
AVOKATI I POPULLIT

Shkup, mars viti 2022

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

2 0 2 1

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

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

D R E J T A V E  T Ë  N J E R I U T  



CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

351.941:342.72/.73(497.7)”2021”(047)

    RAPORT vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe 
mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut : 2021 / [përkthim nga 
gjuha maqedonase në gjuhën shqipe Sebahate Sali ... и др.]. - Shkup : 
Avokati i popullit Republika e Maqedonisë së Veriut, 2022. - 167 стр. : 
граф. прикази ; 30 см

Превод на делото: Годишен извештај за степенот на обезбедувањето 
почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права : 2021. 
- Други преведувачи: Ardian Iseni, Shkelkim Rijani dhe Kimete Kameri

ISBN 978-608-4715-81-8

а) Народен правобранител -- Човекови права и слободи -- Македонија -- 
2021 -- Извештаи

COBISS.MK-ID 56901381

Titulli: Raporti Vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, avancimit dhe mbro-
jtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 2021

Titulli i origjinalit: Годишен извештај за степенот на обезбедувањето 
                              почитување, унапредување и заштита на човековите 
                              слободи и права 2021

Editor: Avokati i Popullit i Republikës e Maqedonisë së Veriut

Autor: Avokati i Popullit i Republikës e Maqedonisë së Veriut 

Këshilli redaktues:  Avokati i Popullit i Republikës e Maqedonisë së Veriut

Përkthyes dhe redaktor gjuhësor: Përkthim nga gjuha maqedonase në gjuhën sh-
qipe: Sebahate Sali, Ardian Iseni, Shkelkim Rijani dhe Kimete Kameri

Disenji Grafi k: Keti Stefkova

Tirazhi: 100 kopje 



Jurisprudenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Procedura pranë Prokurorisë publike  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Procedura pranë përmbaruesve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Të drejtat e fëmijës dhe personave me aftësi të kufi zuara  . . . . . . . .
     - E drejta për arsim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Mbrojtja e interesit më të mirë të fëmijës në fushën e të drejtave
       familjare dhe e drejta për kujdes familjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         - Evidenca amë e fëmjës  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - E drejta e fëmijës për mbrojtje nga dhuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - E drejta për mbrojtje shëndetësore dhe të ardhura në para për fëmijën . . .
     - E drejta për mbrojtje sociale dhe standard jetësor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Keqpërdorimi politik i fëmijës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Përkujdesja e fëmijëve në shtëpi të vogël grupore . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - E drejta për mbrojtjen e fëmijëve refugjatë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     - Mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara . . . . . . . . . . . .

Të drejtat e konsumatorëve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marrëdhëniet e punës. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mbrojtja dhe siguria sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urbanizmi, ndërtimi dhe fusha e banimit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Institucionet ndëshkuese - korrektuese dhe edukuese
- korrektuese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marrëdhëniet pronësore - juridike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorizimet policore  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjendjet civile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurimi pensional dhe invalidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mbrojtja dhe sigurmi shëndetësor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mos diskriminimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat zgjedhore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat e arsimit të lartë dhe kulturës  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjedisi jetësor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat tjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regjistrimi 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Të drejtat e refugjatëve/migrantëve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
27
28
30
32

37
38
39
40
41
42
42
43
45
51
54
57
60

62
66
67
70
73
78
79
81
85
87
89
90
91
92

NGA PUNA NË VITIN 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MBOJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS FUSHAVE  . . . . . . . .                         

13

25

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

PËRMBAJTJA

1



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

93
94
95
96
96
97

SHEMBUJ NGA PRAKTIKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

109
PROMOVIMI I LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT 
(PUNA ME PROJEKTE)       

113
AVOKATI I POPULLIT MEKANIZMI NACIONAL 
PARANDALUES       

119

HULUMTIME, RAPORTE TË POSAÇME, INICIATIVA (NISMA)      143

129

123

AVOKATI I POPULLIT-MIK I GJYKATES 
(AMICUS CURIAE)       

AVOKATI I POPULLIT –MEKANIZMI PËR 
KONTROLL CIVIL

AVOKATI I POPULLIT-RAPORTUES NACIONAL PËR TRAFIKIMIN E 
QENIEVE NJERËZORE DHE MIGRACIONIN ILEGAL

2
3

4

5
6
7



165
165
166

149

163

TË DHËNA STATISTIKORE   

PËR INSTITUCIONIN   

Të dhëna sipas fushave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veprimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shkeljet e konstatuara si dhe masat e ndërmarra  . . . . . . . . . . . . . .

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

143
145

155
157
159

KOMUNIKIMI DHE BASHKËPUNIMI I AVOKATIT TË POPULLIT ME TRUPAT 
NDËRKOMBËTARË DHE ASOCIACIONET       

Bashkëpunimi me trupat dhe asociacionet ndërkombëtare. . . . . . . . 

8

9

10





Të nderuar,

Në këtë Raport është pasqyruar gjendja me nivelin e res-
pektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut në vitin e kaluar 2021, 
e cila rezulton nga analiza e parashtresave të parashtruara nga 
qytetarët, lëndët e formuara me vetë iniciativ, si dhe nga sug-
jerimet e pranuara dhe intervenimet e Avokatit të popullit për eli-
minimin e cenimeve të konstatuara. Në Raport janë përmbledhur 
gjendjet e konstatuara sipas fushave, sfi dat dhe problemet me 
të cilat ballafaqoheshin qytetarët gjatë realizimit të të drejtave 
të tyre, situatat e përgjithshme të perceptuara të cilat rezultojnë 
nga hulumtimet e realizuara si dhe nga gjendjet e konstatuara 
nga puna e mekanizmave të veçantë si segment i rëndësishëm 
në kuadër të mandatit dhe kompetencave të Avokatit të popullit.

Është i pakontestueshëm fakti se edhe në vitin raportues 
vazhduam të jetojmë në kushte të pandemisë, e cila akoma e 
impononte nevojën për inkorporimin e kufi zimeve të caktuara, 
qëllimi primar i të cilave ishte mbrojtja e shëndetit të qytetarëve. 
Pothuajse në të gjitha fushat qytetarët me vështirësi i realizonin të drejtat e tyre, para së 
gjithash për shkak të mënyrës së reduktuar të punës së institucioneve.

Në vitin e kaluar qytetarët u ballafaquan me probleme gjatë sigurimit/ndryshimit të do-
kumenteve për identifi kim personal, për arsye se Ministria e punëve të brendshme, megjithëse 
kishte të dhëna se një numër i madh qytetarësh për shkak të pandemisë të njëjtat nuk i 
kishin përtrirë brenda afatit të përcaktuar, pikërisht gjatë periudhës verore shkaktoi ngecje në 
lëshimin e tyre, situatë e cila ndikonte në ekzistencën e qytetarëve për shkak të pamundësisë 
për të marrë rrogat e tyre, pensionet, mjetet të cilat i pranojnë në emër të ndihmës sociale. 
Avokati i popullit vlerësoi se është e palejueshme dobësitë e sistemit për lëshimin e doku-
menteve personale në Ministrinë e punëve të brendshme, të thyhen mbi kurrizin e qytetarëve 
dhe paarsye t’u krijojnë probleme shtesë, aq më tepër që në princip bëheshte fjalë për kategori 
të qytetarëve që i përkasin grupit të personave më të moshuar të cilët nuk i përdorin shërbi-
met digjitale, por shërbimet tradicionale bankare, përkatësisht pensionet dhe pagat i marrin 
direkt nga sportelet e bankave. Pas intervenimit të Avokatit të popullit, bankat për tërheqjen e 
mjeteve të qytetarëve fi lluan t’i pranojnë vërtetimet, se kanë paraqitur kërkesë për sigurimin/
ndryshimin e dokumenteve personale.

Pandemia veçanërisht i preku personat në rrezik social që u refl ektua në lëndët nga fusha 
e mbrojtjes dhe sigurisë sociale, në pjesën e realizimit të të drejtës për kompensim të ndihmës 
dhe kujdesit nga person tjetër. Arsyeja ishte se numri i kërkesave për realizimin e kësaj të 
drejte nuk përputhej me numrin e komisioneve, i cili u tregua si i pamjaftueshëm, gjë që kon-
tribuoji një numër i madh i qytetarëve të presin me muaj për realizimin e kësaj të drejte.Duke 
inspektuar problemin, Avokati i popullit pranë ministrisë kompetente dërgoi rekomandim i cili 
u pranua dhe numri i komisioneve u rrit gjatë vitit. 

Fatkeqësisht edhe në vitin e kaluar një numër i madh qytetarësh me muaj prisnin përmes 
Drejtorisë për udhëheqjen e evidencës amë të marrin certifi katë nga libri i amzës të të lindurve/
të vdekurve dhe ngjashëm, për arsye se sistemi elektronik nuk i dha rezultatet e pritura, në 
mënyrë të shpejtë dhe efi kase të merren këto dokumente, për të cilat qytetarët kanë paguar, 
ndërkaq të cilat ndikojnë në realizimin e mëtutjeshëm të disa të drejtave të tjera të tyre.

Shikuar në aspekt statistikor, numri më i madh i parashtresave kishin të bëjnë me fushën 



e jurisprudencës, prej të cilave gati një e treta me punën e përmbaruesve. Në këtë segment, 
Avokati i popullit konstatoi numër më të vogël të cenimeve të kryera në procedurën përmba-
rimore, por e riafi rmoi qëndrimin se janë të domosdoshme ndryshime sistemore në pjesën e 
përllogaritjes së kamatës, në drejtim se nuk mund të arkëtohet kamata e cila do të ishte më e 
madhe se borxhi kryesor, përkatësish kur kamata do ta arrijë borxhin kryesor, e njëjta të ndër-
pritet. Kjo, për arsye se dispozitat e tanishme ligjore çojnë në situata në të cilat kamatën të 
cilën e paguan debitori ndonjëherë është pothuajse tre herë më e lartë nga borxhi kryesor. Një 
numër i madh i parashtresave u parashtruan edhe në fushën e të drejtave të konsumatorëve, 
sidomos në pjesën e distribuimit të energjisë elektrike, ndërkaq nuk ishte i vogël as numri i 
parashtresave nga fusha e marrëdhënieve të punës, ku dominonin ankesa/parashtresa për in-
icimin pabazë të procedurës disiplinore, e drejta për pushim vjetor, sistematizim në pozitë më 
të ulët të punës, mosrespektim i dispozitave ligjore gjatë avancimit etj.

Numri i parashtresave të pranuara në fushën e të drejtave të fëmijëve u rrit ndjeshëm në 
të gjitha segmentet, veçanërisht në pjesën e realizimit të të drejtës për arsim, pas inkorporimit 
të konceptit të ri për arsim fi llor i cili parashikonte zëvendësimin e librave prej letre me libra 
digjitale, si dhe për problemet me sigurimin e asistentëve personal dhe arsimor si mbështetje 
për nxënësit me aftësi të kufi zuara të cilët janë përfshirë në shkollat fi llore komunale. Fatkeqë-
sisht, interesi më i mirë i fëmijës dhe qasja e barabartë pranë të drejtave nuk u respektua as 
në marrëdhëniet familjare/juridike, në mbrojtjen shëndetësore, mbrojtjen nga dhuna dhe çdo 
lloj abuzimi ndaj fëmijës, ndërsa fëmijëve pa lindje të evidentuar, pavarësisht zgjidhjes siste-
more, iu bë i pamundshëm realizimi i çdo të drejte, përkatësisht edhe mëtej janë të padukshëm 
juridikisht. Nga ana tjetër, megjithëse kanë kaluar 10 vite nga ratifi kimi i Konventës për të 
drejtat e personave me aftësi të kufi zuara, nuk vërehen ndryshime të konsiderueshme në reali-
zimin e të drejtave. Përkatësisht, nuk ka të dhëna të plota për personat me aftësi të kufi zuara, 
as të dhëna të klasifi kuara (sipas gjendjes së aftësisë së kufi zuar, moshës, gjinisë, përkatë-
sisë etnike, fesë, religjionit etj.) që ka efekt negativ gjatë krijimit të politikave përkatëse dhe 
alocimit të buxhetëve përkatës për implementimin e politikave në lidhje me personat me aftësi 
të kufi zuara. Personat me aftësi të kufi zuara, si dhe ofruesit e shërbimeve për mbështetjen e 
tyre nuk u përfshinë në grupet prioritare në Planin kombëtar për vaksinim kundër Kovid 19, 
kështuqë gjatë kohës së pandemisë pikat për testim dhe vaksinim mbetën të paarritshme për 
këta persona.

Parashtresat e parashtruara në fushën e marrëdhënieve pronësore-juridike edhe një herë 
e konfi rmuan faktin se procesi i denacionalizimit edhe pas më shumë se njëzet viteve nuk ka 
përfunduar, për arsye se komisionet për denacionalizim dhe Gjykata administrative edhe mëtej 
i transferojnë lëndët prej njërës anë në tjetrën, me çka i zvarrisin këto procedura pafundësisht 
në dëm të qytetarëve. Mosveprimi i inspektorëve të ndërtimtarisë është detektuar si problem 
kryesor për të cilin ankoheshin qytetarët në fushën e urbanizmit dhe ndërtimit. Pranë Avokatit 
të popullit, edhe këtë vit raportues, qytetarët parashtronin parashtresa të cilat ishin në lidhje 
me pagimin e taksës radio-difuzive, edhe pse kanë kaluar gati katër vite nga ndërprerja e kësaj 
takse. Situata e tillë, para së gjithash ka të bëjë edhe me faktin se edhe në këtë vitë rapor-
tues nga ana e organeve dhe institucioneve kompetente nuk u ndërmorën veprime konform 
rekomandimeve të përgjithshme të Avokatit të popullit, të dhëna në disa raporte vjetore, për 
të përcaktuar përgjegjësinë për situatën me numrin tejet të madh të regjistrimeve individuale 
të pabazuara në regjistrin e taksapaguesve për taksën radio-difuzive, si dhe për mosmarrjen 
e vendimit nga udhëheqësia e Televizionit kombëtar për shlyerjen e borxheve të evidentuara 
pabazë në emër të këtij detyrimi. Parashtresa parashtroheshin edhe në fushat e mbrojtjes 
shëndetësore, mosdiskriminimit, sigurimit pensional dhe invalidor, veprimit të policisë. Në vitin 
raportues, konstatuam mbipopullim në disa burgje, veçanërisht në seksionet e  mbyllura, gjë 
që kushtet për qëndrim i ka bërë sërish johumane/substandarde. Situata veçanërisht është 
alarmante në pjesën e mbyllur të Entit Ndëshkues-korrektues Idrizovë, sidomos në të ashtu-
quajturën ,,ambulancë’’ dhe krahu i shtatë. Problem madhor për personat e dënuar edhe mëtej 



mbetet mbrojtja shëndetësore, ndërkaq nuk munguan as parashtresa nga personat e dënuar 
në lidhje me shfrytëzimin e përfi timeve.

Pas nesh lamë edhe një vitë të rëndë përplotë me sfi da si pasojë e të jetuarit në kushte 
të pandemisë, në të cilën në vend të parë ishte shëndeti i qytetarëve. Megjithatë, kjo nuk 
guxon të jetë arsyetim për shkeljen e të drejtave të tyre, për arsye se kjo ndikon në mënyrë 
plotësuese mbi cilsinë e jetës së tyre. Shpresoj që në vitin që e fi lluam, jeta dalëngadalë do të 
fi llojë të normalizohet dhe institucionet do të vazhdojnë të punojnë me kapacitet të plotë.

Pres që deputetët, pas shqyrtimit të Raportit, kësaj radhe do t’i përcaktojnë masat në kohë 
sipas të cilave Qeveria do të duhet të veprojë, ndërkaq e gjithë kjo me qëllim të përmirësimit të 
gjendjeve të përgjithshme në lidhje me sundimin e të drejtës dhe sigurimit të supozimeve për 
një shkallë më të lartë të mbrojtjes dhe realizimit të të drejtave të qytetarëve.

Naser Ziberi
    Avokati i Popullit

Naser Ziberi
    Avokati i Popullit





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

1
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NGA PUNA NË VITIN  2021NGA PUNA NË VITIN  2021

Në pjesën fi llestare të Raportit vjetor veçojmë disa raste karakteristike, situata, probleme 
konkrete të qytetarëve, në të cilat nga ana e Avokatit të popullit janë konstatuar cenime të të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. 

Përveç që dëshiron të theksojë se këto cenime të konstatuara janë në fakt situata të 
palogjikshme, të paligjshme, madje edhe apsurde të shkaktuara nga puna e paligjshme, jo-
profesionale e organeve, dhe në të njëjtën kohë t’u bëjë thirrje organeve kompetente që të 
marrin masa dhe veprime urgjente për eliminimin e cenimeve të konstatuara, Avokati i popullit 
thekson se synimet dhe përpjekjet e tij janë serioze, konstruktive dhe të bazuara në ligj, dhe 
njëherazi distancohet nga çdo kuptim tjetër jashtë kontekstit, në lidhje me rastet e veçuara, 
ndërkaq e gjithë kjo me qëllim të sigurimit të realizimit, respektimit dhe avancimit në kohë dhe 
papengesa të të drejtave dhe lirive të njeriut në vend. 

Njëherazi, Avokati i popullit me shembujt e theksuar dëshiron të japë një impuls pozitiv 
në veprimet e organeve të administratës shtetërore dhe organizatave të tjera për respektimin 
e të drejtave të qytetarëve të garantuara me Kushtetutë dhe ligje.

Qytetare, e lindur në RSFJ (Kosovë), e cila në vitin 1973 është martuar me shtetas 
maqedonas arriti pas pothuajse pes dekadave pritje të fi tojë shtetësi pas intervenimit të 
Avokatit të popullit. Apsurditeti i këtij rasti është akoma më i madh për shkak se të gjithë 
anëtarët e familjes së saj - gjashtë fëmijët që nga lindja e tyre nuk kishin problem të marrin 
certifi katë për shtetësi.

Gjatë procedurës për këtë rast Avokati i popullit u drejtua pranë Agjencisë për siguri 
kombëtare dhe kërkoi që personit të përmendur t’i bëhet një kontroll sigurie në afat sa më 
të shpejtë të mundshëm, ndërsa organi gjatë dhënies së mendimit të udhëhiqet nga fakti se 
parashtruesja i plotëson kushtet e tjera të parashikuara në Ligjin për shtetësi dhe nga parimi 
për respektimin e të drejtës për jetë familjare, e drejtë e cila është përcaktuar në nenin 8 të 
Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Avokati i popullit u njoftua se është vepruar sipas intervenimit të tij dhe në këtë kuptim 
pas mendimit të dhënë pozitiv nga ana e Agjencisë për siguri kombëtare, Ministria e punëve 
të brendshme - Seksioni për çështje civile solli Aktvendim për pranim në shtetësi për qyte-
taren e moshuar.

QY TETARE NË 70 VJET MOSHË FITOI SHTETËSI
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Shkupjan, i lindur 60 vjet më parë, ka arritur të marrë shtetësinë maqedonase në fund 
të vitit të kaluar, pasiqë u miratuan ndryshimet dhe plotësimet e dispozitave ligjore të cilat e 
rregullojnë realizimin e kësaj të drejte. Përkatësisht, edhe pse të gjithë anëtarët e familjes së 
tij kanë shtetësi të Maqedonisë, vetëm ai nga lindja e tij në shtëpinë e tij doemos duheshte të 
paraqitet si i huaj dhe me status të tillë t’a rregullojë qëndrimin e tij. Pengesë për pranimin e 
tij çdoherë paraqiste mendimi negativ i Drejtorisë së mëparshme për siguri dhe kundërzbu-
lim, madje edhe i Agjencisë së tanishme për siguri kombëtare, lidhur me aspektin e sigurisë. 

Menjëherë pas miratimit të ndryshimeve të Ligjit për shtetësi në muajin korrik të vitit 
2021, qytetari nga ana e Avokatit të popullit u këshillua të aplikojë për përcaktim, përkati-
sisht konstatim të shtetësisë, me atë që në Ministrinë e punëve të brendshme në mënyrë 
plotësuese do të dërgojë prova se në vitin 1991 ai ka jetuar në Shkup, dhe ka poseduar 
letërnjoftim dhe patent shoferi të vlefshëm, të lëshuara nga institucionet të atëhershme kom-
petente. Qytetarit iu shpjegua se në procedurën e re nuk duhet të plotësohet kushti lidhur 
me aspektin e sigurisë.

E drejta e qytetarit përfundimisht u realizua në muajin dhjetor të vitit 2021, kur Min-
istria solli Aktvendim për pranimin e tij në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Paratë që i janë ndarë një nxënëseje si shpërblim për suksesin e shkëlqyeshëm gjatë 
arsimit të mesëm dhe shpalljes së saj për të parën e gjeneratës, ishte arsyeja që Qen-
dra ndërkomunale për punë sociale e qytetit të Shkupit të vendos babait të saj përndryshe 
shfrytëzues i ndihmës sociale, t’ia ndërprejnë ndihmën e garantuar minimale, duke e kon-
sideruar këtë shpërblim të njëhershëm si burim shtesë të mjeteve.

Avokati i popullit duke u nisur nga apsurditeti i këtij rasti menjëherë u drejtua pranë 
Komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mar-
rëdhënia e punës në shkallë të dytë, me kërkesë që t’a merr parasysh ankesën e kësaj 
familjeje, me sugjerim se rastet e tilla me nxënësit shembullorë duhet të shpërblehen dhe 
motivohen, e jo të ndëshkohen dhe t’u ndërpriten të drejtat të cilat u takojnë me Kushtetutë 
dhe ligje. Avokati i popullit theksoi se nga ky shpërblim në para nuk përmirësohet statusi 
social i familjes.

Pasiqë organi i shkallës së dytë e pranoi ankesën e familjes së nxënëses shembullore, 
Avokati i popullit intervenoi edhe pranë qendrës kompetente, me sugjerimin e njëjtë.

Intervenimet e Avokatit të popullit rezultuan pozitivisht, me faktin se familjes së nxë-
nëses iu vazhdua e drejta për ndihmë të garantuar minimale. 

NDRYSHIMET LIGJORE NGA VITI 2021 I MUNDËSUAN 
SHTETËSI SHKUPJANIT 60 VJEÇAR  

E PARA E GJENERATËS, INSTITUCIONET NË VEND SE TA 
SHPËRBLEJNË U PËRPOQËN TA NDËSHKOJNË
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Në këtë periudhë raportuese, Avokati i popullit evidentoi rritje të numrit të parashtre-
save që kanë të bëjnë me vjedhje të pazbardhura, përkatësisht moszbulimin e kryerësve të 
vjedhjeve, sidomos në rajonin e qytetit të Shkupit.

Në procedurë të shqyrtimit të pretendimeve të qytetarëve për vjedhje të pazbardhura 
nëpër banesa dhe vjedhje me sjellje të dhunshme për marrjen e sendeve nga qytetarët (por-
tofol, stoli, telefon dhe të tjera), Avokati i popullit konstatoi joefi kasitet dhe mossukses të 
policisë në hetimin dhe zbulimin e kryerësve të këtyre veprave të rënda penale.

Sipas të dhënave të marra nga Njësia e punëve të brendshme Qendër dhe Bit Pazar, 
në këtë zonë, gjatë rrjedhës së vitit 2021 janë evidentuar 119 kallëzime të cilat i referohen 
vetëm vjedhjeve të rënda të kryera në mënyrë brutale, prej të cilave janë zbardhur vetëm 16, 
ndërsa 103 vepra penale të këtij lloji ende nuk janë zbardhur.

Këto numra fl asin vetë për efi kasitetin e ulët të policisë në zbulimin e kryerësve të vjed-
hjeve në zonën e kryeqytetit.

Pas publikimit të lajmit në mjetet e informimit publik se në Gostivar, në rr. „Ilinden-
ska“, në muajin nëntor të vitit 2021, janë djegur disa baraka të improvizuara (vedbanime) 
të familjeve rome, Avokati i popullit, duke u udhëhequr nga fakti se rasti ka të bëjë me të 
drejta të një grupi më të madh qytetarësh, sipas iniciativës së tij hapi procedurë. Menjëherë 
pas ngjarjes, Avokati i popullit u drejtua pranë Qendrës ndërkomunale për punë sociale - 
Gostivar dhe Ministrisë së punës dhe politikës sociale me kërkesë që të ndërmerren masa të 
paanulueshme për akomodimin e familjeve të cilat kanë mbetur pa kurfarrë kulmi mbi kokë.

Pas këtij intervenimi të Avokatit të popullit, organet kompetente u përgjigjën se familje-
ve të cilave iu dogjën barakat në zjarrin, ndër të tjera nga ana e Qendrës për punë sociale 
- Gostivar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq - Gostivar, u është siguruar ndihma fi llestare në 
lidhje me veshëmbathje dhe ushqim, dhe se familjet janë akomoduar në objekte private, për 
të cilët fi llimisht qiranë e ka paguar komuna e Gostivarit, ndërsa pas kësaj qiranë e ka paguar 
një organizatë joqeveritare.

Zgjidhjen e lartëpërmendur Avokati i popullit e vlerësoi si të përkohshme, e cila nuk 
ofron realizimin e zgjidhjes së përhershme dhe përkatëse të të drejtës për banim të person-
ave të cilët i kanë humbur vendbanimet e tyre të improvizuara. Avokati i popullit edhe mëtej 
do t’a monitorojë problemin e këtij grupi të qytetarëve.

POLICIA JOEFIKASE NË ZBULIMIN E KRYERËSVE TË VJEDHJEVE

FAMILJEVE TË CILAVE IU DOGJËN BARAKAT NË GOSTIVAR, 
AKOMA PA AKOMODIM PËRKATËS
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Reformat në procesin arsimor një numër të madh nxënësish të klasës së katërt i lanë pa 
mjetin bazë për mësim-librin. 

Prindërit e tyre, përfaqësues të Këshillit të prindërve, shoqatat civile, si dhe mësimdhë-
nësit të cilët japin mësim në klasë të katërt në parashtresat që i parashtruan në emër të të 
gjitha paraleleve, theksuan trajtimin e pabarabartë dhe diskriminimin e fëmijëve për shkak 
të mossigurimit të librave të shtypur dhe mjeteve teknike nga ana e Ministrisë së arsimit dhe 
shkencës. 

Avokati i popullit në muajin shtator realizoi hulumtim me të cilin u përfshinë të gjitha 
shkollat  fi llore komunale në vend, ndërkaq të dhënat e pranuara tregojnë se në shkollat në 
nivel komunal, përkatësisht në nivel rajonal Koncepti për arsimin fi llor nuk zbatohet njësoj. 
Përkatësisht, pothuajse në të gjitha rajonet numri i librave të pranuara të shtypura është 
dukshëm më i vogël se numri i përgjithshëm i nxënësve në klasë të katërt, me ç’rast në 
shumicën e shkollave ¾ e numrit të përgjithshëm të nxënësve në klasë të katërt nuk kanë 
pranuar komplete librash të shtypura. Gjithashtu, numri i pajisjeve teknike të siguara është 
dukshëm më i ulët krahas numrit të pajisjeve të kërkuara nga ana e shkollave, që don të 
thotë se numri më i madh i nxënësve në klasë të katërt përdorin pajisje të siguruara nga ana 
e prindit/kujdestarit.

Ankesat dhe parashtresat e pranuara nga prindërit e fëmijëve me aftësi të kufi zuara 
të cilët mësojnë në shkollat fi llore komunale vunë në dukje mungesën e asistentëve arsimor 
dhe personal për nxënësit me aftësi të kufi zuara të cilët mësojnë në shkollat fi llore komunale. 
Avokati i popullit konstatoi se përfundimisht me muajin tetor të vitit 2021, gjithsej 266 kërke-
save për asistentë arsimor nuk u janë përgjigjur pozitivisht, ndërsa nga gjithsej 26 kërkesa 
të paraqitura për asistentë personal janë siguruar vetëm 9, ndërkaq arsyeja më e shpeshtë 
për mosigurimin e këtij lloji të asistencës është mungesa e asistentëve të lirë të certifi kuar 
personal.

Numri i asistentëve arsimor dhe personal të cilët u nevojiten fëmijëve me aftësi të 
kufi zuara si mbështetje gjatë mësimit, rrjedhimisht do të rritet, paralelisht me realizimin e 
vlerësimeve të funksionalitetit te fëmijët të cilat i realizojnë Trupat profesional për vlerësim 
sipas KNF (Klasifi kimit ndërkombëtarë të funksionalitetit), si dhe konform nevojave individu-
ale të fëmijëve.

DIGJITALIZIMI I MËSIMIT - REFORMË E CILA SHKAK TOI PAKËNAQËSI 
DHE REAGIME TE NJË NUMËR I MADH I PRINDËRVE, MËSIMDHË-
NËSVE, SHOQATAVE

NJË NUMËR I MADH I NXËNËSVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA E MBA-
RUAN GJYSMËVJETORIN E PARË TË VITIT SHKOLLOR PA NDIHMË DHE 
MBËSHTETJE TË SIGURUAR NGA ASISTENTË ARSIMOR DHE PERSONAL
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Pandemia kushtëzoi që nxënësit në vitin shkollor 2021/22 domosdoshmërisht gjatë 
realizimit të mësimit të mbajnë maska mbrojtëse, gjë që për fëmijët me aftësi të kufi zuara 
paraqiste problem të madh. Te këta nxënës mbajtja e mbrojtjes personale në fytyrë për një 
periudhë të gjatë kohore shkakton shqetësim, ankth dhe pamundësi për t’u fokusuar në 
ndjekjen e mësimeve. Kjo, në mënyrë indirekte nënkuptonte se disa fëmijë me aftësi të ku-
fi zuara u penguan të ndiqnin mësimet pa pengesa.

Avokati i popullit në lidhje me këtë që u tha më lartë, dërgoi Sugjerim pranë Qeverisë së 
RMV-së, Ministrisë së arsimit dhe shkencës dhe Ministrisë së shëndetësisë, në të cilin theksoi 
se është e nevojshme Protokollet të harmonizohen me Ligjin për mbrojtjen e popullatës nga 
sëmundjet infektive, në të cilin fëmijët me aftësi të kufi zuara përjashtohen nga ky detyrim.

Pas kërkesës së Avokatit të popullit Qeveria miratoi ndryshime dhe plotësime të Pro-
tokolleve me konkluzion se fëmijët me aftësi të kufi zuara, tek të cilët mbajtja e mbrojtjes 
personale në fytyrë gjatë realizimit të procesit edukativ-arsimor do të ishte problematike ose 
me kundërefekt, u liruan nga detyrimi për mbajtjen e detyrueshme të maskës.

Gjatë kohës së pandemisë, për shkak të shkuarjes së pedijatrit në pension një numër i 
madh i fëmijëve të Komunës së Shuto Orizarës mbetën pa mjek të zgjedhur amë në komunën 
në të cilën jetojnë, që paraqiste rrezik potencial për paraqitjen e pasojave të padëshiruara 
ndaj gjendjes së tyre të përgjithshme shëndetësore. Për shkak të mospasjes së zgjidhjes, 
prindërit u detyruan t’u sigurojnë fëmijëve të tyre mjekun amë në komuna të tjera, që është 
një zgjidhje e papranueshme për secilin, fi llimisht nga aspekti fi nanciar duke marrë para-
sysh se një numër i madh i familjeve në këtë komunë janë në rrezik social, si dhe faktin që 
në shumë raste nevoje për kontroll mjekësor, është i nevojshëm aksesi i shpejtë dhe i lehtë 
pranë mjekut të zgjedhur amë/pediatrit.

Pas intervenimeve të Avokatit të popullit problemi u zgjidh, por në mesin e muajit nën-
tor, kur në ambulancën e Shuto Orizarës fi lloi me punë ordinanca e re e mjekësisë së përgjith-
shme, në të cilën qytetarët, duke i përfshirë edhe fëmijët e kësaj komune kishin mundësi të 
zgjedhin mjekun amë dhe papengesë t’a realizojnë të drejtën e mbrojtjes shëndetësore.

AVOKATI I POPULLIT SUGJEROI TË HARMONIZOHEN PROTOKOLLET 
PËR MËSIM ME LIGJIN PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA SË-
MUNDJET INFEK TUESE

FËMIJËT E SHUTO ORIZARËS GJATË KOHËS SË PANDEMISË MBETËN 
PA MBROJTJE PRIMARE SHËNDETËSORE NË KOMUNË
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Avokati i popullit, vazhdoi të monitorojë situatën me fëmijët e vendosur në shtëpitë e 
vogla grupore të IP për përkujdesjen e fëmijëve me probleme edukative–sociale dhe sjellje të 
çrregulluar Shkup, me ç’rast konstatoi se edhe mëtej ka raste të ikjeve të fëmijëve. 

Në mënyrë plotësuese u njoftua se dy të mitura të akomoduara në këto shtëpi kanë 
hyrë në lidhje jashtëmartesore me persona të rritur, për çka u drejtua pranë Ministrisë së pu-
nëve të brendshme – Sektorit për punë të brendshme duke sugjeruar që të ndërmerren masa 
dhe veprime të mëtutjeshme për inicimin e procedurës për përcaktimin e gjendjes faktike dhe 
sanksionimin e mundshëm. Për të dyja rastet organet vepruan sipas sugjerimit të Avokatit 
të popullit, përkatësisht janë paraqitur kallëzime penale për jetë jashtëmartesore me person 
të mitur. 

Kjo që u theksua më lartë, si dhe rasti me akomodimin e fëmijës që nuk ka mbushur 14 
vjet - kryes i veprës së rëndë penale në Shtëpi të vogël grupore, tregon se për ri-socializim 
efi kas dhe efektiv dhe ri-integrim të këtyre fëmijëve është e nevojshme punë e vazhdueshme 
profesionale nga një ekip multidisiplinor, inkuadrim i plotë i kujdestarëve të përcaktuar zyr-
tarisht në trajtim, por edhe sigurimi i kushteve për veprim dhe mbrojtje të interesit më të 
mirë të fëmijëve.

Këtë e konstatoi Avokati i popullit pas hulumtimit të realizuar në muajin prill, me të cilin 
u konstatua se 60% të personave pa dokumente janë fëmijë të paevidentuar, të moshës nën 
18 vjet. Në mënyrë plotësuese brengos fakti se Drejtoria për udhëheqjen e librave të amzës 
nuk ka informatë për numrin e fëmijëve që kanë lindur pas përfundimit të thirrjes publike, 
ndërkaq të cilët nuk i plotësojnë kushtet për regjistrim në librin e amzës të të lindurve kon-
form ligjit (duke pasur parasysh se edhe kjo kategori është përfshirë në Ligjin për personat e 
paevidentuar në librin e amzës të të lindurve).

Sipas Avokatit të popullit ministritë kompetente për drejtësi dhe punë dhe politikë so-
ciale, në koordinim me Drejtorinë për udhëheqjen e librave të amzës, duhet të gjejnë urgjen-
tisht një zgjidhje të përhershme dhe sistemore për këtë problem të kahershëm me fëmijët ‘’e 
padukshëm juridikisht’’, duke pasur parasysh se edhe Ligji për persona të paevidentuar nuk 
ua mundësoi gëzimin e të drejtave, që është në kundërshtim me Konventën për të drejtat e 
fëmijës.

RASTE TË SHPESHTUARA TË ARRATISJEVE TË FËMIJËVE NGA SHTË-
PIA E VOGËL GRUPORE DHE JETA JASHTËMARTESORE E FËMIJËVE 
ME PERSONA TË RRITUR

RRETH 400 FËMIJË PRESIN REGJISTRIM NË LIBRIN E AMZËS TË TË 
LINDURVE, DHE NUK DIHET NUMRI I FËMIJËVE TË LINDUR NË NDËR-
KOHË TË CILËT JANË PA CERTIFIKATA TË TË LINDURVE
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Regjistrimi i shumëpritur i cili u realizua këtë vit raportues ishte mundësi e shkëlqyeshme 
për të tejkaluar problemin me mungesën e të dhënave relevante statistikore për numrin e 
personave me aftësi të kufi zuara, që vihet në dukje prej shumë vitesh. Mungesa e të dhënave 
të klasifi kuara sipas gjendjes së aftësisë së kufuzuar, moshës, gjinisë, përkatësisë etnike, 
fesë, religjionit, etj., ndikon negativisht në krijimin e politikave përkatëse dhe alocimin e bux-
hetëve përkatës për implementimin e politikave.

Avokati i popullit së bashku me organizatat civile që janë pjesë e mekanizmit të pavarur 
monitorues, dërgoi Mendim pranë Entit shtetëror të statistikës, në të cilin u shënuan vërejtjet 
lidhur me pyetjet nga Listat e Regjistrimit që u referoheshin personave me aftësi të kufi zuara, 
me qëllim të ndryshimit të tyre. Në këtë rast, vuri në dukje përdorimin e një grupi pyetjesh 
të Grupit të Uashingtonit që është në përputhje me Konventën për të drejtat e personave me 
aftësi të kufi zuara dhe standardet e Kombeve të Bashkuara.

Edhe përskaj intervenimeve, metodologjia për zbatimin e Regjistrimit përkatësisht py-
etjet e regjistrimit nuk u ndryshuan. Në përgjigjen e pranuar nga Enti shtetëror i statistikës 
ishte theksuar se me Regjistrimin do të mbledhen një sërë  të dhënash në lidhje me këta per-
sona, përkatësisht do të krijohen baza të të dhënave të cilat në të ardhmen do të shërbenin 
për hulumtime konkrete të synuara statistikore, ndërkaq për të cilat do të merren parasysh 
seriozisht mendimet dhe pikëpamjet e organizatave civile në lidhje me përgatitjen e pyetjeve, 
dhe se përfaqësues të këtyre organizatave do të jenë pjesë të ekipeve që do ti kryejnë hu-
lumtimet në terren.

Avokati i popullit duke monitoruar realizimin e të drejtës për mbrojtje shëndetësore 
të personave me aftësi të kufi zuara në kushte të pandemisë, me fokus në masat dhe plan-
et e autoriteteve shëndetësore për vaksinim kundër Kovid-19 i rekomandoi Ministrisë së 
shëndetësisë që t’i përfshijë personat me aftësi të kufi zuara dhe ofruesit e shërbimeve për 
mbështetjen e këtyre personave në grupet prioritare për vaksinim, duke theksuar se këta 
persona janë ndër qytetarët më vulnerabil dhe janë në rrezik serioz për t’u prekur nga vi-
rusi i cili mund të shkaktojë pasoja të rënda mbi shëndetin e tyre. Gjithashtu, sugjeroi për 
nevojën e sigurimit të vendeve të aksesshme për vaksinim, duke përfshirë edhe një format 
të aksesueshëm të informatave që ndahen në opinion, në lidhje me rëndësinë e vaksinimit, 
si dhe dhënien e pëlqimit të informuar nga ana e personave me aftësi të kufi zuara në lidhje 
me zgjedhjen e vaksinimit.

Ministria e shëndetësisë nuk u përgjigj edhe pas disa intervenimeve të Avokatit të pop-
ullit, kështuqë personat me aftësi të kufi zuara njëlloj si qytetarët e tjerë, fi tuan mundësinë 
për vaksinim në muajin korrik kur fi lloi vaksinimi masiv.

A DO TË JAPI REGJISTRIMI I SHUMËPRITUR TË DHËNA RELEVANTE 
PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË SHTET?

PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NUK U PËRFSHINË NË GRUPET 
PRIORITARE PËR VAKSINIM KUNDËR KOVIDIT
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Një avokati i cili dëshiron të realizojë të drejtën për pension, Oda e avokatëve prej gati 
dy vitesh ia mohon realizimin e kësaj të drejte për shkak se as nuk merr vendim për shlyerjen 
e tij nga Regjistri i avokatëve, dhe as nuk sjell vendim negativ.

Oda e avokatëve si justifi kim për mënyrën e tillë të veprimit, thekson rrethanën se 
taksën për shlyerje e ka paguar avokati, por si person fi zik, e jo si avokat dhe njëkohësisht e 
kushtëzon që ta paguajë edhe anëtarësinë vjetore për më shumë vite.

Ironia të jetë më e madhe, Oda e avokatëve me sjellje të tillë nuk e respekton as 
vendimin e Gjykatës Kushtetuese të miratuar në vitin 2014, ku është theksuar mendimi ju-
ridik se është e detyruar ta pranojë kërkesën për ndërprerje ose pushim të veprimtarisë së 
avokatit, përkatësisht se nuk mund t’a kushtëzojë me pagimin e anëtarësisë, për arsye se 
vihet në pyetje e drejta e garantuar me Kushtetutë për punë dhe zgjedhje të lire të punësimit, 
të përcaktuar në nënin 32 të Kushtetutës.

Së këtjmi, pas intervenimit të Avokatit të popullit që parashtruesit të parashtresës pa 
kushtëzime t’ia lëshojë aktvendimin e kërkuar, Oda jashtë të gjitha standardeve juridike të 
njohura përgjithësisht dhe parimeve kushtetuese për sundimin e së drejtës, si dhe në kundër-
shtim me të gjitha normat juridike për formimin dhe veprimtarinë e saj, thekson se ,,nuk ka 
autorizime publike dhe e konteston kompetencën e Avokatit të popullit për të vepruar dhe 
ndërmarrë veprime për parashtresat e paraqitura kundër Odës së avokatëve’’.

Avokati i popullit sërish konstatoi sjellje diskriminuese të Qeverisë ndaj nxënësve, stu-
dentëve të rregullt, punonjësve shëndetësor, qytetarëve të cilët bëjnë pjesë në kategorinë 
„persona me të ardhura të ulëta“ ose pensionistë, me vlerë mujore të pensionit, jo më të 
lartë se 15 mijë denarë. Ata pa kurrfarë faji megjithëse i plotësojnë të gjitha kushtet konform 
Rregullores dhe Ligjit përkatës për fi timin e mbështetjes fi nanciare, për shkak të lëshimeve 
byrokratike të shërbimeve nuk i pranuan mjetet në para.

Përgjigja ndaj Sugjerimit të Avokatit të popullit, jo vetëm që u dërgua pas dy muajve, 
por ishte shkruar me fl oskulën – „se me sugjerimin kanë qenë të njoftuar zëvendësi i kry-
etarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i obliguar për çështje ekonomike, 
koordinim me resurset ekonomike dhe investimet, Ministria e shëndetësisë, Drejtoria për të 
ardhura publike dhe organet/institucionet e tjera të prekura, me qëllim që të veprojnë në 
mënyrë adekuate dhe t’a informojnë në mënyrë plotësuese Avokatin e popullit“.

Asnjëri nga të lartpërmendurit pranë Avokatit të popullit nuk ka dërguar kurfarrë njoft-
imi, ndërsa ajo që brengos më shumë është fakti se Qeveria në seancë nuk e shqyrtoi as 
Raportin e veçantë të dërguar në mënyrë plotësuese për këtë rast edhe pse sipas Ligjit për 
avokatin e popullit e ka për detyrë t’a bëjë këtë.

NJË AVOKAT DY VJET NUK MUND TË SHKOJË NË PENSION - ARSYEJA, 
TAKSËN E KA PAGUAR SI PERSON FIZIK, JO SI AVOKAT

QEVERIA NË DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR DIKË NËNË, 
NDËRSA PËR DIKË NJERKË
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Duke vepruar sipas parashtresës së një qytetari Avokati i popullit konstatoi pasivitet 
dhe mungesë të përgjegjësisë për kryerjen e funksioneve, autorizimeve dhe kompetencave 
të dhëna me ligj nga organe dhe individë me autorizime publike prej të cilëve kjo nuk pritet.

Përkatësisht, një qytetar nga Shkupi, duke kërkuar përshkrim të verifi kuar të autori-
zimit të cilin e ka verifi kuar te noteri, ka marrë përgjigje se nuk do të mund ta merrte, për 
arsye se arkivi i noterit, i cili në ndërkohë u pensionua (në vitin 2015), ka mbetur i mbyllur 
në zyrën e tij ku punonte. Konkretisht, noterët nga zona e gjykatave të Shkupit po ballafaqo-
hen me problem për shkak të pamundësisë për kthimin e arkivit në gjykatën kompetente 
(Gjykatën themelore civile Shkup) pas pensionimit të tyre. Sipas rregulloreve ligjore, noteri, 
të cilit i ndërpritet shërbimi për çfarëdo qoftë arsye, përfshirë edhe pensionin, nuk ka të 
drejtë ta mbajë arkivin personalisht, por ky obligim është i gjykatës. Ajo që habit është fakti 
se Gjykata themelore civile Shkup për më shumë se 10 vjet nuk ka marrë në dorë arkivat e 
noterëve të cilëve u është ndërprerë shërbimi.

Me intervenimin e Avokatit të popullit para gjykatës dhe noterit qytetari e realizoi të 
drejtën e tij.

Çështja se kur gjykata do të veprojë në përputhje me ligjin dhe do të marrë arkivin nga 
noteri të cilit i ka pushuar shërbimi, akoma është e hapur.

Kjo është konstauar nga Avokati i popullit duke vepruar në cilësi të mikut të gjykatës 
(amicus curiae), sipas lëndëve nga marrëdhënia e punës pranë Gjykatës themelore civile, për 
çka dërgoi Mendim pranë gjykatës për respektimin e afatit të parashikuar prej gjashtë mua-
jve për përfundimin e këtyre procedurave, ndërkaq për situatën e tillë e njoftoi edhe Këshillin 
gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përgjigja nga Këshilli gjyqësor se pas muajit qershor të vitit 2022, për shkak të 
mungesës së gjyqtarëve seriozisht do të vihet në pyetje funksionimi normal i gjykatave, si 
dhe respektimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, alarmon për nevojën e sistematizimit 
urgjent të gjykatësve në Seksionin për konteste të punës, me qëllim të parandalimit të paso-
jave të dëmshme ndaj qytetarëve duke pasur parasysh se në shumicën e rasteve bëhet fjalë 
për realizimin e të drejtës së tyre përmes së cilës e sigurojnë ekzistencën bazë, nëse merret 
parasysh se rastet kanë të bëjnë me kthimin në vend të punës, procedura disiplinore me pagë 
të reduktuar dhe ngjashëm.

NOTERI NË PENSION, PYETJE DERI TE GJYKATA, PO ME LËNDËT?!

MOSRESPEK TIM I PARIMIT PËR GJYKIM BRENDA AFATIT TË AR-
SYESHËM MADJE EDHE PËR KONTESTET E PUNËS TË CILAT LIGJI I 
TRAJTON SI URGJENTE
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Duke vepruar sipas parashtresave për ndalimin e fëmijëve-të huaj pa shoqërues, Avokati 
i popullit përmes inspektimeve të drejtpërdrejta në Qendrat e pranimit-transitore „Vinojug“ 
dhe „Tabanoc“ konstatoi kushte jopërkatëse për akomodimin e këtyre fëmijëve, kufi zimin 
e lirisë së lëvizjes, mosofrimin e shërbimeve përkatëse psikologjike, si dhe mossigurimin e 
përkthyesit/interpretuesit.Ndalimi i fëmijëve të huaj është edhe pa aktvendim përkatës ligjor 
për ndalim, që është në kundërshtim me Procedurat standarde operative për veprime me 
fëmijë të pashoqëruar.

Avokati i popullit rekomandoi që t’ju sigurohet statusi i sigurt juridik këtyre fëmijëve, 
që të mund të kenë qasje pranë të drejtave themelore, konform Konventës për të drejtat e 
fëmijës, Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe direktivat e shumta të UE-së, të cilat 
tregojnë për vulnerabilitetin e këtyre fëmijëve dhe detyrimin për mbrojtjen e interesit të tyre 
më të mirë gjatë veprimeve nga ana e organeve kompetente.

AVOKATI I POPULLIT SUGJEROI PËR RESPEK TIMIN KONSEKUENT TË 
RREGULLAVE TË PËRFSHIRA NË PROCEDURAT STANDARDE OPERATIVE 
PËR VEPRIME ME FËMIJËT -TË HUAJ TË PASHOQËRUAR

Avokati i popullit, në vitin raportues, ashtu si edhe në vitet e mëparshme, konstatoi 
raste kur prindit (nënës) i njihet e drejta për pagimin e mjeteve për shtesë prindërore për 
fëmijën, për një periudhë të caktuar kohore, kur ata paraqesin kërkesë për vazhdimin e kësaj 
të drejte, Qendra për punë sociale me aktvendim t’ua abrogojë këtë të drejtë, me arsyetim 
se prindi nuk e plotëson ndonjë kusht të parashikuar me ligj. Madje, në rastet e tilla, shkon 
deri aty që prindi detyrohet t’ia kthejë mjetet e pranura për fëmijën.

Për Avokatin e popullit, është e padrejtë që qytetari të detyrohet për t’i kthyer mjetet 
e ndara, ndërsa personi i cili e ka bërë lëshimin (i cili ka qenë i obliguar në mënyrë të drejtë 
dhe të plotë t’a përcaktojë gjendjen faktike) të mos bartë kurrfarë përgjegjësie për lëshimin 
e bërë.

PRINDËRIT TË DET YRUAR T’I K THEJNË MJETET E PRANUARA SI PA 
BAZË, NDËRSA TË PUNËSUARIT NË QENDRAT TË CILËT UA PRANUAN 
KËTË TË DREJTË NUK SANKSIONOHEN

Problemi me mbrojtjen shëndetësore të personave  të dënuar/arrestuar nuk mund të 
zgjidhet as me reformën e re, për arsye se pothuajse gjysma e institucioneve ku janë të ven-
dosur këta persona akoma nuk kanë në dispozicion mjek. Disa nga këto institucione me qël-
lim të tejkalimit të këtij problemi vet angazhojnë mjek, me qëllim që të mos i lënë personat 
e dënuar pa mbrojtjen primare shëndetësore. 

GJYSMA E BURGJEVE PA MJEKË
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Në një nga rastet më të zhurmshme të gjyqësisë maqedonase, që udhëhiqet nga viti 
2007, për njërin nga të akuzuarit është shqiptuar edhe masa e përkohshme-ndalesë për pas-
jen në dispozicion të pronës së tij të patundshme.

Për shkak të vdekjes së të akuzuarit, nga Gjykata themelore penale Shkup, gjatë vitit 
2020, është sjellur aktvendim për ndërprerjen e procedurës dhe për shlyerjen e masës së 
shqiptuar të përkohshme. Por edhe përskaj situatës së tillë, gjykata nuk ndërmorri veprime 
sipas kërkesës së bashkëshortes së të akuzuarit, që të dërgojë urdhër pranë Kadastrës për 
shlyerjen e kësaj mase.

 Përkatësisht, gjykata e kushtëzon realizimin e të drejtës së parashtrueses së parash-
tresës me përfundimin e procedurës së përgjithshme në mënyrë të plotfuqishme sipas lëndës, 
në të cilën ka më shumë se 50 të akuzuar dhe parashtrohet pyetja kur do të përfundojë e 
njëjta në mënyrë të plotfuqishme.

Avokati i popullit konsideron se veprimi i gjykatës është krejtësisht jopërkatës dhe në 
dëm të të drejtave legjitime dhe interesave pronësore-juridike të parashtrueses së parash-
tresës sepse në asnjë bazë nuk mund të kontestohet rrethana se aktgjykimi në fjalë/aktv-
endimi është i plotfuqishëm në pjesën që ka të bëjë me ndërprerjen e procedurës kundër të 
akuzuarit i cili ka vdekur dhe shlyerjen e masës së përkohshme për pronën e tij.

Pikërish për këtë, parashtresën së bashku me dokumentet e lëndës i dërgoi në kom-
petencë të mëtutjeshme pranë Këshillit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut i 
cili duhet të analizojë se a duhet në këtë rast metëvërtetë të pritet të përfundojë procesi 
për të gjithë 50 të akuzuarit, e mandej pala të mundet lirshëm të disponojë me pronën e 
bashkëshortit të saj.

Pas njohurive të marra nga mediat publike për kinse ekzistimin e segregimit të Romëve 
në SHFK  „Goce Dellçev“ në Shtip, Avokati i popullit hapi procedurë me iniciativë të tij. Fil-
limisht u kërkua njoftim me shkrim nga drejtori i shkollës për situatën në klasat e para dhe 
rrjedhën e regjistrimit në shkollë, ndërsa në mënyrë plotësuese, për shkak të seriozitetit 
të problemit dhe njohjes me situatën në shkollën e cekur është realizuar inspektim i drejt-
përdrejtë në shkollë.

Pas veprimeve të ndërmarra, Avokati i popullit dërgoi Sugjerim për eliminimin e ceni-
meve të konstatuara pranë Komunës së Shtipit, me udhëzime të qarta për tejkalimin e situ-
atës së krijuar, gjë që u pranua nga vetëqeverisja lokale, përkatësisht Kryetari i Komunës së 
Shtipit, ka mbajtur mbledhje me të gjitha strukturat përkatëse të Komunës dhe me drejtorët 
e të gjitha shkollave fi llore të komunës, dhe është miratuar konkluzion për formimin e një 
ekipi për hartimin e Plan-veprimit  për tejkalimin e problemit.

APSURDI I GJYQËSISË MAQEDONASE

PËR SHKAK TË MOSRESPEK TIMIT TË VENDIMIT PËR RAJONIZIM 
ËSHTË KONSTATUAR TENDENCË PËR SEGREGIMIN E NXËNËSVE 
NË SHF NË SHTIP
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Pas informatës së pranuar nga mediat për vdekjen e një punonjësi dhe 16 personave 
të dënuar të infektuar me Kovid-19 në INK-Manastir, nga ana e Avokatit të popullit u reali-
zua vizitë në Burgun me qëllim të monitorimit të situatës me trajtimin shëndetësor, kushtet 
në të cilat e kalojnë izolimin dhe respektimin e protokolleve për mbrojtje dhe parandalim të 
përhapjes së infeksionit me virusin korona. 

Është konstatuar se për të gjithë personat e infektuar të dënuar është njoftuar Qen-
dra për shëndet publik në Manastir dhe Inspektorati sanitar i cili ka lëshuar Aktvendim për 
shërim dhe izolim të personave, dhe të njëjtit u vendosën në disa hapësira të Repartit gjysmë 
të hapur. Përndryshe, nga gjithsej 18 të dënuar të infektuar vetëm 6 nuk kanë qenë të vak-
sinuar, megjithëse në dy raste, një herë në muajin korrik/2021 dhe herën e dytë në muajin 
nëntor/2021 ka pasur ofertë të hapur për vaksinim të të gjithë personave të dënuar,  kur të 
vendosin ata vetë.

Gjatë periudhës së izolimit dhe shërimit të personave të dënuar, nga ana e Drejtorisë 
së Burgut dhe mjekut të burgut vazhdimisht ndërmerreshin masat e duhura (matja e tem-
peraturës me rregull disa herë gjatë ditës, aparate të siguruara për matjen e saturimit, terapi 
vitaminash në formë tabletash (Vitamin C dhe Vitamin D) dhe terapi tjetër të duhur, dhe ush-
qim të pasuruar me fruta). Gjithashtu, higjiena në institucion ishte ngritur në nivelin më të 
lartë, si dhe ishin siguruar vazhdimisht mjete për dezinfektim të duarve dhe maska, ndërsa 
nga ana e Qendrës për shëndet publik, çdo dy ditë dezinfektohen hapësirat e burgut.

Përveç kësaj që u tha më lartë, personat e infektuar në termin të veçantë të dedikuar 
vetëm për ta dërgoheshin për shetitje në oborrin e burgut, ndërkaq u ishte siguruar edhe 
komunikimi me familjen dhe familjarët e afërt përmes celularëve. 

Konform situatës së përcaktuar faktike të tillë, Avokati i popullit konstatoi se INK Burgu-
Manastir i ndërmori të gjitha masat dhe veprimet për tu ofruar mbrojtje dhe kujdes maksimal 
personave të dënuar të infektuar, dhe se janë ndërmarrë masa parandaluese të shkallës më 
të lartë për të parandaluar eskalimin e infeksionit në institucion, natyrisht, duke i respektuar 
plotësisht protokollet e miratuara nga Ministria e shëndetësisë së RMV-së. 

JANË NDËRMARRË TË GJITHA MASAT SHËNDETËSORE PËR MBRO-
JTJEN E 18 PERSONAVE TË DËNUAR TË INFEK TUAR NGA KOVID-19 NË 
INK BURGUN - MANASTIR

Për problemin shumëvjeçar me punësimin e gjinekologut dhe qasjes së organizuar pra-
në kontrolleve gjinekologjike në ambulancën e Shuto Orizarës, si dhe sigurimin e aksesit 
pranë mbrojtjes shëndetësore për gratë në këtë komunë Avokati i popullit veproi edhe në 
vitin 2021, duke qenë se ka fundi i vitit 2020 nga Ministria e shëndetësisë u njoftua se pas 
procedurës së realizuar ordinanca është dhënë me qira dhe se udhëhiqet procedurë për furni-
zimin dhe pajisjen shtesë të së njëjtës.

Koncesionari pas fi timit të lejes për punë, fi lloi me punë në muajin maj, por në dhjetor 
të vitit të njëjtë njoftoi se do të dilte në pension, që tregon se problemi me sigurimin e gjine-
kologut sërish është aktuаl.

KUJDESI PËR SHËNDETIN REPRODUK TIV TË GRAVE TË SHUTO 
ORIZARËS, FATËKEQËSISHT  ZGJATI SHKURT
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JURISPRUDENCA

Në këtë vitë raportues, në fushën e jurisprudencës pranë Avokatit të popullit janë par-
ashtruar 436 parashtresa, përmes të cilave qytetarët dhe të gjithë personat e tjerë kërkuan 
mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe në krahasim me vitin paraprak raportues, kur janë parash-
truar 406 parashtresa, shënohet rritje e numrit të tyre. Në përgjithësi, në nivel të Institucionit, 
parashtresat e kësaj fushe edhe mëtej mbesin me numër më të madh.

Përmes analizës së përmbajtjes së parashtresave dhe veprimit sipas lëndëve, u konstatua 
se qytetarët në pjesën më të madhe, në këtë fushë kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre në 
kontekst të procedurave penale dhe civile të shkallës së parë dhe të dytë, procedurave pranë 
gjykatave administrative, si dhe për procedurat të cilat i udhëheqin pranë personave me autori-
zime publike-avokatë dhe noterë.

Rrjedhimishtë me këtë, ndërkaq në aspekt të punës së pushtetit gjyqësor qytetarët nga 
Avokati i popullit më së shpeshti kërkonin intervenim për të marrë informacione që nuk kishin 
mundësi t’i marrin nga gjykatat, si p.sh. në cilën fazë gjendet procedura, numrin me të cilin 
është evidentuar lënda, a është kryer ekspedimi i shkresave ndërmjet gjykatave, për mosres-
pektimin e parimit për gjykim në afat të arsyeshëm dhe ngjashëm. 

Përndryshe, edhe mëtej mbetet i madh numri i parashtresave të parashtruara që kanë 
të bëjnë me procedurat tashmë të përfunduara gjyqësore ku kërkohet të ndryshohet vendimi 
gjyqësor dhe vihet në pah puna e paligjshme e gjyqtarëve të caktuar.

Avokati i popullit në lidhje me parashtresat për grumbullimin e informatave vepronte në 
kohë dhe në pjesën më të madhe të lëndëve me përmbajtje të tillë, ndihmoi që parashtruesit 
t’i realizojnë të drejtat e tyre. 

Në aspekt të zvarritjes së paarsyeshme të procedurave dhe mosrespektimit të parimit të 
gjykimit në afat të arsyeshëm, Avokati i popullit konstatoi një numër të madh cenimesh nga 
Gjykata themelore civile - Shkup, veçanërisht në kontestet nga marrëdhënia e punës. Për eli-
minimin e cenimeve të konstatuara, Avokati i popullit dha disa rekomandime dhe sugjerime 
për mënyrën e eliminimit të tyre, përkatësisht theksoi nevojën që Gjykata pa kurrfarë arsy-
etime formale t’a respektojë parimin për gjykim në afat të arsyeshëm dhe të miratojë vendime 
brenda afatit të përcaktuar ligjor.

