola e plotfuqishmërisë do të ven-
dohet në Aktvendim. dohet në Aktvendim. dohet në Aktvendim. 

Për gjendjen e këtillë ishte njoftuar Për gjendjen e këtillë ishte njoftuar Për gjendjen e këtillë ishte njoftuar 
parashtruesi, kurse lënda u vëzhgua deri në parashtruesi, kurse lënda u vëzhgua deri në parashtruesi, kurse lënda u vëzhgua deri në 
realizimin e të drejtës së parashtruesit, për-realizimin e të drejtës së parashtruesit, për-realizimin e të drejtës së parashtruesit, për-
katësisht deri në telefonimin nga ana e par-katësisht deri në telefonimin nga ana e par-katësisht deri në telefonimin nga ana e par-
ashtruesit ku u konstatua se e ka pranuar ashtruesit ku u konstatua se e ka pranuar ashtruesit ku u konstatua se e ka pranuar 
aktvendimin me vulë, përkatësisht klauzolën aktvendimin me vulë, përkatësisht klauzolën aktvendimin me vulë, përkatësisht klauzolën 
për plotfuqishmëri.

              AP. nr. 1158/20
D.F. parashtroi parashtresë në të cilën 

potencoi se është shfrytëzues i ndihmës so-
ciale, por llogaria e tij bankare është bllokuar. 
Gjithashtu, shpjegoi se më datë 1.6.2020 
ka lëshuar shkresë deri te Përmbaruesi nga 
Dellçeva ku i dorëzon edhe fotokopjet e Aktv-
endimit me të cilin e ka realizuar të drejtën e 
shumës minimale të garantuar si ndihmë dhe 
ka kërkuar të debllokohet llogaria bankare, 
por bllokada akoma nuk është hequr dhe nuk 
mund të shfrytëzohet kompensimi i mbrojtjes 
sociale.

Duke vepruar sipas parashtresës, për-
faqësues i Avokatit të Popullit nga Zyra Rajon-
ale Shtip, pasi nuk pati sukses të kontaktonte 
me zyrën e përmbaruesit, paraqiti rekoman-
dim me shkrim për mënyrën e mënjanimit të 
shkeljeve të konstatuara, por edhe pas kësaj, 
nuk është pranuar përgjigje. 

Gjatë veprimit të mëtutjeshëm janë 
pranuar informata se zyra e përmbaruesit 
është e mbyllur dhe e njëjta nuk punon, dhe 
për këtë është paraqitur kërkesë me shkrim 
deri te Dhoma e Përmbaruesve në Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut, me sugjerimin 
se bëhet fjalë për rast urgjent. Pastaj, është 
kërkuar që në afat sa më të shkurtër të zgjid-kërkuar që në afat sa më të shkurtër të zgjid-kërkuar që në afat sa më të shkurtër të zgjid-
het rasti i parashtruesit të parashtresës i cili het rasti i parashtruesit të parashtresës i cili het rasti i parashtruesit të parashtresës i cili 
gjendet në rrezik social.

Nga ana e DhPRMV-të është pranuar Nga ana e DhPRMV-të është pranuar Nga ana e DhPRMV-të është pranuar 
përgjigje se për parashtruesin është përgati-përgjigje se për parashtruesin është përgati-përgjigje se për parashtruesin është përgati-
tur Konkluzion për ndërprerjen e përmbarimit tur Konkluzion për ndërprerjen e përmbarimit tur Konkluzion për ndërprerjen e përmbarimit 
nga llogaria e borxhliut dhe i njëjti është dorë-nga llogaria e borxhliut dhe i njëjti është dorë-nga llogaria e borxhliut dhe i njëjti është dorë-
zuar deri te Stopanska Banka ShA Shkup, pas zuar deri te Stopanska Banka ShA Shkup, pas zuar deri te Stopanska Banka ShA Shkup, pas 
së cilës u realizua deblokimi i llogarisë banka-së cilës u realizua deblokimi i llogarisë banka-së cilës u realizua deblokimi i llogarisë banka-
re të qytetarit.

              AP. nr. 1120/20
Një qytetar i Strumicës ka parashtruar kërkesë deri te Fondi për Sigurim Pensional dhe In-Një qytetar i Strumicës ka parashtruar kërkesë deri te Fondi për Sigurim Pensional dhe In-Një qytetar i Strumicës ka parashtruar kërkesë deri te Fondi për Sigurim Pensional dhe In-

validor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për përsëritjen e procedurës administrative si dhe validor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për përsëritjen e procedurës administrative si dhe validor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për përsëritjen e procedurës administrative si dhe 
hartimin e aktvendimit të ri për lartësinë e pensionit, duke u bazuar në Ligjin për ndryshim dhe hartimin e aktvendimit të ri për lartësinë e pensionit, duke u bazuar në Ligjin për ndryshim dhe hartimin e aktvendimit të ri për lartësinë e pensionit, duke u bazuar në Ligjin për ndryshim dhe 
plotësim në shërbimin e ARM-së. Për shkak të faktit se më shumë se 6 muaj, shërbimet kompe-plotësim në shërbimin e ARM-së. Për shkak të faktit se më shumë se 6 muaj, shërbimet kompe-plotësim në shërbimin e ARM-së. Për shkak të faktit se më shumë se 6 muaj, shërbimet kompe-
tente pranë Fondit në Shkup nuk kanë miratuar aktvendim të ri, parashtruesi u drejtua Avokatit tente pranë Fondit në Shkup nuk kanë miratuar aktvendim të ri, parashtruesi u drejtua Avokatit tente pranë Fondit në Shkup nuk kanë miratuar aktvendim të ri, parashtruesi u drejtua Avokatit 
të Popullit. 

Në suaza të kompetencave, nga ana e Avokatit të Popullit pas hulumtimit të asaj që është Në suaza të kompetencave, nga ana e Avokatit të Popullit pas hulumtimit të asaj që është Në suaza të kompetencave, nga ana e Avokatit të Popullit pas hulumtimit të asaj që është 
cekur si dhe të dokumentacionit të ofruar ishte paraqitur rekomandim në të cilin ishte cekur se cekur si dhe të dokumentacionit të ofruar ishte paraqitur rekomandim në të cilin ishte cekur se cekur si dhe të dokumentacionit të ofruar ishte paraqitur rekomandim në të cilin ishte cekur se 
me çdo zvarritje të mëtutjeshme të procedurës pas kërkesës së parashtruar të parashtruesit me çdo zvarritje të mëtutjeshme të procedurës pas kërkesës së parashtruar të parashtruesit me çdo zvarritje të mëtutjeshme të procedurës pas kërkesës së parashtruar të parashtruesit 
cenohen të drejtat ligjore të parashtruesit. 

Pas kësaj, Rekomandimi ishte pranuar dhe parashtruesi e pranoi aktvendimin e ri, pas së Pas kësaj, Rekomandimi ishte pranuar dhe parashtruesi e pranoi aktvendimin e ri, pas së Pas kësaj, Rekomandimi ishte pranuar dhe parashtruesi e pranoi aktvendimin e ri, pas së 
cilit, përmes telefonit u drejtua deri te zyra e Avokatit të Popullit në Strumicë që të shpreh falën-cilit, përmes telefonit u drejtua deri te zyra e Avokatit të Popullit në Strumicë që të shpreh falën-cilit, përmes telefonit u drejtua deri te zyra e Avokatit të Popullit në Strumicë që të shpreh falën-
derimin për ndihmën e ofruar.
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              AP. nr. 30/20
Deri te Avokati i Popullit parashtesë parashtroi një qytetare e qytetit të Shkupit, në të cilën 

kërkoi intervenim pranë IPSh Shtëpia e Shëndetit Shkup – Shkup.
Parashtruesja në parashtresë potenconte se me vendim të u.d drejtorit të IPSh Shtëpisë 

së Shëndetit Shkup – Shkup është vendosur që të realizohet pagesa e një pjese të Shpërblimit 
jubilar të punësuarve. Parashtruesja, gjithashtu, potencoi se deri tani ajo, si pensioniste si dhe jubilar të punësuarve. Parashtruesja, gjithashtu, potencoi se deri tani ajo, si pensioniste si dhe jubilar të punësuarve. Parashtruesja, gjithashtu, potencoi se deri tani ajo, si pensioniste si dhe 
pensionistët e tjerë të cilët më herët kanë punuar në Shtëpinë e Shëndetit edhe atyre u është pensionistët e tjerë të cilët më herët kanë punuar në Shtëpinë e Shëndetit edhe atyre u është pensionistët e tjerë të cilët më herët kanë punuar në Shtëpinë e Shëndetit edhe atyre u është 
paguar shpërblimi jubilar, mirëpo me vendim, pagesa e shpërblimit u është realizuar vetëm të paguar shpërblimi jubilar, mirëpo me vendim, pagesa e shpërblimit u është realizuar vetëm të paguar shpërblimi jubilar, mirëpo me vendim, pagesa e shpërblimit u është realizuar vetëm të 
punësuarve që kanë punuar në Shtëpinë e Shëndetit. Për këtë, parashtruesja kërkon ndihmë nga punësuarve që kanë punuar në Shtëpinë e Shëndetit. Për këtë, parashtruesja kërkon ndihmë nga punësuarve që kanë punuar në Shtëpinë e Shëndetit. Për këtë, parashtruesja kërkon ndihmë nga 
Avokati i Popullit.

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës, ngriti procedurë dhe iu drejtua IPSh Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës, ngriti procedurë dhe iu drejtua IPSh Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës, ngriti procedurë dhe iu drejtua IPSh 
Shtëpia e Shëndetit Shkup – Shkup dhe kërkoi të informohet nëse në vitet e kaluara shpërblimi Shtëpia e Shëndetit Shkup – Shkup dhe kërkoi të informohet nëse në vitet e kaluara shpërblimi Shtëpia e Shëndetit Shkup – Shkup dhe kërkoi të informohet nëse në vitet e kaluara shpërblimi 
jubilar u është paguar edhe pensionistëve të cilët më herët kanë punuar në shtëpinë e shëndetit, jubilar u është paguar edhe pensionistëve të cilët më herët kanë punuar në shtëpinë e shëndetit, jubilar u është paguar edhe pensionistëve të cilët më herët kanë punuar në shtëpinë e shëndetit, 
duke rekomanduar se njëjtë si edhe më herët duhet të veprohet edhe në rastin konkret.duke rekomanduar se njëjtë si edhe më herët duhet të veprohet edhe në rastin konkret.duke rekomanduar se njëjtë si edhe më herët duhet të veprohet edhe në rastin konkret.duke rekomanduar se njëjtë si edhe më herët duhet të veprohet edhe në rastin konkret.duke rekomanduar se njëjtë si edhe më herët duhet të veprohet edhe në rastin konkret.

Sipas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit, IPSh Shtëpia e Shëndetit Sipas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit, IPSh Shtëpia e Shëndetit Sipas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit, IPSh Shtëpia e Shëndetit 
Shkup – Shkup e njoftoi se parashtrueses së parashtresës si pensioniste nga IPSh Shtëpia e Shkup – Shkup e njoftoi se parashtrueses së parashtresës si pensioniste nga IPSh Shtëpia e Shkup – Shkup e njoftoi se parashtrueses së parashtresës si pensioniste nga IPSh Shtëpia e Shkup – Shkup e njoftoi se parashtrueses së parashtresës si pensioniste nga IPSh Shtëpia e Shkup – Shkup e njoftoi se parashtrueses së parashtresës si pensioniste nga IPSh Shtëpia e 
Shëndetit Shkup – Shkup në momentin kur të sigurohen mjete fi nanciare për atë qëllim, në pe-Shëndetit Shkup – Shkup në momentin kur të sigurohen mjete fi nanciare për atë qëllim, në pe-Shëndetit Shkup – Shkup në momentin kur të sigurohen mjete fi nanciare për atë qëllim, në pe-Shëndetit Shkup – Shkup në momentin kur të sigurohen mjete fi nanciare për atë qëllim, në pe-Shëndetit Shkup – Shkup në momentin kur të sigurohen mjete fi nanciare për atë qëllim, në pe-
riudhën e ardhshme, do të bëhet pagesa e shpërblimit jubilar.riudhën e ardhshme, do të bëhet pagesa e shpërblimit jubilar.riudhën e ardhshme, do të bëhet pagesa e shpërblimit jubilar.riudhën e ardhshme, do të bëhet pagesa e shpërblimit jubilar.riudhën e ardhshme, do të bëhet pagesa e shpërblimit jubilar.

              AP. nr. 656/20AP. nr. 656/20AP. nr. 656/20
Deri te Avokati i Popullit parashtresë paraqiti një qytetare nga qyteti i Gostivarit, në të cilën Deri te Avokati i Popullit parashtresë paraqiti një qytetare nga qyteti i Gostivarit, në të cilën Deri te Avokati i Popullit parashtresë paraqiti një qytetare nga qyteti i Gostivarit, në të cilën Deri te Avokati i Popullit parashtresë paraqiti një qytetare nga qyteti i Gostivarit, në të cilën Deri te Avokati i Popullit parashtresë paraqiti një qytetare nga qyteti i Gostivarit, në të cilën 

kërkoi intervenim pranë Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.kërkoi intervenim pranë Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.kërkoi intervenim pranë Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.kërkoi intervenim pranë Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.kërkoi intervenim pranë Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.
Në parashtresë parashtruesja potenconte se ka parashtruar Kërkesë për shfrytëzimin e Në parashtresë parashtruesja potenconte se ka parashtruar Kërkesë për shfrytëzimin e Në parashtresë parashtruesja potenconte se ka parashtruar Kërkesë për shfrytëzimin e 

mjeteve nga Programi për përkrahje fi nanciare për vitin 2016. Megjithatë, siç potencoi, akoma mjeteve nga Programi për përkrahje fi nanciare për vitin 2016. Megjithatë, siç potencoi, akoma mjeteve nga Programi për përkrahje fi nanciare për vitin 2016. Megjithatë, siç potencoi, akoma 
nuk i janë paguar mjetet fi nanciare nga programi i lartpërmendur edhe pse ka pasur disa akt-nuk i janë paguar mjetet fi nanciare nga programi i lartpërmendur edhe pse ka pasur disa akt-nuk i janë paguar mjetet fi nanciare nga programi i lartpërmendur edhe pse ka pasur disa akt-
gjykime nga Gjykata Administrative.  gjykime nga Gjykata Administrative.  gjykime nga Gjykata Administrative.  

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit u drejtua deri te Agjencia dhe kërkoi që Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit u drejtua deri te Agjencia dhe kërkoi që Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit u drejtua deri te Agjencia dhe kërkoi që 
të njoftohet nëse Agjencia ka vepruar sipas aktgjykimeve të Gjykatës Administrative, dhe nëse të njoftohet nëse Agjencia ka vepruar sipas aktgjykimeve të Gjykatës Administrative, dhe nëse të njoftohet nëse Agjencia ka vepruar sipas aktgjykimeve të Gjykatës Administrative, dhe nëse 
ka vepruar çka është vendosur, përkatësisht çfarë aktvendimi është sjell, dhe nëse akoma nuk ka vepruar çka është vendosur, përkatësisht çfarë aktvendimi është sjell, dhe nëse akoma nuk ka vepruar çka është vendosur, përkatësisht çfarë aktvendimi është sjell, dhe nëse akoma nuk 
është vepruar, Avokati i Popullit kërkoi që të shpjegohen shkaqet objektive se pse nuk është është vepruar, Avokati i Popullit kërkoi që të shpjegohen shkaqet objektive se pse nuk është është vepruar, Avokati i Popullit kërkoi që të shpjegohen shkaqet objektive se pse nuk është 
vepruar.

Pas masave të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit drejtori i Agjencisë njoftoi se në lid-Pas masave të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit drejtori i Agjencisë njoftoi se në lid-Pas masave të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit drejtori i Agjencisë njoftoi se në lid-
hje me kërkesën e parashtrueses së parashtresës ka sjellë aktvendim me të cilin lejohet kërkesa hje me kërkesën e parashtrueses së parashtresës ka sjellë aktvendim me të cilin lejohet kërkesa hje me kërkesën e parashtrueses së parashtresës ka sjellë aktvendim me të cilin lejohet kërkesa 
për pagesën e përkrahjes fi nanciare nga Programi për përkrahjen fi nanciare në zhvillimin rural për pagesën e përkrahjes fi nanciare nga Programi për përkrahjen fi nanciare në zhvillimin rural për pagesën e përkrahjes fi nanciare nga Programi për përkrahjen fi nanciare në zhvillimin rural 
për vitin 2016.për vitin 2016.për vitin 2016.

                                          AP. nr. 398/20
Sipas parashtresës së qytetarit si dhe sipas evidencës për pagesën e kontributeve në bazë Sipas parashtresës së qytetarit si dhe sipas evidencës për pagesën e kontributeve në bazë Sipas parashtresës së qytetarit si dhe sipas evidencës për pagesën e kontributeve në bazë 

të sigurimit pensional nga ana e punëdhënësit nuk është realizuar pagesa e duhur dhe me këtë të sigurimit pensional nga ana e punëdhënësit nuk është realizuar pagesa e duhur dhe me këtë të sigurimit pensional nga ana e punëdhënësit nuk është realizuar pagesa e duhur dhe me këtë 
pengohet realizimi i të drejtave, Avokati i Popullit ndërmori veprime edhe ndaj institucionit në të pengohet realizimi i të drejtave, Avokati i Popullit ndërmori veprime edhe ndaj institucionit në të pengohet realizimi i të drejtave, Avokati i Popullit ndërmori veprime edhe ndaj institucionit në të 
cilin punonte parashtruesi UP-BPU “Klimenti i Ohrit” e rekomandoi obligimin ligjor për pagesën e cilin punonte parashtruesi UP-BPU “Klimenti i Ohrit” e rekomandoi obligimin ligjor për pagesën e cilin punonte parashtruesi UP-BPU “Klimenti i Ohrit” e rekomandoi obligimin ligjor për pagesën e 
kontributeve.kontributeve.kontributeve.

Duke vepruar sipas intervenimit të Avokatit të Popullit, institucioni i përmendur njoftoi se Duke vepruar sipas intervenimit të Avokatit të Popullit, institucioni i përmendur njoftoi se Duke vepruar sipas intervenimit të Avokatit të Popullit, institucioni i përmendur njoftoi se 
parashtruesit i janë paguar mjetet për kontribute në bazë të stazhit të benefi kuar, edhe atë për parashtruesit i janë paguar mjetet për kontribute në bazë të stazhit të benefi kuar, edhe atë për parashtruesit i janë paguar mjetet për kontribute në bazë të stazhit të benefi kuar, edhe atë për 
muajin 12/2011, i gjithë viti 2012 dhe 2013 si dhe për muajt 01, 02, 03/2014, me çka parash-muajin 12/2011, i gjithë viti 2012 dhe 2013 si dhe për muajt 01, 02, 03/2014, me çka parash-muajin 12/2011, i gjithë viti 2012 dhe 2013 si dhe për muajt 01, 02, 03/2014, me çka parash-
truesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij. truesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij. truesi i parashtresës e realizoi të drejtën e tij. 
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              AP. nr. 1008/20
C.C. dhe të tjerë, të gjithë me vend-

banim në Beograd – Republika e Serbisë, deri 
te Avokati i Popullit kanë parashtruar parash-
tresë në të cilën potencojnë se nga Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk 
është vepruar ndaj Kërkesës së parashtruar është vepruar ndaj Kërkesës së parashtruar 
më datë 9.3.2020 për dhënien, evidentimin më datë 9.3.2020 për dhënien, evidentimin më datë 9.3.2020 për dhënien, evidentimin 
dhe servisimin e letrave me vlerë si kompen-dhe servisimin e letrave me vlerë si kompen-dhe servisimin e letrave me vlerë si kompen-
sim për denacionalizim, sim për denacionalizim, 

Duke vepruar sipas parashtresës, si dhe Duke vepruar sipas parashtresës, si dhe Duke vepruar sipas parashtresës, si dhe 
duke u bazuar në përmbajtjen e të njëjtës, duke u bazuar në përmbajtjen e të njëjtës, duke u bazuar në përmbajtjen e të njëjtës, 
shpjegimeve, informatave dhe dëshmive të shpjegimeve, informatave dhe dëshmive të shpjegimeve, informatave dhe dëshmive të 
pranuara, si dhe mbikëqyrjes së realizuar në pranuara, si dhe mbikëqyrjes së realizuar në pranuara, si dhe mbikëqyrjes së realizuar në 
shkresat e lëndës konkrete për denacionali-shkresat e lëndës konkrete për denacionali-shkresat e lëndës konkrete për denacionali-shkresat e lëndës konkrete për denacionali-shkresat e lëndës konkrete për denacionali-
zim, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin zim, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin zim, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin zim, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin zim, Avokati i Popullit konstatoi se në rastin 
konkret bëhet fjalë për shkelje të të drejtave konkret bëhet fjalë për shkelje të të drejtave konkret bëhet fjalë për shkelje të të drejtave konkret bëhet fjalë për shkelje të të drejtave konkret bëhet fjalë për shkelje të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të kushtetuese dhe ligjore të parashtruesve të 
parashtresës. E drejta konkrete e letrave me parashtresës. E drejta konkrete e letrave me parashtresës. E drejta konkrete e letrave me parashtresës. E drejta konkrete e letrave me parashtresës. E drejta konkrete e letrave me 
vlerë edhe pse është vërtetuar me Aktgjykim vlerë edhe pse është vërtetuar me Aktgjykim vlerë edhe pse është vërtetuar me Aktgjykim vlerë edhe pse është vërtetuar me Aktgjykim vlerë edhe pse është vërtetuar me Aktgjykim 
të plotfuqishëm, më datë 14.2.2019, nga ana të plotfuqishëm, më datë 14.2.2019, nga ana të plotfuqishëm, më datë 14.2.2019, nga ana të plotfuqishëm, më datë 14.2.2019, nga ana të plotfuqishëm, më datë 14.2.2019, nga ana 
e Komisionit përkatës për denacionalizim, pa e Komisionit përkatës për denacionalizim, pa e Komisionit përkatës për denacionalizim, pa e Komisionit përkatës për denacionalizim, pa e Komisionit përkatës për denacionalizim, pa 
ndonjë arsye objektive, akoma nuk është re-ndonjë arsye objektive, akoma nuk është re-ndonjë arsye objektive, akoma nuk është re-ndonjë arsye objektive, akoma nuk është re-ndonjë arsye objektive, akoma nuk është re-
alizuar.    alizuar.    

Pas kësaj, Avokati i Popullit nga Komi-Pas kësaj, Avokati i Popullit nga Komi-Pas kësaj, Avokati i Popullit nga Komi-Pas kësaj, Avokati i Popullit nga Komi-Pas kësaj, Avokati i Popullit nga Komi-
sioni kërkoi që të merren masa dhe të vepro-sioni kërkoi që të merren masa dhe të vepro-sioni kërkoi që të merren masa dhe të vepro-sioni kërkoi që të merren masa dhe të vepro-sioni kërkoi që të merren masa dhe të vepro-
het, respektivisht të jepen, evidentohen dhe het, respektivisht të jepen, evidentohen dhe het, respektivisht të jepen, evidentohen dhe het, respektivisht të jepen, evidentohen dhe het, respektivisht të jepen, evidentohen dhe 
servisohen letrat me vlerë të lëshuara në em-servisohen letrat me vlerë të lëshuara në em-servisohen letrat me vlerë të lëshuara në em-servisohen letrat me vlerë të lëshuara në em-servisohen letrat me vlerë të lëshuara në em-
rin e parashtruesve të parashtresës.rin e parashtruesve të parashtresës.rin e parashtruesve të parashtresës.

              AP. nr. 1327/20
Duke vepruar sipas parashtresës së 

parashtruesit për realizimin e të drejtës nga 
fusha e sigurimit pensional, pas aktgjykimit 
të sjell nga ana e Gjykatës Administrative, 
Avokati i Popullit drejt organit në shkallë të 
parë dhe të dytë ndërmori më shumë vep-
rime për kompletimin e dokumentacionit si 
dhe sjelljen e vendimit nga ana e Komisionit 
Shtetëror për Vendosje në Shkallë të Dytë në 
Procedurë Administrative dhe Marrëdhënie të 
Punës.

Nga ana e organit të përmendur ishte 
sjell vendim me të cilin në drejtim të realizi-
mit të vendimit gjyqësor, ankesa e parashtru-
ar është pranuar dhe lënda është kthyer deri 
te Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor 
në rishqyrtim dhe vendosje, me çka parash-
truesja e realizoi të drejtën e saj.

              AP. nr. 1346/20
Një qytetar i Shkupit iu drejtua Avokatit Një qytetar i Shkupit iu drejtua Avokatit Një qytetar i Shkupit iu drejtua Avokatit 

të Popullit duke shprehur pakënaqësi për të Popullit duke shprehur pakënaqësi për të Popullit duke shprehur pakënaqësi për 
punën e Komisionit për Vendosje në Proce-punën e Komisionit për Vendosje në Proce-punën e Komisionit për Vendosje në Proce-
durë Administrative dhe Procedurë nga Mar-durë Administrative dhe Procedurë nga Mar-durë Administrative dhe Procedurë nga Mar-
rëdhëniet e Punës, për shkak të mosveprimit rëdhëniet e Punës, për shkak të mosveprimit rëdhëniet e Punës, për shkak të mosveprimit 
të Komisionit ndaj Ankesës së parashtruar të Komisionit ndaj Ankesës së parashtruar të Komisionit ndaj Ankesës së parashtruar 
kundër Aktvendimit të IP Qendrës Ndërkomu-kundër Aktvendimit të IP Qendrës Ndërkomu-kundër Aktvendimit të IP Qendrës Ndërkomu-
nale për Punë Sociale të Qytetit të Shkupit.

Parashtruesi në parashtresë potencon Parashtruesi në parashtresë potencon Parashtruesi në parashtresë potencon 
se një periudhë të gjatë kohore Komisioni nuk se një periudhë të gjatë kohore Komisioni nuk se një periudhë të gjatë kohore Komisioni nuk 
ka vendosur ndaj ankesës së tij, me çka as-ka vendosur ndaj ankesës së tij, me çka as-ka vendosur ndaj ankesës së tij, me çka as-
pak nuk mbahet përgjegjësi për gjendjen e pak nuk mbahet përgjegjësi për gjendjen e pak nuk mbahet përgjegjësi për gjendjen e 
rëndë sociale në të cilën ndodhet.