MBOJTJA E TË DREJTAVE TË MBOJTJA E TË DREJTAVE TË 
NJNJERIUT SERIUT SIPIPAS FUSHAVEAS FUSHAVE
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Pas situatës së konstatuar të tillë dhe veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të pop-
ullit, Gjykata themelore civile Shkup, fare nuk ndërmori veprime për ndryshimin e dinamikës 
së udhëheqjes së lëndës/ve por sërish dërgoi përgjigje formale në të cilat shpjegoi se çka është 
ndërmarrë gjatë rrjedhës së procedurës dhe se arsye për zvarritjen e procedurave, janë numri 
i madh i lëndëve.

Avokati i popullit për parashtresat në të cilat kërkoheshte ndryshimi i vendimeve gjyqësore 
dhe theksoheshte se gjyqtarë të caktuar punojnë në mënyrë joprofesionale dhe pandërgjegje, 
theksoi se nuk ka kompetencë për të vepruar sipas pretendimeve të tilla dhe parashtruesve, 
ndër të tjera, iu dhanë këshilla juridike që mbrojtjen e mëtutjeshme të të drejtave të tyre, t’a 
kërkojnë pranë Këshillit gjyqësor të RMV-së, si organ kompetent për konstatimin e punës jo-
profesionale dhe të pandërgjegjshme të gjyqtarëve.

Një pjesë e konsiderueshme e parashtresave në këtë fushë, i referohet edhe punës së 
gjykatave administrative, dhe ndonëse Ligji i ri për konteste administrative është miratuar dhe 
është në fuqi, qytetarët ende ankohen për të njëjtat probleme, përkatësisht zvarritjen e tepërt 
të këtyre procedurave, mosmbajtjen e seancave publike dhe mosmiratimin e aktvendimeve 
meritore.

Në bazë të veprimit me lëndët, Avokati i popullit konstatoi se zvarritja e këtyre proce-
durave është për shkak të mungesës së komunikimit përkatës ndërmjet organeve shtetërore 
dhe qëndrimit injorant ndaj kërkesave të Gjykatës administrative për dërgimin e dokumenteve, 
për çka procedurat zvarriten dhe shkaktojnë pakënaqësi tek qytetarët.

Në këtë segment, nuk diskutohet fare se dërgimi dhe ekspedimi i aktgjykimeve dhe akt-
vendimeve pranë palëve dhe pranë Gjykatës së lartë administrative kur vendos sipas ankesës 
ndaj vendimit të Gjykatës administrative, kryhet me vonesë ndonjëherë edhe me disa muaj.

Gjykata administrative edhe pas kërkesave të Avokatit të popullit, nuk dërgon përgjigje 
në kohë, dhe të njëjtat nuk i përmbajnë as informatat e kërkuara ose janë të karakterit formal. 
Pikërisht për këtë, Avokati i popullit është i detyruar të ndërmarrë veprime me të cilat Gjykatës 
administrative i sugjerohet për nevojën e domosdoshme të respektimit të kompetencave të 
Avokatit të popullit, të cilat kontribuojnë, përkatësisht kanë për qëllim ekskluzivisht mbrojtjen 
e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve dhe të gjithë personave të tjerë, përfshirë 
edhe para kësaj gjykate.

Avokati i popullit konstatoi cenim edhe gjatë veprimit të bartësve të autorizimeve pub-
like, përkatësisht në procedurë të dhënies së përshkrimit të verifi kuar të dokumentit te noteri 
të cilit i është ndërprerë puna për shkak të plotësimit të kushteve për pension të pleqërisë. 
Përkatësisht, noteri i cili është përcaktuar që përkohësisht t’a kryejë punën, refuzonte për të 
dhënë kopje për shkak të mungesës së qasjes në arkivat e noterit që është në pension. Në 
këtë procedurë, u konstatua se si qytetarët në praktikë me vështirësi dhe shumë probleme 
mund të arrijnë deri te realizimi i të drejtës kur sistemi i inkorporuar me ligj, fare nuk mund 
të funksionojë në mënyrë përkatëse. Konkretisht, konform Ligjit për noteriat, arkivi i noterit i 
cili tanimë nuk kryen veprimtarinë duhet të dorëzohet në gjykatë, e cila në këtë rast, nuk e ka 
marrë arkivin në dorë me arsyetim banal se ka mungesë të hapësirës për ruajtjen e tij. 

Pas konstatimit të cenimit të tillë Avokati i popullit ndërmori masa pranë gjykatës kom-
petente dhe noterit i cili ishte caktuar për kryerjen e shërbimit përkohësisht, pas kësaj noteri 
e siguroi përshkrimin e verifi kuar të dokumentit të kërkuar dhe parashtruesi pas veprimit të 
tillë e realizoi të drejtën e tij, por pas më shumë se një viti nga dita e paraqitjes së kërkesës.

Sa i përket punës së bartësve të autorizimeve publike avokatëve, Avokati i popullit kon-
statoi se Oda e avokatëve e Republikës së Maqedonisë së Veriut u përgjigjet kërkesave me 
vonesë, inicojnë procedura sipas ankesave të parashtruesve, por nga parashtresat për punën e 
avokatëve, asnjë avokat nuk është përgijigjur në mënyrë disiplinore, përkatësisht të gjitha pro-
cedurat kanë përfunduar me refuzimin e kërkesës për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore 
të avokatit.

Konkluzioni i përgjithshëm që rezulton nga veprimi sipas lëndëve në fushën e jurispru-
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dencës tregon se bashkëpunimi i pushtetit gjyqësor, dhe sidomos i Gjykatës themelore civile 
dhe Gjykatës administrative, me Avokatin e popullit akoma nuk është në nivel të kënaqshëm.

Për dallim nga viti i kaluar raportues kur në një numër të madh të parashtresave të 
parashtruara u vu në dukje zvarritja për shkak të korona virusit, në këtë vit raportues ato 
sfi da u tejkaluan dhe gjykatat duke respektuar Protokollet e Kovidit funksionuan në nivel të 
kënaqshëm, me seanca aktive dhe zvarritje të parëndësishme për këtë arsye.

Në vitin raportues 2021, pranë Avokatit të popullit janë evidentuar 71 parashtresa në 
fushën e prokurorisë, numër i cili është rritur më shumë se dy herë krahas vitit paraprak (32). 
Rritja e numrit të parashtresave në këtë fushë, vjen nga fakti se prokuroria konform kompe-
tencave ligjore nuk është e obliguar t’i njoftojë qytetarët për rrjedhën dhe fazën e procedurës, 
gjë që i shtyen qytetarët të ankohen për punën e prokurorisë dhe zvarritjen e procedurës.

Për punën e prokurorive ankohen persona të cilët janë parashtrues të kallëzimeve penale, 
si dhe persona të cilët kanë statusin e të dyshuarve në procedurë, ndërsa parashtresat kanë 
të bëjnë me zvarritjen e procedurës pas paraqitjes së kallëzimit penal, mosmarrjen e vendimit 
prokurorial-publik, mosinformimin e palëve për mënyrën e veprimit dhe rrjedhën e procedurës, 
mosndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore konform Ligjit për procedurën penale, 
moslejimin e këqyrjes në shkresat dhe njohjes me provat e rastit dhe ngjashëm.

Nëse në vitin 2020 Avokati i popullit konstatoi komunikim të përmirësuar të prokurorisë, 
sa i përket dërgimit të përgjigjeve në kohë dhe thelbësore ndaj kërkesave të Avokatit të popul-
lit, për vitin 2021 situata është krejtësisht e kundërt. Kjo ka të bëjë me Prokurorinë themelore 
publike Shkup dhe Prokurorinë e Lartë publike Shkup të cilat në shumicën e rasteve nuk vepru-
an në kohë, duke dërguar përgjigje jo të plota, kështuqë për t’i marrë informatat e nevojshme 
Avokati i popullit ishte i detyruar në të gjitha rastet të dërgojë Urgjerca.

Kjo që u cek më lartë nuk është konstatuar për prokuroritë e qyteteve të tjera të cilat 
çdoherë veprojnë në kohë sipas kërkesave të paraqitura dhe përgjigjet e të njëjtave janë thel-
bësore dhe të arsyetuara në mënyrë të detajuar.

Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut fare nuk përgjigjet ndaj kërke-
save të Avokatit të popullit dhe në disa lëndë pas dërgimit të urgjencës për së dyti herë, është 
dërguar përgjigje formale,  e cila nuk korrespondon fare me informatat që janë kërkuar për t’u 
dhënë.

Në vitin raportues veproheshte sipas parashtresës për veprim jo në kohë të prokurorisë 
në procedurë për ndërprerje dhe vazhdim të ndërprerjes për vuajtjen e dënimit me burg. Gjatë 
ndërmarrjes së veprimeve dhe masave pranë gjykatës kompetente, Avokati i popullit konsta-
toi se arsyeja për të cilën gjykata nuk ka sjellur vendim është se prokuroria nuk ka dërguar 
mendim pranë gjykatës. Prokuroria në këtë rast, nuk e merr parasysh faktin se sipas Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve kjo procedurës është urgjente dhe duhet sjellur vendim në afat sa 
më të shkurtë të mundshëm.

Mosmarrja e vendimeve prokuroriale-publike nga ana e prokurorisë është problem me të 
cilin u ballafaquan qytetarët gjatë periudhës së kaluar. Avokati i popullit vepronte sipas parash-
tresave të parashtruara nga qytetarët ku u ballafaqua me faktin se para prokurorisë udhëhiqet 
procedurë parahetimore e cila është fi lluar në vitin 2001, procedurë për të cilën prokuroia 
akoma nuk ka sjellur vendim publik. Në një rast tjetër, Avokati i popullit konstaoi se proce-
dura parahetimore ka fi lluar në vitin 2019 dhe nuk është përfunduar me vendim prokurorial 
publik, ndërsa njëra nga arsyet për këtë është dorëzimi në kompetencë të prokurorisë tjetër. 
Kjo, ndikon në frikësimin serioz të qytetarëve për parashkrimin e ndjekjes penale, për të cilin 
problem serioz,  Avokati i popullit  alarmon për çdo vit.

Në procedurë ku nga ana e qytetarëve është dhënë iniciativë për Kërkesë për mbrojtjen 

Procedura pranë Prokurorisë publike 
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e ligjshmërisë pranë Prokurorisë publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila është 
paraqitur në muajin korrik të vitit 2021, parashtruesi deri në fund të vitit 2021 akoma nuk ka 
marrë njoftim se, a është pranuar apo jo iniciativa për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. Avokati i popullit u drejtua pranë Prokurosisë publike të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut me Kërkesë për informata dhe sqarime në lidhje me pretendimet në parashtresë, por 
ska marrë përgjigje.

Avokati i popullit thekson se Prokuroria duhet të ketë parasyh se me veprim jo në kohë 
dhe me mosndërmarrjen e veprimeve dhe masave u shkaktohet dëm qytetarëve dhe pengohen 
në realizimin e të drejtave të tyre. Gjithashtu, parashtruesit e kallëzimeve penale nuk mund të 
marrin informata nga prokuroria se në cilën fazë gjenden procedurat sipas kallëzimeve të tyre 
që ndikon në besimin ndaj institucionit. Ky problem është konstatuar edhe në vitet e kaluara, 
por nuk ka përmirësim në qasjen pranë prokurorëve. 

Procedura pranë përmbaruesve 

Për punën e përmbaruesve, në këtë vit raportues, pranë Avokatit të popullit janë parash-
truar 149 parashtresa që kanë të bëjnë me punën e përmbaruesve, që është për 23,6% më 
pak, krahasuar me vitin e kaluar, kur numri i parashtresave ishte 195.

Nga gjithsej numri i parashtresave të parashtruara, 99 ishin në lidhje me pretendimet 
për parregullsi në procedurat përmbarimore në të cilat qytetarët kërkuan intervenim në lidhje 
me dorëzimin e parregullt, shumën e shpërmblimeve, shpenzimet përmbarimore dhe kamatat 
e përllogaritura për pagimin me vonesë të borxheve, si dhe kërkesat për pagimin e borxheve 
me mjete të tjera për përmbarim. Mëtej, 22 parashtresa iu referuan kërkesave për zhbllokimin 
e llogarive të transaksionit, në 10 raste është kërkuar ndihmë për shkak të moszbatimit të 
kufi zimeve të parashikuara të përmbarimit, ndërsa parashtresat e tjera kanë të bëjnë me zvar-
ritjen e procedurave përmbarimore. Sipas vlerësimit të Avokatit të popullit, reduktimi i numrit 
të parashtresave krahas viteve të kaluara ka të bëjë me faktin se qytetarët-debitorë të cilët më 
së shpeshti parashtrojnë parashtresa deri te Avokati i popullit, më mirë janë të informuar për 
përmbajtjen e Ligjit për përmbarim dhe për detyrimin se borxhet e përcaktuara në dokumentet 
përmbarimore medoemos duhet të arkëtohen. Në reduktimin e numrit të parashtresave ka 
ndikuar edhe fakti që Ligji për përmbarim në vitet e kaluara, disa herë është ndryshuar dhe 
plotësuar me çka u zgjërua dhe u saktësua lista e personave dhe të ardhurat të cilat përjashto-
hen nga përmbarimi siç janë, personat pranues të pagës dhe pensionit mesatar, ndërkaq për të 
cilët vlera maksimale e ndalesës u reduktua në1/5 nga të ardhurat e tyre ose pensioni.

Njëherazi, me ndryshimet e Ligjit për përmbarim u parashikuan një sërë lehtësimesh në 
lidhje me zhbllokimin e llogarive të transaksioneve të personave – debitorë të cilët realizojnë 
mjete që përjashtohen nga përmbarimi, përkatësisht përmbarimi i të cilave është i kufi zuar, si 
dhe ndryshime në pjesën e lartësisë së shpërblimeve dhe konpensimeve për punën e përmba-
ruesve.

Nga analiza e punës me lëndët, konstatim i Avokatit të popullit është se përmbaruesit në 
bazë veprojnë në përputhje me dispozitat e Ligjit për përmbarim dhe se në shumicën e rasteve 
nuk kanë kryer parregullsi në procedurën përmbarimore.

Në këtë kuptim, Avokati i popullit konstatoi se shpesh herë dërgimi i urdhërave për përm-
barim është kryer në kohë, se shpenzimet përmbarimore dhe shpërblimet e përmbaruesve janë 
llogaritur në përputhje me tarifën dhe se debitorët shpesh herë kanë konsideruar në mënyrë 
jo të drejtë se me pagimin e borxhit kryesor përfundon procedura, duke mos i marrë parasysh 
kamatat, shpenzimet gjyqësore dhe të tjera në procedurë.

Avokati i popullit, gjithashtu, konstatoi se në raste të caktuara qytetarët nuk reagojnë 
kur ju dërgohet urdhëri për përmbarim, por kërkojnë intervenim pasiqë u bllokohet llogaria 
e transaksionit dhe pasiqë të kalojë afati për paraqitjen e kundërshtimit pranë gjykatës kom-
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petente. Në rastet kur Avokati i popullit, pas procedurës  së zbatuar konstatoi cenim të të 
drejtave, dërgoi kërkesa dhe sugjerime me shkrim, të cilat në shumicën e rasteve u pranuan 
nga përmbaruesit.

Vlen të theksohet se problemin të cilin Avokati i popullit e prezantoi në Raportin e vitit 
të kaluar për kohëzgjatjen e procedurës për heqjen e përhershme të së drejtës për kryerjen e 
detyrës për një përmbarues, që e zbatoi Oda e përmbaruesve e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, përfundimisht është tejkaluar sepse Ministria e drejtësisë caktoi një përmbarues të ri të 
cilit iu ndanë lëndët përmbarimore.

Në lidhje me lartësinë e shpërblimeve dhe kompensimeve të shpenzimeve për punën e 
përmbaruesve, Avokati i popullit mbetet në konstatimin se edhe përskaj ndryshimeve të Ligjit 
për përmbarim dhe Tarifës për shpërblime për punën e përmbaruesve me të cilin ishte para-
shikuar ulja e tyre, këto vlera edhe mëtej mbesin të larta. Rrjedhimisht me këtë, duhet të 
theksohet se vazhdon praktika e disa përmbaruesve për rritjen e qëllimshme të shpenzimeve 
për përmbarim dhe kamatave, me mos ndërmarrjen e veprimeve përmbarimore për arkëtimin 
e kërkesave, pas lëshimit të urdhërave për përmbarim. 

Përkatësisht, nga puna me lëndët rezulton se ka raste kur veprimet përmbarimore për 
arkëtim të kërkesave ndërmerren edhe pas disa vitesh  nga  lëshimi i urdhërit për përmba-
rim, kështuqë për këtë periudhë rriten kamatat dhe shpenzimet për përmbarim, që paraqet 
një ngarkesë shtesë në para për debitorin në procedurë. Në këto raste, parashtruesve u është 
sugjeruar se mbrojtjen e të drejtave të tyre, përveç te Avokati i popullit duhet ta kërkojnë 
edhe pranë gjykatave kompetente. Kjo, duke pasur parasysh faktin, se puna e përmbaruesve 
i nënshtrohet kontrollit të tyre, në mënyrë dhe në procedurë të përcaktuar në dispozitat për-
katëse të Ligjit për përmbarim dhe vetëm gjykata i konstaton kundërligjshmëritë e kryera dhe 
i shfuqizon veprimet e ndërmarra përmbarimore ose, e përcakton lëshimin për ndërmarrjen e 
veprimit të caktuar ligjor.

• Gjykatat detyrimisht t’i respektojnë afa-
tet e parashikuara me ligj të cilat kanë 
të bëjnë me procedurat nga marrëdhënia 
e punës sepse bëhet fjalë për lëndë ku 
qytetarët realizojnë të drejtat për ekzis-
tencën themelore, ndërkaq nëse nuk 
disponojnë me resurse të mjaftueshme 
njerëzore në kohë të bëhen sistem-
atizime përkatëse të gjyqëtarëve në Sek-
sionin për marrëdhënie të punës.

• Gjykatat të sigurojnë kushte dhe kapa-
citete hapësinore për marrje, rruajtje 
dhe udhëheqje të regjistrit përkatës të 
lëndëve të arkivuara të noterëve të cilët 
nuk e kryejnë më veprimtarinë e tyre.

• Prokuroria themelore publike Shkup të 
veprojë në kohë dhe të dërgojë përgjigje 
thelbësore dhe të arsyetuara ndaj kërke-
save të Avokatit të popullit. Gjithashtu, 

• Në procedurat gjyqësore nga marrëd-
hënia e punës, nuk respektohet afati i 
parashikuar me ligj prej gjashtë muajsh 
për përfundimin e këtyre procedurave 
dhe të njëjtat zgjasin me vite, për çka 
edhe cenohet parimi i gjykimit brenda 
afatit të arsyeshëm.

• Gjykatat nuk kanë kushte, madje as ka-
pacitete të mjaftueshme hapësinore për 
t’i marrë dhe ruajtur lëndët e arkivuara 
të noterëve të cilët nuk e kryejnë më 
veprimtarinë e tyre.

• Prokuroria themelore publike Shkup nuk 
vepron sipas kërkesave të Avokatit të 
popullit në afatin e caktuar dhe më së 
shpeshti dërgon përgjigje jo në kohë dhe 
jo të plota. Njëherazi, kjo Prokurori pub-
like, si dhe Prokuroria publike e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut nuk sjellin 

RekomandimeRekomandimeKonstatimeKonstatime
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kjo PTHP, si dhe PP e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut të veprojnë në 
mënyrë më të përshpejtuar dhe në kohë 
të miratojnë vendime, për të parandaluar 
parashkrimin e ndjekjes penale të kry-
erësve të veprave penale.

• Prokuroritë themelore publike kompe-
tente të veprojnë në mënyrë urgjente, 
efektive dhe në kohë në procedurat 
kur kërkohet ndërprejrje dhe vazhdim 
i ndërprerjes më shumë se 30 ditë për 
personat e dënuar të cilët janë duke 
vuajtur dënimin me burg në Institucionet 
Ndëshkuese-korrektuese dhe Edukuese-
korrektuese, në mënyrë që gjykata në 
afat sa më të shkurtë të mundshëm të 
sjellë aktvendim siç kërkon Ligji për 
ekzekutimin e sanksioneve.

• Uljen shtesë të shpërblimeve dhe kom-
pensimeve të shpenzimeve për përm-
baruesit, me qëllim të uljes së shumave 
me të cilat detyrohen qytetarët në proce-
durat përmbarimore.

• Përmbaruesit pas lëshimit të urdhërave 
për përmbarim, në kohë të ndërmarrin 
veprimet përmbaruese për arkëtimin e 
borxheve, me çka do të reduktoheshin 
vlerat për arkëtim në emër të kamatave 
dhe shpenzimeve të procedurës. 

në kohë vendim prokurorial publik pas 
paraqitjes së ngjarjes penale-juridike. 

• Prokuroria themelore publike Shkup nuk 
jep në kohë mendime deri te gjykata 
kompetente në procedura kur kërkohet 
ndërprerje dhe vazhdimi i ndërprerjes 
më shumë se 30 ditë për personat e 
dënuar të cilët vuajnë dënimin me burg 
në Institucionet Ndëshkuese-korrektuese 
dhe Edukuese-korrektuese.

• Shpërmblimet dhe kompensimet e 
shpenzimeve për punën e përmbaruesve 
edhepse në vitin 2018 konform ndry-
shimeve të kryera të Ligjit për përm-
barim dhe Tarifës për shpërblim për 
punën e përmbaruesve ishin zvogëluar 
edhe mëtej janë të larta dhe paraqesin 
ngarkesë shtesë për debitorët në proce-
durat përmbarimore.

• Përmbarues të caktuar ndërmarrin ve-
prime përmbarimore për arkëtimin e 
kërkesave disa vite pas lëshimit të urd-
hërit për përmbarim, kështuqë për atë 
periudhë për debitorin, në mënyrë plotë-
suese rriten kamatat dhe shpenzimet për 
përmbarim.

RekomandimeRekomandimeKonstatimeKonstatime

Avokati i popullit në muajin shkurt të vitit 2021, pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara 
për të drejtat e fëmijës paraqiti Raport alternativ për gjendjen e të drejtave të fëmijës në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut duke iu referuar raportit të III, IV, V dhe VI të shtetit, në të 
cilin ishin prezantuar konstatimet e Avokatit të popullit për nivelin e mbrojtjes dhe realizimit të 
të drejtave të fëmijës, ndërkaq të cilat rezultuan pas veprimeve sipas parashtresave dhe per-
ceptimit të situatave me të drejtat e fëmijës të garantuara me Konventën e KB-së për të drejtat 
e fëmijës. Njëherazi, u dhanë rekomandime në drejtim të avancimit të tyre. 

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit kishin mundësi gjatë kohës së Sesionit para anëtarëve 
të Komitetit t’i prezantojnë gjetjet kryesore nga monitorimi shumëvjeçar i gjendjeve me res-

TË DREJTAT E FËMIJËS DHE PERSONAVE ME 
AFTËSI TË KUFIZUARA
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pektimin e të drejtave të fëmijëve, dhe të diskutojnë për nevojën e ndryshimit dhe marrjen e 
masave dhe veprimeve nga ana e organeve shtetërore, organizatave me autorizime publike, 
organeve të vetqeverisjes lokale dhe institucioneve dhe shërbimeve publike, me qëllim të res-
pektimit të plotë të të drejtave të garantuara me Kushtetutën, ligjet dhe marrëveshjet e ratifi -
kuara ndërkombëtare.

Përndryshe, pa dyshim edhe këtë vit pandemia me Kovid-19 vazhdoi të ndikojë mbi reali-
zimin e të drejtave të fëmijës, cilësinë e jetës, si dhe respektimin e parimeve themelore të Kon-
ventës për të drejtat e fëmijës, të cilat fëmijën e vendosin në qendër, realizimin e të drejtave 
në bazë të barabartë, duke i përfshirë gjatë vendimmarrjes dhe mbajtjes së kujdesit për jetën, 
ekzistencën dhe zhvillimin e çdo fëmije, dhe të interesit të tij më të mirë.

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufi zuara 
pranë Avokatit të popullit, duke i pasur parasysh pasojat e pandemisë, masat dhe kufi zimet 
për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19, ndërkaq me qëllim që të jetë më afër pranë 
kësaj kategorie vulnerabile të qytetarëve dhe t’u mundësojë akses më të lehtë pranë informat-
ave, ndihmë dhe mbështetje gjatë qasjes pranë të drejtave, si dhe mundësi për shkëmbimin e 
qëndrimeve, opinioneve dhe perceptimin e çështjeve të cilat i interesojnë, në bashkëpunim me 
Telekomin e Maqedonisë hapi linjë telefonike falas për fëmijët dhe të rinjtë.

Në vitin raportues numri i parashtresave për shkeljen e të drejtave të fëmijës shënon 
rritje të konsiderueshme, dhe është 254, 71,6% më tepër, krahasuar me  vitin e kaluar, kur 
gjithsej numri i parashtresave të parashtruara ishte 148.

Numri më i madh i kërkesave për mbrojtjen e të drejtave ka të bëjë me të drejtën për 
arsim (71), pastaj vijnë ankesat për Mbrojtjen e interesit më të mirë të fëmijës në fushën e 
të drejtave familjare dhe të drejtës për kujdes familjar, përkatësisht e drejta e fëmijës të re-
alizojë kontakte papengesë me të dy prindërit (70), e drejta për emër, shtetësi dhe identitet 
(29), mrojtje nga dhuna dhe trajtimi jopërkatës ndaj fëmijës (23), të drejtat dhe mbështetja 
e fëmijëve me aftësi të kufi zuara (9), mbrojtja e fëmijëve refugjatë (7), e drejta për mbrojtje 
sociale dhe standard jetësor (6), e drejta për mbrojtje shëndetësore (5), mbrojtja e fëmijëve 
në rrezik dhe fëmijëve në konfl ikt me ligjin (7), mbrojtja e të drejtave të fëmijëve refugjatë 
(7).  Përveç kësaj që u tha, u veprua sipas parashtresave për mbrojtjen e të drejtës së fëmijës 
për informim, shoqërim dhe tubim paqësor (6), mbrojtje nga diskriminimi (4), ose, përmes 
parashtresës kërkoheshte këshillë juridike (3). 

Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufi zuara, 
përveç punës me lëndët, duke i monitoruar gjendjet me respektimin e të drejtave të fëmijës, 
ndërkaq  i nxitur nga paraqitjet e shpeshtuara dhe kërkesat e këshillave dhe udhëzimeve se si 
të veprojnë, në vitin raportues realizoi hulumtime dhe përgatiti nëntë Raporte të veçanta dhe 
Informata, me konstatime dhe rekomandime, të cilat i dërgoi pranë ministrive kompetente.

Përkatësisht, në muajin mars e publikoi Raportin e veçantë nga hulumtimi i realizuar për 
situatën me dhunën në familje, i cili e përfshin periudhën prej vitit 2019-dhe muajt janar-maj 
të vitit 2020, pastaj në muajin maj e promovoi Raportin e veçantë për situatën me fëmijët e 
paevidentuar në librin e amzës të të lindurve pas zbatimit të Ligjit për personat e paevidentuar 
në librin e amzës të të lindurve. Mëtej, në muajin gusht publikoi Informatën për mënyrën e 
realizimit të mësimit në vitin shkollor 2020/21  në shkollat fi llore në territorin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, si dhe Raportin e veçantë për përvojat, sfi dat dhe perceptimet e nxë-
nësve dhe mësimdhënësve të shkollave të mesme për vitin shkollor 2020/21, me fokus në 
notimin e njohurive vs (versus) të fi tuara. Në të njëjtin muaj publikoi Raport të veçantë për 
situatën me transformimin e shkollave të posaçme fi llore dhe paraleleve të posaçme në shkolla 
fi llore në qendra resursesh dhe qendra për mbështetjen e mësimit të nxënësve me aftësi të 
kufi zuara. Në muajin tetor e publikoi Raportin e veçantë për fëmijët e regjistruar/ të paregjis-
truar në klasë të parë, i cili përfshin analizën e dy viteve shkollore (2019/20 dhe 2020/21), në 
muajin  nëntor, në ditën e shënimin të ditës botërore të fëmijës e promovoi Raportin e veçantë 
për nivelin e respektimit dhe realizimit të të drejtës së fëmijëve për organizim të nxënësve 
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E drejta për arsim 

Në lidhje me të drejtën për arsimim të fëmijës janë parashtruar gjithsej 71 parashtresa 
të cilat kanë të bëjnë me probleme që prekin një numër të madh të fëmijëve, që është 50 më 
shumë krahasuar me vitin e kaluar. Intervenim për mbrojtjen e të drejtave kërkuan vetë nxë-
nësit, prindërit, organizatat civile, ndërkaq ishin hapur lëndë edhe me iniciativë të Avokatit të 
popullit. 

Sipas bazës së veprimit numri më i madh i parashtresave kishin të bëjnë me kushtet për 
mësim nga distanca, problemet lidhur me sigurimin e materialeve mësimore, libra etj., kushtet 
hapësinore dhe kushtet e tjera materiale në shkollë gjatë kohës së pandemisë, pjesëmarrjen e 
fëmijëve në vendimmarrje, regjistrimet në shkollë fi llore, mbrojtjen nga dhuna dhe ngjashëm. 

Përkatësisht, edhe këtë vit raportues ka pasur ankesa për mënyrën e realizimit të mësim-
it me mësim nga distanca, duke qenë se mësimi në gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 
2020/2021, vazhdoi të zhvillohet në mënyrë të njëjtë, përveç për nxënësit deri në klasën e 
tretë në arsim fi llor. Hulumtimi i kësaj çështjeje në të gjitha shkollat fi llore në RM të Veriut, tre-
goi se në 52% të shkollave të hulumtuara ka nxënës që nuk kanë mundur të ndjekin mësimin 
online, ose gjithsej 3425 nxënës, janë ballafaquar me probleme gjatë mësimit nga distanca. 
Rrjedhimisht me këtë, Avokati i popullit rekomandoi që organet kompetente t’i ndërmarrin të 
gjitha masat dhe veprimet për pjesëmarrje të papenguar dhe ndjekje të mësimit për të gjithë 
fëmijët, krijimin e parakushteve të nevojshme, përkatësisht sigurimin e mundësive teknike 
(pajisje dhe internet), forcimin e kapacitetit të sistemit arsimor në përgjithësi, si dhe respek-
timin e propozimeve/sugjerimeve për anancimin e mësimit nga distanca të cilat i japin vetë 
shkollat si bartëse të drejtpërdrejta të procesit mësimor. 

Përveç kësaj që u tha më lartë, u monitorua realizimi i të drejtës për arsim edhe për 
nxënësit e shkollave të mesme në kushte të pandemisë së shpallur me Kovid-19, ndërsa për 
perceptimet e nxënësve dhe mësimdhënësve të shkollave të mesme në territorin e shtetit, në 
lidhje me mënyrën e realizimit të mësimit, në kushte të pandemisë, me fokus në notimin dhe 
monitorimin e arritjeve të nxënësve, u organizuan fokus-grupe online. Në bazë të qëndrimeve 
dhe mendimeve të shkëmbyera nga pjesëmarrësit në diskutimet, Avokati i popullit rekomandoi 
që ministria kompetente t’i ndërmerr masat dhe veprimet e nevojshme për minimizimin, dhe 
sipas mundësive eliminimin e plotë të pengesave për pjesëmarrje dhe vëzhgim të papenguar të 
mësimit për të gjithë nxënësit, në bazë të njëjtë, duke sugjeruar që seriozisht të merren para-
sysh mendimet, qëndrimet dhe propozimet të cilat dalin nga vetë nxënësit ose përfaqësuesit e 
tyre, si dhe mësimdhënësit e tyre. 

Në lidhje me të drejtën për arsimim, një grup i nxënësve të disa shkollave të mesme 
kërkuan intervenim për shkak të shkeljes së të drejtës për arsimim dhe të drejtës të jenë të 
dëgjuar nga ana e autoriteteve, të shprehin mendimin e tyre lidhur me detyrimin për dhënien 
e provimit të maturës shtetërore si përfundim i arsimit të tyre katërvjeçar. Të njëjtit raportuan 
për kërcënimet dhe presionet e dërguara për përsëritjen e vitit shkollor ose uljen e sjelljes, si 
dhe evidentimin e mungesave të pajustifi kuara për ditët kur e bojkotuan mësimin.

Avokati i popullit, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të nxënësve të shkollave të 
mesme dërgoi Rekomandim pranë Ministrisë së arsimit dhe shkencës, në të cilin duke i prezan-
tuar problemet dhe vështirësitë e  nxënësve të shkollave të mesme gjatë ndjekjes së mësimit 
nga distanca, kërkoi respektim konsekuesnt të parimit të interesit më të mirë të fëmijës, të të 
drejtës për të menduar dhe shprehur mendimin në mënyrë të lirë për të gjitha çështjet që kanë 

dhe pjesëmarrje përmes parlamentit të nxënësve dhe avokatit të nxënësve. Përveç kësaj, në 
muajin dhjetor e publikoi Raportin e veçantë nga hulumtimi i realizuar për perceptimin e situ-
atës me mënyrën e realizimit të mësimit konform Konventës për arsim fi llor, në vitin shkollor 
2021/22, si dhe Informatën për situatën me asistentët arsimor dhe personal si mbështetje 
gjatë mësimit të nxënësve me aftësi të kufi zuara të përfshirë në shkollat fi llore komunale. 
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të bëjnë me fëmijën, si dhe kushtim të vëmendjes së nevojshme ndaj fëmijës,  duke theksuar 
në këtë rast Konventën për të drejtat e fëmijës, Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, 
si dhe Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Intervenimi u pranua, dhe u dërgua 
njoftim se është marrë parasysh mendimi i nxënësve të shkollave të mesme/maturantëve, 
me ç’rast me pjesëmarrje të participuar të përfaqësuesve të nxënësve u miratua vendimi për 
mënyrën e dhënies së provimit të maturës shtetërore.

Para afatit të përcaktuar ligjor për regjistrimin e nxënësve në klasë të parë, u shpeshtuan 
paraqitjet dhe parashtresat lidhur me regjistrimet e fëmijëve në arsimin fi llor, midis të cilave 
kishte ankesa nga prindërit, të cilët shprehnin pakënaqësi për pamundësinë e regjistrimit të 
fëmijëve të tyre në arsim fi llor për shkak të statusit jo të plotë të vaksinimit. Nga ana tjetër, për 
problemin e njëjtë u drejtuan edhe disa shkolla të cilat nga Avokati i popullit kërkuan këshillë 
dhe udhëzime se si të veprojnë në rastet kur prindi/kujdestari nuk i dërgon dokumentet e nevo-
jshme, lidhur me statusin e vaksinimit të fëmijës.

Avokati i popullit pranë Ministrisë së arsimit dhe shkencës dërgoi sugjerim, në të cilin 
prezantoi qëndrimin se në situatë në të cilën nuk mund të realizohet e drejta e garantuar për 
arsim duhet marrë parasysh dispozitën kushtetuese konform të cilës secili ka të drejtë për 
arsim, dhe i njëjti duhet të jetë i arritshëm për të gjithë nën kushte të njëjta, dhe se arsimi fi l-
lor është i detyrueshëm dhe falas, ndërsa shteti ka për detyrë të ndërmerr masa për nxitjen e 
vijimit të rregull të shkollave dhe për reduktimin e çregjistrimeve nga shkollat, me ç’rast kërkoi 
që të shqyrtohet mundësia për gjetjen e zgjidhjes/jeve alternative për përfshirje në arsimin e 
detyrueshëm fi llor të fëmijëve, të cilët nuk janë vaksinuar ose kanë status jo të plotë të vaksin-
imit. Ministria njoftoi se nxënësit për të cilët anulohet vaksinimi për shkaqe shëndetësore dhe 
për të njëjtit kanë dokumente përkatëse mjekësore, duhet të regjistrohen në shkollë, ku fëmi-
jët do të mund t’a kompletojnë vaksinimin konform udhëzimeve të institucioneve përkatëse. 
Në këtë kontekst, iu referua mendimit të Gjykatës Kushtetuese se me vaksinimin e rregullt nuk 
mbrohet vetëm personi që vaksinohet por krijohet edhe imuniteti kolektiv te popullata, për-
katësisht parandalohet qarkullimi i sëmundjeve infektuese.

Përndryshe, në vitin raportues, Avokati i popullit duke shikuar situatën me fëmijët e par-
egjistruar në klasë të parë në dy vitet e kaluara shkollore (2019/20 dhe 2020/21), përgatiti 
Raport të veçantë në të cilin i prezantoi përgjigjet e marra nga 284 shkolla fi llore (88% nga 
numri i përgjithshëm 323), të gjitha vetqeverisjet lokale, si dhe Inspektorati shtetëror arsimor 
dhe Ministria e arsimit dhe shkencës.

Së këtejmi, me qëllim të zgjidhjes/tejkalimit të problemit të theksuar, dhe krijimit të 
kushteve për realizimin e njërës prej të drejtave më të rëndësishme të fëmijës, rekomandoi 
që njësitë e vetqeverisjeve lokale, konform kompetencave të ndërmarrin masa për analizë të 
Vendimeve të miratuara për rajonizimin në bazë të të cilit kryhet regjistrimi i fëmijëve në klasë 
të parë me qëllim të perceptimit  të efekteve dhe dobësive të tyre, si dhe masa për respektimin 
e plotë dhe konsekuent të rajonizimit ekzistues. Gjithashtu, rekomandoi azhurnimin në kohë të 
listave me adresa dhe të dhëna në Ministrinë e punëve të brendshme, duke marrë parasysh se 
arsyeja për mosregjistrim në klasë të parë të një numri më të madh të fëmijëve është shpërn-
gulja jashtë shtetit, ose ndryshimi i vendbanimit. Rrjedhimisht me këtë, rekomandoi forcimin 
e bashkëpunimit midis shkollave në nivel të komunave, si dhe në nivel të të gjithë shtetit dhe 
inkorporimin e sistemit rrjetësor për informim më të madh dhe të plotë (monitorimin e situ-
atës) në lidhje me fëmijët e paregjistruar.

Sipas Avokatit të popullit, janë të nevojshme edhe aktivitete të vazhdueshme për in-
formimin e prindërve për detyrimin ligjor për inkuadrimin e fëmijëve në procesin arsimor, 
përmes fushatave informative, shkëmbimit të materialeve informative, mbajtjes së takimeve 
edukative si dhe inkorporimin e informimit në mënyrë elektronike të prindërve në lidhje me 
regjistrimet në shkollat, dokumentet e nevojshme dhe procedurat. 

Në lidhje me fëmijët nga familjet në rrezik, Avokati i popullit sugjeroi që njësitë e vetqever-
isjes lokale së bashku me përfaqësues nga Qendrat ndërkomunale për punë sociale vazhdim-
isht t’i ndjekin gjendjet e familjeve në rrezik, përmes inspektimit/vizitës së  drejtpërdrejtë me 
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qëllim të edukimit të prindërve  dhe njoftimit me detyrimin për regjistrimin e fëmijëve në arsim, 
rritjen e numrit të mediatorëve arsimor për nxënësit e grupeve vulnerabile, detektimin në kohë 
të fëmijëve të cilët nuk janë regjistruar në klasë të parë dhe kyçjen në mënyrë aktive të shër-
bimeve kompetente për tejkalimin e shpejtë të problemit. Gjithashtu, rekomandoi zgjidhjen e 
problemit me statusin jo të plotë të vaksinimit të fëmijëve në nivel të ministrive kompetente 
për shëndetësi dhe arsim, dhe gjetjen e mënyrave të tjera (alternative) për arsimimin e këtyre 
fëmijëve.

Avokati i popullit hapi lëndë me iniciativë të tij me qëllim të monitorimit të masave dhe 
aktiviteteve të cilat i ndërmarrin organet kompetente për realizimin e të drejtës për arsimim të 
nxënësve në kushte të pandemisë akoma aktuale para fi llimit të vitit shkollor 2021/22, për të 
cilën Ministria e arsimit dhe Qeveria vendosën që të realizohet për të gjithë nxënësit e shkol-
lave fi llore dhe të mesme të RMV-së, me prezencë fi zike. Avokati i popullit, pas analizës së Pro-
tokolleve për realizimin e procesit edukativ-arsimor me prezencë fi zike, si dhe Planit për zhvil-
limin e mësimit në shkollat fi llore dhe të mesme, Ministrisë së arsimit dhe shkencës ia bëri me 
dije mospërputhjet dhe palogjikshmëritë e vërejtura në aktet e përmendura dhe dha rekoman-
dime përkatëse për tejkalimin e të njëjtave. Në këtë kontekst, ai vuri në dukje pamundësinë 
e respektimit/zbatimit të tyre të plotë, dhe i sugjeroi Ministrisë kompetente për nevojën e 
monitorimit të vazhdueshëm të situatës epidemiologjike, ndërsa në rast të përkeqësimit të së 
njëjtës, transferim të shpejtë dhe fl eksibël në modele të tjera mësimore.

Nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës u dërgua shkresë pas Sugjerimit të dërguar, 
në të cilën njoftuan se në bazë ditore e ndjekin situatën epidemiologjike në shkollat dhe nëse 
vërehet përhapje e virusit Kovid-19 në rajone të caktuara ose komuna, Qeveria sipas rekoman-
dimit të Komisionit për sëmundje infektive, mund të miratojë vendim që mësimi me prezencë 
fi zike të transferohet në mësim nga distanca, dhe se që nga fi llimi i vitit shkollor 2021/22 u 
kanë sugjeruar shkollave që të jenë të gatshme plotësisht për transferim nga njëri lloj në llojin 
tjetër të mësimit, si dhe për monitorimin e situatës ditore në shkolla, sepse përveç procesit 
të rregullt arsimor, është i rëndësishëm edhe aspekti shëndetësor i të gjithë të involvuarve në 
procesin edukativ-arsimor.

Pas njoftimit të Ministrisë së arsimit dhe shkencës se sipas Konceptit të ri për arsimin fi llor, 
format klasike të librave për nxënësit e klasës së parë dhe të katërt të vitit shkollor 2021/22 
do të zëvendësohen me materiale digjitale për mësim, me tendencë që versionet e shtypura 
të librave gradualisht në të gjitha klasat e arsimit fi llor të zëvendësohen me versione digjitale, 
Avokati i popullit dërgoi Rekomandim dhe theksoi  se është e domosdoshme që paraprakisht 
të sigurohen të gjitha parakushtet për implementimin efi kas të kësaj risie, për të gjithë fëmijët 
në bazë të njëjtë. 

Përkatësisht, Avokati i popullit e përkrahu dhe përshëndeti synimin për modernizimin e ar-
simit fi llor, përmes inkorporimit të planeve dhe programeve të reja mësimore me Konceptin për 
arsimin fi llor, ku shprehu qëndrimin se modernizimi i arsimit fi llor dhe inkorporimi i reformava 
në drejtim të digjitalizimit të procesit arsimor, medoemos duhet të bazohet në vlerësim të mirë 
të mundësive reale të vetë shkollave, hapësirave të tyre, kapaciteteve teknike dhe teknologjike 
dhe resurseve me të cilat disponojnë për momentin, si dhe për vlerësimin e kompetencave të 
kuadrit mësimdhënës lidhur me shkallën e zhvillimit të shkathësive të tyre digjitale. Njëherazi, 
rekomandoi shfrytëzimin pa pengesë të librit si mjetë themelor mësimor në procesin edukativ-
arsimor, si dhe sigurimin e librave për të gjithë nxënësit e klasës së katërt, duke respektuar të 
drejtën për zgjedhje të fëmijës, përkatësisht prindit/kujdestarit.

Që nga fi llimi i vitit shkollor 2021/2022, ishin të numërta reagimet e prindërve të fëmijëve 
të klasës së katërt, anëtarë të Këshillit të prindërve, si dhe të mësimdhënësve të cilët japin 
mësim në klasën e katërt, të cilët në mënyra të ndryshme (me paraqitjen e parashtresës, para-
qitjen në zyrën e Avokatit të popullit, si dhe thirrjen publike të institucionit përmes mediave dhe 
rrjetave sociale), kërkonin intervenime nga Avokati i popullit duke vënë në pah trajtimin jo të 
barabartë dhe diskriminimin  e fëmijëve të tyre, ndërkaq për shkak të mos sigurimit të librave 
të shtypura dhe pajisjeve teknike nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës.
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Avokati i popullit, duke u nisur nga parimet themelore të Konventës për të drejtat e fëmi-
jës dhe të drejtën për arsim të papenguar dhe efi klas, si dhe parimet e Ligjit për arsim fi llor 
me qëllim të perceptimit të situatës, realizoi hulumtim në nivel të të gjitha shkollave fi llore ko-
munale, i cili u realizua gjatë muajit shtator. Nga gjithsej 350 shkolla, përgjigje u dërguan nga 
263 (75% nga numri i përgjithshëm i shkollave fi llore), me ç’rast pas analizës së përgjigjeve 
të pranuara u konstatua se Koncepti për arsim fi llor,  i cili nga viti shkollor 2021/22  fi lloi të 
zbatohet në klasë të parë dhe të katërt në shkollat fi llore në vend, nuk u realizua në mënyrë 
të unifi kuar. Nga përgjigjet e shkollave rezulton se ekziston diversitet sa i përket mënyrës së 
realizimit të mësimit, si ndërmjet shkollave në nivel të komunës, ashtu edhe në nivel rajonal, 
si dhe mosunifi kim në mënyrën e realizimit të mësimit (me shfrytëzimin e librave të shtypura, 
përkatësisht materialeve digjitale për mësim).

Duke pasur parsysh gjendjen e tillë Avokati i popullit, ndër të tjera rekomandoi që Min-
istria e arsimit dhe shkencës në bashkëpunim dhe koordinim me vetqeverisjen lokale dhe 
shkollën t’i shqyrtojnë situatat dhe kushtet për realizimin e të drejtës për arsim papengesa, 
dhe rrjedhimisht me këtë të ndërmarrin masa për sigurimin e kushteve të nevojshme teknike 
dhe pajisjes së hapësirave shkollore për realizimin e mësimit konform Ligjit për arsim fi llor dhe 
Konceptit për arsim fi llor, në bazë të barabartë në të gjitha shkollat.

Sipas Avokatit të popullit, është e nevojshme në shkollat, në të cilat shfrytëzohen versio-
net digjitale të materialeve për mësim, përkatësisht në të cilat mësimi realizohet me pajisje 
digjitale, shkolla në bashkëpunim me Ministrinë kompetente, si dhe vetqeverisjen lokale t’i sig-
urojë çdo nxënësi pajisje teknike, të cilën nxënësi do të mund t’a përdorë në shkollë dhe shtëpi, 
me çka do të sigurohet që secili fëmijë do të mund të arsimohet papengesa  në përputhje me 
mënyrën e re, pa u kërkuar, përkatësisht pritur nga prindi/kujdestari për të siguruar pajisje 
(telefon, laptop etj.) për fëmiun e tij.

Nisur nga përpjekjet për digjitalizimin gradual të procesit mësimor, si dhe nga ajo që 
është përcaktuar në Ligjin aktual për librat në arsimin fi llor dhe të mesëm, Avokati i popullit 
rekomandoi shfrytëzimin papengesa të librit si mjet themelor mësimor në procesin edukativ-
arsimor, si dhe sigurimin e librave për të gjithë nxënësit në klasë të katërt, duke e respektuar 
të drejtën për zgjedhje të fëmijës përkatësisht prindit/kujdestarit. Problemi me mossigurimin e 
asistentëve personal /arsimor gjatë mësimit si mbështetje e nxënësve me aftësi të kufi zuara të 
cilët janë përfshirë në shkollat fi llore komunale, ishte aktual edhe këtë vit raportues. Për këtë 
problem alarmuan vetë prindërit e fëmijëve me aftësi të kufi zuara me parashtrimin e parash-
tresave, ndërkaq edhe Avokati i popullit hapi lëndë sipas iniciativës së tij për monitorimin e sit-
uatave me realizimin e kësaj të drejte. Në vitin shkollor 2020/21 sigurimi i asistentëve vazhdoi 
të realizohet përmes projekteve dhe jo konform Ligjit për arsim fi llor, ndërsa në vitin shkollor 
2021/22 për herë të parë Ministria e arsimit dhe shkencës e inkorporoi asistencën arsimore si 
zgjidhje sistemore dhe u parashikuan 500 asistentë arsimor për mbështetjen e nxënësve me 
aftësi të kufi zuara në shkollat komunale në mbarë vendin, ndërsa asistentët personal sigurohen 
përmes Ministrisë për punë dhe politikë sociale.

Gjatë vitit raportues, u miratua ndryshimi i Ligjit për mbrojtjen sociale, me të cilin të 
drejtën për asistencë personale mund ta realizojnë edhe fëmijët e moshës 6 vjeçare, me pa-
raqitjen e kërkesave pranë Qendrave për punë sociale, raportit dhe mendimit për llojin dhe 
shkallën e aftësisë së kufi zuar, sepse ky shërbim konform Rregullores është mundësuar vetëm 
për fëmijët me pengesë  të rëndë dhe më të rëndë trupore, si dhe për fëmijët me verbëri të 
plotë. 

Përmes ankesave të pranuara nga prindërit e fëmijëve, ndërkaq në lidhje me të drejtën e 
parealizuar për asistent arsimor/personal, Avokati i popullit u informua se mungojnë asistentë 
arsimor personal për fëmijët me aftësi të kufi zuara të cilët mësojnë në shkollat fi llore komunale. 

Rrjedhimisht me këtë, me qëllim të perceptimit të situatës momentale dhe sfi dave gjatë 
realizimit të kësaj të drejte, Avokati i popullit u drejtua me Kërkesë për të dhënat pranë të 
gjitha shkollave fi llore shtetërore me qendër resursi përmes së cilës përcaktohen asistentët ar-
simor, si dhe pranë Ministrisë për punë dhe politikë sociale në lidhje me sigurimin e asistentëve 
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personal për t’a gjetur numrin e të kërkuarve, krahas asistentëve të siguruar dhe të pasiguruar. 
Në  këtë rast, konstatimi i cili rezulton nga përgjigjet e shkollave fi llore me qendër të resurseve 
është se përfundimisht në muajin tetor të vitit 2021, janë sistematizuar gjithsej 414 asistentë 
arsimor, ndërsa edhe për gjithsej 266 kërkesa nuk është dhënë përgjigje pozitive. Konform të 
dhënave nga Ministria e punës dhe politikës sociale gjithsej numri i kërkesave të paraqitura 
për asistentë personal është 26, prej të cilave janë siguruar gjithsej 9 asistentë personal, janë 
refuzuar 5 kërkesa si të pabaza, ndërsa për 12 kërkesa procedura nuk është përfunduar për 
shkak të mungesës së asistentëve të lirë të certifi kuar personal.

Avokati i popullit konstatoi se vazhdon problemi me asistencën gjatë mësimit për një 
numër të madh fëmijësh me aftësi të kufi zuara të përfshirë në shkollat e rregullta. Aktualisht, 
akoma një numër i madh i fëmijëve me aftësi të kufi zuara nuk kanë mbështetje nga asistenti 
arsimor ose personal gjatë vitit aktual shkollor 2021/22, numër i cili nuk është përfundimtar 
dhe i njëjti do të rritet konform vlerësimeve aktuale funksionale të kryera te fëmijët me aftësi 
të kufi zuara të cilat i realizojnë Trupat  profesional për vlerësim sipas KNF, si dhe konform nevo-
jave individuale të fëmijëve.

Duke e informuar Ministrinë e arsimit dhe shkencës dhe Mnistrinë e punës dhe politikës 
sociale për njohuritë dhe dobësitë e konstatuara në lidhje me realizimin e kësaj të drejte të 
fëmijëve me aftësi të kufi zuara, Avokati i popullit theksoi se në praktikë shërbimi asistencë 
arsimore dhe personale e cila është e domosdoshme për arsim cilësor inkluziv të fëmijëve 
me aftësi të kufi zuara realizohet me vështirësi, ndërkaq problem serioz paraqet numri i pam-
jaftueshëm i asistentëve, si dhe mosinformimi i Qendrave për punë sociale, si dhe i prindërve 
për mënyrën e sigurimit të kësaj të drejte për fëmijët me aftësi të kufi zuara.  Në këtë kontekst, 
për tejkalimin e kësaj situate i rekomandoi  Ministrisë së arsimit dhe shkencës dhe Ministrisë 
së punës dhe politikës sociale në koordinim me Shërbimin për vlerësimin e funksionalitetit të 
fëmijëve dhe të rinjve pranë Shtëpisë së shëndetit Shkup, dhe me Shkollat fi llore me qendra 
resursesh të gjejnë mënyrë dhe të ndërmarrin masat përkatëse për sigurimin e asistentëve ar-
simor, si dhe asistentëve personal falas për të gjithë nxënësit, për të cilët ky lloj i mbështetjes 
gjatë mësimit është i domosdoshëm. Njëkohësisht, ndërmarrjen e veprimeve dhe masave në 
mënyrë urgjente konform kërkesave të shkollave, duke marrë parasysh se para fi llimit të pu-
nës, asistentët e selektuar arsimor fi llimisht duhet të kalojnë përmes një cikli të trajnimeve.

Avokati i popullit potencoi se është e nevojshme shërbimi asistencë personale, njëlloj si 
cilido qoftë tjetër shërbim social, të mos sigurohet konform diagnozës dhe shkallës së pengesës 
te shfrytëzuesi, por të jetë në pajtueshmëri me nevojat specifi ke individuale të fëmijës/personit 
me aftësi të kufi zuara, me çka përfundimisht do të tejkalohet qasja mjekësore ndaj vështrimit 
të pengesës, që është në pajtueshmëri të plotë me Konventën për të drejtat e personave me 
aftësi të kufi zuara dhe nenin 28 në të cilin është theksuar se shtetet nënshkruese e pranojnë 
të drejtën e mbrojtjes sociale dhe se është e nevojshme të ndërmarrin hapa përkatës për sig-
urimin e shërbimeve të aksesshme, mjeteve ndihmëse dhe ndihmës tjetër për nevojat lidhur 
me aftësinë e kufi zuar. 

Avokati i popullit, duke monitoruar të drejtën e arsimit për nxënësit me aftësi të kufi zuara, 
ndërkaq i nxitur nga numri i rritur i parashtresave të pranuara nga prindërit e fëmijëve të cilët 
nuk e kanë realizuar të drejtën për asistentë arsimor/personal, si dhe për shkak të ankesave të 
pranuara nga prindërit e fëmijëve me aftësi të kufi zuara të cilët kanë të bëjnë me pamundësinë 
e fi timit të terminit për vlerësim në Shërbimin për vlerësimin e funksionalitetit të fëmijëve dhe 
të rinjve pranë Shtëpisë së shëndetit Shkup  i cili  është parakusht për realizimin e të drejtës 
për asistencë gjatë mësimit, hapi lëndë sipas iniciativës së tij, me qëllim të monitorimit të funk-
sionalitetit të Trupave profesional për vlerësimin e funksionalitetit sipas klasifi kimit ndërkom-
bëtarë të funksionimit, pengesës dhe shëndetit (KNF). Avokati i popullit paraqiti Kërkesë për 
informata pranë Shërbimit për vlerësimin e funksionalitetit të fëmijëve dhe të rinjve pranë 
Shtëpisë së shëndetit Shkup, ndërkaq në mënyrë plotësuese kreu inspektim të drejtpërdrejtë 
dhe bisedë me personat kompetent profesional në hapësirat e Trupit profesional kombëtar.

Duke vepruar sipas lëndës, Avokati i popullit me Informatë me propozim për ndërmar-
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rjen e masave u drejtua pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në të cilën u 
theksuan propozimet konkrete për ndërmarrjen e veprimeve me qëllim të realizimit efi kas të 
reformës për vlerësimin e funksionalitetit i cili është në përputhje me Konventën për të drejtat 
e personave me aftësi të kufi zuara dhe me rekomandimet e dhëna nga Komiteti i Kombeve të 
Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara.

Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë së RMV-së ktheu Njoftim pranë Avokatit të popullit, 
në të clin sqaroi se do të veprohet në drejtim të realizimit të propozimeve të dhëna, përkatësisht 
do të ndërmerren veprime të koordinuara të Ministrisë së punës dhe politikës sociale, Ministrisë 
së shëndetësisë, Ministrisë së arsimit dhe shkencës dhe Ministrisë së shoqërisë informatike dhe 
administratës, për inkorporimin e modelit të ri për vlerësimin e funksionalitetit në rregulloren 
pozitive ligjore të RMV-së (Ligji për mbrojtjen e fëmijëve, Ligji për mbrojtje sociale dhe Ligji për 
mbrojtje shëndetësore), si dhe ndërmarrjen e masave urgjente për miratimin e Rregullores për 
vlerësimin e funksionalitetit dhe mbështetjes plotësuese arsimore, shëndetësore dhe sociale 
të fëmijëve dhe të rinjve. Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë e dërgoi Informatën e Avokatit 
të popullit për shqyrtime të mëtejme dhe kompetencë pranë Ministrive përkatëse me qëllim të 
ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve për ndryshime dhe plotësime ligjore të dispozitave të 
cilat e rregullojnë materjen, me qëllim të tejkalimit të problemeve të theksuara gjatë realizimit 
të së drejtës për arsimim të fëmijëve me aftësi të kufi zuara.

Mbrojtja e interesit më të mirë të fëmijës në fushën e të drejtave 
familjare dhe e drejta për kujdes familjar

Parashtresat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës në fushën e të drejtave familjare edhe 
këtë vit parashtroheshin me numër të madh (70), në të cilat kërkoheshte mbrojtja e interesit 
më të mirë të fëmijës në marrëdhëniet familjare, realizimi i kontakteve personale papengesë 
dhe takimeve me prindin me të cilin fëmija nuk jeton, ndërkaq ankoheshin edhe për veprime 
joefi kase nga ana e ekipeve profesionale në Qendrat për punë sociale, veprime subjektive dhe 
të njëanshme në interes të njërit prind dhe ngjashëm. Këto parashtresa parashtrohen kryesisht 
nga ana e prindit të cilit nuk i është dhënë fëmija  për përkujdesje, duke shprehur pakënaqësi 
për punën profesionale të ekipeve, ndërrimin e tyre të shpeshtë që ngjall mosbesim tek palët 
në veprimet e tyre profesionale dhe ligjore, gjë që linte përshtypje për mungesë të vazhdimë-
sisë në ndjekjen e situatave dhe vlerësimin e gjendjes faktike në familje. Kjo  shpesh çonte 
edhe në mospranimin e vendimeve dhe aktvendimeve të miratuara nga ekipet profesionale.

Avokati i popullit për secilën lëndë kërkonte njoftim të plotë të mbështetur me dokumente 
përkatëse nga Qendrat kompetente vendore për punë sociale, me ç’rast në mënyrë të pakon-
testueshme në disa lëndë konstatoi se për një periudhë më të gjatë kohore (muaj, vite) rasti/
tet janë aktiv dhe ndërmerren masa nga ana e qendrave për punë sociale, por edhe krahas 
kësaj nuk arrihet qëllimi i dëshiruar, përkatësisht një numër i madh i fëmijëve akoma nuk real-
izojnë kontakte të rregullta personale dhe takime me prindin me të cilin nuk jetojnë. 

Sipas Avokatit të popullit, veçanërisht brengosin rastet ku marrëdhëniet ndërmjet 
prindërve janë me nivel të lartë të konfl ikteve, refuzohet bashkëpunimi me qendrat për punë 
sociale, shkuarje së bashku me fëmijën jashtë shteti, si dhe ushtrimi i presionit dhe ndikimit 
ndaj fëmijës, që rezulton me refuzim për t’u takuar ose mbajtur kontakte me prindin me të 
cilin nuk jeton, si dhe krijim të një imazhi të gabuar për prindin, gjë e cila pa dyshim len pasoja 
serioze mbi zhvillimin dhe personalitetin e fëmijës. 

Avokati i popullit sipas këtyre lëndëve udhëheq procedura të gjata duke e monitoruar 
rregullisht veprimin e ekipeve profesionale kompetente në qendrat për punë sociale, duke sug-
jeruar për ndërmarrjen e të gjitha masave për sigurimin e interesit më të mirë të fëmijës. Por, 
përkundër veprimeve të vazhdueshme të qendrave, është fakt se në disa raste aktvendimet për 
takime të miratuara nga Qendrat për punë sociale mbesin të parealizuara. Në rastet e këtilla 
Avokati i popullit i inkuadron organet mbikëqyrëse (IP Enti për punë sociale dhe Sektori për 
mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e rregullave ligjore dhe të tjera nga fusha e mbrojtjes së 
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Evidenca amë e fëmjës
Avokati i popullit veproi sipas 29 parashtresave për mbrojtjen e të drejtës së fëmijës për 

emër, shtetësi dhe identitet. Në lidhje me problematikën në përmbajtjen e këtyre parashtre-
save, në 26 raste u intervenua për regjistrim në librin e amzës të të lindurve për fëmijën/jët të 
paevidentuar, konform Ligjit për persona të paevidentuar, ndërsa në 3 raste intervenimet ishin 
në drejtim të azhurnimit të veprimit të organit kompetent ( Drejtoria për udhëheqjen e librave 
të amzës), për shkak të zvarritjes së procedurës për regjistrim të fëmijës. 

Përkatësisht, bëhet fjalë për raste me lindje të paregjistruar/ra të fëmijës/ve, pas kërke-
save të paraqitura pranë drejtorisë kompetente në vitin 2018, edhe pse për të njëjtit gjatë 
rrjedhës së thirrjes publike janë plotësuar pyetësorë dhe janë paraqitur kërkesa për regjistrim 
shtesë në librin e amzës të të lindurve.

Parashtresat te Avokati i popullit janë parashtruar në periudhën mars-prill, dhe pas për-
caktimit të gjendjes faktike Avokati i popullit konstatoi shkelje të të drejtave të fëmijëve dhe 
mosrespektim të Konventës për të drejtat e fëmijës  të KB-së, në të cilën theksohet se çdo 
fëmijë duhet të jetë i regjistruar menjëherë pas lindjes. Duke vënë në pah të lartpërmendurat, 
Avokati i popullit për secilin rast  kërkoi ndërmarrjen e masave urgjente, duke sugjeruar për 
respektimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në të cilin qartë janë para-
shikuar afatet brenda të cilëve organi është i detyruar të veprojë ndaj kërkesave të palëve dhe 
të miratojë aktvendim me të cilin do t’u mundësojë kërkuesve të realizojnë të drejtën e tyre.

Nga gjithsej 30 fëmijë të paevidentuar për të cilët Avokati i popullit hapi procedurë për 
realizimin e të drejtës për regjistrim, në vitin raportues 25 fëmijë fi tuan certifi katë nga libri i 
veçantë i amzës të të lindurve.

Duke u nisur nga rëndësia e zgjidhjes së këtij problemi shumëvjeçar, për të cilin Avokati i 
popullit me vite rekomandon për gjetjen e zgjidhjes së përhershme dhe sistemore, duke pasur 
parasysh se në muajin shkurt të vitit 2020 Kuvendi i RMV-së e miratoi Ligjin për personat e 
paevidentuar në librin e amzës të të lindurve, Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
dhe personave me aftësi të kufi zuara pranë Avokatit të popullit me qëllim të analizimit të situ-
atës me realizimin e të drejtës për regjistrim të fëmijëve të paevidentuar konform këtij Ligji, 
realizoi  hulumtim sipas të cilit hartoi Raport të veçantë, të cilin e promovoi në opinion në fi llim 
të muajit qershor.

Përkatësisht, e dhëna se nga gjithsej 659 persona të paevidentuar (të identifi kuar gjatë 
Thirrjes publike, e cila u publikua gjatë vitit 2018 nga ana e Drejtorisë për udhëheqjen e li-
brave të amzës dhe Ministrisë së punës dhe politikës sociale), 397 janë fëmijë, prej të cilëve 67 
fëmijë të moshës 4 vjeçare, ndërsa 330 të moshës prej 5-17 vjet, ndërkaq të njëjtit për shkak 
të mungesës së certifi katës nga Libri i amzës të të lindurve nuk mund të realizojnë mbrojtje 
shëndetësore, arsim të papenguar, madje as t’i shfrytëzojnë të drejtat nga mbrojtja sociale  ose 
të fi tojnë shtetësi, edhepse kanë lindur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas Avokatit 
të popullit paraqet shkelje e të drejteve të fëmijës, që është në kundërshtim me Konventën për 
të drejtat e fëmijës. 

Hulumtimi konfi rmoi se Drejtoria për udhëheqjen e librave të amzës nuk ka informatë për 
numrin e fëmijëve të lindur pas mbarimit të thirrjes publike, ndërkaq të cilët nuk i plotësojnë 
kushtet për regjistrim në librin e amzës të të lindurve konform ligjin (duke pasur parasysh se 
edhe kjo kategori është përfshirë në Ligjin për personat e paevidentuar në librin e amzës të të 
lindurve).

Nga ana tjetër, Ligji ekzistues për personat e paregjistruar në librin e amzës të të lindurve, 
nuk e zgjidh qasjen pranë të drejtave të tjera të garantuara të fëmijëve, përkatësisht person-
ave të paevidentuar, dhe siç konfi rmojnë nga DULA, me dokumentin të cilin e pranon (doku-

të drejtave të fëmijëve pranë Ministrisë së punës dhe politikës sociale) me qëllim të udhëzimit 
të mëtutjeshëm dhe ndërmarrjes së masave konform kompetencave të përcaktuara.
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ment për identifi kim), personi nuk mund të lidhë martesë, të bëjë pranimin e fëmijës, ose, të 
regjistrojë  fëmijën (përkatësisht paraqes  lindjen e fëmijës) në procedurë të rregullt, nëse për 
këtë janë plotësuar kushtet nga Ligji. Përveç kësaj, Ligji nuk e rregullon çështjen e regjistrimit 
në Librin e veçantë për të vdekurit për personin që ka paraqitur kërkesë, por procedura është 
në rrjedhë ose për personin i cili është identifi kuar si i paevidentuar, dhe akoma nuk ka para-
qitur kërkesë për regjistrim.

Avokati i popullit, potencoi se 60% nga personat e paevidentuar janë fëmijë të cilët janë 
juridikisht të padukshëm, duke e dërguar Raportin e veçantë nga hulumtimi i realizuar pranë 
ministrit të drejtësisë, drejtorit të Drejtorisë për udhëheqjen e librave të amzës dhe pranë min-
istreshës për punë dhe politikë sociale, sugjeroi, që seriozisht të merren parasysh dobësitë e no-
tuara, situatat e konstatuara dhe vërejtjet e dërguara në lidhje me Ligjin ekzistues për personat 
e paevidentuar, si dhe rekomandimet për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme, sistemore për 
problemin shumëvjeçar me fëmijët/personat e paevidentuar, dhe përmes thjeshtëzimit të pro-
cedurës të evidentohen në librin e amzës të të lindurve, gjë që do t’u mundësojë t’i realizojnë 
të drejtat e garantuara në përputhje me legjislacionin vendor dhe konventat ndërkombëtare. 

E drejta e fëmijës për mbrojtje nga dhuna

Avokati i popullit veproi sipas gjithsej 23 parashtresave për mbrojtjen e fëmijës nga dhuna 
dhe veprimi jopërkatës, prej të cilave në 7 raste sipas iniciativës së tij, ndërkaq pas njohurive 
të marra nga mjetet për informim publik. Parashtresat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 
parashtroheshin nga ana e prindërve dhe organizatave civile, ndërkaq kërkoheshte intervenim 
për shkak të dhunës seksuale, dhunës midis moshatarëve, dhunës ndaj fëmijës përmes inter-
netit, keqtrajtimit fi zik dhe psikik ndaj fëmijës në kopsht fëmijësh, në familje dhe në shkollë. 

Avokati i popullit, për analizimin e pretendimeve drejtoheshte pranë Ministrisë kompetente 
për punë të brendshme, kopshteve të fëmijëve në fjalë, shkollave, si dhe Inspektroratit arsimor 
shtetëror, ndërsa për disa parashtresa edhe pranë Prokurorisë kompetente themelore publike. 
Nga organet është vepruar në mënyrë përkatëse dhe janë dërguar informatat dhe dokumentet 
e kërkuara, ndërsa Avokati i popullit sipas nevojës e inkuadronte edhe qendrën kompetente 
vendore (sidomos në rastet e bullizmit) me qëllim të realizimit të punës këshilldhënëse dhe 
këshillimore, dhe kryerjes së mbikëqyrjes mbi të drejtën e prindit, me aktivitete konkrete dhe 
dinamikë të realizimit për korrigjimin e sjelljes së dhunshme të fëmijëve në rastet konkrete.

Sipas parashtresave në të cilat kërkoheshte këshillë juridike, Avokati i popullit në mënyrë 
përkatëse i udhëzonte parashtruesit, duke i njoftuar me të drejtat por edhe për organet/institu-
cionet pranë të cilave mund të drejtohen. 

Veçanërishtë brengosin rastet në të cilat fëmijët janë shënjestër (viktima)  të ngacmimit-
seksual dhe abuzimeve nga ana e personave të rritur, përfshirë edhe përmes internetit. Avokati 
i popullit pas njohurive të marra nga mjetet për informim publik, me qëllim të mbrojtjes së 
fëmijëve udhëhiqte procedura edhe sipas iniciativës së tij, me ç’rast e monitoronte veprimin 
e organeve kompetente. Në këtë kontekst, hapi procedurë për ngjarjen e njohur në opinion 
si ,,Dhomë publike’’, ku përveç asaj që nga ana e organeve kompetente u ndërmorrën masa 
dhe veprime, përkatësisht PTHP paraqiti aktakuzë për veprën penale-Prodhim dhe distribuim 
të pornografi së së fëmijëve kundër dy  personave që po gjykohen në paraburgim, ndërkaq të 
cilët ishin krijuesit dhe administratorët e grupit, nuk u sigurua mbrojtja e plotë e fëmijëve, duke 
marrë parasysh se në vitin raportues grupi u riaktivizua.

Në një rast tjetër, një vajzë 15 vjeçare dhe disa të mitura të tjera janë ngacmuar seksual-
isht me mesazhe dhe fotografi  erotike nga një burrë i rritur, i cili u ishte kërcënuar që të prano-
jnë të kenë veprime seksuale me te, dhe askujt mos t’i tregojnë, në të kundërtën do të jenë 
të kidnapuara dhe dhunuara. Ministria kompetente e punëve të brendshme, Seksioni i policisë 
kriminalistike – Dega e krimeve kompjuterike dhe forenzikës digjitale kanë ndërmarrë veprimet 
e nevojshme, pas të cilave Prokuroria publike ka hapur lëndë për vepër penale ,,joshje për 
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tradhëti ose veprim tjetër seksual të fëmijës nën moshën 14 vjet’’ dhe lënda është në proce-
durë para prokurorisë kompetente. 

Gjatë veprimeve sipas këtyre rasteve, si dhe rastit me kampin e skautëve i organizuar nga 
ana e „Skuadrës së parë të skautëve të Shkupit“, me titull „Puthje dhe përqafi me të vjeshtës 
2021: seks skauts dhe rok end roll“, në të cilat ka pasur aktivitetet jopërkatëse për edukim 
seksual, në të cilat janë inkuadruar fëmijë, Avokati i popullit, ndër të tjera i përkujtonte organet 
për detyrimin e ndërmarrjes së masave të nevojshme me qëllim të mbrojtjes së fëmijës nga 
të gjitha format e dhunës fi zike dhe mendore, lëndimit ose abuzimit, neglizhencës ose sjelljes 
së pakujdesisë, maltretimit ose eksploatimit, duke përfshirë edhe abuzimin seksual. Njëherazi, 
sugjeronte që organet gjatë veprimeve t’i përmbahen parimit të urgjencës, duke u kushtuar 
vëmendjen e duhur nevojave të fëmijës viktimë, duke vepruar në drejtim të shmangies së vik-
timizimit shtesë, veprime të koordinuara me organet e tjera kompetente, me qëllim të mbro-
jtjes së interesit më të mirë të fëmijës në procedurë. 

Për rastin në fjalë nga ana e Ministrisë së punëve të brendshme janë dërguar informata 
dhe prova për masat dhe veprimet e marra me qëllim të sigurimit të të dhënave në lidhje me 
ekzistimin e elementeve të veprës penale, dhe se materiali i përgjithshëm është dërguar pranë 
Prokurorisë kompetente publike. Duke marrë parasysh se PTHP Shkup nuk dërgoi përgjigje 
sipas kërkesës për fazën në të cilën gjendet procedura në fjalë, Avokati i popullit e vazhdon 
procedurën sipas lëndës. 

Avokati i popullit bën me dije se dhuna dhe abuzimi i fëmijëve janë veçanërisht trauma-
tike dhe lënë pasoja të thella ndaj fëmijës, për çka është e nevojshme fëmijët të edukohen se 
si të veprojnë nëse gjenden në situata të tilla dhe si të mbrohen nga abuzimet e mundshme, 
duke përfshirë edhe ngacmimin, përkatësisht abuzimet nëpërmjet internetit. Parandalimi është 
forma më efektive e luftës kundër abuzimit të fëmijëve, por gjithashtu me rëndësi të madhe 
është kujdesi edhe angazhimi i familjes (prindërve/kujdestarëve), shkollës, si dhe organeve 
dhe institucioneve të tjera për mbrojtjen e fëmijëve, duke përfshirë edhe mediat, prioriteti i të 
cilave në punë duhet të jetë zbatimi dhe resektimi i të drejtave të fëmijëve, si dhe interesi më i 
mirë i fëmijës. Përveç kësaj, respektimi dhe zbatimi i Protokollit Fakultativ ndaj Konventës për 
të drejtat e fëmijës, ndërkaq i cili ka të bëjë me trafi kimin e fëmijëve, prostitucionin e fëmijëve 
dhe pornografi në e fëmijëve, do të kontribuojë për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi seksual.

E drejta për mbrojtje shëndetësore dhe të ardhura në para për fëmijën
Avokati i popullit pas njohurive të marra nga publikimet  në rrjetet sociale se fëmijët nga 

komuna Shuto Orizarë Shkup, gjatë kohës së pandemisë, nuk mund të realizojnë të drejtën për 
mbrojtje shëndetësore, për shkak të mungesës së mjekut amë, ndërsa mjekët e Poliklinikës së 
Shuto Orizarës nuk kanë ra dakord që t’i pranojnë duke u arsyetuar se kanë numër të madh 
pacientësh, hapi lëndë sipas iniciativës së tij. Në shtesë, për problemin e njëjtë nga ana e 
„Iniciativë për të drejtat e grave nga Shuto Orizarja’’ u parashtruan 4 parashtresa në emër të 
prindërve fëmijët e të cilëve nuk kanë mjek amë në Komunën në të cilën jetojnë, për shkak të 
mungesës së mjekëve. 

Duke u nisur nga e drejta e çdo fëmije për një nivel më të lartë të mbrojtjes shëndetësore 
të përcaktuar me Konventën për të drejtat e fëmijës, ndërkaq duke pasur parasysh seriozitetin 
e problemit, me qëllim të parandalimit të çfarë do qoftë pasojave ndaj shëndetit të fëmijëve të 
cilët pas shkuarjes së mjekut amë (pediatrit) në pension mbetën pa mjek amë, Avokati i popul-
lit dërgoi Mendim pranë Ministrisë së shëndetësisë. Ai theksoi se është në dijeni për veprimet 
e marra nga Ministria, dhe në këtë kontekst se disa herë janë shpallur konkurse publike për 
dhënien e ordinancave të mjekësisë së përgjithshme me koncesion për mjekë të përzgjedhur 
amë në Poliklinikën Shuto Orizarë, mirëpo në të njëjtit nuk ka aplikuar askush. 

Avokati i popullit vuri në pah pasojat e mundshme të padëshiruara fi limisht mbi shëndetin 
e fëmijëve të Komunës së Shuto Orizarës, duke marrë parasysh se gjatë kohës së pandemisë 
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mbesin pa mjek të zgjedhur /amë në Komunë në të cilën jetojnë, si dhe mungesën e zgjidhjes 
për prindërit të cilët janë të detyruar t’u sigurojnë mjekun amë fëmijëve në Komuna të tjera, 
me ç’rast bëri me dije edhe për pasojat e padëshiruara tek të cilat mund të arrihet duke pasur 
parasysh se gjatë kohës së pandemisë do të ishin të detyruar të udhëtojnë në komuna të 
tjera për të pranuar shërbimin primar shëndetësor. Nga ana tjetër, zgjidhja e tillë nuk është e 
pranueshme për secilin edhe nga aspekti fi nanciar, duke marrë parasysh edhe gjendjen sociale 
të një numri të madh të familjeve në këtë Komunë, fëmijët e të cilëve i shfrytëzojnë, përkatë-
sisht duhet t’i shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore në Poliklinikën e cekur.

Sipas Avokatit të popullit, qasja e shpejtë dhe e lehtë pranë mjekut të zgjedhur amë është 
me rëndësi të posaçme për shkak të së cilës kërkoi urgjentisht të gjendet zgjidhje përkatëse 
për këtë problem, si dhe të shqyrtohet mundësia që përkohësisht, mjekët ekzistues amë në 
komunë, të mos i refuzojnë kërkesat për mjek amë të fëmijëve, përkatësisht të pranojnë të 
jenë mjekë të tyre të zgjedhur amë. 

Duke pasur parsysh se kjo çështje prek një numër të madh fëmijësh, Avokati i popullit e 
njoftoi edhe drejtorin e ISHP Shtëpia e shëndetit Shkup, ndërsa në mënyrë plotësuese realizoi 
takim edhe me përfaqësues të Ministrisë së shëndetësisë, në të cilin takim i paraqiti pretend-
imet në parashtresat e parashtruara, problemet me të cilat ballafaqohen fëmijët e Komunës 
Shuto Orizarë për shkak të mungesës së mjekëve amë, si dhe mendimet e tij dhe rekoman-
dimet për tejkalimin e problemit. 

Pas intervenimeve, nga mesi i muajit nëntor në ambulancën e Shuto Orizarës fi lloi me 
punë ordinanca e re e mjekësisë së përgjithshme, në të cilën qytetarët, duke përfshirë edhe 
fëmijët e kësaj Komune kanë mundësi të zgjedhin mjekun amë dhe papengesa t’a realizojnë të 
drejtën për mbrojtje shëndetësore.

E drejta për mbrojtje sociale dhe standard jetësor
Në lidhje me të drejtat për të ardhura në para për fëmijën Avokati i popullit veproi sipas 6 

parashtresave, më së shpeshti për shkak të mosveprimeve nga ana e qendrave kompetente për 
punë sociale sipas kërkesave për  të drejtën për shtesë arsimore dhe fëmirore. Pas veprimeve 
të ndërmarra, Avokati i popullit konstatoi se, edhepse parashtruesve u janë pranuar të drejtat e 
theksuara, dhe janë miratuar aktvendime përkatëse, ekziston zvarritje në realizimin e pagesës.

Avokati i popullit, në këto lëndë përveç që drejtoheshte pranë organit kompetent për 
vendimmarrje sipas kërkesës drejtoheshte edhe pranë Ministrisë përkatëse, ndërsa për disa 
raste kërkonte mbikëqyrje nga Seksioni për mbikëqyrje inspektuese nga fusha e mbrojtjes së 
fëmijëve. Përkatësisht, paraprakisht, madje edhe në vitin raportues, në raste të veçanta në 
lidhje me të drejtën për shtesë prindërore për fëmijën, prindit (nënës) i pranohet e drejta dhe 
i kryhet pagesa e mjeteve, por pas paraqitjes së kërkesës për vazhdimin e të drejtës, pas një 
periudhe qendra kompetente me aktvendim e ndërpret të drejtën e fi tuar më parë, me arsy-
etim se prindi nuk plotëson asnjë nga kushtet e parashikuara me ligj, dhe detyrohet t’i kthejë 
mjetet e pranuara për fëmijën. Për Avokatin e popullit, është e padrejtë që qytetari të ngar-
kohet me detyrim, për shkak të lëshimit ose punës joprofesionale, ndërsa organi ose personi i 
cili ka qenë i obliguar për të përcaktuar gjendjen faktike të mos bartë kurrfarë përgjegjësie për 
lëshimin e bërë.

Shembujt e tillë, edhe një herë e vërtetojnë nevojën e informimit dhe njoftimit të vazh-
dueshëm të qyrtetarëve me të drejtat e mbrojtjes së fëmijëve dhe mbrojtjes sociale, sidomos 
grupeve vulnerabile, të cilët shpesh, për shkak të mosinformimit ose mosnjohjes së rregul-
lave mund të arrijnë në situata të tilla, jo për fajin e tyre. Njëherazi, është e nevojshme që 
organet inspektuese, si dhe personat udhëheqës të këtyre institucioneve t’ua bëjnë me dije  
të punësuarve, por edhe t’a sanksionojnë punën e parregullt eventuale e cila është në dëm të 
shfrytëzuesve.
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Keqpërdorimi politik i fëmijës

Përkujdesja e fëmijëve në shtëpi të vogël grupore

Avokati i popullit, para mbajtjes së zgjedhjeve lokale përmes mediave i përkujtoi pjesë-
marrësit e zgjedhjeve lokale për ndalimin e keqpërdorimit të fëmijëve për qëllime politike, duke 
dërguar thirrje pranë të gjithë subjektëve të involvuar në zgjedhjet që të mos i shfrytëzojnë 
fëmijët në fushatat e tyre, përkatësisht eksponimin e fëmijëve në spotet e reklamave dhe ma-
terialet e tjera reklamuese (materiale të shtypura, bilborde, pano).

Sipas Avokatit të popullit, është e pakontestueshme e drejta e fëmijës të njoftohet për 
ngjarjet shoqërore, si dhe e drejta të ketë qëndrim për çështje të ndryshme të jetës shoqërore. 
Por, mënyra në të cilën disa subjektë politik e praktikojnë këtë gjatë rrjedhës së fushatës par-
azgjedhore paraqet keqpërdorim klasik të fëmijëve dhe nuk shkon në drejtim të interesit të 
tyre më të mirë. Duke e dënuar çdo përfshirje të fëmijëve për qëllime të veta politike, Avokati i 
popullit apeloi që të ndërpritet kjo praktikë dhe kërkoi nga institucionet kompetente të sistemit 
t’i ndërmarrin të gjitha masat e duhura për t’i siguruar të drejtat e fëmijës dhe parandaluar 
manipulimet e tyre të mëtutjeshme në procesin zgjedhor.

Mirëpo, edhe përkundër apelit të drejtuar publikisht, Avokati i popullit u njoftua se fëmijë 
të mitur marrin pjesë, përkatësisht keqpërdoren në reklamat e paguara politike në fushatat 
parazgjedhore nga ana e disa subjektëve politik, për çka hapi lëndë sipas iniciativës së tij, 
ndërkaq për të njëjtin problem në mënyrë plotësuese u dërgua edhe parashtresë nga ana e 
Ambasadës së parë të fëmijëve „Megjashi’’.

Rrjedhimisht me këtë, Avokati i popullit për këtë e informoi Komisionin shtetëror zgjed-
hor, ndërkaq dërgoi Mendim dhe Sugjerim pranë Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe 
audio-vizuele si organ për inkorporimin e monitoringut të plotë mbi radio-transmetuesit pjesë-
marrës në fushatën zgjedhore, të kujdeset për sigurimin e mbrojtjes së personave të mitur. Në 
këtë rast, rekomandoi të ndërmerren masa me qëllim të sigurimit të të drejtave të fëmijëve dhe 
të parandalohet manipulimi i tyre i mëtutjeshëm në procesin zgjedhor.

Nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audio-vizuele u dërgua komuni-
katë paralajmëruese pranë opinionit dhe pranë të gjitha mediave, në të cilën ishte theksuar 
se përgjegjësinë për përmbajtjen e reklamave në rradhë të parë e bartin organizatorët, për-
katësisht në rastin konkret-pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore, por, se kanë përgjegjësi edhe 
radio-transmetuesit për transmetimin e tyre.

Në mënyrë plotësuese, gjatë bisedës së realizur me person zyrtar të Agjencisë, Avokati i 
popullit u njoftua se të gjithë radio-transmetuesve që janë paraqitur përmes telefonit ose me 
shkrim në Agjenci u është bërë me dije që të mos i transmetojnë programet e paguara politike 
në të cilat janë përfshirë persona të mitur, dhe se është dërguar komunikatë publike, por nuk 
është ngritur asnjë procedurë për kundërvajtje nga ana e tyre.

Duke ndjekur situatën e fëmijëve të vendosur në shtëpi të vogla grupore (SHVG), Avokati 
i popullit veproi sipas 7 parashtresave, prej të cilave 5 me iniciativë të tij, me ç’rast konstatoi 
se praktika e arratisjeve të fëmijëve të vendosur në Institucionet publike përsëritet edhe mëtej. 
Është konstatuar se fëmijët – shfrytëzues shpesh largohen nga shtëpitë e vogla grupore, për-
katësisht ikin dhe për një periudhë më të gjatë nuk kthehen në Shtëpinë e vogël grupore, që 
ndikon negativisht dhe e pamundëson risocializimin e tyre, ndërkaq në mënyrë plotësuese hapi 
çështjen  edhe të shoqërimit me persona të cilët mund të ndikojnë negativisht ndaj tyre, për-
katësisht të keqpërdoren prej tyre.

Duke monitoruar veprimin e organeve sipas rasteve të tilla, me qëllim të gjetjes dhe 
kthimit të tyre në shtëpi, Avokati i popullit në dy raste konstatoi se të miturat kanë hyrë në 
lidhje jashtëmartesore me persona të rritur.

Avokati i popullit, duke i pasur parasysh njohuritë e mara, ndërkaq me qëllim të mbrojtjes 
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së të drejtave dhe interesit më të mirë të fëmijës, fi llimisht drejtoheshte pranë IP për përku-
jdesjen e fëmijëve me probleme edukative-sociale dhe sjellje të çrregulluar, si dhe pranë Minis-
trisë së punëve të brendshme-Sektorit për punë të brendshme duke sugjeruar që të ndërmer-
ren masa dhe veprime të mëtutjeshme, për inicimin e procedurës për përcaktimin e gjendjes 
faktike dhe sanksionimin e mundshëm, duke pasur parasysh se, konform dispozitave pozitive 
ligjore jeta jashtëmartesore me person të mitur, si dhe  nxitja dhe mundësimi i veprimeve 
seksuale me persona të mitur, paraqesin vepra penale për të cilat janë parashikuar sanksione 
përkatëse.

Në të dyja rastet organet kanë vepruar sipas sugjerimit të Avokatit të popullit, përkatë-
sisht janë paraqitur kallëzime penale për lidhje jashtëmartesore me person të mitur, por është 
e pakontestueshme nevoja për angazhim më serioz të kujdestarëve të përcaktuar zyrtarisht, 
punë të vazhdueshme nga ana e ekipit multidisiplinor, të trajnuar për punë me fëmijë të rasteve 
të tilla, dhe rrjedhimisht me këtë shqyrtimin e mundësisë për forma të ndryshme, të speciali-
zuara jashtëinstitucionale për përkujdesjen e këtyre fëmijëve, me qëllim të socializimit efi kas 
dhe efektiv dhe risocializimit të tyre. Përndryshe, me reagim jo në kohë dhe qasje joprofesion-
ale u shkaktohet dëm i madh fëmijëve, sepse u privohet e drejta e edukimit, socializimit, fi timit 
të pavarësisë ekonomike, por edhe rritjes dhe zhvillimit të duhur, që është në kundërshtim me 
interesin më të mirë të fëmijës.

Përsëri, si në vitet e kaluara, Avokati i popullit ndërmori veprime me iniciativë të tij në 
lidhje me vendosjen e një fëmije që nuk ka mbushur 14 vjet – i cili ka kryer një vepër të rëndë 
penale në Shtëpi të vogël grupore, duke kërkuar nga Ministria e drejtësisë që të bëjë një ana-
lizë gjithëpërfshirëse të rasteve të tilla ku fëmijët e moshës nën 14 vjet paraqiten si kryerës 
të veprave të rënda penale, dhe rrjedhimisht me këtë rekomandoi që të shqyrtohet mundësia 
për një zgjidhje përkatëse ligjore dhe të sigurohen kushte për trajtimin e këtyre fëmijëve, në 
përputhje me Konventën për të drejtat e fëmijës.  

Qëndrimi i Avokatit të popullit është se fëmija nuk duhet të trajtohet si kryerësit e rri-
tur të  veprave penale, përkatësisht është e domosdoshme një qasje humane, në kushte të 
përshtatshme dhe mbështetje përkatëse profesionale, e cila në praktikë do të japë efektet e 
dëshiruara, me qëllim që fëmija – kryesi i veprës së rëndë penale t’a kuptojë peshën e veprës 
dhe të ndikojë në mënyrë ri-edukuese që të mos përsëritet/kryhet vepër e re, e cila aktualisht 
mungon dhe që vërtetohet nga përgjigja e Institucionit publik ku vendoset një fëmijë me një 
rast të tillë, prej nga theksojnë se Institucioni nuk i ka resurset e nevojshme (profesionalitet, 
kushte, dhe kuadër) për të vepruar në mënyrë profesionale në raste të tilla. 

E drejta për mbrojtjen e fëmijëve refugjatë
Avokati i popullit në vitin raportues veproi sipas 7 lëndëve të formuara me iniciativë të 

tij, në lidhje me ndalimin e paarsyeshëm dhe shkeljen e të drejtës për mbrojtjen e fëmijëve 
të mitur - të huaj të pashoqëruar. Në këtë kontekst, realizoheshin  vizita në Qendrat pranuese 
- transitore si dhe biseda me personat e gjetur të mitur të pa shoqëruar, pas të cilave u kon-
statuan disa parregullsi dhe lëshime në veprimet e institucioneve kompetente, para së gjithash, 
për shkak të mosrespektimit të rregullave të përfshira në Procedurat standarde operative për 
persona të mitur – të huaj të pashoqëruar. 

Përkatësisht, gjatë një vizite të paparalajmëruar në njërën nga Qendrat e pranimit Avokati 
i popullit konstatoi se personi  i mitur ishte mbajtur më shumë se 10 ditë para se të transferohej 
në qendrën për azilkërkues, pas paraqitjes së kërkesës për azil.

Ligji për të huaj lejon sterhim të përkohshëm në qendër pranuese për arsye objektive 
nëse fëmija i mitur - i huaj nuk mund të përkujdeset menjëherë, megjithatë kjo duhet bërë 
sipas mundësive për një periudhë sa më të shkurtë kohore. Sipas Avokatit të popullit, mbajtja 
e një fëmije të pashoqëruar për 10 ditë e më shumë, në mënyrë plotësuese e traumatizon për 
shkak se qendrat nuk i plotësojnë kushtet për akomodim të fëmijëve. 

Gjithashtu, ligji kërkon, përveç një hapësire të veçantë për të miturit, të mundësohen ak-
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tivitete të lira dhe rekreuese për fëmijën në përputhje me moshën e tij, si dhe ndihmë juridike, 
sociale, mjekësore dhe psikologjike, ndërkaq qendrat e pranimit këtë nuk e mundësojnë. 

Në lidhje me identifi kimin fi llestar të fëmijës së mitur dhe udhëzimin e tij, është notuar 
se përcaktohet kujdestar në përputhje me procedurat ligjore nga ana e shërbimeve për punë 
sociale, por jo edhe përkthyes përkatës, madje as nuk autorizohet përfaqësues juridik i per-
sonit të mitur gjë që në mënyrë plotësuese e përkeqëson situatën edhe ashtu të ndërlikuar të 
traumës në të cilën gjendet fëmija, veçanërisht kur i njëjti është ndalur me qëllim për të dësh-
muar, si viktimë - dëshmitar në procedurë penale, ndëkaq i njëjti nuk është plotësisht i njoftuar 
me procedurën dhe të drejtat e tij për shkak të mos njohjes së gjuhës.

Avokati i popullit parregullsitë e theksuara i konstatoi gjatë veprimeve të prokurorëve 
kompetent publik me këtë kategori  të personave gjatë kohës së marrjes në pyetje/seancës, 
gjithashtu janë vërejtur  situata të veçanta kur kujdestari i personit të mitur nuk është njoftuar 
për të qenë i  pranishëm gjatë kohës së marrjes në pyetje. 

Rrjedhimishtë me këtë, Avokati i popullit vinte në pah se personit të mitur pa shoqërues 
medoemos duhet t’i sigurohet përkthyes nga/në gjuhën e tij amtare dhe t’i caktohet për-
faqësues juridik i cili së bashku me kujdestarin e caktuar duhet të marrin pjesë gjatë gjithë 
procedurës për njohjen e tij dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tij. Përveç kësaj, 
është e nevojshme që fëmija, nga ana e kujdestarit dhe përfaqësuesit juridik para procedurës 
së dëshmisë të përgatitet si dëshmitar, në mënyrën dhe gjuhën që ai e kupton sipas moshës së 
tij dhe pjekurisë për të kuptuar rëndësinë e procedurës. Në të njëjtën kohë, Avokati i popullit 
udhëzoi për respektimin e Procedurave standarde operative për veprim me fëmijët e pasho-
qëruar të mitur - të huaj konform të cilave pjesëmarrja e fëmijës së pashoqëruar të mitur - të 
huaj në procedurë penale si viktimë/dëshmitar i veprës penale të përdoret vetëm në situata të 
jashtëzakonshme, kur nuk ka prova tjera materiale kundër kryesit të veprës peale.

Një problem tjetër i cili u konstatua, jo më pak i rëndësishëm në kushte të pandemisë, 
është ai që rezultatet e PCR testit të detyrueshëm i cili bëhet menjëherë pas akomodimit në 
Qendrën, priten me ditë, në disa raste me muaj, me ç’rast shumë herë theksoheshte si arsye 
për mbajtjen e tyre në Qendrën, deri në pranimin e PCR testeve (akomodimin në karantin).

Lidhur me ofrimin e llojeve të tjera të kujdesit mjekësor, nuk janë konstatuar cenime sa 
i përket kontrolleve nga personi mjeksor dhe ofrimit të kujdesit përkatës shëndetësor, por u 
konstatua mungesa e psikologut/psikiatrit me qëllim të përcaktimit të gjendjes psikike të fëmi-
jës - të huaj dhe kujdesit për shëndetin e tyre mendor. 

Avokati i popullit konsideron se përmes bisedimeve më të shpeshta me këta persona do 
të kontribuoheshte për reduktimin e nivelit të stresit dhe traumës të pranishme për shkak të 
shqetësimeve të panikut për sigurinë personale ose për frikën nga ekzistimi i individëve të cilët 
do të mund t’a rrezikonin sigurinë e personit/ave, sidomos në situata kur fëmija është pjesë e 
procedurës penale. 

 Duke pasur parsysh faktin se bëhet fjalë për një kategori veçanërisht vulnerabile të 
fëmijëve, të cilët janë të ekspozuar në rrezik shtesë nga trafi kimi me qenie njerëzore dhe ek-
sploatimi dhe shpesh rrezikohen të bëhen pre e rrjeteve kriminele, fëmijët pa shoqërues, në 
rrugën drejt sigurisë, kanë qenë dëshmitarë të situatave të ndryshme negative të cilat kanë 
shkaktuar trauma dhe çrregullimin e gjendjes së tyre mendore.  Andaj, Avokati i popullit apeloi 
deri te Ministria e punës dhe politikës sociale, si organ kompetent, për të gjetur zgjidhje për 
përkujdesjen dhe akomodimin e tyre, e cila do të ishte në interesin e tyre më të mirë, në shtëpi 
të sigurta, ku do të ndjehen të sigurt dhe nuk do të jenë të ekspozuar në rrezik të formave të 
ndryshme të eksploatimit, përfshirë eksploatimin e punës dhe seksual.
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Mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara
Në suaza të Seksionit të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe të personave me aftësi 

të kufi zuara pranë Avokatit të Popullit, vepron ekipi i monitorimit të zbatimit të Konventës së 
Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara (KDPAK), i cili bën 
promovimin, mbrojtjen dhe monitorimin e zbatimit të të drejtave të afi rmuara me këtë kon-
ventë, në përputhje me sistemin juridik dhe administrativ në vend. Veprimi sipas parashtresave 
të dorëzuara ose sipas lëndëve të hapura me vetiniciativë, janë pjesë e kompetencave të këtij 
ekipi, dhe në këtë kontekst, gjatë vitit raportues, ekipi ka intervenuar sipas 17 parashtresave, 
me çka është karakteristike se për problematikën, për të cilën kërkohej intervenim, kishte të 
bëjë me grup më të madh të qytetarëve, madje edhe për bashkësi të tëra personash me aftësi 
të caktuara të kufi zuara. 

Gjatë vitit raportues është inkorporuar korniza e pavarur për monitorim, përkatësisht Me-
kanizmi Nacional i Monitorimit (MNM), në pajtim me nenin 33 të KDPAK-së, kështu që në suaza 
të mekanizmit të monitorimit janë futur më shumë organizata qytetare PËR dhe TË personave 
me aftësi të kufi zuara, organizata të prindërve, si dhe individë me aftësi të kufi zuara të cilët do 
të kontribuojnë në ekipin e monitorimit për përcjelljen e gjendjeve gjatë realizimit dhe avan-
cimit të të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara në përputhje me parimet, principet dhe 
nenet e konventës.       

Më 3 dhjetor, Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufi zuara, si një ngjarje e 
përshtatshme, Avokati i Popullit nënshkroi memorandum bashkëpunimi me gjithsej 22 organi-
zata qytetare. Në mënyrë plotësuese, lidhur me 10 vjetorin e ratifi kimit të KDPAK-së, në të 
njëjtën ngjarje janë bërë të njohura gjetjet kryesore nga perceptimet/deklarimet e organizat-
ave qytetare që janë pjesë e MNM-së.

Qëndrimet dhe pikëpamjet e organizatave qytetare në lidhje me sfi dat, mësimet e marra 
dhe hapat e ardhshëm për implementim efi kas të KDPAK-së, pas një dekade nga ratifi kimi i 
konventës, janë se nuk është siguruar mjaftueshëm përfshirje e barabartë e personave me 
aftësi të kufi zuara, respektivisht fëmijët dhe personat me aftësi të kufi zuara ballafaqohen me 
probleme dhe vështirësi gjatë realizimit të të drejtave të tyre dhe se është e nevojshme të 
krijohen kushte sistematike për implementimin e tyre, si dhe inkorporimi i praktikës për përf-
shirjen dhe zbatimin e konventës në punën e organeve shtetërore.

Si përfundim i përgjithshëm i organizatave qytetare, i cili u shpërnda me publikun në 
ngjarje, është se pas 10 viteve nga ratifi kimi i konventës, në disa sfera ka përmirësime të duk-
shme, në disa më pak, ndërkaq në pjesën më të madhe ende shumë gjëra duhet të bëhen në 
aspektin e avancimit për gëzimin e të drejtave nga këta qytetarë.

Janë theksuar edhe hapat pozitivë që kanë ndodhur gjatë 10 viteve të kaluara, siç është 
formimi i Trupit Koordinativ Nacional i Zbatimit dhe i Mekanizmit Nacional të Monitorimit pranë 
Avokatit të Popullit, inkorporimi i modelit të ri të vlerësimit funksional, si standard botëror për 
klasifi kim, si dhe miratimi i ligjeve të reja dhe i akteve nënligjore të cilët janë në përputhje me 
KDPAK-në.

Problemi më i hidhur, që u theksua nga vetë organizatat përfaqësuese, i personave me 
aftësi të kufi zuara, është paanshmëria, mosnjohja e postulateve themelore të KDPAK-së nga 
ana e organeve shtetërore, nga të punësuarit në institucione publike dhe në administratë, si 
dhe nga vetë personat me aftësi të kufi zuara, prindërit/kujdestarët e tyre, duke përfshirë këtu 
edhe informimin e pamjaftueshëm se ku mund t’i adresojnë problemet dhe vështirësitë me 
të cilat ballafaqohen, respektivisht njohja e pamjaftueshme e mekanizmave për mbrojtje që i 
kanë në dispozicion.

Një problem i veçantë që u theksua është inkluziviteti i pamjaftueshëm në arsim në 
të gjitha nivelet, duke fi lluar nga entet parashkollore, në shkollat fi llore dhe të mesme, e 
deri tek institucionet e arsimit të lartë. Megjithëse ligji aktual i arsimit fi llor është shumë më 
inkluziv nga ai i kaluari, megjithatë në shkolla fi llore nuk ka përgatitje për zbatimin e risive të 
ligjit, përkatësisht sigurimi i kuadrit arsimor profesional është i pamjaftueshëm, mjedisi për 
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mësim është i papërshtatshëm, infrastruktura shkollore është e paaksesueshme, si dhe numri 
i asistentëve dhe personeli/arsimor në përputhje me kërkesat dhe nevojat e nxënësve është i 
pamjaftueshëm.

Gjithashtu, janë theksuar problemet me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të ku-
fi zuara në lidhje me mbrojtjen sociale, edhe pse ishte theksuar se ekziston përparim te shër-
bimet sociale, por është i nevojshëm përparim i kualitetit të shërbimeve aktuale, shpërblimi i 
tyre, shpërndarja më e mirë në nivel regjional dhe lokal.

Në lidhje me të drejtat e mbrojtjes shëndetësore, shumica e organizatave qytetare tre-
guan se shërbimet shëndetësore janë të paaksesueshme dhe të paarritshme për shumicën e 
personave me aftësi të kufi zuara, mbrojtja shëndetësore është falas vetëm se për personat 
deri në moshën 26 vjeçare, personeli mjekësor nuk është i sensibilizuar për të punuar me per-
sona me aftësi të kufi zuara, nuk ka evidencë, diagnostifi kim të hershëm adekuat dhe trajtim të 
hershëm falas për fëmijët me aftësi të kufi zuara në tërë territorin e shtetit, ndërkaq, edhe ato 
që janë, nuk janë falas dhe kushtojnë shumë, kështu që shërbimet për rehabilitim, shumica e 
prindërve janë detyruar t’i paguajnë privatisht. Problemet në mbrojtjen shëndetësore u bënë 
më evidente gjatë pandemisë nga kovid-19, kur këta persona nuk u identifi kuan si grup i cili 
është në rrezik të madh nga sëmundja dhe komplikimet prej saj dhe nuk ishin vendosur me 
prioritet, gjatë realizimit të procesit të imunizimit.

Në vitin raportues Avokati i Popullit veproi sipas parashtresës së Shoqatës së të Shurd-
hërve dhe të Gjysmëshurdhërve “Tishina” – Karposh nga Shkupi, e cila pohon se anëtarët e 
shurdhër dhe gjysmë të shurdhër, persona nga kjo shoqatë nuk mund të shfrytëzojnë transport 
ndërqytetës falas, Avokati i Popullit realizoi takim dhe bisedoi me përfaqësuesit e shoqatës, 
me çka u njoftua se me këtë problem janë ballafaquar nga tetori i vitit 2018, për arsye se kjo 
shoqatë tanimë nuk ishte pjesë e Unionit Nacional i të Shurdhërve dhe të Gjysmëshurdhërve të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht deri në tetor të vitit 2018 anëtarëve të kësaj 
Shoqate ju është mundësuar shfrytëzimi i transportit ndërqytetës falas.

Avokati i Popullit e njoftoi ministrin e Transportit dhe të Lidhjeve dhe i sugjeroi se me 
këtë problem ballafaqohen edhe persona të tjerë me aftësi të kufi zuara që nuk janë anëtarë të 
unioneve nacionale, që në bazë statutore (neni 5) paraqet diskriminim, në sferën e qasjes ndaj 
të mirave dhe shërbimeve (neni 3), ndërkaq është paraparë me Ligjin e Parandalimit dhe të 
Mbrojtjes nga Diskriminimi, dhe në këtë aspekt rekomandoi si ministri kompetent t’i ndërmarrë 
veprimet e nevojshme dhe t’u qaset ndryshimeve ligjore të rregullativës, e cila ka përmba-
jtje diskriminuese në bazë statusore ndaj këtyre personave, me çka do të tejkalohet trajtimi 
selektiv i personave me dëgjim të dëmtuar, të shurdhërve, personave me invaliditet fi zik dhe 
personave me aftësi të kufi zuara intelektuale, përkatësisht do t’u mundësohet, në kushte të 
njëjta ta shfrytëzojnë transportin publik (ndërqytetës) pa kurrfarë kufi zimesh apo kërkesash 
për anëtarësim në unionin nacional ose në ndonjë union apo bashkësi tjetër të sapoformuar.

Pas shqyrtimit të kërkesës dhe të rekomandimit, ministria njoftoi se të gjitha mendimet 
dhe orientimet e dhëna në aspektin e realizimit dhe të avancimit të të drejtave të këtyre kat-
egorive qytetarësh, do të shqyrtohen gjatë ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit të Transportit në 
Trafi kun Rrugor, ndërkaq në aspektin e barazimit të të gjithë personave me aftësi të kufi zuara 
gjatë shfrytëzimit të benefi teve për transport ndërqytetës falas.

Avokati i Popullit, së bashku me organizatat qytetare të cilat janë pjesë e mekanizmit të 
pavarur për monitorim, dorëzoi mendim tek Enti Shtetëror i Statistikës, me të cilin dha vërejtje 
konkrete ndaj pëmbajtjes së pyetjeve në listat e regjistrimit, të cilat kishin të bënin me per-
sonat me aftësi të kufi zuara, me qëllim të ndryshimit të tyre. Ndërkaq, e aktualizoi problemin 
e mungesës së të dhënave të plota për personat me aftësi të kufi zuara, ndërkaq edhe më pak 
për të dhëna të ndara (sipas gjendjes së kufi zimit, moshës, gjinisë, përkatësisë etnike, fesë, 
religjionit etj.) që, për rrjedhojë, ka një efekt negativ në krijimin e politikave të përshtatshme 
dhe alokimin e buxheteve të përshtatshme për zbatimin e politikave.

Avokati i Popullit vuri në dukje përdorimin e grupit të pyetjeve nga Grupi i Uashingtonit, i 
cili përdoret në shumë vende nënshkruese të Konventës së të Drejtave të Personave me Aftësi 
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të Kufi zuara, dhe nëpërmjet të cilave, përveç identifi kimit të numrit të personave me aftësi të 
kufi zuara, merren të dhëna për nivelin e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufi zuara në 
shoqëri, duke përfshirë pengesat që i pamundësojnë ata të marrin pjesë në mënyrë të bara-
bartë me të tjerët.

Informacionin e përgatitur me propozimin për marrjen e masave, Avokati i Popullit ia 
dorëzoi Trupit Nacional Koordinues për Zbatimin e Konventës së të Drejtave të Personave me 
Aftësi të Kufi zuara të Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë Qeverisë së RMV, me qëllim të 
shqyrtimit serioz, dhe në përputhje me kompetencat të marrë masa që ky operacion statistikor 
të kryhet në përputhje me Konventën e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufi zuara dhe me 
standardet e Kombeve të Bashkuara.

Nga ana e këtij organi pranë Qeverisë është organizuar takim, ku morën pjesë për-
faqësues të Avokatit të Popullit dhe të disa organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë pjesë 
e kornizës për monitorim së bashku me drejtorin e Entit Shtetëror të Statistikës. Në takim u 
potencuan edhe një herë qëndrimet e organizatave përfaqësuese të personave me aftësi të ku-
fi zuara, se pyetjet e regjistrimit të parashtruara në mënyrë të tillë nuk do të japin të dhëna rel-
evante për numrin e personave me aftësi të kufi zuara, por drejtori i entit kompetent theksoi se 
nuk është i mundur ndryshimi i metodologjisë për realizimin e regjistrimit, që më pastaj pësuan 
pakënaqësi nga organizatat e shoqërisë civile, anëtare të mekanizmit të pavarur monitorues.

Në mënyrë plotësuese është marrë përgjigje nga Enti Shtetëror i Statistikës se me regjis-
trim planifi kohet të mblidhen një sërë të dhënash që kanë të bëjnë me këta persona, nëpërmjet 
të cilave do të mundësohet krijimi i bazave të të dhënave dhe që në të ardhmen do të shërbe-
jnë si shembull për hulumtime konkrete statistikore. Gjatë realizimit të këtyre hulumtimeve do 
të merren seriozisht parasysh mendimet dhe qëndrimet e organizatave të shoqërisë civile për 
përfshirjen e personave me aftësi të kufi zuara në ekipe për përgatitjen e pyetjeve, si dhe për 
të qenë pjesë e ekipeve hulumtuese që do ta përfshijnë këtë pjesë të popullatës.

Në prill të vitit 2021, Avokati i Popullit hapi lëndë me vetiniciativë për të ndjekur reali-
zimin e të drejtës së kujdesit shëndetësor për personat me aftësi të kufi zuara në kushte të 
pandemisë, duke u fokusuar në masat dhe planet e organeve shëndetësore për vaksinimin e 
qytetarëve. Në këtë kontekst, Qeverisë së RMV-së dhe Ministrisë së Shëndetësisë i rekomandoi 
përfshirjen e personave me aftësi të kufi zuara dhe ofruesve të shërbimeve për mbështetjen e 
këtyre personave në grupet prioritare për vaksinim, duke sugjeruar se këta persona janë ndër 
qytetarët më të rrezikuar që janë në rrezik serioz nga sëmundja me virusin i cili mund të shkak-
tojë pasoja serioze ndaj shëndetit të tyre.

Meqenëse nuk u mor përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë, në mënyrë plotësuese u 
dërgua sugjerim në të cilin u theksua nevoja për sigurimin e vendeve të aksesueshme për 
vaksinim, duke përfshirë sigurimin e informacioneve në lidhje me rëndësinë e vaksinimit në 
një format të aksesueshëm, si dhe qasje tek aplikacioni digjital për shprehjen e interesit për 
vaksinim (vakcinacija.mk). Në sugjerim ishte theksuar rëndësia e dhënies së pëlqimit paraprak 
nga personat me aftësi të kufi zuara, me të drejtën e zgjedhjes dhe të vetëvendosjes nëse do të 
vaksinohen, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufi zuara intelektuale dhe psikosociale, 
përkatësisht me pëlqimin me shkrim të kujdestarit të personave me zotësinë e marrë të vep-
rimit. Ministria e Shëndetësisë nuk u përgjigj edhe pas sugjerimit të dërguar.

Madje, nga mesi i korrikut të vitit 2021, qytetarëve të RMV-së u është mundësuar të vak-
sinohen kundër kovid-19 pa caktuar termin. Duke marrë parasysh se personave me aftësi të 
kufi zuara, por edhe qytetarëve të tjerë, u është mundësuar vaksinimi, Avokati i Popullit e mbylli 
procedurën sipas lëndës.

Në mënyrë plotësuese, por në kontekst të të lartpërmendurës, është dorëzuar parash-
tresë nga Qendra Republikane e Mbështetjes së Personave me Aftësi të Kufi zuara Intelektuale 
– PORAKA, për sigurimin e kujdesit shëndetësor cilësor për personat me aftësi të kufi zuara 
intelektuale në kohë të pandemisë me kovid-19, pra, krahas përfshirjes së personave me af-
tësi të kufi zuara intelektuale në grupet prioritare për vaksinim, kërkesat e tyre ishin që gjatë 
pandemisë të sigurohet shoqërues gjatë shtrimit në spital të personave me aftësi të kufi zuara 
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intelektuale pa marrë parasysh moshën, si dhe të sigurohet kujdes shëndetësor pa pengesa 
(ekzaminime, trajtime, intervenime, barna dhe shtrimi në spital).

Në suaza të veprimit sipas lëndës, nga Ministria e Shëndetësisë është pranuar shkresë 
ku theksohet se kërkesat, si dhe rekomandimet e dhëna nga Avokati i Popullit që kanë qenë 
në përputhje me kërkesat e shoqatës PORAKA, dhe ato do të shqyrtohen dhe analizohen në 
mënyrë adekuate në lidhje me justifi kimin, duke pasur parasysh se ato kërkojnë zgjerimin e 
të drejtave në fushën e sigurimit shëndetësor, me çka pohuan se Ministria e Shëndetësisë ka 
përgatitur një plan për përmirësimin e kujdesit shëndetësor për personat me aftësi të kufi zuara 
si pjesë e Planit të veprimit për realizimin e të drejtave dhe të dispozitave të konventës për të 
drejtat e personave me aftësi të kufi zuara të Trupit Nacional Koordinues pranë Qeverisë së Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut. Përveç kësaj, ata shtuan se rekomandimet dhe sugjerimet e 
dërguara janë brenda kornizës së parashikuar dhe ka interesim për zgjidhjen e tyre me pjesë-
marrje të përbashkët të përfaqësuesve të shoqatave për persona me aftësi të kufi zuara.

Më tutje, Avokati i Popullit informoi Trupin Koordinues Nacional për Zbatimin e Konventës 
për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara në kuadër të Qeverisë së RSM-së me propo-
zim për marrjen e masave, duke propozuar që kërkesat e Qendrës Republikane të Mbështetjes 
së Personave me Aftësi të Kufi zuara Intelektuale - PORAKA të merren seriozisht dhe urgjentisht 
të gjendet zgjidhje të duhur për to, të cilat do të bazohen në legjislacionin përkatës.

Trupi Nacional Koordinues pranë Qeverisë së RMV-së dërgoi shkresë me të cilën informon 
se e ka sugjeruar Ministrinë e Shëndetësisë për obligimin e përfshirjes së rekomandimeve të 
Komitetit të OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara në Ligjin e Sigurimit 
Shëndetësor, duke përfshirë edhe rekomandimin për eliminimin e kufi zimeve të moshës për 
qasje në mjekimin falas, gjegjësisht lirimin nga participimi të personave me aftësi të kufi zuara 
dhe mundësimin e të drejtës për shoqërim të fëmijëve dhe të personave me aftësi të kufi zuara 
gjatë qëndrimit të tyre në institucion shëndetësor spitalor. Ata plotësuan se këto iniciativa do 
të jenë pjesë e Planit të veprimit për vitin 2022 të Trupit Nacional Koordinues, si dhe pjesë e 
Propozim programit të Punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022.

Për sa u përket kompensimeve fi nanciare për personat me aftësi të kufi zuara, Avokati i 
Popullit veproi pas zërave se qendrat ndërkomunale të punës sociale nuk e kanë harmonizuar 
shumën e kompensimit fi nanciar për personat me aftësi të kufi zuara, përkatësisht të drejtën 
për ndihmë fi nanciare nga mbrojtja sociale e cila u përket personave me aftësi të kufi zuara 
sipas Ligjit të Mbrojtjes Sociale, përkatësisht, kompensimi fi nanciar për aftësi të kufi zuar dhe 
kompensimi fi nanciar për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër i cili, sipas nenit 45 dhe nenit 
50 të Ligjit të Mbrojtjes Sociale, duhet të harmonizohet me rritjen e kostos së harxhimeve për 
jetesë për vitin paraprak, të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës, në janar për vitin e tan-
ishëm.

Në këtë kontekst, për të perceptuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, Avoka-
ti i Popullit kërkoi informacion nga të gjitha qendrat ndërkomunale të punës sociale për numrin 
e personave me aftësi të kufi zuara që pranojnë ndihmë fi nanciare nga mbrojtja sociale, me të 
dhëna të ndara për kompensim për aftësinë e kufi zuar, kompensim për ndihmë dhe përkujdesje 
nga person tjetër, kompensim të pagës për kohë të shkurtuar të punës dhe kompensim të për-
hershëm. Në përgjigjet e dorëzuara, qendrat nuk kanë dorëzuar të dhëna të unifi kuara, por 
qartazi rezulton se shumica e qendrave të punës sociale e kanë përshtatur shumën e kompen-
simeve fi nanciare me rritjen e kostos së jetesës për vitin paraprak, gjë që nuk ndodh me të 
gjitha qendrat e punës sociale në nivel të shtetit. Avokati i Popullit do ta ndjekë këtë problem 
edhe në vitin vijues.

Në takimet e rregullta me përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, si pjesë e 
kornizës për monitorim është theksuar problemi me kohëzgjatjen e procedurave për marrjen 
e kompensimit për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër në përputhje me Ligjin e Mbrojtjes 
Sociale, problemi me caktimin e terminit për kontroll te komisioni kompetent, si dhe detyrimi i 
panevojshëm i personave me ekzaminim kontrollues çdo 6, 12 ose 24 muaj, për, siç shprehen 
ata, gjendjet e kufi zimeve dhe diagnoza që janë të përhershme dhe të pandryshueshme ose që 
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mund të përkeqësohen.
Gjithashtu, nga ana e organizatave të shoqërisë civile janë dorëzuar shkresa me të cilat 

shprehen qëndrimet e tyre për gjendjet e aftësisë së kufi zuar, që, siç theksojnë, është e pa-
kuptimtë të zhvillohet procedurë për përtëritjen e vendimeve për realizimin e të drejtës për 
ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, sepse vetë gjendja është e përhershme ose është e 
karakterit progresiv dhe pa mundësi përmirësimi të saj. Rrjedhimisht, ata konsiderojnë se nuk 
ka nevojë që pacienti/personi me aftësi të kufi zuar të referohet përsëri për ekzaminim pranë 
komisionit kompetent, duke pasur parasysh se situata është e pandryshueshme dhe është e 
panevojshme të ekspozohen ndaj harxhimeve fi nanciare, duke pasur parasysh se komisionin 
për kategorizim e paguan personi me aftësi të kufi zuar ose prindi/kujdestari i tij, andaj në këtë 
aspekt u kërkua intervenimi i Avokatit të Popullit pranë organeve kompetente për gjetjen e 
zgjidhjes në lidhje me të lartpërmendurën.

Avokati i Popullit dorëzoi mendim në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Punës 
dhe të Politikës Sociale me kërkesë për  shqyrtim serioz të problemit të paraqitur nga personat 
me aftësi të kufi zuara me qëllim të gjetjes së zgjidhjes e cila do të jetë në drejtim të realizimit 
të së drejtës dhe në këtë aspekt urgjentisht të ndërmarrin masa për lehtësimin e procesit të 
sigurimit të mbrojtjes adekuate dhe me kohë për personat me aftësi të kufi zuara, në qasjen 
dhe realizimin e të drejtës për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër.

Gjithashtu, kërkohet të shqyrtohet propozimlista e gjendjeve të përhershme, e përbërë 
nga organizata të shoqërisë civile – anëtare të mekanizmit monitorues, me qëllim të marrjes së 
masave për realizimin pa pengesa të të drejtave në fushën e mbrojtjes sociale, e veçanërisht, 
të drejtën për kompensim për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër, pa detyrimin e panevo-
jshëm për ekzaminime kontrolluese.

• Ministria e Arsimit dhe e Shkencës 
duhet të marrë masa për të mundësuar 
një mënyrë të unifi kuar të realizimit të 
mësimdhënies në gjithë vendin, e cila 
kërkon analizë të gjendjeve në arsim dhe 
në këtë kontekst të sigurojë kushte të 
nevojshme për arsimimin e çdo fëmije në 
mënyrë të barabartë.

• Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe 
Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale 
në koordinim me Shërbimin e Vlerësimit 
Funksional të Fëmijëve dhe të Rinjve 
pranë Shtëpisë së Shëndetit - Shkup 
dhe pranë shkollave fi llore me qendër 
të burimeve, të gjejnë mënyra dhe të 
ndërmarrin masa të duhura për të sigu-
ruar asistent personal dhe arsimor falas 
për të gjithë nxënësit për të cilët ky lloj i 
mbështetjes në mësim është i patjetër-
sueshëm.

• Të merren masa për reformimin e mar-
rëdhënieve juridike-familjare, ku kryerja 

• Reformat për modernizimin e arsimit 
fi llor nëpërmjet zbatimit të digjitalizimit 
në mësimdhënie (për klasën e parë dhe 
të katërt) nuk u ndjenë nga të gjithë 
fëmijët në mënyrë të barabartë. Kështu 
që, derisa në disa shkolla fi llore fëmijët 
e ndiqnin mësimin nëpërmjet tabelave 
inteligjente, shfrytëzonin tabletë dhe 
kompjuterë, në shkolla të tjera fëmijët, 
jo vetëm që nuk i kishin këto kushte për 
mësim, por as nuk ishin siguruar libra të 
printuar. 

• Shërbimi i asistencës personale dhe ar-
simore që është i patjetërsueshëm, për 
arsim cilësor inkluziv për fëmijët me af-
tësi të kufi zuara realizohet me vështirësi, 
ndërsa problem serioz paraqet numri 
i pamjaftueshëm i asistentëve, si dhe 
mosinformimi i qendrave të punës socia-
le, madje edhe prindërve për mënyrën e 
sigurimit të kësaj të drejte fëmijëve me 
aftësi të kufi zuara.

RekomandimeRekomandimeKonstatimeKonstatime
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RekomandimeRekomandime
• E drejta për marrëdhënie personale dhe 

kontakte të drejtpërdrejta të fëmijës me 
prindin me të cilin nuk jeton, në vend se 
të realizohet në përputhje me vendimet 
e qendrave të punës sociale, ajo vazhdon 
të varet nga vullneti i mirë i prindit me të 
cilin fëmija jeton.

• Procedura e regjistrimit në Regjistrin e 
Posaçëm të Amzës së të Lindurve zvar-
ritet në mënyrë të paarsyeshme, me çka 
shumë fëmijë ende nuk mund të pajisen 
me dokumente të vlefshme për identi-
fi kim. Nga ana tjetër, fëmijët që kanë 
marrë certifi katën nga Regjistri i Posa-
çem i Amzës së të Lindurve nuk mund t’i 
realizojnë të drejtat e tyre nga mbrojtja 
sociale dhe shëndetësore.

• Janë shpeshtuar rastet e sjelljeve të 
papërshtatshme, shqetësimeve, por edhe 
dhunës ndaj fëmijëve në shkollë dhe 
nëpërmjet internetit.

• Arratisjet e shpeshta, lidhjet jashtëmarte-
sore të fëmijëve me të rritur gjatë qën-
drimit të tyre në shtëpi të vogël grupore, 
si edhe arratisjet e fëmijëve të mbrojtur 
nga shtëpia, që janë nën moshën mini-
male për përgjegjësi penale, ndërkaq 
janë autorë të krimeve të rënda, janë 
tregues se janë të nevojshme burime 
plotësuese (profesionalizëm, kushte dhe 
personel) për të punuar me këta fëmijë.

• Në qendrat e pranim-tranzitimit mbahen 
fëmijët e huaj të pashoqëruar, në kushte 
të papërshtatshme dhe në kundërshtim 
me procedurat standarde operative për 
trajtimin e të miturve të pashoqëruar.

• Personat me aftësi të kufi zuara, si dhe 
ofruesit e shërbimeve për mbështetje 
të këtyre personave nuk u përfshinë në 
grupet prioritare të Planit Kombëtar të 
Vaksinimit për Kovid-19. Rrjedhimisht, 
gjatë pandemisë, pikat e testimit dhe të 
vaksinimit mbetën të paarritshme për 
këta persona.

• Mungojnë të dhëna të plota për personat 
me aftësi të kufi zuara, por nuk ka as të 

e përgjegjësive prindërore pas shku-
rorëzimit, përkatësisht ndërprerjes së 
bashkëjetesës, të rregullohet në për-
puthje me Konventën e të Drejtave të 
Fëmijës, sipas së cilës të dy prindërit 
duhet të kenë përgjegjësi të përbashkët 
për rritjen dhe zhvillimin e tij.

• Ministria e Drejtësisë urgjentisht të sigu-
rojë kushte (personeli dhe materiale) për 
intensifi kimin e procedurës për regjistri-
min e personave/fëmijëve të paregjis-
truar në Regjistrin e Posaçëm të Amzës 
të të Lindurve brenda afatit të përcaktuar 
me ligj. Njëkohësisht, në bashkëpunim 
me Ministrinë e Punës dhe të Politikës 
Sociale dhe Ministrinë e Shëndetësisë, të 
gjendet zgjidhje që personat të cilët janë 
pajisur me dokumente identifi kimi që të 
kenë akces te të drejtat e garantuara 
sociale dhe shëndetësore.

• Autoritetet kompetente në nivel lokal dhe 
qendror në vazhdimësi të marrin masa 
për parandalimin e çfarëdo lloj dhune 
ndaj fëmijëve, si dhe të informojnë më 
mirë fëmijët që të njohin, të mbrohen, 
por edhe t’i inkurajojnë për të raportuar 
çdo ngacmim, dhunë apo sjellje tjetër të 
papërshtatshme.

• Nevojitet një qasje multidisiplinare nga 
një ekip i trajnuar për të punuar me 
fëmijë me çrregullime në sjellje dhe 
fëmijë në rrezik, të akomoduar në shtëpi 
të vogël grupore, si dhe forma të tjera të 
specializuara joinstitucionale të kujdesit 
për këta fëmijë për socializimin dhe riso-
cializimin e tyre efektiv dhe efi kas.

• Të sigurohet status adekuat ligjor i fëmi-
jëve të huaj të pashoqëruar në përputhje 
me vlerësimin e rrezikut, duke respektu-
ar procedurat standarde operative dhe të 
miratohet vendim ligjor për mbajtje.

• Të përgatiten statistika relevante për 
numrin e personave me aftësi të kufi -
zuara dhe barrierat me të cilat përbal-
len, të përforcohen kapacitetet, niveli 
i informimit dhe njohurive, nëpërmjet 

KonstatimeKonstatime
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RekomandimeRekomandime
dhëna të ndara (sipas gjendjes së aftë-
sisë së kufi zuar, moshës, gjinisë, përkatë-
sisë etnike, fetare etj.) që për rrjedhojë 
ndikon negativisht në krijimin e politikave 
të duhura dhe alokimin e buxheteve ad-
ekuate për zbatimin e politikave në lidhje 
me personat me aftësi të kufi zuara.

aktiviteteve promovuese të destinu-
ara për personat me aftësi të kufi zuara 
dhe familjet e tyre, si dhe detyrimisht 
të trajnohen punonjësit si në sektorin 
public, ashtu edhe në atë privat, e në 
veçanti, krijuesit e politikave për të dre-
jtat dhe parimet e KDPAK-së.

TË DREJTAT E KONSUMATORËVE
Në fushën e të drejtave të konsumatorëve, në vitin 2021 janë pranuar 228 parashtresa, 

përkatësisht 10 më shumë se vitin e kaluar. Parashtresat e qytetarëve si konsumatorë më së 
shumti u referoheshin shërbimeve për energji elektrike (88), furnizimit me ujë dhe shërbimeve 
të tjera komunale (77), shërbimeve të energjisë për ngrohje (16), dhe të një numri më të vogël 
të shërbimeve të tjera që qytetarët i kanë pranuar nga ofruesit e shërbimeve.

Numri i përafërt i parashtresave është tregues edhe këtë vit raportues, ashtu si edhe 
vitin e kaluar, gjendja e vështirë sociale dhe ekonomike në të cilën gjenden shumë qytetarë, 
luajti rol të madh që qytetarët, si shfrytëzues të shërbimeve energjetike, t’i drejtohen Avokati 
i Popullit.

Ashtu si në vitin 2020, edhe në vitin 2021, numri më i madh i parashtresave të dorë-
zuara tek Avokati i Popullit kanë të bëjnë me heqjen e shfrytëzuesve nga rrjeti i shpërndarjes 
së energjisë elektrike, që në shumicën e rasteve ka ndodhur për shkak të borxheve të vjetra 
të papaguara. Meqenëse qytetarët shpeshherë nuk ishin të informuar për gjendjen e borxheve 
të vjetra të papaguara, si për shumën e borxhit, llojin e borxhit – mandej vallë borxhi është 
për energjinë elektrike të konsumuar, apo është borxh për kompensim të taksës komunale 
për ndriçimin publik, për interes, për vonesë apo shpenzime për procedurë gjyqësore, pastaj 
nëse për borxhin është iniciuar procedurë për arkëtim të detyrueshëm, te cili organ, gjykatë, 
noter apo përmbarues gjendet procedura etj., një numër i madh i parashtresave u referoheshin 
pikërisht kërkesave për shqyrtimin e situatës dhe prejardhjen e borxheve.

Intervenimet e Avokatit të Popullit, tek EVN Maqedoni SHA, Shkup, në lidhje me prob-
lemet e këtilla të qytetarëve, gjithmonë rezultonin me pranim të informacionit adekuat për çdo 
kërkesë individuale. Në rastet kur Avokati i Popullit kërkonte nga EVN Maqedoni SHA Shkup 
intervenim të shpejtë për shkak të rilidhjes së shfrytëzuesve në rrjetin e shpërndarjes së en-
ergjisë elektrike, me ofrimin e lehtësimeve për shkak të përmbushjes së kushteve minimale për 
rilidhje, procedura përfundonte me sukses.

Në vitin raportues në mënyrë të konsiderueshme është rritur numri i parashtresave që 
kishin të bënin me faturat e larta për energjinë e harxhuar elektrike, si rezultat i mosleximit të 
njehsorëve çdo muaj. Avokati i Popullit për rastet e këtilla edhe pse nuk vërtetonte shkelje të 
të drejtave (sipas Ligjit të Energjetikës, distributori i sistemit elektroenergjetik është i obliguar 
që një herë në vit t’i lexojë njëhsorët), megjithatë intervenonte tek EVN Maqedoni SHA Shkup, 
me qëllim që faturat për energjinë e harxhuar elektrike të përgatiten në bazë të gjendjes së 
lexuar dhe jo të vlerësuar/akontative (paushalle). 

KonstatimeKonstatime
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Intervenimet e këtilla të Avokatit të Popullit për problemet e këtilla të qytetarëve, më 
shpesh janë pranuar dhe pasi vërtetohej realisht gjendja e energjisë së harxhuar elektrike, 
përgatiteshin fatura të përmirësuara  me çka  zgjidhej situata.

Gjendja e rëndë sociale dhe ekonomike e qytetarëve, si në këtë vit raportues dhe në atë 
paraprak, diktoi nevojën e qytetarëve që të kërkojnë intervenim nga Avokati i Popullit tek EVN 
Maqedoni SHA Shkup, për t’u mundësuar lehtësime gjatë pagimit të borxheve, kështu që poth-
uajse çdo parashtresë e cila kishte të bëjë me ndërprerjen dhe rregullimin e situatës së borxhit, 
konsistonte me kërkesën për t’u mundësuar pagesën e borxheve të mbetura në disa këste me 
anuitete mujore më të vogla. Kërkesat e tilla të Avokatit të Popullit, gjithashtu rezultuan pozi-
tivisht. Përveç qytetarëve tek të cilët u konstatua se shfrytëzonin në mënyrë të paautorizuar 
energji elektrike, të gjithë të tjerëve u ndihmua, duke u mundësuar që të lidhin kontratë për 
pagimin e borxheve të mbetura me këste.

Gjatë këtij viti raportues, ndryshe nga viti i kaluar, numri i parashtresave në lidhje me 
kërkesat për dislokim të objekteve elektroenergjetike ishte më i madh. Për të gjitha parashtre-
sat e këtilla, në të cilat qytetarët ankoheshin për shpenzimet e realizimit të procedurës së tillë, 
të cilat sipas rregullave ligjore, i bart shfrytëzuesi, Avokati i Popullit megjithatë ka hapur proce-
durë dhe i është drejtuar EVN Maqedoni SHA Shkup, ku sugjeroi për mundësinë e shqyrtimit të 
të gjitha rrethanave në terren, me qëllim të gjetjes së ndonjë zgjidhjeje të pranueshme recip-
roke dhe objektet e energjisë (shtyllat, dollapët) të hiqen dhe të zhvendosen në një vend më 
të përshtatshëm. Më shpesh, sugjerimet e Avokatit të Popullit në këtë drejtim nuk u pranuan.

Në anën tjetër, sa i përket furnizimit me ujë, si edhe në vitin paraprak, shumica e parash-
tresave të dorëzuara tek Avokati i Popullit kanë të bëjnë me NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – 
Shkup, në të cilat pretendohej për punë të ngadaltë të shërbimeve kompetente të NP dhe mos-
veprim në përputhje me obligimet e parapara ligjore. Në këtë kontekst, qytetarët më së shumti 
kërkuan intervenim për rregullimin e gjendjes me borxhin e mbetur të regjistruar në emër të 
tyre në evidencën zyrtare të NP, si dhe korrigjimin e tij për arsye të ndryshme (mosbanim në 
objekt, fatura të larta të lëshuara në mënyrë paushale, detyrimi me borxh për shfrytëzuesin 
e mëparshëm ose për shkak të faturave të dorëzuara në mënyrë jo të rregullt nga ana e NP 
shfrytëzuesit ngarkohen me shpenzimet e procedurës për arkëtim të detyruar, si dhe për shkak 
se disa qytetarë nuk ishin paralajmëruar para procedurës për arkëtim të detyruar). Gjithashtu, 
janë evidentuar raste kur inicohet procedurë nga NP për arkëtim të detyrueshëm për një borxh 
tanimë të paguar, si dhe raste kur shfrytëzuesi i shërbimeve paditet nga ndërmarrja edhe pse 
ka vepruar në përputhje me kontratën e lidhur etj.

Avokati i Popullit në shumicën e rasteve gjatë intervenimit ka konstatuar se për borxhin 
për të cilin kërkohet korrigjim, tashmë është iniciuar procedurë për arkëtim të detyrueshëm, 
me çka qytetarëve u është pamundësuar shfrytëzimi i të gjitha mjeteve materiale juridike që 
kanë në dispozicion para organeve kompetente pranë të cilave udhëhiqet procedurë për arkëtim 
të detyrueshëm. Lidhur me këtë, është evidentuar një rast ku shfrytëzuesi aktual i shërbimeve 
të NP është paditur për borxhin e shfrytëzuesit të mëparshëm. Rrjedhimisht, procedura është 
iniciuar pranë përmbaruesit të autorizuar, por përkundër sugjerimit të Avokatit të Popullit për 
mundësinë ligjore për tërheqjen e kërkesës për përmbarim, nuk është ndërmarrë asnjë veprim 
në këtë drejtim, me arsyetim se përdoruesi i shërbimit ka shfrytëzuar të gjitha mjetet juridike 
që i ka në dispozicion në pajtim me dispozitat e parapara ligjore.

Në lidhje me parashtresat në të cilat qytetarët janë ankuar për shumën e lartë të faturave 
individuale, Avokati i Popullit për të konstatuar gjendjen faktike i është drejtuar me shkresë NP 
“Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, por është konstatuar se pothuajse në të gjitha rastet ato 
janë përgatitur sipas gjendjes së lexuar në ujëmatës, ndërkaq për të vërtetuar gjendjen e tillë 
janë dorëzuar edhe dëshmi përkatëse. Përveç të pohuarës, Avokati i Popullit konstatoi se shu-
ma e lartë e faturave vjen si pasojë e detyrimeve paraprake për kohë të gjatë të shfrytëzuesve 
sipas mesatares, për arsye të ndryshme (bllokim i ujëmatësit, mosqasja te matësi i ujit, etj.) 
por pavarësisht sugjerimeve të Avokatit të Popullit se leximi i gjendjes së ujëmatësve, si dhe 
mirëmbajtja e tyre është obligim vetëm se i NP, nga NP konsideronin se ka bazë për korrigjimin 
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e tyre, duke sugjeruar se shfrytëzuesit e pakënaqur të shërbimit të drejtohen me kërkesë për 
korrigjim të faturave te Komisioni për fatura kontestuese.  

Nga ana tjetër, kur nga shërbimet kompetente të NP u konstatua se shfrytëzuesi i shër-
bimit është në parapagim, ndërkaq ishte detyruar në mënyrë paushale, ai nuk vepronte për të 
rimbursuar mjetet e paguara më tepër, me arsyetim se ka borxh tjetër të cilin duhet paguar 
për një pikë matëse konkrete ose që gjatë testimit të matësit të ujit është konstatuar se ai ka 
qenë me defekt etj.

Janë dorëzuar parashtresa edhe për furnizim me ndërprerje me ujë të pijshëm, shlyerje 
të borxhit për shkak të gjendjes së rëndë fi nanciare, shkëputje të kontratës, inicim të proce-
durës për arkëtim të detyrueshëm përkundër veprimit sipas detyrimeve nga kontrata e lidhur, 
mosveprim sipas kërkesës për ndërprerje, vjetërsim të borxhit, mosveprim sipas paraqitjes së 
defektit, etj.

Përkatësisht, Avokati i Popullit konsideron se përkundër mospërditësimit dhe lëshi-
meve nga shërbimet kompetente të NP dhe mosveprimit në përputhje me obligime ligjore, në 
përgjithësi sugjerimet e Avokatit të Popullit nuk janë pranuar dhe qytetarët nuk kanë mundur 
të realizojnë të drejtën e tyre.

Parashtresat për shërbimin e furnizimit me energji për ngrohje këtë vit raportues më së 
shumti i referoheshin furnizuesit me energji për ngrohje “Balkan Energy” DOOEL Shkup (BEG), 
ndërkaq një numër më i vogël i referoheshin Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 
Shërbimeve të Ujit.

Qytetarët më shpesh kanë kërkuar intervenim për lirim nga pjesa fi kse e kompensimit 
të energjisë për ngrohje. Duke vepruar sipas parashtresave për këtë çështje, Avokati i Popul-
lit i udhëzoi qytetarët që me kërkesë për lirim nga pjesa fi kse e kompensimit të energjisë për 
ngrohje t’i drejtohen furnizuesit të energjisë për ngrohje BEG, si organ i vetëm kompetent që 
vendos për këto kërkesa, se vallë i plotësojnë kushtet për lirim të parapara në rregullat për 
furnizim me energji për ngrohje.

Përveç të përmendurës, qytetarët u ankuan edhe për vendimet negative tashmë të marra 
për lirim nga pjesa fi kse e kompensimit të energjisë për ngrohje, për shkak se përdoruesit nuk 
i plotësonin kushtet për lirim nga pagesa e angazhimit të energjisë ngrohëse nga BEG, ose pas 
prapësimit nga ana e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit, dhe në 
raste të tilla u sugjeroheshin kompetencat e Avokatit të Popullit, si dhe mundësia e shfrytëzimit 
të udhëzimit apo këshillës për mjet juridik.

Ka pasur edhe parashtresa për shumën e lartë të faturave të paradhënies për furnizim me 
energji për ngrohje në krahasim me shfrytëzuesit e tjerë të këtij shërbimi me të njëjtën sipër-
faqe, për funksionim të papërditësuar të shërbimeve kompetente të BEG, për dëme materiale 
të pësuara, për mosveprim sipas paraqitjes për defekt në instalimin e ngrohjes, për mosveprim 
të BEG sipas kërkesës për ndërprerje individuale nga sistemi i ngrohjes qendrore, për shlyerje 
të borxhit për shkak të gjendjes së vështirë fi nanciare etj.

Janë evidentuar edhe parashtresa të qytetarëve konsumatorë ndaj operatorëve mobilë, 
për të cilat në shumicën e rasteve Avokati i Popullit ka intervenuar pranë Agjencisë së Komuni-
kimeve Elektronike si organ rregullator që mbikëqyr dhe kontrollon funksionimin e operatorëve 
mobilë dhe shumica e lëndëve janë zgjidhur pozitivisht.

Ndërkaq qytetarët që nga Avokati i Popullit kërkuan mbrojtje të të drejtave të konsuma-
torëve, para subjekteve juridike në pronësi private, Avokati i Popullit i udhëzoi që të paraqesin 
ankesë për shkelje të së drejtës së konsumatorit pranë Inspektoratit Shtetëror të Tregut si 
organ mbikëqyrës.



54

www.ombudsman.mk

AVOKATI I POPULLIT

• Mungon informimi i qytetarëve për gjend-
jen e borxheve për energji elektrike.

• Rregullat ekzistuese/e vlefshme që 
rregullojnë fushën e energjisë elektrike 
nuk mundësojnë që qytetarët të trajto-
hen në mënyrë adekuate për shërbimin 
shumë të shtrenjtë që e paguajnë. Për 
shembull, leximi i njehsorëve një herë në 
vit shkakton një sërë keqkuptimesh te 
qytetarët apo shpenzimet për dislokimin 
e objekteve të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, të cilat gjithmonë i paguajnë 
qytetarët.

• Rritja e çmimit të energjisë elektrike 
paraqet goditje të rëndë për buxhetin e 
ulët dhe standardin e jetesës së qytetarit.

• Leximi jo i rregullt i matësve të ujit 
shkakton pasiguri dhe mosbesim te kon-
sumatorët për faturat e përgatitura për 
ujin e konsumuar.

• Konsumatorët e hequr nga sistemi i 
ngrohjes qendrore nuk janë mjaftueshëm 
të informuar për procedurën dhe kushtet 
e lirimit nga pjesa fi kse e kompensimit 
të energjisë për ngrohje të parapara në 
rregullat për furnizim me energji për 
ngrohje, gjë që vërtetohet nga numri i 
madh i parashtresave të parashtruara tek 
Avokati i Popullit.

• EVN Maqedoni SHA Shkup të gjejë 
mënyra që detajisht t’i informojë, njofto-
jë dhe paralajmërojë qytetarët për gjen-
djen e borxheve të tyre.

• NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” më 
rregullisht të bëjë leximin e gjendjes së 
ujëmatësve.

• Furnizuesi me energji për ngrohje “Bal-
kan Energy” DOOEL të krijojë një me-
kanizëm për informim të detajuar dhe 
të vazhdueshëm të konsumatorëve të 
hequr nga sistemi i ngrohjes qendrore, 
për procedurën dhe kushtet e lirimit nga 
pjesa fi kse e kompensimit të energjisë 
për ngrohje të parashikuara në rregullat 
për furnizim me energji për ngrohje.

Nga analiza e kryer e numrit të përgjithshëm të parashtresave të pranuara gjatë vitit 2021 
në fushën e marrëdhënieve të punës, është konstatuar se ky numër ka shënuar rënie në kra-
hasim me vitin paraprak, pra në vitin 2021 janë pranuar gjithsej 218 parashtresa, për dallim 
me vitin 2020 kur ai numër ka qenë 258 parashtresa.

Pjesa më e madhe e parashtresave nga fusha e marrëdhënieve të punës gjatë kësaj 
periudhe i referohen procedurave për të drejtat e merrëdhënieve të punës në administratën 
publike-37, pastaj procedurave të punësimit-36, pagesave të pagave dhe kompensimeve të 
tjera-33, procedurave të inicuara disiplinore ndaj të punësuarve -21, procedurave te subjektet 
private -9 dhe me disa parashtresa parashtruesit kanë kërkuar këshilla juridike nga Avokati i 
Popullit. 

MARRËDHËNIET E PUNËS

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Inicimi i pabazuar i procedurave disiplinore, e drejta për pushim vjetor, vendosja në një 
pozicion më të ulët, mosrespektimi i dispozitave ligjore gjatë avancimit, janë shkeljet më të 
shpeshta të të drejtave për të cilat tregojnë të punësuarit në administratën publike.

Parashtresat që kanë të bëjnë me shkeljen e procedurës së punësimit, parashtruesit më 
së shpeshti kanë treguar për shkelje të procedurës gjatë përzgjedhjes së kandidatëve, gjegjë-
sisht thuhet se përzgjidhen kandidatë të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet e parapara në 
shpallje, si dhe gjatë përzgjedhjes së kandidatit për ndonjë vend pune nuk respektohen të 
gjitha fazat e procedurës.

Në varësi të situatës së konstatuar pas procedurës së realizuar në lidhje me parashtresën, 
Avokati i Popullit tek organet përkatëse ndaj të cilëve vepron sipas kompetencave dorëzoi sug-
jerime, sugjestione, mendime, kërkesa për shpjegime, informacione dhe prova për pohimet në 
parashtresë, kërkesë për inspektim etj.

Nga numri i përgjithshëm i parashtresave të pranuara nga sfera e marrëdhënieve të pu-
nës gjatë këtij viti raportues, 23 parashtrues e kanë realizuar të drejtën e tyre pranë organ-
eve përgjegjëse pas intervenimit të Avokatit të Popullit, gjegjësisht janë pranuar sugjerimet, 
sugjestionet dhe kërkesat e Avokatit të Popullit, ndërkaq në 14 raste procedurat tek Avokati i 
Popullit janë përfunduar pas ndërmarrjes së të gjitha veprimeve juridike në kompetencë të tij, 
gjegjësisht edhe pse Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave të parashtruesve dhe 
sugjeroi mënjanimin e  parregullsive, organet kompetente shtetërore nuk vepruan në për-
puthje me sugjerimet.

Në lidhje me parashtresat në fushën e marrëdhënieve të punës, të zgjidhura pas ndërhy-
rjes së Avokatit të Popullit, mund të theksojmë se shumica prej tyre kanë të bëjnë me pagesën 
e pagave dhe kompensimeve të tjera.

Avokati i Popullit, duke vepruar në suaza të kompetencave për mbrojtjen e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, gjatë punës së tij me lëndë konstatoi se në nenin 194 të 
Ligjit të Mbrojtjes Sociale, të diplomuarit për çështje familjare dhe ekspertët gjinorë në institu-
cionet e mbrojtjes sociale parashihen si kuadro të enteve për mbrojtje sociale, mirëpo në nenin 
197 të Ligjit të Mbrojtjes Sociale i cili parasheh kategoritë e vendeve të punës të të punësuarve 
në institucionet publike të mbrojtjes sociale, mungojnë profi let e të diplomuarit për çështje 
familjare dhe ekspert të çështjeve gjinore.

Në këtë mënyrë Avokati i Popullit konsideron se drejtpërdrejt janë shkelur të drejtat e 
studentëve të diplomuar (për çështje familjare) në Institutin e Studimeve Familjare dhe të 
studentëve të diplomuar (specialistë për çështje gjinore) në Institutin e Studimeve Gjinore në 
Fakultetin Filozofi k – Universiteti “Shën Cirili dhe Metodi”  me punësimin e tyre si bashkëpunë-
torë profesionalë në institucionin për mbrojtje sociale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
për çka te Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore dorëzoi Iniciativë për ndryshimin e 
Ligjit të Mbrojtjes Sociale. Në përputhje me të lartpërmendurën, Avokati i Popullit konsideroi 
se profi let e të diplomuarit për çështje familjare dhe ekspertët për çështje gjinore janë vendo-
sur në pozitë të pabarabartë në raport me profi let e tjera sipas nenit 197 të Ligjit të Mbrojtjes 
Sociale dhe kërkoi plotësime të nenit në fjalë, me çka do të krijoheshin supozime normative se 
ato mund të aplikojnë në konkurse për kryerjen e punëve profesionale në institucionet e punës 
sociale, në fakt si dhe punëtorët e tjerë profesionalë të paraparë në të njëjtin nen.

Me përgjigje ndaj Iniciativës së dorëzuar, Avokati i Popullit u njoftua se Qeveria e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut do ta ketë parasysh iniciativën për ndryshime të Ligjit të Mbro-
jtjes Sociale.

Parashtresat për të cilat Avokati i Popullit nuk ka hapur procedurë (34) u referohen par-
ashtresave për të cilat Avokati i Popullit nuk ka kompetencë të veprojë.

Ashtu si në vitet e kaluara, edhe në këtë vit raportues tek Avokati i Popullit janë dorë-
zuar parashtresa nga të punësuar në MPB-së dhe nga Sindikata e Policisë në Maqedoni, me 
çka përsëri ishte aktual problemi i lëshimit të pabazuar të urdhrave për vendosje në vende 
pune në kundërshtim me dispozitat ligjore që e rregullojnë këtë çështje, ndërkaq shkelje të 
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• Edhe pse nga ana e organeve inspektuese 
pas kontrolleve të kryera miratohen 
vendime ku konstatohen parregullsi dhe 
jepen udhëzime për mënjanimin e tyre, 
punëdhënësit nuk veprojnë sipas tyre.

• Ende nuk ështe vepruar sipas Iniciativës 
së Avokatit të Popullit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit të Mbrojtjes Sociale.

• Të veprohet në mënyrë konsistente dhe 
me kohë sipas udhëzimeve të dhëna 
nga organet inspektuese pas inspekti-
meve të kryera, me qëllim të mënja-
nimit të parregullsive në procedurat e 
marrëdhënieve te punës. 

• Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut të iniciojë ndryshime të Ligjit të 
Mbrojtjes Sociale, përkatësisht të nenit 
197 të këtij ligji që të plotësohet me 
profi let e të të diplomuarit për çështje 
familjare dhe ekspert për çështje 
gjinore.

të drejtave në këto raste janë konstatuar nga Avokati i Popullit dhe nga organet kompetente 
inspektuese. 

Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për problem me të cilin ballafaqohen për një kohë 
të gjatë disa të punësuar në MPB, Avokati i Popullit realizoi takim me zyrtarë kompetentë në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, nga të cilët kërkoi të informohet se vallë ende përgatiten 
urdhra për vendosje në vende të punës të të punësuarve dhe a janë zgjidhur urdhëresat për të 
cilat kishte parashtresa nga të punësuarit.

Avokati i Popullit u njoftua se urdhrat për të cilat ka pasur parashtresa janë tërhequr dhe 
të punësuarit janë caktuar në vende pune për të cilat kanë vendim dhe urdhra të rinj nuk për-
gatiten, përveçse në rastet emergjente dhe ato zgjasin 30 ditë.

Avokati i Popullit, në bazë të parashtresave të dorëzuara që kishin të bënin  me ndaljen 
e një pjese të rrogës për anëtarësi kur i punësuari, përveçse në SPP, është anëtar edhe i 
sindikatave të tjera, konkretisht në Sindikatën e Policisë në Maqedoni, konstaton shkelje të 
të drejtave të anëtarëve të kësaj sindikate, gjegjësisht me atë që anëtarëve të Sindikatës së 
Policisë në Maqedoni nuk u ndalet paga për anëtarësim, trajtohen në mënyrë të pabarabartë, 
gjegjësisht vihen në pozitë të pabarabartë me anëtarët e sindikatave me të cilët tashmë janë 
lidhur marrëveshje për bashkëpunim, me të cilën është rregulluar heqja e një pjese të pagës 
për anëtarësi, për çka ai dorëzoi sugjerim te Ministria e Punëve të Brendshme për tejkalimin e 
kësaj situate.

Për këtë çështje, Avokati i Popullit u njoftua se të punësuarve, anëtarë të SPP, si dhe 
të gjithë punësuarve të tjerë, anëtarë të sindikatave të tjera, tashmë u hiqet nga paga për 
anëtarësim, për çka na është dërguar edhe dëshmi nga sistemi elektronik.

Sa i përket caktimit të vendit të punës jashtë vendbanimit, për të cilin ka kishte disa rea-
gime nga të punësuarit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, jemi informuar se vendimet e 
tilla janë anuluar në gjashtë muajt e fundit, ndërkaq nëse ekziston ndonjë vendim, të punësu-
arve u është paguar kompensimi për transport.

E lartpërmendura shpie te konstatimi se bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brend-
shme është përmirësuar, në krahasim me vitet e mëparshme, me tendencë për përmirësim të 
mëtejshëm, për mbrojtjen e të drejtave të të punësuarve.

Gjatë këtij vitit raportues, bashkëpunimi me organet shtetërore, institucionet, entet pub-
like dhe ndërmarrjet, si dhe me vetëqeverisjen lokale ndaj të cilëve Avokati i Popullit vepron me 
kompetencë, mund të konstatojmë se ka qenë i suksesshëm, me disa përjashtime.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime



57

www.ombudsman.mk

RAPORT VJETOR 2021

Gjatë vitit 2021, në zyrën e Avokatit të Popullit janë regjistruar gjithsej 183 parashtresa 
në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë sociale, që krahasuar me vitin paraprak kur janë regjis-
truar 142 parashtresa, këtë vit është evidente se numri i parashtresave është rritur me rreth 29 
%. Sipas mendimit të Avokatit të Popullit, kjo rritje është rezultat i rritjes së numrit të rasteve 
sociale për shkak të pandemisë me kovid 19, si dhe pamundësisë së qytetarëve për t’i realizuar 
disa nga të drejtat e tyre fi nanciare nga mbrojtja sociale për shkak të ndryshimeve të fundit të 
Ligjit të Mbrojtjes Sociale (viti maj 2019), i cili rezultoi më i komplikuar se ligji i mëparshëm.

Shumica e parashtresave kanë të bëjnë me të drejtat fi nanciare nga mbrojtja sociale, për-
katësisht të drejtën për ndihmë minimale të garantuar (37), pastaj të drejtën për kompensim 
për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër (35), të drejtën për ndihmë të njëhershme fi nanciare 
(3 ), të drejtën për kompensim për punë me kohë të shkurtuar (2), të drejtën për kompensim 
për aftësi të kufi zuar (3), kompensim të përhershëm (3). Ndërsa një pjesë e parashtresave 
(16) i referoheshin të drejtës për sigurim social për të moshuarit (pensioni social), dhunë në 
familje (5), shërbime sociale (5) dhe në 23 raste qytetarët kërkuan vetëm këshillë juridike.

Avokati i Popullit me vëmendje të veçantë i shqyrtoi parashtresat që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen dhe sigurinë sociale, për faktin se bëhet fjalë për kategori të grupit më të cenueshëm 
të qytetarëve të cilët janë në rrezik social. Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave 
të qytetarëve, ndërkaq në interes të mbrojtjes së të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore, 
mori masa ndaj Qendrave të punës sociale, Ministrisë së Punës dhe të Politikës Sociale, Minis-
trisë së Shëndetësisë, Komisionit Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe 
në Procedurën e Punës në Shkallë të Dytë dhe kur konstatonte shkelje të drejtave të cekura 
sugjeronte, rekomandonte dhe jepte mendime për marrjen e masave përkatëse nga organet 
ndaj të cilave vepron me kompetencë.

Nga puna me lëndë, Avokati i Popullit konstatoi se shumë qytetarëve në mënyrë të pa-
justifi kueshme u është hequr e drejta për ndihmë minimale të garantuar, me arsyetimin se në 
mënyrë të pajustifi kueshme kanë pranuar mjete nga burime të tjera, si nga: lojërat e fatit, 
transfere të shpejta të parave, shpërblime për  vendin e parë në gjeneratë etj., mjete të cilat 
ishin simbolike dhe nuk mund të ndikonin në përmirësimin e statusit të tyre shoqëror. Avokati 
i Popullit vlerësoi se këta persona edhe më tutje jetojnë në kushte të vështira fi nanciare dhe 
janë kategori e cenueshme në shoqëri. Në këtë drejtim, Avokati i Popullit si më fl agrant e veçon 
rastin e një gjimnazisti nga Shkupi, nxënës më i mirë i gjeneratës së parë, familjes së të cilit i 
është ndërprerë e drejta për ndihmë minimale të garantuar, për shkak të marrjes së mjeteve 
si shpërblim për të parin e gjeneratës. Sa i përket absurditetit të rastit, Avokati i Popullit vazh-
dimisht u ka theksuar institucioneve kompetente se në rastin konkret, nxënësja dhe familja e 
saj, në vend se të shpërblehen dhe motivohen, shteti i ndëshkon dhe demotivon familjet e tilla 
shembullore dhe nxënësit shembullor. Ndërhyrjet dhe insistimet e Avokatit të Popullit rezultuan 
të suksesshme duke ia vazhduar kësaj familje të drejtën për ndihmë të garantuar minimale.

Në vitin 2021, problem serioz për shumë qytetarë ishte heqja e të drejtës së kompensimit 
për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër nga qendrat e punës sociale. Qytetarëve pa fajin 
e tyre u është pamundësuar sigurimi i konstatimit, vlerësimit dhe mendimit nga komisionet 
mjekësore profesionale të formuara nga Institucionet shëndetësore publike.

Tanimë, siç është theksuar edhe në raportin vjetor paraprak, Ligji i ri i Mbrojtjes dhe i 
Sigurisë Sociale, i miratuar në vitin 2019, në vend që t’i lehtësojë procedurat për realizimin e të 
drejtës për kompensim për ndihmë dhe kujdes nga  person tjetër, përkundrazi, ligji i komplikoi 
dhe i ndërlikoi këto procedura. Zgjidhja e re ligjore, kontribuoi në rritjen e numrit të kërkesave 
të reja, meqenëse ai u lejonte të gjithëve të parashtrojnë kërkesë, së bashku me kërkesat 
për rinovim të së drejtës së atyre që tanimë e kishin atë të drejtë, me ekzaminim kontrollues 
dhe atyre kërkesave të pazgjidhura nga koha para zbatimit të ndryshimeve të Ligjit të Mbro-
jtjes Sociale dhe para formimit të komisioneve të reja. Kjo situatë kontribuoi në zvogëlimin e 
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mundësisë për gjetjen e një afati të përshtatshëm për shqyrtimin e çdo kërkese individuale 
para komisioneve profesionale. Në kushte të tilla, komisionet nuk kanë mundur t’u përgjigjen 
me kohë dhe në mënyrë efi kase kërkesave të qytetarëve, të cilët sipas deklarimeve të Minis-
trisë së Shëndetësisë, numri i kërkesave të paraqitura e ka tejkaluar kapacitetin e komisioneve. 
Si pasojë e kësaj situate, shumë qytetarë pa të drejtë humbën të drejtën e kompensimit për 
ndihmë dhe kujdes nga person tjetër.

Avokati i Popullit dorëzoi informacione të veçanta te Qeveria e RMV, ku sugjeroi se është e 
patjetërsueshme që organet kompetente të Ministrisë së Shëndetësisë të ndërmarrin veprime 
dhe masa të duhura për tejkalimin e këtij problemi serioz për qytetarët. Njëkohësisht Avokati 
i Popullit sugjeronte se për shkak të mosfunksionimit të komisioneve mjekësore profesionale 
rritet rreziku social, si dhe varfëria te grupet e cenueshme të qytetarëve, me çka jo vetëm që 
nuk janë respektuar afatet ligjore, por edhe nuk është vendosur sipas kërkesave të qytetarëve 
brenda një afati të arsyeshëm, megjithëse bëhet fjalë për persona në gjendje të rëndë shën-
detësore dhe sociale.

Gjatë realizimit të së drejtës për kompensim të ndihmës dhe përkujdesjes nga person 
tjetër, qytetarët u ankuan edhe për punën e mjekëve amë, të cilët sipas tyre nuk shfaqin 
interesim dhe këmbëngulje për monitorimin dhe vërtetimin e termineve të lira, gjë që zvar-
riti procedurën në mënyrë plotësuese. Në këtë kontekst, Avokati i Popullit kontaktoi edhe me 
mjekët amë, duke ju kërkuar më shumë vëmendje dhe përkushtim për gjetjen e termineve 
pranë komisioneve mjekësore. 

Problem të veçantë në realizimin e të drejtës së kompensimit të ndihmës dhe përkujdesjes 
nga person tjetër për kërkuesit paraqiste edhe ajo se gjatë pandemisë komisionet mjekësore 
profesionale lëshonin konstatime dhe mendime nga distanca, pra pa konstatuar gjendjen fak-
tike dhe reale të pacientit. Përkatësisht, që nga fi llimi i pandemisë, Ministria e Shëndetësisë 
u ka dërguar komisioneve mjekësore profesionale udhëzime për punë në kushte të veçanta, 
të cilat janë ende në fuqi dhe janë në kuadër të rekomandimeve për kufi zimin e mundësisë 
së përhapjes së sëmundjes duke kufi zuar kontaktin fi zik mes mjekëve (anëtarët e komisionit) 
dhe pacientëve (kërkuesit e kompensimit), pra komisionet profesionale përgatisin konstatim, 
vlerësim dhe mendim pa ekzaminim paraprak të pacientit, gjegjësisht pa prani fi zike të pa-
cientit që tregon se gjendja faktike dhe reale shëndetësore e pacientit nuk është përcaktuar.

Avokati i Popullit konsideroi se vendosja dhe sjellja e tillë burokratike e komisionit profe-
sional, gjegjësisht vlerësimi i gjendjes shëndetësore të pacientit nga distanca paraqet shkelje 
të rëndë të të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Avokati i Popullit vlerësoi se vendosja e tillë 
nuk e arsyeton faktin se këto organe gjatë veprimit të tyre janë përshtatur me kushtet e kri-
juara nga pandemia. Prandaj, Avokati i Popullit për disa lëndë konkrete, propozoi përsëritjen e 
procedurës para organeve kompetente që të vlerësohet realisht dhe objektivisht gjendja shën-
detësore e pacientit me prezencën e tij fi zike. Propozimet e Avokatit të Popullit nuk u pranuan 
nga Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë.

Në disa parashtresa qytetarët janë ankuar për vendimet e organeve të shkallës së parë, 
duke sugjeruar se janë jo të plota dhe nuk është vërtetuar drejt gjendja faktike. Duke u nisur 
nga fakti se Avokati i Popullit nuk ka kompetencë për revokimin, ndryshimin apo anulimin e 
vendimeve të tilla, ai këshilloi qytetarët që të paraqesin ankesë tek organi kompetent i shkallës 
së dytë, dhe në rastet kur qytetarët pranonin këshilla të tilla ata vazhdonin procedurën para 
organit të shkallës së dytë, me sugjerime përkatëse dhe me paraqitjen e dëshmive me qëllim 
të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike. Si rezultat i kësaj mënyre të punës së 
Avokatit të Popullit, shumë qytetarë i realizuan të drejtat e tyre sociale.

Në vitin për të cilin raporton, Avokati i Popullit u përball edhe me parashtresa lidhur 
me dhunën në familje. Ankesat i referoheshin ushtrimit të dhunës psikike dhe në familje, 
nga familjarët, marrëdhënieve të rënduara problematike mes bashkëshortëve, marrëdhënieve 
prind-fëmijë dhe konfl ikte të tjera. Sipas parashtresave, viktima të dhunës në familje në shu-
micën e rasteve ishin gra, të cilat gjithashtu janë edhe më të shumta në numër që kërkojnë 
mbrojtje pranë Avokatit të Popullit.
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Duke u nisur nga serioziteti i pohimeve në parashtresa për dhunë në familje, Avokati i 
Popullit kërkoi nga organet kompetente, përkatësisht qendrat e punës sociale dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, që të veprojnë dhe pa vonesë të marrin masa pas çdo denoncimi për 
dhunë në familje dhe çdo kërkese për mbrojtje të viktimave, ndërkaq gjithashtu të ndërmarrin 
edhe masa adekuate ndaj autorit të dhunës.

Avokati i Popullit ju sugjeroi institucioneve kompetente, veçanërisht policisë, që të moni-
torojnë gjendjen dhe sjelljen e autorëve të dhunës, përkatësisht të monitorojnë dhe respekto-
jnë masat tashmë të shqiptuara për mbrojtjen e viktimave, të miratuara nga ana e gjykatave 
kompetente.

Gjatë punës me lëndë Avokati i Popullit evidentoi raste kur viktimat e dhunës në familje 
tërhiqnin paditë për këtë lloj të veprës penale. Sipas informacioneve të Avokatit të Popullit, 
viktimat shpesh vendosin të heshtin, gjegjësisht të mos denoncojnë dhunën në familje, sepse 
nuk e njohin atë si një sjellje që paraqet vepër penale serioze që duhet të sanksionohet dhe 
shpeshherë e trajtojnë si një problem të brendshëm familjar dhe si dukuri normale familjare. 
Shkak i mosparaqitjes së rasteve të dhunës në familje është edhe frika nga hakmarrja, si dhe 
rritja e mëtejme e dhunës, si dhe mosbesimi i viktimave në punën e institucioneve kompetente 
për mbrojtje nga dhuna.

Avokati i Popullit, si në vitet paraprake, edhe këtë vit raportues evidentoi raste të 
bashkëpunimit joadekuat ndërmjet organit të shkallës së parë dhe organit të shkallës së dytë, 
përkatësisht dërgimit me vonesë të lëndëve me tërë dokumentacionin nga qendrat e punës 
sociale te Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë 
të Marrëdhënieve të Punës në Shkallë të Dytë, me çka ishte penguar të veprojë në afatin e 
paraparë me ligj sipas ankesave të pranuara nga qytetarët. Në raste të tilla, në mënyrë indi-
viduale për secilin rast, Avokati i Popullit, me qëllim të përditësimit të procedurës pas vone-
save evidente për miratimin e vendimeve të shkallës së dytë sipas ankesave të qytetarëve, në 
vazhdimësi dorëzonte sugjerime te qendrat e punës sociale, pas së cilave procedura vazhdonte 
pranë komisionit kompetent të shkallës së dytë.

• Heqja e së drejtës për ndihmë minimale 
të garantuar personit në rrezik social 
për shkak të marrjes së mjeteve nga 
burime të tjera (çmim për vendin e parë, 
lojëra fati, transfere të shpejta parash 
etj.) është e padrejtë, për faktin se këto 
burime nuk e ndryshojnë statusin social 
të shfrytëzuesit.

• Komisionet mjekësore profesionale, sipas 
kërkesave të qytetarëve për realizimin e 
të drejtës së ndihmës dhe kujdesit nga 
person tjetër, vendosin në mënyrë arbi-
trare, në distancë, pa prani të pacientit.

• Nuk ka mjaftueshëm komisione mjekë-
sore profesionale dhe termine të lira në 
raport me numrin e madh të kërkesave 

• Institucionet kompetente mos t’ua 
heqin të drejtën për ndihmë minimale 
të garantuar personave që fi tojnë mjete 
minimale nga burime të tjera (shpër-
blim për të parin e gjeneratës, transferi 
i shpejtë i parave, lojëra fati, etj.), pasi 
këto mjete nuk përmirësojnë statusin 
social të shfrytëzuesit dhe gjendjen e 
tyre fi nanciare.

• Komisionet mjekësore profesionale, 
me rastin e lëshimit të konstatimit, 
vlerësimit dhe mendimit për realizimin 
e të drejtës së kompensimit të ndihmës 
dhe kujdesit nga person tjetër, të kon-
statojnë realisht gjendjen faktike dhe 
në prani të pacientit. 
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Gjatë vitit 2021 janë parashtruar 136 parashtresa nga fusha e urbanizmit dhe ndërtimit, 
ndërkaq në atë të banimit -27 parashtresa ose gjithsej 163 parashtresa. Shumica e parash-
tresave të qytetarëve për mbrojtjen e të drejtave në fushën e  urbanizmit dhe ndërtimit janë 
dorëzuar në zyrën qendrore në Shkup - 67, ndonëse është e pamohueshme se edhe qytetarët 
nga qytetet e tjera kanë pasur interes për realizimin e të drejtave të tyre në këtë sferë, gjë që 
shihet nga numri i parashtresave të parashtruara në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit.

Në përputhje me përmbajtjen e parashtresave, shumica prej tyre (27) kanë të bëjnë me 
zvarritjen e procedurës së shkallës së parë, gjegjësisht procedurën për përcaktimin e statusit 
juridik të objektit të ndërtuar pa leje, dhe 25 për veprim me vonesë të inspektoratit ndërti-
mor sipas paraqitjeve të qytetarëve për dyshime për fi llim të aktiviteteve ndërtimi pa leje. 
Gjithashtu, në 12 raste është kërkuar mbrojtje për shkak të zvarritjes së procedurës së shkallës 
së dytë sipas ankesës kundër akteve administrative dhe 11 për procedura për ndryshimin dhe 
plotësimin e planit të detajuar urbanistik.

Problemet me të cilat janë ballafaquar qytetarët edhe këtë vit janë pothuajse të njëjta 
dhe të pandryshuara si vitet paraprake. E vetmja gjë që është karakteristike janë reagimet që 
i shkaktoi Ligji i Trajtimit të Objekteve të Ndërtuara pa Leje. Përkatësisht, ai është ligj specifi k 
për shumë çështje dhe sigurisht i vetmi, por edhe për faktin se, ndryshe nga çdo ligj tjetër i de-
ritanishëm, është miratuar me afat vlefshmërie. Gjegjësisht, ligji ka hyrë në fuqi më 3.3.2011 
me një vlefshmëri të caktuar prej 10 vitesh, për të cilën periudhë është supozuar se është 
periudhë e mjaftueshme kohore për të përfunduar tërë procedurën për të ashtuquajturën. le-
galizim i dhjetëra mijëra objekteve të ndërtuara pa leje. Mirëpo, praktika tregoi se kjo periudhë 
kohore ka qenë e pamjaftueshme për të përfunduar me sukses procedurën, gjegjësisht sipas 
disa informacioneve të pakonfi rmuara deri më tani kanë përfunduar pak më shumë se gjysma 
e procedurave, kështu që një numër i madh i lëndëve kanë mbetur për t’u proceduar për të 
cilat qytetarët presin me vite të tëra zgjidhje të këtyre çështjeve që natyrisht janë me rëndësi 
thelbësore për ta. Më 03.03.2021, ligjit i pushoi fuqia juridike dhe u krijua një vakum juridik 
dhe dyshim juridik se si më tutje. Njësitë e vetëqeverisjes lokale u përballën me pamundësi 

URBANIZMI, NDËRTIMI DHE FUSHA E BANIMIT 
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për realizimin e të drejtës së kompen-
simit për ndihmë dhe kujdes nga person 
tjetër.

• Mbetet konstatimi se bashkëpunimi 
ndërmjet organit të shkallës së parë 
dhe shkallës së dytë është i vonuar 
dhe joefi kas, gjë që ndikon negativisht 
në realizimin e të drejtave sociale të 
qytetarëve.

• Ministria e Shëndetësisë të shtojë num-
rin e komisioneve mjekësore profesio-
nale dhe termineve të lira, në raport me 
numrin e kërkuesve, për realizimin e të 
drejtës së kompensimit për ndihmë dhe 
kujdes nga person tjetër.

• Të vendoset bashkëpunim i rregullt, me 
kohë dhe efi kas ndërmjet organeve të 
shkallës së parë dhe të dytë që ven-
dosin për të drejtat e qytetarëve nga 
mbrojtja sociale.
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juridike për vazhdimin e procedurave të nisura, gjë që shkaktoi zvarritje shtesë të kohëzgjatjes 
tashmë maratonë të procedurave dhe pritjes së qytetarëve. Madje gjatë muajit gusht hynë në 
fuqi ndryshimet ligjore, me të cilat zgjatet vlefshmëria e ligjit edhe për 5 vite të tjera, pas së 
cilëve vazhdoi procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje, ndërsa praktika do të tregojë nëse ky 
afat a është i mjaftueshëm.

Problemi në fushën e largimit të ndërtimeve pa leje mbetet i njëjtë si vite më parë, ndo-
nëse numri total i parashtresave të tilla është vetëm 9, që ka të bëjë me moslargimin e objek-
teve pa leje nga ana e autoriteteve lokale, kur ndërtuesi pa leje nuk e bënë atë.

Arsyet për këtë janë sërish të njëjta - mos publikimi i thirrjes publike për përzgjedhjen 
e kontraktuesit, mos sigurimi i mjeteve fi nanciare në buxhetet komunale për këtë qëllim dhe 
përfshirja vetëm formale e objekteve pa leje në programet e miratuara për largimin e objekteve 
pa leje, ndërsa të cilat nuk  realizohen.

Mund të konstatohet se komunat, veçanërisht organet inspektuese, veprojnë sipas Kërke-
save të Avokatit të Popullit, dërgojnë përgjigje të plota dhe thelbësore duke duke ju bash-
kangjitur dëshmitë e kërkuara, por në të shumtën e rasteve këtë e bëjnë duke e shkelur afatin 
e dhënë ose pas dërgimit të Urgjencave.

Ndërsa në lidhje me ankesat e qytetarëve në lidhje me fushën e Banimit, ankesat e 
qytetarëve kanë të bëjnë me të drejtën e dhënies së banesave shtetërore me qira dhe për bler-
jen e banesave shtetërore ose është kërkuar vetëm këshillë juridike.

Situata me numrin e vogël të parashtresave të parashtruara nga kjo fushë ishte arsye 
që Avokati i Popullit në suaza të aktiviteteve të tij të bëjë një lloj hulumtimi për gjendjen me 
ndërtimin dhe dhënien me qira të banesave shtetërore personave në rrezik social dhe grupeve 
tjera të cenueshme.

Ministria e Transportit dhe e Lidhjeve dhe para së gjithash Shoqëria Aksionare e Ndërtimit 
dhe e Ekonomizimit të Hapësirave Banesore dhe Afariste me rëndësi për republikën në për-
puthje me programin e ndërtimit, shitjes dhe mirëmbajtjes së hapësirave banesore në pronësi 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021 janë përgjegjëse për realizimin e Projektit 
për ndërtimin e banesave që do t’u jepen personave me të ardhura të ulëta. Ndërtimi i para-
parë i gjithsej 32 objekteve banesore/ndërtesave në disa qytete të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut tashmë është realizuar në masë të madhe, gjegjësisht deri më tani sipas këtij projekti 
janë ndërtuar/përfunduar 21 objekte me gjithsej 974 njësi banesore, prej të cilave deri në fund 
të vitit 2021 gjithsej 731 banesa janë ndarë, 243 banesa mbeten për t’u ndarë dhe 640 banesa 
janë ende në ndërtim e sipër.

Mund të konstatohet se gjendja me ndërtimin dhe dhënien me qira të banesave perso-
nave në rrezik social dhe grupeve të tjera të cenueshme të cilët kanë  të pazgjidhur çështjen 
e banimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut është në nivel që plotëson vetëm nevojat më 
elementare të një numri të caktuar të qytetarëve që janë në rrezik social. Nuk ka dyshim se ka 
nevojë të madhe për të ndërtuar shumë më tepër banesa sociale që do të zgjidhin me sukses 
problemin e numrit të madh të njerëzve në rrezik social që nuk e kanë zgjidhur çështjen e 
banimit. Prandaj, Avokati i Popullit rekomandon Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Ve-
riut, Ministrinë e Transportit dhe të Lidhjeve, Ministrinë e Punës dhe të Politikës Sociale dhe 
Shoqërinë Aksionare të Ndërtimit dhe të Ekonomizimit të Hapësirave Banesore dhe Afariste me 
rëndësi për republikën, në të ardhmen në vazhdimësi të sigurojnë mjete fi nanciare që janë të 
patjetërsueshme për ndërtimin e banesave të reja dhe mirëmbajtjen e banesave ekzistuese që 
ju jepen me qira për shfrytëzim  personave në rrezik social.
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• Numri i procedurave që janë në rrjedhë 
për vërtetimin e statusit juridik të objek-
teve të ndërtuara pa leje, është ende i 
madh.

• Ekziston nevojë e madhe për ndërti-
min dhe dhënien me qira të banesave 
shtetërore personave në rrezik social.

• Njësitë e vetëqeverisjes lokale të ndër-
marrin aktivitete plotësuese për përfun-
dimin e procedurave për legalizimin e 
objekteve pa leje.

• Institucionet kompetente shtetërore 
duhet të sigurojnë në vazhdimësi mjete 
fi nanciare të nevojshme për ndërtimin e 
banesave shtetërore për t’u dhënë me 
qira personave në rrezik social dhe me 
çështje të pazgjidhur banimi.

Numri i parashtresave të pranuara në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të personave të 
dënuar dhe të paraburgosur gjatë vitit raportues 2021 është 161, që është tregues se dinamika 
e dërgimit të ankesave tek Avokati i Popullit për shkak të të drejtave të shkelura të personave 
në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese është e ngjashme me vitin 
e kaluar (170) parashtresa.

Siç shihet nga përmbajtja e ankesave, problem i madh në institucionet ndëshkuese-ko-
rrektuese dhe edukuese-korrektuese është sigurimi i kujdesit shëndetësor, veçanërisht pa-
raqitjet për ekzaminime specialistike dhe stomatologjike jashtë institucioneve. Pandemia në 
mënyrë plotësuese vështirësoi gjërat në këtë segment, meqenëse për çdo ekzaminim të tillë të 
dënuarit duhej të bënin paraprakisht teste për koronë dhe markerë të virusit.

Avokati i Popullit, Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të personave të privuar nga liria, 
duke vepruar në drejtim të zbulimit të shkaqeve të problemit “gjithmonë aktual” me kujdesin 
shëndetësor në institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese, gjatë muajit 
gusht të vitit 2021 inspektoi të gjitha institucionet ndëshkuese-korrektuese. dhe institucionet 
edukuese-korrektuese në territorin e Republikës.

Nga inspektimi i kryer gjatë vizitës në këto institucione, Avokati i Popullit konstatoi se 
përkundër zgjidhjes ligjore të rregulluar qartazi, me të cilën personeli mjekësor në institucione 
duhet të jetë profesionalisht i pavarur, në mënyrë që të jetë pjesë e rrjetit publik shëndetësor, 
në praktikë Ligji i Ekzekutimit të Sanksioneve ende nuk  zbatohet në mënyrë konsistente. 
Avokati i Popullit gjatë vizitave konstatoi se në institucione nuk kishte staf mjekësor i cili është 
pjesë e personelit të punësuar në burgje, madje në disa institucione për shkak të mungesës së 
stafi t të duhur të caktuar nga rrjeti publik shëndetësor, institucionet janë detyruar të angazho-
jnë personel mjekësor, me çka përsëri shkelet parimi i pavarësisë profesionale. Mandej, edhe 
në kushte të stafi t të caktuar nga rrjeti publik shëndetësor, më së shpeshti personeli nuk është 
i mjaftueshëm për të siguruar kujdes adekuat shëndetësor për personat në institucione. Shu-
mica e institucioneve (pothuajse gjysma e tyre) nuk kanë fare infermier/re, ndërsa ka institu-
cione në të cilat nuk ka as mjek të përgjithshëm apo staf tjetër mjekësor të caktuar nga rrjeti 

INSTITUCIONET NDËSHKUESE - KORREKTUESE DHE EDUK-
UESE - KORREKTUESE

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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publik shëndetësor (në INP Prilep në mënyrë të pavarur është angazhuar psikiatër i cili kryen 
edhe funksionin e mjekut të përgjithshëm; në Burgun e Gjevgjelisë fare nuk ka staf mjekësor, 
me çka të gjitha shërbimet e nevojshme shëndetësore trajtohen jashtë institucionit, për çka 
shpenzimet i bartë burgu; seksioni i hapur i INP “Idrizova” në Veles fare nuk ka staf mjekësor 
dhe në aspektin e nevojave shëndetësore institucioni është plotësisht i varur nga INP “Idr-
izova”; seksioni i hapur i Burgut Kumanovë në Kriva-Pallankë nuk ka staf mjekësor dhe në rast 
nevoje për kontroll mjekësore shumë shpesh të dënuarit dërgohen në institucione mjekësore 
me vetura që janë në pronësi private të përfaqësuesve të shërbimit të burgut).