Avokati i Popullit ndërmori masa ndaj or-
ganit në shkallë të dytë duke rekomanduar se 
ka kaluar afati për vendosje ndaj ankesës dhe 
në këtë mënyrë shkelen të drejtat e parash-
truesit, dhe duke e pasur parasysh se bëhet 
fjalë për kategori të rrezikuar të qytetarëve 
dhe personave në rrezik social kërkoi të mer-
ren masat e duhura dhe të sillet vendim ligjor 
duke u bazuar në konstatimin e gjendjes së 
drejtë dhe të plotë faktike. 

Pas intervenimeve është miratuar 
vendimi në afat sa më të shkurtër dhe i njëjti 
është në interes të parashtruesit të parash-
tresës.

              AP. nr. 197/20AP. nr. 197/20AP. nr. 197/20
Përsëri ashtu siç edhe përpara disa Përsëri ashtu siç edhe përpara disa Përsëri ashtu siç edhe përpara disa 

viteve, Avokati i Popullit ndërmori veprime me viteve, Avokati i Popullit ndërmori veprime me viteve, Avokati i Popullit ndërmori veprime me 
vetiniciativë për sigurimin e mbrojtjes shënde-vetiniciativë për sigurimin e mbrojtjes shënde-vetiniciativë për sigurimin e mbrojtjes shënde-
tësore në fushën e shërbimeve gjinekologjike tësore në fushën e shërbimeve gjinekologjike tësore në fushën e shërbimeve gjinekologjike 
për gratë e Komunës së Shuto Orizarës. Në për gratë e Komunës së Shuto Orizarës. Në për gratë e Komunës së Shuto Orizarës. Në 
drejtim të realizimit të të drejtës ishin marrë 
veprime drejt Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
IPSh “Shtëpia e Shëndetit” Shkup duke e re-
komanduar nevojën që përsëri të nis me punë 
ordinanca gjinekologjike në ambulancë.

Pas veprimeve të ndërmarra si dhe pas 
realizimit të procedurës tenderuese për mar-realizimit të procedurës tenderuese për mar-realizimit të procedurës tenderuese për mar-
rjen me qira të hapësirës Avokati i Popullit rjen me qira të hapësirës Avokati i Popullit rjen me qira të hapësirës Avokati i Popullit 
u njoftua se është arritur marrëveshje me u njoftua se është arritur marrëveshje me u njoftua se është arritur marrëveshje me 
mjek-specialist dhe pas pajisjes së hapësirës, mjek-specialist dhe pas pajisjes së hapësirës, mjek-specialist dhe pas pajisjes së hapësirës, 
ordinanca gjinekologjike në Komunën e Shuto ordinanca gjinekologjike në Komunën e Shuto ordinanca gjinekologjike në Komunën e Shuto 
Orizarës do të fi llojë me punë.Orizarës do të fi llojë me punë.Orizarës do të fi llojë me punë.
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              AP. nr. 1996/20
Me parashtesë deri te Avokati i Popullit u drejtua personi i cili shprehu pakënaqësi nga puna 

e IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar, për shkak të zvarritjes së procedurës, 
sipas kërkesës, për realizimin e të drejtës së sigurimit social për persona të moshuar, në të cilën sipas kërkesës, për realizimin e të drejtës së sigurimit social për persona të moshuar, në të cilën sipas kërkesës, për realizimin e të drejtës së sigurimit social për persona të moshuar, në të cilën 
kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit.kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit.kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit u informua se nuk është Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit u informua se nuk është Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit u informua se nuk është 
rast i izoluar dhe se qytetarë-parashtrues të kërkesës për realizimin e të drejtës së sigurimit so-rast i izoluar dhe se qytetarë-parashtrues të kërkesës për realizimin e të drejtës së sigurimit so-rast i izoluar dhe se qytetarë-parashtrues të kërkesës për realizimin e të drejtës së sigurimit so-
cial për persona të moshuar ballafaqohen me probleme, dhe nuk mund ta realizojnë të drejtën, cial për persona të moshuar ballafaqohen me probleme, dhe nuk mund ta realizojnë të drejtën, cial për persona të moshuar ballafaqohen me probleme, dhe nuk mund ta realizojnë të drejtën, 
sepse nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, zyrtarisht përmes sistemit elektronik deri sepse nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, zyrtarisht përmes sistemit elektronik deri sepse nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, zyrtarisht përmes sistemit elektronik deri 
te qendrat vendore kompetente lëshohen të dhëna të cilat nuk e shprehin gjendjen reale në lid-te qendrat vendore kompetente lëshohen të dhëna të cilat nuk e shprehin gjendjen reale në lid-te qendrat vendore kompetente lëshohen të dhëna të cilat nuk e shprehin gjendjen reale në lid-
hje me vendbanimin e përhershëm. Njëkohësisht, edhe në procedurën ndaj ankesës Komisioni hje me vendbanimin e përhershëm. Njëkohësisht, edhe në procedurën ndaj ankesës Komisioni hje me vendbanimin e përhershëm. Njëkohësisht, edhe në procedurën ndaj ankesës Komisioni 
Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës 
në Shkallë të Dytë, në numrin më të madh të lëndëve i refuzojnë ankesat e qytetarëve si të pa në Shkallë të Dytë, në numrin më të madh të lëndëve i refuzojnë ankesat e qytetarëve si të pa në Shkallë të Dytë, në numrin më të madh të lëndëve i refuzojnë ankesat e qytetarëve si të pa në Shkallë të Dytë, në numrin më të madh të lëndëve i refuzojnë ankesat e qytetarëve si të pa në Shkallë të Dytë, në numrin më të madh të lëndëve i refuzojnë ankesat e qytetarëve si të pa 
bazuara, sipas të dhënave të këtilla nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të cilat janë të bazuara, sipas të dhënave të këtilla nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të cilat janë të bazuara, sipas të dhënave të këtilla nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të cilat janë të bazuara, sipas të dhënave të këtilla nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të cilat janë të bazuara, sipas të dhënave të këtilla nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të cilat janë të 
dhëna elektronike në programin SPIL se “personi nuk ka vendbanim të përhershëm në RMV në dhëna elektronike në programin SPIL se “personi nuk ka vendbanim të përhershëm në RMV në dhëna elektronike në programin SPIL se “personi nuk ka vendbanim të përhershëm në RMV në dhëna elektronike në programin SPIL se “personi nuk ka vendbanim të përhershëm në RMV në dhëna elektronike në programin SPIL se “personi nuk ka vendbanim të përhershëm në RMV në 
15 vitet e fundit”, përkatësisht “personi i plotëson kriteret e MPB-së”.   15 vitet e fundit”, përkatësisht “personi i plotëson kriteret e MPB-së”.   15 vitet e fundit”, përkatësisht “personi i plotëson kriteret e MPB-së”.   15 vitet e fundit”, përkatësisht “personi i plotëson kriteret e MPB-së”.   15 vitet e fundit”, përkatësisht “personi i plotëson kriteret e MPB-së”.   

Në rastin konkret parashtruesi kërkoi intervenim nga ana e Avokati të Popullit, duke re-Në rastin konkret parashtruesi kërkoi intervenim nga ana e Avokati të Popullit, duke re-Në rastin konkret parashtruesi kërkoi intervenim nga ana e Avokati të Popullit, duke re-Në rastin konkret parashtruesi kërkoi intervenim nga ana e Avokati të Popullit, duke re-Në rastin konkret parashtruesi kërkoi intervenim nga ana e Avokati të Popullit, duke re-
komanduar shkeljen e të drejtave si shkak i mos vërtetimit të saktë të gjendjes faktike në lidhje komanduar shkeljen e të drejtave si shkak i mos vërtetimit të saktë të gjendjes faktike në lidhje komanduar shkeljen e të drejtave si shkak i mos vërtetimit të saktë të gjendjes faktike në lidhje komanduar shkeljen e të drejtave si shkak i mos vërtetimit të saktë të gjendjes faktike në lidhje komanduar shkeljen e të drejtave si shkak i mos vërtetimit të saktë të gjendjes faktike në lidhje 
me plotësimin e këtij kushti. me plotësimin e këtij kushti. me plotësimin e këtij kushti. 

Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit, Avokati i Popullit intervenoi deri te in-Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit, Avokati i Popullit intervenoi deri te in-Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit, Avokati i Popullit intervenoi deri te in-Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit, Avokati i Popullit intervenoi deri te in-Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruesit, Avokati i Popullit intervenoi deri te in-
stitucionet kompetente, nga ku vërtetoi parregullsi dhe lëshime administrative nga ana e Minis-stitucionet kompetente, nga ku vërtetoi parregullsi dhe lëshime administrative nga ana e Minis-stitucionet kompetente, nga ku vërtetoi parregullsi dhe lëshime administrative nga ana e Minis-stitucionet kompetente, nga ku vërtetoi parregullsi dhe lëshime administrative nga ana e Minis-stitucionet kompetente, nga ku vërtetoi parregullsi dhe lëshime administrative nga ana e Minis-
trisë së Punëve të Brendshme dhe IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar. Duke trisë së Punëve të Brendshme dhe IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar. Duke trisë së Punëve të Brendshme dhe IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar. Duke trisë së Punëve të Brendshme dhe IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar. Duke trisë së Punëve të Brendshme dhe IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar. Duke 
vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qendrës përsëri është shqyrtuar vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qendrës përsëri është shqyrtuar vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qendrës përsëri është shqyrtuar vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qendrës përsëri është shqyrtuar vepruar sipas rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qendrës përsëri është shqyrtuar 
rasti i parashtruesit të parashtresës si dhe dëshmitë e ofruara (vërtetim) se personi ka vend-rasti i parashtruesit të parashtresës si dhe dëshmitë e ofruara (vërtetim) se personi ka vend-rasti i parashtruesit të parashtresës si dhe dëshmitë e ofruara (vërtetim) se personi ka vend-rasti i parashtruesit të parashtresës si dhe dëshmitë e ofruara (vërtetim) se personi ka vend-rasti i parashtruesit të parashtresës si dhe dëshmitë e ofruara (vërtetim) se personi ka vend-
banim të përhershëm në RMV në 15 vitet e fundit, përpara parashtrimit të kërkesës. banim të përhershëm në RMV në 15 vitet e fundit, përpara parashtrimit të kërkesës. banim të përhershëm në RMV në 15 vitet e fundit, përpara parashtrimit të kërkesës. 

Intervenimet kontribuan që Qendra të sjelli Aktvendim pozitiv dhe personi të realizoj të Intervenimet kontribuan që Qendra të sjelli Aktvendim pozitiv dhe personi të realizoj të Intervenimet kontribuan që Qendra të sjelli Aktvendim pozitiv dhe personi të realizoj të 
drejtën e sigurimit social për personat e moshuar.drejtën e sigurimit social për personat e moshuar.drejtën e sigurimit social për personat e moshuar.

              AP. nr. 1265/20AP. nr. 1265/20AP. nr. 1265/20
Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi nëna e një të dënuarit i cili e vuan dënimin Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi nëna e një të dënuarit i cili e vuan dënimin Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi nëna e një të dënuarit i cili e vuan dënimin 

në ENK “Idrizovë” në lidhje me gjendjen e tij të përkeqësuar shëndetësore duke rekomanduar se në ENK “Idrizovë” në lidhje me gjendjen e tij të përkeqësuar shëndetësore duke rekomanduar se në ENK “Idrizovë” në lidhje me gjendjen e tij të përkeqësuar shëndetësore duke rekomanduar se 
i njëjti duhet të shfrytëzojë karrocë invalidore, ndërsa organet kompetente nuk i lejojnë ndërpre-i njëjti duhet të shfrytëzojë karrocë invalidore, ndërsa organet kompetente nuk i lejojnë ndërpre-i njëjti duhet të shfrytëzojë karrocë invalidore, ndërsa organet kompetente nuk i lejojnë ndërpre-
rjen e vuajtjes së dënimit për shkak të mjekimit. rjen e vuajtjes së dënimit për shkak të mjekimit. rjen e vuajtjes së dënimit për shkak të mjekimit. 

Në lidhje me parashtresën, Avokati i Popullit realizoi procedurë gjatë së cilës u drejtua deri Në lidhje me parashtresën, Avokati i Popullit realizoi procedurë gjatë së cilës u drejtua deri Në lidhje me parashtresën, Avokati i Popullit realizoi procedurë gjatë së cilës u drejtua deri 
te drejtori i ENK “Idrizovë” dhe deri te drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, duke te drejtori i ENK “Idrizovë” dhe deri te drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, duke te drejtori i ENK “Idrizovë” dhe deri te drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, duke 
rekomanduar që të ndërmarrin masa në suaza të kompetencave të tyre ligjore dhe personit të rekomanduar që të ndërmarrin masa në suaza të kompetencave të tyre ligjore dhe personit të rekomanduar që të ndërmarrin masa në suaza të kompetencave të tyre ligjore dhe personit të 
dënuar t`i lejohet ndërprerja e dënimit për shkak të mjekimit, duke e pasur parasysh gjendjen e dënuar t`i lejohet ndërprerja e dënimit për shkak të mjekimit, duke e pasur parasysh gjendjen e dënuar t`i lejohet ndërprerja e dënimit për shkak të mjekimit, duke e pasur parasysh gjendjen e 
rëndë shëndetësore dhe pamundësinë që të trajtohet në kushtet e burgut.   rëndë shëndetësore dhe pamundësinë që të trajtohet në kushtet e burgut.   rëndë shëndetësore dhe pamundësinë që të trajtohet në kushtet e burgut.   

Ndaj kërkesës së Avokatit të Popullit, drejtori i ENK “Idrizovë” informoi se për shkak të Ndaj kërkesës së Avokatit të Popullit, drejtori i ENK “Idrizovë” informoi se për shkak të Ndaj kërkesës së Avokatit të Popullit, drejtori i ENK “Idrizovë” informoi se për shkak të 
gjendjes së keqe shëndetësore të të burgosurit deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-gjendjes së keqe shëndetësore të të burgosurit deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-gjendjes së keqe shëndetësore të të burgosurit deri te Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksion-
eve ka dorëzuar Kërkesë për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit, dhe në mënyrë plotësuese janë eve ka dorëzuar Kërkesë për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit, dhe në mënyrë plotësuese janë eve ka dorëzuar Kërkesë për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit, dhe në mënyrë plotësuese janë 
lëshuar të dhëna për dënimin, personalitetin dhe sjelljen e personit të dënuar, si mendim për lëshuar të dhëna për dënimin, personalitetin dhe sjelljen e personit të dënuar, si mendim për lëshuar të dhëna për dënimin, personalitetin dhe sjelljen e personit të dënuar, si mendim për 
arsyeshmërinë e kërkesës për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit. arsyeshmërinë e kërkesës për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit. arsyeshmërinë e kërkesës për ndërprerjen e vuajtjes së dënimit. 

Duke vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, drejtoria e DES informoi se i njëjti Duke vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, drejtoria e DES informoi se i njëjti Duke vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, drejtoria e DES informoi se i njëjti 
është pranuar dhe personit të dënuar i është lejuar ndërprerja e vuajtjes së dënimit në afat prej është pranuar dhe personit të dënuar i është lejuar ndërprerja e vuajtjes së dënimit në afat prej është pranuar dhe personit të dënuar i është lejuar ndërprerja e vuajtjes së dënimit në afat prej 
30 ditëve. 30 ditëve. 30 ditëve. 
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AVOKATI I POPULLIT

              AP. nr. 2195/20
Qytetari P.P. nga Shkupi, parashtroi parashtresë sepse të njëjtit për borxhin, respektivisht Qytetari P.P. nga Shkupi, parashtroi parashtresë sepse të njëjtit për borxhin, respektivisht Qytetari P.P. nga Shkupi, parashtroi parashtresë sepse të njëjtit për borxhin, respektivisht 

për tatimin mbi pronën, përmes ndalesës për shfrytëzimin e mjeteve, nga Qyteti i Shkupit i është për tatimin mbi pronën, përmes ndalesës për shfrytëzimin e mjeteve, nga Qyteti i Shkupit i është për tatimin mbi pronën, përmes ndalesës për shfrytëzimin e mjeteve, nga Qyteti i Shkupit i është 
bllokuar e gjithë shuma, e cila ka të bëjë me të drejtën e mbrojtjes sociale (ndihmë e garantuar bllokuar e gjithë shuma, e cila ka të bëjë me të drejtën e mbrojtjes sociale (ndihmë e garantuar bllokuar e gjithë shuma, e cila ka të bëjë me të drejtën e mbrojtjes sociale (ndihmë e garantuar 
minimale për 3 anëtarë të familjes, në shumën e 7.660,oo denarëve), që e pranon në llogarinë minimale për 3 anëtarë të familjes, në shumën e 7.660,oo denarëve), që e pranon në llogarinë minimale për 3 anëtarë të familjes, në shumën e 7.660,oo denarëve), që e pranon në llogarinë 
bankare, me të cilën, një kohë të gjatë ka mbetur pa mjete themelore për ekzistencë.bankare, me të cilën, një kohë të gjatë ka mbetur pa mjete themelore për ekzistencë.bankare, me të cilën, një kohë të gjatë ka mbetur pa mjete themelore për ekzistencë.

Avokati i Popullit konstatoi se mënyra e këtillë e ekzekutimit është në kundërshtim me dis-Avokati i Popullit konstatoi se mënyra e këtillë e ekzekutimit është në kundërshtim me dis-Avokati i Popullit konstatoi se mënyra e këtillë e ekzekutimit është në kundërshtim me dis-
pozitat e Ligjit për tatim mbi pronën, në pajtim me të cilat në procedurë për pagesë me forcë të pozitat e Ligjit për tatim mbi pronën, në pajtim me të cilat në procedurë për pagesë me forcë të pozitat e Ligjit për tatim mbi pronën, në pajtim me të cilat në procedurë për pagesë me forcë të 
tatimit mbi pronën, është patjetër të merren parasysh kufi zimet e ndryshme, në të cilën është tatimit mbi pronën, është patjetër të merren parasysh kufi zimet e ndryshme, në të cilën është tatimit mbi pronën, është patjetër të merren parasysh kufi zimet e ndryshme, në të cilën është 
edhe kufi zimi se pagesa me forcë e borxhit tatimor kryhet nga e gjithë prona, të ardhurat dhe edhe kufi zimi se pagesa me forcë e borxhit tatimor kryhet nga e gjithë prona, të ardhurat dhe edhe kufi zimi se pagesa me forcë e borxhit tatimor kryhet nga e gjithë prona, të ardhurat dhe 
kërkesat e obliguesit tatimor, përveç shtesat fëmijërore si dhe të ardhurat tjera që kanë të bëjnë kërkesat e obliguesit tatimor, përveç shtesat fëmijërore si dhe të ardhurat tjera që kanë të bëjnë kërkesat e obliguesit tatimor, përveç shtesat fëmijërore si dhe të ardhurat tjera që kanë të bëjnë 
me mbrojtjen sociale, dhe dy të tretat nga neto të ardhurat si dhe të ardhurat e sigurimit so-me mbrojtjen sociale, dhe dy të tretat nga neto të ardhurat si dhe të ardhurat e sigurimit so-me mbrojtjen sociale, dhe dy të tretat nga neto të ardhurat si dhe të ardhurat e sigurimit so-
cial. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit deri te Qyteti i Shkupit, dër-Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit deri te Qyteti i Shkupit, dër-Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë, Avokati i Popullit deri te Qyteti i Shkupit, dër-
goi rekomandim që menjëherë të ndërmerren veprime për debllokimin e llogarisë bankare të goi rekomandim që menjëherë të ndërmerren veprime për debllokimin e llogarisë bankare të goi rekomandim që menjëherë të ndërmerren veprime për debllokimin e llogarisë bankare të 
qytetarit në fjalë, pagesa me forcë e borxhit në fjalë të realizohet duke respektuar dispozitat e qytetarit në fjalë, pagesa me forcë e borxhit në fjalë të realizohet duke respektuar dispozitat e qytetarit në fjalë, pagesa me forcë e borxhit në fjalë të realizohet duke respektuar dispozitat e 
kufi zimeve për ekzekutimin e paraparë me nenin 57 të Ligjit për Tatime mbi Pronën dhe nëse në kufi zimeve për ekzekutimin e paraparë me nenin 57 të Ligjit për Tatime mbi Pronën dhe nëse në kufi zimeve për ekzekutimin e paraparë me nenin 57 të Ligjit për Tatime mbi Pronën dhe nëse në 
ndërkohë i janë marrë mjetet, të cilat janë të ardhura nga mbrojtja sociale, të njëjtat duhet t`i ndërkohë i janë marrë mjetet, të cilat janë të ardhura nga mbrojtja sociale, të njëjtat duhet t`i ndërkohë i janë marrë mjetet, të cilat janë të ardhura nga mbrojtja sociale, të njëjtat duhet t`i 
kthehen. 

              AP. nr. 1387/20
Pranë Avokatit të Popullit zhvillohej procedurë në lidhje me parashtresën e parashtruar nga Pranë Avokatit të Popullit zhvillohej procedurë në lidhje me parashtresën e parashtruar nga Pranë Avokatit të Popullit zhvillohej procedurë në lidhje me parashtresën e parashtruar nga 

grupi e 30 personave të dënuar – qytetarë të jashtëm të cilët e vuajnë dënimin me burg në ENK grupi e 30 personave të dënuar – qytetarë të jashtëm të cilët e vuajnë dënimin me burg në ENK grupi e 30 personave të dënuar – qytetarë të jashtëm të cilët e vuajnë dënimin me burg në ENK 
Burgu i Kumanovës, për shkak të kushteve jo adekuate të vendosjes si dhe pamundësisë që t’i Burgu i Kumanovës, për shkak të kushteve jo adekuate të vendosjes si dhe pamundësisë që t’i Burgu i Kumanovës, për shkak të kushteve jo adekuate të vendosjes si dhe pamundësisë që t’i 
realizojnë të drejtat e tyre. Në rastin konkret bëhet fjalë për pakënaqësinë e personave të dënuar realizojnë të drejtat e tyre. Në rastin konkret bëhet fjalë për pakënaqësinë e personave të dënuar realizojnë të drejtat e tyre. Në rastin konkret bëhet fjalë për pakënaqësinë e personave të dënuar 
si shkak i kushteve të këqija në burg, përkatësisht për shkak të asaj se nuk kanë ujë nëpër dho-si shkak i kushteve të këqija në burg, përkatësisht për shkak të asaj se nuk kanë ujë nëpër dho-si shkak i kushteve të këqija në burg, përkatësisht për shkak të asaj se nuk kanë ujë nëpër dho-
ma, shëtitore jo adekuate, ushqim jo kualitativ, përkatësisht sasi të pa mjaftueshme të ushqimit ma, shëtitore jo adekuate, ushqim jo kualitativ, përkatësisht sasi të pa mjaftueshme të ushqimit ma, shëtitore jo adekuate, ushqim jo kualitativ, përkatësisht sasi të pa mjaftueshme të ushqimit 
si dhe mos dhënia e pemëve dhe perimeve të freskëta rregullisht, mospasja e kushteve për sport si dhe mos dhënia e pemëve dhe perimeve të freskëta rregullisht, mospasja e kushteve për sport si dhe mos dhënia e pemëve dhe perimeve të freskëta rregullisht, mospasja e kushteve për sport 
dhe aktivitete të lira, si dhe për shkak të asaj se nuk janë të angazhuar me punë.dhe aktivitete të lira, si dhe për shkak të asaj se nuk janë të angazhuar me punë.dhe aktivitete të lira, si dhe për shkak të asaj se nuk janë të angazhuar me punë.

Gjatë veprimit sipas parashtresës Avokati i Popullit ndërmori veprime në përputhje me Gjatë veprimit sipas parashtresës Avokati i Popullit ndërmori veprime në përputhje me Gjatë veprimit sipas parashtresës Avokati i Popullit ndërmori veprime në përputhje me Gjatë veprimit sipas parashtresës Avokati i Popullit ndërmori veprime në përputhje me Gjatë veprimit sipas parashtresës Avokati i Popullit ndërmori veprime në përputhje me 
kompetencat e tij kundër drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, të njëjtit i është kompetencat e tij kundër drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, të njëjtit i është kompetencat e tij kundër drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, të njëjtit i është kompetencat e tij kundër drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, të njëjtit i është kompetencat e tij kundër drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, të njëjtit i është 
dorëzuar Rekomandim me qëllim që të mënjanohen parregullsitë e potencuara për shkak të kri-dorëzuar Rekomandim me qëllim që të mënjanohen parregullsitë e potencuara për shkak të kri-dorëzuar Rekomandim me qëllim që të mënjanohen parregullsitë e potencuara për shkak të kri-dorëzuar Rekomandim me qëllim që të mënjanohen parregullsitë e potencuara për shkak të kri-dorëzuar Rekomandim me qëllim që të mënjanohen parregullsitë e potencuara për shkak të kri-
jimit të kushteve që personat e dënuar pa pengesa ti realizojnë të drejtat e tyre, përkatësisht jimit të kushteve që personat e dënuar pa pengesa ti realizojnë të drejtat e tyre, përkatësisht jimit të kushteve që personat e dënuar pa pengesa ti realizojnë të drejtat e tyre, përkatësisht jimit të kushteve që personat e dënuar pa pengesa ti realizojnë të drejtat e tyre, përkatësisht jimit të kushteve që personat e dënuar pa pengesa ti realizojnë të drejtat e tyre, përkatësisht 
personat e dënuar, personat shtetas të huaj të trajtohen duke i respektuar të drejtat e tyre të personat e dënuar, personat shtetas të huaj të trajtohen duke i respektuar të drejtat e tyre të personat e dënuar, personat shtetas të huaj të trajtohen duke i respektuar të drejtat e tyre të personat e dënuar, personat shtetas të huaj të trajtohen duke i respektuar të drejtat e tyre të personat e dënuar, personat shtetas të huaj të trajtohen duke i respektuar të drejtat e tyre të 
njeriut, gjatë të cilave të kenë kujdes për gjendjen dhe nevojat e tyre individuale.  njeriut, gjatë të cilave të kenë kujdes për gjendjen dhe nevojat e tyre individuale.  njeriut, gjatë të cilave të kenë kujdes për gjendjen dhe nevojat e tyre individuale.  