I ngjashëm është rasti edhe me mungesën e mjekut specialist psikiatër në institucione, 
për shkak të së cilës personat në rast nevoje transferohen në psikiatri lokale, gjë që rrit harx-
himet fi nanciare të institucioneve dhe njëkohësisht kujdesi psikiatrik i ofruar vihet në pozitë 
për të përshkruar terapi medikamentoze. 

Ambulancat në institucione zakonisht përbëhen nga një zyrë e mjekut amë dhe një 
dhomë për kontrolle, të cilat janë të pajisura me pajisje bazë, dollap adekuat për ilaçe, shtrat 
mjekësor, matës të presionit të gjakut, matës të sheqerit në gjak, ndërsa vetëm disa institu-
cione kanë aparate EKG funksionale, defi brilatorë, bombola oksigjeni dhe maska etj., por më 
së shpeshti pajisjet me të cilat disponojnë ambulancat e burgjeve janë të konsumuara ose jo 
funksionale. Burgu Shkup, INK “Idrizova”, INK Shtip, Burgu i Kumanovës dhe IEK Tetovë kanë 
edhe ordinanca stomatologjike të pajisura mirë, por ato nuk janë gjithandej në funksion për 
shkak të mungesës së stafi t stomatologjik në institucion.

Në pjesën e shkeljes së të drejtave nga kujdesi shëndetësor, Avokati i Popullit ka vepruar 
edhe në disa raste të inicuara nga persona të dënuar për shkak të pamundësisë për të caktuar 
termin për kontrolle specialistike ose intervenime kirurgjike në Institucion Publik Shëndetësor 
(IPSH) Klinikën e Kirurgjisë Digjestive - Shkup. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit këtyre 
personave ju janë caktuar termine për kontrolle specialistike, ndërsa tek dy persona është 
kryer intervenim adekuat kirurgjik pranë IPSH Klinikës për Kirurgji Digjestive - Shkup.

Në të gjithë njëmbëdhjetë institucionet ndëshkuese - korrektuese, duke pasur  parasysh 
standardin minimal të vendosur nga Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës, si dhe 
standardin e vendosur nga rregullativa juridike e brendshme, kapaciteti real i akomodimit 
është për 1947 persona personat të dënuar, ndërsa gjatë vizitave (të realizuara në gusht) të 
institucioneve janë gjetur gjithsej 2058 persona të dënuar.

Kapaciteti real akomodues në institucione, përkundër gjendjes aktuale me numrin e të 
dënuarve, pa diskutim tregon se institucionet ndëshkuese - korrektuese sërish po përballen 
me gjendje të mbipopullimit (p.sh. në INK “Idrizova” kapaciteti është për 900 persona, ndërsa 
gjatë vizitës janë gjetur 1102, pastaj në institucionin ndëshkues-korrektues Shtip kapaciteti 
është për 160 persona, ndërsa ishin akomoduar 227 persona), që është veçanërisht e theksuar 
në institucionet e tipit të mbyllur, si dhe në seksionet e mbyllura të institucioneve.

Duke pasur parasysh se në institucione dhe seksione të këtij lloji  akomodohen persona 
të dënuar të cilëve ju është shqiptuar dënim me burg për kohë më të gjatë, si dhe persona të 
dënuar me shkallë më të lartë të rrezikshmërisë, rrjedhimisht rritet rreziku i kërcënimeve dhe 
dhunës mes të dënuarve, gjë që njëkohësisht shkakton pasoja ndaj sigurisë së përgjithshme 
në institucione. Mandej,  mbipopullimi në seksionet e mbyllura të institucioneve ndëshkuese - 
korrektuese pamundëson akomodimin e duhur të personave të dënuar, në bazë të vlerësimit 
të  rrezikshmërisë dhe nevojave individuale.

Ky konstatim buron nga fakti se në vitin raportues ka pasur edhe ankesa nga persona të 
dënuar dhe të paraburgosur që ankoheshin për situata konfl ikti ndërmjet personave të dënuar/
paraburgosur, gjë që ka ndikuar në sigurinë e tyre. Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, 
Avokati i Popullit kërkoi nga institucionet që të shqyrtojnë të gjitha situatat e tilla dhe atje ku 
ekziston rrezik real për sigurinë, të gjejnë zgjidhje duke i zhvendosur në ambiente tjera. Për 
të gjitha procedurat e përmendura, nga ana e drejtorisë së institucioneve është vepruar sipas 
sugjerimeve të Avokatit të Popullit dhe ata persona janë transferuar në ambient tjetër adekuat 
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brenda të njëjtit institucion.
Avokati i Popullit ka vepruar sipas parashtresës së parashtruar nga një person i parabur-

gosur, meqenëse gjyqtari kompetent nuk e ka lejuar që të marr pjesë në varrimin e prindit të 
ndjerë. Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresës së përmendur, i dërgoi rekomandim 
Gjykatës Themelore Penale Shkup që në të ardhmen kur vendoset për raste të njëjta apo të 
ngjashme, të merren parasysh të gjitha rrethanat, si dhe interesat e palëve, veçanërisht në 
lidhje me respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Gjithashtu, gjatë vendosjes, 
të merret parasysh praktika e brendshme e veprimit tanimë e vendosur, sipas së cilës gjyqtari 
kompetent miraton pjesëmarrjen në rast vdekjeje të ndonjë anëtari të familjes së ngushtë të 
personit të paraburgosur.

Përveç institucioneve ndëshkuese-korrektuese, Avokati i Popullit ka ndjekur gjendjen 
edhe në institucionet edukuese-korrektuese. Gjatë periudhës raportuese është vizituar institu-
cioni edukues-korrektues Tetovë, ku janë akomoduar fëmijët e gjinisë mashkullore të dërguar 
për t’iu nënshtruar masës edukuese-korrektuese. Me qëllim të shqyrtimit të situatës me fëmijët 
vajza të dërguara për vuajtjen e masës edukuese-korrektuese, që janë akomoduar në institu-
cionin edukues-korrektues për fëmijë vajza në INK “Idrizova”, Avokati i Popullit gjatë vizitës së 
tij në këtë institucion konstatoi se këto vajza janë në kontakt të drejtpërdrejt me të dënuarat 
të moshës madhore që vuajnë dënim me burg. Me qëllim të tejkalimit të kësaj situate, e cila 
mund të ndikojë negativisht tek fëmijët dhe të pengoj realizimin e procesit të riedukimit të 
tyre, si dhe faktit që dispozitat ligjore nuk lejojnë përzierje të të dënuarave madhore me ato 
minore, Avokati i Popullit menjëherë ju sugjeroi personave përgjegjës në institucion që të gje-
jnë zgjidhje për transferimin e fëmijëve femra në një institucion tjetër adekuat që i plotëson 
kriteret ligjore për realizimin të suksesshëm të procesit të riedukimit ose në ndonjë pjesë të 
institucionit ku do të jenë të izoluara nga kontakti me të dënuarat madhore, me çka fëmijët 
femra janë transferuar në një pjesë të veçantë të izoluar të institucionit edukues-korrektues 
për femra në INK “Idrizova”. 

Por megjithatë, Avokati i popullit konsideron se Enti Ndëshkues-korrektues Idrizovë nuk 
është Institucion adekuat për akomodimin e fëmijëve, për arsye se nuk ka kushte për reali-
zimin e qëllimit themelor të dërgimit për vuajtjen e masës edukativo-korrektuese, ndërkaq 
ky është riedukimi i tyre, i cili arrihet me metoda përkatëse për punë edukative me fëmijën, 
kushte për arsimimin dhe edukimin e detyrueshëm, kushte për përvetësimin dhe zhvillimin e 
shprehive pozitive, kushte për shfrytëzimin në mënyrë aktive të kohës së lirë dhe ngjashëm, 
për të cilën  sugjeron nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për transferimin e fëmijëve femra të 
dërguara për vuajtjen e masës edukativo-korrektuese në institucion tjetër përkatës, i cili do të 
plotësojë kriteret ligjore për zbatimin me sukses të procesit të riedukimit, që paraqet qëllimin 
themelor të dërgimit në ent edukativo-korrektues.

Pavarësisht se në periudhën raportuese nuk është parashtruar asnjë parashtresë për 
mungesë të procesit arsimor, duke pasur parasysh rëndësinë e arsimimit të personave të 
dënuar dhe të paraburgosur, e veçanërisht fëmijëve, Avokati i Popullit gjatë vizitave në institu-
cione ka kontrolluar nivelin e realizimit të procesit arsimor, me çka vërejti se në institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe në institucionet edukuese-korrektuese në Republikë, proces for-
mal edukues pothuajse nuk ekziston. Disa institucione, nëpërmjet Drejtorisë për Ekzekutimin 
e Sanksioneve, procesin edukativo-arsimor e sigurojnë në bashkëpunim me Programin e 
Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe shkollat 
lokale, ndërsa në disa institucione organizohen trajnime dhe kurse për përvetësimin e zanat-
eve në profesione dhe fusha të ndryshme (p.sh. përpunim druri, saldator, kuzhinier, bukëp-
jekës, kopshtar, berber etj.), për të cilat ndjekësit e trajnimeve marrin diploma përkatëse. 
Megjithatë, Avokati i Popullit konsideron se kjo mënyrë e edukimit të individëve nuk është e 
mjaftueshme, sidomos për shkak se është e përkohshme dhe pa vazhdimësi, prandaj institu-
cioneve kompetente ju rekomandon tejkalim të situatës.

Edhe këtë vit nuk munguan parashtresat për shkak të pakënaqësisë me procedurën para 
organeve gjyqësore, shfrytëzimin e favoreve, ndërprerjen e dënimit dhe transferim në ndon-
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jë institucion tjetër ndëshkues-korrektues. Në raste të këtilla, parashtruesit e parashtresave, 
Avokati i Popullit i informonte dhe i përkujtonte se kërkesat nuk janë në kompetenca ligjore për 
veprim të institucionit dhe njëkohësisht ju dërgonte këshilla juridike për mënyrën e zhvillimit 
të procedurës për përmbushjen e këtyre kërkesave.

• Nuk respektohet plotësisht zgjidhja lig-
jore për angazhimin e personelit mjekë-
sor nga rrjeti publik shëndetësor në in-
stitucionet ndëshkuese-korrektuese, për 
çka institucionet përballen me mungesë 
serioze të personelit adekuat mjekësor 
i cili duhet angazhuar nga rrjeti publik 
shëndetësor, gjë që rezulton me përku-
jdes joadekuat mjekësor për të dënuarit 
dhe të paraburgosurit në institucione.

• Ambulancat e burgjeve përballen me 
mungesë të pajisjeve adekuate mjekë-
sore.

• Institucionet shpesh përballen me mung-
esë të barnave që janë në listën pozitive 
të barnave.

• Akomodimi i fëmijëve femra të dërguara 
për vuajtjen e masës edukativo-korrek-
tuese në ENK Idrizovë është jopërkatës.

• Zbatimi i procesit adekuat edukativo-
arsimor në institucionet ndëshkuese-
korrektuese nuk është në nivel të 
kënaqshëm, si nga këndvështrimi i 
sigurimit të kushteve të përshtatshme 
hapësinore, materiale dhe personeli, 
ashtu edhe nga këndvështrimi i vazhdi-
mësisë dhe konsistencës së proceseve 
tashmë të inkorporuara në edukimin 
formal dhe joformal. 

• Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria për 
Ekzekutimin e Sanksioneve dhe person-
at përgjegjës në institucione, në koor-
dinim të ndërsjellë duhet të mundëso-
jnë zbatim konsekuent të dispozitave të 
Ligjit të Ekzekutimit të Sanksioneve, me 
çka në çdo institucion duhet të caktojnë 
staf mjekësor minimal të nevojshëm, që 
është i patjetërsueshëm për plotësimin 
e nevojave të kujdesit shëndetësor.

• Ministria e Shëndetësisë në bashkë-
punim me Drejtorinë e Ekzekutimit të 
Sanksioneve të marrë përgjegjësinë për 
pajisjen e ambulancave të burgjeve me 
pajisje mjekësore adekuate funksionale.

• Ministria e Shëndetësisë në koordinim 
me Drejtorinë e Ekzekutimit të Sank-
sioneve të inkorporojë mekanizëm për 
parashikimin e sasisë së nevojshme të 
barnave ne institucione dhe pa pengesa 
t’i furnizojë me barna të gjitha insti-
tucionet ndëshkuese-korrektuese dhe 
edukuese-korrektuese pa përjashtim, 
me qëllim që t’i jepet fund praktikës 
që institucionet  të sigurojnë barna në 
mënyrë të pavarur.

• Të gjendet një zgjidhje për transferimin 
e fëmijëve femra të dërguara për vua-
jtjen e masës edukativo-korrektuese 
në institucion tjetër përkatës i cili do 
t’i plotësojë kushtet për realizimin me 
sukseks të procesit të riedukimit.

• Drejtoria e Ekzekutimit të Sanksioneve 
dhe Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, 
në bashkëpunim me personat 
përgjegjës në institucione të angazho-
hen më shumë me qëllim të ndërmar-
rjes së aktiviteteve dhe masave për 
sigurimin e kushteve hapësinore, mate-
riale dhe personeli si dhe për ruajtjen e 
vazhdimësisë së procesit arsimor.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Në fushën e marrëdhënieve pronësore-juridike gjatë vitit 2021 janë parashtruar gjithsej 
150 parashtresa, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve-
palëve gjatë procedurave të denacionalizimit. Në krahasim  me vitin 2020 kur janë parashtruar 
134 parashtresa, kjo është një rritje e lehtë e numrin të përgjithshëm të parashtresave të par-
ashtruara.

Sa i përket denacionalizimit, nga ana e qytetarëve u kërkua intervenim në 45 raste, 
ndërsa veprimi sipas parashtresave vërtetoi se edhe në këtë vit raportues ka vazhduar praktika 
që komisionet e denacionalizimit të mos ndërmarrin veprime për ekzekutimin e vendimeve të 
Gjykatës Administrative apo Gjykatës së Lartë Administrative, gjegjësisht të miratojnë akt të 
ri në përputhje me kuptimin juridik të pohuar dhe sugjerimeve të dhëna sipas aktgjykimeve. 
Në këtë drejtim, Avokati i Popullit, në përputhje me kompetencat e tij, disa herë ju sugjeroi 
komisioneve të denacionalizimit që të veprojnë sipas aktgjykimeve të gjykatave administrative.

Në disa raste, Avokati i Popullit konstatoi progres të caktuar në sigurimin e provave 
sipas detyrës zyrtare nga ana e disa komisioneve për denacionalizim. Megjithatë, veprimet për 
përditësimin e procedurës për dorëzimin e shkresave për raste të caktuara të denacionalizimit 
janë ndërmarrë vetëm pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Përndryshe, në vitin raportues, 
nga disa komisione të caktuara për denacionalizim pranë Ministrisë së Financave ështe vëre-
jtur vonesë në punën e komisioneve, për shkak të gjendjes së përgjithshme të njohur me 
COVID-19, e cila veçanërisht erdhi në shprehje tek puna e Komisionit për Vendimmarrje sipas 
Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Karposhit.

Nga ana tjetër, veprimi sipas parashtresave në lidhje me privatizimin e tokës ndërtimore 
(gjithsej 39 parashtresa), tregoi se procesi i privatizimit të tokës ndërtimore edhe më tutje 
zhvillohet me vështirësi dhe rrallë për ndonjë qytetar në vitin 2021 ishte marrë ndonjë vendim 
pozitiv. Mandej në të gjitha lëndët dhe në këtë vit raportues vërehet veprim joefi kas i Zyrës së 
Marrëdhënieve Pronësore-Juridike dhe njësive të saj organizative gjatë sigurimit të dëshmive 
dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare. Prandaj, nga ana e Avokatit të Popullit është interve-
nuar në raste të caktuara me qëllim që nga organe tjera të sigurohen dëshmi dhe të dhëna 
për lëndët në fushën e privatizimit të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore. Arsyeja bazike 
e  situatës së tillë është se disa seksione të Zyrës për Çështje Pronësore- Juridike nuk janë të 
ekipuara me kuadro ndërsa në mënyrë plotësuese ndikoi edhe gjendja me COVID-19.

 Sa i përket parashtresave për realizimin e të drejtave të qytetarëve pranë Agjensionit 
për Kadastër të Patundshmërive, për të cilat janë parashtruar 29 parashtresa dhe këtë vit ra-
portues shumica e parashtresave kanë të bëjnë me regjistrimin e ndryshimeve në Kadastrën 
për Patundshmëri. Në këtë kontekst, nga disa parashtresa të qytetarëve vërehet mosveprim 
i Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive sipas aktvendimeve gjyqësore të Gjykatës Ad-
ministrative dhe Gjykatës së Lartë Administrative, si dhe dorëzim të shkresave të lëndëve me 
vonesë tek Gjykata Administrative dhe anasjelltas. Në këtë drejtim edhe në këtë vit raportues 
ka vazhduar praktika që Kadastra të veprojë sipas aktgjykimeve të Gjykatës Administrative dhe 
Gjykatës së Lartë Administrative, pra përsëri të lëshojë vërtetime me përmbajtje të njëjtë të 
atyre të anuluara më parë.

MARRËDHËNIET PRONËSORE - JURIDIKE
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• Në vitin 2021, pjesa më e madhe e para-
shtresave në fushën e marrëdhënieve 
pronësore-juridike ishin për denaciona-
lizim, proces ky që tanimë zgjatë mbi 
njëzet vite. Procesi i privatizimit të tokës 
ndërtimore në pronësi shtetërore zhvil-
lohet me shumë vështirësi dhe për pak 
qytetarë është vendosur pozitivisht. 
Gjendja e mungesës së ekipimit me 
personel të disa seksioneve të Drejtorisë 
së Çështjeve Pronësore-Juridike pranë 
Ministrisë së Financave edhe më tutje 
vazhdon.

• Gjatë vitit 2021, komisionet për dena-
cionalizim kanë vazhduar me praktikën 
e mosndërmarrjes së veprimeve për 
ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës 
Administrative apo Gjykatës së Lartë Ad-
ministrative, përkatësisht të miratimit të 
akteve të reja në përputhje me të kup-
tuarën juridike të pohuar të dhëna sipas 
aktgjykimeve.

• Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive 
edhe më tutje vazhdon të mos ndërmarrë 
veprime për zbatimin e plotë të vendi-
meve të Gjykatës Administrative dhe 
Gjykatës së Lartë Administrative.

• Drejtoria për Çështje Pronësore-Juri-
dike, si dhe njësitë e saja organizative 
duhet të përditësojnë procedurën për 
sigurimin e provave dhe të dhënave 
nga organe të tjera gjatë procedurës 
së privatizimit të tokës ndërtimore në 
pronësi shtetërore.

• Komisionet për denacionalizim duhet të 
ndërmarrin veprime për ekzekutimin e 
aktgjykimeve të Gjykatës Administra-
tive ose Gjykatës së Lartë Administra-
tive, përkatësisht të miratojnë akt të 
ri në përputhje me kuptimin juridik të 
pohuar, të dhëna sipas aktgjykimeve.

• Agjencia për Kadastrën e Patundsh-
mërive duhet të ndërmarrë veprime 
për veprim të shpejtë, efi kas dhe të 
plotë sipas aktvendimeve gjyqësore të 
Gjykatës Administrative dhe Gjykatës 
së Lartë Administrative, si dhe të dër-
gojë me kohë shkresat e lëndëve tek 
Gjykata Administrative dhe anasjelltas.

Gjatë vitit 2021, në fushën e autorizimeve policore janë regjistruar gjithsej 117 parash-
tresa, 10% më pak se në vitin paraprak, kur ishin regjistruar 130 ankesa.

Edhe në këtë vit raportues si dhe në atë paraprak, qytetarët janë ankuar për mosmarrje të 
masave sipas kallëzimeve penale dhe ankesave të tjera (42), masa të pamjaftueshme të marra 
nga policia për zbulimin dhe kapjen e autorëve të veprave penale, mes të cilave edhe zbulimi 
i vrasjeve dhe vjedhjeve të rënda (12), për mosdhënie të ndihmës nga policia dhe mbrojtje të 
qytetarëve (12), si dhe sekuestrim të pabazë dhe kthim të gjësendeve në procedurë policore 
(11). Disa parashtresa (15) kanë të bëjnë me heqjen e lirisë në mënyrë të kundërligjshme ose 
të pa bazë, arrestim të pabazë dhe ftesë dhe mbajtje të pa bazë në stacion policor, shkelje të 
të drejtave në procedurë kundërvajtëse (9) dhe parashtresa në të cilat qytetarët kanë kërkuar 
vetëm këshilla juridike (8).

AUTORIZIMET POLICORE

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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Avokati i Popullit si rast specifi k veçoi moszbulimin e autorit të vrasjes së një 29-vjeçari, 
që ndodhi në një lokal në fshatin Batincë - Shkup, në korrik të vitit 2020. Ndonëse vrasja kishte 
ndodhur në prani të shumë njerëzve, kishte pasur një numër të madh dëshmitarësh okularë të 
ngjarjes si dhe janë shqyrtuar video incizimet e kamerave, por policia nuk i ka dhënë kurrfarë 
informacioni babait, gjegjësisht familjes së të vrarit dhe ende nuk e ka zbuluar autorin.

Kabineti i ministrit të punëve të brendshme si dhe Seksioni i Kontrollit të Brendshëm, 
Standarde Profesionale dhe Hetime Penale të cilëve fi llimisht ju drejtua Avokati i Popullit, nuk 
iu përgjigjën në mënyrë thelbësore dhe adekuate kërkesave dhe sugjerimeve të tij, në pajtim 
me seriozitetin dhe peshën e veprës së kryer penale. Konkretisht, në rastin konkret, Avokati i 
Popullit institucioneve kompetente ju theksoi se e drejta e prindit për t’u informuar dhe njohur 
me rrethanat, arsyet dhe autorin e vrasjes së djalit të tij është e pacenueshme. Lidhur me këtë 
rast, Prokuroria Publike ende nuk i ka vërtetuar të gjitha rrethanat lidhur me vrasjen dhe deri 
në momentin e përgatitjes të këtij raporti ende nuk ka miratuar aktvendim prokurorial publik.

Disa qytetarë në parashtresa janë ankuar për autorë të pazbuluar të vjedhjeve të rënda 
të kryera në shtëpitë e tyre, vende publike dhe transport publik në Shkup, në mes të ditës. 
Ankesat kanë të bëjnë me moszbulimin e autorëve të vjedhjeve nga ana e policisë, veçanërisht 
në rajonin e stacioneve policore Bit Pazar, Çair, Gazi Babë, Gjorçe Petrov e të tjera.

Qytetarët në parashtresat e tyre sugjeruan se policia i njeh autorët, por qëllimisht nuk 
i zbulon, sepse bashkëpunon me ta, që janë akuza të rënda, të cilat Avokati i Popullit nuk ka 
mekanizma për t’i vërtetuar, por për këtë arsye sugjeron dhe kërkon një qasje të drejtë dhe 
serioze të policisë për zbulimin e autorëve të këtyre veprave penale. 

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit gjatë veprimit të tij vazhdimisht ju sugjeroi organ-
eve të ndjekjes se duhet të bërë përpjekje dhe të ndërmerren më shumë masa dhe veprime 
plotësuese për identifi kimin e autorëve të veprave të rënda penale. Në sugjerimet e tij, Avokati 
i Popullit përkujtoi se funksioni themelor i policisë është mbrojtja dhe respektimi i lirive dhe 
të drejtave themelore të njeriut dhe qytetarit të garantuara me Kushtetutë, mbrojtja e rendit 
juridik, parandalimi dhe zbulimi i veprave penale, marrja e masave për ndjekjen e kryerësve 
të këtyre veprave penale si dhe ruajtja e rendit dhe qetësisë publike në shoqëri, në pajtim me 
nenin 3 të Ligjit për Polici.

Ankesa për veprim joadekuat dhe të pamjaftueshëm nga zyrtarët e policisë sipas rasteve 
të denoncuara për ngacmime dhe kërcënimeve të bëra nga ndonjë person apo familjar, konf-
likte ndërmjet individëve, konfl ikte dhe grindje familjare, prishje të rendit dhe qetësisë publike, 
etj. edhe këtë vit raportues janë regjistruar.  Duke vepruar sipas këtyre parashtresave, Avokati 
i Popullit konstatoi se kallëzimet e qytetarëve fi gurojnë në regjistrin e evidentimit të ngjarjeve 
ditore në stacionet policore dhe sipas tyre policia zakonisht të paraqiturit i paralajmëron vetëm 
me shkrim apo me gojë. Prandaj, Avokati i Popullit prej vitesh rekomandon që autoritetet poli-
core të hetojnë paraqitjet në mënyrë më efi kase, më të plotë dhe substanciale dhe të veprojnë 
në përputhje me to, duke ndërmarrë masa dhe veprime plotësuese, në mënyrë që të mbrohen 
të drejtat e parashtruesve.

Megjithatë, në vitin raportues Avokati i Popullit ka vërejtur përmirësim të punës së zyr-
tarëve policorë ndaj kallëzimeve të qytetarëve. Në disa nga kallëzimet që përmbanin prova të 
mjaftueshme, ata nga policia janë dërguar tek prokuroritë themelore publike për veprime dhe 
vendimmarrje të mëtutjeshme, ndërsa për kallëzimet që sipas ligjit nuk kanë bazë për fi llimin 
e procedurës sipas detyrës zyrtare, qytetarët me kohë njoftohen se mund të paraqesin padi 
penale private pranë gjykatës kompetente.

Në sferën e autorizimeve policore, Avokati i Popullit si karakteristike veçoi  edhe parash-
tresat e parashtruara nga pjesëmarrësit në protesta, të cilat sugjeronin se disa policë që kujde-
seshin për sigurinë e protestave janë sjellë në mënyrë të kundërligjshme dhe joprofesionale.

Rasti i parë ka të bëjë me protestën e mbajtur më 26.02.2021 në Shkup (në lidhje me ras-
tin e njohur “Monstra”), për të cilin rast ka vepruar me vetiniciativë, por në mënyrë plotësuese 
edhe sipas parashtresës së organizatorit të protestave. Ndërsa rasti tjetër ka të bëjë me pro-
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testën e partisë politike VMRO-DPMNE, ku një pjesëmarrës në protestë është ankuar se në 
mënyrë të kundërligjshme është privuar nga liria nga zyrtarët policor. Në të dyja rastet Avokati 
i Popullit konstatoi sjellje joprofesionale dhe të kundërligjshme të zyrtarëve policor, për çka 
kërkoi nga Sektori i Kontrollit të Brendshëm zbulimin e tyre dhe fi llimin e procedurës disiplinore 
ndaj këtyre policëve. Për rastin e parë, Avokati i Popullit u informua se nuk do të inicohet pro-
cedurë disiplinore me arsyetimin se “zyrtarët policorë nuk njihen nga videot që kanë në dis-
pozicion”. Nga përgjigja, Avokati i Popullit vlerësoi se Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka 
vullnet për të zbuluar policët që janë sjellë në mënyrë joprofesionale. Ndërsa për rastin e dytë 
Avokati i Popullit u njoftua se ndaj një zyrtari policor do të zhvillohet procedurë disiplinore për 
shkelje të rëndë të rendit dhe disiplinës në punë dhe njëkohësisht për këtë rast Seksioni ka 
njoftuar  Prokurorinë Themelore Publike, për përgjegjësi të mundshme penale. 

Si karakteristikë për vitin 2021 Avokati i Popullit veçoi edhe parashtresat e qytetarëve që 
i referohen punës së policisë së trafi kut. Avokati i Popullit gjatë shqyrtimit dhe analizës së kë-
tyre parashtresave konstatoi se shpeshherë policia e trafi kut në kontakt me qytetarët, gjegjë-
sisht gjatë ndalimit dhe kontrollit të drejtuesve të mjeteve, sillet në mënyrë joprofesionale dhe 
jokorrekte, për çka është kërkuar nga Seksioni për Kontroll të Brendshëm dhe Standarde Pro-
fesionale, të hetohen seriozisht pretendimet e tilla të qytetarëve dhe të inicohet procedurë për 
përgjegjësi, për faktin se jo vetëm që bëhet fjalë për mosrespektim të të drejtave dhe dinjitetit 
të qytetarëve nga ana e policisë së trafi kut, por edhe për reputacionin e punës së policisë në 
përgjithësi.

Në këtë kontekst, Avokati i Popullit sugjeroi se sipas akteve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, zyrtarët policorë gjatë kontakteve me qytetarët janë të obliguar të veprojnë në 
mënyrë humane dhe të respektojnë dinjitetin, reputacionin dhe nderin e personave, si dhe liritë 
dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit dhe të identifi kohen me kërkesë të qytetarëve, 
në mënyrë që të dinë se me cilin zyrtarë policorë janë në kontakt.

Në shumë raste, Seksioni për Kontroll të Brendshëm në procedurat për vërtetimin 
e përgjegjësisë së zyrtarëve policorë solidarizohet dhe mban anën e policisë, nuk vlerëson 
mjaftueshëm pretendimet e ankesave të qytetarëve, nuk i përfshin ata në procedurë dhe nuk 
respekton mjaftueshëm konstatimet dhe sugjerimet e Avokatit të Popullit.

Në lidhje me shkeljen e të drejtave në procedurë kundërvajtëse edhe më tutje dominojnë 
ankesat në të cilat qytetarët ankohen për tërë procedurën kundërvajtëse që zhvillohet pranë 
organit kundërvajtës, ku shprehin pakënaqësi për dënimet, të cilat sipas tyre shqiptohen pa e 
verifi kuar gjendjen faktike në mënyrë të plotë dhe të saktë.

Aktvendimet sillen pa dëgjuar personat për të cilët zhvillohet procedura dhe pa pasur 
mundësi të deklarohen në lidhje me atë.

Gjatë veprimit, Avokati i Popullit ka intervenuar vetëm në pjesën e dorëzimit të rregullt 
të ftesës për dëgjim, ndërsa mandej organi kundërvajtës ju mundësonte qytetarëve që të 
deklarohen dhe i dëgjonte në seancë, por megjithatë pretendimet e tyre nuk u vërtetuan dhe u 
konstatua veprim i drejt i organit gjatë zhvillimit të procedurës konform Ligjit të Kundërvajtjes.

Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me policinë është me rëndësi të veçantë, duke pasur 
parasysh se është organ i shtetit që në kontakt me qytetarët ka autorizime ligjore të për-
dorë mjete detyrimi që mund të rrezikojnë dhe cenojnë rëndë të drejtat themelore të njeriut. 
Prandaj, bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me policinë është obligim ligjor dhe duhet të jetë i 
përditshëm, thelbësor dhe i pashmangshëm, me qëllim të mbrojtjes dhe promovimit adekuat të 
të drejtave dhe lirive të njeriut në procedura policore. Në këtë drejtim, bashkëpunimi i Avokatit 
të Popullit si mekanizëm për kontroll të jashtme ndaj punës së zyrtarëve policorë me Seksionin 
e Kontrollit të Brendshëm i cili kryen kontrollin e brendshëm është i një rëndësie të veçantë, 
me çka hetimet dhe bashkëpunimi realisht mund të kontribuojnë në ndëshkimin, edukimin dhe 
përmirësimin e punës së policisë në raport me qytetarët, që është përcaktim i çdo shoqërie 
demokratike.
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• Zyrtarët policorë në kontakt me 
qytetarët në raste të caktuara, sillen në 
mënyrë joprofesionale dhe të pahijshme, 
në kundërshtim me aktet e Ministrisë 
së Punëve të Brendshme të cilat për-
caktojnë qartë se policia në kontakt me 
qytetarët është e detyruar të veprojë në 
mënyrë njerëzore dhe të respektojë din-
jitetin, reputacionin dhe nderin e person-
ave si dhe liritë dhe të drejtat themelore 
të njeriut dhe qytetarit.

• Policia nuk është mjaft efi kase dhe nuk 
është mjaftueshëm e angazhuar në zbu-
limin e autorëve të veprave penale që 
kanë të bëjnë me vjedhje të ndryshme, 
veçanërisht në rajonin e Shkupit.

• Seksioni për kontroll të brendshëm në 
procedurat për vërtetimin e përgjegjë-
sisë së zyrtarëve policorë nuk i respe-
kton sa duhet konstatimet dhe sug-
jerimet e Avokatit të Popullit, ankesat e 
qytetarëve i vlerëson me mosbesim dhe 
solidaritet dhe janë të prirur vetëm ndaj 
deklaratave të zyrtarëve policorë, gjë 
që shpesh rezulton me mosndëshkim të 
zyrtarëve policorë që janë të përfshirë 
në ndonjë rast/procedurë të caktuar.

• Zyrtarët policorë gjatë kontakteve me 
qytetarët, të sillen në mënyrë profe-
sionale dhe korrekte, konform akteve 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
të cilat përcaktojnë qartë se policia në 
kontakt me qytetarët është e detyruar 
të veprojë në mënyrë njerëzore dhe të 
respektojë dinjitetin, reputacionin dhe 
nderin e personave, si dhe liritë dhe 
të drejtat themelore të njeriut dhe të 
qytetarit.

• Policia duhet të tregojë një qasje më 
serioze për zbulimin e autorëve të ve-
prave penale.

• Seksioni për kontroll të brendshëm në 
procedurat e verifi kimit të përgjegjë-
sisë së zyrtarëve policorë duhet t’i 
respektojë konstatimet dhe sugjerimet 
e Avokatit të Popullit dhe të vlerësojë 
në mënyrë të barabartë deklaratat e 
qytetarëve dhe të zyrtarëve policorë 
dhe të mos tregojë qëndrim solidar dhe 
mbrojtës ndaj policëve.

Trendi shumëvjeçar i rënies së numrit të parashtresave të parashtruara në fushën e fi -
nancave, ka vazhduar në mënyrë të pakonsiderueshme edhe në vitin raportues. Gjegjësisht, 
në vitin 2021 janë dorëzuar gjithsej 111 parashtresa, krahasuar me vitin 2020 kur numri i par-
ashtresave në këtë fushë ka qenë 117. Arsyeja kryesore për një dukuri të tillë, ndër të tjera, 
rezulton të jetë se në këtë periudhë kohore në masë më të vogël janë realizuar procedurat e 
arkëtimit të detyrueshëm për borxhe të papaguara, të ardhura të tjera publike dhe gjoba në 
të holla, përkatësisht gjobave dhe shpenzimeve të shqiptuara në procedura gjyqësore, penale 
dhe administrative në favor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga Drejtoria për të Ard-
hura Publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat, si pasojë e pandemisë së shpallur me përhapjen e 
virusit COVID-19.

Pjesa më e madhe e parashtresave të parashtruara kanë të bëjnë me verifi kimin dhe 
pagimin e taksës radiodifuzive (40), dhënien e kartelës për blerje të produkteve maqedonase 
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dhe shërbimeve, kupon për turizëm ose ndihmë fi nanciare (32), verifi kimin dhe arkëtimin e 
taksave (20) dhe bankat dhe institucionet e tjera fi nanciare (9).

Mandej edhe pse taksa radiodifuzive është hequr nga shtatori i vitit 2017, Avokati i Popul-
lit në suaza të veprimit sipas lëndëve për disa qytetarë, sërish konstaton shkelje të të drejtave 
të tyre, meqenëse përveç se në mënyrë të pajustifi kueshme ishin regjistruar në regjistrin e 
taksapaguesve për pagimin e saj, nga Zyra për të Ardhura Publike për borxhin e regjistruar 
mbi atë bazë, zhvillohej procedurë për arkëtim të detyruar, konform vendimeve individuale që 
i referoheshin periudhës së pagesës së saj.

Situata e këtillë rezulton edhe për faktin se me vite të tëra organet dhe institucionet 
kompetente nuk kanë ndërmarrë veprime në përputhje me rekomandimet e përgjithshme të 
Avokatit të Popullit të dhëna në raportet vjetore, për vërtetimin e përgjegjësisë për gjendjen 
me numrin e madh të regjistrimeve të pabaza individuale në Regjistrin e taksapaguesve për 
taksë radiodifuzive dhe për mosmiratimin e vendimeve nga ana e udhëheqjes së RTM-së për 
shlyerjen e borxheve të evidentuar në mënyrë të pajustifi kueshme për taksë radiodifuzive.

Rrjedhimisht, nga analiza e punës me lëndë është evidente mungesa e çfarëdo lloj 
bashkëpunimi dhe shkëmbimi të informatave me kohë dhe të dhënave sipas detyrës zyrtare, 
që rezultojnë nga përditësimi/ndryshimi i Regjistrit të taksapaguesve për pagesë të taksës 
radiodifuzive ndërmjet NP Radio Televizionit të Maqedonisë dhe Drejtorisë së të Ardhurave 
Publike. Mandej, sipas kërkesave të qytetarëve drejtuar drejtpërdrejt këtyre institucioneve, pa 
ndërhyrjen e Avokatit të Popullit, ata nuk veprojnë fare sipas detyrës zyrtare për të vërtetuar 
nëse kanë bazë apo jo. Në atë segment është fakt i padiskutueshëm se gjatë procedurave të 
tilla Drejtoria e të Ardhurave Publike, nuk kujdeset për zbatimin konsekuent të dispozitave për 
mbrojtjen e reputacionit dhe dinjitetit të tatimpaguesve dhe për kufi zimin/përjashtimin nga 
ekzekutimi, kështu që disa qytetarëve, për shkak të bllokimit të llogarive të transaksionit, ju 
rrezikohet ekzistenca dhe për një periudhë më të gjatë kohore, mbeten pa asnjë të ardhur, 
si dhe në mënyrë plotësuese janë të ekspozuar për pagimin e taksave bankare për bllokim, 
gjegjësisht zhbllokim. Zgjidhja për tejkalim të përhershëm të situatave të këtilla me zbatimin 
e masës së verifi kuar “për mbrojtje të drejtave legjitime dhe interesave juridike të qytetarëve, 
nëpërmjet miratimit të ndryshimeve dhe plotësimeve të dispozitave të Ligjit për Procedurën 
Tatimore dhe Ligjit për Tatimin në Pronë”, nga Ministria e Financave, Qeveria dhe Kuvendi i Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut, thjesht është harruar.

Ndryshe, për dallim nga vitet paraprake, në vitin raportues, Drejtoria për të Ardhura Pub-
like Shkup, sipas kërkesave lëndore të Avokatit të Popullit, fare nuk vepron ose vepron pas 
kalimit të një periudhe më të gjatë kohore, përkatësisht pas dërgimit të kërkesave dhe sugjeri-
meve me shkrim në mënyrë plotësuese.

Kjo mënyrë e punës i referohet edhe Qytetit të Shkupit, që po ashtu, sipas kërkesave dhe 
intervenimeve të tjera të Avokatit të Popullit, përgjigjet formalisht vetëm pas urgjencave ose 
pas kërkesës për inspektim të jashtëzakonshëm nga Inspektorati Shtetëror Administrativ.

Ky qëndrim i papërgjegjshëm i Drejtorisë së të Ardhurave Publike dhe Qytetit të Shkupit 
është drejtpërdrejt në dëm të realizimit të të drejtave legjitime dhe interesave ligjore të 
qytetarëve, veçanërisht në raste kur bëhet fjalë për procedurat e arkëtimit të detyrueshëm 
nëpërmjet bllokimit të llogarive të transaksionit. 

Këtë vit raportues, në bazë të rrethanave për secilin rast individual, si dhe faktet dhe 
provat e bashkangjitura dhe të siguruara gjatë procedurës, Avokati i Popullit sërish konstaton 
shkelje të të drejtave të personave - pjesëmarrës në arsimin formal të mesëm ose të lartë 
(student/student të rregullt), të moshës 16 vjeçare por jo më i moshuar se 29 vjet, punëtorëve 
shëndetësorë, qytetarëve të cilët bëjnë pjesë në kategorinë “persona me të ardhura të ulëta” 
apo pensionistë, me pension mujor që nuk kalon 15 mijë denarë.

Konkretisht, vetëm për shkak të lëshimeve burokratike të shërbimeve, ato vihen në poz-
itë të pabarabartë, gjegjësisht diskriminohen sepse edhe pse i plotësojnë të gjitha kushtet për 
pajisje me kartë pagese për blerjen e produkteve maqedonase dhe shërbimeve, vauçer për 
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• Për shkak të arkëtimit të detyrueshëm 
të taksës radiodifuzive, borxhit të pap-
aguar tatimor, të hyrave tjera publike 
dhe gjobave në të holla, përkatësisht 
gjobave dhe shpenzimeve të shqiptuara 
në procedurë kontestimore, penale dhe 
administrative në favor të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, vetëm se nëpër-
mjet bllokimit të llogarive të transak-
sioneve në banka dhe konfi skimit të të 
gjitha mjeteve në të holla nga Drejtoria 
e të Ardhurave Publike, Qyteti i Shkupit 
dhe komunat, qytetarëve të caktuar ju 
rrezikojnë ekzistencën si personale ashtu 
edhe atë të familjeve të tyre.

• Pengohet puna e Avokatit të Popullit dhe 

• Në procedurat për arkëtim të 
detyrueshëm, Drejtoria e të Ardhurave 
Publike, Qyteti i Shkupit dhe komunat 
duhet t’i respektojnë parimet e prokla-
muara me Kushtetutë për mbrojtjen 
e lirive dhe të drejtave themelore të 
qytetarëve dhe nuk duhet që pa asnjë 
përjashtim qytetarëve t’ju konfi skojnë 
gjithë shumën e pagës, pensionit, 
shtesave, kompensimeve për mbrojtje 
sociale etj., ndërsa për tejkalimin siste-
matik të situatës së tillë, përfundimisht 
të miratohen ndryshimet dhe plotësi-
met adekuate të dispozitave të Ligjit 
për Procedurën Tatimore dhe Ligjit për 
tatimin në pronë.

turizëm vendor apo përkrahje fi nanciare, konform dispozitave të Rregullores me fuqi ligjore 
për përkrahje fi nanciare të qytetarëve dhe të punësuarve me të ardhura të ulëta, të rinjve 
dhe punëtorëve shëndetësorë, nëpërmjet dhënies së kartelës vendore për pagesë për blerjen 
e produkteve maqedonase dhe shërbimeve gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ose Ligjit për 
mbështetje fi nanciare të qytetarëve me të ardhura të ulëta, shfrytëzues të pensionit, shfrytë-
zues të së drejtës për siguri sociale për të moshuarit, të rinjtë, prindër të vetëm, fëmijë pa 
prindër dhe kujdes prindëror, artist, aktorë dhe persona tjerë që kryejnë aktivitet në kulturë, 
kineastët dhe artistët e estradës, megjithatë ato nuk i kanë marrë.

Për shkak të ndërmarrjes së veprimeve për eliminimin e shkeljeve të konstatuara në 
mënyrë që t’u sigurohet e drejta për marrjen e kartelës për pagesë, kupon për turizëm ose 
mbështetje fi nanciare, Avokati i Popullit i dorëzoi sugjerim përkatës Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe Zyra 
e Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë dorëzuar përgjigje formale, sipas 
sugjerimit, madje pas dy muajsh, në vend të afatit prej 30 ditësh. Në përgjigje thuhet se “me 
sugjerimin janë njoftuar zëvendëskryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut për çështje 
ekonomike, koordinim me resurset ekonomike dhe investimet, Ministria e Shëndetësisë, Drej-
toria e të Ardhurave Publike dhe organet/institucionet tjera të interesuara, për të vepruar në 
mënyrë adekuate dhe në mënyrë plotësuese ta njoftojnë Avokatin e Popullit”. Mirëpo, përveç 
këtij njoftimi, asnjë nga këta persona, organe apo institucione nuk i ka dorëzuar Avokatit të 
Popullit ndonjë njoftim për masat e ndërmarra për zbatimin e sugjerimit të dërguar dhe reali-
zimin e të drejtave të personave – parashrues të parashtresës.

Për shkak të pamundësimit së realizimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të parash-
truesve të parashtresës dhe pengimit të punës së tij, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut i është dorëzuar raport i veçantë, në kontekst të të cilit nga Sekretariati i Përgjithshëm 
ka marrë përgjigje se “Ky raport i është përcjellë Sektorit për çështje juridike – normative, 
për t’u futur në rend dite për shqyrtim në seancën e ardhshme të Qeverisë.” Mirëpo Avokati 
i Popullit nuk ka marrë përgjigje se vallë Qeveria ka vepruar në atë mënyrë, ndërsa është e 
padiskutueshme se ndërkohë janë mbajtur disa seanca qeveritare.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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pamundësohet realizimi i të drejtave 
të qytetarëve-parashtruesve të para-
shtresave nga Drejtoria për të Ardhura 
Publike Shkup dhe Qyteti i Shkupit sepse 
sipas kërkesave lëndore dhe inter-
venimeve tjera fare nuk veprojnë dhe 
përgjigjen formalisht, por vetëm në raste 
kur ju dërgohet në mënyrë plotësuese 
kërkesa me shkrim apo urgjenca.

• Nxënësit/studentët me kohë të plotë, 
që kanë të mbushur 16 vjeç, por jo më 
i moshuar se 29 vjeç, punëtorët shën-
detësorë, personat e tjerë që i përka-
sin kategorisë “persona me të ardhura 
të ulëta” ose pensionistë, me pension 
mujor që nuk kalon 15 mijë denarë, 
janë sjellë në pozitë të pabarabartë/ 
diskriminuese për shkak se edhe pse i 
plotësojnë të gjitha kushtet për mar-
rjen e kartës së pagesës e destinuar për 
blerjen e produkteve maqedonase dhe 
shërbimeve, vauçer për turizëm vendor 
ose mbështetje fi nanciare, në përputhje 
me dispozitat e Rregullores përkatëse, 
gjegjësisht Ligjit, megjithatë ato ende 
nuk i kanë marrë.

• Drejtoria e të Ardhurave Publike dhe 
Qyteti i Shkupit duhet të respektojnë 
pa kushte obligimin imperativ ligjor për 
të bashkëpunuar me Avokatin e Popul-
lit dhe ndaj kërkesave të tij t’i sigurojnë 
të gjitha shpjegimet, informacionet dhe 
dëshmitë për pretendimet në parashtre-
sa dhe të ndërmarrin masa për zbatimin 
e rekomandimeve dhe sugjerimeve të 
dhëna për mënyrën e mënjanimit të 
shkeljeve të konstatuara të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

• Kartela për pagesa e destinuar për bler-
je të produkteve dhe shërbimeve maqe-
donase, vauçer për turizëm vendor ose 
mbështetje fi nanciare, në përputhje 
me dispozitat e Rregullores përkatëse, 
gjegjësisht ligjit, duhet t’u sigurohet 
edhe personave që i plotësojnë të gjitha 
kushtet, në përputhje me dispozitat 
e rregullores përkatëse, përkatësisht 
ligjit.
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GJENDJET CIVILE

Gjatë vitit 2021, pranë Avokatit të Popullit janë regjistruar gjithsej 96 parashtresa në 
fushën e gjendjes civile, që krahasuar me vitin paraprak kur numri i parashtresave të parash-
truara ishte 63, është një rritje prej 52,3%. Rritja e numrit të parashtresave në këtë fushë 
është për shkak të vonesave gjatë dhënies së dokumenteve personale, ndërsa një pjesë është 
rezultat i aktualizimit të problemeve dhe afi rmimit të kompetencave të Avokatit të Popullit 
nëpërmjet mjeteve për informim publik.

Pjesa më e madhe e parashtresave kanë të bëjnë me kërkesat për pranim në shtetësi 
(26), më pas kërkesat për regjistrim në regjistrat amë, emrin personal dhe numrin e amë 
(25), kërkesat për marrjen e letërnjoftimit (15), ndryshimin e emrit personal (6), dhënien e 
dokumenteve të udhëtimit (9), si dhe nga disa parashtresa për realizimin e të drejtave të emi-
grantëve dhe të huajve, marrjen e patentë shoferit dhe targave. Në 11 raste qytetarët kërkuan 
vetëm këshilla juridike.

Është i padiskutueshëm konstatimi se në fushën e gjendjes civile është shënuar progres 
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në realizimin e të drejtave të qytetarëve, duke pasur parasysh se në 25 raste organet kompe-
tente kanë vepruar pozitivisht ndaj kërkesave dhe intervenimeve të Avokatit të Popullit.

Parashtresat që kanë të bëjnë me kërkesat për pranim në shtetësi të RMV, Avokati i Popul-
lit, krahas kërkesave, sugjerimeve dhe urgjencave të dërguara për realizimin e të drejtës për 
pranim në shtetësi, u takua edhe me ndihmës ministrin e Punëve të Brendshme nga Sektori i 
Çështjeve Civile dhe me drejtorin e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, ku u diskutua për raste 
individuale, por edhe për zbatimin e Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të Shtetësisë, të 
miratuar në fund të korrikut të vitit 2021.

Me ndryshimet e Ligjit të Shtetësi parashikohen kushte të reja lehtësuese për pranim në 
shtetësi për personat – shtetas të republikave tjera të ish-RSFJ-së dhe shtetas të ish-RSFJ-së, 
të cilët kanë jetuar në territorin e Republikës së Maqedonisë deri më 8 shtator të vitit 1991, 
d.m.th. deri ne shpalljen e pavarësisë. Ligji gjithashtu lehtëson kushtet për marrjen e shtetë-
sisë me natyralizim të mërgimtarëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe pasardhësve të 
tyre deri në gjeneratën e parë.

Avokati i Popullit i vlerëson pozitivisht ndryshimet në Ligjin e Shtetësisë, duke pasur 
parasysh se në vitet e kaluara në vazhdimësi ka kërkuar zgjidhje për pranim në shtetësi, veça-
nërisht për kategorinë e qytetarëve (kategoria historike) të cilët kanë jetuar në shtet më shumë 
se 30 vjet dhe kanë lidhje të forta dhe efektive në të, dhe për arsye të ndryshme kanë mbetur 
pa status të rregulluar të shtetësisë.

Duke pasur parasysh se e drejta e shtetësisë është e drejtë themelore e njeriut, e cila 
ndërlidhet me realizimin e një sërë të drejtave të tjera, Avokati i Popullit në vazhdimësi ndjekë 
zbatimin e Ligjit të Shtetësisë.

Nga puna me lëndë e Avokatit të Popullit dhe të dhënat e marra nga Ministria e Punëve të 
Brendshme, rezulton se zbatimi i ndryshimeve të ligjit nuk është në përputhje me dinamikën 
e pritur që duhet të zgjidhë statusin e shtetësisë së personave për të cilët kanë të bëjnë ndry-
shimet. Në bazë të nenit 7 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjin të Shtetësisë, në Sek-
sionin e çështjeve civile, në periudhën gusht-dhjetor të vitit 2021 janë dorëzuar 347 kërkesa 
për pranim në shtetësi, ndërsa pozitivisht janë zgjidhur vetëm 31 kërkesa, ndërsa sipas nenit 8 
të këtij ligji, kërkesa për pranim kanë dorëzuar 1264 persona, kryesisht emigrantë në Repub-
likën e Turqisë edhe për këtë kategori zbatimi është minimal, respektivisht simbolik.

Është e rëndësishme të theksohet se sipas nenit 7 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime 
të Ligjit të Shtetësisë, personat që kërkojnë pranim nuk i nënshtrohen mendimit lidhur me 
rrezikimin e sigurisë, të cilin e vërteton Agjencia e Sigurisë Kombëtare.

Për sa i përket konsideratave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencisë së 
Sigurisë Kombëtare se edhe personat të cilët sipas kushteve të lehtësuara që duhet të fi tojnë 
të drejtën e shtetësisë duhet t’i kalojnë kontrollet e sigurisë, Avokati i Popullit shprehu qartë 
qëndrimin se ligji nuk parasheh përmbushje të këtij kushti. Sipas Avokatit të Popullit, qëllimi 
i ndryshimeve të ligjit është që personat të cilët kanë mbetur në mënyrë të pajustifi kueshme 
pa rregullimin e statusit të shtetësisë, ta realizojnë të drejtën për pranim në shtetësi, në një 
procedurë të shpejtë dhe efi kase.

Përndryshe, Avokati i Popullit edhe në raportin e vitit të kaluar theksoi se procedurat për 
pranimin në shtetësi të RMV zvarriten në mënyrë të paarsyeshme, më së shpeshti për shkak se 
Agjencisë së Sigurisë Kombëtare nuk dorëzon me kohë mendim për rrezikun ndaj sigurisë për 
personat që kërkojnë status të shtetësisë, kështu që procedurat e pranimit në shtetësi zvar-
riten me vite. Agjencia e Sigurisë Kombëtare e njoftoi Avokatin e Popullit se arsyeja e vonesës 
për dhënien e mendimeve për rrezikun ndaj sigurisë për lëndët e vjetra është për shkak të 
lëndëve të trashëguara dhe të papërpunuara, për të cilat shprehën gatishmëri se do të zgjidhen 
deri në fund të vitit 2021, ndërsa nga janari i vitit 2022, do të veprohet sipas ndryshimeve të 
reja të Ligjit të Shtetësisë, përkatësisht mendimet do të jepen në afat prej gjashtë muajve nga 
parashtrimi i kërkesës.

Avokati i Popullit edhe këtë vit raportues konstaton se Ministria e Punëve të Brendshme 
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dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare, në raste të caktuara, kur vendosin për të drejtën e pra-
nimit në shtetësi, nuk e respektojnë parimin e jetesës familjare, i cili është i proklamuar në 
Konventën Evropiane për Shtetësi dhe Konventën Evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut.

Agjencia nuk i kushton vëmendje të mjaftueshme kërkesave të Avokatit të Popullit dhe 
në shumë raste përgjigjet, formalisht dhe jo esencialisht, duke injoruar faktin se institucioni i 
Avokatit të Popullit mbikëqyr punën e tij. Përkatësisht, në përputhje me nenin 59 të Ligjit të 
Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, mbikëqyrje mbi punën e agjencisë kryen edhe Avokati i Pop-
ullit. Gjithashtu, sipas nenit 60 të këtij ligji, trupi punues kompetent i Kuvendit ka të drejtë të 
thërrasë drejtorin e Agjencisë dhe të diskutojë për Raportin e Avokatit të Popullit për mbrojtjen 
e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve sipas procedurave të zhvilluara nga Agjen-
cia.

Gjatë vitit raportues 2021, një pjesë e parashtresave kishin të bëjnë me problematikën 
e qytetarëve gjatë pajisjes me dokumente personale. Ky problem ishte veçanërisht i theksuar 
gjatë periudhës së verës kur një numër i madh i qytetarëve nuk mund të pajiseshin me kohë 
dhe në mënyrë efi kase me dokumente personale, siç janë pasaportat dhe letërnjoftimet, për 
shkak të përmirësimit dhe bartjes së sistemit për funksionimin e shërbimeve të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme.  Ndërprerja e lëshimit të dokumenteve personale shkaktoi pasoja të 
shumta të dëmshme për qytetarët të cilët pa fajin e tyre mbetën pa letërnjoftime të vlefshme, 
të nevojshme për tërheqjen e mjeteve fi nanciare nga operatorët e pagesave, përkatësisht 
bankat, kështu që për një kohë të gjatë mbetën pa mjete të cilat i  plotësojnë nevojat të tyre 
bazike jetësore.

Duke pasur parasysh seriozitetin e problemit me të cilin u ballafaquan disa qytetarë, 
Avokati i Popullit, duke vepruar në korniza të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, hapi lëndë 
me vetiniciativë, ndërsa gjithashtu veproi edhe sipas parashtresave individuale të qytetarëve. 
Për shkak të zbardhjes së plotë të problemit të krijuar, Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, me kërkesë për informacione se pse bëhet përmirësimi i sistemit 
pikërisht në verë, kur është e pritshme të ketë fl uks të shtuar të kërkesave për lëshimin e 
dokumenteve, duke pasur parasysh se për shkak të pandemisë dhe masave kufi zuese, shumë 
qytetarë në muajt e kaluar nuk i kanë rinovuar dokumentet e tyre personale, ndërsa disa kanë 
qenë të penguar që t’i vazhdojnë për shkak të kufi jve të mbyllur. Po ashtu, Avokati i Popullit, 
tek Qeveria e RMV dhe guvernatori i Bankës Popullore dorëzoi Informacion me propozim për 
marrjen e masave për t’ju ardhur në ndihmë qytetarëve të cilët tashmë kanë dorëzuar kërkesë 
për marrjen e letërnjoftimit të ri dhe për atë gjë kanë marrë vërtetim nga MPB-ja. Në këtë 
kuptim, Avokati i Popullit kërkoi që letërnjoftimi i skaduar së bashku me vërtetimin e lëshuar 
nga MPB për kërkesë të dorëzuar për marrjen e letërnjoftimit, të konsiderohen si dokument i 
vlefshëm për të realizuar pa pengesa të drejtën e shfrytëzimit të shërbimeve bankare, për aq 
kohë sa zgjatë procesi i përmirësimit dhe bartjes së sistemit për lëshimin e dokumenteve per-
sonale pranë MPB.

Intervenimi u pranua, ndërsa Avokati i Popullit u njoftua se nga ana e Drejtorisë së Zbu-
limit Financiar është dorëzuar shkresë deri te Asociacioni i Bankave të Maqedonisë dhe të gji-
tha bankat dhe kursimoret, ku thuhet se për shfrytëzimi   shërbimeve të bankës i mundësohet 
qytetarit që nuk ka pasaportë të vlefshme, as letërnjoftim të vlefshëm, ndërsa identitetin e tij 
mund ta vërtetojë me vërtetimin e lëshuar nga MPB.

Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me Guvernatorin e Bankës Popullore paraqet shembull 
pozitiv për atë se si organet duhet të veprojnë në kohë dhe në mënyrë efi kase sipas kërkesave 
dhe rekomandimeve të tij, në interes të realizimit dhe mbrojtjes së vazhdueshme të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.

Përndryshe, në vitin raportues, Avokati i Popullit ka vepruar sipas parashtresave të 
qytetarëve tanë të cilët u ballafaquan me probleme gjatë rinovimit të pasaportave pranë për-
faqësive tona konsullore, në vendet e huaja ku jetojnë përkohësisht. Në lidhje me këtë, një 
grup mërgimtarësh parashtruan kërkesë tek Ministria kompetente e Punëve të Brendshme 
për ndryshime të procedurës për lëshimin e pasaportave, me qëllim të thjeshtimit të saj, dhe 
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kërkuan që qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët jetojnë përkohësisht ose 
përherë jashtë vendit, të kenë mundësi që pa probleme dhe në një afat më të shkurtër të mar-
rin pasaporta të reja. Respektivisht, qytetarët tanë jashtë vendit, veçanërisht ata që studiojnë 
në shtete tjera, u ankuan se gjatë pandemisë për shkak të KOVID 19, u është pamundësuar  
që të kthehen në vendin e tyre për të rinovuar pasaportat e tyre, gjë që krijon implikime 
negative ndaj statusit të tyre në vendin ku qëndrojnë.  Andaj, si mënyrë për zgjidhjen e kë-
tyre problemeve, u theksua mënyra elektronike e aplikimit për dhënien e pasaportës, për të 
gjithë qytetarët e RMV që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, si dhe veprim urgjent në pjesën 
e dhënies së pasaportave.

Në lidhje me këtë problem, Avokati i Popullit u takua me përfaqësues të Drejtorisë për të 
drejta ndërkombëtare dhe çështje konsullore pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, të cilët e 
informuan se po punohet intensivisht në vendosjen e stacioneve mobile për lëshimin e pasa-
portave në disa përfaqësi diplomatike dhe konsullore në Evropë dhe Amerikë, Australi, por jo 
në Azi, veçanërisht jo në Kinë, sepse kriter vendimtar për vendosjen e këtyre stacioneve është 
numri i shtetasve të RMV në ato vende.