Pasi nga ana e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve në afatin e dhënë nuk Pasi nga ana e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve në afatin e dhënë nuk Pasi nga ana e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve në afatin e dhënë nuk Pasi nga ana e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve në afatin e dhënë nuk Pasi nga ana e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutim të Sanksioneve në afatin e dhënë nuk 
ishte vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, por as edhe pas urgjencës së dorëzuar, ishte vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, por as edhe pas urgjencës së dorëzuar, ishte vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, por as edhe pas urgjencës së dorëzuar, ishte vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, por as edhe pas urgjencës së dorëzuar, ishte vepruar sipas rekomandimit të Avokatit të Popullit, por as edhe pas urgjencës së dorëzuar, 
më pastaj edhe pas urgjencës së dytë ndaj të cilës gjithashtu në afatin e dhënë nuk u përgjigjën, më pastaj edhe pas urgjencës së dytë ndaj të cilës gjithashtu në afatin e dhënë nuk u përgjigjën, më pastaj edhe pas urgjencës së dytë ndaj të cilës gjithashtu në afatin e dhënë nuk u përgjigjën, më pastaj edhe pas urgjencës së dytë ndaj të cilës gjithashtu në afatin e dhënë nuk u përgjigjën, më pastaj edhe pas urgjencës së dytë ndaj të cilës gjithashtu në afatin e dhënë nuk u përgjigjën, 
Avokati i Popullit deri te ministri i Drejtësisë dërgoi Informatë në lidhje me rastin konkret dhe Avokati i Popullit deri te ministri i Drejtësisë dërgoi Informatë në lidhje me rastin konkret dhe Avokati i Popullit deri te ministri i Drejtësisë dërgoi Informatë në lidhje me rastin konkret dhe Avokati i Popullit deri te ministri i Drejtësisë dërgoi Informatë në lidhje me rastin konkret dhe Avokati i Popullit deri te ministri i Drejtësisë dërgoi Informatë në lidhje me rastin konkret dhe 
kërkoi nga ministri të ndërmerr masa me qëllim që të veprohet sipas parashtresave të Avokatit kërkoi nga ministri të ndërmerr masa me qëllim që të veprohet sipas parashtresave të Avokatit kërkoi nga ministri të ndërmerr masa me qëllim që të veprohet sipas parashtresave të Avokatit kërkoi nga ministri të ndërmerr masa me qëllim që të veprohet sipas parashtresave të Avokatit kërkoi nga ministri të ndërmerr masa me qëllim që të veprohet sipas parashtresave të Avokatit 
të Popullit, e gjitha në drejtim të realizimit të të drejtave të grupit të të burgosurve, qytetarë të të Popullit, e gjitha në drejtim të realizimit të të drejtave të grupit të të burgosurve, qytetarë të të Popullit, e gjitha në drejtim të realizimit të të drejtave të grupit të të burgosurve, qytetarë të të Popullit, e gjitha në drejtim të realizimit të të drejtave të grupit të të burgosurve, qytetarë të të Popullit, e gjitha në drejtim të realizimit të të drejtave të grupit të të burgosurve, qytetarë të 
huaj, të cilët e vuajnë dënimin me burg në ENK Burgu – Kumanovë.huaj, të cilët e vuajnë dënimin me burg në ENK Burgu – Kumanovë.huaj, të cilët e vuajnë dënimin me burg në ENK Burgu – Kumanovë.

Në ndërkohë nga ENK Burgu – Kumanovë personat e dënuar-qytetarë të huaj ishin zhven-Në ndërkohë nga ENK Burgu – Kumanovë personat e dënuar-qytetarë të huaj ishin zhven-Në ndërkohë nga ENK Burgu – Kumanovë personat e dënuar-qytetarë të huaj ishin zhven-
dosur në ENK Idrizovë, që të vazhdojnë me vuajtjen e dënimeve me burg.dosur në ENK Idrizovë, që të vazhdojnë me vuajtjen e dënimeve me burg.dosur në ENK Idrizovë, që të vazhdojnë me vuajtjen e dënimeve me burg.
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                                          AP. nr. 809/20
Një qytetar nga Manastiri, paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën kërkoi Një qytetar nga Manastiri, paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën kërkoi Një qytetar nga Manastiri, paraqiti parashtresë deri te Avokati i Popullit në të cilën kërkoi 

intervenim kundër Ministrisë së Financave – Departamenti Thesarit për shkak të pagesës së dy-intervenim kundër Ministrisë së Financave – Departamenti Thesarit për shkak të pagesës së dy-intervenim kundër Ministrisë së Financave – Departamenti Thesarit për shkak të pagesës së dy-
fi shtë të borxhit-gjobës. fi shtë të borxhit-gjobës. fi shtë të borxhit-gjobës. 

Avokati i Popullit konstatoi se Departamenti i Thesarit ka kryer pagesë të dyfi shtë të borx-Avokati i Popullit konstatoi se Departamenti i Thesarit ka kryer pagesë të dyfi shtë të borx-Avokati i Popullit konstatoi se Departamenti i Thesarit ka kryer pagesë të dyfi shtë të borx-
hit në mënyrën ku nga rroga e tij ka ndalur 1/3, edhe pse qytetari, gjobën në fjalë, e ka pasur hit në mënyrën ku nga rroga e tij ka ndalur 1/3, edhe pse qytetari, gjobën në fjalë, e ka pasur hit në mënyrën ku nga rroga e tij ka ndalur 1/3, edhe pse qytetari, gjobën në fjalë, e ka pasur 
të paguar, dhe për këtë deri te organi ka lëshuar shkresë me të cilën kërkoi shumën e ndaluar të paguar, dhe për këtë deri te organi ka lëshuar shkresë me të cilën kërkoi shumën e ndaluar të paguar, dhe për këtë deri te organi ka lëshuar shkresë me të cilën kërkoi shumën e ndaluar 
gabimisht nga rroga menjëherë ta kthejë në llogarinë bankare të parashtruesit. gabimisht nga rroga menjëherë ta kthejë në llogarinë bankare të parashtruesit. gabimisht nga rroga menjëherë ta kthejë në llogarinë bankare të parashtruesit. 

Ministria e Financave- Departamenti i Thesarit e njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar Ministria e Financave- Departamenti i Thesarit e njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar Ministria e Financave- Departamenti i Thesarit e njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar 
sipas kërkesës së tij dhe miratoi Aktvendim me të cilin e realizoi kthimin e mjeteve në para, me sipas kërkesës së tij dhe miratoi Aktvendim me të cilin e realizoi kthimin e mjeteve në para, me sipas kërkesës së tij dhe miratoi Aktvendim me të cilin e realizoi kthimin e mjeteve në para, me 
çka parashtruesi i parashtresës pas intervenimit të Avokatit të Popullit e realizoi të drejtën e tij.çka parashtruesi i parashtresës pas intervenimit të Avokatit të Popullit e realizoi të drejtën e tij.çka parashtruesi i parashtresës pas intervenimit të Avokatit të Popullit e realizoi të drejtën e tij.

              AP. nr. 1833/20AP. nr. 1833/20AP. nr. 1833/20
Qytetari nga Shkupi u drejtua me parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi Qytetari nga Shkupi u drejtua me parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi Qytetari nga Shkupi u drejtua me parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi Qytetari nga Shkupi u drejtua me parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi Qytetari nga Shkupi u drejtua me parashtresë në të cilën shprehu pakënaqësi nga veprimi 

i IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në Kumanovë.i IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në Kumanovë.i IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në Kumanovë.i IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në Kumanovë.i IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale në Kumanovë.
Në parashtresë ishte potencuar se gjatë orvatjes që të ketë qasje deri te dokumentacioni Në parashtresë ishte potencuar se gjatë orvatjes që të ketë qasje deri te dokumentacioni Në parashtresë ishte potencuar se gjatë orvatjes që të ketë qasje deri te dokumentacioni Në parashtresë ishte potencuar se gjatë orvatjes që të ketë qasje deri te dokumentacioni 

i cili ka të bëjë me djalin e tij, nga ana e Qendrës ka qenë i refuzuar pa arsyetim dhe pa akt të i cili ka të bëjë me djalin e tij, nga ana e Qendrës ka qenë i refuzuar pa arsyetim dhe pa akt të i cili ka të bëjë me djalin e tij, nga ana e Qendrës ka qenë i refuzuar pa arsyetim dhe pa akt të i cili ka të bëjë me djalin e tij, nga ana e Qendrës ka qenë i refuzuar pa arsyetim dhe pa akt të i cili ka të bëjë me djalin e tij, nga ana e Qendrës ka qenë i refuzuar pa arsyetim dhe pa akt të 
plotfuqishëm të përgatitur nga ana e Qendrës. plotfuqishëm të përgatitur nga ana e Qendrës. plotfuqishëm të përgatitur nga ana e Qendrës. plotfuqishëm të përgatitur nga ana e Qendrës. plotfuqishëm të përgatitur nga ana e Qendrës. 

Avokati i Popullit e shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar nga ana e parashtruesit dhe Avokati i Popullit e shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar nga ana e parashtruesit dhe Avokati i Popullit e shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar nga ana e parashtruesit dhe 
vlerësoi se nevojitet që të vizitohet Qendra në Kumanovë. Gjatë vizitës ishte biseduar se anëtarët vlerësoi se nevojitet që të vizitohet Qendra në Kumanovë. Gjatë vizitës ishte biseduar se anëtarët vlerësoi se nevojitet që të vizitohet Qendra në Kumanovë. Gjatë vizitës ishte biseduar se anëtarët 
e ekipit profesional, të cilëve u është rekomanduar se secila palë në procedurë ka të drejtë të ketë e ekipit profesional, të cilëve u është rekomanduar se secila palë në procedurë ka të drejtë të ketë e ekipit profesional, të cilëve u është rekomanduar se secila palë në procedurë ka të drejtë të ketë 
qasje në shkresat e lëndës, në përputhje me Ligjin për Procedurë të Përgjithshme Administrative, qasje në shkresat e lëndës, në përputhje me Ligjin për Procedurë të Përgjithshme Administrative, qasje në shkresat e lëndës, në përputhje me Ligjin për Procedurë të Përgjithshme Administrative, 
dhe nëse organi mendon se ka kufi zim ose mbrojtje të ndonjë interesi dhe për këtë shkak nuk dhe nëse organi mendon se ka kufi zim ose mbrojtje të ndonjë interesi dhe për këtë shkak nuk dhe nëse organi mendon se ka kufi zim ose mbrojtje të ndonjë interesi dhe për këtë shkak nuk 
mund të lejoj mbikëqyrje, obligohet menjëherë të sjell aktvendim sipas kërkesës së parashtruar, mund të lejoj mbikëqyrje, obligohet menjëherë të sjell aktvendim sipas kërkesës së parashtruar, mund të lejoj mbikëqyrje, obligohet menjëherë të sjell aktvendim sipas kërkesës së parashtruar, 
me qëllim që pala ta mbrojë të drejtën e tij përpara organit të shkallës së dytë. me qëllim që pala ta mbrojë të drejtën e tij përpara organit të shkallës së dytë. me qëllim që pala ta mbrojë të drejtën e tij përpara organit të shkallës së dytë. 

Anëtarët e ekipit profesional e pranuan rekomandimin e Avokatit të Popullit, ndërsa parash-Anëtarët e ekipit profesional e pranuan rekomandimin e Avokatit të Popullit, ndërsa parash-Anëtarët e ekipit profesional e pranuan rekomandimin e Avokatit të Popullit, ndërsa parash-
truesi është këshilluar që ta vazhdojë procedurën me dorëzimin e kërkesës me qëllim që Qendra truesi është këshilluar që ta vazhdojë procedurën me dorëzimin e kërkesës me qëllim që Qendra truesi është këshilluar që ta vazhdojë procedurën me dorëzimin e kërkesës me qëllim që Qendra 
t`ia sigurojë dokumentet e nevojshme në lidhje me gjendjen e fëmijës së tij.  t`ia sigurojë dokumentet e nevojshme në lidhje me gjendjen e fëmijës së tij.  t`ia sigurojë dokumentet e nevojshme në lidhje me gjendjen e fëmijës së tij.  

              AP. nr. 969/20
I punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme kërkoi mbrojtjen e të drejtave nga fusha 

e marrëdhënies së punës, për të cilën konsideronte se i shkelen të drejtat me aktvendimin e 
miratuar nga punëdhënësi i tij që i njëjti të sistemohet dhe t’i kryej obligimet në vendin e punës 
që është në largësi nga vendi i ku jeton rreth 90km edhe atë pa mbulesën e harxhimeve të ud-
hëtimit.  

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit dy herë nga Ministria e Punëve të Brend-Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit dy herë nga Ministria e Punëve të Brend-Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit dy herë nga Ministria e Punëve të Brend-
shme kërkoi informata me shkrim si dhe shpjegime se në cilën bazë juridike është parashikuar shme kërkoi informata me shkrim si dhe shpjegime se në cilën bazë juridike është parashikuar shme kërkoi informata me shkrim si dhe shpjegime se në cilën bazë juridike është parashikuar 
me Marrëveshjen Kolektive të Ministrisë, realizimi i sistematizimit, duke rekomanduar se gjatë me Marrëveshjen Kolektive të Ministrisë, realizimi i sistematizimit, duke rekomanduar se gjatë me Marrëveshjen Kolektive të Ministrisë, realizimi i sistematizimit, duke rekomanduar se gjatë 
sistematizimit duhet të respektohen të gjitha kushtet e parapara me Marrëveshjen Kolektive të sistematizimit duhet të respektohen të gjitha kushtet e parapara me Marrëveshjen Kolektive të sistematizimit duhet të respektohen të gjitha kushtet e parapara me Marrëveshjen Kolektive të 
parapara për sistematizimin e të punësuarve në Ministri, si dhe të sigurohen edhe të gjitha të parapara për sistematizimin e të punësuarve në Ministri, si dhe të sigurohen edhe të gjitha të parapara për sistematizimin e të punësuarve në Ministri, si dhe të sigurohen edhe të gjitha të 
drejtat e parapara të punëtorit.   drejtat e parapara të punëtorit.   drejtat e parapara të punëtorit.   

Ministria nuk e dërgoi informatën e kërkuar deri te Avokati i Popullit, por sipas informatës Ministria nuk e dërgoi informatën e kërkuar deri te Avokati i Popullit, por sipas informatës Ministria nuk e dërgoi informatën e kërkuar deri te Avokati i Popullit, por sipas informatës 
së pranuar nga parashtruesi i parashtresës, përsëri, pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Min-së pranuar nga parashtruesi i parashtresës, përsëri, pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Min-së pranuar nga parashtruesi i parashtresës, përsëri, pas intervenimit të Avokatit të Popullit, Min-
istria e rishqyrtoi vendimin e saj për sistematizim dhe solli vendim të ri me të cilin punëtorin e istria e rishqyrtoi vendimin e saj për sistematizim dhe solli vendim të ri me të cilin punëtorin e istria e rishqyrtoi vendimin e saj për sistematizim dhe solli vendim të ri me të cilin punëtorin e istria e rishqyrtoi vendimin e saj për sistematizim dhe solli vendim të ri me të cilin punëtorin e istria e rishqyrtoi vendimin e saj për sistematizim dhe solli vendim të ri me të cilin punëtorin e 
sistematizoi në vendin e punës në afërsi të vendbanimit të tij. sistematizoi në vendin e punës në afërsi të vendbanimit të tij. sistematizoi në vendin e punës në afërsi të vendbanimit të tij. sistematizoi në vendin e punës në afërsi të vendbanimit të tij. sistematizoi në vendin e punës në afërsi të vendbanimit të tij. 



94

AVOKATI I POPULLIT

              AP. nr. 2071/20
Deri te Avokati i Popullit me parashtresë 

u drejtua dhe kërkoi mbrojtje një person i cili u drejtua dhe kërkoi mbrojtje një person i cili 
më shumë se 3 (tre) vjet nuk ka mundur të më shumë se 3 (tre) vjet nuk ka mundur të më shumë se 3 (tre) vjet nuk ka mundur të 
marrë informata për procedurën e falimen-marrë informata për procedurën e falimen-marrë informata për procedurën e falimen-
timit për RZh Famord ShA Shkup, në proce-timit për RZh Famord ShA Shkup, në proce-timit për RZh Famord ShA Shkup, në proce-
durën e përmendur i njëjti ka pasur kërkesë durën e përmendur i njëjti ka pasur kërkesë durën e përmendur i njëjti ka pasur kërkesë 
në të holla. 

Avokati i Popullit për shkak të mbro-Avokati i Popullit për shkak të mbro-Avokati i Popullit për shkak të mbro-
jtjes së të drejtave të parashtruesit të par-jtjes së të drejtave të parashtruesit të par-jtjes së të drejtave të parashtruesit të par-
ashtresës, në suaza të kompetencave të tij u ashtresës, në suaza të kompetencave të tij u ashtresës, në suaza të kompetencave të tij u 
drejtua deri te udhëheqësi i procedurës së fal-drejtua deri te udhëheqësi i procedurës së fal-drejtua deri te udhëheqësi i procedurës së fal-
imentimit i caktuar të udhëheqë procedurën imentimit i caktuar të udhëheqë procedurën imentimit i caktuar të udhëheqë procedurën 
për shoqërinë e përmendur dhe kërkoi infor-për shoqërinë e përmendur dhe kërkoi infor-për shoqërinë e përmendur dhe kërkoi infor-
mata të detajuara në lidhje me udhëheqjen e 
procedurës, si do të mundet parashtruesi të 
realizojë të drejtat e tij.  

Udhëheqësi i procedurës së falimentim-
it në afatin e caktuar veproi sipas kërkesës 
së Avokatit të Popullit dhe dorëzoi përgjigje, 
dhe pas intervenimit të këtillë si dhe infor-
matave të siguruara për të njëjtën ishte in-
formuar edhe parashtruesi i parashtresës, i 
cili shprehu kënaqësi për veprimin e shpejtë 
dhe efi kas të Avokatit të Popullit si dhe reali-
zimin e të drejtës së tij, përkatësisht marrjen 
e informatave të kërkuara përmes të cilave do 
ta realizoj të drejtën e tij si kreditor në proce-
durën e falimentimit. 

              AP. nr. 1736/20AP. nr. 1736/20AP. nr. 1736/20
Për shkak të kalimit të një kohe më të Për shkak të kalimit të një kohe më të Për shkak të kalimit të një kohe më të 

gjatë që nuk është vepruar sipas vendimit gjatë që nuk është vepruar sipas vendimit gjatë që nuk është vepruar sipas vendimit 
gjyqësor nga Këshilli Udhëheqës i Fondit për gjyqësor nga Këshilli Udhëheqës i Fondit për gjyqësor nga Këshilli Udhëheqës i Fondit për 
Sigurim Shëndetësor, një qytetare parashtroi Sigurim Shëndetësor, një qytetare parashtroi Sigurim Shëndetësor, një qytetare parashtroi 
parashtresë duke potencuar se padia e saj parashtresë duke potencuar se padia e saj parashtresë duke potencuar se padia e saj 
është pranuar dhe lënda është kthyer për riv-është pranuar dhe lënda është kthyer për riv-është pranuar dhe lënda është kthyer për riv-
endosje. 

Avokati i Popullit duke vepruar, sugjeroi 
se nevojitet që të zbatohet vendimi gjyqësor 
dhe parashtruesja e kërkesës të thirret nga 
ana e Fondit.

Duke vepruar sipas kërkesës së Avokatit 
të Popullit, Fondi njoftoi se për të vepruar të Popullit, Fondi njoftoi se për të vepruar të Popullit, Fondi njoftoi se për të vepruar 
sipas vendimit të Gjykatës do ta ftojë parash-sipas vendimit të Gjykatës do ta ftojë parash-sipas vendimit të Gjykatës do ta ftojë parash-
truesen në takim me qëllim që të dorëzohet truesen në takim me qëllim që të dorëzohet truesen në takim me qëllim që të dorëzohet 
dokumentacion i ri, sepse  dokumentacioni i dokumentacion i ri, sepse  dokumentacioni i dokumentacion i ri, sepse  dokumentacioni i 
mëparshëm ka qenë me afat prej 6 muajve.mëparshëm ka qenë me afat prej 6 muajve.mëparshëm ka qenë me afat prej 6 muajve.

Këtë e konfi rmoi edhe parashtruesja, Këtë e konfi rmoi edhe parashtruesja, Këtë e konfi rmoi edhe parashtruesja, 
e cila informoi se e ka pranuar kërkesën për e cila informoi se e ka pranuar kërkesën për e cila informoi se e ka pranuar kërkesën për 
takim në Fond dhe se do ta dorëzojë doku-takim në Fond dhe se do ta dorëzojë doku-takim në Fond dhe se do ta dorëzojë doku-
mentacion e ri me qëllim që ta realizojë të mentacion e ri me qëllim që ta realizojë të mentacion e ri me qëllim që ta realizojë të 
drejtën e saj. 

              AP. nr. 1185/20
Avokati i Popullit veproi sipas parash-

tresës së qytetarit P.T. nga Manastiri, në të tresës së qytetarit P.T. nga Manastiri, në të 
cilën kërkonte përshpejtimin e procedurës si cilën kërkonte përshpejtimin e procedurës si cilën kërkonte përshpejtimin e procedurës si 
dhe informacionin për rezultatin e lëndës së dhe informacionin për rezultatin e lëndës së dhe informacionin për rezultatin e lëndës së 
formuar pranë Prokurorisë Themelore Publike formuar pranë Prokurorisë Themelore Publike formuar pranë Prokurorisë Themelore Publike 
në Manastir, në të cilën ka qenë si i pande-në Manastir, në të cilën ka qenë si i pande-në Manastir, në të cilën ka qenë si i pande-
hur, informacionin nuk ka mundur ta marrë hur, informacionin nuk ka mundur ta marrë hur, informacionin nuk ka mundur ta marrë 
për një periudhë prej një viti.për një periudhë prej një viti.për një periudhë prej një viti.

Pas veprimeve të ndërmarra sipas par-Pas veprimeve të ndërmarra sipas par-Pas veprimeve të ndërmarra sipas par-
ashtresës kundër PTHP Manastir, Avokati ashtresës kundër PTHP Manastir, Avokati ashtresës kundër PTHP Manastir, Avokati ashtresës kundër PTHP Manastir, Avokati ashtresës kundër PTHP Manastir, Avokati 
i Popullit i siguroi të gjitha informatat dhe i Popullit i siguroi të gjitha informatat dhe i Popullit i siguroi të gjitha informatat dhe i Popullit i siguroi të gjitha informatat dhe i Popullit i siguroi të gjitha informatat dhe 
e njoftoi parashtruesin e parashtresës për e njoftoi parashtruesin e parashtresës për e njoftoi parashtruesin e parashtresës për e njoftoi parashtruesin e parashtresës për e njoftoi parashtruesin e parashtresës për 
rrjedhën dhe në cilën fazë është lënda. Më rrjedhën dhe në cilën fazë është lënda. Më rrjedhën dhe në cilën fazë është lënda. Më rrjedhën dhe në cilën fazë është lënda. Më rrjedhën dhe në cilën fazë është lënda. Më 
saktësisht, e informoi se në prokurori është saktësisht, e informoi se në prokurori është saktësisht, e informoi se në prokurori është saktësisht, e informoi se në prokurori është saktësisht, e informoi se në prokurori është 
formuar lëndë kundër parashtruesit të par-formuar lëndë kundër parashtruesit të par-formuar lëndë kundër parashtruesit të par-formuar lëndë kundër parashtruesit të par-formuar lëndë kundër parashtruesit të par-
ashtresës. Pas kallëzimit penal të të dëmtu-ashtresës. Pas kallëzimit penal të të dëmtu-ashtresës. Pas kallëzimit penal të të dëmtu-ashtresës. Pas kallëzimit penal të të dëmtu-ashtresës. Pas kallëzimit penal të të dëmtu-
arve në veprën penale, PTHP Manastir miratoi arve në veprën penale, PTHP Manastir miratoi arve në veprën penale, PTHP Manastir miratoi arve në veprën penale, PTHP Manastir miratoi arve në veprën penale, PTHP Manastir miratoi 
Aktvendim me të cilin hidhet poshtë kallëzimi Aktvendim me të cilin hidhet poshtë kallëzimi Aktvendim me të cilin hidhet poshtë kallëzimi Aktvendim me të cilin hidhet poshtë kallëzimi Aktvendim me të cilin hidhet poshtë kallëzimi 
penal, sepse vepra penale nuk është vepër penal, sepse vepra penale nuk është vepër penal, sepse vepra penale nuk është vepër penal, sepse vepra penale nuk është vepër penal, sepse vepra penale nuk është vepër 
penale për të cilën ndiqet  sipas detyrës zyr-penale për të cilën ndiqet  sipas detyrës zyr-penale për të cilën ndiqet  sipas detyrës zyr-penale për të cilën ndiqet  sipas detyrës zyr-penale për të cilën ndiqet  sipas detyrës zyr-
tare.

              AP. nr. 2287/20
Deri te Avokati i Popullit është parash-

truar parashtresë në të cilën parashtruesi 
konstatoi zvarritje të procedurës, gati tre 
muaj, ndaj kërkesës së tij për njohjen e të 
drejtës së pensionit të pleqërisë.    

Pas intervenimit të Avokatit të Popul-
lit nga ana e FPIOM-të menjëherë është mi-
ratuar Aktvendim për njohjen e të drejtës së 
pensionit të moshës dhe i njëjti është dërguar 
në adresën ku banon parashtruesi i parash-
tresës. Avokati i Popullit e njoftoi parash-
truesin e parashtresës që pas pranimit të Ak-
tvendimit nevojitet që me Aktvendimin dhe 
Vërtetimin e dorëzuar si shtojcë të paraqitet 
deri te banka që të paraqes në cilën llogari 
bankare Fondi të realizoj pagesën e pensionit.           
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                                          AP. nr. 1375/20
Në lidhje me parashtresën e parashtruar në të cilën qytetari kërkoi përshpejtimin e pro-Në lidhje me parashtresën e parashtruar në të cilën qytetari kërkoi përshpejtimin e pro-Në lidhje me parashtresën e parashtruar në të cilën qytetari kërkoi përshpejtimin e pro-

cedurës për denacionalizim e cila udhëhiqet gati 16 vjet të plota, Avokati i Popullit në fi llim u cedurës për denacionalizim e cila udhëhiqet gati 16 vjet të plota, Avokati i Popullit në fi llim u cedurës për denacionalizim e cila udhëhiqet gati 16 vjet të plota, Avokati i Popullit në fi llim u 
drejtua deri te Gjykata Administrative ku sipas pretendimeve nga parashtresa, është udhëhequr drejtua deri te Gjykata Administrative ku sipas pretendimeve nga parashtresa, është udhëhequr drejtua deri te Gjykata Administrative ku sipas pretendimeve nga parashtresa, është udhëhequr 
kontesti administrativ. Pas përgjigjes së pranuar nga Gjykata Administrative e RMV-të është kontesti administrativ. Pas përgjigjes së pranuar nga Gjykata Administrative e RMV-të është kontesti administrativ. Pas përgjigjes së pranuar nga Gjykata Administrative e RMV-të është 
konstatuar se Gjykata ka miratuar Aktgjykim që në muajin janar, 2015, Avokati i Popullit e vazh-konstatuar se Gjykata ka miratuar Aktgjykim që në muajin janar, 2015, Avokati i Popullit e vazh-konstatuar se Gjykata ka miratuar Aktgjykim që në muajin janar, 2015, Avokati i Popullit e vazh-
doi procedurën kundër Komisionit për Denacionalizim në Manastir prej ku kërkoi menjëherë të doi procedurën kundër Komisionit për Denacionalizim në Manastir prej ku kërkoi menjëherë të doi procedurën kundër Komisionit për Denacionalizim në Manastir prej ku kërkoi menjëherë të 
veprohet dhe të miratohet aktvendim i ri në përputhje me rekomandimet e dhëna në aktgjykim.veprohet dhe të miratohet aktvendim i ri në përputhje me rekomandimet e dhëna në aktgjykim.veprohet dhe të miratohet aktvendim i ri në përputhje me rekomandimet e dhëna në aktgjykim.

Komisioni për Denacionalizim e njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar sipas kërkesës së Komisioni për Denacionalizim e njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar sipas kërkesës së Komisioni për Denacionalizim e njoftoi Avokatin e Popullit se ka vepruar sipas kërkesës së 
tij dhe ka miratuar akt konkret administrativ i cili është në procedurë të dërgimit deri te palët në tij dhe ka miratuar akt konkret administrativ i cili është në procedurë të dërgimit deri te palët në tij dhe ka miratuar akt konkret administrativ i cili është në procedurë të dërgimit deri te palët në 
procedurë. procedurë. procedurë. 

Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit e njoftoi qytetarin se pas veprimeve të ndër-Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit e njoftoi qytetarin se pas veprimeve të ndër-Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit e njoftoi qytetarin se pas veprimeve të ndër-
marra, përkatësisht pas intervenimit të tij e realizoi të drejtën nga parashtresa.marra, përkatësisht pas intervenimit të tij e realizoi të drejtën nga parashtresa.marra, përkatësisht pas intervenimit të tij e realizoi të drejtën nga parashtresa.

              AP. nr. 1666/20
Deri te Avokati i Popullit me parashtresë u drejtua G.R. nga Shkupi, në të cilën kërkoi mbro-Deri te Avokati i Popullit me parashtresë u drejtua G.R. nga Shkupi, në të cilën kërkoi mbro-Deri te Avokati i Popullit me parashtresë u drejtua G.R. nga Shkupi, në të cilën kërkoi mbro-

jtjen e të drejtave të tij për shkak se edhe pse babi i tij ka ndërruar jetë në vitin 1988, Përmba-jtjen e të drejtave të tij për shkak se edhe pse babi i tij ka ndërruar jetë në vitin 1988, Përmba-jtjen e të drejtave të tij për shkak se edhe pse babi i tij ka ndërruar jetë në vitin 1988, Përmba-jtjen e të drejtave të tij për shkak se edhe pse babi i tij ka ndërruar jetë në vitin 1988, Përmba-jtjen e të drejtave të tij për shkak se edhe pse babi i tij ka ndërruar jetë në vitin 1988, Përmba-
rues nga Shkupi në vitin 2020 nga llogaria e tij bankare ka paguar borxh për ngrohje, borxh në rues nga Shkupi në vitin 2020 nga llogaria e tij bankare ka paguar borxh për ngrohje, borxh në rues nga Shkupi në vitin 2020 nga llogaria e tij bankare ka paguar borxh për ngrohje, borxh në rues nga Shkupi në vitin 2020 nga llogaria e tij bankare ka paguar borxh për ngrohje, borxh në rues nga Shkupi në vitin 2020 nga llogaria e tij bankare ka paguar borxh për ngrohje, borxh në 
emër të babait të tij.emër të babait të tij.emër të babait të tij.

Avokati i Popullit pas pranimit të parashtresës u drejtua deri te Përmbaruesi me Kërkesë për Avokati i Popullit pas pranimit të parashtresës u drejtua deri te Përmbaruesi me Kërkesë për Avokati i Popullit pas pranimit të parashtresës u drejtua deri te Përmbaruesi me Kërkesë për Avokati i Popullit pas pranimit të parashtresës u drejtua deri te Përmbaruesi me Kërkesë për Avokati i Popullit pas pranimit të parashtresës u drejtua deri te Përmbaruesi me Kërkesë për 
shpjegim, informata dhe dëshmi, pas së cilës e siguroi dokumentacionin e plotë për procedurën shpjegim, informata dhe dëshmi, pas së cilës e siguroi dokumentacionin e plotë për procedurën shpjegim, informata dhe dëshmi, pas së cilës e siguroi dokumentacionin e plotë për procedurën shpjegim, informata dhe dëshmi, pas së cilës e siguroi dokumentacionin e plotë për procedurën shpjegim, informata dhe dëshmi, pas së cilës e siguroi dokumentacionin e plotë për procedurën 
përmbarimore. Pas mbikëqyrjes në dokumentacion, Avokati i Popullit konstatoi se e njëjta kishte përmbarimore. Pas mbikëqyrjes në dokumentacion, Avokati i Popullit konstatoi se e njëjta kishte përmbarimore. Pas mbikëqyrjes në dokumentacion, Avokati i Popullit konstatoi se e njëjta kishte përmbarimore. Pas mbikëqyrjes në dokumentacion, Avokati i Popullit konstatoi se e njëjta kishte përmbarimore. Pas mbikëqyrjes në dokumentacion, Avokati i Popullit konstatoi se e njëjta kishte 
të bënte me babanë e parashtruesit të parashtresës dhe se përmbaruesi ka kryer shkelje gjatë të bënte me babanë e parashtruesit të parashtresës dhe se përmbaruesi ka kryer shkelje gjatë të bënte me babanë e parashtruesit të parashtresës dhe se përmbaruesi ka kryer shkelje gjatë të bënte me babanë e parashtruesit të parashtresës dhe se përmbaruesi ka kryer shkelje gjatë të bënte me babanë e parashtruesit të parashtresës dhe se përmbaruesi ka kryer shkelje gjatë 
përmbarimit me mjetet nga llogaria e G.R., pas së cilës deri te i njëjti ishte lëshuar Rekomandim përmbarimit me mjetet nga llogaria e G.R., pas së cilës deri te i njëjti ishte lëshuar Rekomandim përmbarimit me mjetet nga llogaria e G.R., pas së cilës deri te i njëjti ishte lëshuar Rekomandim përmbarimit me mjetet nga llogaria e G.R., pas së cilës deri te i njëjti ishte lëshuar Rekomandim përmbarimit me mjetet nga llogaria e G.R., pas së cilës deri te i njëjti ishte lëshuar Rekomandim 
për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara dhe u kërkua që mjetet të kthehen në për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara dhe u kërkua që mjetet të kthehen në për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara dhe u kërkua që mjetet të kthehen në për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara dhe u kërkua që mjetet të kthehen në për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara dhe u kërkua që mjetet të kthehen në 
llogarinë e parashtruesit të parashtresës. llogarinë e parashtruesit të parashtresës. llogarinë e parashtruesit të parashtresës. llogarinë e parashtruesit të parashtresës. llogarinë e parashtruesit të parashtresës. 

Më pas, parashtruesi ishte njoftuar për shkeljen e konfi rmuar si dhe veprimet e ndërmarra Më pas, parashtruesi ishte njoftuar për shkeljen e konfi rmuar si dhe veprimet e ndërmarra Më pas, parashtruesi ishte njoftuar për shkeljen e konfi rmuar si dhe veprimet e ndërmarra Më pas, parashtruesi ishte njoftuar për shkeljen e konfi rmuar si dhe veprimet e ndërmarra Më pas, parashtruesi ishte njoftuar për shkeljen e konfi rmuar si dhe veprimet e ndërmarra 
nga ana e Avokatit të Popullit, për mbrojtjen e të drejtave të tij, pas së cilës i njëjti shprehu nga ana e Avokatit të Popullit, për mbrojtjen e të drejtave të tij, pas së cilës i njëjti shprehu nga ana e Avokatit të Popullit, për mbrojtjen e të drejtave të tij, pas së cilës i njëjti shprehu nga ana e Avokatit të Popullit, për mbrojtjen e të drejtave të tij, pas së cilës i njëjti shprehu nga ana e Avokatit të Popullit, për mbrojtjen e të drejtave të tij, pas së cilës i njëjti shprehu 
kënaqësinë dhe kërkoi që t`i jepen të gjitha dokumentet e siguruara që i njëjti të hapë procedurë kënaqësinë dhe kërkoi që t`i jepen të gjitha dokumentet e siguruara që i njëjti të hapë procedurë kënaqësinë dhe kërkoi që t`i jepen të gjitha dokumentet e siguruara që i njëjti të hapë procedurë kënaqësinë dhe kërkoi që t`i jepen të gjitha dokumentet e siguruara që i njëjti të hapë procedurë kënaqësinë dhe kërkoi që t`i jepen të gjitha dokumentet e siguruara që i njëjti të hapë procedurë 
gjyqësore dhe të hapë kallëzim penal kundër Përmbaruesit për keqpërdorim. gjyqësore dhe të hapë kallëzim penal kundër Përmbaruesit për keqpërdorim. gjyqësore dhe të hapë kallëzim penal kundër Përmbaruesit për keqpërdorim. 

Pas kësaj kërkese është vepruar dhe parashtruesit iu dha dokumentacioni dhe i njëjti kërkoi Pas kësaj kërkese është vepruar dhe parashtruesit iu dha dokumentacioni dhe i njëjti kërkoi Pas kësaj kërkese është vepruar dhe parashtruesit iu dha dokumentacioni dhe i njëjti kërkoi 
procedura pranë Avokatit të Popullit të ndërpritet, për shkak se përmbarimin e paligjshëm të procedura pranë Avokatit të Popullit të ndërpritet, për shkak se përmbarimin e paligjshëm të procedura pranë Avokatit të Popullit të ndërpritet, për shkak se përmbarimin e paligjshëm të 
mjeteve do ta kërkojë me interes përmes përgjegjësisë penale të Përmbaruesit.   mjeteve do ta kërkojë me interes përmes përgjegjësisë penale të Përmbaruesit.   mjeteve do ta kërkojë me interes përmes përgjegjësisë penale të Përmbaruesit.   

Në këtë rast është vepruar sipas kërkesës së parashtruesit dhe procedura pranë Avokatit të Në këtë rast është vepruar sipas kërkesës së parashtruesit dhe procedura pranë Avokatit të Në këtë rast është vepruar sipas kërkesës së parashtruesit dhe procedura pranë Avokatit të 
Popullit është ndërprerë, por i njëjti u këshillua dhe u informua me kompetencat “Mik i Gjykatës” Popullit është ndërprerë, por i njëjti u këshillua dhe u informua me kompetencat “Mik i Gjykatës” Popullit është ndërprerë, por i njëjti u këshillua dhe u informua me kompetencat “Mik i Gjykatës” 
dhe për këtë nëse ka nevojë për mbrojtjen e të drejtave në procedurë gjyqësore, përsëri mund dhe për këtë nëse ka nevojë për mbrojtjen e të drejtave në procedurë gjyqësore, përsëri mund dhe për këtë nëse ka nevojë për mbrojtjen e të drejtave në procedurë gjyqësore, përsëri mund 
të drejtohet deri te Avokati i Popullit. të drejtohet deri te Avokati i Popullit. të drejtohet deri te Avokati i Popullit. 
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              AP. nr. 27/20
Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga person i përkatësisë etnike rome Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga person i përkatësisë etnike rome Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga person i përkatësisë etnike rome 

për shkak të shkeljes së të drejtave nga fusha e marrëdhënies së punës gjatë procedurës për re-për shkak të shkeljes së të drejtave nga fusha e marrëdhënies së punës gjatë procedurës për re-për shkak të shkeljes së të drejtave nga fusha e marrëdhënies së punës gjatë procedurës për re-
alizimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat gjatë shpalljes dhe realizimit të konkursit alizimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat gjatë shpalljes dhe realizimit të konkursit alizimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat gjatë shpalljes dhe realizimit të konkursit 
publik nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Parashtruesi i parashtresës konsideron se me Planin publik nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Parashtruesi i parashtresës konsideron se me Planin publik nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Parashtruesi i parashtresës konsideron se me Planin 
Vjetor për punësim në Drejtorinë për të Ardhura Publike për vitin 2019 është paraparë pozita Vjetor për punësim në Drejtorinë për të Ardhura Publike për vitin 2019 është paraparë pozita Vjetor për punësim në Drejtorinë për të Ardhura Publike për vitin 2019 është paraparë pozita 
Inspektor më i ri – Inspektor Tatimor në Drejtorinë Rajonale Prilep të punësohet rom/e, por në Inspektor më i ri – Inspektor Tatimor në Drejtorinë Rajonale Prilep të punësohet rom/e, por në Inspektor më i ri – Inspektor Tatimor në Drejtorinë Rajonale Prilep të punësohet rom/e, por në 
këtë pozitë është pranuar një person i përkatësisë tjetër etnike.këtë pozitë është pranuar një person i përkatësisë tjetër etnike.këtë pozitë është pranuar një person i përkatësisë tjetër etnike.

Avokati i Popullit gjatë procedurës së kësaj parashtrese konstatoi se as në Agjencinë e Ad-Avokati i Popullit gjatë procedurës së kësaj parashtrese konstatoi se as në Agjencinë e Ad-Avokati i Popullit gjatë procedurës së kësaj parashtrese konstatoi se as në Agjencinë e Ad-
ministratës, dhe as në Drejtorinë e të Ardhurave Publike nuk mbajnë evidencë për përkatësinë ministratës, dhe as në Drejtorinë e të Ardhurave Publike nuk mbajnë evidencë për përkatësinë ministratës, dhe as në Drejtorinë e të Ardhurave Publike nuk mbajnë evidencë për përkatësinë 
e vërtetë etnike të personit i cili është pranuar në vendin e punës sipas konkursit publik, i cili në e vërtetë etnike të personit i cili është pranuar në vendin e punës sipas konkursit publik, i cili në e vërtetë etnike të personit i cili është pranuar në vendin e punës sipas konkursit publik, i cili në 
fl etëparaqitje ka potencuar se i përket etnisë rome, edhe pse ai është pjesëtar i etnisë tjetër.fl etëparaqitje ka potencuar se i përket etnisë rome, edhe pse ai është pjesëtar i etnisë tjetër.fl etëparaqitje ka potencuar se i përket etnisë rome, edhe pse ai është pjesëtar i etnisë tjetër.

Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën e këtillë të realizimit të punësimeve në adminis-Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën e këtillë të realizimit të punësimeve në adminis-Avokati i Popullit konstatoi se me mënyrën e këtillë të realizimit të punësimeve në adminis-
tratën publike, injorohet parimi i garantuar kushtetues i përfaqësimit të drejtë  dhe adekuat gjatë tratën publike, injorohet parimi i garantuar kushtetues i përfaqësimit të drejtë  dhe adekuat gjatë tratën publike, injorohet parimi i garantuar kushtetues i përfaqësimit të drejtë  dhe adekuat gjatë 
realizimit të punësimeve në sektorin publik, sepse ky nuk është rast i izoluar. Avokati i Popullit realizimit të punësimeve në sektorin publik, sepse ky nuk është rast i izoluar. Avokati i Popullit realizimit të punësimeve në sektorin publik, sepse ky nuk është rast i izoluar. Avokati i Popullit 
vë në pah se parashtresat e këtilla nga qytetarët gjithmonë janë  prezente, posaçërisht nga ana vë në pah se parashtresat e këtilla nga qytetarët gjithmonë janë  prezente, posaçërisht nga ana vë në pah se parashtresat e këtilla nga qytetarët gjithmonë janë  prezente, posaçërisht nga ana 
e etnive më të vogla.

              AP. nr. 2931/19
Avokati i Popullit realizoi procedurë me vetiniciativë ku përmes mjeteve të informimit publik Avokati i Popullit realizoi procedurë me vetiniciativë ku përmes mjeteve të informimit publik Avokati i Popullit realizoi procedurë me vetiniciativë ku përmes mjeteve të informimit publik Avokati i Popullit realizoi procedurë me vetiniciativë ku përmes mjeteve të informimit publik Avokati i Popullit realizoi procedurë me vetiniciativë ku përmes mjeteve të informimit publik 

ka kuptuar se në klasën e pestë mësohet tregimi me titullin “Romi si dëshmitar” në lekturën e ka kuptuar se në klasën e pestë mësohet tregimi me titullin “Romi si dëshmitar” në lekturën e ka kuptuar se në klasën e pestë mësohet tregimi me titullin “Romi si dëshmitar” në lekturën e ka kuptuar se në klasën e pestë mësohet tregimi me titullin “Romi si dëshmitar” në lekturën e ka kuptuar se në klasën e pestë mësohet tregimi me titullin “Romi si dëshmitar” në lekturën e 
përzgjedhur, tekst i cili në vete përmban përmbajtje ofenduese dhe nënçmuese për romët, ku me përzgjedhur, tekst i cili në vete përmban përmbajtje ofenduese dhe nënçmuese për romët, ku me përzgjedhur, tekst i cili në vete përmban përmbajtje ofenduese dhe nënçmuese për romët, ku me përzgjedhur, tekst i cili në vete përmban përmbajtje ofenduese dhe nënçmuese për romët, ku me përzgjedhur, tekst i cili në vete përmban përmbajtje ofenduese dhe nënçmuese për romët, ku me 
fjalë fyese i karakterizon si njerëz që blihen, njerëz pa karakter dhe njerëz pa dinjitet.fjalë fyese i karakterizon si njerëz që blihen, njerëz pa karakter dhe njerëz pa dinjitet.fjalë fyese i karakterizon si njerëz që blihen, njerëz pa karakter dhe njerëz pa dinjitet.

Pas njoftimeve të tilla, Avokati i Popullit lëshoi Rekomandim për mënyrën e mënjanimit Pas njoftimeve të tilla, Avokati i Popullit lëshoi Rekomandim për mënyrën e mënjanimit Pas njoftimeve të tilla, Avokati i Popullit lëshoi Rekomandim për mënyrën e mënjanimit Pas njoftimeve të tilla, Avokati i Popullit lëshoi Rekomandim për mënyrën e mënjanimit Pas njoftimeve të tilla, Avokati i Popullit lëshoi Rekomandim për mënyrën e mënjanimit 
të shkeljeve të konstatuara, Rekomandim i cili nuk ishte kuptuar në mënyrë serioze nga ana e të shkeljeve të konstatuara, Rekomandim i cili nuk ishte kuptuar në mënyrë serioze nga ana e të shkeljeve të konstatuara, Rekomandim i cili nuk ishte kuptuar në mënyrë serioze nga ana e të shkeljeve të konstatuara, Rekomandim i cili nuk ishte kuptuar në mënyrë serioze nga ana e të shkeljeve të konstatuara, Rekomandim i cili nuk ishte kuptuar në mënyrë serioze nga ana e 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, pas së cilës u lëshua edhe Propozim konkret për mënyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, pas së cilës u lëshua edhe Propozim konkret për mënyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, pas së cilës u lëshua edhe Propozim konkret për mënyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, pas së cilës u lëshua edhe Propozim konkret për mënyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, pas së cilës u lëshua edhe Propozim konkret për mënyrën e 
mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, i cili është pranuar nga ana e shërbimeve kompetente të mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, i cili është pranuar nga ana e shërbimeve kompetente të mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, i cili është pranuar nga ana e shërbimeve kompetente të mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, i cili është pranuar nga ana e shërbimeve kompetente të mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, i cili është pranuar nga ana e shërbimeve kompetente të 
ministrisë edhe nga vet ministri. 

Pas veprimit 4 mujorë, me shkresa të përhershme me ministrinë kompetente, Avokati i Pas veprimit 4 mujorë, me shkresa të përhershme me ministrinë kompetente, Avokati i Pas veprimit 4 mujorë, me shkresa të përhershme me ministrinë kompetente, Avokati i Pas veprimit 4 mujorë, me shkresa të përhershme me ministrinë kompetente, Avokati i Pas veprimit 4 mujorë, me shkresa të përhershme me ministrinë kompetente, Avokati i 
Popullit pranoi njoftim konkret se Propozimi i tij është pranuar, ku ministri i arsimit dhe shkencës Popullit pranoi njoftim konkret se Propozimi i tij është pranuar, ku ministri i arsimit dhe shkencës Popullit pranoi njoftim konkret se Propozimi i tij është pranuar, ku ministri i arsimit dhe shkencës 
ka dorëzuar rekomandim të përgjithshëm dhe propozoi që arsimtarët të cilët e ligjërojnë gjuhën ka dorëzuar rekomandim të përgjithshëm dhe propozoi që arsimtarët të cilët e ligjërojnë gjuhën ka dorëzuar rekomandim të përgjithshëm dhe propozoi që arsimtarët të cilët e ligjërojnë gjuhën 
maqedonase, teksti “Romi si dëshmitarë” të mos përpunohet në orët e mësimit dhe nxënësit nuk maqedonase, teksti “Romi si dëshmitarë” të mos përpunohet në orët e mësimit dhe nxënësit nuk maqedonase, teksti “Romi si dëshmitarë” të mos përpunohet në orët e mësimit dhe nxënësit nuk 
kanë obligim ta lexojnë të njëjtin. 

              AP. nr. 1784/20
Personi S.M. iu drejtua Avokatit të Popullit me kërkesë për intervenim pranë Përmbaruesit 

për shkak të mos zbatimit të dispozitave të Ligjit për Përmbarim për lartësinë e ndaljes së 
shumës nga pensioni i saj. Edhe përkrah asaj se parashtruesja ka pranuar pension me shumë nën shumës nga pensioni i saj. Edhe përkrah asaj se parashtruesja ka pranuar pension me shumë nën shumës nga pensioni i saj. Edhe përkrah asaj se parashtruesja ka pranuar pension me shumë nën 
pensionin mesatar në RMV-të, përmbaruesi ka vazhduar të ndaloj 1/3 e pensionit, me të cilin ka pensionin mesatar në RMV-të, përmbaruesi ka vazhduar të ndaloj 1/3 e pensionit, me të cilin ka pensionin mesatar në RMV-të, përmbaruesi ka vazhduar të ndaloj 1/3 e pensionit, me të cilin ka 
vepruar në kundërshtim me nenin 117 të Ligjit për Përmbarim ku është e paraparë mundësia që vepruar në kundërshtim me nenin 117 të Ligjit për Përmbarim ku është e paraparë mundësia që vepruar në kundërshtim me nenin 117 të Ligjit për Përmbarim ku është e paraparë mundësia që 
në rastet e këtilla në vend të 1/3 të realizohet ndalimi i 1/5.

Avokati i Popullit u drejtua deri te përmbaruesi dhe deri te Fondi SPIMV-së me kërkesë për Avokati i Popullit u drejtua deri te përmbaruesi dhe deri te Fondi SPIMV-së me kërkesë për Avokati i Popullit u drejtua deri te përmbaruesi dhe deri te Fondi SPIMV-së me kërkesë për 
zbatimin e nenit të potencuar, pas së cilit ishte njoftuar se do të veprohet sipas kërkesës dhe zbatimin e nenit të potencuar, pas së cilit ishte njoftuar se do të veprohet sipas kërkesës dhe zbatimin e nenit të potencuar, pas së cilit ishte njoftuar se do të veprohet sipas kërkesës dhe 
ndalesa do të zvogëlohet, përkatësisht do të ndalohet 1/5 e pensionit të parashtrueses. ndalesa do të zvogëlohet, përkatësisht do të ndalohet 1/5 e pensionit të parashtrueses. ndalesa do të zvogëlohet, përkatësisht do të ndalohet 1/5 e pensionit të parashtrueses. 
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              AP. nr. 157/20
Qytetare e Kriva Pallankës, e sistemuar 

në vendin e punës në Kumanovë, kërkoi in-
tervenim sepse çdo ditë udhëtonte deri në 
Kumanovë dhe nuk i paguheshin harxhimet  
reale për udhëtim.

Avokati i Popullit duke vepruar sipas 
kësaj parashtrese konstatoi se e njëjta ka 
parashtruar kërkesë deri te drejtori i Filialit 
CRPS-Kumanovë, për shkak të së cilës në 
fi llim është drejtuar deri te organi i lartpër-
mendur, prej ku pranoi përgjigje formale pa 
mos u theksuar pse nuk i paguhen harxhimet 
rrugore. Më pastaj, u drejtua me konstatimin 
deri te punëdhënësi duke kërkuar që t`i jepet deri te punëdhënësi duke kërkuar që t`i jepet deri te punëdhënësi duke kërkuar që t`i jepet 
përgjigje e arsyeshme/thelbësore si dhe re-përgjigje e arsyeshme/thelbësore si dhe re-përgjigje e arsyeshme/thelbësore si dhe re-
spektimin e dispozitave të Ligjit për marrëd-spektimin e dispozitave të Ligjit për marrëd-spektimin e dispozitave të Ligjit për marrëd-
hënie pune  dhe Marrëveshjen kolektive, për-hënie pune  dhe Marrëveshjen kolektive, për-hënie pune  dhe Marrëveshjen kolektive, për-
katësisht pagesën e harxhimeve rrugore të katësisht pagesën e harxhimeve rrugore të katësisht pagesën e harxhimeve rrugore të 
parashtrueses së parashtresës. parashtrueses së parashtresës. parashtrueses së parashtresës. 

Sipas rekomandimit të dërguar është Sipas rekomandimit të dërguar është Sipas rekomandimit të dërguar është 
pranuar përgjigje se parashtrueses së par-pranuar përgjigje se parashtrueses së par-pranuar përgjigje se parashtrueses së par-
ashtresës i është miratuar aktvendim me të ashtresës i është miratuar aktvendim me të ashtresës i është miratuar aktvendim me të 
cilën i lejohet pagesa e harxhimeve të ud-cilën i lejohet pagesa e harxhimeve të ud-cilën i lejohet pagesa e harxhimeve të ud-
hëtimit në shumën reale në transportin pub-hëtimit në shumën reale në transportin pub-hëtimit në shumën reale në transportin pub-
lik në relacion Kriva Pallankë- Kumanovë dhe lik në relacion Kriva Pallankë- Kumanovë dhe lik në relacion Kriva Pallankë- Kumanovë dhe 
anasjelltas. 