Avokati i Popullit theksoi se është e nevojshme instalimi i stacioneve të lëvizshme edhe 
në vendet tjera, në mënyrë që qytetarët tanë të kenë qasje më të lehtë për marrjen e doku-
menteve të kërkuara. Sipas Avokatit të Popullit, vendosja e stacioneve të lëvizshme në zyrat 
tona konsullore paraqet hap pozitiv drejt realizimit më efi kas të së drejtës për marrjen e doku-
menteve të udhëtimit në vendet ku jetojnë shtetas të RMV.

Në lidhje me parashtresat në të cilat sugjerohej për veprim joprofesional dhe të papër-
shtatshëm të Drejtorisë për Administrimin e Regjistrave Amë ndaj kërkesave të qytetarëve 
për pajisje me certifi kata nga regjistrat amë, qytetarët janë ankuar se nuk respektohen afatet 
për përgatitjen dhe lëshimin e certifi katave, me çka kanë qenë të penguar në realizimin e të 
drejtave të tjera, realizimi i së cilave varet nga dokumentet e kërkuara. Nga analiza e lëndëve 
rezulton se tek ky organ shtetëror edhe më tutje në mënyrë joadekuate dhe me vështirësi 
funksionon sistemi elektronik i dhënies së certifi katave nga regjistrat amë.  Në shumë raste, 
qytetarët me muaj nuk mund të pajiseshin me certifi kata nga regjistri amë i të vdekurve dhe si 
pasojë e  situatës së tillë nuk mund të realizonin disa të drejta (të drejta që lidhen me sigurimin 
pensional, procedurat e trashëgimisë etj.).

Prandaj, konkluzioni i Avokatit të Popullit mbetet se bashkëpunimi me Drejtorinë për 
Administrimin e Regjistrave Amë është i vështirësuar dhe joefi kas, duke pasur parasysh se 
Drejtoria nuk përgjigjet me kohë ndaj kërkesave dhe sugjerimeve të Avokatit të Popullit ose 
plotësisht i shpërfi ll ato.

• Zbatimi i ndryshimeve të Ligjit të 
Shtetësisë nga korriku i vitit 2021 nuk 
e ka dinamikën e pritur edhe pse Ligji 
parashikon kushte lehtësuese për mar-
rjen e statusit të shtetësisë.

• Ministria e Punëve të Brendshme dhe 
Agjencisë së Sigurisë Kombëtare gjatë 
vendosjes për të drejtën e shtetësisë 
nuk respektojnë parimin e jetës familjare 
të proklamuar në Konventën Europiane 

• Ministria e Punëve Brendshme duhet të 
përshpejtojë procesin e vendimmarrjes 
sipas kërkesave për pranim në shtetësi, 
në përputhje me ndryshimet e Ligjit të 
Shtetësisë nga korriku i vitit 2021.

• Ministria e Punëve të Brendshme dhe 
Agjencisa e Sigurisë Kombëtare kur 
vendosin për të drejtën e shtetësisë 
duhet të udhëhiqen dhe të respekto-
jnë parimet e jetës familjare që janë të 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

të Shtetësisë dhe Konventën Europiane 
për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut.

• Ministria e Punëve të Brendshme nuk i 
përforcon kapacitetet e saja gjatë peri-
udhës së verës kur numri i kërkesave 
për lëshimin e dokumenteve personale 
rritet ashtu edhe siç pritet.

• Mbetet konstatimi se Drejtoria për Ad-
ministrimin e Regjistrave nuk ka resurse 
të mjaftueshme njerëzore dhe profesio-
nale për zbatimin e zgjidhjeve ligjore 
dhe nuk tregon respekt dhe orientim 
shërbimi për realizimin e të drejtave 
themelore të qytetarëve.

proklamuara në Konventën Europiane 
për Shtetësi dhe Konventën Europiane 
të të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.

• Me rastin e dhënies së mendimit për 
rrezikun ndaj sigurisë në procedurat e 
shtetësisë, Agjencia e Sigurisë Kom-
bëtare duhet ta respekton afatin prej 6 
muajve, siç është përcaktuar me ndry-
shimet e fundit të Ligjit të Shtetësisë.

• Ministria e Punëve të Brendshme gjatë 
periudhës së verës duhet të përforcojë 
kapacitetet për lëshimin e dokumenteve 
personale, në raport me fl uksin e kërke-
save të qytetarëve.

• Drejtoria e Administrimit të Regjistrave 
të Amzës duhet të fuqizojë stafi n dhe 
kapacitetet profesionale për veprim më 
të mirë dhe më efi kas sipas kërkesave 
të qytetarëve.

• Drejtoria e Administrimit të Regjistrave 
të Amzës duhet të marrë masa për 
funksionim konsekuent të dhënies elek-
tronike të certifi katave.

• Duhet të intensifi kohet procesi i 
regjistrimit të personave të paregjis-
truar në Regjistrin e Posaçëm të Amzës 
së të Lindurve në përputhje me Ligjin e 
Personave të Paregjistruar.
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SIGURIMI PENSIONAL DHE INVALIDOR

Realizimi i të drejtave nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor në vitin e kaluar 
karakterizoheshte me veprim në kohë nga ana e institucioneve, edhe pse në një pjesë të par-
ashtresave notoheshin ngecje, për shkak të mosdorëzimit me kohë të dokumentacionit ndërm-
jet institucioneve kompetente.  

Në vitin raportues, ishin parashtruar 88 parashtresa në këtë fushë çka paraqet zvogëlim 
në krahasim me vitin paraprak kur veproheshte sipas 109 lëndëve. Mirëpo, problemet për të 
cilat kërkoheshte intervenim mbeten të njëjta, ku numri më i madh i ankesave kishin të bënin 
me lartësinë e pensionit, si dhe përllogaritjen e të drejtës së pjesës së përpjesëtueshme të 
pensionit. 

Avokati i Popullit, nëpërmjet intervenimeve dhe sugjerimeve për respektim të afateve 
ligjore për vendosje sipas kërkesave nga ana e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor dhe 
Njësitë Rajonale (fi lialet), si dhe sipas ankesave nga ana e Komisionit Shtetëror të Vendim-
marrjes në Procedurat Administrative dhe Procedurat e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të 
Dytë, tentonte të konstaton gjendjen e drejtë faktike, për secilin rast, e me këtë realizimin e 
të drejtave të qytetarëve. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit numri më i madh i parash-
truesëve të parashtresave arritën të realizojnë të drejtën nga kjo fushë.  

Përndryshe, ankesa më e shpeshtë e qytetarëve ishte lartësia e pensionit (21), realizimi 
i të drejtës së pensionit të vjetërsisë (16), pensioni familjar (14), pension invaliditeti (12), si 
dhe për stazh pensioni (11). Në rastet e mbetura, qytetarët ose kërkonin këshillë juridike, ose 
kërkoheshte intervenim për marrjen e përgjigjes/njoftimit në lidhje me rrjedhën e procedurës 
pranë organit të shkallës së parë ose të dytë. 

Të vepruarit me lëndë vërteton se edhe më tej problem i madh është kompletimi me kohë 
i dokumentacionit te lëndët për të cilat është udhëhequr procedurë, ky është shkak i zgjatjes 
së procedurave pranë organeve kompetente si dhe tejkalimit të afateve të caktuara ligjore për 
të vepruar. Në këto lëndë, Avokati i Popullit drejtoheshte si deri te Fondi i Sigurimit Pensional 
dhe Invalidor, si dhe deri te Komisioni Shtetëror duke sugjeruar që të kompletohen shkresat që 
të mundet organi kompetent përsëri të vendos.  

Në lidhje me realizimin e të drejtës së pensionit të vjetërsisë, qytetarët më shpesh an-
koheshin në përllogaritjen jo të drejtë të stazhit pensional, mos futjen ose futjen gabimisht të 
të dhënave në evidencën amë, si dhe pagesën jo me kohë të kontributeve ose dorëzimin e të 
dhënave me vonesë deri te Fondi nga ana e punëdhënësve.

Pas marrjes së veprimeve për këta lëndë ishte vërtetuar se të dhënat e pakompletuara 
për stazh kanë të bëjnë me faktin se subjektet juridike te të cilat kanë punuar qytetarët me 
vonesë ose aspak nuk i kanë dorëzuar të dhënat si dhe dokumentet deri te Fondi për evidentim 
te evidenca amë. Mirëpo, duke e pasur parasysh se dorëzimi i të dhënave është obligim edhe i 
institucioneve/organeve ku kanë punuar qytetarët ose i vetë shfrytëzuesit, Avokati i Popullit në 
këto lëndë i këshillonte parashtruesit cilat veprime t`i ndërmarrin. 

Gjithashtu, gjatë punës me lëndë duket qartë se problem me vërtetimin e drejtë të stazhit 
pensional kanë personat të cilët stazhin e punës e kanë realizuar te obliguesit  pasiv. Në lidhje 
me atë që është përmendur, Avokati i Popullit me sugjerim u drejtua deri te Fondi i Sigurimit 
Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut dhe kërkoi që të merren masa dhe veprime për 
gjetjen e zgjidhjes/mënyrës për korrigjimin e rrogave te obliguesit pasiv me qëllim që të vërte-
tohet drejt stazhi i punës dhe pas kësaj të  vërtetohet edhe lartësia e të ardhurave pensionale, 
për çka edhe kishin të bënin ankesat. Gjendja e konstatuar nga ana e Avokatit të Popullit si 
dhe sugjerimi i detajuar është pranuar, respektivisht Fondi e njoftoi se punohet në krijimin e 
zgjidhjes interne aplikative, me të cilën do t`u mundësohet Filialeve dhe Ekspoziturave të Fon-
dit që zyrtarisht të realizojnë përmirësim e të dhënave të gabuara nga obliguesit të cilët janë 
të pasivizuar, kurse të gjitha ankesat e pranuara nga qytetarët janë në procedurë të zgjidhjes.     
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Gjatë vitit 2021 ishin parashtruar edhe parashtresa për realizimin e të drejtës së pensionit 
duke u bazuar në zbatimin e marrëveshjeve bilaterale, gjatë së cilës qytetarët kërkonin mar-
rjen e veprimeve nga ana e Fondit për përllogaritjen e pjesës së përpjesëtueshme të pensionit 
për kohën kur kanë punuar jashtë vendit dhe pjesës së stazhit të tyre që e kanë realizuar pranë 
organit të jashtëm.   

Avokati i Popullit, në këto lëndë, përskaj intervenimeve pranë organeve të vendit me lutje 
është drejtuar edhe deri te Ombudsmanët e shteteve përkatëse për shkak të përshpejtimit të 
procedurave pranë institucioneve të shteteve të jashtme. Përveç asaj që përmendëm, ashtu si 
në vitet e kaluara kishte parashtresa në të cilat qytetarët kërkonin ndihmë/këshillë juridike për 
zbatimin e dispozitave nga fusha e sistemit pensional.  

• Qytetarët reagojnë edhe për atë që nuk 
e kanë të vërtetuar plotësisht stazhin 
pensional, hulumtimi i problemit sugje-
ron se organet/institucionet në të cilat 
ata e kanë realizuar stazhin e punës nuk 
i dorëzojnë me kohë të dhënat e nevo-
jshme për evidentimin e stazhit.

• Mungesa e bashkëpunimit të plotë dhe 
efi kas ndërmjet organeve sjell deri te 
mosrespektimi, përkatësisht tejkalimi 
i afateve ligjore për të vendosur, e kjo 
është rezulton me revoltë dhe pakënaqë-
si të arsyeshme te qytetarët. 

• Evidenca amë e stazhit të qytetarëve 
në vazhdimësi të azhurnohet, subjek-
tet kompetente me kohë të dorëzojnë 
dokumentet e nevojshme për stazhin 
e punës deri te Fondi, kurse Fondi me 
shfrytëzimin e aplikacionit elektronik si 
dhe me njoftime t`u shpjegon shfrytë-
zuesve dhe të rikujton subjektet për do-
mosdoshmërinë e dorëzimit në kohë të 
të dhënave për stazhin e punës.     

• Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor 
dhe Komisioni Shtetëror i Vendimmar-
rjes në Shkallë të Dytë të marrin masa 
për përforcimin e bashkëpunimit dhe 
komunikimit, kompletimit më ekspeditiv 
të dokumentacionit te lëndët me qëllim 
të realizimit me më shumë përditësim 
të të drejtave të qytetarëve në fushën e 
sigurimit pensional dhe invalidor.

MBROJTJA DHE SIGURIMI SHËNDETËSOR
Të drejtat e mbrojtjes shëndetësore dhe të sigurimit shëndetësor, qytetarët edhe gjatë 

vitit 2021, për shkak të prezencës së pandemisë i realizonin me shumë vështirësi. Numri i par-
ashtresave të parashtruara në këtë vit (80), në krahasim me vitin e kaluar (53), shënon rritje, 
kurse problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët edhe përkundër pandemisë me virusin KO-
VID - 19, janë gati identike, ashtu si edhe në vitet e kaluara.

Avokati i Popullit, duke e pasur parasysh të drejtën e garantuar me kushtetutë të mbro-
jtjes shëndetësore, në të gjitha lëndët ndërmerrte veprime urgjente, dhe me mendime per-

RekomandimeRekomandimeKonstatimeKonstatime
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sonale u sugjeronte institucioneve kompetente në nevojën e të vepruarit me efi kasitet e gjitha 
me qëllim që qytetarët të mos dëmtohen gjatë realizimit të të drejtave nga fusha e mbrojtjes 
shëndetësore si dhe sigurimit shëndetësor.  

Përsëri, kërkesat më të shpeshta ishin në lidhje me sigurimin e shërbimeve themelore 
shëndetësore, participimi dhe shërbimi i kategorisë së personave të caktuar (22), ankesa 
për mjekim joprofesional dhe joadekuat (9), për imunizim (8), mjekim spitalor (6), pagesa 
e mjeteve në të holla me bazë pushim mjekësor (3) e të ngjashme. Përskaj të theksuarës, 
në raste individuale Avokati i Popullit vepronte edhe për refundim të mjeteve, sigurimin e il-
açeve, marrjen e dokumentit përkatës nga FSSh, ose me kërkesë të qytetarit i orientonte si të 
veprojnë dhe pranë cilit organ të fi llojnë procedurë, nëpërmjet dhënies së këshillave juridike 
(8).  

Karakteristika e përgjithshme e cila del nga puna me lëndë në këtë fushë për vitin 2021 
është se nga ana e FSShM dhe Shërbimet Rajonale, Institucionet Publike Shëndetësore, Instituti 
i Shëndetit Publik, si dhe nga  Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor me kohë vepro-
het sipas kërkesave të Avokatit të Popullit, gjithmonë veprohet sipas kërkesave për mbikëqyrje 
inspektuese dhe dorëzohen përgjigje duke ofruar edhe dokumentacionin e nevojshëm. Për 
dallim nga këto organe Ministria e Shëndetësisë gjithmonë i tejkalon afatet e përcaktuara për 
përgjigje, kurse në disa raste aspak nuk përgjigjet në kërkesat e Avokatit të Popullit, edhe pse 
në mënyrë plotësuese dorëzohen Urgjenca dhe Urgjenca të ripërsëritura. Avokati i Popullit me 
Raport të Veçantë për pengim të punës drejtoheshte deri te Qeveria e RMV-së, dhe pas kësaj 
Ministria dorëzonte përgjigje sipas kërkesave në fjalë. Kjo gjendje është notuar edhe në vitet 
e e kaluara.

Gjithashtu, nuk kontestohet edhe konstatimi se në vitin raportues personeli i përhershëm 
mjekësor në vazhdimësi mundoheshte të ofron mbrojtje shëndetësore në kohë, posaçërisht 
gjatë procesit të imunizimit, por patjetër të potencohet se edhe plani gjeneral i sistemit shën-
detësor kishte mangësi, posaçërisht sa u përket hapësirave të pamjaftueshme si dhe mungesën 
e potencialit kuadror, dhe gjithashtu në lidhje me sigurimin me kohë të vaksinave, për shkak të 
së cilës një numër i madh i qytetarëve u vaksinuan në shtetin fqinjë.  

Nga ana tjetër, për t`u theksuar është se përsëri kishte parashtresa për realizimin e të 
drejtave të mbrojtjes shëndetësore si dhe sigurimit shëndetësor të lidhura me sigurimin e shër-
bimeve themelore gjinekologjike dhe participimit, edhe pse numri i ankesave është më i vogël 
për dallim nga vitet e e kaluara. Gjendja e këtillë në fi llim ka të bën me faktin se nga mesi i vitit 
2021 fi lloi me punë Ordinanca Gjinekologjike në Shuto Orizarë, por për fat të keq në përfun-
dim të vitit për shkak të ikjes në pension të mjekut, përsëri gratë/vajzat e këtij rajoni komunal 
mbetën pa kontrolle të rregullta gjinekologjike, për këtë problematikë duhet të gjindet zgjidhje 
adekuatë dhe të përhershme.   

Problemi me pagesën e participimit për shërbimet shëndetësore edhe pse më i ulët, 
është karakteristik në rastet kur pacientët kanë qenë të obliguar nga institucione privatë shën-
detësore për kontrolle gjinekologjike të cilat shërbime sipas Programit për mbrojtje aktive 
shëndetësore të nënave dhe fëmijëve janë pa pagesë. Gjendja e këtillë, sugjeron se nevojiten 
kontrolle më të shpeshta nga ana e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, duke e pasur parasysh atë 
se pagesa joligjore ka të bën me të njëjtat institucione privatë shëndetësore dhe për atë nëse 
ata kanë marrëveshje për shfrytëzim të mjeteve nga Fondi, dhe vërtetohet pagesa joligjore, 
duhet të sanksionohen. 

Në mënyrë të dukshme është zvogëluar numri i parashtresave në lidhje me stërzgjatjen 
e procedurave administrative pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Shërbimeve Rajonale të 
Fondit të Sigurimit Shëndetësor edhe pse problemet me dorëzimin e lëndëve ndërmjet institu-
cioneve kompetente janë akoma të pranishme dhe për këtë shkak Avokati i Popullit sugjeronte 
për nevojën e të vepruarit me kohë, duke i rikujtuar organet e se mbrojtja shëndetësore nuk 
duron zvarritje.   
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• Mungesa e kapaciteteve hapësinore në 
institucionet shëndetësore, potenciali i 
pamjaftueshëm kuadror, si dhe furnizimi 
me vonesë me vaksina edhe më tej 
paraqesin probleme në qasjen deri te 
e drejta për mbrojtje shëndetësore e 
qytetarëve në momentin e Pandemisë 
me Kovid - 19.  

• Është përmirësuar bashkëpunimi i in-
stitucioneve shëndetësore me Avokatin 
e Popullit, por jo edhe me Ministrinë 
e Shëndetësisë, e cila në shumë raste 
të rralla vepron sipas intervenimeve të 
Avokatit të Popullit. 

• Vazhduan ankesat e grave/vajzave nga 
Komuna e Shuto Orizarës për pagesën 
e pabazë të shërbimeve të kontrolleve 
mjekësore nga ana e institucioneve pri-
vate shëndetësore të cilat në përputhje 
me Programin për mbrojtje aktive shën-
detësore të nënave dhe fëmijëve janë 
falas, kurse ordinanca gjinekologjike e 
cila funksionoi në muajin prill, ndërpreu 
me punë në muajin dhjetor të njëjtin 
vit. 

• Nevojitet që për funksionim të siste-
mit shëndetësor aktivitetet të rriten 
gjatë kushteve pandemike, ku me 
kohë do të përmirësohen kapacitetet 
hapësinore dhe do të përforcohet po-
tenciali kuadror, si dhe pa u zvarritur do 
të furnizohen me vaksina dhe medika-
mente tjera të nevojshme për mjekimin 
dhe imunizimin e qytetarëve.    

• Ministria e Shëndetësisë me kohë dhe 
pa zvarritje do të ndërmarrë veprime 
sipas kërkesave të Avokatit të Popullit 
për shkak të realizimit papengesa të të 
drejtave të qytetarëve-pacientëve. 

• Fondi i Sigurimit Shëndetësor të përfor-
con kontrollet në institucionet private 
gjinekologjike në lidhje me pagesën e 
participimit për shërbime shëndetësore 
të cilat janë falas dhe të njëjtat mbulo-
hen nga mjetet e Fondit.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime

MOS DISKRIMINIMI
Avokati i Popullit, si institucion kompetent për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të 
qytetarëve, edhe këtë vit raportues vazhdoi të hulumton gjendjen dhe të vepron në fush-

ën e mbrojtjes nga diskriminimi i qytetarëve në sektorin publik, si dhe realizimin e parimit të 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.  

Gjatë vitit 2021, vit i përcjellë me masa të caktuara mbrojtëse si dhe protokolle për punë, 
si shkak i krizës nga virusi Kovid - 19, deri te Avokati i Popullit ishin të parashtruar 43 parash-
tresa, gati një e treta më pak nga viti i kaluar kur ishin parashtruar 62 parashtresa. Sipas të 
gjitha parashtresave u veprua në zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup. 

Nga numri i përgjithshëm i parashtresave, 7 ishin të hapura me vetiniciativë në përputhje 
me nenin 13 paragrafi  (3) i Ligjit për Avokatin e Popullit, para së gjithash si shkak i veprimeve 
joligjore të ndërmarra nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe sipas njohurive të pranuara 
nëpërmjet mediumeve publike për ekzistimin e mundësive për diskriminim dhe ndarje në disa 
shkolla fi llore në shtet.  

Duke e pasur parasysh ndarjen e diskriminimit në fusha, në përputhje me Ligjin për 
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Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, parashtresat e arritura dhe ata që janë hapur me 
vetiniciativë janë të ndara në fusha të të vepruarit edhe atë marrëdhënie pune – 22 parash-
tresa, qasja deri te shërbimet dhe të mirat publike - 6, administratë dhe jurisprudencë – 4, 
çështja e banimit - 4, arsim, shkencë dhe sport – 3, siguri sociale – 1, informim publik dhe 
mediume – 1 parashtresë dhe 2 janë të evidentuara në fushat tjera ligjore.

Si bazë më e shpeshtë ligjore diskriminuese në parashtresa, parashtruesit e potencojnë 
diskriminimin sipas përkatësisë nacionale dhe etnike (gjithsej 11 parashtresa), në 6 parashtre-
sa baza e diskriminimit është arsimimi, në 3 parashtresa është theksuar diskriminimi me bazë 
gjendjen shëndetësore, në 2 parashtresa është theksuar diskriminimi me bazë gjuhën, kurse 
në parashtresat e mbetura është theksuar diskriminimi i dispozitave të theksuara në nenin 5 të 
Ligjit për Parandalim dhe Mbrojte nga Diskriminimi. 

Në lidhje me parashtresat në të cilat kërkoheshte mbrojtje nga diskriminimi në qasjen 
deri te të mirat dhe shërbimet, theksoheshte pabarazi me bazë gjendjen shëndetësore, për-
katësinë etnike, gjuhën, vetitë personale dhe gjendjen shoqërore.

Kështu, Avokati i Popullit intervenonte për mbrojtje të të drejtave të studentëve, pas in-
formacioneve të pranuara se Këshilli i Komunës së Tetovës solli Vendim për sjelljen e çmimores, 
me të cilën bileta mujore për studentët ishte me çmim më të lartë se çmimi i biletës për të pu-
nësuarit në komunë. Duke konstatuar se ky vendim si i tillë i diskriminon në aspektin e gjendjes 
shoqërore në fushën e qasjes deri te shërbimet dhe të mirat, për studentët, të cilët janë pa të 
ardhura mujore dhe gati të gjithë janë persona të mbajtur, Avokati i Popullit dorëzoi sugjerim 
deri te Komuna që qytetarët të kenë trajtim të barabartë dhe në drejtim të mundësimit të jetës 
më të mirë të atyre të cilët kanë të ardhura më të ulëta, ose nuk kanë aspak të ardhura mujore 
dhe janë persona të mbajtur. Gjithashtu, sugjeroi në nevojën që të realizohet korrigjimi duke 
i futur edhe kategoritë tjera të mbetura të qytetarëve me të ardhura minimale personale, kat-
egori e qytetarëve që duhet të marrin bileta mujore të privilegjuara/simbolike për shfrytëzimin 
e transportit publik.     

Këshilli i Komunës së Tetovës e pranoi sugjerimin e Avokatit të Popullit për transport pub-
lik të volitshëm për kategorinë e studentëve, si dhe kategorinë e personave të cilët janë në 
rrezik social dhe personave me të ardhura të ulëta mujore.   

Avokati i Popullit, gjithashtu intervenoi që të merren masa për mënjanimin e parregullsive 
të cilat shpien deri te ndarja e nxënësve rom, në shkollën fi llore në Shtip. Pas ndërmarrjes së 
veprimeve dhe sigurimit të Vendimit për rajonizimin e shkollave fi llore publike në territorin e 
Komunës së Shtipit, konstatoi se e njëjta nuk respektohet. Pikërisht, në SHFK “Goce Delçev” 
në Shtip ku gjendet bashkësia më e madhe rome në komunë, prindit e fëmijëve maqedonas 
i regjistrojnë në pjesë tjera të qytetit, respektivisht në shkolla tjera. E theksuara, me arsye e 
hap pyetjen për respektimin e Vendimit të cekur për rajonizimin nga ana e udhëheqësisë së 
shkollës, por edhe kualitetin e vendimit i cili i kap rrugët me popullsi rome që të koncentro-
hen në një shkollë, dhe jo edhe në ndonjë shkollë më të afërt rajonale, edhe pse ekziston një 
mundësi e tillë.    

Avokati i Popullit vërtetoi se një numër i madh i nxënësve të përkatësisë maqedonase, 
aspak nuk regjistrohen në shkollën ku edhe takojnë në mënyrë rajonale, por në shkollat tjera 
të qytetit. Gjithashtu, një numër i madh i nxënësve maqedonas të cilët regjistrohen në shkollë 
të paraparë me Vendimin për rajonizim pas fi llimit të vitit, çregjistrohen nga shkolla dhe regjis-
trohen në shkollat e rajonit tjetër .

Pas konstatimit se me mënyrën e këtillë të regjistrimit dhe vërshimit të fëmijëve si dhe 
me kalimin e fëmijëve në shkolla tjera, bëhet shkelja e nenit 63 paragrafi  (3) dhe (9) të Ligjit 
për Arsim Fillor, Avokati i Popullit sugjeron se kjo çon drejt ndarjes, dhe se kjo paraqet formë 
specifi ke të diskriminimit që manifestohet me largim fi zik të personit ose të grupit së person-
ave me bazë diskriminuese paqëllim të arsyeshëm legjitim apo objektiv. Për shkak të shkeljeve 
të konstatuara duke kryer ndarje si dhe dyshim për ekzistimin e diskriminimit në baza etnike, 
rasore dhe ngjyre të lëkurës ndaj bashkësisë rome në territorin e komunës, rekomandon mar-
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rjen e masave për zgjidhjen e këtij problemi. Me qëllim të arsimit të integruar dhe përfshirës 
për fëmijët e bashkësisë etnike rome të cilët janë pjesë dhe i përkasin qytetit të Shtipit bashkë 
me fëmijët tjerë. 

Kryetari i Komunës së Shtipit e pranoi sugjerimin dhe e njoftoi Avokatin e Popullit se është 
mbajtur takim me organet kompetente të komunës si dhe drejtorët e të gjitha shkollave fi llore 
të komunës, pas së cilës është sjellë përfundim që në afat sa më të shkurtër komuna të formon 
ekip për përpilimin e Planit Veprues për tejkalimin e problemit.  

Avokati i Popullit, me vetiniciativë intervenoi për mbrojtje nga diskriminimi i 60 fëmijëve 
nga fshati Bërnjarcë të cilëve nuk iu është mundësuar të mësojnë në gjuhën e tyre amtare 
(gjuhën shqipe) në shkollën rajonale “Kërste Misirkov” – Gazi Babë, ku edhe në mënyrë rajon-
ale, sipas vendbanimit i takojnë, ishin të detyruar të përcjellin mësim në SHF “Skënderbeu” 
në Haraçinë. Mediumet informuan për bojkotim të mësimit, dhe për deklaratën e kryetarit të 
Komunës së Gazi Babës, se në fshatin Bërnjancë në këtë shkollë nuk mundet të mundësohet 
mësim për këta nxënës për shkak të protokolleve shëndetësore. Pikërisht, pas përfundimit të 
mësimit të nxënësve të cilët mësojnë në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase, shkolla 
mbyllet, dhe kështu nxënësit shqiptar (rreth 60 në numër), nga i njëjti fshat, janë të detyruar 
të shkojnë në mësim në shkollë në Haraçinë.

Avokati i Popullit, duke i pasur parasysh këta informata u drejtua deri te kryetari i Komu-
nës së Gazi Babës, duke kërkuar informata të detajuara në lidhje me rastin, por pas një muaji 
nga ana e Komunës së Gazi Babës është dorëzuar përgjigje e shkurtër në të cilën potencohet se 
Këshilli i Komunës ka sjellë Vendim për përcaktimin e rajoneve të shkollave fi llore në Komunën 
e Gazi Babës, përkatësisht nxënësit në shkollën SHFK “Kërste Misirkov” në fshatin Bërnjarcë, 
regjistrohen në pajtim me Vendimin e përmendur, e gjitha sipas normave të parapara me Ligjin 
për Arsim Fillor.

Avokati i Popullit, duke e marrë parasysh seriozitetin e problemit, duke e njoftuar me in-
formatat dhe përgjigjen e Komunës, duke e ofruar Vendimin për rajonizim, kërkoi që Ministria 
e Arsimit dhe Shkencës nëpërmjet organeve inspektuese të vërteton nëse nxënësit shqiptarë i 
takojnë rajonit i cili bie nën shkollën e theksuar, apo bien nën shkollë tjetër. Njëkohësisht, për 
shkak të faktit se kryetarët e dy komunave ndërmjet veti e hedhin kompetencën e arsimit të 
këtyre fëmijëve, pa mos marrë masa për zgjidhjen e problemit, e gjitha me qëllim që pa penge-
sa të realizojnë të drejtën e arsimimit në gjuhën amtare, Avokati i Popullit potencoi se fëmijët 
janë jashtë sistemit arsimor, kjo nuk duhet të tolerohet, dhe kërkoi nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës që të udhëzojë komunat që të gjejnë zgjidhje, respektivisht të zgjidhin problemin, 
mbi të gjitha duhet të ketë parasysh interesin më të mirë të fëmijës, e ky është obligim i cili del 
nga Konventa e të Drejtave të Fëmijë dhe Ligji për Arsim Fillor. 

Nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është dorëzuar përgjigje pas dy Urgjen-
cave, në të cilën informon se parashtresa është dorëzuar deri te Inspektorati Shtetëror i Arsimit 
kompetent për të vepruar. Gjithashtu, informuan se janë të njoftuar me këtë problem, sipas 
kërkesës së mëparshme nga SHFK “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” – Haraçinë, për lëshimin e 
klasave të lira të shkollës rajonale në fshatin Bërnjarcë, Komuna e Gazi Babës. Mirëpo, Ministria 
është përgjigjur se nuk ka kompetencë të tillë, sepse me procesin e decentralizimit shkollat fi l-
lore janë nën kompetencë të komunave. Njëkohësisht, dorëzoi njoftim deri te të dyja komunat 
me qëllim që të gjendet zgjidhje e cila do të jetë në interesin më të mirë të fëmijëve. Sipas 
kësaj lënde Avokati i Popullit akoma vepron.  

Avokati i Popullit veproi edhe sipas parashtresës për diskriminim duke u bazuar në 
pengimin në sferën e arsimit, e cila në vazhdimësi realizohet nga ana e Ministrisë së Punës 
dhe Politikës Sociale nëpërmjet politikave të dhënies së shtesave të veçanta për fëmijët me 
ndonjë lloj pengese. Pikërisht, realizoi analizë të rregullores ligjore dhe nënligjore me të cilën 
ky grup e fëmijëve nëpërmjet Qendrës për Punë Sociale udhëzohet me akt në institucion jashtë 
familjes apo institucion social, nga ku konstaton se akti nënligjor (Rregullore për kushtet më 
të afërta dhe mënyrën e realizimit të të drejtave për mbrojtje të fëmijëve, si dhe vërtetimin 
e gjendjes me të ardhurat, pronën dhe të drejtat pronësore në amvisëri dhe familje, për të 
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drejtat e shtesave fëmijërore, shtesave prindërore dhe shtesave për arsimim, të shpallur në 
“Gazetën Zyrtare të RMV-së” nr.109/19), e cila buron nga neni 53 i Ligjit për Mbrojtje të Fëmi-
jëve, përmban dispozitë diskriminuese në nenin 11 pika (1), me të cilën nuk trajtohen njëjtë 
fëmijët me nevoja të veçanta në aspektin e vendbanimit në lidhje me realizimin e të drejtës të 
të ardhurave të posaçme, si dhe në aspektin ku fëmijët tjerë vendosen në Konvikte për Nxënës 
si nxënësit e rregullt.   

Në lidhje me këtë, deri te ministri i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dorëzoi Re-
komandim që në afat sa më të shkurtër të ndërmarri masa që të zgjidhet problemi, nëpërmjet 
ndryshimit dhe fshirjes së dispozitës kontestuese të nenit 11 të Rregullores së cekur, me qël-
lim qasje të barabartë në realizimin e të drejtës së shtesave të posaçme të këtyre fëmijëve. 
Ministria njoftoi se ka marrë masa në drejtim të analizës themelore, me çka përgatiti Propozim 
– Ligj për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Mbrojtje të Fëmijëve, dhe pas hyrjes në fuqi të 
të njëjtit do të realizohet ndryshim dhe plotësim të aktit nënligjor, me fshirjen e nenit 11 të të 
njëjtit ligj.   

Avokati i Popullit sipas parashtresave të që kanë të bëjnë fushën e marrëdhënieve të 
punës, në të cilat sugjeronte për shqetësim në vendin e punës – mobing (7 parashtresa), në 
rastet kur është vërtetuar shkelje u sugjeronte/rekomandonte institucioneve që të ndalohet 
çfarëdolloj  diskriminimi duke u bazuar në rregulloret vendore dhe ndërkombëtare, si dhe për 
obligimin e realizimit të masës afi rmative të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Duke vepruar 
sipas sugjerimeve/rekomandimeve të dhëna, në shumicën e rasteve intervenimet e Avokatit 
të Popullit ishin pranuar, por te një pjesë e lëndëve në të cilat qytetarët ankoheshin për diskri-
minim duke u bazuar në ligj të caktuar, sugjerimet dhe rekomandimet tona nuk patën sukses, 
dhe për këtë shkak palët u udhëzuan që nëpërmjet rrugës gjyqësore të realizojnë te drejtat e 
tyre. 

Edhe pse vitin e karakterizojnë kontakte të kufi zuara midis Avokatit të Popullit dhe parash-
truesëve të parashtresave për shkak të pandemisë, megjithatë veprimi sipas të gjitha lëndëve 
ishte në drejtim të mbrojtjes shëndetësore dhe të drejtave të qytetarëve, në përputhje me 
kompetencat e përcaktuara. 

Në pjesën e punës me lëndë, Avokati i Popullit hasi në institucione/ente të cilat përgjigjeshin 
në afatin e paraparë ligjor, mirëpo edhe në institucione/ente të cilët shfaqën qasje joprofesion-
ale dhe joserioze gjatë procedurave, dhe për këtë shkak që të arrihet ndonjë zgjidhje shfrytë-
zoheshin mekanizmat ligjore të cilat udhëzojnë drejt intervenimet deri te instanca më të larta 
të pushtetit, duke dorëzuar urgjenca ose raporte te veçanta. 

Përndryshe, gjatë vitit 2021, realizoi hulumtim të përgjithshëm për gjendjen e imple-
mentimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive në sektorin publik, me 
të cilin në të njëjtën kohë ishin siguruar të dhëna edhe për strukturën gjinore dhe arsimore 
të të punësuarave në 1345 subjekte. Pikërisht, ishte kërkuar që në tabelë të japin të dhëna 
për gjendjen e të punësuarve sipas përkatësisë etnike, sipas gjinisë, përgatitjes arsimore si 
dhe sipas gjinisë dhe shpërndarjes në vende udhëheqëse ose joudhëheqëse në lidhje me për-
gatitjen arsimore. Të dhënat, bashkë me konstatimet dhe rekomandimet Avokati i Popullit i 
përmblodhi në Raportin e Veçantë 

Përndryshe, për shkak të protokolleve shëndetësore në vend, shumica e aktivitet eve 
jashtë lëndore në të cilat ishte i kyçur edhe Avokati i Popullit nëpërmjet Seksionit për Mbrojtje 
nga Diskriminimi dhe Përfaqësimi i Drejtë dhe Adekuat realizoheshin nga largësia, nëpërmjet 
komunikimit online. Përndryshe, komunikimi dhe bashkëpunimi me faktorët tjerë të cilët pu-
nojnë në drejtim të mbrojtjes nga diskriminimi vazhdoi me tempo të njëjtë, ashtu edhe pjesë-
marrja në grupet e punës për përpilim të zgjidhjeve të caktuara ligjore, dhënia e mendimeve 
sipas të njëjtëve dhe përpilimi i dokumenteve strategjike në grupet e punës ku shihet kontributi 
i Avokatit të Popullit.
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• Nevojitet që Ministria e Punës dhe Poli-
tikës Sociale menjëherë të angazhohet 
në sjelljen e Ligjit të ri gjithëpërfshirës 
për mbrojtje nga shqetësimi në vendin 
e punës, i cili do të mundëson mbrojtje 
të punëtorit nga çdo formë e shqetësim-
it.

• Të gjitha subjektet e sektorit publik të 
cilët janë të obliguar që të realizojnë 
parimin e përfaqësimit të drejtë dhe ad-
ekuat, në mënyrë parimore t`u përm-
bahen Planeve Vjetore për Punësim, për 
shkak të realizimit efi kas dhe kualitativ 
të këtij parimi kushtetues.

• Ashtu si në vitet e kaluara, edhe këtë 
vit raportues numri më i madh i parash-
tresave kanë të bëjnë me shqetësimin 
në vendin e punës – mobing, i cila del 
para së gjithash për shkak të zgjidhjes 
ligjore jocilësore të cilën e ofron ligji 
referues.

• Vëzhgimi i parimit të përfaqësimit të 
drejtë dhe adekuat në sektorin publik 
akoma nuk kënaq, posaçërisht te bash-
kësitë më të vogla. Në këtë drejtim si 
bashkësi më pak e përfaqësuar është 
bashkësia rome.  

TË DREJTAT ZGJEDHORE
Në vitin raportues, janë parashtruar gjithsej 18 parashtresa për mbrojtjen e të drejtës 

së zgjedhjes, në krahasim me vitin 2020, kur ishin parashtruar 9, paraqet rritje të dyfi shtë të 
numri të përgjithshëm të parashtresave të parashtruara. 

Pastaj, 4 parashtresa kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës së votimit dhe regjistrimit 
në listën zgjedhore, 4 për parregullsi në punën e organeve zgjedhore, 1 për pjesëmarrje dhe 
keqpërdorim të fëmijëve në kampanjat zgjedhore të partive politike, 1 për agjitacion të për-
faqësuesve të partive politike si dhe shpërndarjen e materialeve të ndryshme propagandistike 
dhe 8 parashtresa anonime për gjoja presion ndaj të punësuarve dhe blerje të votuesve. 

Përndryshe, ashtu si edhe çdo proces zgjedhor, njëjtë edhe në Zgjedhjet Lokale 2021, 
Avokati i Popullit e hapi linjën telefonike falas në të cilën qytetarët mundeshin të paraqesin 
shkelje të të drejtës së zgjedhjes.

Në atë drejtim, prej momentit të aktivizimit të saj, deri ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, 
janë regjistruar 3 paraqitje telefonike, në rrethin e parë të zgjedhjeve 32, dhe në rrethin e dytë 
të zgjedhjeve, 20 paraqitje telefonike. Numri më i madh i paraqitjeve – 31 kishin të bënin me 
realizimin e të drejtës së zgjedhjes, 5 për parregullsi në punën e këshillave zgjedhore, 4 për 
mos funksionimin e pajisjeve për identifi kim biometrik të votuesit dhe 3 se në listën zgjedhore 
akoma janë të regjistruar persona të vdekur. 

Sa u përket Zyrave Rajonale të Avokatit të Popullit, në Shtip është regjistruar një para-
qitje, për mos funksionim të pajisjeve për identifi kim biometrik të votuesit, në Tetovë, gjithash-
tu, një paraqitje, për realizim të të drejtës së zgjedhjes të personit nga kategoria e personave 
të sëmurë dhe të palëvizshëm dhe në Kërçovë, janë regjistruar disa thirrje (anonime), që kanë 
të bëjnë me të drejtën e zgjedhjes, mos funksionim të pajisjeve për identifi kim biometrik të 
votuesit, si dhe në disa vendvotime realizohen presione. 

Në Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit, në Strumicë, Kumanovë dhe Manastir, nuk janë 

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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regjistruar paraqitje telefonike për paraqitje të shkeljeve të të drejtës së zgjedhjes. 
Sa u përket paraqitjeve dhe parashtresave se qytetarët nuk fi gurojnë në Listën Zgjedhore 

dhe nuk kanë mundësi të realizojnë të drejtën e votimit (për persona të cilët i dhanë të dhënat 
personale – emër, mbiemër, adresë dhe numër amzë), Avokati i Popullit duke realizuar kontrolle 
përkatëse, kontrolle në aplikimin e KSHZ E-Lista Zgjedhore dhe pranimit të shpjegimeve, infor-
matave dhe dëshmive nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve si dhe organet tjera kompetente, 
për pjesën më të madhe u vërtetua se afati i vlefshmërisë së letërnjoftimeve u ka kaluar përpa-
ra shpalljes së zgjedhjeve, përkatësisht pasaportave përpara 31 korrikut 2020. Për këtë shkak, 
këta persona nuk janë të regjistruar në Listën Zgjedhore dhe nuk ekziston mundësi në pajtim 
me dispozitat e Kodit Zgjedhor, të realizojnë të drejtën e votimit në Zgjedhjet Lokale 2021. 

Sa u përket rasteve ku është konstatuar se personat kanë dokumente të vlefshme ud-
hëtimi, dhe nuk janë të regjistruar në Listën Zgjedhore, është dhënë këshillë juridike për mbro-
jtjen e të drejtës personale për votim, menjëherë të parashtrojnë Kundërshtim përkatës deri te 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. 

Në këtë segment, situata që persona të caktuar edhe pse i plotësojnë kushtet ligjore, 
megjithatë të mos jenë të regjistruar në Listën Zgjedhore ose nga i njëjti janë fshirë me kohë 
(persona të vdekur), implikon se akoma ekzistojnë lëshime sistematike, të cilat, para së gjithash 
dalin nga mungesa e koordinimit adekuat të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me Ministrinë 
e Punëve të Brendshme dhe organeve dhe institucioneve tjera. 

Sa i përket të vepruarit sipas kundërshtimeve për mbrojtje të të drejtës së votimit, Avokati 
i Popullit konstatoi se nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, nuk respektohen në parim rregul-
lat procedurale, posaçërisht pjesa që ka të bën me afatin (më së voni 2 orë pas pranimit), kur 
duhet të sillet vendim sipas kundërshtimeve. Për këtë shkak, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, 
shkel të drejtën e mjetit efi kas juridik, sepse qëllimi nuk është vetëm të vërteton shkelje, por 
edhe të mundëson të drejtën e votimit. 

Në rrethin e parë të Zgjedhjeve Lokale, si shkak i mënyrës së votimit me ndihmën e pajis-
jeve për identifi kim biometrik të votuesit, është i pakontestueshëm fakti se procesi i votimit u 
ngadalësua dhe u krijua tollovi në vendet e votimit. Gjithashtu, janë regjistruar raste të veçanta 
të parregullsive në punën e këshillave zgjedhor, siç është mos vendosja e vulës në fl etëvotim, 
mos marrja e masave për respektim të rekomandimeve për mbrojtje shëndetësore gjatë pro-
cesit të votimit, si dhe mos marrjen e veprimeve konkrete për informim të votuesit për vendin 
ku është vendvotimi. 

Njëkohësisht, Udhëzuesi i KSHZ-së anëtarët e Këshillave Zgjedhor (posaçërisht kryetari 
dhe zëvendësi i tij), që gjatë gjithë ditës të jenë të pranishëm në vendvotim, atyre u është pa-
mundësuar që të realizojnë të drejtën e tyre të votimit – të votojnë në vendin ku jetojnë.

• Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të 
ndërmarrë veprime sa i përket aspe-
ktit teknik, organizativ dhe çdo aspekti 
tjetër që të krijon supozime të për-
shtatshme, të respektohen rregullat e 
shkruara ligjore si dhe afatet për shqyr-
tim dhe vendosje sipas kundërshtimeve 
të parashtruara për mbrojtjen e të 
drejtës së votimit.

• Nga ana e Komisionit Shtetëror të Zgjed-
hjeve, nuk respektoheshin rregullat e 
procedurës, posaçërisht në pjesën e cila 
ka të bën me afatin (më së voni 2 orë 
prej pranimit), kur duhet të sillet vendim 
sipas kundërshtimit/eve për mbrojtje të 
të drejtës së votimit.

• Lëshime sistematike, të cilat, para së 
gjithash dalin nga mungesa e koordin-
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TË DREJTAT E ARSIMIT TË LARTË DHE KULTURËS
Në vitin 2021 ishin parashtruar gjithsej 11 parashtresa në lidhje me të drejtën e arsimit 

të lartë, dhe 2 nga lëmi i kulturës, gjithsej 13 që është për 6 më pak e sa në vitin e kaluar. 
Qytetarët/studentët shprehën pakënaqësi për shkak të të vepruarit të ngadalshëm të organ-
eve pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, punën e konvikteve shtetërore për studentë në 
lidhje me procedurën për fi timin e vendit-shtratit për fjetje si dhe të drejtën e subvencionimit 
të shujtës studentore. Në një pjesë të parashtresave kërkonin këshilla juridike në lidhje me të 
drejtat e arsimit të lartë dhe kulturës.

Duke vepruar sipas parashtresave për mosveprim sipas kërkesave të studentëve si dhe 
mos dorëzim të përgjigjes nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Avokati i Popullit pas 
marrjes së veprimeve për shqyrtim të parashtresës kërkonte nga ky organ ose nga organet nën 
përbërjen e tij, pas vërtetimit të gjendjes faktike të sjellin vendim përkatës sipas kërkesës së 
dorëzuar, dhe për të njëjtën të njofton qytetarin/studentin. Si shembull i kësaj që përmendëm, 
është të vepruarit sipas kërkesës së studentit i cili edhe pse i ka plotësuar kushtet dhe ka ap-
likuar në konkursin për bursë të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, nuk ka qenë i 
renditur as te kandidatët e pranuar, as te të refuzuarit. Parashtruesi nuk ka qenë i informuar 
për cilat shkaqe nuk i është ndarë bursë, as nuk ka pranuar akt administrativ në të cilin do të 
arsyetoheshte vendimi i organit administrativ. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, sektori 
kompetent pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, solli aktvendim me të cilin studentit i 
pranohet e drejta e bursës.  

Në përputhje me Ligjin për Mbrojtje të Sinjalizuesve, këtë vit raportues në mënyrë anoni-
me ishin paraqitur parregullsi si dhe sjellje korruptive nga ana e arsimtarit lëndor në institu-
cionin e arsimit të lartë. Pas kërkesës së Avokatit të Popullit, Inspektorati Shtetëror i Arsimit 
realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese, pas së cilës Avokati i Popullit kërkoi nga 
Ministria e Punëve të Brendshme të ndërmarrë masa në suaza të kompetencave të saj ligjore. 
Mirëpo, erdhi përgjigje se nuk ka bazë që të vepron, për shkak të asaj se nuk është parashtruar 
kallëzim me përmbajtje adekuatë. Avokati i Popullit, për shkak të mungesës së informatave 
dhe dëshmive, i udhëzoi studentët që të shfrytëzojnë mundësitë tjera ligjore, për paraqitje të 
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imit përkatës të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe organet dhe institucionet 
tjera në Listën Zgjedhore akoma qëndro-
jnë.   

• Për shkak të mënyrës së votimit me 
ndihmën e pajisjeve për identifi kim 
biometrik të votuesit, gjatë rrethit të 
parë të Zgjedhjeve Lokale 2021, pro-
cesi i votimit u ngadalësua dhe u krijuan 
tollovi në vendvotime.

• Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme si dhe organet dhe insti-
tucionet tjera shtetërore në vazhdimësi 
të vepron për përmirësim sistematik të 
saktësisë së Listës Zgjedhore, si dhe 
realizimin efi kas të të drejtës së votim-
it. 



88

www.ombudsman.mk

AVOKATI I POPULLIT

• Nevojitet përmirësimi i bashkëpunimit 
të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
me Avokatin e Popullit, i cili do të jetë 
rregull e jo përjashtim në mbrojtjen e të 
drejtave të qytetarëve. 

• Transparencë më e madhe gjatë sjelljes 
së vendimeve si e drejtë diskrecionale e 
organeve të prekura në procesin eduka-
tiv dhe të drejtat që dalin nga ajo. 

• Ministria e Arsimit dhe Shkencës si edhe 
organet kompetente të mundësojnë 
informim më të madh si dhe qasje deri 
te informatat për studentët në drejtim 
të shfrytëzimit të të drejtave të tyre 
ligjore. 

• Informimi i studentëve për mundësinë 
për paraqitje dhe mbrojtje në përputhje 
me Ligjin për Mbrojtje të Sinjalizu-
esve. 

• Ministria e Arsimit dhe Shkencës, akoma 
në disa raste, posaçërisht të lidhura me 
disa sektorë në përbërje e saj, nuk dorë-
zon përgjigje përkatëse dhe thelbësore 
ndaj kërkesave të Avokatit të Popul-
lit. 

• Transparenca e procesit gjatë vendosjes 
për të drejtat e studentëve në proce-
durat administrative pranë organeve të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por 
edhe organeve tjera nuk kënaq.  

• Studentët nuk janë të njoftuar se si 
munden të realizojnë të drejtat e tyre, 
përkatësisht si të kërkojnë mbrojtje të të 
drejtave të tyre. 

këtyre dukurive nga ana e viktimave të korrupsionit pranë institucioneve kompetente. 
Në lidhje me ankesat që kanë të bëjnë me sigurimin e vendit-shtratit të studentit Avokati i 

Popullit konstatoi mungesë të shtretërve të studentëve në konviktet shtetërore për studentë në 
Shkup, e kjo sjell deri te shfrytëzimi i normave ekzistuese ligjore dhe nënligjore për përzgjed-
hje të rreptë gjatë përmbushjes së kapaciteteve për vendosje, në procedura që nuk i kanë të 
qarta as studentët e as prindit. 

Në këtë kontekst, duke vepruar sipas një rasti të këtillë për student, i cili gjendet në 
praktikë detyruese jashtë vendit, ishte konstatuar se pasi është siguruar dokumentacioni i 
nevojshëm për aplikim për vendosje studentore në një nga konviktet shtetërore, studenti ka 
fi tuar të drejtën e vendit në konviktin për studentë. Prindi në afatin ligjor i ka shlyer detyrimet/
harxhimet, vetëm Kontrata e nënshkruar nuk ka qenë e dorëzuar për shkak të asaj se stu-
denti në afatin ligjor për dorëzim të dokumenteve nuk ka qenë në shtet. Studenti e ka humbur 
vendin për shkak të asaj se nuk është dorëzuar kontratë e nënshkruar midis studentit dhe 
konviktit edhe pse prindi ka qenë në komunikim të përhershëm me zyrtarët e konviktit, dhe në 
asnjë moment nuk i është theksuar se pamundësia faktike për nënshkrim të kontratës, për të 
cilën edhe konvikti ka qenë i njoftuar, nuk do të merret si përjashtim nga rregulla për dhënien 
e vendit-shtratit për studentin. Mbetet pyetja nëse Konvikti Shtetëror për Studentë i ka ndër-
marrë të gjitha veprimet për të cilat është kompetent për një proces transparent gjatë dhënies 
së shtretërve për studentë, duke e pasur parasysh atë se ky student mbeti pa u sistemuar në 
vetë fi llimin e vitit akademik.
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MJEDISI JETËSOR
Avokati i Popullit si organ shtetëror kompetent për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, 

në suaza të kompetencave ligjore, midis tjerash në vazhdimësi e vëzhgon gjendjen me mbro-
jtjen e mjedisit jetësor, si segment kyç në realizimin e të drejtës së qytetarit të garantuar me 
Kushtetutë që të jetojnë në mjedis të pastër dhe të shëndetshëm. Gjatë rrjedhës së vitit 2021 
janë parashtruar gjithsej 12 parashtresa, 2 më shumë se vitin e kaluar. Me këtë, përsëri vërte-
tohet gjendja e deritanishme e numrit të vogël të parashtresave nga kjo fushë, kjo nuk përkon 
me gjendjen reale me të cilën çdo ditë ballafaqohemi, përpara së gjithash për shkak të ndotjes 
enorme të ajrit, deponimit jo përkatës të mbeturinave si dhe faktorëve tjerë që ndikojnë drejt-
përdrejt në ndotjen e ajrit dhe tokës, përkatësisht ndotjen e gjithë mjedisit jetësor.  

Në rrethana me numër të vogël të parashtresave të pranuara në këtë fushë, Avokati i 
Popullit ndërmori angazhime plotësuese në suaza të aktivitet eve të tij programore me qëllim 
që të pasqyron gjendjen reale momentale të menaxhimit të mbeturinave, gjithashtu edhe të 
informohet deri ku janë komunat me realizimin e planit për menaxhim rajonal të mbeturinave, 
e cila padyshim kërkon përgatitje të mëdha duke siguruar mjete fi nanciare, ripërpunim të rreg-
ullativës ligjore, deri te punët teknike/ndërtimore.    

Nga të dhënat e siguruara nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifi kimit Hapësinor si 
dhe nga Qendrat Rajonale për Zhvillim të Rajoneve Planore është konstatuar se gjendja e 
menaxhimit rajonal me mbeturinat është gati e pandryshuar, akoma nuk është ndërtuar as 
edhe një deponi rajonale, edhe pse Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmjet 
Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifi kimit Hapësinor gjatë viteve ndërmerr aktivitet e për 
vendosjen e këtij sistemi. 

Analizat plotësuese të cilat i realizon kjo Ministri, të cilat sugjerojnë në nevojën e lidhjes 
së disa rajoneve, faktikisht e kthejnë gjithë procesin në fi llim, me çka në ndonjë mënyrë hapet 
dilema nëse edhe në disa vite të ardhshme do të punohet vetëm në përpilimin dhe sjelljen e 
dokumentacioneve të reja, kurse punët në terren do të ngecin, me çka faktikisht do të mungon 
procesi i ndërtimit të deponive rajonale.   

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifi kimit Hapësinor duhet të ketë kujdes më të madh 
në kampanjat promovuese për ngritjen e vetëdijes te qytetarët ku qëllimi do të jetë njoftimi 
i detajuar se si funksionon dhe çka do të thotë ndërtimi i deponisë rajonale. Kryetarët dhe 
Këshillat e komunave duhet të jenë më aktiv në këtë proces, në çdo aspekt, përpara së gjithash 
në aspektin e bindjes së banorëve lokal për përfi timet pozitive të cilat të gjithë do t`i kemi 
me ndërtimin e deponive rajonale, duke e pasur parasysh faktin se mbeturinat e trajtuara në 
mënyrë adekuatë, në të ardhmen paraqesin resurs. 

• Gjendja me ndotjen enorme të ajrit 
si dhe me menaxhimin jo adekuat të 
mbeturinave dhe me vetëdijen e ulët 
ekologjike të qytetarëve është shqetë-
suese.

• Institucionet kompetente në nivel 
shtetëror dhe lokal të japin kontribut 
plotësues dhe të sigurojnë mjete fi -
nanciare për menaxhim të suksesshëm 
me problemet e konstatuara si dhe 
në ngritjen e kulturës ekologjike te 
qytetarët.
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TË DREJTAT TJERA 
Në periudhën raportuese, në krahasim me vitin e kaluar shënohet zvogëlim i numrit të 

parashtresave të parashtruara që kanë të bëjnë me të drejtat tjera (201 në vitin 2021, 211 
në vitin 2020). Numri më i madh i parashtresave në këtë fushë, ashtu si edhe në vitet e kalu-
ara kanë të bëjnë në shkeljen e të drejtës për pranim të përgjigjes për kërkesat me shkrim 
të dorëzuara deri te organet e administratës shtetërore dhe organet dhe organizatat tjera të 
cilët kanë autorizime publike. Më konkretisht, ankesat kanë të bëjnë me mënyrën e punës së 
Ndërmarrjeve Publike, mosmarrjen e përgjigjeve pas kërkesave për qasje të lirë deri te infor-
matat me karakter publik, e drejta e përkrahjes fi nanciare në bujqësi e të ngjashme. Pjesa e 
mbetur e ankesave ishin jashtë kompetencave të Avokatit të Popullit dhe qytetarët në mënyrë 
adekuatë ishin të udhëzuar ku dhe në çfarë mënyre munden të mbrojnë të drejtat e tyre ligjore 
dhe kushtetuese.    

Nga puna me lëndë Avokati i Popullit konstatoi se për shkak të shkresave të gjata (kor-
respondenca), dorëzimi i përgjigjeve jo adekuatë, jo të plota, të vonuara, qytetarët shpesh 
pengoheshin në realizimin e të drejtave të tyre. Si shkelje e të lartpërmendurës është ankesa 
e qytetarit në pamundësinë e realizimit të përkrahjes fi nanciare prej 20% subvencion, kur 
qytetari një vit e gjysmë ishte i penguar të realizon të drejtën e tij ligjore, për shkak të asaj 
se zyrtarët e Agjencisë së Përkrahjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe Fondi i Sig-
urimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut nuk kanë dhënë shpjegime dhe informata 
të plota, dokumente të cilat janë të nevojshme që qytetari të realizon të drejtën e tij (edhe pse 
dokumenti i nevojshëm bashkë me kërkesën) ka qenë i dorëzuar që në fi llim.    

Për gjendjen e këtillë faktike dhe raste të ngjashme si i theksuari, Avokati i Popullit në 
vazhdimësi lëshonte sugjerime dhe rekomandime deri te organet kompetente që të urdhëro-
hen zyrtarët që me saktësi t`i informojnë qytetarët për dokumentet e nevojshme të cilat janë 
parakusht për realizimin e ndonjë të drejte të caktuar si dhe për mënyrën e realizimit të asaj 
të drejte. 

Edhe pse pas Sugjerimeve të Avokatit të Popullit ishte vepruar, realizimi i të drejtave të 
qytetarëve realizoheshte pas kalimit të një periudhe të gjatë kohore. 

• Për shkak të shkresave të gjata (korre-
spondenca), ndërmjet organeve/institu-
cioneve, si dhe dorëzimin e përgjigjeve 
jo të plota dhe me vonesë, qytetarët 
shpesh sillen në situatë që të pengohen 
në realizimin e të drejtave të tyre. 

• Vazhdon praktika e organeve shtetërore 
si dhe shërbimeve tjera publike të mos 
dorëzojnë përgjigje ndaj kërkesave 
të qytetarëve, edhe pse për atë kanë 
obligim kushtetues dhe ligjor. 

• Të obligohen të gjitha institucionet, në 
nivel lokal dhe shtetëror që në mënyrë 
serioze të merren me kërkesat e 
qytetarëve, me atë që midis veti do të 
kontaktojnë me qëllim që të këmbejnë 
informata, të japin të dhëna të sakta, 
që të mundet qytetari të realizon të 
drejtën e tij.