              AP. nr. 2116/20
K.B. nga Kumanova parashtroi parash-

tresë në të cilën thekson se në NLB Tutun-
ska Banka në Kumanovë, në emrin e djalit të ska Banka në Kumanovë, në emrin e djalit të ska Banka në Kumanovë, në emrin e djalit të 
saj, i cili një kohë të gjatë është jashtë shtetit saj, i cili një kohë të gjatë është jashtë shtetit saj, i cili një kohë të gjatë është jashtë shtetit 
dhe për shkak të gjendjes me Kovid-19 nuk dhe për shkak të gjendjes me Kovid-19 nuk dhe për shkak të gjendjes me Kovid-19 nuk 
mund të kthehet në Republikën e Maqedonisë mund të kthehet në Republikën e Maqedonisë mund të kthehet në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut, e ka paguar tatimin personal të fi ti-së Veriut, e ka paguar tatimin personal të fi ti-së Veriut, e ka paguar tatimin personal të fi ti-
mit për vitin 2018, në shumën prej 46.305,oo mit për vitin 2018, në shumën prej 46.305,oo mit për vitin 2018, në shumën prej 46.305,oo 
denarëve, të cilat djali i saj është dashur t`i denarëve, të cilat djali i saj është dashur t`i denarëve, të cilat djali i saj është dashur t`i 
paguaj në përputhje me Fletëparaqitjen Vje-paguaj në përputhje me Fletëparaqitjen Vje-paguaj në përputhje me Fletëparaqitjen Vje-
tore Tatimore për vitin 2018. Në fl etëpagesë, tore Tatimore për vitin 2018. Në fl etëpagesë, tore Tatimore për vitin 2018. Në fl etëpagesë, tore Tatimore për vitin 2018. Në fl etëpagesë, tore Tatimore për vitin 2018. Në fl etëpagesë, 
e cila është gjendur në profi lin e djalit të saj, e cila është gjendur në profi lin e djalit të saj, e cila është gjendur në profi lin e djalit të saj, e cila është gjendur në profi lin e djalit të saj, e cila është gjendur në profi lin e djalit të saj, 
nga ana e DAP-it, ku janë të dhënat e fl etë-nga ana e DAP-it, ku janë të dhënat e fl etë-nga ana e DAP-it, ku janë të dhënat e fl etë-nga ana e DAP-it, ku janë të dhënat e fl etë-nga ana e DAP-it, ku janë të dhënat e fl etë-
paraqitjes së vërtetuar vjetore përfundimtare paraqitjes së vërtetuar vjetore përfundimtare paraqitjes së vërtetuar vjetore përfundimtare paraqitjes së vërtetuar vjetore përfundimtare paraqitjes së vërtetuar vjetore përfundimtare 
për tatim personal të fi timit, ka qenë e lid-për tatim personal të fi timit, ka qenë e lid-për tatim personal të fi timit, ka qenë e lid-për tatim personal të fi timit, ka qenë e lid-për tatim personal të fi timit, ka qenë e lid-
hur edhe fl etëpagesa ku në llogarinë page-hur edhe fl etëpagesa ku në llogarinë page-hur edhe fl etëpagesa ku në llogarinë page-hur edhe fl etëpagesa ku në llogarinë page-hur edhe fl etëpagesa ku në llogarinë page-
sore është cekur shifra 182, dhe jo 141. Nga sore është cekur shifra 182, dhe jo 141. Nga sore është cekur shifra 182, dhe jo 141. Nga sore është cekur shifra 182, dhe jo 141. Nga sore është cekur shifra 182, dhe jo 141. Nga 
ana e DAP-it nuk e kanë pranuar këtë pagesë, ana e DAP-it nuk e kanë pranuar këtë pagesë, ana e DAP-it nuk e kanë pranuar këtë pagesë, ana e DAP-it nuk e kanë pranuar këtë pagesë, ana e DAP-it nuk e kanë pranuar këtë pagesë, 
për shkak se ajo nuk është obligim tatimor në për shkak se ajo nuk është obligim tatimor në për shkak se ajo nuk është obligim tatimor në për shkak se ajo nuk është obligim tatimor në për shkak se ajo nuk është obligim tatimor në 
emër të së cilës është fl etëparaqitja tatimore emër të së cilës është fl etëparaqitja tatimore emër të së cilës është fl etëparaqitja tatimore emër të së cilës është fl etëparaqitja tatimore emër të së cilës është fl etëparaqitja tatimore 
dhe i kanë sugjeruar që të parashtrojë kërkesë dhe i kanë sugjeruar që të parashtrojë kërkesë dhe i kanë sugjeruar që të parashtrojë kërkesë dhe i kanë sugjeruar që të parashtrojë kërkesë dhe i kanë sugjeruar që të parashtrojë kërkesë 
për kthimin e tatimit të cilin e ka paguar gabi-për kthimin e tatimit të cilin e ka paguar gabi-për kthimin e tatimit të cilin e ka paguar gabi-për kthimin e tatimit të cilin e ka paguar gabi-për kthimin e tatimit të cilin e ka paguar gabi-
misht. Parashtruesja ka parashtruar kërkesë misht. Parashtruesja ka parashtruar kërkesë misht. Parashtruesja ka parashtruar kërkesë misht. Parashtruesja ka parashtruar kërkesë misht. Parashtruesja ka parashtruar kërkesë 
të këtillë, por nga DAP-i ka pranuar përgjigje të këtillë, por nga DAP-i ka pranuar përgjigje të këtillë, por nga DAP-i ka pranuar përgjigje të këtillë, por nga DAP-i ka pranuar përgjigje 
se mjetet nuk do t`i kthehen derisa djali i saj se mjetet nuk do t`i kthehen derisa djali i saj se mjetet nuk do t`i kthehen derisa djali i saj 
nuk e paguan tatimin.     

Avokati i Popullit duke vepruar sipas par-Avokati i Popullit duke vepruar sipas par-Avokati i Popullit duke vepruar sipas par-
ashtresës kërkoi nga DAP-i mjetet e paguara ashtresës kërkoi nga DAP-i mjetet e paguara ashtresës kërkoi nga DAP-i mjetet e paguara 
nga parashtruesja e parashtresës, në llogari nga parashtruesja e parashtresës, në llogari nga parashtruesja e parashtresës, në llogari 
të djalit të saj si tatim i caktuar personal, të të djalit të saj si tatim i caktuar personal, të të djalit të saj si tatim i caktuar personal, të 
pranohen si pagesë e vetë borxhliut tatimor, pranohen si pagesë e vetë borxhliut tatimor, pranohen si pagesë e vetë borxhliut tatimor, 
duke konstatuar nëse shuma e të hollave të duke konstatuar nëse shuma e të hollave të duke konstatuar nëse shuma e të hollave të 
cilat i ka paguar parashtruesja e parashtresës cilat i ka paguar parashtruesja e parashtresës cilat i ka paguar parashtruesja e parashtresës 
në emër të djalit të saj nuk pranohen si pag-në emër të djalit të saj nuk pranohen si pag-në emër të djalit të saj nuk pranohen si pag-
esë në emrin e tij dhe për borxhin e tij, pse esë në emrin e tij dhe për borxhin e tij, pse esë në emrin e tij dhe për borxhin e tij, pse 
tatimi i paguar gabimisht nuk i kthehet në tatimi i paguar gabimisht nuk i kthehet në tatimi i paguar gabimisht nuk i kthehet në 
llogarinë e saj. Në këtë drejtim, kërkoi që të llogarinë e saj. Në këtë drejtim, kërkoi që të llogarinë e saj. Në këtë drejtim, kërkoi që të 
shqyrtohet lënda dhe pagesa të pranohet si shqyrtohet lënda dhe pagesa të pranohet si shqyrtohet lënda dhe pagesa të pranohet si 
pagesë nga vetë obliguesi tatimor. pagesë nga vetë obliguesi tatimor. pagesë nga vetë obliguesi tatimor. 

Drejtoria e të Ardhurave Publike – Drej-
toria Rajonale Shtip – Seksioni Tatimor Ku-toria Rajonale Shtip – Seksioni Tatimor Ku-toria Rajonale Shtip – Seksioni Tatimor Ku-
manovë, e njoftoi Avokatin e Popullit se është manovë, e njoftoi Avokatin e Popullit se është manovë, e njoftoi Avokatin e Popullit se është 
vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit vepruar sipas kërkesës së Avokatit të Popullit 
dhe se është realizuar transferimi i mjeteve dhe se është realizuar transferimi i mjeteve dhe se është realizuar transferimi i mjeteve 
të paguara nga emri i  parashtrueses në emër të paguara nga emri i  parashtrueses në emër të paguara nga emri i  parashtrueses në emër 
të djalit të saj, me çka borxhi është paguar. të djalit të saj, me çka borxhi është paguar. të djalit të saj, me çka borxhi është paguar. 
Gjithashtu, DAP-i realizoi korrigjimin edhe të Gjithashtu, DAP-i realizoi korrigjimin edhe të Gjithashtu, DAP-i realizoi korrigjimin edhe të 
shifrës së qytetit për komunën përkatëse.shifrës së qytetit për komunën përkatëse.shifrës së qytetit për komunën përkatëse.

              AP. nr. 1911/201911/201911/20
Qytetari J.I. nga Shkupi, parashtroi Qytetari J.I. nga Shkupi, parashtroi Qytetari J.I. nga Shkupi, parashtroi 

parashtresë në të cilën potencoi se nga EVN parashtresë në të cilën potencoi se nga EVN parashtresë në të cilën potencoi se nga EVN 
Maqedoni ShA – Shkup nuk janë marrë masa, Maqedoni ShA – Shkup nuk janë marrë masa, Maqedoni ShA – Shkup nuk janë marrë masa, 
sipas kërkesës së tij, për zgjidhjen e prob-sipas kërkesës së tij, për zgjidhjen e prob-sipas kërkesës së tij, për zgjidhjen e prob-
lemit me mungesën e fazës për furnizimin lemit me mungesën e fazës për furnizimin lemit me mungesën e fazës për furnizimin 
me rrymë elektrike, problem i cili ka ndodhur me rrymë elektrike, problem i cili ka ndodhur me rrymë elektrike, problem i cili ka ndodhur 
si shkak i stuhisë, gjatë së cilës ka ndodhur si shkak i stuhisë, gjatë së cilës ka ndodhur si shkak i stuhisë, gjatë së cilës ka ndodhur 
këputja e telit.këputja e telit.këputja e telit.

Avokati i Popullit është drejtuar me Avokati i Popullit është drejtuar me Avokati i Popullit është drejtuar me 
shkrim deri te EVN Maqedoni ShA – Shkup shkrim deri te EVN Maqedoni ShA – Shkup shkrim deri te EVN Maqedoni ShA – Shkup 
duke sugjeruar se EVN Maqedoni ShA – Shkup duke sugjeruar se EVN Maqedoni ShA – Shkup duke sugjeruar se EVN Maqedoni ShA – Shkup 
pa anulime të dal në terren dhe ta zgjidhë pa anulime të dal në terren dhe ta zgjidhë pa anulime të dal në terren dhe ta zgjidhë 
problemin. 

Duke vepruar sipas rekomandimit të 
Avokatit të Popullit, EVN Maqedoni ShA – 
Shkup problemin menjëherë e zgjidhi, dhe 
për këtë Avokati i Popullit është njoftuar nga 
ana e parashtruesit të parashtresës. 
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Projektin të cilin disa vjet me radhë Avokati i Popullit e realizon me përkrahjen e Komisari-
atit të Lartë për Refugjatët të OKB-së - Zyra në Shkup, “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes 
juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin”, gjithashtu pësoi ndryshime për shkak të pand-
emisë me Kovid-19, kështu që u anuluan aktivitetet të cilat ishin të planifi kuara të realizohen 
si ngjarje publike.

Rrjedhimisht me këtë, nuk mund të realizoheshin vizita në terren për shkak të marrjes së 
informatave të duhura për përgatitjen e raportit të planifi kuar, për shkak të së cilit raporti dhe 
konferenca e paraparë nacionale ishin anuluar, kurse mjetet e planifi kuara për këtë qëllim ishin 
destinuar për mobilizim të institucionit me dispenzera për desinfektim, vendosja e paravanëve 
për pranim të palëve dhe pajisje teknike (lap-tope).

Një pjesë e ngjarjeve u organizuan on-line, kështu që përfaqësuesit e Mekanizmit Paran-
dalues Nacional, si dhe asistenti projektues morën pjesë në vebinare dhe takime on-line, në 
mesin e të cilëve edhe në konferencën për “Mënyrat efi kase të ndryshimeve sociale”, takime 
me rastin e Ditës Botërore të refugjatëve, vebinar për të Drejtat e fëmijëve migrantë dhe të 
tjerë.

Në fund të pjesës së dytë të vitit, ekipi i Mekanizmit Nacional Parandalues, bashkë me 
asistentin projektues, realizuan katër vizita në terren nga ku doli raporti për gjendjen e qen-
drave për emigrantët, migrantët dhe azilkërkuesit në kohën e pandemisë me Kovid-19. 

Projekti do të vazhdojë edhe në vitin 2021 me aktivitete të parapara me planet për vitin 
e ardhshëm.

Në vitin 2020 Avokati i Popullit e vazhdoi bashkëpunimin e tij me USAID-in në fokusin e 
të cilit u inkorporua promovimi i institucionit, posaçërisht kompetencat e reja ligjore – “Mik i 
Gjykatës”, Raportues Nacional për trafi kimin me qenie njerëzore dhe migracionin ilegal, Avokati 
i Popullit – Mekanizëm për Kontroll Civil, Mekanizmi për vëzhgimin e realizimit të Konventës së 
OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara.

Bashkëpunimi përfshinte më shumë ngjarje me qëllim të promovimit dhe përforcimit të 
kapaciteteve të kompetencave “Mik i Gjykatës”, dhe në këtë kontekst organizimi i katër punë-
torive në katër rajone të apelit në Republikën e Maqedonisë së Veriut: Shkup, Gostivar, Shtip 
dhe Manastir për shkak të pandemisë dhe masat restriktive të lëvizjes si dhe organizimeve të 
ngjarjeve, këto aktivitete u anuluan, kurse punëtoritë nuk u mbajtën. 

Në muajin maj me përkrahje të USAID-it, Avokati i Popullit realizoi fushatë për promov-
imin e kompetencave të tij ku u përfshinë mediat sociale, por edhe televizionet. Në suaza të 
kampanjës u organizuan promovime televizive, u shtypën materiale promotive (broshura) me 
qëllim të njohjes së publikut më të gjerë me punën dhe mandatin e Avokatit të Popullit. Rezul-
tatet e fushatës e vunë në dukje interesimin e madh të publikut për institucionin ku refl ektoi 
me numrin e parashtresave të parashtruara në periudhën pas përfundimit të fushatës.

Në vitin 2020 Avokati i Popullit fi lloi edhe një projekt, kësaj radhe me Zyrën për aktiv-
itete projektuese të Kombeve të Bashkuara, UNOPS, i cili ka për qëllim nëpërmjet angazhimit 
të ekspertit ndërkombëtar të vlerësohen kapacitetet e Institucionit, posaçërisht kompetencat 
e reja si dhe të ofrohen trajnime përkatëse dhe punëtori me qëllim të përforcimit të aftësive 
të të punësuarve të përgjigjen në obligimet e tyre. Projekti do të vazhdojë edhe në vitin 2021.   
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Me rastin e Ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 10 dhjetori, me përkrahje të 
Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Avokati i Popullit realizoi on-line ngjarje 
dedikuar gjendjes me të drejtat e njeriut në vend në kohën e pandemisë me Kovid- 19, në të 
cilën përskaj Avokatit të Popullit dhe zëvendës avokatit të popullit, morën pjesë përfaqësues 
nga ministritë, këshilli gjyqësor si dhe organizatat joqeveritare.



AVOKATI I POPULLIT- 
MEKANIZMI PARANDALUES 
NACIONAL 
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Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional në suazat e mandatit të tij si dhe 
kompetencave, në kontinuitet e vëzhgon veprimin dhe respektimin e të drejtave të personave 
në vendet e privimit nga liria si dhe ndalimin, me qëllim të parandalimit të torturës dhe llojeve 
të tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, degradues ose ndëshkues.    

Pandemia e shkaktuar nga virusi Kovid-19 imponoi edhe sfi da në punën e ekipit të Me-
kanizmit Parandalues Nacional, si në aspektin organizativ ashtu edhe në atë metodologjik. 
Ndalesat për grupime, rekomandimet për mbajtje të paisjeve për mbrojtje personale si dhe 
distancimi social e imponuan nevojën e përshtatjes dhe pajtueshmërinë e qasjes metodologjike 
me gjendjen aktuale faktike në pjesën e monitorimit të gjendjes gjatë të vepruarit me personat 
e privuar nga liria. Duke pasur kujdes për atë thamë më lartë, përshtatja e metodologjisë së 
punës u realizua mbi bazë të ideve dhe praktikave më të mira të dhëna gjatë takimeve në të 
cilat merrnin pjesë anëtarët e Mekanizmit Parandalues Nacional me kolegët e rajonit dhe më 
gjerë, si dhe duke u bazuar në rekomandimet e trupave të organizatave relevante ndërkombë-
tare, para së gjithash Nënkomiteti për Parandalimin e Torturës pranë OKB-së.      

Në këtë drejtim, menjëherë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në shtet, u 
shpalosën rekomandime publike se si të veprohet me personat e privuar nga liria në kushte të 
pandemisë nga virusi Kovid-19, në të cilat qartë potencohet se “Ndalimi i torturës si dhe llojet 
e  tjera brutale, jonjerëzore apo përçmuese ose ndëshkimi  absolutisht ndalohet dhe nuk ka 
asnjë lëshim nga ky ndalim dhe nuk mund të arsyetohet, nën asnjë rrethanë, as edhe në rastet 
e gjendjes së jashtëzakonshme, luftarake ose ndonjë lloj tjetër të gjendjes jostabile politike”.  

Gjithashtu është theksuar se masat dhe aktivitetet që do të ndërmerren për shkak të 
mbrojtjes dhe përballimit me pasojat e pandemisë me virusin Kovid-19 nuk duhet të rezultojnë 
me asnjëfarë trajtimi jonjerëzor, apo nënvlerësues kundrejt personave të privuar nga liria, për 
shkak të së cilës ishte rekomanduar që kompetentët gjatë veprimit me këta persona të kenë 
parasysh principet e Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës (KPT), të cilat ishin pub-
likuar në shtojcë të rekomandimeve të adresuara në mënyrë publike të cilat ishin shpallur në 
ueb faqen e Avokatit të Popullit.  

Në këtë drejtim, AP-MPN kërkoi informata nga Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve 
si dhe nga të gjitha entet ndëshkuese-korrektuese dhe entet edukuese-korrektuese, shtëpitë e 
pleqve si dhe spitalet psikiatrike në lidhje me atë se nëse eventualisht ekziston person i infektu-
ar me virusin Kovid-19 dhe masat e ndërmarra për parandalimin e paraqitjes dhe shpërndarjes 
së virusit në Institucion nga fi llimi i pandemisë deri në fund të vitit 2020. 

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve e njoftoi Avokatin e Popullit se duke vepruar 
sipas Konstatimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratuar më datë 
10.3.2020, me të cilën janë caktuar masa dhe rekomandime ndaj të cilave duhet të veprohet, 
deri te drejtorët e ENP/EKP më datë 11.3.2020 dorëzoi Urdhër, kurse për realizimin e të njëjtës 
në secilin institucion u sollën urdhëresa të brendshme me rregulla më precize në sjelljen e pu-
nonjësve për realizimin e urdhëresës së Drejtorisë. 

Në këtë drejtim, njoftohet se për realizimin e rekomandimeve në secilën prej enteve 
ndëshkuese-korrektuese realizohet dezinfektim i përditshëm i të gjitha hapësirave, të dënuarve 
u janë shpërndarë doreza, detergjent, sapun dhe gel për dezinfektim për ngritjen e nivelit të 
higjienës personale të çdo personi, si dhe ngritjen e nivelit të higjienës në të gjithë hapësirën 
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ku qëndrojnë, realizohet ajrosje e dukshme edhe e hyrjeve në hapësirën ku qëndrojnë personat 
e dënuar, si dhe aty ku punon dhe lëviz personeli, janë të vendosur preparate për dezinfektimin 
e duarve dhe mbathjeve (këpucëve). Gjithashtu, njoftohet se me mjetet për dezinfektim spër-
katen të gjitha hapësirat e punës të cilat preken nga personat dhe çdo ditë spërkaten edhe dys-
hemetë e të gjitha hapësirave. Gjithashtu, dezinfektohet edhe Seksioni i arrestimit në Qendrën 
Klinike në Shkup, kurse në të gjitha entet ndëshkuese-korrektuese janë siguruar termometra 
pa kontakt me të cilët rregullisht u matet temperatura trupore e të burgosurve.  

Krahas kësaj, Drejtoria njoftoi se çdo i burgosur i ri ose person i paraburgosur, pas pra-
nimit në institucion vendoset në hapësirën izoluese që të parandalohet kontakti me personat e 
shëndoshë, ku mbetet në izolim, personave të burgosur nuk u shpërndahen maska mbrojtëse 
sepse nuk kanë kontakt me botën e jashtme, kurse të punësuarit në burg janë të obliguar të 
mbajnë maska dhe dorëza. 

Ajo që është potencuar në përgjigje e konfi rmon edhe ENK dhe EKP edhe atë ENK Idrizovë 
me seksion të hapur në Veles, ENK Shtip, ENK i tipit të hapur Strugë, Burgu Manastir, Burgu 
Gjevgjeli, Burgu Kumanovë me seksion të hapur në Kriva Pallankë, Burgu Ohër, Burgu Prilep, 
Burgu Shkup, Burgu Strumicë, Burgu Tetovë dhe EKP Tetovë. 

Përskaj këtyre enteve, përgjigje është dërguar edhe nga tre Spitalet Psikiatrike: IShP 
Spitali Psikiatrik Demir Hisar, ISHP Spitali Psikiatrik Negorcë dhe ISHP Spitali Psikiatrik Shkup si 
dhe nga Shtëpitë e pleqve “Zafi r Sajto” Kumanovë, “Kiro Krstevski Platnik” Prilep, “Sju Rajder” 
Manstir dhe Spitali specialistik geriatrik dhe mjekësia palijative “13 Nëntori” Shkup. 

Në përputhje me përgjigjet e pranuara të gjithë i kanë ndërmarrë masat e duhura për 
parandalimin e përhapjes së virusit Kovid – 19. 

Në raport me numrin e personave të infektuar dhe të vdekur nga Kovid-19, përfundimisht 
me muajin dhjetor 2020, sipas përgjigjeve të pranuara, në ENK janë të evidentuar 44 persona 
me Kovid-19 dhe 4 persona të cilët kanë ndërruar jetë nga koronavirusi. Në Spitalet Psikiatrike 
janë evidentuar gjithsej 47 persona të infektuar, kurse në Shtëpitë për persona të moshuar 
janë infektuar 221 persona dhe 47 kanë vdekur.  

Në EEK Tetovë nuk ka as të infektuar e as persona që kanë ndërruar jetë.  

AP-MPN gjatë vitit 2020 realizoi gjithsej 25 vizita prej të cilave 9 në stacione policore, 
10 në entet ndëshkuese korrektuese dhe 6 në qendrat pranuese për vendosje dhe mbajtje të 
personave të huaj, përkatësisht migrantë dhe azilkërkues. Njëkohësisht, për shkak të sigurimit 
të qasjes multidisciplinare në punë, gjatë realizimit të vizitave parandaluese ishin angazhuar 
bashkëpunëtorë të jashtëm, persona profesional të fushave të ndryshme, nga organizata dhe 
shoqata me të cilat Mekanizmi Parandalues Nacional ka një bashkëpunim të mirë edhe atë: 
anëtarë dhe përfaqësues të Institutit për mjekësi gjyqësore, kriminalistikë dhe deontologji 
mjekësore, Shoqatës së Psikiatërve, me Shoqatën për të drejtën penale dhe kriminologji, 
Dhomën e psikologëve, si dhe Shoqatën Maqedonase Penologjike. 

Duke marë parasysh se qasja deri te e drejta e avokatit ka rol të madh shikuar nga per-
spektiva e parandalimit, gjithashtu kjo e drejtë është e pranuar edhe si element kyç, i drejtë, 
human dhe sistem efi kas të të drejtës penale të bazuar në qeverisjen e së drejtës dhe llogaritet 
bazë e garantimit të të drejtave tjera në procesin e të drejtës penale, posaçërisht të drejtat e 
mbrojtjes si dhe gjykimit të drejtë, vizitat e stacioneve policore ishin tematikisht të orientuara 
që të kontrollohet qasja deri te e drejta e avokatit si mjet për parandalimin e torturës si dhe 
veprimin jonjerëzor, brutal, nënvlerësues ose dënimit. 

Vizitat në stacionet policore kanë pasur për qëllim analizën e gjendjes në të gjitha stacio-
net policore me kompetenca të përgjithshme për rajonin e Qytetit të Shkupit, si do të mundet 
të merren të dhëna relevante që do ta pasqyrojnë gjendjen reale faktike në lidhje me prob-
lematikën konkrete. Vizitat janë realizuar në stacionet policore me kompetencë të përgjithshme 
(SPKP) Aerodrom, Bit Pazar, Gazi Babë, Karposh, Çair, Qendër, Kisella Vodë, Gjorçe Petrov 
dhe Draçevë, kurse fokusi kryesor ishte drejt mbledhjes/sigurimit të informatave relevante 
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për shkak të konstatimit të gjendjes që kanë të bëjnë me çështjet në lidhje me njoftimin e 
personave me të drejtën e avokatit, mundësia për qasje deri te avokati, mënyra si munden si 
dhe kushtet në të cilat mund ta shfrytëzojnë këtë të drejtë, si dhe të dhënat statistikore për 
përqindjen, përkatësisht, numrin e rasteve në të cilat ka qenë i ftuar avokati në procedurën 
policore. 

Midis tjerash, u konstatua se të arrestuarit, personat e privuar nga liria si dhe personat e 
ndaluar nuk njoftohen çdoherë në mënyrë përkatëse për të drejtën e tyre të avokatit në proce-
durë policore, kurse zyrtarët policorë nuk janë aktiv që atë tua shpjegojnë ose me të vërtetë të 
kontrollojnë se personi i ka kuptuar të drejtat e tij. Gjithashtu, ishte notuar se zyrtarët policorë, 
posaçërisht udhëheqësit e ndërrimit/ zyrtarët për pranim janë lënë vetë që të gjinden siç dinë 
dhe mendojnë në rastet kur bëhet fjalë për persona të cilët nuk e fl asin gjuhën maqedonase, 
sepse nuk ka urdhëresa të shkruara për të vepruar, në asnjë stacion policor nuk kishte listë të 
përkthyesve, kurse nga ana tjetër standardet dhe ligjet e parashohin njoftimin e personit me 
të drejtat e tij në gjuhën që e kupton.    

Mungesë serioze në lidhje me mundësinë e qasjes deri te avokati në stacionet policore pa-
raqet edhe mospasja e listave të azhurnuara të avokatëve kujdestarë, si dhe listën e avokatëve 
të cilët kanë trajnime të specializuara për fëmijë. Në bazë të situatës së këtillë të konstatuar, 
Avokati i Popullit – MPN përgatiti raport të veçantë të cilin e dorëzoi deri te Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe Sektori për Punë të Brendshme – Shkup në të cilin ka rekomandime adekuate 
për përmirësimin e situatës si dhe ngritjen e vetëdijes për rolin e avokatit në procedurat poli-
core. 

Vizitat në Entet ndëshkuese-korrektuese: ENK Idrizovë, ENP Shtip, ENK Strugë, Burgu 
Shkup, Burgu Tetovë, Burgu Ohër, Burgu Strumicë, Burgu Kumanovë dhe Burgu Gjevgjeli në 
bashkëpunim me ekspertin e jashtëm-psikiatër, kishin për qëllim hulumtimin e trajtimit të per-
sonave me çrregullime të shkaktuara nga substancat (drogat), duke e pasur parasysh se këta 
persona paraqesin kategori të veçantë të të lënduarve të cilët janë të ekspozuar në rrezik të 
madh nga tortura si dhe llojet e tjera të keqtrajtimit ose ndëshkimit. 

Gjatë vizitës është konstatuar gjendja e përgjithshme në lidhje me numrin e të burgo-
surve të cilët në çdo institucion që u vizitua kanë çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i sub-
stancave (drogave), si lëndë e analizimit është edhe mbrojta shëndetësore si dhe përkujdesja 
mjekësore që i ofrohet kësaj kategorie të të burgosurve, njëkohësisht edhe mundësia e qasjes 
deri te përdorimi i terapisë, trajtimi si dhe veprimi me ata nga ana e personave zyrtarë dhe të 
burgosurve të tjerë nga aspekti i përcaktimit të rreziqeve të cilat eventualisht do të mund të 
sjellin deri te situata që do të mund të shpien deri te termi i veprimit jonjerëzor si dhe përçm-
ues.  

Një pjesë e konstatimeve të cilat mund të ndahen në bazë të gjendjes së përcaktuar fak-
tike në entet ndëshkuese-korrektuese është edhe numri i madh i personave me çrregullime të 
shkaktuara nga përdorimi i substancave (drogave), qasja deri te terapia e duhur, si dhe mos 
mjaftueshmëria e profesionalizmit të personelit të burgut gjatë veprimit me personat të cilët 
kanë çrregullime të shkaktuara nga përdorimi i drogave në një pjesë të enteve ndëshkuese-
korrektuese. 

Në këtë drejtim, ekipi i AP-MPN si shqetësuese e dallon veprimin me këta persona në 
ENK- Burgu u Kumanovës, ku konstatimet e cekura ishin vënë në shprehje, për shkak të së 
cilës vlerësoj se gjendja faktike e përcaktuar do të mund të udhëhiqet nën emërtimin veprim 
jonjerëzor dhe përçmues. Në këtë drejtim, është përgatitur raport i veçantë i adresuar deri te 
autoritetet shëndetësore të cilat duhet të marrin masa për përmirësimin e gjendjes. 

Duke i pasur parasysh çrregullimet nga përdorimi i drogës se është problem shëndetësor 
dhe se çdo çrregullim komorbit somatik, psiqik si dhe social janë më të shpeshta dhe me in-
tensitet të lartë nëse kjo sëmundje nuk trajtohet në mënyrë adekuate, Avokati i Popullit re-
komandon se është e patjetërsueshme që në Burgun e Kumanovës në afat sa më të shkurtër të 
ndërmerren masa urgjente, ministrit të shëndetësisë i rekomandon që të ndërmarrin masa për 
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sigurimin e qasjes deri te ilaçet sipas mjekësisë së bazuara në dëshmi për personat me sindrom 
të varshmërisë (metadon dhe buprenofi n), të sigurohet ilaç i cili shpëton jetë gjatë mbidozimit 
me naloksan, angazhimi i personelit mjekësorë në Burg që do të mundet tu përgjigjet nevo-
jave shëndetësore të të burgosurve. Mes tjerash, Rekomandoi që të angazhohet psikiatër i cili 
do të jetë i kapshëm në çdo moment për të burgosurit, të hulumtohet në kontiunitet rreziku i 
vetëvrasjes gjatë pranimit në burg, nga ana e personave kompetent, dhe të përgatiten zgjidhje 
sistematike për edukim dhe trajnim të punëtorëve shëndetësorë për punë me persona me çr-
regullime nga përdorimi i drogave dhe substancave tjera psikotrope.  

Është pranuar përgjigje nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë në të cilën na njoftojnë se 
përmes Programit për mbrojtjen shëndetësore të personave me sëmundje të varshmërisë sig-
urohet terapi e përhershme me metadon dhe buprenofi n për personat me sëmundje të varsh-
mërisë, si dhe për ata të cilët janë në trajtim në institucionet publike shëndetësore, ashtu edhe 
për personat të cilët janë të privuar nga liria në entet ndëshkuese-korrektuese. 

Ministria e Shëndetësisë e informoi Avokati e Popullit se pas pranimit të raportit të veçantë 
ndërmerr aktivitete të caktuara në koordinim me institucionet e tjera kompetente, me qëllim që 
të mundësohet qasja deri te terapia me metadon dhe buprenorfi n në afatin sa më të shkurtër 
në ENK Burgu i Kumanovës, si dhe mbrojtje shëndetësore të përhershme për këta persona.

Avokati i Popullit – Mekanizmi Nacional Parandalues, monitoroi edhe ligjin ekzistues dhe 
në këtë drejtim përgatiti koment të ligjvënies nacionale e cila e rregullon çështjen e ekzekutimit 
të sanksioneve nga aspekti i përputhjes me Rregulloren e Bangkokut. Kjo analizë ishte përgati-
tur në bashkëpunim me profesorë të Fakultetit Juridik  dhe Shoqatës Maqedonase Penologjike.

Në këtë drejtim është notuar përparim në aspektin normativ-juridik në identifi kimin e 
nevojave të veçanta specifi ke gjinore të femrave të burgosura përmes  rritjes së dispozitave 
në legjislacion të cilat parashohin trajtim adekuat si dhe veprim në përputhje me të njëjtat, 
por për shkak të rritjes së shkallës komplemetare me rregullat e  Bangkokut, dhe është veçuar 
nevoja e rritjes plotësuese të dispozitave të cilat parashohin përgjegjësi të pushtetit që të mar-
rin masat dhe aktivitetet e duhura që të sigurohet se femrat e burgosurat kanë qasje të njëjtë 
deri te të gjitha shërbimet dhe të drejtat që i kanë meshkuj e burgosur.

Gjendja e konstatuar gjatë kohës së vizitave në vendet e privimit nga liria, rekomandimet 
e lëshuara deri te autoritetet, si dhe përgjigjet e pranuara në lidhje me  veprimet sipas re-
komandimeve, bashkë me aktivitetet e tjera të realizuara gjatë vitit janë pjesë e Raportit Vjetor 
të Avokatit të Popullit si Mekanizëm Nacional Parandalues, i cili dorëzohet deri te Komiteti Evro-
pian për parandalimin e torturës dhe Nënkomiteti për parandalimin e torturës pranë Kombeve 
të Bashkuara, deri te të gjitha institucionet relevante vendore të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut si dhe deri te Rrjeti i Mekanizmave Nacional Parandalues të Evropës Jugperëndi-
more. 



AVOKATI I POPULLIT – 
MIK I GJYKATËS 
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Avokati i Popullit, në përputhje me mandatin e dhënë dhe kompetencat vazhdoi të veprojë 
si Mik i Gjykatës (amicus curiae), me autorizim të marrë pjesë në të gjitha fazat e procedurës 
me të drejtë të jep propozime dhe mendime, të cilat gjykata duhet t`i merr parasysh.

Gjatë vitit 2020 në këtë fushë janë parashtruar 5 (pesë) parashtresa nga qytetarë në 
të cilat ishte kërkuar që Avokati i Popullit të veprojë si Mik i Gjykatës. Tre nga parashtresat e 
parashtruara kishin të bënin me udhëheqjen e procedurave pranë Gjykatës Themelore Penale 
në Shkup, kurse dy parashtresat kishin të bënin me udhëheqjen e procedurave pranë Gjykatës 
Themelore Civile në Shkup. 

Rrjedhimisht me këtë, Avokati i Popullit i monitoronte seancat gjyqësore dhe ofroi mbro-
jtje në 4 (katër) procedura, kurse tek njëra 1 (një) procedurë ishte ndërprerë nga shkaku se 
parashtruesi nuk tregoi interesim. Parashtresa ishte dorëzuar deri te Avokati i Popullit nëpërm-
jet zyrës së Kryetarit të Republikës dhe në të njëjtën kërkohej mbrojtje pas paraburgimit të 
shqiptuar të zyrtarit policor i cili ndiqej për vepër penale “Grabitje” të cilën e ka realizuar jashtë 
shërbimit. Pas pranimit të kësaj parashtrese, Avokati i Popullit realizoi kontakt me familjen e të 
akuzuarit dhe kërkoi që të dorëzohet i tërë dokumentacioni që posedojnë në lidhje me lëndën, 
që të mundet Avokati i Popullit më mirë të njoftohet dhe ta shqyrtoj rastin si do të mund të 
ofrohet mbrojtje në procedurën konkrete nëse ka pasur shkelje. Mirëpo, nga shkaku se par-
ashtruesi i parashtresës edhe pas disa kërkesave për të plotësuar parashtresën dhe për të 
dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, një gjë e këtillë nuk ishte realizuar. Avokati i Popullit në 
përputhje me ligjin këtë parashtresë e mbylli nga shkaku se parashtruesi nuk tregoi interesim 
për vazhdimin e të njëjtës.

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës nga ish-Avokati i shtetit i cili potencoi 
shkelje të shumta gjatë udhëheqjes së procedurës gjyqësore dhe si garanci për mbrojtjen e 
të drejtave kushtetuese dhe ligjore kishte kërkuar nga Avokati i Popullit t’i vëzhgojë seancat 
gjyqësore, përkatësisht të veprojë si Mik i Gjykatës. Pas studimit të dokumentacionit të ofruar 
të seancave deri atëherë të mbajtura si dhe pas kontrollimit të të njëjtës për shkak të mbrojtjes 
së të drejtave të parashtruesit nga Gjykata Themelore Penale Shkup ishte kërkuar njoftim për 
ditën dhe orën e seancës së radhës. Kjo procedurë është akoma aktive dhe Avokati i Popullit do 
të vazhdojë ta vëzhgojë dhe të veprojë në cilësi të Mikut të Gjykatës edhe gjatë vitit rrjedhës 
kur edhe ka të caktuar seancën e radhës. 

Në një rast tjetër, deputet shumëvjeçar në Kuvendin e RMV-të, kërkoi nga Avokati i Popul-
lit të kyçet në procedurën gjyqësore si Mik i Gjykatës dhe ta vëzhgojë të njëjtën me qëllim që 
procedura të udhëhiqet sipas principeve të gjykimit të drejtë nga një gjykatë e pavarur. Avokati 
i Popullit, pas kontrollimit të asaj që përmendet në parashtresë si dhe grumbullimin e dëshmive 
të nevojshme u drejtua deri te Gjykata Themelore Penale Shkup me Kërkesë që të veprojë 
si Mik i Gjykatës (amicue curiae), pas së cilës nga ana e Gjykatës, menjëherë ishte njoftuar 
për ditën dhe orën e mbajtjes së seancës së radhës, me çka Avokatit të Popullit i mundësoi të 
marrë pjesë dhe ta vëzhgojë të gjithë procedurën si Mik i Gjykatës.

Gjithashtu, edhe nga ana e aksionarëve të vegjël në Sh.A. Pekabesko Kadino, ishte 
kërkuar mbrojtje në procedurën e cila udhëhiqet sipas ankesës së parashtruar pranë Gjykatës 
së Apelit Shkup, për shkak të asaj siç potencuan, mospasjen e informatave nëse ankesa në 
fjalë është pranuar nga Gjykata, nën cilin numër është evidentuar, dhe bënë me dije edhe në 
mundësinë që të ndikohet gjatë sjelljes së vendimit nëpërmjet një të afërmi të aksionarit më 
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të madh, i cili është gjykatës në Gjykatën në fjalë. Avokati i Popullit për shkak të hulumtimit 
të këtyre njohurive deri te Gjykata e Apelit Gostivar, menjëherë, dorëzoi Kërkesë me të cilën 
kërkoi t`i dorëzohen informatat dhe dëshmitë e duhura, për shkak të kyçjes në procedurë si 
Mik i Gjykatës me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të aksionarëve të vegjël.  

Në vitin raportues 2020, ishte parashtruar parashtresë nga ana e Kryetarit të Trupit 
Kordinues për marrjen e aktiviteteve për realizimin e të drejtave të aksioneve me prioritet në 
Stopanska Banka SHA Shkup në të cilën ishte potencuar se kontestin e udhëheqin 430 paditës 
kundër Stopanska Bankës SHA Shkup dhe më pastaj nga Avokati i Popullit ishte kërkuar të 
kyçet dhe ta monitorojë procedurën konkrete si Mik i Gjykatës, duke mos potencuar se janë 
realizuar shkelje konkrete ose më herët a është udhëhequr procedurë pranë Avokatit të Popullit 
dhe a janë konfi rmuar shkelje me çka do të mundet të kyçet në cilësinë e Mikut të Gjykatës.    

Duke i pasur parasysh këto që përmendëm më lartë, Avokati i Popullit, menjëherë, 
ndërmerr veprime për grumbullimin e sa më shumë informatave në lidhje me këtë rast, prej 
ku rezultoi se për procedurën në fjalë udhëhiqet lëndë pranë Avokatit të Popullit nga fusha e 
Jurisprudencës dhe në të njëjtën parashtruesi detalisht e ka shpjeguar rrjedhën e procedurës, 
dhe për këtë shkak seksioni për në cilësinë e Mikut të Gjykatës vlerësoi që fi llimisht ta moni-
torojë procedurën e cila udhëhiqet në seksionin për mbrojtjen dhe nëse vërtetohen shkelje deri 
te Gjykata do të parashtrohet shkresë si amicus curiae.

Nga parashtresat e parashtruara shihet se si në vitet e kaluara parashtrues të parashtre-
save janë persona njohës të materies juridike, përkatësisht persona të cilët kryejnë, kanë kry-
er, veprimtari juridike. Kjo vë në dukje se qytetarët akoma nuk janë të informuar mjaftueshëm 
për kompetencën Mik i Gjykatës (amicus curiae) dhe mundësia Avokati i Popullit të veprojë në 
këtë cilësi në procedurat gjyqësore, për këtë shkak, në periudhën e ardhshme nevojitet që të 
realizohet afi rmim më i madh i këtij seksioni pranë qytetarëve, gjithashtu, duke e pasur para-
sysh se kanë fi lluar reformat në sektorin e jurisprudencës nevojitet që nëpërmjet Ministrisë së 
Drejtësisë të merren masa për promovimin e kompetencës Mik i Gjykatës edhe përpara organ-
eve të jurisprudencës.

Duke i pasur parasysh aktivitetet të cilat ishin të planifi kuara për këtë vit raportues për 
shkak të promovimit dhe përforcimit të seksionit për të vepruar si Mik i Gjykatës (amicus cu-
riae), konkretisht, me përkrahje të USAID-it është planifi kuar dhe ishin caktuar terminet për 
organizimin e punëtorive në të gjitha rajonet e apelit të cilat do të kishin për qëllim afrimin e 
kësaj kompetence deri te gjykatësit dhe prokurorët, por për shkak të situatës me koronavirusin 
(Kovid 19) dhe rekomandimet e dhëna nga kompetentët, këto aktivitete u anuluan dhe nuk u 
realizuan. 

Me rëndësi të veçantë është të potencohet se Avokati i Popullit – Mik i Gjykatës këtë vit 
raportues realizoi disa takime me UNHCR-në, zyra e Komisariatit të Lartë për Migrantët të KB 
në Shkup, prej të cilave rezultoi se Komisariati të jap përkrahje për seksionin, përkatësisht i 
njëjti të pajiset teknikisht me IT pajisje dhe të mundësojë realizimin e hulumtimit nëpërmjet të 
cilit do të detektohen problemet më të shpeshta të azil kërkuesve pranë Gjykatës Administra-
tive dhe Gjykatës së Lartë Administrative, ku Avokati i Popullit si Mik i Gjykatës në të ardhmen 
do të mund të ofroj ndihmë për këta persona.  

Avokati i Popullit vlerëson se kjo kompetencë do të jep kontribut për respektimin më të 
madh të të drejtave të njeriut në procedurat gjyqësore, sepse me Ligjin për Avokatin e Popullit, 
shumë qartë i është përcaktuar kompetenca dhe është përshkruar cilat veprime Ombudsmani 
si Mik i Gjykatës mund t`i ndërmarr në procedurat gjyqësore, dhe është përgatitur Strategji 
për të vepruar në atë drejtim, gjithashtu edhe nga Këshilli Gjyqësor është siguruar Njoftim në 
të cilin rekomandohet se Avokati i Popullit nuk pengohet nga ana e gjykatave gjatë realizimit 
të kompetencave të tij ligjore dhe se gjatë kërkesës së tij eventuale gjykata do të sjell vendim 
konkret ndaj të njëjtës. 



AVOKATI I POPULLIT – ME-
KANIZMI PËR KONTROLL 
CIVIL 
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Avokati i Popullit – Mekanizmi për kontroll civil në kontinuitet vepron sipas parashtresave 
për mbrojtjen nga tortura dhe veprimet e tjera johumane ose degraduese si dhe ndëshkuese, 
numri i të cilave, në krahasim me vitin paraprak, shënon rritje.

Në vitin raportues Avokati i Popullit – Mekanizmi për Kontroll Civil veproi sipas 21 parash-
tresave, prej të cilave në 6 raste hapi procedurë me vetiniciativë (zëri i dëgjuar) për raste të 
torturës ose maltretimit gjatë realizimit të shërbimit, ose veprimit tjetër jo human degradues 
ose ndëshkimit nga ana e pjesëtarëve të policisë dhe policisë së burgjeve. Në pajtim me statis-
tikën, prej gjithsej 24 lëndëve, 14 kishin të bënin me policinë dhe 7 për pjesëtarë të policisë 
së burgut.

Për analizimin e torturës ishin ndërmarrë masa dhe veprime në përputhje me kompeten-
cat ligjore të Mekanizmit, për realizimin e hulumtimit vetanak, nëpërmjet shqyrtimit të të gjitha 
shkresave të hulumtimeve të brendshme policore, mbikëqyrje në lëndën si dhe qasje deri te 
dokumentet relevante si dhe sigurimi i dëshmive verbale dhe materiale, biseda dhe intervista 
me viktimën, dëshmitarë dhe kryerës potencial.

Rrjedhimisht me këtë, aty ku Avokati i Popullit konstatoi shkeljen e të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore të qytetarëve, konkretisht ndalimin e çdo lloji të torturës, sjelljes jo njerëzore dhe për-
çmuese si dhe ndëshkuese (neni 11) dhe për kufi zimin e lirisë me privim të kundërligjshëm(neni 
12) i Kushtetutës së RMV-të, si dhe neni 3 i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, të 
hapura me procedura dhe Kërkesa të dorëzuara për konfi rmimin e përgjegjësisë penale për 
zyrtarët policorë si dhe pjesëtarët e policisë së burgut.

Avokati i Popullit – Mekanizmi për Kontroll Civil deri te seksioni i specializuar pranë Proku-
rorisë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila është 
kompetente për hulumtimin dhe ndjekjen e veprave penale të kryera nga ana e personave 
me autorizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgut, gjithsej janë dorëzuar 10 kërkesa 
për ngritje të procedurës për shkak të konfi rmimit të përgjegjësisë. Më pas, 8 kërkesa kanë të 
bëjnë me zyrtarë policorë dhe 2 për përfaqësues të policisë së burgjeve. 

Në vitin raportues, nga 2 kërkesa të Avokatit të Popullit nga ana e seksionit të specializuar 
pranë Prokurorisë Themelore Publike për monitorimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar 
janë parashtruar akuza deri te gjykata kompetente për vepra penale “Maltretim në kryerjen e 
shërbimit” dhe “Maltretim dhe veprim jo njerëzorë si dhe ndëshkim” kundrejt pjesëtarëve të 
policisë. Këto lëndë janë në procedurë gjyqësore, kurse sipas informatave merren masa dhe 
veprime edhe ndaj Kërkesave tjera të Avokatit të Popullit nga ana e prokurorisë kompetente. 

Avokati i Popullit – Mekanizmi për Kontroll Civil do të vazhdojë ta vëzhgoj procedurën për-
para gjykatës kompetente, në përputhje me kompetencat e tij ligjore, duke siguruar përkrahjen 
dhe mbrojtjen e viktimave dhe të të drejtave të tyre.

Në lidhje me lëndët e pranuara në periudhën 2016-2018, duke e pasur parasysh se deri te 
Avokati i Popullit nuk ishin dorëzuar informata për veprimet dhe masat e ndërmarra gjatë rrjed-
hës së procedurës, edhe pse ishte konfi rmuar kompetenca e prokurorive, Avokati i Popullit do 
të vazhdojë me marrjen e masave në përputhje me kompetencat edhe në periudhën që vijon. 

Avokati i Popullit – Mekanizmi për kontroll civil edhe gjatë vitit 2020 vazhdoi të funksiono-
jë vetëm me tre përfaqësues të cilët janë në marrëdhënie të rregullt pune në zyrën e Avokatit 
të Popullit. Shoqatat qytetare (Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologji të Maqedonisë, 
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Shoqata maqedonase e juristëve të rinj dhe Komiteti i Helsinkut për të drejtat e njeriut) të 
cilët ishin të zgjedhur nga Kuvendi i RMV-të më 23 dhjetor, 2019, përmes konkursit publik, 
nominuan përfaqësues të tyre për anëtarë të jashtëm, por nuk i nënshkruan marrëveshjet për 
angazhim në punë me Avokatin e Popullit, që do të thotë nuk u përfshinë si anëtarë të jashtëm 
në ekipin e Avokatit të Popullit – Mekanizmit për kontroll civil, tani atyre u ka mbaruar mandati, 
prej një viti, të caktuar me Ligjin për Avokatin e Popullit. 



AVOKATI I POPULLIT – 
RAPORTUES PËR TRAFIKIMIN 
E QENIEVE NJERËZORE DHE 
MIGRACIONIN ILEGAL
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Avokati i Popullit në funksion të Raportuesit Nacional për trafi kimin e qenieve njerëzore 
dhe migracionin ilegal gjatë vitit 2020 aktivitetin e tij e përqendroi në raportimin tek institu-
cionet shtetërore relevante dhe organizatat joqeveritare kompetente për ndjekjen dhe paran-
dalimin e Trafi kimit të Qenieve Njerëzore dhe Migracionin Iilegal për formimin e njësisë së 
Raportuesit Nacional për trafi kimin me qenie njerëzore dhe migracionin ilegal pranë Avokatit 
të Popullit, me të cilët u realizuan edhe takime me qëllim të perceptimit të sfi dave në fushën e 
trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionit ilegal.

Në përputhje me aktivitetet e planifi kuara u realizuan vizita në Qendrat e pranimit transit 
Vinojug, Tabanovc dhe Qendrën e Pranimit për Azilkërkues në Vizbeg, në të cilat është biseduar 
me personat udhëheqës të qendrave, si dhe me përfaqësuesit e organizatave qytetare të pran-
ishme në terren për zbatimit e aktiviteteve të përditshme dhe për procedurat të cilat udhëhiqen 
për personat refugjatë. 

Vizita të paparalajmëruara u realizuan edhe në vendkalimet kufi tare “Star Dojran” “Mex-
hitlia” dhe “Tabanovc”, me qëllim të njoftimit të personave udhëheqës dhe të punësuarve të 
tjerë me seksionin e Avokatit i Popullit – Raportues Nacional për Trafi kimin e Qenieve Njerëzore 
dhe Migracionin Ilegal, ndërsa njëkohësisht janë marrë njohuri për aktivitetet e përditshme 
dhe sfi dat në punë, me theks të veçantë të masave dhe aktiviteteve që ata i marrin ndaj ref-
ugjatëve / migrantëve në kushtet e KOVID-19.

Duke e monitoruar gjendjen me Viktimat e Trafi kimit të Qenieve Njerëzore dhe Migracionit 
Ilegal në kushte të COVID-19, Avokati i Popullit si Raportues Nacional konstaton se edhe në 
kushte të këtilla realizohet procesi i identifi kimit të viktimave dhe referimit të tyre deri te sis-
temi i mbrojtjes me qëllim të realizimit të ndihmës juridike, këshillimit, përfaqësimit, mjekësor 
dhe social. Përshtatjet e imponuara sistemore në të gjitha institucionet të shkaktuara nga 
pandemia ndihmoi për funksionimin e pandërprerë të mekanizmit për referim i cili është me 
rëndësi thelbësore për identifi kimin e viktimave të trafi kimit dhe qasjen papengesë deri te sig-
urimi i të drejtave të tyre. 

Në kushte të pandemisë u rrit edhe rreziku i viktimave të eksploatimit seksual i cili është 
akoma më vulnerabil me rritjen e rreziqeve shëndetësore nga ekspozimi i COVID-19. Masat 
lidhur me COVID-19 ndikuan edhe ndaj migrantëve të dokumentuar dhe punëtorëve sezonal 
të cilët u ballafaquan me kushte akoma më të pasigurta për punën dhe jetën, e që gjithashtu 
rezultoi me vulnerabilitet më të madh dhe rrezik të rritur për të qenë pre e rrjeteve kriminale. 

Në këtë kontekst, rekomandimet e Avokatit të Popullit lidhur me trafi kimin e viktimave të 
qenieve njerëzore dhe migracionin ilegal në kushte të COVID-19 u orientuan drejt informimit, 
vetëdijes dhe vigjilencës më të madhe të çdo individi, duke theksuar se informimi dhe vetëdija 
e secilit individ, për ekzistencën, përhapjen dhe rrezikun e këtyre dukurive kriminale është me 
rëndësi thelbësore për parandalimin dhe mbrojtjen në kohë.