• Në parim të respektohet obligimi kush-
tetues, me atë që organet shtetërore si 
dhe shërbimet tjera publike me kohë do 
të përgjigjen sipas kërkesave të parash-
truara nga qytetarët.
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REGJISTRIMI 2021
Këtë vit raportues Avokati i Popullit për shkak të mbrojtjes të të drejtave ligjore dhe 

kushtetuese të qytetarëve, përskaj punës me lëndë e vëzhgonte dhe vepronte gjatë realizi-
mit të operacionit statistikor “Regjistrimi i Popullatës, Amvisërive dhe Banesave në Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut”, i cili u realizua gjatë periudhës prej datës 05.09 deri më datën 
30.09.2021. 

Deri te Avokati i Popullit në lidhje me shkeljen e të drejtave gjatë realizimit të regjistrimit 
janë parashtruar 6 parashtresa dhe janë evidentuar 20 paraqitje telefonike. 

Qytetarët në parashtresat e parashtruara ankoheshin se “në adresën e njëjtë janë të 
regjistruar-udhëhiqen persona që nuk jetojnë atje, në lidhje me mos ekzistimin e grafës së 
përkatësisë fetare në sistemin e regjistruesit (konkretisht iniciativës Evangjele-protestante) se, 
person pjesëtar i bashkësisë së caktuar nuk ka qenë i regjistruar si pjesëtar i saj, përfaqësues 
të bashkësisë së caktuar kanë agjituar në drejtim të personave të bashkësisë tjetër që të reg-
jistrohen si pjesëtarë të tyre, mosveprimi në lidhje me çështje të ndryshme nga regjistruesi 
kur bëhet fjalë për pengim të ndonjë anëtari të familjes e të ngjashme”. Lëndë e veçantë ishte 
hapur edhe sa i përket njoftimit të Entit Shtetëror të Statistikës në nevojën që qytetarët të 
shkojnë të regjistrohen në komunë.   

Paraqitjet telefonike kishin të bënin me kërkesat për informata dhe këshilla juridike në 
lidhje me realizimin e regjistrimit dhe qytetarët më shpesh interesoheshin (nëse nuk ndodhet 
në banesën ku jeton do të munden të regjistrohen, si të veprohet në rastet kur familjar të cilët 
jetojnë më shumë vite jashtë vendit, pse nuk ka ardhur regjistrues pjesëtar i bashkësisë shqip-
tare, pse regjistrimi realizohet edhe ditën e diel ditë për pushim etj.”. 

Sipas kërkesave të tilla Avokati i Popullit vepronte menjëherë dhe qytetarëve u jepte 
këshilla juridike se si të realizojnë dhe të mbrojnë të drejtat e tyre. 

Sipas parashtresave të pranuara, në lidhje me procedurën e realizuar si dhe veprimet e 
ndërmarra, qytetarët i realizuan të drejtat  e tyre dhe problemet u tejkaluan.  

Avokati i Popullit në kontekst të operacionit të regjistrimit deri te Enti Shtetëror i Statis-
tikës lëshoi edhe mendimin e tij për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të konstatuara, me 
vërejtje konkrete si dhe sqarime në lidhje me terminologjinë, metodologjinë dhe çështjet që 
kanë të bëjnë me personat me nevoja të veçanta dhe rekomandoi ndryshime të setit të pyetjeve 
ekzistuese, përkatësisht harmonizimin me grupin e pyetjeve të Vashingtonit (seti i shkurtër), 
i cili është në pajtueshmëri me standardet e Kombeve të Bashkuara dhe me Konventën e të 
Drejtave të personave me Nevoja të Veçanta, për çka në vazhdimësi prej sjelljes së Ligjit dhe 
shpalljes së Metodologjisë së regjistrimit intervenoi Seksioni për Mbrojtje të të Drejtave të 
Fëmijës dhe Personave me Nevoja të Veçanta pranë Avokatit të Popullit. 
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TË DREJTAT E REFUGJATËVE/MIGRANTËVE
Avokati i Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) gjatë vitit 2021 realizoi 60 

vizita në vendet ku vendosen ose ndalohen azil kërkuesit. Nga një herë ishin vizituar Qendra 
Pranuese për azil kërkuesit në Vizbegovë dhe Qendra e Përkohshme Transite “Tabanoc”, kurse 
nga dy herë ishin vizituar Qendra Strehuese për të Huaj në Gazi Babë dhe Qendra e Përkohshme 
Transite “Vinojug”. Qëllimi i vizitave ishte parandalimi i akteve të torturës ose ndonjë lloj tjetër 
maltretimi ose ndëshkimi. Në këtë drejtim, fokusi i vizitave ishte drejtuar drejt shqyrtimit të 
gjendjes faktike për shkak të identifi kimit të rreziqeve të cilat e rrisin ose zvogëlojnë rrezikun 
nga tortura.   

Një nga mënyrat e cila e zvogëlon rrezikun e veprimit jopërkatës është ajo se në çdo 
qendër ka të pranishëm mjek ose ekip mjekësor dhe të gjithë personave të cilët vendosen u 
realizohen kontrollet fi llestare. Fakti që pasojat e të vepruarit jopërkatës do të dokumento-
hen, është një lloj parandalimi. Megjithatë, sipas ekipit të MPN-së është e patjetërsueshme 
që mjekët dhe personeli tjetër mjekësor që janë të angazhuar në Qendrat të kenë trajnim të 
veçantë që të identifi kojnë dhe të dokumentojnë të gjitha shenjat të cilat do të udhëzojnë në 
ndonjë veprim jopërkatës eventual.    

Prania e përfaqësuesve nga organizatat ndërkombëtare joqeveritare në Qendra gjithashtu 
është e një rëndësie të veçantë nga aspekti i dokumentimit dhe notimit të rasteve të keqtra-
jtimit. Një pjesë e organizatave joqeveritare kanë autorizime të realizojnë informime dhe për-
faqësime juridike, kjo ndikon në parandalimin në drejtim të zvogëlimit të rrezikut të veprimit 
jopërkatës kundrejt emigrantëve, njëkohësisht i zvogëlon edhe shanset e veprimit të tillë even-
tual të kalon pa u proceduar. 

Me përjashtim të personave të mbajtur në Qendrën Strehimore për të Huaj në Gazi Babë 
ku shfrytëzimi i telefonave mobil dhe mundësia e bisedave telefonike është e rregulluar me 
Rregullore të Rendit Shtëpiak, në qendrat e mbetura numri më i madh i personave lirshëm 
munden t`i shfrytëzojnë telefonat e tyre mobil (në disa nga qendrat ka të instaluar edhe rutera 
për internet pa pagesë) dhe mundësia e ankesës në raste kur keqtrajtohen, mund të bëhet nga 
ndonjë i afërm i cili do të informon kompetentët, ose përfaqësuesit e organizatave ndërkom-

• Për fat të keq, regjistrimi nuk do të 
japë të dhëna reale për personat me 
nevoja të veçanta si dhe numrin e tyre, 
për shkak të asaj se gjatë realizimit të 
regjistrimit nuk parashtroheshin pyetje 
të mjaftueshme në lidhje me problemet 
e këtyre personave, me çka do të mer-
reshin të dhëna statistikore të cilat do 
të jenë të një rëndësie të madhe për 
këtë kategori qytetarësh si dhe krijimi i 
politikave për lehtësimin e funksionimit 
të tyre të përditshëm.

• Për shkak të krijimit të politikave me 
të cilat do të lehtësohet jeta e tyre, në 
aktivitetet e lidhura me sjelljen/ndry-
shimin ose plotësimin e ligjit, përpilimi 
i pyetësorëve dhe çështje të ngjashme 
që kanë të bëjnë me këto persona, per-
sonat me nevoja të veçanta të konsul-
tohen dhe të kyçen në këto aktivitete.

KonstatimeKonstatime RekomandimeRekomandime
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bëtare joqeveritare, ose drejtpërsëdrejti deri te përfaqësuesi kompetent apo institucioni i cili i 
mbron të drejtat e tyre.

Një nga problemet më të mëdha me të vepruarit me emigrantët, përkatësisht të huajt 
dhe azil kërkuesit edhe më tej mbetet arbitrariteti gjatë mbajtjes së tyre, si dhe veprimi i më 
tejshëm me këto persona. Në këtë drejtim, ekipi i MPN-së gjatë vizitës në Qendrën e Për-
kohshme “Vinojug” hasi në situatë ku më shumë persona ishin mbajtur më shumë se 15 ditë, 
asnjë zyrtarë nuk ka biseduar në gjuhën që e kuptojnë. Personat nuk kishin asnjëfarëlloj doku-
menti për mbajtje si dhe nuk dinin pse dhe sa do të mbahen. Pikërisht, asnjë person nuk kishte 
pranuar vendim personal për ndalimin e tij, vendim i cili do të përmban të dhëna për shkaqet e 
vendosjes/mbajtjes, periudhën e mbajtjes, këshilla për të drejtat e tyre e të ngjashme.  

Ishte konstatuar se numri më i madh i personave të cilët mbaheshin në QPT “Vinojug” 
ka të bën me nevojën e dëshmive përpara organeve hetuese në procedura penale të cilat 
udhëhiqen për persona të tretë (kontrabandë). Ata janë të shoqëruar në Qendër në bazë të 
telegramave në të cilat potencohet se bëhet fjalë për persona-dëshmitarë të cilët nevojiten të 
shoqërohen dhe të mbahen deri në marrjen në pyetje nga ana e PP pranë PThP-Shkup, e më 
pastaj me vërtetim për dorëzim të personave u “dorëzohen” përfaqësuesve të Ministrisë së 
Punës dhe Politikës Sociale. Ekipi i MPN-së siguroi informata se personat të cilët do të japin 
deklaratë përpara PP, përkatësisht për të cilët do të vlerësohet se nuk ka nevojë të mbahen 
akoma në Qendër, “zgjidhet me procedurë” e cila e mbërthen deportimin e tyre deri në pikën e 
caktuar të zonës së gjelbër kufi tare, ku u jepen udhëzime që të lëshojnë shtetin.     

Për pjesën më të madhe të personave të cilit ishin mbajtur në Qendrën Transitore ishin 
pranuar informata se vetë kanë dashur të largohen nga Republika e Maqedonisë së Veriut, 
deportimet nga ana e zyrtarëve trajtohen si “ndihmë”, përkatësisht “asistencë” në realizimin e 
qëllimit të tyre. Duke u bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike gjatë vizitës, ekipi i MPN-së kon-
statoi se në Qendrën e Përkohshme Transite “Vinojug” realizohet ndalesa arbitrare e personave, 
kurse të vepruarit ndaj tyre mundet të përkthehet si trajtim johuman, poshtërues dhe degra-
dues. Duke e pasur parasysh gjendjen e rëndë të cilën e konstatoi në Qendrën e Përkohshme 
Transite “Vinojug” dhe mënyrën se si udhëheqësit ballafaqohen me emigrimin e emigrantëve, 
si dhe autorizimet e Komisionit Nacional për Tregti me Njerëz dhe Migrim Ilegal të vëzhgon dhe 
analizon situatën dhe të koordinon aktivitet et e institucioneve përkatëse të cilët në mënyrë ak-
tive punojnë në zgjidhjen e problemeve të kësaj fushe, Avokati i Popullit – MPN përgatiti Raport 
të Veçantë të cilin e adresoi deri te Koordinatori Nacional në Komisionin Nacional për Tregti me 
Njerëz dhe Migrim Ilegal.  

Gjatë vitit 2021, edhe përskaj provokimeve të nxitura nga pandemia me Kovid-19, 
pushtetarët lokal vazhduan të punojnë në drejtim të realizimit të të drejtave të qytetarëve, 
dhe të veprojnë sipas kërkesave të tyre dhe të zgjidhin problemet e tyre. Edhe pse me qasje 
të kufi zuar deri te zyrat e vetëqeverisjes lokale e me atë edhe rëndimi i komunikimit të drejt-
përdrejtë, megjithatë mundeshin rregullisht të drejtohen deri te komunat me qëllim të realizi-
mit të të drejtave të tyre në pajtim me protokollet për mbrojtje nga Kovid-19 dhe as edhe një 
qytetar nuk ka parashtruar parashtresë sa i përket qasjes deri te administrata komunale, ose 
ndonjë organ tjetër lokal.

Në këtë pjesë të Raportit Vjetor, Avokati i Popullit i prezantoi parashikimet e shkallës së 
realizimit të të drejtave të qytetarit përpara pushtetit lokal, sipas fushave, të cilat janë nën 
kompetencë të vetëqeverisjes lokale, e për të cilat qytetarët kanë parashtruar parashtresa 
pranë Zyrave Rajonale në Manastir, Kërçovë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Strumicë.  

VETËQEVERISJA LOKALE
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Pranë Zyrave Rajonale të Avokatit të Popullit, në lidhje me të drejtat e fushës së urban-
izmit dhe ndërtimit në nivel lokal, janë parashtruar gjithsej 59 parashtresa. Gjatë të vepruarit 
sipas parashtresave, Avokati i Popullit dorëzonte kërkesa për informata, shpjegime dhe dëshmi 
në lidhje me atë që theksoheshte në parashtresa, në drejtim të konstatimit të gjendjes faktike. 
Nga ana e Komunave drejt të cilave kishin të bënin parashtresat, dorëzoheshin informatat e 
kërkuara, përgjigjet dorëzoheshin në afat, në disa raste pas afatit të dhënë për përgjigje, ose 
pas dorëzimit të Urgjencës ose Urgjencës së ripërsëritur. Nëse edhe në këtë mënyrë nuk dorë-
zoheshte informata e kërkuar, Avokati i Popullit dorëzonte Informatë për pengim të punës së 
tij deri te kryetari i komunës. Atje ku Avokati i Popullit do të konstatonte shkelje të të drejtave, 
ose zbatim jopërkatës të ligjit, dorëzonte Sugjerime me kërkesë që të mënjanohen lëshimet, 
sipas të cilave edhe veproheshte.  

Më të shpeshta ishin rastet e parashtrimit të parashtresave në të gjitha Zyrat Rajonale 
edhe atë: zvarritje e procedurës në shkallë të parë, mosveprim të inspektoratit të ndërtimtarisë 
dhe procedura për ndryshim dhe plotësim të PDU. 

Për zvarritje të procedurës në shkallë të parë ishin parashtruar numri më i madh i par-
ashtresave, të cilat kishin të bënin me procedurat për fi timin e statusit juridik të objekteve të 
ndërtuara pa të drejtë. Parashtrimi në vazhdimësi i parashtresave të kësaj fushe sjell në për-
fundim se pushteti lokal akoma është larg këtij procesi edhe pas kalimit të 10 vjetëve që nga 
fi llimi i tij. 

Parashtresat që kanë të bëjnë me inspektoratin e ndërtimtarisë, respektivisht për zvar-
ritje të mbikëqyrjeve inspektuese pas pranimit të paraqitjes për ndërtim pa të drejtë, por, në 
të gjitha parashtresat u konstatua se inspektorati ka vepruar dhe ka sjellë akte administrative 
me të cilat urdhërohet ndërtuesi pa të drejtë të largon/prishë ndërtimin. Në disa prej parashtre-
save, nga ana e Avokatit të Popullit është kërkuar të realizohet mbikëqyrje e jashtëzakonshme, 
dhe sipas kërkesës është vepruar duke realizuar mbikëqyrje.  

Avokati i Popullit, duke vepruar sipas parashtresave për mos ekzekutim të akteve admin-
istrative, e detekton të njëjtin problem si në vitet e kaluara, e ai është mos largimi i objekteve 
të ndërtuara pa të drejtë nga ana e pushtetit lokal, kur ndërtuesi pa të drejtë atë vetë nuk e re-
alizon. Shkaqet janë të njëjtat – mos shpalljen e thirrjes publike për përzgjedhjen e realizuesit, 
mos sigurimin e mjeteve fi nanciare në buxhet për këtë qëllim dhe vetëm formalisht vendosja 
e objekteve të ndërtuara pa të drejtë në Programet apo planet të cilat sillen për largim/prishje 
të objekteve të ndërtuara pa të drejtë, e në realitet nuk realizohen.  

Numri më i vogël i parashtresave në lidhje me ndryshimin dhe plotësimin e PDU (1 në ZR 
Manastir dhe 2 në ZR Kërçovë). Këta parashtresa kishin të bënin me zvarritjen e procedurave 
për ndryshim dhe plotësim të planeve detale urbanistike kur qytetarët paraqiten si propozues 
dhe investitorë për përgatitjen e dokumentacionit teknik për ndryshim të planit, ose kur deri 
te projektuesi i PDU-së në fazën e përgatitjes të planit dorëzohet kërkesë konkrete nga ana e 
personit fi zik. 

Si konkluzion, në këtë fushë, është që bashkëpunimi me Avokatin e Popullit dhe pushtetet 
lokale është në nivel të kënaqshëm. Komunat veprojnë sipas kërkesave të Avokatit të Popullit 
dhe në afatin e dhënë, ose me vonesë i dorëzojnë informata e kërkuara me shkrim. Një pjesë 
e komunave, gjithmonë dorëzojnë përgjigje thelbësore dhe të plota duke ofruar edhe dëshmitë 
e kërkuara – siç janë Komuna e Manastirit dhe Kavadarit, por, një pjesë e komunave akoma 
dorëzojnë përgjigje formale, praktikë e cila menjëherë duhet të ndalet. Dorëzimi i përgjigjeve 
të plota dhe thelbësore, veprimi pas sugjerimit të dorëzuar nga ana e Avokatit të Popullit se 
është konstatuar shkelje gjatë punës, jo vetëm që e tregon profesionalitetin e vetëqeverisjes 
lokale por edhe e vërteton seriozitetin që të realizon punët në interes të qytetarit.  

Në lidhje me punën e organeve inspektuese, për dallim nga viti paraprak raportues 2020, 
ku është vërejtur ngecje në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, në këtë vit raportues, dorë-

Urbanizmi dhe ndërtimi
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zonin përgjigje thelbësore duke ofruar edhe dëshmitë e kërkuara, por ka edhe përjashtime 
siç është Inspektori i Ndërtimit në Komunën e Pehçevës. Kurse, në aspektin e sjelljes, ndry-
shimit ose plotësimit të planeve urbanistike edhe këtë vit raportues mundet të përfundohet se 
qytetarët akoma nuk kanë ndikim mbi sjelljen e tyre ashtu siç duhet ta kenë, më saktësisht 
akoma planet nuk sillen me qëllim të interesit më të mirë të qytetarit dhe në përputhje me 
nevojat e tyre, por thjeshtë sipas konceptit të cilin e ka pushteti lokal. Numri i vogël i parash-
tresave të parashtruara në vazhdimësi sugjeron se nevojitet edukim i qytetarëve për rolin e 
tyre gjatë sjelljes së planeve, edukimi për procedurën juridike në të cilën të njëjtët munden 
të marrin pjesë gjatë sjelljes ose ndryshimeve. Përfundimisht, edhe këtë vit Avokati i Popullit 
njëjtë si vitet e kaluara, edhe njëherë e thekson nevojën e aktivizimit në ekipin pjesëmarrës 
pranë komunës në çdo fazë të procedurës për sjelljen e planeve urbanistike. Insistimi i Avokatit 
të Popullit për punë efi kase dhe normale të këtij ekipi, në fi llim për shkak të faktit që i njëjti 
përbëhet nga përfaqësues të Këshillit, nga administrata komunale, persona profesionalisht 
të dëshmuar nga fusha e planifi kimit urbanistik, përfaqësues të shoqatave të qytetarëve dhe 
qytetarë nga komuna. Përbërja e këtillë jep garanci për sigurimin e profesionalizmit dhe para 
së gjithash qasje më të madhe në publik në procesin e planifi kimit hapësinor dhe urbanistik, i 
shfaq qëndrimet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve dhe personave juridik, dhe jep sugjerime 
për përgatitje të zgjidhjeve planore. 

Nga kjo fushë pranë Zyrave Rajonale të Avokatit të Popullit, në këtë vit raportues, janë 
parashtruar 16 parashtresa.

Gjatë të vepruarit sipas parashtresave, Avokati i Popullit ndërmerrte një varg veprimesh, 
me qëllim që të konstaton gjendjen faktike. Nga ana e komunave, ndërmarrjeve publike, çerd-
heve për fëmijë, ose shkollave ndaj të cilave kishin të bënin parashtresat, dorëzoheshin infor-
matat e kërkuara. Përgjigjet e dorëzuara në mënyrë të përgjithshme ishin thelbësore, të plota 
duke i dorëzuar edhe dëshmitë e kërkuara.  

Ankesat e qytetarëve kishin të bënin për punësime me kohë të pacaktuar, mos 
plotësimi i kushteve sipas shpalljes për punësim, ndërprerja e marrëdhënies së punës e të 
ngjashme. 

Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit nuk janë konstatuar shkelje 
të të drejtave të parashtresave, më konkretisht, nuk ishte vërtetuar se bëhet fjalë për shkelje 
të procedurës ose mos përmbushjes të ndonjë kushti të paraparë me ligj, përveç në një rast, 
në Komunën e Kumanovës. Në këtë parashtresë, Avokati i Popullit dorëzoi Sugjerim deri te 
Kryetari i komunës, në të cilën sugjeroi në obligimin e tij ligjor që të vepron sipas sugjerimit të 
lëshuar nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit për lëshimet e konstatuara dhe nevojën 
e mënjanimit të të njëjtave. Pas këtij Sugjerimi është kthyer përgjigje bashkë me dëshmi nga 
Komuna, në të cilën Avokati i Popullit është njoftuar se parashtruesi i parashtresës në ndërkohë 
ka parashtruar ankesë deri te organi i shkallë së dytë.  

Konkluzion i përgjithshëm i Avokatit të Popullit për punën e organeve në lidhje me reali-
zimin e të drejtave nga lëmi i marrëdhënieve të punës, është se bartësit e funksioneve publike 
në pushtetin lokal i respektojnë dispozitat ligjore nga të gjitha sferat të cilat i prekin të drejtat 
e të punësuarve, por edhe se procedurat për punësim i realizojnë në mënyrë profesionale dhe 
në pajtueshmëri me ligj dhe përzgjedhin kandidatë adekuat të cilët i plotësojnë kushtet ligjore 
që të punësohen. 

Avokati i Popullit rekomandon punësimet në administraten komunale dhe në organet tjera 
komunale, si në shkolla dhe çerdhet e fëmijëve të themeluara nga komunat të vazhdojnë t`i 
realizojnë nëpërmjet procedurës transparente, duke u bazuar në kriteret e profesionalizmit dhe 
kompetencave si dhe zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të përfaqësuesve 
të bashkësive.

Marrëdhëniet e punës
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Për mbrojtjen e të drejtave nga kjo fushë janë parashtruar vetëm 2 parashtresa, nga 
një në ZR Manastir dhe ZR Kumanovë, të cilat kanë të bëjnë me obligimin për të paguar ta-
tim në trashëgimi dhe dhuratë si dhe pagesën me forcë të tatimit të qarkullimit të patund-
shmërisë. 

Gjatë të vepruarit kundrejt administratave komunale sipas këtyre parashtresave, Avokati 
i Popullit nga informacionet dhe dëshmitë e siguruara nuk konstatoi shkelje të të drejtave në 
të dyja lëndët. Më saktësisht, që të dyja procedurat nga ana e administratave komunale janë 
realizuar sipas ligjit. 

Pse ky numër i vogël i parashtresave të parashtruara në këtë fushë, a është shkak pan-
demia e Korona virusit dhe puna e rënduar e pushteteve lokale me dorëzimin e vendimeve për 
tatim të pronës deri te qytetarët, ose akoma edukimi i ulët i qytetarëve për vetë procedurën 
gjatë përcaktimit të tatimeve, për shkak të së cilës i pranojnë detyrimet tatimore të lëshuara 
nga pushteti lokal pa mos e shqyrtuar në çka bazohen, apo pushtetet lokale këtë vit raportues 
procedurat për obligim të qytetarëve me tatime i realizojnë ekskluzivisht në përputhje me 
ligjin, Avokati i Popullit do të vëzhgon në periudhën e ardhshme.  

Megjithatë, edhe këtë vit raportues, Avokati i Popullit e drejton rekomandimin deri te ad-
ministratat komunale që në mënyrë parimore të zbatojnë Ligjin për Tatimin e Pronës gjatë për-
caktimit të tatimeve të veçanta, pa kushtëzime ose pengimin e të drejtave tjera të qytetarëve, 
si dhe nevojën që pushteti lokal të ndërmarrë aktivitet e dhe masa për edukim të popullatës për 
të drejtat e tyre, por edhe obligimeve të parapara me Ligjin për Tatimin të Pronës.

Financat dhe dogana

Gjatë këtij viti raportues përsëri pranë zyrave rajonale janë parashtruar numër i vogël 
i parashtresave, vetëm 8, të cilat kanë të bëjnë me ajrin e ndotur nga byrektorja, ose kaf-
shët shtëpiake, zhurmë e madhe nga “Luna parku”, rrezikimi i mjedisit jetësor nga aktivitet 
et ndërtimore, kërkoheshte rishqyrtim të procedurës nëse prerja e drunjve është realizuar në 
përputhje me dispozitat e Ligjit për Gjelbërim Publik e të ngjashme. 

Në këto parashtresa, Avokati i Popullit konstatoi se inspektorët e autorizuar me kohë 
kanë reaguar pas kërkesës së dorëzuar për mbikëqyrje, dilnin ne vendndodhje dhe sillnin akte 
administrative me të cilat kërkoheshte mënjanimi i mangësive të konstatuara. Përgjigjet e 
dorëzuara pas kërkesave të Avokatit të Popullit ishin thelbësore dhe profesionale, në afatin e 
dhënë, ose me pak tejkalim të afateve. Nga përgjigjet e dorëzuara shihet se organet inspek-
tuese i kanë ndërmarrë masat dhe veprimet e duhura për mbrojte të mjedisit jetësor, sipas 
problemeve konkrete me të cilat ballafaqohen qytetarët. Njëkohësisht, organet inspektuese 
vepruan edhe sipas kërkesave të Avokatit të Popullit për realizimin e mbikëqyrjes inspektuese.  

Duke e pasur parasysh arsyen e parashtruesëve të parashtresave, mbetet konkluzioni se 
qytetarët reagojnë vetëm kur shkelen të drejtat personale nga fusha e mjedisit jetësor. Mbetet 
e hapur çështja se mosinteresimi i qytetarëve që pa pengesa të realizojnë të drejtën e tyre të 
mjedisit të pastër dhe të shëndetshëm jetësor është për shkak mosbesimit në pushtetin lokal si 
dhe vazhdimi i tyre që të mos marrin masa efi kase dhe efektive për përmirësimin e gjendjes së 
përgjithshme me mjedisin jetësor, apo bëhet fjalë për edukim të pamjaftueshëm të qytetarëve 
për vlerën e jetës në mjedis të shëndetshëm jetësor, ose problemi shëndetësor me pandeminë 
e Korona virusit me të cilin ballafaqohen edhe këtë vit raportues.   

Për shkak të gjendjes së këtillë, Avokati i Popullit vlerëson se është e nevojshme që 
pushteti lokal të ndërmarrë masa më aktive dhe më efi kase me qëllim ngritjen e vetëdijes pub-
like për nevojën e mjedisit të shëndetshëm jetësor, ndërmarrja e masave efi kase dhe efektive 
për përmirësimin e gjendjes dhe para së gjithash parashikimi i nevojave dhe mjeteve fi nanciare 

Mjedisi jetësor
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Në fushën e të drejtave të konsumatorëve, pranë Zyrave Rajonale të Avokatit të Popul-
lit këtë vit raportues janë parashtruar 48 parashtresa, prej të cilave numri më i madh janë 
parashtruar në ZR Tetovë dhe ZR Manastir – 40 parashtresa, kjo paraqet 83% të numrit të 
përgjithshëm të parashtresave të parashtruara në të gjitha zyrat, me përjashtim të ZR Shtip ku 
nuk është parashtruar as edhe një parashtresë. Shkeljet më të mëdha të të drejtave janë vëre-
jtur në “Korrigjimin e faturave” – 39 (81% e parashtresave të parashtruara), kishin të bënin me 
pagesën e borxhit të mbetur për shërbime të papaguara komunale. 

Avokati i Popullit ndërmori veprime drejt Ndërmarrjes Publike Komunale, në drejtim që të 
vërtetohet baza e borxhit të mbetur, të konstatohet borxhi real të cilin parashtruesi i parash-
tresës duhet ta paguan, gjithashtu ndërmori veprime kundër gjykatave themelore kompetente 
që të veprojnë sipas padive të NPK për pagesën e borxhit të mbetur për shkak të marrjes së 
informatave nëse borxhi është vërtetuar me aktgjykime të plotfuqishme ose në cilën fazë gjen-
det procedura gjyqësore (një pjesë e madhe e atyre, për shkak të kalimit të afatit kohor prej 
10 e më shumë vjet prej parashtrimit të padisë, nga ana e gjykatave, procedurat ishin ndër-
prerë).   

Në ZR Manastir, nga informatat e pranuara me shkrim si dhe dëshmitë nga NPK, nuk 
është konstatuar shkelje e të drejtave gjatë përllogaritjes dhe evidentimit të “borxhit të mbe-
tur” përveç në një lëndë, ku është dorëzuar Sugjerim deri te NPK për mënjanim të shkeljes, 
më saktë fshirja nga evidenca e borxhit të mbetur, pas së cilës menjëherë është vepruar nga 
Ndërmarrja Publike. 

Krejt situatë tjetër kishte gjatë të vepruarit nga ZR Tetovë kundrejt NPK “Tetova” Tetovë. 
Pikërisht, kundrejt kësaj NPK, me këtë bazë – tentim për pagesë të borxheve të vjetruara, ku u 
veprua sipas 24 parashtresave. Që të merret informatë me shkrim, Avokati i Popullit ndërmori 
veprime të ndryshme: dorëzoi tre Kërkesa për informata dhe dëshmi, realizoi tre mbikëqyrje në 
hapësirat e NP-së, dorëzoi Urgjenca, Urgjenca të ripërsëritura, dhe për shkak të mosdorëzimit 
ose dorëzimit të përgjigjeve formale, nga ana e NP, Avokati i Popullit dorëzoi Informatë deri te 
kryetarja e Komunës së Tetovës, me Kërkesë, në përputhje me kompetencat, t`i ndërmarrë 
të gjitha masat në drejtim që të dorëzohen përgjigje adekuatë nga NPK “Tetova”. Kryetarja e 
Komunës së Tetovës aspak nuk ndërmori masa si dhe nuk u përgjigj në kërkesën e Avokatit të 
Popullit.  

Sipas të gjitha këtyre 24 parashtresave, nga ana e Avokatit të Popullit është konstatuar 
shkelje e të drejtave të qytetarit, me kërkesë për pagesë të borxheve të vjetruara (shpesh edhe 
për periudhën që nga viti 1994 e këndej), dhe deri te NPK “Tetova” është dorëzuar Sugjerim 
që të ndërpritet me tentimin e pagesës së borxheve të vjetruara, dhe borxhe për të cilat nuk 
janë paditur borxhlinjtë. Rezultati përfundimtar ishte NPK veproi sipas Sugjerimit të Avokatit të 
Popullit.  

Si përfundim në lidhje me pagesën e faturave, Avokati i Popullit thekson se i përkrah të 
gjitha masat të cilat janë të lejuara me ligj për pagesën e faturave komunale për shërbime 
komunale, por tërheq vërejtje se nuk është i lejuar asnjë veprim në drejtim të detyrimit të 
qytetarëve të paguajnë borxh të mbetur i cili nuk është lëndë e padisë, përkatësisht borxh i 
vjetërsuar për të cilin ka kaluar afati i pagesës me forcë. Ndërmarrjet komunale publike kanë 
obligim ligjor të respektojnë dhe zbatojnë dispozitat ligjore të cilat i rregullojnë detyrimet dhe 
pagesën e faturave për shërbime të realizuara komunale. Çdo veprim në kundërshtim me ligjin 
jo vetëm që është shkelje e rëndë e të drejtave të qytetarëve nga kjo fushë, por sjell edhe deri 
te pasoja ligjore.    

Të drejtat e konsumatorëve

në buxhetet komunale për këtë qëllim, me me këtë të lëvizin punët drejt më të mirës në sferën 
e sigurimit të jetës në mjedis të shëndetshëm jetësor për qytetarët e saj.
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 I punësuar në IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, kërkoi intervenim nga Avokati i Popul- I punësuar në IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, kërkoi intervenim nga Avokati i Popul- I punësuar në IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, kërkoi intervenim nga Avokati i Popul- I punësuar në IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, kërkoi intervenim nga Avokati i Popul- I punësuar në IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, kërkoi intervenim nga Avokati i Popul-
lit kundër punëdhënësit të tij, për realizimin e të drejtës nga fusha e marrëdhënieve të punës lit kundër punëdhënësit të tij, për realizimin e të drejtës nga fusha e marrëdhënieve të punës lit kundër punëdhënësit të tij, për realizimin e të drejtës nga fusha e marrëdhënieve të punës lit kundër punëdhënësit të tij, për realizimin e të drejtës nga fusha e marrëdhënieve të punës lit kundër punëdhënësit të tij, për realizimin e të drejtës nga fusha e marrëdhënieve të punës 
që të avancohet-ngirtet në detyrë, në përputhje me përgatitjen profesionale dhe përvojën e që të avancohet-ngirtet në detyrë, në përputhje me përgatitjen profesionale dhe përvojën e që të avancohet-ngirtet në detyrë, në përputhje me përgatitjen profesionale dhe përvojën e që të avancohet-ngirtet në detyrë, në përputhje me përgatitjen profesionale dhe përvojën e që të avancohet-ngirtet në detyrë, në përputhje me përgatitjen profesionale dhe përvojën e 
fi tuar. 

Në procedurë, Avokati i Popullit duke i marrë parasysh të gjitha dëshmitë e ofruara në Në procedurë, Avokati i Popullit duke i marrë parasysh të gjitha dëshmitë e ofruara në Në procedurë, Avokati i Popullit duke i marrë parasysh të gjitha dëshmitë e ofruara në Në procedurë, Avokati i Popullit duke i marrë parasysh të gjitha dëshmitë e ofruara në Në procedurë, Avokati i Popullit duke i marrë parasysh të gjitha dëshmitë e ofruara në 
parashtresë, kërkoi nga IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, nëse nuk ka pengesë tjetër ligjore, parashtresë, kërkoi nga IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, nëse nuk ka pengesë tjetër ligjore, parashtresë, kërkoi nga IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, nëse nuk ka pengesë tjetër ligjore, parashtresë, kërkoi nga IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, nëse nuk ka pengesë tjetër ligjore, parashtresë, kërkoi nga IPSH Spitali Psikiatrik Demir Hisar, nëse nuk ka pengesë tjetër ligjore, 
menjëherë të realizon procedurë për vlerësim të përgatitjes profesionale të parashtruesit të menjëherë të realizon procedurë për vlerësim të përgatitjes profesionale të parashtruesit të menjëherë të realizon procedurë për vlerësim të përgatitjes profesionale të parashtruesit të menjëherë të realizon procedurë për vlerësim të përgatitjes profesionale të parashtruesit të menjëherë të realizon procedurë për vlerësim të përgatitjes profesionale të parashtruesit të 
parashtresës në pajtim me ligjin, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të punëdhënësit.parashtresës në pajtim me ligjin, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të punëdhënësit.parashtresës në pajtim me ligjin, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të punëdhënësit.parashtresës në pajtim me ligjin, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të punëdhënësit.parashtresës në pajtim me ligjin, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të punëdhënësit.

Në përgjigjen e IPSH Spitalit Psikiatrik Demir Hisar Avokati i Popullit njoftohet se është Në përgjigjen e IPSH Spitalit Psikiatrik Demir Hisar Avokati i Popullit njoftohet se është Në përgjigjen e IPSH Spitalit Psikiatrik Demir Hisar Avokati i Popullit njoftohet se është 
vepruar sipas kërkesës së tij dhe është sjellë Aktvendim për fi tim të statutit të nëpunësit ad-vepruar sipas kërkesës së tij dhe është sjellë Aktvendim për fi tim të statutit të nëpunësit ad-vepruar sipas kërkesës së tij dhe është sjellë Aktvendim për fi tim të statutit të nëpunësit ad-
ministrativ dhe Aktvendim për përcaktim të rrogës e shfaqur në koefi ciente për parashtruesin ministrativ dhe Aktvendim për përcaktim të rrogës e shfaqur në koefi ciente për parashtruesin ministrativ dhe Aktvendim për përcaktim të rrogës e shfaqur në koefi ciente për parashtruesin 
e parashtresës, në pajtim me përgatitjen e tij profesionale.e parashtresës, në pajtim me përgatitjen e tij profesionale.e parashtresës, në pajtim me përgatitjen e tij profesionale.

Duke vepruar sipas parashtresës të qytetarit në lidhje me obligimin e tij paarsye me Duke vepruar sipas parashtresës të qytetarit në lidhje me obligimin e tij paarsye me Duke vepruar sipas parashtresës të qytetarit në lidhje me obligimin e tij paarsye me 
TRD për adresë, në të cilën janë të evidentuar prindit e tij si detyrues të taksës radiodifuzive, TRD për adresë, në të cilën janë të evidentuar prindit e tij si detyrues të taksës radiodifuzive, TRD për adresë, në të cilën janë të evidentuar prindit e tij si detyrues të taksës radiodifuzive, 
Avokati i Popullit deri te NP RTVM Shkup dorëzoi Sugjerim për shkeljet e konstatuara të të Avokati i Popullit deri te NP RTVM Shkup dorëzoi Sugjerim për shkeljet e konstatuara të të Avokati i Popullit deri te NP RTVM Shkup dorëzoi Sugjerim për shkeljet e konstatuara të të 
drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe kërkoi fshirjen e tij nga Regjistri i detyruesve për drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe kërkoi fshirjen e tij nga Regjistri i detyruesve për drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe kërkoi fshirjen e tij nga Regjistri i detyruesve për 
TRD. 

Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar Njoftim nga ana e Televizorit të Maqedonisë me Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar Njoftim nga ana e Televizorit të Maqedonisë me Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar Njoftim nga ana e Televizorit të Maqedonisë me 
të cilin njoftohet se është vepruar sipas Sugjerimit dhe parashtruesi i parashtresës është fshirë të cilin njoftohet se është vepruar sipas Sugjerimit dhe parashtruesi i parashtresës është fshirë të cilin njoftohet se është vepruar sipas Sugjerimit dhe parashtruesi i parashtresës është fshirë 
nga Regjistri për TRD si person i cili që prej vitit 2007 jeton jashtë RMV-së. nga Regjistri për TRD si person i cili që prej vitit 2007 jeton jashtë RMV-së. nga Regjistri për TRD si person i cili që prej vitit 2007 jeton jashtë RMV-së. 

Aktevndimet e lëshuara në emrin e tij nuk do të kenë veprim juridik, kurse për këtë Aktevndimet e lëshuara në emrin e tij nuk do të kenë veprim juridik, kurse për këtë Aktevndimet e lëshuara në emrin e tij nuk do të kenë veprim juridik, kurse për këtë 
lëndë RTM-ja në mënyrë zyrtare do ta njofton Drejtorinë e të Ardhurave Publike – Drejtorinë lëndë RTM-ja në mënyrë zyrtare do ta njofton Drejtorinë e të Ardhurave Publike – Drejtorinë lëndë RTM-ja në mënyrë zyrtare do ta njofton Drejtorinë e të Ardhurave Publike – Drejtorinë 
Rajonale Prilep.Rajonale Prilep.Rajonale Prilep.

Pas veprmiveve të ndërarra, përkatësisht pas intervenimit të Avokatit të Popullit qytetari Pas veprmiveve të ndërarra, përkatësisht pas intervenimit të Avokatit të Popullit qytetari Pas veprmiveve të ndërarra, përkatësisht pas intervenimit të Avokatit të Popullit qytetari 
e realizoi të drejtën e tij.e realizoi të drejtën e tij.e realizoi të drejtën e tij.

AP nr. 1473/21 

AP nr. 351/21

SHEMBUJ NGA PRAKTIKASHEMBUJ NGA PRAKTIKA



100

www.ombudsman.mk

AVOKATI I POPULLIT

Avokati i Popullit veproi sipas parashtresës e përkrahur edhe nga 32 qytetarë me nën-Avokati i Popullit veproi sipas parashtresës e përkrahur edhe nga 32 qytetarë me nën-Avokati i Popullit veproi sipas parashtresës e përkrahur edhe nga 32 qytetarë me nën-
shkrimet e tyre, në të cilën shprehet pakënaqësi nga sjellja e PDU-së për rajonin i cili përfshi shkrimet e tyre, në të cilën shprehet pakënaqësi nga sjellja e PDU-së për rajonin i cili përfshi shkrimet e tyre, në të cilën shprehet pakënaqësi nga sjellja e PDU-së për rajonin i cili përfshi 
edhe rr. “Andon Slabejko” në Prilep. Banorët e kësaj rruge mendojë se me PDU të sjellë do të edhe rr. “Andon Slabejko” në Prilep. Banorët e kësaj rruge mendojë se me PDU të sjellë do të edhe rr. “Andon Slabejko” në Prilep. Banorët e kësaj rruge mendojë se me PDU të sjellë do të edhe rr. “Andon Slabejko” në Prilep. Banorët e kësaj rruge mendojë se me PDU të sjellë do të edhe rr. “Andon Slabejko” në Prilep. Banorët e kësaj rruge mendojë se me PDU të sjellë do të 
kenë pasoja gjatë funksionimit të përditshëm dhe se i njëjti është në kundërshtim me të gjitha kenë pasoja gjatë funksionimit të përditshëm dhe se i njëjti është në kundërshtim me të gjitha kenë pasoja gjatë funksionimit të përditshëm dhe se i njëjti është në kundërshtim me të gjitha kenë pasoja gjatë funksionimit të përditshëm dhe se i njëjti është në kundërshtim me të gjitha kenë pasoja gjatë funksionimit të përditshëm dhe se i njëjti është në kundërshtim me të gjitha 
normat për sjelljen e tij të parapara me ligj. 

Pas procedurës së realizuar sipas parashtresës dhe pranimit të informatës me shkrim Pas procedurës së realizuar sipas parashtresës dhe pranimit të informatës me shkrim Pas procedurës së realizuar sipas parashtresës dhe pranimit të informatës me shkrim Pas procedurës së realizuar sipas parashtresës dhe pranimit të informatës me shkrim Pas procedurës së realizuar sipas parashtresës dhe pranimit të informatës me shkrim 
nga Komuna e Prilepit duke ofruar edhe dokumentacionin e plotë të procedurës për sjelljen e nga Komuna e Prilepit duke ofruar edhe dokumentacionin e plotë të procedurës për sjelljen e nga Komuna e Prilepit duke ofruar edhe dokumentacionin e plotë të procedurës për sjelljen e nga Komuna e Prilepit duke ofruar edhe dokumentacionin e plotë të procedurës për sjelljen e nga Komuna e Prilepit duke ofruar edhe dokumentacionin e plotë të procedurës për sjelljen e 
PDU-së duke fi lluar që në vitin 2016, deri në sjelljen e PDU-së në vitin 2019, Avokati i Popullit PDU-së duke fi lluar që në vitin 2016, deri në sjelljen e PDU-së në vitin 2019, Avokati i Popullit PDU-së duke fi lluar që në vitin 2016, deri në sjelljen e PDU-së në vitin 2019, Avokati i Popullit PDU-së duke fi lluar që në vitin 2016, deri në sjelljen e PDU-së në vitin 2019, Avokati i Popullit PDU-së duke fi lluar që në vitin 2016, deri në sjelljen e PDU-së në vitin 2019, Avokati i Popullit 
nuk konstatoi shkelje të të drejtave të banorëve të kësaj rruge për funksionim normal, as edhe nuk konstatoi shkelje të të drejtave të banorëve të kësaj rruge për funksionim normal, as edhe nuk konstatoi shkelje të të drejtave të banorëve të kësaj rruge për funksionim normal, as edhe nuk konstatoi shkelje të të drejtave të banorëve të kësaj rruge për funksionim normal, as edhe nuk konstatoi shkelje të të drejtave të banorëve të kësaj rruge për funksionim normal, as edhe 
shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore të parapara për procedurën e sjelljes së PDU-së. shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore të parapara për procedurën e sjelljes së PDU-së. shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore të parapara për procedurën e sjelljes së PDU-së. shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore të parapara për procedurën e sjelljes së PDU-së. shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore të parapara për procedurën e sjelljes së PDU-së. 

Procedura për sjelljen e PDU-së është realizuar në pajtim me Ligjin për Planifi kim Procedura për sjelljen e PDU-së është realizuar në pajtim me Ligjin për Planifi kim Procedura për sjelljen e PDU-së është realizuar në pajtim me Ligjin për Planifi kim Procedura për sjelljen e PDU-së është realizuar në pajtim me Ligjin për Planifi kim Procedura për sjelljen e PDU-së është realizuar në pajtim me Ligjin për Planifi kim 
Hapësinor Urbanistik si dhe aktet nënligjore të sjella duke u bazuar në këtë Ligj (është sjellë Hapësinor Urbanistik si dhe aktet nënligjore të sjella duke u bazuar në këtë Ligj (është sjellë Hapësinor Urbanistik si dhe aktet nënligjore të sjella duke u bazuar në këtë Ligj (është sjellë Hapësinor Urbanistik si dhe aktet nënligjore të sjella duke u bazuar në këtë Ligj (është sjellë Hapësinor Urbanistik si dhe aktet nënligjore të sjella duke u bazuar në këtë Ligj (është sjellë 
Vendim nga Këshilli i Komunës, terminët për prezantim publik janë shpallur në gazetat ditore Vendim nga Këshilli i Komunës, terminët për prezantim publik janë shpallur në gazetat ditore Vendim nga Këshilli i Komunës, terminët për prezantim publik janë shpallur në gazetat ditore Vendim nga Këshilli i Komunës, terminët për prezantim publik janë shpallur në gazetat ditore Vendim nga Këshilli i Komunës, terminët për prezantim publik janë shpallur në gazetat ditore 
dhe pas anketimit publik, mendimeve profesionale, vlerësimeve profesionale, ndikimit ndaj dhe pas anketimit publik, mendimeve profesionale, vlerësimeve profesionale, ndikimit ndaj dhe pas anketimit publik, mendimeve profesionale, vlerësimeve profesionale, ndikimit ndaj dhe pas anketimit publik, mendimeve profesionale, vlerësimeve profesionale, ndikimit ndaj dhe pas anketimit publik, mendimeve profesionale, vlerësimeve profesionale, ndikimit ndaj 
mjedisit jetësor, revizoret e realizuara profesionale, mendime nga të gjitha ndërmarrjet pub-mjedisit jetësor, revizoret e realizuara profesionale, mendime nga të gjitha ndërmarrjet pub-mjedisit jetësor, revizoret e realizuara profesionale, mendime nga të gjitha ndërmarrjet pub-
like, Ministri, EVN ShA Maqedoni, pajtim i siguruar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për like, Ministri, EVN ShA Maqedoni, pajtim i siguruar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për like, Ministri, EVN ShA Maqedoni, pajtim i siguruar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për 
Propozimin Përfundimtar PDU-së, Njoftim nga Agjencia i Kadastrës dhe Patundshmërive dhe Propozimin Përfundimtar PDU-së, Njoftim nga Agjencia i Kadastrës dhe Patundshmërive dhe Propozimin Përfundimtar PDU-së, Njoftim nga Agjencia i Kadastrës dhe Patundshmërive dhe 
dokumentacionin e mbetur). 

Avokati i Popullit sugjeroi se banorët kanë të vetmen mundësi e cila është e paraparë me Avokati i Popullit sugjeroi se banorët kanë të vetmen mundësi e cila është e paraparë me Avokati i Popullit sugjeroi se banorët kanë të vetmen mundësi e cila është e paraparë me 
Ligji që të marrin pjesë në prezantimin publik dhe anketimin publik duke dorëzuar fl etanketë. Ligji që të marrin pjesë në prezantimin publik dhe anketimin publik duke dorëzuar fl etanketë. Ligji që të marrin pjesë në prezantimin publik dhe anketimin publik duke dorëzuar fl etanketë. 
Më konkretisht, në pajtim me ligjin e lartpërmendur, një person i cili gjatë sjelljes së planit Më konkretisht, në pajtim me ligjin e lartpërmendur, një person i cili gjatë sjelljes së planit Më konkretisht, në pajtim me ligjin e lartpërmendur, një person i cili gjatë sjelljes së planit 
urbanistik mendon se me të njëjtin do të prishet funksionimi normal i tij, mundet të kyçet në urbanistik mendon se me të njëjtin do të prishet funksionimi normal i tij, mundet të kyçet në urbanistik mendon se me të njëjtin do të prishet funksionimi normal i tij, mundet të kyçet në 
procedurën e sjelljes së planit me plotësim të fl etanketës në të cilën do të thekson shkakun se procedurën e sjelljes së planit me plotësim të fl etanketës në të cilën do të thekson shkakun se procedurën e sjelljes së planit me plotësim të fl etanketës në të cilën do të thekson shkakun se 
pse nuk pajtohet me planin.   

Në anketimin publik të mbajtur, duke e dëshmuar me kopjet e fl etanketave të qytetarëve, Në anketimin publik të mbajtur, duke e dëshmuar me kopjet e fl etanketave të qytetarëve, Në anketimin publik të mbajtur, duke e dëshmuar me kopjet e fl etanketave të qytetarëve, 
vetëm një qytetar i rrugës “Andon Slabejko” ka parashtruar fl etë  anketuese me vërejtje, e cila vetëm një qytetar i rrugës “Andon Slabejko” ka parashtruar fl etë  anketuese me vërejtje, e cila vetëm një qytetar i rrugës “Andon Slabejko” ka parashtruar fl etë  anketuese me vërejtje, e cila 
nga ana e Komisionit është pranuar dhe futur në propozimin përfundimtar të PDU-së. As edhe nga ana e Komisionit është pranuar dhe futur në propozimin përfundimtar të PDU-së. As edhe nga ana e Komisionit është pranuar dhe futur në propozimin përfundimtar të PDU-së. As edhe 
një qytetar nga të nënshkruarit në peticion nuk ka marrë pjesë në anketimin publik dhe nuk një qytetar nga të nënshkruarit në peticion nuk ka marrë pjesë në anketimin publik dhe nuk një qytetar nga të nënshkruarit në peticion nuk ka marrë pjesë në anketimin publik dhe nuk 
ka plotësuar fl etanketë me vërejtje për planin, më konkretisht nuk ka marrë pjesë në sjelljen ka plotësuar fl etanketë me vërejtje për planin, më konkretisht nuk ka marrë pjesë në sjelljen ka plotësuar fl etanketë me vërejtje për planin, më konkretisht nuk ka marrë pjesë në sjelljen 
e planit në drejtim që të sugjeron në papajtueshmëri me të njëjtin, të ofron vërejtje në lidhje e planit në drejtim që të sugjeron në papajtueshmëri me të njëjtin, të ofron vërejtje në lidhje e planit në drejtim që të sugjeron në papajtueshmëri me të njëjtin, të ofron vërejtje në lidhje 
me atë që mendon se do të pengohet zotërimi i pronës së tij, ose të ofron vërejtje në drejtim me atë që mendon se do të pengohet zotërimi i pronës së tij, ose të ofron vërejtje në drejtim me atë që mendon se do të pengohet zotërimi i pronës së tij, ose të ofron vërejtje në drejtim 
të përmirësimit të planit, më saktë nuk e ka shfrytëzuar mundësinë e ofruar ligjore që të marrë të përmirësimit të planit, më saktë nuk e ka shfrytëzuar mundësinë e ofruar ligjore që të marrë të përmirësimit të planit, më saktë nuk e ka shfrytëzuar mundësinë e ofruar ligjore që të marrë 
pjesë gjatë sjelljes së planit urbanistik. 

Avokati i Popullit realizoi edhe shqyrtim të zbatimit të Ligjit për Gjelbërim Urban gjatë Avokati i Popullit realizoi edhe shqyrtim të zbatimit të Ligjit për Gjelbërim Urban gjatë Avokati i Popullit realizoi edhe shqyrtim të zbatimit të Ligjit për Gjelbërim Urban gjatë 
sjelljes së planit dhe konstatoi se gjelbërimi urban i paraparë, sipas PDU-së është paraparë në sjelljes së planit dhe konstatoi se gjelbërimi urban i paraparë, sipas PDU-së është paraparë në sjelljes së planit dhe konstatoi se gjelbërimi urban i paraparë, sipas PDU-së është paraparë në 
hapësirën prej 12682m2, ose 19.50% nga hapësira e përfshirjes së planit, që është më pak hapësirën prej 12682m2, ose 19.50% nga hapësira e përfshirjes së planit, që është më pak hapësirën prej 12682m2, ose 19.50% nga hapësira e përfshirjes së planit, që është më pak 
për 0,50% nga e parapara 20% me Ligjin për Gjelbërim Urban.  

AP nr. 1358/21

Parashtruesit të parashtresës si shfrytëzues i ndihmës së garantuar minimale i ishte 
bllokuar llogaria bankare nga ane e Komunës së Kumanovës, Sektori i Tatimeve për shkak të 
tatimit të papaguar të trashëgimisë dhe dhuratës. 

Pas dorëzimit të Sugjerimit deri te Komuna e Kumanovës për shkelje të dispozitave të 
nenit 57 të Ligjit për Tatim mbi Pronën, sepse parashtruesi i parashtresës të vetmet të ardhura 
i ka nga ndihma e garantuar minimale, Komuna e Kumanovës, përgatiti Kërkesë për tërheqje 
të vendimit për pagesë me forcë dhe të njëjtën e dorëzoi deri te banka e cila e debllokoi lloga-të vendimit për pagesë me forcë dhe të njëjtën e dorëzoi deri te banka e cila e debllokoi lloga-
rinë e parashtruesit të parashtresës.  

AP nr. 1004/21  
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Avokati i Popullit veproi sipas lëndës e cila zvarriteshte pranë Prokurorisë Themelore 
Publike Shkup dhe MPB-së, për shkak të asaj se të njëjtët nuk merrnin veprime në afatin e 
arsyeshëm ku qytetari do të realizonte të drejtat e tij.

Pas marrjes së veprimeve nga ana e Avokatit të Popullit përpara këtyre organeve pro-
ceduar rezultoi me parashtrim të padisë pranë gjykatës kompetente kundër realizuesit të 
veprës penale “Vjedhje e rëndë”. 

Avokati i Popullit pas përfundimit të kësaj procedure nga i njëjti parashtrues përsëri pra-Avokati i Popullit pas përfundimit të kësaj procedure nga i njëjti parashtrues përsëri pra-Avokati i Popullit pas përfundimit të kësaj procedure nga i njëjti parashtrues përsëri pra-
noi parashtresë me të cilën kërkoi që Avokati i Popullit të vepron si Mik i Gjykatës, për shkak të noi parashtresë me të cilën kërkoi që Avokati i Popullit të vepron si Mik i Gjykatës, për shkak të noi parashtresë me të cilën kërkoi që Avokati i Popullit të vepron si Mik i Gjykatës, për shkak të 
asaj se më shumë se 6 muaj nga parashtrimi padisë nuk është mbajtur seancë, respektivisht asaj se më shumë se 6 muaj nga parashtrimi padisë nuk është mbajtur seancë, respektivisht asaj se më shumë se 6 muaj nga parashtrimi padisë nuk është mbajtur seancë, respektivisht 
të njëjtat janë prolonguar.  të njëjtat janë prolonguar.  të njëjtat janë prolonguar.  

Avokati i Popullit veproi në lidhje me këtë kërkesë dhe u kyç në procedurën gjyqësore, Avokati i Popullit veproi në lidhje me këtë kërkesë dhe u kyç në procedurën gjyqësore, Avokati i Popullit veproi në lidhje me këtë kërkesë dhe u kyç në procedurën gjyqësore, 
dhe deri te Gjykata dorëzoi mendim personal në cilësi të mikut të gjykatës (amicus curiae) dhe deri te Gjykata dorëzoi mendim personal në cilësi të mikut të gjykatës (amicus curiae) dhe deri te Gjykata dorëzoi mendim personal në cilësi të mikut të gjykatës (amicus curiae) 
me të cilën kërkoi që Gjykata të sjelli aktgjykim në afat të arsyeshëm dhe në seancën vijuese me të cilën kërkoi që Gjykata të sjelli aktgjykim në afat të arsyeshëm dhe në seancën vijuese me të cilën kërkoi që Gjykata të sjelli aktgjykim në afat të arsyeshëm dhe në seancën vijuese 
edhe e realizoi, përkatësisht gjykata pas shkresës së Avokatit të Popullit solli vendim gjyqësor.edhe e realizoi, përkatësisht gjykata pas shkresës së Avokatit të Popullit solli vendim gjyqësor.edhe e realizoi, përkatësisht gjykata pas shkresës së Avokatit të Popullit solli vendim gjyqësor.

Duke vepruar sipas parashtresës së B.N. nga Shkupi, në lidhje me pagesën jo të plotë Duke vepruar sipas parashtresës së B.N. nga Shkupi, në lidhje me pagesën jo të plotë Duke vepruar sipas parashtresës së B.N. nga Shkupi, në lidhje me pagesën jo të plotë 
të pushimit mjekësor për muajin shkurt të vitit 2021 në shumën prej 27.739.00 denarëve, të pushimit mjekësor për muajin shkurt të vitit 2021 në shumën prej 27.739.00 denarëve, të pushimit mjekësor për muajin shkurt të vitit 2021 në shumën prej 27.739.00 denarëve, 
Avokati i Popullit u drejtua deri te Fondi i Sigurimit Shëndetësor, Shërbimi Rajonal Shkup.Avokati i Popullit u drejtua deri te Fondi i Sigurimit Shëndetësor, Shërbimi Rajonal Shkup.Avokati i Popullit u drejtua deri te Fondi i Sigurimit Shëndetësor, Shërbimi Rajonal Shkup.

Nga ana e shërbimit rajonal më datë 10.6.2021 me shkresë nr.1820/4541/2, Avokati Nga ana e shërbimit rajonal më datë 10.6.2021 me shkresë nr.1820/4541/2, Avokati Nga ana e shërbimit rajonal më datë 10.6.2021 me shkresë nr.1820/4541/2, Avokati 
i Popullit është njoftuar se ky problem është i karakterit teknik, i cili paraqitet gjatë krijimit i Popullit është njoftuar se ky problem është i karakterit teknik, i cili paraqitet gjatë krijimit i Popullit është njoftuar se ky problem është i karakterit teknik, i cili paraqitet gjatë krijimit 
të specifi kacionit, dhe kjo është paraqitur në sektorin e kontabilitetit dhe në sektorin e IT-së të specifi kacionit, dhe kjo është paraqitur në sektorin e kontabilitetit dhe në sektorin e IT-së të specifi kacionit, dhe kjo është paraqitur në sektorin e kontabilitetit dhe në sektorin e IT-së 
pranë Fondit të Sigurimit Shëndetësor.  pranë Fondit të Sigurimit Shëndetësor.  pranë Fondit të Sigurimit Shëndetësor.  