Siç u theksua më lartë edhe në takimet me Koordinatorin Nacional të Komisionit për 
Luftimin e Trafi kimit të Qenieve Njerëzore dhe Migracionit Ilegal, personat udhëheqës të MPB 
dhe të RMV kompetent për parandalimin e trafi kimit të qenieve njerëzore dhe migracionit il-
egal konkretisht Njësia Nacionale për Luftimin e Kontrabandës së Migrantëve dhe Trafi kimit me 
Qenie Njerëzore (NjNLMKT), Sektori për Punë Kufi tare dhe Migracion (SPKM) dhe Seksioni për 
Analizën e Inteligjencës Kriminalistike (OKRA), si dhe në takimet me personin përgjegjës të 
Mekanizmit Nacional për Referim pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.  
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Avokati i Popullit si Raportues Nacional për Trafi kimin e Qenieve Njerëzore dhe Migra-
cionin Ilegal dhe organizata joqeveritare “La Strada” në vitin raportues nënshkruan Memoran-
dum Mirëkuptimi për planin e monitorimit dhe analizën e punës së institucioneve kompetente 
të përfshira në luftën kundër trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionin ilegal, në pjesën 
e grumbullimit të të dhënave kualitative dhe kuantitative dhe informacioneve nga partnerët 
relevant me qëllim të monitorimit dhe evaluimit të aktiviteteve të implementuara sipas Plan 
Veprimit Nacional.  

Krahas kësaj, në vitin raportues u zbatua analiza kuantitative për numrin e viktimave të 
identifi kuara të trafi kimit me qenie njerëzore (VTQNj), në RMV, për periudhën prej tre vjet, 
përkatësisht 2017-2020. 

Nga analiza rezultuan disa konstatime të rëndësishme, në mesin e të cilave, se është i 
madh numri i VTQNj-ve të identifi kuara potenciale kundrejt numrit të vogël të të identifi kuarve 
gjithsej 21 VTQNj, nga të cilët vetëm 2 VTQNj të huaja.

Analiza e vë në dukje se i gjithë procesi i identifi kimit (si preliminar/fi llestar ashtu edhe 
identifi kimi formal i VTQNj-ve) është ana e dobët e mekanizmit të identifi kimit. Edhe përkundër 
vendosjes së mekanizmave të përcaktuar Njësia Nacionale për Luftimin e Kontrabandës me 
Migrantë dhe Trafi kimit me Qenie Njerëzore (NjNLKMTQNj) dhe ekipeve mobile, Procedurat 
Standarde-të huaja për Veprim (PSV), me VTQNj, PSV për identifi kimin e fëmijëve-të huaj të 
pashoqëruar (FPH) dhe kategori vulnerabile të të huajve, si dhe indikatorë, procesi i identi-
fi kimit të PVTQNj/VTQNj nuk është mjaftueshëm efi kas dhe efektiv. Më pas, shtetaset e huaja 
të identifi kuara në objekte hotelerike si të punësuara në mënyrë të paligjshme, jo gjithmonë 
identifi kohen si PVTQNj dhe të njëjtat nuk kalojnë përmes procesit dhe mekanizmave të iden-
tifi kimit. Të njëjtat nuk identifi kohen si PVTQNj, nuk u mundësohet periudha për rikuperim dhe 
nuk u mundësohet qëndrim i përkohshëm në RMV, mbi bazë të PVTQNj/VTQNj, inspektorët e 
punës nga ISHP edhe përkundër trajnimeve nuk i identifi kojnë PZHTLL në objektet në të cilat 
zbatojnë kontroll dhe mbikëqyrje dhe nuk janë identifi kuar dhe orientuar asnjë PVTQNj/TQNj.

Duke u fokusuar në dobësitë e konstatuara në planin e identifi kimit të TVQNj, në fund të 
vitit Avokati i Popullit – Raportues Nacional për Trafi kimin me Qeniet Njerëzore dhe Migracionin 
Ilegal përgatiti Raport me temën “Sfi dat në procesin e identifi kimit të viktimave të trafi kimit me 
qenie njerëzore”, në të cilin qartësisht konstatohet domosdoshmëria e ndërmarrjes së masave 
urgjente dhe të drejtpërdrejta për përmirësimin e identifi kimit të supozuar potencial të TVQNj, 
referimin e tyre, akomodimin, përcaktimin e periudhës së refl eksionit dhe miratimin e qëndrimit 
të përkohshëm të VTQNj të supozuar, gjithnjë me qëllim të identifi kimit të tyre efi kas si VTQNj.     

Në planin ndërkombëtar, përfaqësuesit e Avokatit të Popullit nga Seksioni Raportues Na-
cional për Trafi kimin e Qenieve Njerëzore dhe Migracion Ilegal, morën pjesë në Konferencën 
rajonale “Ballkani Vepron” në organizim të organizatës joqeveritare ASTRA nga Beogradi, dhe 
në konferencën me temë “Harmonizimi i procedurave për migracion në kushte të COVID-19”: 
“Praktika të mira dhe hapërojmë përpara” në organizim të MARRI. Njëkohësisht, në takim 
morën pjesë në Bordin drejtues të Instrumentit horizontal për Ballkanin Perëndimor i fi nancuar 
nga Bashkimi Evropian në Projektin me temë: “Parandalimi dhe Lufta Kundër Trafi kimit me 
Qenie Njerëzore në RMV” dhe në prezantimin e organizatës joqeveritare HOBS për “ndikimin e 
politikave për trafi kimin me qenie njerëzore mbi punëtorët seksual në Republikën e Maqedonisë 
së Veriut.



HULUMTIME, RAPORTE TË 
POSAÇME, INICIATIVA, 
MENDIME 
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Në vitin raportues pandemia me virusin e koronës ndikoi edhe mbi aktivitetet e ndërlidhura 
me punën jashtë lëndëve të Avokatit të popullit, të cilat në pjesën më të madhe kishin të bënin 
me ndjekjen e gjendjeve me respektimin e të drejtave të të ashtuquajturve kategori – fëmijët, 
personat me aftësi të kufi zuar, personat të cilëve u është kufi zuar liria e lëvizjes. Gjatë vitit 
të kaluar, u zbatuan hulumtime për realizimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufi zuara 
trupore dhe me nevoja të posaçme arsimore. Deri te Ministria e Punëve të Brendshme u para-
qitë Iniciativa për ndryshime dhe plotësime të nenit të Ligjit për mbrojtje ndërkombëtare dhe të 
përkohshme, ndërkohë që ishte dhënë edhe Mendimi në lidhje me Entin Edukues-Korrektues të 
sapo ndërtuar Tetovë.   

Menjëherë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në vend, Avokati i Popullit deri te 
institucionet kompetente paraqiti disa rekomandime për veprim me personat e privuar nga liria, 
për realizimin e të drejtave të fëmijës dhe për mbrojtjen e kategorive vulnerabile, dhe në të cilin 
sugjeroi të ndërmerren masa dhe aktivitete me qëllim të respektimit të të drejtave dhe lirive të 
njeriut. 

Duke e pasur parasysh faktin se në muajin mars shkollat kaluan në mësimin on-lajn, me 
qëllim të perceptimit të gjendjes me zhvillimin e këtij lloji të mësimit, veçanërisht për fëmijët me 
aftësi të kufi zuara u zbatua hulumtimi për të cilin u përpilua dhe deri te Ministria përkatëse është 
dërguar Raporti i Veçantë, në të cilin janë dhënë pikëpamje përfundimtare për zhvillimin e këtij 
procesi, si dhe rekomandime përkatëse. Në këtë mënyrë, nga hulumtimi u zbatua, mes tjerash, 
u konstatua se vetëm në disa shkolla janë formuar ekipe për mbështetje dhe ndjekjen e mësimit 
on-lajn se një numër i madh i nxënësve nuk kanë pasur qasje deri te teknologjia e nevojshme 
dhe Interneti, në mënyrë që të mund ta ndjekin të njëjtin, si dhe atë se shkollat Deri te Minis-
tria e Arsimit dhe Shkencës kanë paraqitur të dhëna për nxënësit të cilët nuk kishin mundësi 
teknike për ndjekjen e mësimit, por edhe shumica e tyre nuk kanë pranuan SIM-karta me in-
ternet të përfshirë. Për përmirësimin e gjendjeve, Avokati i Popullit rekomandoi në të ardhmen 
gjatë zgjedhjes dhe krijimit të modaliteteve për realizimin e mësimit të merren parasysh edhe 
këto kategori të nxënësve, përkatësisht për vitin e ardhshëm shkollor të krijohen parakushte për 
ndjekjen cilësore të mësimit edhe të kësaj kategorie të nxënësve.

Avokati i Popullit realizoi edhe hulumtim si dhe hartoi Raport të veçantë edhe për 
perceptimin e të drejtave të fëmijëve dhe personave të akomoduar në formën institu-
cionale dhe jashtë – institucionale të përkujdesjes dhe mbrojtjes së siguruar në kohë 
pandemie nga COVID-19. Hulumtimi tregoi se institucionet publike në të cilat janë akomoduar 
fëmijët dhe personat me aftësi të kufi zuara, institucionet publike shëndetësore, si dhe nga in-
stitucionet publike të cilat kryejnë shërbime të akomodimit të fëmijëve me probleme edukative 
– sociale dhe sjellje të çrregulluar, janë ndërmarrë masat e nevojshme për mbrojtjen dhe paran-
dalimin e përhapjes së virusit, si dhe se janë respektuar protokollet e mbrojtjes. Gjithashtu, 
në një pjesë të madhe nga institucionet janë ndërmarrë masa-plotësuese për mbrojtje, ndërsa 
komunikimi me familjarët/kujdestarët dhe familjarët e afërm është realizuar përmes telefonit. 
Në kuadër të rekomandimeve të dhëna në këtë segment është rekomandimi që fëmijëve t’u 
sigurohen informata në lidhje me mënyrën e përhapjes së virusit, si dhe mënyrat e parandalimit 
në forma të akesshme në gjuhën të cilën e kupton fëmija, si dhe rekomandimi të vazhdohet me 
ndjekjen e gjendjes së tyre shëndetësore nga ana e punëtorëve social me qëllim të reagimit në 
kohë për parandalimin e përhapjes së virusit.  

Në lidhje me realizimin e të drejtave të njeriut me invaliditet trupor (ata të cilët shfrytëzo-
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jnë karrocë invalidore) për shfrytëzimin e transportit falas, u zbatua hulumtimi në të cilin ishin 
përfshirë të gjitha shkollat e Qytetit të Shkupit, pas çka u hartua Raport vjetor. Hulumtimi 
tregoi se të dhënat për numrin e përgjithshëm të nxënësve me aftësi të kufi zuar si dhe ata të 
cilët kanë invaliditet trupor nuk përputhen, përkatësisht se të dhënat e pranuara nga shkollat 
e mesme dhe atyre të cilat i ka në dispozicion qyteti i Shkupit nuk janë të njëjta. Gjithashtu, 
shfrytëzuesit e transportit të organizuar kanë vërejtje lidhur me mos fl eksibilitetin e orarit të 
transportit, veçanërisht për ata të cilët ndjekin mësim plotësues, ndërsa vërejtje ka edhe në 
lidhje me mjetet e refunduara të mjeteve nga personat të cilët shfrytëzojnë transport per-
sonal. Në këtë pjesë Avokati i Popullit konsideron se në të ardhmen duhet të përmirësohet 
bashkëpunimi midis shkollave të mesme dhe qytetit të Shkupit me qëllim të udhëheqjes së 
evidencës së saktë dhe të drejtë për numrin e nxënësve me aftësi të kufi zuar, të vendoset rendi 
i transportit për këta nxënës dhe të përmirësohet situata me refundimin e mjeteve. 

  Avokati i Popullit realizoi edhe hulumtim sipas të cilit përgatiti Raport të veçantë edhe 
për realizimin e të drejtës për arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore 
në shkollat fi llore në vend, në kuadër të së cilit ishin paraqitur pyetësorë anketues deri te 
të gjitha shkollat. Në periudhën e implementimit të hulumtimit u miratua edhe Ligji i ri për 
arsimin fi llor me mbindërtimin e kornizës normative, veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufi -
zuara. Në këtë drejtim, si dhe me zbatimin e normave ligjore, Avokati i Popullit rekomandoi të 
ndërmerren masa për ri-rregullimin e nenit 35 të këtij Ligji në drejtim të defi nimit të qartë dhe 
konkret cilët fëmijë bëjnë pjesë në grupin e nxënësve me aftësi të kufi zuar, pastaj të sigurohen 
asistentë arsimorë ose personal për nxënësit me aftësi të kufi zuara dhe të ndërmerren të gjitha 
masat me qëllim të avancimit të inkluzivitetit të këtyre nxënësve.  

Duke e ndjekur gjendjen me fëmijët e akomoduar në Entin edukues-korrektues (EEK) 
Tetovë të cilët e vuajnë masën dërgim në Institucionin edukues – korrektues dhe alarmimi 
shumëvjeçar për gjendjet e këqija me këta fëmijë nga çdo aspekt, veçanërisht risocializimi, 
arsimi, mbrojtja shëndetësore, ndërsa duke e pasur parasysh faktin se për vitin e kaluar u 
planifi kua ata përfundimisht të transferohen në ndërtesën e re të vendosur në afërsi të fshatit 
Volkovia, Avokati i Popullit paraqiti Mendim në lidhje me disa çështje të rëndësishme.  

Përkatësisht, në Mendim, mes tjerash, është sugjeruar se transferimi i fëmijëve duhet 
të shoqërohet me sigurim paraprak të kapaciteteve të domosdoshme dhe përkatëse, t’u sig-
urohen kushte për mirëmbajtjen e procesit të arsimit, pastaj tu sigurohet mbrojtje përkatëse 
shëndetësore, dhe duke e pasur parasysh faktin se objekti është jashtë vendit të banimit të 
gjendet mënyrë për organizimin e transportit për familjet e fëmijëve të akomoduar në EEK.  

Në vitin raportues u dërgua edhe një Iniciativë për ndryshime dhe plotësime të 
një neni të Ligjit për mbrojtje ndërkombëtare të përkohshme, dhe i cili ka të bëjë me 
mundësinë e punësimit të personave azilkërkues. Përkatësisht, Avokati i Popullit konsideron se 
me Ligjin ekzistues kësaj kategorie të personave nuk u mundësohet qasje deri te tregu i punës, 
përkatësisht punësimit jashtë kuadrit të Qendrës për pranim, ose vendit të akomodimit dhe se 
me ndryshimet e këtij ligji të azilkërkuesve për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së procedurës 
për fi timin e azilit duhet tu mundësohet qasje e lirë deri tek tregu i punës.



KOMUNIKIMI DHE BASHKË-
PUNIMI I AVOKATIT TË POP-
ULLIT ME TRUPAT NDËRKOM-
BËTARË DHE ASOCIACIONET 





127www.ombudsman.mk

RAPORT VJETOR 2020

Vitin që kaloi e shënoi pandemia me Kovid-19, si dhe mënyra e ndryshuar e jetesës dhe 
punës. Kufi zimet  të cilat i imponoi pandemia në kryerjen e rregullt të detyrave të punës, dhe 
aktiviteteve i referoheshin lëvizje së lirë dhe udhëtimit të kufi zuar ose të pamundur, prandaj 
disa nga ato ngjarje dhe tubime u transferuan në Internet, d.m.th. onlajn përmes pjesëmarrjes 
në të ashtuquajturat vebinare.

Në fi llim të vitit, para shpalljes së pandemisë botërore përfaqësues i Avokatit të popullit 
mori pjesë në dy takime konsultative në Bruksel, Belgjikë të organizuara nga Rrjeti Evropian i 
Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (ENNHRI). Takimi i parë konsultativ u mbajt 
më datën 4 shkurt në hapësirat e Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit Evropian për poli-
tikën e fqinjësisë dhe zgjërimit në të cilin u diskutuan situatat me të drejtat e njeriut në vendet 
kandidate për anëtarësim në Unionin Evropian, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi, 
Kosova, Bosnja dhe Hercegovina dhe Turqia.

Ndërsa më datën 5 dhe 6 shkurt të vitit 2020 Rrjeti evropian i Institucioneve kombëtare 
për të drejtat e njeriut (ENNHRI) mbajti takim konsultativ me përfaqësuesit e anëtarëve të tij 
me qëllim që t’i prezantojë mekanizmat e ri raportues ndaj Komisionit evropian për situatën me 
të drejtat e njeriut në vendet anëtare të Unionit, por edhe më gjërë, si dhe për bashkëpunimin 
të cilin Institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut e kanë në nivel të projektit me Unionin 
Evropian dhe Këshillin e Evropës.

Kjo ishte gjithashtu një nga dy ngjarjet ndërkombëtare që u realizuan me pjesëmarrjen 
fi zike të një përfaqësuesi të institucionit tonë. Tashmë me shpalljen e pandemisë botërore me 
Kovid-19 vendet anemban botës i mbyllën kufi njtë e tyre dhe u vendosën restrikcione dhe 
kufi zime të aktiviteteve të përditëshme, përfshirë edhe udhëtimet. Shumë nga mbledhjet dhe 
ngjarjet e planifi kuara për vitin 2020 u anuluan dhe u planifi kuan për vitin 2021. 

Rrjeti evropian i Institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut (ENNHRI) ku në mënyrë 
aktive merr pjesë edhe  institucioni i Avokatit të popullit, të gjitha ngjarjet e tij të këtij viti i 
transferoi në internet, dhe kështu u ndoqën disa takime konsultative lidhur me punën e vazh-
dueshme të rrjetit. Njëri prej tyre ishte takimi përfundimtar i projektit që Rrjeti po zbaton në 
dy vitet e fundit, ndërkaq e përpunonte çështjen për të drejtat e njeriut dhe funksionimin e 
Institucioneve Kombëtare për të drejtat e njeriut në gjendje të konfl ikteve.

Ngjarja e dytë u zhvillua në muajin mars dhe u organizua në Beograd, Serbi me titull 
,,Ballkani vepron tani’’. Në këtë ngjarje mori pjesë përfaqësues i Seksionit Raportues Kombëtar 
për trafi kimin e qenieve njerëzore dhe migracionin ilegal, duke diskutuar rolin e rëndësishëm 
që këta mekanizma e kanë në vend.

Në gjysmën e dytë të vitit ENNHRI zhvilloi edhe disa ngjarje onlajn, përkatësisht takim 
të drejtuesve të Institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut ku u shkëmbyen përvoja 
lidhur me mënyrën e funksionimit të institucioneve të rrjetit në kushte të pandemisë, ndërkaq 
në mënyrë virtuale u mbajt edhe Asanbleja e Përgjithshme e Rrjetit, në të cilën u diskutua për 
punët e kryera gjatë vitit aktual, buxhetin e institucionit dhe u  dhanë udhëzime për veprime 
të ardhshme. 

BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET DHE ORGANET NDËRKOMBË-
TARE NË EVROPË DHE BOTË
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Zëvendës avokati i popullit i cili udhëheq Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmi-
jës dhe personave me aftësi të kufi zuara së bashku me këshilltare shtetërore nga ky Seksion 
morën pjesë në takimin onlajn të organizuar nga Ombudsmani i rajonit Marçe, Republika e Ital-
isë, në bashkëpunim me Sekretariatin e përhershëm të Iniciativës Adriatiko-Joniane. Në takim 
u diskutua për krizën globale shëndetësore dhe socio-ekonomike, të shkaktuar nga pandemia 
me Kovid-19 dhe situatat me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe ado-
leshentëve. Në takim, i cili ishte pjesë e aktiviteteve në kuadër të shënimit të 20 vjetorit nga 
Karta e Ankonës dhe Iniciativës Adriatiko-Joniane, ombudsmanët për të drejtat e fëmijëve nga 
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Greqia, Italia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, San 
Marino, Serbia dhe Sllovenia  shkëmbyen përvoja, praktika më të mira dhe instrumente për 
mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve në raste urgjente.

Organizuar nga Qendra për të drejtat e grave të Zenicës, Bosnjë dhe Hercegovinë, u 
mbajt seminari onlajn me temë: Margjinalizimi shoqëror i problemit të dhunës ndaj grave në 
situata të izolimit të dhunshëm, situatë të jashtëzakonshme dhe masa restriktive’’ në të cilin 
mori pjesë përfaqësues i Avokatit të popullit nga Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 
dhe personave me aftësi të kufi zuara.

Organizuar nga Qendra për studime të sigurisë evropiane nga Holanda u mbajtën pesë 
takime radhazi në të cilat mori pjesë këshilltar shtetëror i Avokatit të popullit, ndërkaq për-
faqësues të Institucioneve të Ombudsmanëve të Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë, 
si dhe përfaqësues nga organizatat joqeveritare të këtyre vendeve, të cilët diskutuan për sig-
urinë dhe implikimet sipas jetesës së përditshme të njerëzve, që i imponoi pandemia me Ko-
vid-19.Këto takime janë pjesë e një aktiviteti të projektit që Qendra për studime evropiane të 
sigurisë do të zbatojë edhe gjatë vitit 2021. Qendra rregullisht boton raporte dhe pikëpamje 
të saj në lidhje me situatën me të drejtat e njeriut në rajon dhe më gjërë, dhe për këtë rast, 
përkatësisht në kuadër të projektit u lëshua një raport i shkurtër që përmban situatat me të 
drejtat e njeriut në kushte të pandemisë me Kovid-19.

Në muajin nëntor u mbajt takimi i Komitetit ekzekutues të Asociacionit të Ombudsmanëve 
të Mesdheut (AOM) në të cilin u diskutuan aktivitetet e Asociacionit të zbatuara gjatë rrjedhës 
së vitit 2019, si dhe planet dhe aktivitetet që Asociacioni i planifi kon për vitin 2021 pas për-
fundimit të pandemisë me Kovid-19. Pikërishtë për shkak të pandemisë ishte anuluar takimi 
vjetor i Asociacionit, ndërsa tanimë i ri-planifi kuar për pjesën e dytë të vitit 2021.

Kah fundi i vitit, saktësisht në muajin dhjetor zëvendës avokati i popullit i cili udhëheq 
Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufi zuara mori 
pjesë në tryezën e rrumbullakët onlajn të organizuar nga Ombudsmani i Vojvodinës, ndërkaq 
kushtuar të Drejtave të fëmijëve migrantë.

Në muajin dhjetor u mbajt edhe një ngjarje onlajn me karakter ndërkombëtar në të 
cilën mori pjesë përfaqësues i Avokatit të popullit-Raportues nacional për trafi kimin me qenie 
njerëzore dhe migracionin ilegal, ndërkaq bëhet fjalë për MARRI konferencë rajonale kushtuar 
migrimit në kohën e Kovid-19.



TË DHËNA STATISTIKORE
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numër % numër % numër % numër % numër % numër %

Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 

53 1,2 69 1,83 70 2,17 77 2,23 60 1,74 62 2,53

Autorizimet policore 156 3,54 133 3,52 152 4,72 199 5,75 170 4,92 130 5,31

Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të rendit 

90 2,04 45 1,19 53 1,64 57 1,65 70 2,03 63 2,57

Jurisprudenca 850 19,32 577 15,28 576 17,87 945 27,33 639 18,51 406 16,58

Prokuroria 63 32

Mbrojtja sociale 382 8,67 245 6,49 157 4,87 127 3,67 159 4,60 142 5,80

Marrëdhëniet e punës 265 6,02 155 4,11 199 6,17 335 9,69 282 8,17 258 10,54

Çështje të banimit 42 0,95 48 1,27 11 0,34 35 1,01 17 0,49 10 0,41

Mbrojtja shëndetësore 79 1,79 83 2,2 101 3,13 77 2,23 106 3,07 53 2,17
Sigurimi pensional dhe 
invalidor 

175 3,97 135 3,58 138 4,28 142 4,11 146 4,23 109 4,45

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 

41 0,93 29 0,77 17 0,53 27 0,78 22 0,64 20 0,82

Të drejtat e fëmijëve 158 3,59 106 2,81 119 3,69 153 4,42 246 7,12 111 4,53

Urbanizmi dhe ndërtimi 168 3,81 165 4,37 158 4,90 131 3,79 185 5,36 124 5,07

Mjedisi jetësor 16 0,36 15 0,4 22 0,68 16 0,46 18 0,52 10 0,41

Financat 865 19,64 1039 27,52 510 15,82 166 4,80 137 3,97 117 4,78

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

224 5,09 174 4,61 125 3,88 175 5,06 188 5,44 134 5,47

Të drejtat e konsumatorëve 368 8,36 309 8,19 281 8,72 230 6,65 367 10,63 218 8,91

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 

257 5,84 198 5,25 264 8,19 247 7,14 267 7,73 166 6,78

Persona me nevoja të 
veçanta

9 0,2 15 0,4 5 0,16 21 0,61 24 0,70 37 1,51

AP si mik i gjykatës 5 9,26 5 55,56

AP- Mekanizëm për 
kontrollin civil

21 9,95

Regjistrimi

Të drejtat zgjedhore 2 0,05 65 1,72 25 0,78 35 1,01 54 1,56 9 0,37

Të tjera 203 4,61 170 4,5 240 7,45 263 7,61 228 6,60 211 8,62

Gjithsej: 4403 100 3775 100 3223 100 3458 100 3453 100 2448 100

2020

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA  
201720162015 2018 2019

 Pasqyra nr.1

Gjatë vitit raportues Avokati i popullit veproi sipas gjithsej 2.931 parashtresave, prej të 
cilave 2.448 të periudhës raportuese, ndërsa 483 të tjera ishin transferuar nga viti i kaluar.

Numri më i madh i parashtresave 1.200 ishin parashtruar personalisht nga parashtruesit 
në zyrën e Avokatit të popullit, përmes postës 486, përmes postës elektronike 462, përmes 
ueb-faqes 133, përmes thirrjes telefonike 120, përmes telefaksit 2, ndërsa 45 parashtresa janë 
formuar sipas iniciativës së tij. 
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Nga gjithsej 2.448 parashtresa të pranuara në vitin 2020, numri më i madh i parashtre-
save 1.025 ose 41,87% ishin në lidhje me cenimin e të drejtave nga ana e shërbimeve pub-
like dhe institucioneve, 725 ose 29,62% ishin në lidhje me cenimin e të drejtave nga ana e 
pushtetit qëndror, në 293 parashtresa ose 11,97% janë shkelur të drejtat nga ana e pushtetit 
lokal, në 121 parashtresa ose 4,94% janë shkelur të drejtat nga ana e personave juridik, në 36 
parashtresa ose 1,47% kishte cenim të të drejtave, si nga ana e pushtetit qëndror, ashtu edhe 
nga pushteti lokal, në 39 parashtresa ose 1,59% kishte cenim të të drejtave nga ana e gjyqëso-
rit, ndërsa në 209 parashtresa ose 8,54% parashtruesit ankohen për cenimin e të drejtave nga 
subjektë të tjerë.

Foto nr..1
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Shërbime dhe institucione publike

Pushteti lokal

Pushteti gjyqësor

Persona juridikë

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Grafi ku nr..1

Nga gjithsej numri i parashtruesve të parashtresave 38,63% ose 1.016 qytetarë janë 
deklaruar për përkatësinë e tyre etnike, ndërsa 1.614 ose 61,37% nuk janë deklaruar për për-
katësinë e tyre etnike. Në këtë rast, numri më i madh i qytetarëve të cilët janë deklaruar janë 
Maqedonë 625 ose 61,52%, 254 ose 25,00% janë pjesëtarë të komunitetit etnik shqiptar, 59 
ose 5,81% janë pjesëtarë të komunitetit etnik rom; 39 ose 3,84% janë pjesëtarë të komunitet-
it etnik turk; 15 ose 1,48% janë serb; 9 ose 0,89 % janë deklaruar si boshnjakë; 8 ose 0,79% 
janë pjestarë të komunitetit etnik vlleh, ndërsa 7 ose 0,69% janë pjesëtarë të komuniteteve 
të tjera etnike. 

Zyra e Avokatit të popullit në 
Shkup veproi sipas 1.519 parash-
tresave, zyra në Manastir sipas 
244, në Tetovë sipas 225, në Kër-
çovë sipas 145, në Strumicë sipas 
133, në Kumanovë sipas 124 dhe 
në Shtip sipas 58 parashtresave.
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i 
drejtë dhe adekuat 62 15 62 8 1 1 2 50

Autorizimet policore 130 1 2 6 142 29 17 1 5 89 1

Gjendjet civile dhe punë të tjera 
të rendit 63 1 7 74 27 6 1 2 1 36 1

Jurisprudenca 406 1 3 409 130 45 2 10 3 2 7 209 1

Prokuroria 32 32 12 4 16

Mbrojtja dhe siguria sociale 
142 142 20 49 1 15 1 7 48 1

Marrëdhëniet e punës 258 2 1 8 271 71 18 1 2 4 174 1

Çështje të banimit 10 10 3 7

Mbrojtja shëndetësore 53 3 2 65 9 7 49

Sigurimi pensional dhe invalidor 
109 2 1 106 37 16 1 2 1 1 48

Arsimi, shkenca 19 50 3 1 46

Kultura dhe sporti 1 1 1

Të drejtat e fëmijëve 111 12 8 151 16 5 2 2 126

Urbanizmi dhe ndërtimi 124 2 129 31 7 1 2 1 9 78

Mjedisi jetësor 10 1 23 3 20

Financat 117 3 114 33 15 1 1 1 2 61

Marrëdhëniet pronësore-juridike 
134 1 140 42 4 2 1 3 88

Të drejtat e konsumatorëve 218 6 228 57 35 2 6 2 4 121 1

Entet ndëshkuese-korrektuese 
dhe edukuese-korrektuese 166 1 6 4 198 6 13 3 1 175

Persona me nevoja të veçanta 37 12 25 3 1 1 20

AP si mik i gjykatës 5 5 2 3

AP- Mekanizëm për kontrollin  
civil 21 5 3 13 13

Të drejtat zgjedhore 9 38 36 2

Të tjera 211 2 1 16 202 47 16 2 1 135 1

GJITHSEJ: 2448 7 45 86 2630 625 254 15 59 0 9 8 39 1614 7

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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 Pasqyra nr.2
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Sipas vendit të banimit të parashtruesve të parashtresave, numri më i madh i parashtre-
save janë nga parashtrues nga Shkupi, përkatësisht 911, mëtej pasojnë parashtresat e par-
ashtruesve nga: Tetova, Manastiri, Kumanova, Strumica, Kërçova, Prilepi, Shtipi, Ohri dhe nga 
zonat e tjera urbane më të mëdha, si dhe nga shtete të tjera..

 Pasqyra nr.3

Qyteti Viti 2019 Viti 2020 Qyteti/Shteti Viti 2019 Viti 2020
Berovë 5 9 Prilep 63 57
Manastir 297 195 Probishtip 12 7
Bogdanci 1 1 Radovish 13 17
Vallandovë 2 2 Resnjë 7 12
Veles 53 42 Shkup 1473 911
Vinicë 7 5 Strugë 42 20
Dibër 11 6 Strumicë 150 113
Dellçevë 19 8 Sveti Nikollë 17 8
Demir Hisar 7 8 Tetovë 348 238

Dojran 1 Shtip 64 53
Gjevgjeli 12 16 Austri 1
Gostivar 52 42 Shqipëri 1
Kavadar 29 33 Belgjik 1
Kërçovë 192 110 Bosnje dhe Hercegovinë 1 1

Koçan 33 20 Bullgari 1
Kratovë 9 4 Gjermani 1
Kriva Pallankë 25 16 Kosovë 1
Krushevë       6 7 Serbi 4 1
Kumanovë       177 123 SHBA 1 1
Mak. Kamenicë    6 2 Turqi 2
Mak. Brod 13 7 Hungari 5
Mavrovë 5 2 Holandë 1
Negotinë 7 15 Suedi 1
Ohër 51 52 Nuk është cekur qyteti 

ose shteti
228 273

Pehçevë 4 1

3453 2448

PASQYRA
E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS

GJITHSEJ:  

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

Edhe gjatë këtij vitit raportues, numri më i madh i parashtresave janë nga fusha e ju-
risprudencës 406 ose 16,58%; pastaj pasojnë parashtresat nga marrëdhëniet e punës 258 
ose 10,54%; nga të drejtat e konsumatorëve 218 ose 8,91%; nga institucionet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-korrektuese 166 ose 6,78%; nga mbrojtja sociale 142 gjegjësisht 
5,80%; nga fusha pronësore-juridike 134 ose 5,47%; nga fusha e mbrojtjes së të drejtave 
gjatë autorizimeve policore 130 ose 5,31%; nga urbanizmi dhe ndërtimi 124 ose 5,07%; nga 
fi nancat dhe puna fi nanciare 117 ose 4,78%; nga fusha e të drejtave të fëmijëve 111 ose 
4,53%, nga sigurimi pensional dhe invalidor 109 ose 4,45%; nga gjendjet civile dhe punë të 
tjera të brendshme 63 ose 2,57%; nga mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE
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Parashtresat e pranuara sipas fushave

2020

Grafi ku nr..2

62 ose 2,53%; nga mbrojtja shëndetësore 53 ose 2,17%; nga fëmijët dhe personat me aftësi 
të kufi zuara 37 ose 1,51%; nga prokuroria 32 ose 1,31%; nga AP – mekanizmi për kontrollin 
civil 21 ose 0,86%; nga arsimi dhe shkenca 19 ose 0,78%; nga mjedisi jetësor dhe merrëd-
hëniet e banimit nga 10 ose 0,41%; nga të drejtat zgjedhore 9 ose 0,37%; AP si mik i gjykatës 
5 ose 0,20%, nga kultura dhe sporti 1 ose 0,04%; si dhe nga fusha të tjera për të cilat janë 
pranuar 211ose 8,62 % parashtresa.
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 62 77 3 65 38 1 21 8 13 60 5

Autorizimet policore 130 148 75 205 1 2 98 4 29 11 13 5 3 1 127 78

Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të rendit 63 81 26 89 1 35 5 27 17 7 3 3 64 25

Jurisprudenca 406 412 80 486 1 313 4 131 76 52 3 3 446 40

Prokuroria 32 32 17 49 29 1 11 7 3 1 1 40 9

Mbrojtja sociale 142 142 29 171 85 1 62 51 2 9 1 139 32

Marrëdhëniet e punës 258 279 52 310 2 1 236 16 41 24 12 5 1 1 290 20

Çështje të banimit 10 10 1 11 7 3 1 1 11 0

Mbrojtja shëndetësore 53 67 8 61 3 35 5 19 12 7 59 2

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 109 107 10 119 2 69 3 37 35 2 1 107 12

Arsim dhe shkenca
19 50 4 23 10 1 6 3 3 1 17 6

Kultura dhe sporti 
1 1 1 1 0 1 0

Të drejtat e fëmijëve 111 159 16 127 12 69 7 42 37 4 1 2 117 10

Urbanizmi dhe ndërtimi 124 131 26 150 93 7 31 26 5 1 131 19

Mjedisi jetësor 10 24 4 14 7 1 2 2 10 4

Financat 117 117 8 125 61 5 37 30 5 2 1 101 24

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

134 141 27 161 119 4 18 11 4 3 138 23

Të drejtat e konsumatorëve 218 234 25 243 190 6 27 19 7 1 1 222 21

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 166 202 23 189 1 6 150 12 24 19 4 1 1 186 3

Personat me nevoja të 
veçanta 37 25 2 39 12 18 2 17 13 3 1 36 3

AP si mik i gjykatës 5 5 2 7 3 1 1 4 3

AP- Mekanizëm për 
kontrollin  civil 21 16 3 24 5 4 10 1 9 5 19

Të drejtat zgjedhore 9 38 2 11 9 2 2 11 0

Të tjera 
211 218 40 251 2 1 193 26 21 5 3 3 221 30

GJITHSEJ: 2448 2716 483 2931 7 45 1872 88 622 425 151 46 14 5 9 2543 388

PASQYRA  E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, ZGJIDHURA DHE TË NGELURA NË PUNË
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VEPRIMI

Nga gjithësej 2.931 parashtresa sipas të cilave është vepruar në vitin 2020, procedura ka 
përfunduar për 2.543 ose në 86,76 raste, ndërsa për 388 parashtresa ose 13,24% procedura 
është në rrjedhë. (Foto nr.2)

Nga 2.543 parashtresa të përfunduara, në 503 ose 19,78% raste nuk është hapur proce-
durë, në 1.952 ose 76,76% raste është hapur procedurë, ndërsa në 88 ose 3,46% raste 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

86,76%

13,24%

Parashtresa të përfunduara - 86,76%Parashtresa të përfunduara - 86,76%Parashtresa të përfunduara - 86,76%

Parashtresa të mbetura në punë-13,24%Parashtresa të mbetura në punë-13,24%Parashtresa të mbetura në punë-13,24%

Foto nr..3

19,78%

76,76%

3,46%

Nuk është hapur procedurë - 19,78%
Është hapur procedurë - 76,76%
Këshillë juridike - 3,46%

Nga 503 parashtresa për të cilat nuk është hapur procedurë, në 195 ose 38,77% raste 
Avokati i Popullit nuk është kompetent për veprim, ndërsa në 157 ose 31,21% raste nuk bëhet 
fjalë për cenimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Pastaj, në 98 ose 19,48% raste par-
ashtresa nuk ka qenë e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar parashtresën, në 
21 ose 4,17 % raste në rrjedhë e sipër ka qenë procedura gjyqësore, në 21 ose 4,17 nga vep-
rimi ose nga vendimi i fundit  ka kaluar më shumë se 1 vit, në 4 lëndë ose 0,80% bëhet fjalë 
për raste më pak të rëndësishme të cilët edhe pas përfundimit të analizës nuk do të mund të 
jepen rezultate adekuate, në 7 lëndë ose 1,39 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

4,17%

4,17%

38,77%

31,21%

19,48%

0,80%
1,39%1,39%

Në rrjedhë e sipër është procedura gjyqësore - 4,17%

Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -
4,17%

Nuk është kompetent për veprim - 38,77%

Num bëhet fjalë për cenimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore -Num bëhet fjalë për cenimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore -Num bëhet fjalë për cenimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore -
31,21%

Nuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuarNuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuarNuk është e kompletuar, ndërsa parashtruesi nuk e ka plotësuar
parashtresën -19,48%

Bëhet fjalë për rast më pak të rëndësishëm i cili edhe pas analizësBëhet fjalë për rast më pak të rëndësishëm i cili edhe pas analizësBëhet fjalë për rast më pak të rëndësishëm i cili edhe pas analizës
së kryer nuk do të mund të jep rezultate përkatëse-0,80%së kryer nuk do të mund të jep rezultate përkatëse-0,80%së kryer nuk do të mund të jep rezultate përkatëse-0,80%

Parashtresa anonime - 1,39%Parashtresa anonime - 1,39%Parashtresa anonime - 1,39%

Nga 1.952 lëndë të përfunduara për të cilat Avokati i Popullit mori veprime, në 576 ose 
29,51% 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. Ndërsa, në 
1.376 ose 70,49% të rasteve 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 1.140 ose 82,85 raste procedura është ndërprerë, për shkak se nuk 
është konstatuar cenim i të drejtave, në 63 ose 4,58% parashtruesi nuk ka shprehur interesim 
për udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës, në 93 ose 6,76% në ndërkohë parashtruesi 
e ka realizuar të drejtën e tij, në 31 ose 2,25% parashtruesi e tërhoqi parashtresën, në 48 
ose 3,49% gjatë rrjedhës së procedurës sipas parashtresës parashtruesi ka inicuar procedurë 
gjyqësore, ndërsa në 1 ose 0,07% parashtruesi ka ndërruar jetë, ndërsa trashëgimtarët e tij 
nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës.

Foto nr..5

82,85%

6,76%

4,58%

3,49% 2,25% 0,07% Pas përfundimit të procedurës sipas parashtresës
AP nuk konstatoi cenime të të drejtave
kushtetuese dhe ligjore - 82,85%

Parashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të drejtën
e tij - 6,76%

Parashtruesi nuk ka shprehur interesim përParashtruesi nuk ka shprehur interesim përParashtruesi nuk ka shprehur interesim për
udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës - 4,58%udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës - 4,58%udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës - 4,58%

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 -
3,49%

Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën - 2,25%Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën - 2,25%Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën - 2,25%

Parashtruesi ka ndërruar jetën dhe trashëgimtarëtParashtruesi ka ndërruar jetën dhe trashëgimtarëtParashtruesi ka ndërruar jetën dhe trashëgimtarët
e tij nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës -e tij nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës -e tij nuk kanë kërkuar vazhdimin e procedurës -
0,07%
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Foto nr..6

73,78%

26,22%

Është vepruar sipas intervenimit të AP - 73,78%Është vepruar sipas intervenimit të AP - 73,78%Është vepruar sipas intervenimit të AP - 73,78%
Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP - 26,22%Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP - 26,22%Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga ana e AP - 26,22%

Nga numri i përgjithshëm i par-
ashtresave të përfunduara, në 576 raste 
Avokati i Popullit konstatoi cenime dhe i 
ndërmori të gjitha veprimet ligjore. Prej 
tyre, në 425 ose 73,78% raste, organet 
e administratës shtetërore, organet dhe 
organizatat tjera me autorizime pub-
like i pranuan intervenimet e Avokatit 
të Popullit, ndërsa për 151 ose 26,22% 
raste pas cenimit të konstatuar Avokati 
i Popullit dërgoi rekomandim deri te or-
gani përkatës, i cili nuk u pranua, pas 
çka ndërmori veprime të tjera, përkatë-
sisht dërgoi informata dhe raporte të 
posaçme pranë organit më të lartë, me 
ç’rast i shteroi të gjitha mundësitë.

2931
parashtresat për të cilat

veprohej gjatë vitit 2020
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parashtresa të
përfunduara

88
këshilla juridike
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nuk është

iniciuar procedura
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të përfunduara
sipas nenit 20

të LAP
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është iniciuar

procedura
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shkelje
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konstatuar shkelje

Grafi ku nr..3
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SHKELJET E KONSTATUARA SI DHE MASAT E NDËRMARRA

Nga gjithsej 1.952 lëndë sipas të cilave Avokati i Popullit vepronte, në 622 ose 31,86% 
të rasteve ishin konstatuar shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut. Prej tyre, në 425 raste 
(68,33%) organet e administratës shtetërore, organet dhe organizatat tjera me autorizime 
publike i pranuan intervenimet e Avokatit të Popullit, për 46 raste (7,40%) procedura është në 
rrjedhë e sipër, kurse në 151 raste (24,28%) (pas shkeljes së konstatuar si dhe rekomandimit 
të dorëzuar i cili nuk ishte pranuar, ishin ndërmarr veprime tjera të llojit të informatave dhe 
raporteve të veçanta) Avokati i Popullit i shfrytëzoi të gjitha mundësitë ligjore.  

Grafi ku nr..4

Këtë vit raportues numri më i madh i shkeljeve të konstatuara ishin nga fusha e jurispru-
dencës 131 raste ose 21,06%, nga të cilat vetëm në 76 raste ose 58,02% ishte vepruar sipas 
intervenimit të Avokatit të Popullit. Më pastaj, janë parashtresat nga fusha e të drejtave so-
ciale, ku janë kostatuar 62 raste ose 9,97% nga të cilat në 51 raste ose 82.26% ishin pranuar 
intervenimet e Avokatit të Popullit. 

Në parashtresat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, në 42 raste ose 6,75% janë kon-
statuar shkelje, prej të cilave në 37 raste ose 88,10% ishin pranuar intervenimet e Avokatit të 
Popullit. 

Më pastaj, vijojnë parashtresat nga fusha e marrëdhënieve të punës ku janë konstatuar 
shkelje në 41 raste ose 6,59%, prej të cilave në 24 raste ose 58,54% ishin pranuar interveni-
met e Avokatit të Popullit. Në parashtresat e sigurimit pensional dhe invalidor ishin konstatuar 
37 shkelje ose 5,95%, prej të cilave në 35 raste ose 94,59% ishin pranuar rekomandimet e 
Avokatit të Popullit. Më pastaj, vijojnë parashtresat nga fusha e fi nancave si dhe çështjeve 
fi nanciare, prej të cilave në 37 raste ose 5,95% janë konstatuar shkelje nga të cilat në 30 
raste ose 81,08% janë pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga fusha 
e urbanizmit ishin konstatuar 31 shkelje ose 4,98%, prej të cilave në 26 raste ose 83,87% 
ishin pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Më pastaj, vijojnë parashtresat nga fusha e 
autorizimeve policore ku ishin konstatuar 29 shkelje ose 4,66%, prej të cilave në 11 raste ose 
37,93% ishin pranuar rekomandimet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat e të drejtës së 
konsumatorit, në 27 raste ose 4,34% janë konstatuar shkelje, prej të cilave në 19 raste ose 
70,37% ishin pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Pastaj vijojnë parashtresat e gjendjes 
civile dhe punëve tjera të brendshme ku ishin konstatuar gjithashtu 27 shkelje ose 4,34%, prej 
të cilave në 17 raste ose 62,96% ishin pranuar rekomandimet e Avokatit të Popullit, më pastaj 
vijojnë parashtresat e Enteve Ndëshkuese Përmirësuese dhe Enteve Edukuese Përmirësuese, 
mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, mbrojtja shëndetësore, çështjet pro-
nësoro-juridike etj.



PËR INSTITUCIONIN





143www.ombudsman.mk

RAPORT VJETOR 2020

ORGANIZIMI DHE MËNYRA E PUNËS 

Organizimi dhe fushëveprimi i punës së Shërbimit profesional është rregulluar në për-
puthje me kompetencat e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të përcak-
tuara në Kushtetutë dhe Ligjin për Avokatin e Popullit.

 Si njësi organizative të brendshme e përbëjnë 11 njësi, Ekip i Mekanizmit Nacional Paran-
dalues, Avokati i Popullit – Mekanizëm për kontroll civil, Avokati i Popullit – Mekanizëm për të 
drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufi zuara, Avokati i Popullit – Raportues nacional 
për trafi kim me qenie njerëzore dhe migrim ilegal dhe 3 seksione.

Puna është e organizuar nga zyra qëndrore në Shkup dhe gjashtë zyrat rajonale në 
brendësi, siç janë: në Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip.

М F М F М F М F М F
Persona të zgjedhur ose të emëruarPersona të zgjedhur ose të emëruarPersona të zgjedhur ose të emëruar 5 5 5 555 10
Vende udhëheqëse të punësVende udhëheqëse të punësVende udhëheqëse të punës 10 13 10 13 23
Vende joudhëheqëse të punësVende joudhëheqëse të punësVende joudhëheqëse të punës 18 35 1212 28 6 7 53

Gjithsej:Gjithsej:Gjithsej: 33 53 27 46 6 7 86

Të punësuar
sipas gjinisë

G
jit

hs
ej

NIVELI I ARSIMITNIVELI I ARSIMIT

Arsimi i lartë
Arsim i lartëArsim i lartëArsim i lartë

dyvjeçar
Arsimi i
mesëm Arsim fillor

Struktura kualifi kuese, gjinore dhe etnike e të punësuarve:

Me Rregulloren e fundit për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të 
vendeve të punës në Shërbimin profesional, Ekipi i mekanizmit nacional parandalues, Seksio-
net e veçanta dhe Zyrat e Avokatit të Popullit AP nr.1720/2 e datës 13.3.2019, janë paraparë 
155 vende pune për kryerjen e detyrave të punës nga të cilat në dhjetor 2020, janë plotësuar 
86, përfshirë edhe Avokatin e Popullit, mandati i të cilit përfundoi më datë 16.12.2020.  

Këtë vit si pasojë e luftës me kovidin ndërroi jetë zëvendës-avokati i popullit Elena Gjorg-
jonoska-Manevska e cila udhëhiqte me Zyrën Rajonale në Shtip, prej vitit 2013. Me ndërrimin 
jetë të zëvendëses zyra mbeti vetëm me dy të punësuar, kurse numri i përgjithshëm i të zgjed-
hurve dhe të emëruarve u zvogëlua në 10, prej të cilëve 1 Avokati i Popullit dhe 9 Zëvendësa.

Në vitin raportues, në lidhje me nëpunësat administrativ, nuk kishte punësime të reja, 
por për arsye të ndryshme (plotësimi i kushtit të pensionit, një pjesë kanë shkuar me mar-
rëveshje) nga Institucioni shkuan 4 persona të punësuar (1 këshilltar shtetëror, 1 këshilltar dhe 
1 bashkëpuntor më i ri).  

GJENDJA KADROVIKE

 Pasqyra nr.5
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AVOKATI I POPULLIT

Buxheti themelor për Avokatin e Popullit, për vitin 2020, kaloi nëpërmjet dy ri-balanseve 
me cilët u zvogëlua për 6.278.000 denarë edhe atë prej 88.333.000 në 82.055.000 denarë, dhe 
ishte për 2,36% më i lartë krahas buxhetit të vitit 2019.

Edhe përskaj rrethanave restriktive për punë që e defi nuan vitin, përqindja e realizimit 
është 91,62, nga ku 73% e buxhetit të Avokatit të Popullit është realizuar për rroga dhe kon-
tribute për sigurim social, 26% për shërbime dhe mallra, 0,3% për transfere dhe 0,3% për 
shpenzime kapitale.

Avokati i Popullit në vitin raportues e vazhdoi bashkëpunimin me UNHCR-në, i cili për-
bëhet prej donacionit të mjeteve të duhura për punë dhe monitorim të gjendjes me refugjatët/
migrantët në shtet. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, mjetet e donuara të UNHCR-së e mbushin 
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MbetjaMbetjaMbetja % AP
%      
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401 Pagat bazë 41.250.000,0 39.270.878,0 1.979.122,0 95,2095,2095,20

402
Kontribute për sigurim 
social 15.253.000,0 15.251.399,0 1.601,0 99,99

40 Paga dhe kompensime 56.503.000,0 54.522.277,0 1.980.723,0 96,49

420
Paga dhe shpenzime 
ditore 382.000,0 80.000,0 69.061,0 820 392.119,0 18,08 1,03

421 Shërbime komunale 5.400.000,0 3.661.128,0 1.738.872,0 67,80

423 Materiale dhe vegla 925.000,0 25.000,0 598.794,0 25.000 326.206,0 64,73 100,00

424
Riparime dhe 
mirëmbajtje rrjedhëse 1.800.000,0 1.516.886,01.516.886,01.516.886,0 283.114,0 84,27

425 Shërbime kontraktuese 14.804.000,0 200.000,0 270.000,0 200.000,0 100.000,0 13.395.351,013.395.351,013.395.351,0 186.727 61.500 1.930.422,0 90,48 93,36 61,50

426
Shpenzime të tjera 
rrjedhëse 800.000,0 575.076,0575.076,0575.076,0 0 224.924,0 71,88

42 Mallra dhe shërbime 24.111.000,0 305.000,0 270.000,0 200.000,0 100.000,0 19.816.296,0 212.547212.547 0 0 61.500 4.895.657,0 82,19 69,69 0,00 0,00 61,50

464 Transferta të ndryshme 243.000,0 242.850,0 150,0 99,94

46 Gjithsej transferta 243.000,0 242.850,0 150,0 99,94

485
Investime dhe mjete 
jofinanciare 323.000,0 322.349,0 651,0 99,80

48
Gjithsej shpenzime 
kapitale 323.000,0 322.349,0 651,0 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00

81.180.000,0 305.000,0 270.000,0 200.000,0 100.000,0 74.903.772,0 212.547 0 0 61.500 6.877.181,06.877.181,06.877.181,0 92,27 69,69 0,00 0,00 61,50GJITHSEJ 

GJITHSEJ 82.055.000,0 75.177.819,0 91,62

Pasqyra nr. 6
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buxhetin themelor të institucionit në një shumë të caktuar e cila shfrytëzohet për qëllimet e 
projektit. 

Buxheti i UNHCR-së, i formuar nëpërmjet 2 transheve dhe saldos së mbetur nga viti 2019, 
gjithashtu ishte më i vogël për shkak të aktiviteteve dhe lëvizjeve të zvogëluara të ekipit të 
Avokatit të Popullit i cili vepron si MNP. Konferenca e planifi kuar ku nikoqir duheshte të jetë 
Avokati i Popullit, nuk u realizua dhe mjetet u reduktuan.

Përkrahja fi nanciare ishte dhënë në shumën prej 1.247.017,00 dhe harxhuar 49% e 
shumës nëpërmjet vëzhgimit të dispozitave të Ligjit për prokurime publike si dhe marrëveshje-
ve të lidhura, si dhe për personin zbatues i projektit dhe për ekspertët të cilët e shoqëruan 
ekipin e MNP gjatë vizitave. Pjesa e mbetur e mjeteve mbetet për tu shfrytëzuar në vitin 2021. 
Përndryshe, paraqitur në përqindje 73% e shumës së realizuar bie mbi zërin e shërbimeve të 
kontraktuara, 19% në materiale dhe mjete, 7% për blerejne e pajisjeve dhe makinave dhe 1% 
shpenzime rrjedhëse.



Republika e Maqedonisë së Veriut
Avokati i Popullit

rr:„Maqedonia“ 19, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
TеL: +389 2 3129335, FAKS: +389 2 3129359

e-mail: contact@ombudsman.mk
www.ombudsman.mk