Duke e pasur parasysh këtë, dhe duke dorëzuar kopje të shkresës së shërbimit rajonal Duke e pasur parasysh këtë, dhe duke dorëzuar kopje të shkresës së shërbimit rajonal Duke e pasur parasysh këtë, dhe duke dorëzuar kopje të shkresës së shërbimit rajonal 
Avokati i Popullit dorëzoi Sugjerim deri te drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor që të mer-Avokati i Popullit dorëzoi Sugjerim deri te drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor që të mer-Avokati i Popullit dorëzoi Sugjerim deri te drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor që të mer-
ren masa për mënjanim e problemit dhe kuptohet t`i mundësohet parashtrueses të realizon ren masa për mënjanim e problemit dhe kuptohet t`i mundësohet parashtrueses të realizon ren masa për mënjanim e problemit dhe kuptohet t`i mundësohet parashtrueses të realizon 
të drejtën e saj. të drejtën e saj. të drejtën e saj. 

Në lidhje me këtë lëndë parashtruesja njoftoi se mjetet e mbetura të pushimit mjekësor Në lidhje me këtë lëndë parashtruesja njoftoi se mjetet e mbetura të pushimit mjekësor Në lidhje me këtë lëndë parashtruesja njoftoi se mjetet e mbetura të pushimit mjekësor 
i janë kompensuar në llogarinë rrjedhëse nga ana e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, gjë e cila i janë kompensuar në llogarinë rrjedhëse nga ana e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, gjë e cila i janë kompensuar në llogarinë rrjedhëse nga ana e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, gjë e cila 
është vërtetuar edhe nga ana e organit kompetent. është vërtetuar edhe nga ana e organit kompetent. është vërtetuar edhe nga ana e organit kompetent. 

AP nr. 892/21 

AP nr. 1079/21

Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga organizatë joqeveritare, e cila Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga organizatë joqeveritare, e cila Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga organizatë joqeveritare, e cila Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga organizatë joqeveritare, e cila Deri te Avokati i Popullit është dorëzuar parashtresë nga organizatë joqeveritare, e cila 
në emër të pjesëtares së njësisë së posaçme në Ministrinë e Punëve të Brendshme u drejtua në emër të pjesëtares së njësisë së posaçme në Ministrinë e Punëve të Brendshme u drejtua në emër të pjesëtares së njësisë së posaçme në Ministrinë e Punëve të Brendshme u drejtua në emër të pjesëtares së njësisë së posaçme në Ministrinë e Punëve të Brendshme u drejtua në emër të pjesëtares së njësisë së posaçme në Ministrinë e Punëve të Brendshme u drejtua 
për shkak të diskriminimit sipas gjinisë nga ana e punëdhënësit dhe drejtpërdrejt nga ud-për shkak të diskriminimit sipas gjinisë nga ana e punëdhënësit dhe drejtpërdrejt nga ud-për shkak të diskriminimit sipas gjinisë nga ana e punëdhënësit dhe drejtpërdrejt nga ud-për shkak të diskriminimit sipas gjinisë nga ana e punëdhënësit dhe drejtpërdrejt nga ud-për shkak të diskriminimit sipas gjinisë nga ana e punëdhënësit dhe drejtpërdrejt nga ud-
hëheqësi i saj. hëheqësi i saj. hëheqësi i saj. 

Pas parashtresës së parashtruar si dhe këmbimit të informatave dhe dëshmive me Min-Pas parashtresës së parashtruar si dhe këmbimit të informatave dhe dëshmive me Min-Pas parashtresës së parashtruar si dhe këmbimit të informatave dhe dëshmive me Min-Pas parashtresës së parashtruar si dhe këmbimit të informatave dhe dëshmive me Min-Pas parashtresës së parashtruar si dhe këmbimit të informatave dhe dëshmive me Min-
istrinë e Punëve të Brendshme, Avokati i Popullit vërtetoi se ajo që potencohet në lidhje istrinë e Punëve të Brendshme, Avokati i Popullit vërtetoi se ajo që potencohet në lidhje istrinë e Punëve të Brendshme, Avokati i Popullit vërtetoi se ajo që potencohet në lidhje istrinë e Punëve të Brendshme, Avokati i Popullit vërtetoi se ajo që potencohet në lidhje istrinë e Punëve të Brendshme, Avokati i Popullit vërtetoi se ajo që potencohet në lidhje 
me diskriminimin është e saktë, pas së cilës deri te ministri i MPB-së lëshoi Rekomandim. me diskriminimin është e saktë, pas së cilës deri te ministri i MPB-së lëshoi Rekomandim. me diskriminimin është e saktë, pas së cilës deri te ministri i MPB-së lëshoi Rekomandim. me diskriminimin është e saktë, pas së cilës deri te ministri i MPB-së lëshoi Rekomandim. me diskriminimin është e saktë, pas së cilës deri te ministri i MPB-së lëshoi Rekomandim. 
Mirëpo, edhe përskaj arsyetimit të detajuar, konstatimeve dhe rekomandimeve për tejkalimin Mirëpo, edhe përskaj arsyetimit të detajuar, konstatimeve dhe rekomandimeve për tejkalimin Mirëpo, edhe përskaj arsyetimit të detajuar, konstatimeve dhe rekomandimeve për tejkalimin Mirëpo, edhe përskaj arsyetimit të detajuar, konstatimeve dhe rekomandimeve për tejkalimin Mirëpo, edhe përskaj arsyetimit të detajuar, konstatimeve dhe rekomandimeve për tejkalimin 
e shkeljeve, ministri nuk u përgjigj pozitivisht, por solli vendim të ri për rishpërndarje-risis-e shkeljeve, ministri nuk u përgjigj pozitivisht, por solli vendim të ri për rishpërndarje-risis-e shkeljeve, ministri nuk u përgjigj pozitivisht, por solli vendim të ri për rishpërndarje-risis-
temim të parashtrueses jashtë njësisë ku është e punësuar. temim të parashtrueses jashtë njësisë ku është e punësuar. temim të parashtrueses jashtë njësisë ku është e punësuar. 

Duke e pasur parasysh këtë përfundim të procedurës, parashtruesja e parashtresës u Duke e pasur parasysh këtë përfundim të procedurës, parashtruesja e parashtresës u Duke e pasur parasysh këtë përfundim të procedurës, parashtruesja e parashtresës u 
udhëzua që nëpërmjet rrugës gjyqësore të hapi procedurë kundër punëdhënësit dhe MPB-së.udhëzua që nëpërmjet rrugës gjyqësore të hapi procedurë kundër punëdhënësit dhe MPB-së.udhëzua që nëpërmjet rrugës gjyqësore të hapi procedurë kundër punëdhënësit dhe MPB-së.

AP nr. 1821/20 



102

www.ombudsman.mk

AVOKATI I POPULLIT

B.M. nga Shkupi u drejtua deri te Avokati i Popullit për shkak të mos respektimit të afat-B.M. nga Shkupi u drejtua deri te Avokati i Popullit për shkak të mos respektimit të afat-B.M. nga Shkupi u drejtua deri te Avokati i Popullit për shkak të mos respektimit të afat-
eve ligjore për përmbyllje të procedurës në lidhje me procesin nga fusha e marrëdhënieve të eve ligjore për përmbyllje të procedurës në lidhje me procesin nga fusha e marrëdhënieve të eve ligjore për përmbyllje të procedurës në lidhje me procesin nga fusha e marrëdhënieve të 
punës.  

Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave të parashtruesit të parashtresës dhe 
dha rekomandim deri te Gjykata Themelore Civile Shkup, që të vepron në përputhje me nor-dha rekomandim deri te Gjykata Themelore Civile Shkup, që të vepron në përputhje me nor-dha rekomandim deri te Gjykata Themelore Civile Shkup, që të vepron në përputhje me nor-
mat ligjore dhe urgjentisht të vendosi.  

Gjykata Themelore Civile Shkup, e informoi Avokatin e Popullit se nuk mundet të vepron Gjykata Themelore Civile Shkup, e informoi Avokatin e Popullit se nuk mundet të vepron Gjykata Themelore Civile Shkup, e informoi Avokatin e Popullit se nuk mundet të vepron 
në atë drejtim sepse lënda është dorëzuar deri te Gjykata Supreme, për shkak të vendosjes në atë drejtim sepse lënda është dorëzuar deri te Gjykata Supreme, për shkak të vendosjes në atë drejtim sepse lënda është dorëzuar deri te Gjykata Supreme, për shkak të vendosjes 
sipas kërkesës së parashtruar për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm nga sipas kërkesës së parashtruar për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm nga sipas kërkesës së parashtruar për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm nga 
ana e parashtruesit të parashtresës.  

Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit përsëri lëshoi rekomandim, përkatësisht Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit përsëri lëshoi rekomandim, përkatësisht Duke e pasur parasysh këtë, Avokati i Popullit përsëri lëshoi rekomandim, përkatësisht 
mendim deri te Gjykata Themelore Civile Shkup dhe Gjykata Supreme se mënyra e këtillë e mendim deri te Gjykata Themelore Civile Shkup dhe Gjykata Supreme se mënyra e këtillë e mendim deri te Gjykata Themelore Civile Shkup dhe Gjykata Supreme se mënyra e këtillë e 
punës i shkel të drejtat kushtetuese dhe ligjore të parashtruesit të parashtresës. punës i shkel të drejtat kushtetuese dhe ligjore të parashtruesit të parashtresës. punës i shkel të drejtat kushtetuese dhe ligjore të parashtruesit të parashtresës. 

Pikërisht, qëndrimi i Avokatit të Popullit se duhet që në përpikëri të respektohen dis-Pikërisht, qëndrimi i Avokatit të Popullit se duhet që në përpikëri të respektohen dis-Pikërisht, qëndrimi i Avokatit të Popullit se duhet që në përpikëri të respektohen dis-
pozitat e nenit 36-a të Ligjit për Gjykatat ku është e rregulluar se Gjykata Supreme duhet pozitat e nenit 36-a të Ligjit për Gjykatat ku është e rregulluar se Gjykata Supreme duhet pozitat e nenit 36-a të Ligjit për Gjykatat ku është e rregulluar se Gjykata Supreme duhet 
të kërkon kopje të shkresave të lëndës në fjalë, kurse për dallim të praktikës së vendosur të të kërkon kopje të shkresave të lëndës në fjalë, kurse për dallim të praktikës së vendosur të të kërkon kopje të shkresave të lëndës në fjalë, kurse për dallim të praktikës së vendosur të 
dorëzimit të lëndës origjinale deri te Gjykata Supreme që e njëjta të vendos sipas kërkesës, dorëzimit të lëndës origjinale deri te Gjykata Supreme që e njëjta të vendos sipas kërkesës, dorëzimit të lëndës origjinale deri te Gjykata Supreme që e njëjta të vendos sipas kërkesës, 
kjo sjell deri në zvarritje plotësuese dhe të paarsyeshme të procedurës.  kjo sjell deri në zvarritje plotësuese dhe të paarsyeshme të procedurës.  kjo sjell deri në zvarritje plotësuese dhe të paarsyeshme të procedurës.  

Rekomandimi nuk është pranuar. 

AP nr. 2033/21 

Qytetar nga Shkupi, V.B. deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë për shkak të 
zvarritjes së procedurës për shkyçje të përkohshme të një pjese të veçantë të objektit nga 
sistemi i furnizimit me energji për ngrohje edhe përskaj vendimit pozitiv nga ana e Furnizuesit 
me Ngrohje “Ballkan Enerxhi” – Shkup.    

Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit nga ana e BEG ishte i informuar se Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit nga ana e BEG ishte i informuar se Duke vepruar sipas parashtresës Avokati i Popullit nga ana e BEG ishte i informuar se 
ndaj kërkesës së të theksuarës nuk është vepruar me muaj për shkak të numrit të telefonit për ndaj kërkesës së të theksuarës nuk është vepruar me muaj për shkak të numrit të telefonit për ndaj kërkesës së të theksuarës nuk është vepruar me muaj për shkak të numrit të telefonit për 
kontakt i dhënë gabimisht, pikërisht shërbimet e BEG nuk kanë pasur mundësi të kontaktojnë kontakt i dhënë gabimisht, pikërisht shërbimet e BEG nuk kanë pasur mundësi të kontaktojnë kontakt i dhënë gabimisht, pikërisht shërbimet e BEG nuk kanë pasur mundësi të kontaktojnë 
me parashtruesen që të caktojnë termin për realizim të Vendimit. 

Avokati i Popullit nga dokumentacioni i ofruar në parashtresë  vërtetoi se  parash-Avokati i Popullit nga dokumentacioni i ofruar në parashtresë  vërtetoi se  parash-Avokati i Popullit nga dokumentacioni i ofruar në parashtresë  vërtetoi se  parash-
truesja e parashtresës të njëjtin numër telefoni e ka dhënë edhe në kërkesën për shkyçje të truesja e parashtresës të njëjtin numër telefoni e ka dhënë edhe në kërkesën për shkyçje të truesja e parashtresës të njëjtin numër telefoni e ka dhënë edhe në kërkesën për shkyçje të 
përkohshme edhe në kundërshtimin e parashtruar deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës përkohshme edhe në kundërshtimin e parashtruar deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës përkohshme edhe në kundërshtimin e parashtruar deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës 
dhe Shërbimeve të Ujit edhe në parashtresën e parashtruar deri te Avokati i Popullit. dhe Shërbimeve të Ujit edhe në parashtresën e parashtruar deri te Avokati i Popullit. dhe Shërbimeve të Ujit edhe në parashtresën e parashtruar deri te Avokati i Popullit. 

Për Avokatin e Popullit nuk ishte i pranueshëm arsyetimi i BEG-ut edhe më tepër duke e Për Avokatin e Popullit nuk ishte i pranueshëm arsyetimi i BEG-ut edhe më tepër duke e Për Avokatin e Popullit nuk ishte i pranueshëm arsyetimi i BEG-ut edhe më tepër duke e Për Avokatin e Popullit nuk ishte i pranueshëm arsyetimi i BEG-ut edhe më tepër duke e Për Avokatin e Popullit nuk ishte i pranueshëm arsyetimi i BEG-ut edhe më tepër duke e 
marrë parasysh atë se nga ana e shërbimeve kompetente të BEG-ut nuk është realizuar ten-marrë parasysh atë se nga ana e shërbimeve kompetente të BEG-ut nuk është realizuar ten-marrë parasysh atë se nga ana e shërbimeve kompetente të BEG-ut nuk është realizuar ten-marrë parasysh atë se nga ana e shërbimeve kompetente të BEG-ut nuk është realizuar ten-marrë parasysh atë se nga ana e shërbimeve kompetente të BEG-ut nuk është realizuar ten-
tativë që në ndonjë mënyrë tjetër të kontaktohet parashtruesja e parashtresës, me qëllim të tativë që në ndonjë mënyrë tjetër të kontaktohet parashtruesja e parashtresës, me qëllim të tativë që në ndonjë mënyrë tjetër të kontaktohet parashtruesja e parashtresës, me qëllim të tativë që në ndonjë mënyrë tjetër të kontaktohet parashtruesja e parashtresës, me qëllim të tativë që në ndonjë mënyrë tjetër të kontaktohet parashtruesja e parashtresës, me qëllim të 
realizimit të vendimit të cekur. 

Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike Avokati i Popullit në përputhje me Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike Avokati i Popullit në përputhje me Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike Avokati i Popullit në përputhje me Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike Avokati i Popullit në përputhje me Duke e pasur parasysh gjendjen e këtillë faktike Avokati i Popullit në përputhje me 
kompetencat nga Ligji për Avokatin e Popullit me sugjerim u drejtua deri te furnizuesi BEG kompetencat nga Ligji për Avokatin e Popullit me sugjerim u drejtua deri te furnizuesi BEG kompetencat nga Ligji për Avokatin e Popullit me sugjerim u drejtua deri te furnizuesi BEG kompetencat nga Ligji për Avokatin e Popullit me sugjerim u drejtua deri te furnizuesi BEG kompetencat nga Ligji për Avokatin e Popullit me sugjerim u drejtua deri te furnizuesi BEG 
në të cilën sugjeroi që të merren veprime për tërheqjen e faturave të lëshuara për energjinë në të cilën sugjeroi që të merren veprime për tërheqjen e faturave të lëshuara për energjinë në të cilën sugjeroi që të merren veprime për tërheqjen e faturave të lëshuara për energjinë në të cilën sugjeroi që të merren veprime për tërheqjen e faturave të lëshuara për energjinë në të cilën sugjeroi që të merren veprime për tërheqjen e faturave të lëshuara për energjinë 
për ngrohje në emër të parashtrueses së parashtresës pas vendimit të sjellë me të cilin është për ngrohje në emër të parashtrueses së parashtresës pas vendimit të sjellë me të cilin është për ngrohje në emër të parashtrueses së parashtresës pas vendimit të sjellë me të cilin është për ngrohje në emër të parashtrueses së parashtresës pas vendimit të sjellë me të cilin është për ngrohje në emër të parashtrueses së parashtresës pas vendimit të sjellë me të cilin është 
pranuar kërkesa e saj për shkyçje të përkohshme nga sistemi i energjisë për ngrohje, por pranuar kërkesa e saj për shkyçje të përkohshme nga sistemi i energjisë për ngrohje, por pranuar kërkesa e saj për shkyçje të përkohshme nga sistemi i energjisë për ngrohje, por pranuar kërkesa e saj për shkyçje të përkohshme nga sistemi i energjisë për ngrohje, por pranuar kërkesa e saj për shkyçje të përkohshme nga sistemi i energjisë për ngrohje, por 
sugjerimi i Avokatit të Popullit nuk ishte pranuar nga ana e BEG-ut.sugjerimi i Avokatit të Popullit nuk ishte pranuar nga ana e BEG-ut.sugjerimi i Avokatit të Popullit nuk ishte pranuar nga ana e BEG-ut.

AP nr. 518/21 
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Deri te Avokati i Popullit në Shtip me kërkesë për mbrojte të të drejtave u drejtua per-Deri te Avokati i Popullit në Shtip me kërkesë për mbrojte të të drejtave u drejtua per-Deri te Avokati i Popullit në Shtip me kërkesë për mbrojte të të drejtave u drejtua per-
son me nevoja të veçanta në të cilën sugjeron se nuk i jepet vërtetim mjekësor për dhënien e son me nevoja të veçanta në të cilën sugjeron se nuk i jepet vërtetim mjekësor për dhënien e son me nevoja të veçanta në të cilën sugjeron se nuk i jepet vërtetim mjekësor për dhënien e 
provimit për vozitës. provimit për vozitës. provimit për vozitës. 

Duke vepruar sipas parashtresës janë ndërmarrë të gjitha masat ndaj IPSh dhe është Duke vepruar sipas parashtresës janë ndërmarrë të gjitha masat ndaj IPSh dhe është Duke vepruar sipas parashtresës janë ndërmarrë të gjitha masat ndaj IPSh dhe është 
realizuar bisedë me drejtorin e IPSH “Spitali Klinik” Shtip, me çka gojarisht u sugjeruara se realizuar bisedë me drejtorin e IPSH “Spitali Klinik” Shtip, me çka gojarisht u sugjeruara se realizuar bisedë me drejtorin e IPSH “Spitali Klinik” Shtip, me çka gojarisht u sugjeruara se 
nuk ka bazë ligjore që personi të mos marrë vërtetim mjekësor për dhënien e provimit për nuk ka bazë ligjore që personi të mos marrë vërtetim mjekësor për dhënien e provimit për nuk ka bazë ligjore që personi të mos marrë vërtetim mjekësor për dhënien e provimit për 
vozitës, duke sugjeruarar se persona të shurdhët në gjithë shtetin kanë leje për vozitje, më vozitës, duke sugjeruarar se persona të shurdhët në gjithë shtetin kanë leje për vozitje, më vozitës, duke sugjeruarar se persona të shurdhët në gjithë shtetin kanë leje për vozitje, më 
konkretisht edhe babai i parashtruesit i cili gjithashtu është person i shurdhët, dhe i njëjti e konkretisht edhe babai i parashtruesit i cili gjithashtu është person i shurdhët, dhe i njëjti e konkretisht edhe babai i parashtruesit i cili gjithashtu është person i shurdhët, dhe i njëjti e 
drejton veturën e tij më shumë se 15 vjet. drejton veturën e tij më shumë se 15 vjet. drejton veturën e tij më shumë se 15 vjet. 

Drejtori u arsyetua se është i njoftuar me rastin dhe se mjeku nuk e nënshkruan Drejtori u arsyetua se është i njoftuar me rastin dhe se mjeku nuk e nënshkruan Drejtori u arsyetua se është i njoftuar me rastin dhe se mjeku nuk e nënshkruan 
vërtetimin mjekësor sepse për momentin nuk posedojnë me aparat për matjen e shkallës së vërtetimin mjekësor sepse për momentin nuk posedojnë me aparat për matjen e shkallës së vërtetimin mjekësor sepse për momentin nuk posedojnë me aparat për matjen e shkallës së 
dëgjimit, pas së cilës është kërkuar që menjëherë të sigurohet aparati i nevojshëm që mjeku dëgjimit, pas së cilës është kërkuar që menjëherë të sigurohet aparati i nevojshëm që mjeku dëgjimit, pas së cilës është kërkuar që menjëherë të sigurohet aparati i nevojshëm që mjeku 
të mundet të nënshkruan vërtetimin mjekësor me të cilën parashtruesi i parashtresës do të të mundet të nënshkruan vërtetimin mjekësor me të cilën parashtruesi i parashtresës do të të mundet të nënshkruan vërtetimin mjekësor me të cilën parashtruesi i parashtresës do të 
mund të jap provimin lejes së vozitjes, përkatësisht të realizon të drejtën e tij. mund të jap provimin lejes së vozitjes, përkatësisht të realizon të drejtën e tij. mund të jap provimin lejes së vozitjes, përkatësisht të realizon të drejtën e tij. 

Sugjerimi është pranuar, personi, nëpërmjet interpretuesit, e informoi Avokatin e Popul-Sugjerimi është pranuar, personi, nëpërmjet interpretuesit, e informoi Avokatin e Popul-Sugjerimi është pranuar, personi, nëpërmjet interpretuesit, e informoi Avokatin e Popul-
lit se i është dhënë vërtetimi mjekësor për dhënien e provimit të vozitjes.lit se i është dhënë vërtetimi mjekësor për dhënien e provimit të vozitjes.lit se i është dhënë vërtetimi mjekësor për dhënien e provimit të vozitjes.

AP nr. 230/21

Deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga S.R. nga Tetova, për shkak Deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga S.R. nga Tetova, për shkak Deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga S.R. nga Tetova, për shkak 
të zvarritjes së procedurës për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. të zvarritjes së procedurës për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. të zvarritjes së procedurës për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. të zvarritjes së procedurës për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. të zvarritjes së procedurës për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. 
 Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit nga përmbajtja e saj, rrethanat e  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit nga përmbajtja e saj, rrethanat e  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit nga përmbajtja e saj, rrethanat e  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit nga përmbajtja e saj, rrethanat e  Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit nga përmbajtja e saj, rrethanat e 
rastit, si dhe dëshmitë dhe faktet e ofruara, konstatoi se është e bazuar. Më konkretisht, rastit, si dhe dëshmitë dhe faktet e ofruara, konstatoi se është e bazuar. Më konkretisht, rastit, si dhe dëshmitë dhe faktet e ofruara, konstatoi se është e bazuar. Më konkretisht, rastit, si dhe dëshmitë dhe faktet e ofruara, konstatoi se është e bazuar. Më konkretisht, rastit, si dhe dëshmitë dhe faktet e ofruara, konstatoi se është e bazuar. Më konkretisht, 
megjithëse nga Komisionin Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Pro-megjithëse nga Komisionin Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Pro-megjithëse nga Komisionin Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Pro-megjithëse nga Komisionin Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Pro-megjithëse nga Komisionin Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Pro-
cedurat e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë pas ankesës së parashtruar nga parash-cedurat e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë pas ankesës së parashtruar nga parash-cedurat e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë pas ankesës së parashtruar nga parash-cedurat e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë pas ankesës së parashtruar nga parash-cedurat e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë pas ankesës së parashtruar nga parash-
truesi ishte sjellë aktvendim dhe lënda ishte kthyer në rivendosje pranë organit të shkallës së truesi ishte sjellë aktvendim dhe lënda ishte kthyer në rivendosje pranë organit të shkallës së truesi ishte sjellë aktvendim dhe lënda ishte kthyer në rivendosje pranë organit të shkallës së truesi ishte sjellë aktvendim dhe lënda ishte kthyer në rivendosje pranë organit të shkallës së truesi ishte sjellë aktvendim dhe lënda ishte kthyer në rivendosje pranë organit të shkallës së 
parë, IP QNPS Tetovë në afatin ligjor nuk solli vendim.parë, IP QNPS Tetovë në afatin ligjor nuk solli vendim.parë, IP QNPS Tetovë në afatin ligjor nuk solli vendim.parë, IP QNPS Tetovë në afatin ligjor nuk solli vendim.parë, IP QNPS Tetovë në afatin ligjor nuk solli vendim.

Duke marrë parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit i sugjeroi Qendrës që të ndër-Duke marrë parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit i sugjeroi Qendrës që të ndër-Duke marrë parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit i sugjeroi Qendrës që të ndër-Duke marrë parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit i sugjeroi Qendrës që të ndër-Duke marrë parasysh gjendjen e tillë, Avokati i popullit i sugjeroi Qendrës që të ndër-
marrë masa lidhur me lëndën konkrete, si dhe për detyrimin që gjatë veprimit të sërishëm të marrë masa lidhur me lëndën konkrete, si dhe për detyrimin që gjatë veprimit të sërishëm të marrë masa lidhur me lëndën konkrete, si dhe për detyrimin që gjatë veprimit të sërishëm të marrë masa lidhur me lëndën konkrete, si dhe për detyrimin që gjatë veprimit të sërishëm të marrë masa lidhur me lëndën konkrete, si dhe për detyrimin që gjatë veprimit të sërishëm të 
marrë parasysh vërejtjet e organit të shkallës së dytë në drejtim të përcaktimit në mënyrë të marrë parasysh vërejtjet e organit të shkallës së dytë në drejtim të përcaktimit në mënyrë të marrë parasysh vërejtjet e organit të shkallës së dytë në drejtim të përcaktimit në mënyrë të marrë parasysh vërejtjet e organit të shkallës së dytë në drejtim të përcaktimit në mënyrë të marrë parasysh vërejtjet e organit të shkallës së dytë në drejtim të përcaktimit në mënyrë të 
drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.

Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit, Qendra veproi dhe solli Ven-Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit, Qendra veproi dhe solli Ven-Pas veprimeve të ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit, Qendra veproi dhe solli Ven-
dim për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. dim për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. dim për realizim të të drejtës së sigurisë sociale për personat e vjetër. 

AP nr. 993/21 

Deri te Avokati i Popullit është parashtruar parashtresë nga person i punësuar në IN 
“Teatri i Tetovës” – Tetovë për shkak të zvarritjes së procedurës për avancim.

Pikërisht, edhe pse kanë qenë të siguruara mjete për fi nancim të veprimtarive nga fusha 
e kulturës për vitin 2021, institucioni nuk e ka realizuar procedurën për avancim të vendeve 
të punës të parapara dhe të lejuara. të punës të parapara dhe të lejuara. të punës të parapara dhe të lejuara. 

Duke e pasur parasysh gjendjen, Avokati i Popullit u drejtua deri te institucioni nga ku Duke e pasur parasysh gjendjen, Avokati i Popullit u drejtua deri te institucioni nga ku Duke e pasur parasysh gjendjen, Avokati i Popullit u drejtua deri te institucioni nga ku 
është pranuar përgjigje se pas realizimit të shpalljes së brendshme, parashtruesi është avan-është pranuar përgjigje se pas realizimit të shpalljes së brendshme, parashtruesi është avan-është pranuar përgjigje se pas realizimit të shpalljes së brendshme, parashtruesi është avan-
cuar në vendin e punës aktor i grupit së parë.cuar në vendin e punës aktor i grupit së parë.cuar në vendin e punës aktor i grupit së parë.

AP nr. 397/21
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AVOKATI I POPULLIT

Qytetari B.M. nga Shkupi, parashtroi parashtresë në të cilën nga Avokati i Popullit kërkoi 
intervenim deri te Qyteti i Shkupit sepse nga ana e atij pas kalimit të një periudhe të gjatë 
nuk është vepruar në pajtim me sugjerimet juridike të dhëna në Aktgjykim të Gjykatës së 
Lartë Administrative, e cila e ka pranuar ankesën e tij, aktgjykimin e Gjykatës Administrative 
e ka ndryshuar dhe e ka anuluar vendimin e kryetarit të Qytetit të Shkupit për përcaktim të 
tatimit.   

Avokati i Popullit sipas parashtresës intervenoi deri te Qyteti i Shkupit, dhe pasi u ndër-
morën veprimet e duhura për sjelljen e vendimit në afatin e caktuar kohor, kërkoi edhe nga morën veprimet e duhura për sjelljen e vendimit në afatin e caktuar kohor, kërkoi edhe nga morën veprimet e duhura për sjelljen e vendimit në afatin e caktuar kohor, kërkoi edhe nga 
Inspektorati Shtetëror Administrativ, të realizojnë inspektim të jashtëzakonshëm në lidhje me Inspektorati Shtetëror Administrativ, të realizojnë inspektim të jashtëzakonshëm në lidhje me Inspektorati Shtetëror Administrativ, të realizojnë inspektim të jashtëzakonshëm në lidhje me 
rastin konkret. 

Pas kësaj, pas 4 muajve që nga parashtrimi i parashtresës deri te Avokati i Popullit, nga Pas kësaj, pas 4 muajve që nga parashtrimi i parashtresës deri te Avokati i Popullit, nga Pas kësaj, pas 4 muajve që nga parashtrimi i parashtresës deri te Avokati i Popullit, nga 
Qyteti i Shkupit është sjellë vendim i ri për obligim me tatim mbi pronën për parashtruesin e Qyteti i Shkupit është sjellë vendim i ri për obligim me tatim mbi pronën për parashtruesin e Qyteti i Shkupit është sjellë vendim i ri për obligim me tatim mbi pronën për parashtruesin e 
parashtresës.  

AP nr. 2195/20

Duke vepruar sipas parashtresës për realizim të të drejtës nga fusha e sigurimit pen-Duke vepruar sipas parashtresës për realizim të të drejtës nga fusha e sigurimit pen-Duke vepruar sipas parashtresës për realizim të të drejtës nga fusha e sigurimit pen-Duke vepruar sipas parashtresës për realizim të të drejtës nga fusha e sigurimit pen-Duke vepruar sipas parashtresës për realizim të të drejtës nga fusha e sigurimit pen-
sional, pas deponimit të ankesës deri te Komisioni Shtetëror, Avokati i Popullit fi llimisht kërkoi sional, pas deponimit të ankesës deri te Komisioni Shtetëror, Avokati i Popullit fi llimisht kërkoi sional, pas deponimit të ankesës deri te Komisioni Shtetëror, Avokati i Popullit fi llimisht kërkoi sional, pas deponimit të ankesës deri te Komisioni Shtetëror, Avokati i Popullit fi llimisht kërkoi sional, pas deponimit të ankesës deri te Komisioni Shtetëror, Avokati i Popullit fi llimisht kërkoi 
të informohet nëse lënda bashkë me të gjitha shkresat është dorëzuar deri te organi i shkallës të informohet nëse lënda bashkë me të gjitha shkresat është dorëzuar deri te organi i shkallës të informohet nëse lënda bashkë me të gjitha shkresat është dorëzuar deri te organi i shkallës të informohet nëse lënda bashkë me të gjitha shkresat është dorëzuar deri te organi i shkallës të informohet nëse lënda bashkë me të gjitha shkresat është dorëzuar deri te organi i shkallës 
së dytë për të vendosur, dhe në këtë kontekst veproi kundër Fondit të Sigurimit Pensional dhe së dytë për të vendosur, dhe në këtë kontekst veproi kundër Fondit të Sigurimit Pensional dhe së dytë për të vendosur, dhe në këtë kontekst veproi kundër Fondit të Sigurimit Pensional dhe së dytë për të vendosur, dhe në këtë kontekst veproi kundër Fondit të Sigurimit Pensional dhe së dytë për të vendosur, dhe në këtë kontekst veproi kundër Fondit të Sigurimit Pensional dhe 
Invalidor si dhe organit në shkallë të dytë. 

Pikërisht, pas informatave se ankesa akoma nuk është dorëzuar, ndërmori më tepër Pikërisht, pas informatave se ankesa akoma nuk është dorëzuar, ndërmori më tepër Pikërisht, pas informatave se ankesa akoma nuk është dorëzuar, ndërmori më tepër Pikërisht, pas informatave se ankesa akoma nuk është dorëzuar, ndërmori më tepër Pikërisht, pas informatave se ankesa akoma nuk është dorëzuar, ndërmori më tepër 
veprime për kompletim të dokumentacionit, e më pastaj edhe për të sjellë vendim nga ana e veprime për kompletim të dokumentacionit, e më pastaj edhe për të sjellë vendim nga ana e veprime për kompletim të dokumentacionit, e më pastaj edhe për të sjellë vendim nga ana e veprime për kompletim të dokumentacionit, e më pastaj edhe për të sjellë vendim nga ana e veprime për kompletim të dokumentacionit, e më pastaj edhe për të sjellë vendim nga ana e 
Komisionin Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Procedurat e Mar-Komisionin Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Procedurat e Mar-Komisionin Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Procedurat e Mar-Komisionin Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Procedurat e Mar-Komisionin Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurat Administrative dhe Procedurat e Mar-
rëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë. 

Pas veprimeve të ndërmarra nga organi i përmendur ishte sjellë vendim me të cilin an-Pas veprimeve të ndërmarra nga organi i përmendur ishte sjellë vendim me të cilin an-Pas veprimeve të ndërmarra nga organi i përmendur ishte sjellë vendim me të cilin an-Pas veprimeve të ndërmarra nga organi i përmendur ishte sjellë vendim me të cilin an-Pas veprimeve të ndërmarra nga organi i përmendur ishte sjellë vendim me të cilin an-
kesa e parashtrueses ishte pranuar dhe lënda ishte kthyer te Fondi i Sigurimit Pensional dhe kesa e parashtrueses ishte pranuar dhe lënda ishte kthyer te Fondi i Sigurimit Pensional dhe kesa e parashtrueses ishte pranuar dhe lënda ishte kthyer te Fondi i Sigurimit Pensional dhe 
Invalidor në rishqyrtim dhe rivendosje, me çka parashtruesja e realizoi të drejtën e saj. Invalidor në rishqyrtim dhe rivendosje, me çka parashtruesja e realizoi të drejtën e saj. Invalidor në rishqyrtim dhe rivendosje, me çka parashtruesja e realizoi të drejtën e saj. 

Nxënëse e vitit të katërt në shkollën e mesme kërkoi intervenim sepse akoma nga ana e Nxënëse e vitit të katërt në shkollën e mesme kërkoi intervenim sepse akoma nga ana e Nxënëse e vitit të katërt në shkollën e mesme kërkoi intervenim sepse akoma nga ana e 
shkollës nuk i janë përgatitur dëftesat për vitin e I, II, dhe III, me arsyetimin se nuk ka nën-shkollës nuk i janë përgatitur dëftesat për vitin e I, II, dhe III, me arsyetimin se nuk ka nën-shkollës nuk i janë përgatitur dëftesat për vitin e I, II, dhe III, me arsyetimin se nuk ka nën-
shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht nuk është e regjistruar në librin shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht nuk është e regjistruar në librin shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht nuk është e regjistruar në librin 
amë të të lindurve. 

Ajo në pajtim me Ligjin e personave të paregjistruar në librin amë të të lindurve është Ajo në pajtim me Ligjin e personave të paregjistruar në librin amë të të lindurve është Ajo në pajtim me Ligjin e personave të paregjistruar në librin amë të të lindurve është 
regjistruar dhe ka marrë Certifi katë nga libri i posaçëm i të lindurve si dhe si dhe Dokument regjistruar dhe ka marrë Certifi katë nga libri i posaçëm i të lindurve si dhe si dhe Dokument regjistruar dhe ka marrë Certifi katë nga libri i posaçëm i të lindurve si dhe si dhe Dokument 
identifi kues të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë së identifi kues të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë së identifi kues të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. 

Gjatë mbikëqyrjes së dosjes së parashtrueses si dhe sugjerimit gojor deri te drejtoresha Gjatë mbikëqyrjes së dosjes së parashtrueses si dhe sugjerimit gojor deri te drejtoresha Gjatë mbikëqyrjes së dosjes së parashtrueses si dhe sugjerimit gojor deri te drejtoresha 
e Shkollës së Mesme Ekonomike “Pero Nakov” Kumanovë se në përputhje me Ligjin e person-e Shkollës së Mesme Ekonomike “Pero Nakov” Kumanovë se në përputhje me Ligjin e person-e Shkollës së Mesme Ekonomike “Pero Nakov” Kumanovë se në përputhje me Ligjin e person-
ave të paregjistruar në librin amë të të lindurve, të gjithë personat kanë të drejtën e arsimit, ave të paregjistruar në librin amë të të lindurve, të gjithë personat kanë të drejtën e arsimit, ave të paregjistruar në librin amë të të lindurve, të gjithë personat kanë të drejtën e arsimit, 
sigurimit shëndetësor, sigurimit social dhe të punësimit me sigurim social, nën të njëjtat sigurimit shëndetësor, sigurimit social dhe të punësimit me sigurim social, nën të njëjtat sigurimit shëndetësor, sigurimit social dhe të punësimit me sigurim social, nën të njëjtat 
kushte si edhe shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe se numri i evidencës në kushte si edhe shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe se numri i evidencës në kushte si edhe shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe se numri i evidencës në 
certifi katën nga libri i posaçëm amë i të lindurve e ka të njëjtën peshë si numri amë i qytetarit certifi katën nga libri i posaçëm amë i të lindurve e ka të njëjtën peshë si numri amë i qytetarit certifi katën nga libri i posaçëm amë i të lindurve e ka të njëjtën peshë si numri amë i qytetarit 
gjatë realizimit të të drejtës së arsimimit, nga ana e drejtoreshës ishte pranuar sugjerimi jonë gjatë realizimit të të drejtës së arsimimit, nga ana e drejtoreshës ishte pranuar sugjerimi jonë gjatë realizimit të të drejtës së arsimimit, nga ana e drejtoreshës ishte pranuar sugjerimi jonë 
dhe në afat shumë të shkurtër parashtrueses së parashtresës i ishin përgatitur dëftesat e vitit dhe në afat shumë të shkurtër parashtrueses së parashtresës i ishin përgatitur dëftesat e vitit dhe në afat shumë të shkurtër parashtrueses së parashtresës i ishin përgatitur dëftesat e vitit 
të I, II dhe III.

AP nr. 1597/21  

AP nr. 2622/21 
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RAPORT VJETOR 2021

Parashtrues i parashtresës potencoi se kryetari i Komunës së Rankovcës nuk ka sjellë Parashtrues i parashtresës potencoi se kryetari i Komunës së Rankovcës nuk ka sjellë Parashtrues i parashtresës potencoi se kryetari i Komunës së Rankovcës nuk ka sjellë 
aktvendim pas kërkesës së tij të parashtruar më datë 12.2.2016, me numër evidence nr.22-aktvendim pas kërkesës së tij të parashtruar më datë 12.2.2016, me numër evidence nr.22-aktvendim pas kërkesës së tij të parashtruar më datë 12.2.2016, me numër evidence nr.22-aktvendim pas kërkesës së tij të parashtruar më datë 12.2.2016, me numër evidence nr.22-aktvendim pas kërkesës së tij të parashtruar më datë 12.2.2016, me numër evidence nr.22-
61, për vërtetim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa të drejtë. 61, për vërtetim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa të drejtë. 61, për vërtetim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa të drejtë. 61, për vërtetim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa të drejtë. 61, për vërtetim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa të drejtë. 

Avokati i Popullit u drejtua deri te Komuna e Rankovcës me kërkesë nga ku ishte infor-Avokati i Popullit u drejtua deri te Komuna e Rankovcës me kërkesë nga ku ishte infor-Avokati i Popullit u drejtua deri te Komuna e Rankovcës me kërkesë nga ku ishte infor-Avokati i Popullit u drejtua deri te Komuna e Rankovcës me kërkesë nga ku ishte infor-Avokati i Popullit u drejtua deri te Komuna e Rankovcës me kërkesë nga ku ishte infor-
muar se është sjellë aktvendim sipas kërkesës së parashtruesit të parashtresës, por kryetari muar se është sjellë aktvendim sipas kërkesës së parashtruesit të parashtresës, por kryetari muar se është sjellë aktvendim sipas kërkesës së parashtruesit të parashtresës, por kryetari muar se është sjellë aktvendim sipas kërkesës së parashtruesit të parashtresës, por kryetari muar se është sjellë aktvendim sipas kërkesës së parashtruesit të parashtresës, por kryetari 
i Komunës së Rankovcës me Urdhëresë gojore, më pastaj më datë 2.10.2020 edhe me Urd-i Komunës së Rankovcës me Urdhëresë gojore, më pastaj më datë 2.10.2020 edhe me Urd-i Komunës së Rankovcës me Urdhëresë gojore, më pastaj më datë 2.10.2020 edhe me Urd-i Komunës së Rankovcës me Urdhëresë gojore, më pastaj më datë 2.10.2020 edhe me Urd-i Komunës së Rankovcës me Urdhëresë gojore, më pastaj më datë 2.10.2020 edhe me Urd-
hëresë me shkrim nr.08-1251/1, deri te udhëheqësit e seksioneve të komunës, u ka urdhëruar hëresë me shkrim nr.08-1251/1, deri te udhëheqësit e seksioneve të komunës, u ka urdhëruar hëresë me shkrim nr.08-1251/1, deri te udhëheqësit e seksioneve të komunës, u ka urdhëruar hëresë me shkrim nr.08-1251/1, deri te udhëheqësit e seksioneve të komunës, u ka urdhëruar hëresë me shkrim nr.08-1251/1, deri te udhëheqësit e seksioneve të komunës, u ka urdhëruar 
që të mos lëshohen akte administrative deri te palët të cilët nuk kanë paguar tatim mbi pro-që të mos lëshohen akte administrative deri te palët të cilët nuk kanë paguar tatim mbi pro-që të mos lëshohen akte administrative deri te palët të cilët nuk kanë paguar tatim mbi pro-që të mos lëshohen akte administrative deri te palët të cilët nuk kanë paguar tatim mbi pro-që të mos lëshohen akte administrative deri te palët të cilët nuk kanë paguar tatim mbi pro-
nën, deri në momentin e shlyerjes së borxhit që kanë ndaj komunës. Pas këtyre informatave, nën, deri në momentin e shlyerjes së borxhit që kanë ndaj komunës. Pas këtyre informatave, nën, deri në momentin e shlyerjes së borxhit që kanë ndaj komunës. Pas këtyre informatave, nën, deri në momentin e shlyerjes së borxhit që kanë ndaj komunës. Pas këtyre informatave, nën, deri në momentin e shlyerjes së borxhit që kanë ndaj komunës. Pas këtyre informatave, 
është lëshuar Sugjerim deri te kryetari i Komunës së Rankovcës me kërkesë që të tërheq është lëshuar Sugjerim deri te kryetari i Komunës së Rankovcës me kërkesë që të tërheq është lëshuar Sugjerim deri te kryetari i Komunës së Rankovcës me kërkesë që të tërheq është lëshuar Sugjerim deri te kryetari i Komunës së Rankovcës me kërkesë që të tërheq është lëshuar Sugjerim deri te kryetari i Komunës së Rankovcës me kërkesë që të tërheq 
Urdhëresën e lëshuar sepse nuk është në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe nëse nuk janë Urdhëresën e lëshuar sepse nuk është në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe nëse nuk janë Urdhëresën e lëshuar sepse nuk është në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe nëse nuk janë Urdhëresën e lëshuar sepse nuk është në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe nëse nuk janë Urdhëresën e lëshuar sepse nuk është në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe nëse nuk janë 
paguar tatimet të veprohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Tatim mbi Pronën.  paguar tatimet të veprohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Tatim mbi Pronën.  paguar tatimet të veprohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për Tatim mbi Pronën.  

Sugjerimi ishte pranuar dhe Urdhëresa ishte tërhequr, njëkohësisht ishte dorëzuar akt-Sugjerimi ishte pranuar dhe Urdhëresa ishte tërhequr, njëkohësisht ishte dorëzuar akt-Sugjerimi ishte pranuar dhe Urdhëresa ishte tërhequr, njëkohësisht ishte dorëzuar akt-
vendim deri te parashtruesi i parashtresës me të cilin ai e realizoi të drejtën e tij. vendim deri te parashtruesi i parashtresës me të cilin ai e realizoi të drejtën e tij. vendim deri te parashtruesi i parashtresës me të cilin ai e realizoi të drejtën e tij. 

Qytetari E.M. nga Shkupi si pagues i përhershëm i faturave sipas mesatares të lëshuara 
për furnizim me ujë, kërkoi intervenim deri te Avokati i Popullit me qëllim që t`i kthehet shuma 
e paguar më tepër për shërbimin e furnizimit me ujë e cila ka qenë e vërtetuar pas leximit të 
gjendjes së ujëmatësit.

Duke vepruar sipas të njëjtës Avokati i Popullit i ndërmori të gjitha masat dhe veprimet 
në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit, por nga ana e NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit, por nga ana e NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit, por nga ana e NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – 
Shkup nuk ishte vepruar pas Sugjerimit të Avokatit të Popullit për kthimin e shumës së të Shkup nuk ishte vepruar pas Sugjerimit të Avokatit të Popullit për kthimin e shumës së të Shkup nuk ishte vepruar pas Sugjerimit të Avokatit të Popullit për kthimin e shumës së të 
hollave të paguara më tepër, me arsyetimin se në emër të parashtruesit ka borxh për lidhje hollave të paguara më tepër, me arsyetimin se në emër të parashtruesit ka borxh për lidhje hollave të paguara më tepër, me arsyetimin se në emër të parashtruesit ka borxh për lidhje 
të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit në vitin 2017, dhe për të njëjtin borxh akoma udhëhiqet të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit në vitin 2017, dhe për të njëjtin borxh akoma udhëhiqet të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit në vitin 2017, dhe për të njëjtin borxh akoma udhëhiqet 
procedurë për shkelje ligjore pranë Qytetit të Shkupit. procedurë për shkelje ligjore pranë Qytetit të Shkupit. procedurë për shkelje ligjore pranë Qytetit të Shkupit. 

Deri te Avokati i Popullit ishte parashtruar parashtresë nga pjesëtarët e Ministrisë së Deri te Avokati i Popullit ishte parashtruar parashtresë nga pjesëtarët e Ministrisë së Deri te Avokati i Popullit ishte parashtruar parashtresë nga pjesëtarët e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, në të cilën theksoheshte se Gjykata e Apelit Shkup, nuk i respekton Punëve të Brendshme, në të cilën theksoheshte se Gjykata e Apelit Shkup, nuk i respekton Punëve të Brendshme, në të cilën theksoheshte se Gjykata e Apelit Shkup, nuk i respekton 
afatet e parapara ligjore për të vendosur sipas ankesës së parashtruar, e me atë personat nuk afatet e parapara ligjore për të vendosur sipas ankesës së parashtruar, e me atë personat nuk afatet e parapara ligjore për të vendosur sipas ankesës së parashtruar, e me atë personat nuk 
munden në kohë, përkatësisht në prag të pensionimit, të rregullojnë stazhin e punës.   munden në kohë, përkatësisht në prag të pensionimit, të rregullojnë stazhin e punës.   munden në kohë, përkatësisht në prag të pensionimit, të rregullojnë stazhin e punës.   

Më pastaj, pas kërkesës së tyre për vendosje me prioritet, Gjykata u ka lëshuar përgjigje Më pastaj, pas kërkesës së tyre për vendosje me prioritet, Gjykata u ka lëshuar përgjigje Më pastaj, pas kërkesës së tyre për vendosje me prioritet, Gjykata u ka lëshuar përgjigje 
se për shkak të volumit të madh të punës atë nuk mundet ta lejon, për shkak të mbrojtjes të se për shkak të volumit të madh të punës atë nuk mundet ta lejon, për shkak të mbrojtjes të se për shkak të volumit të madh të punës atë nuk mundet ta lejon, për shkak të mbrojtjes të 
të drejtave kërkuan mbrojtje nga Avokati i Popullit. të drejtave kërkuan mbrojtje nga Avokati i Popullit. të drejtave kërkuan mbrojtje nga Avokati i Popullit. 

Avokati i Popullit pas vërtetimit të gjendjes faktike dhe konstatimit të shkeljeve ligjore, Avokati i Popullit pas vërtetimit të gjendjes faktike dhe konstatimit të shkeljeve ligjore, Avokati i Popullit pas vërtetimit të gjendjes faktike dhe konstatimit të shkeljeve ligjore, 
deri te Gjykata e Apelit Shkup, dha mendim për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të kon-deri te Gjykata e Apelit Shkup, dha mendim për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të kon-deri te Gjykata e Apelit Shkup, dha mendim për mënyrën e mënjanimit të shkeljeve të kon-
statuara, me çka midis tjerash, kërkoi që me prioritet të vendoset lënda konkrete, posaçërisht statuara, me çka midis tjerash, kërkoi që me prioritet të vendoset lënda konkrete, posaçërisht statuara, me çka midis tjerash, kërkoi që me prioritet të vendoset lënda konkrete, posaçërisht 
sepse në këtë rast fl itet për situatën ku nuk është respektuar afati i caktuar kohor për sjelljen sepse në këtë rast fl itet për situatën ku nuk është respektuar afati i caktuar kohor për sjelljen sepse në këtë rast fl itet për situatën ku nuk është respektuar afati i caktuar kohor për sjelljen 
e vendimit pas ankesës së parashtruar.e vendimit pas ankesës së parashtruar.e vendimit pas ankesës së parashtruar.

Nga ana e kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkup ishte vepruar në pajtim me intervenimin Nga ana e kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkup ishte vepruar në pajtim me intervenimin Nga ana e kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkup ishte vepruar në pajtim me intervenimin 
e Avokatit të Popullit dhe lëndës i ishte lejuar që të zgjidhet me prioritet.e Avokatit të Popullit dhe lëndës i ishte lejuar që të zgjidhet me prioritet.e Avokatit të Popullit dhe lëndës i ishte lejuar që të zgjidhet me prioritet.

AP nr. 1449/21

AP nr. 957/21

AP nr. 1771/21
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Grup qytetarësh nga Tetova, me parashtresë u drejtuan deri te Avokati i Popullit, duke 
kërkuar intervenim për mbrojtjen e të drejtave të tyre pranë Komunës së Tetovës – Sektori 
për Mbikëqyrje Inspektuese – Inspektorati i Ndërtimit për shkak të mosveprimit sipas kërkesës 
për realizim të mbikëqyrjes inspektuese. 

Pas shqyrtimit të gjendjes faktike, në të cilën është vërtetuar se realizohen aktivitet 
e ndërtimore pa leje ndërtimi, në tokë nën pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
Avokati i Popullit kërkoi nga organi inspektues të realizon mbikëqyrje në lokalitetin e thek-Avokati i Popullit kërkoi nga organi inspektues të realizon mbikëqyrje në lokalitetin e thek-Avokati i Popullit kërkoi nga organi inspektues të realizon mbikëqyrje në lokalitetin e thek-
suar. 

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, organet inspektuese informuan se është realizuar Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, organet inspektuese informuan se është realizuar Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, organet inspektuese informuan se është realizuar 
kontrolli i kërkuar dhe është sjellë aktvendim përkatës me të cilin investitorit i urdhërohet që kontrolli i kërkuar dhe është sjellë aktvendim përkatës me të cilin investitorit i urdhërohet që kontrolli i kërkuar dhe është sjellë aktvendim përkatës me të cilin investitorit i urdhërohet që 
vendin ta kthen në gjendjen e mëparshme.

AP nr. 1217/21

M.S. nga Gostivari deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi M.S. nga Gostivari deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi M.S. nga Gostivari deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi M.S. nga Gostivari deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi M.S. nga Gostivari deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi 
intervenim pranë EVN Maqedoni ShA – Shkup (EVN) për shkak të obligimit me fatura të larta intervenim pranë EVN Maqedoni ShA – Shkup (EVN) për shkak të obligimit me fatura të larta intervenim pranë EVN Maqedoni ShA – Shkup (EVN) për shkak të obligimit me fatura të larta intervenim pranë EVN Maqedoni ShA – Shkup (EVN) për shkak të obligimit me fatura të larta intervenim pranë EVN Maqedoni ShA – Shkup (EVN) për shkak të obligimit me fatura të larta 
joreale për energji elektrike.  

Pas shqyrtimit të parashtresës dhe dëshmive të ofruara, Avokati i Popullit konstatoi se ka Pas shqyrtimit të parashtresës dhe dëshmive të ofruara, Avokati i Popullit konstatoi se ka Pas shqyrtimit të parashtresës dhe dëshmive të ofruara, Avokati i Popullit konstatoi se ka Pas shqyrtimit të parashtresës dhe dëshmive të ofruara, Avokati i Popullit konstatoi se ka Pas shqyrtimit të parashtresës dhe dëshmive të ofruara, Avokati i Popullit konstatoi se ka 
bazë për të vepruar, sepse parashtruesi me familjen jeton jashtë shtetit, rregullisht i paguan bazë për të vepruar, sepse parashtruesi me familjen jeton jashtë shtetit, rregullisht i paguan bazë për të vepruar, sepse parashtruesi me familjen jeton jashtë shtetit, rregullisht i paguan bazë për të vepruar, sepse parashtruesi me familjen jeton jashtë shtetit, rregullisht i paguan bazë për të vepruar, sepse parashtruesi me familjen jeton jashtë shtetit, rregullisht i paguan 
të gjitha faturat për energjinë e harxhuar elektrike dhe në kushte të pandryshueshme, lësho-të gjitha faturat për energjinë e harxhuar elektrike dhe në kushte të pandryshueshme, lësho-të gjitha faturat për energjinë e harxhuar elektrike dhe në kushte të pandryshueshme, lësho-të gjitha faturat për energjinë e harxhuar elektrike dhe në kushte të pandryshueshme, lësho-të gjitha faturat për energjinë e harxhuar elektrike dhe në kushte të pandryshueshme, lësho-
het faturë me shumë tepër të lartë.   

Duke u nisur prej arsyeshmërisë së kërkesës për intervenim, Avokati i Popullit nga EVN-Duke u nisur prej arsyeshmërisë së kërkesës për intervenim, Avokati i Popullit nga EVN-Duke u nisur prej arsyeshmërisë së kërkesës për intervenim, Avokati i Popullit nga EVN-Duke u nisur prej arsyeshmërisë së kërkesës për intervenim, Avokati i Popullit nga EVN-Duke u nisur prej arsyeshmërisë së kërkesës për intervenim, Avokati i Popullit nga EVN-
ja kërkoi që të kontrollohet matësi i rrymës, respektivisht gjendja dhe parashtruesi të obligo-ja kërkoi që të kontrollohet matësi i rrymës, respektivisht gjendja dhe parashtruesi të obligo-ja kërkoi që të kontrollohet matësi i rrymës, respektivisht gjendja dhe parashtruesi të obligo-ja kërkoi që të kontrollohet matësi i rrymës, respektivisht gjendja dhe parashtruesi të obligo-ja kërkoi që të kontrollohet matësi i rrymës, respektivisht gjendja dhe parashtruesi të obligo-
het me shumë reale për pagesë.  

Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, EVN e anuloi faturën kontestuese dhe përgatiti Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, EVN e anuloi faturën kontestuese dhe përgatiti Pas intervenimit të Avokatit të Popullit, EVN e anuloi faturën kontestuese dhe përgatiti 
faturë të re të korrigjuar. 

AP nr. 180/21  

Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi A.D. nga Shkupi, në të cilën sugjeroi në Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi A.D. nga Shkupi, në të cilën sugjeroi në Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi A.D. nga Shkupi, në të cilën sugjeroi në 
shkelje të drejtave nga fusha e marrëdhënieve të punës, me çka kërkoi intervenim deri te IPSh shkelje të drejtave nga fusha e marrëdhënieve të punës, me çka kërkoi intervenim deri te IPSh shkelje të drejtave nga fusha e marrëdhënieve të punës, me çka kërkoi intervenim deri te IPSh 
Shtëpia e Shëndetit Shkup. 

Pikërisht, parashtruesja e potencoi se në IPSh Shtëpinë e Shëndetit Shkup punon qe Pikërisht, parashtruesja e potencoi se në IPSh Shtëpinë e Shëndetit Shkup punon qe Pikërisht, parashtruesja e potencoi se në IPSh Shtëpinë e Shëndetit Shkup punon qe 
26 vjet, dhe në ndërkohë ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe ka marrë titullin 26 vjet, dhe në ndërkohë ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe ka marrë titullin 26 vjet, dhe në ndërkohë ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe ka marrë titullin 
Infermiere e diplomuar, pas kësaj ka parashtruar kërkesë deri te drejtori i këtij institucioni për Infermiere e diplomuar, pas kësaj ka parashtruar kërkesë deri te drejtori i këtij institucioni për Infermiere e diplomuar, pas kësaj ka parashtruar kërkesë deri te drejtori i këtij institucioni për 
verifi kim të profesionit të saj të ri.

Në përgjigjen që ka marrë, parashtruesja potencoi se nga ajo është kërkuar që përsëri Në përgjigjen që ka marrë, parashtruesja potencoi se nga ajo është kërkuar që përsëri Në përgjigjen që ka marrë, parashtruesja potencoi se nga ajo është kërkuar që përsëri 
të japë provim profesional me qëllim që të verifi kohet profesioni, pas së cilës edhe e ka dhënë të japë provim profesional me qëllim që të verifi kohet profesioni, pas së cilës edhe e ka dhënë të japë provim profesional me qëllim që të verifi kohet profesioni, pas së cilës edhe e ka dhënë 
provimin profesional.

Duke e pasur parasysh se pas përmbushjes të kushteve dhe pas kërkesës së ripërsëritur Duke e pasur parasysh se pas përmbushjes të kushteve dhe pas kërkesës së ripërsëritur Duke e pasur parasysh se pas përmbushjes të kushteve dhe pas kërkesës së ripërsëritur 
deri te institucioni nuk ka pranuar përgjigje, Avokati i Popullit u drejtua deri te IPSh Shtëpia deri te institucioni nuk ka pranuar përgjigje, Avokati i Popullit u drejtua deri te IPSh Shtëpia deri te institucioni nuk ka pranuar përgjigje, Avokati i Popullit u drejtua deri te IPSh Shtëpia 
e Shëndetit Shkup, pas së cilës nga ana e parashtrueses u njoftuam se pas intervenimit të e Shëndetit Shkup, pas së cilës nga ana e parashtrueses u njoftuam se pas intervenimit të e Shëndetit Shkup, pas së cilës nga ana e parashtrueses u njoftuam se pas intervenimit të 
Avokatit të Popullit është sistemuar në vendin e punës sipas përgatitjes arsimore, me çka i Avokatit të Popullit është sistemuar në vendin e punës sipas përgatitjes arsimore, me çka i Avokatit të Popullit është sistemuar në vendin e punës sipas përgatitjes arsimore, me çka i 
është pranuar diploma. 

AP nr. 645/21 
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Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruar nga V.C.I. në të cilën sugjeron në Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruar nga V.C.I. në të cilën sugjeron në Duke vepruar sipas parashtresës së parashtruar nga V.C.I. në të cilën sugjeron në 
shkelje të të drejtave me atë që nuk i është paguar kompensim të dallimit të rrogës për punë shkelje të të drejtave me atë që nuk i është paguar kompensim të dallimit të rrogës për punë shkelje të të drejtave me atë që nuk i është paguar kompensim të dallimit të rrogës për punë 
me orar të shkurtuar për shkak të përkujdesjes së fëmijës me nevoja të veçanta të formës më me orar të shkurtuar për shkak të përkujdesjes së fëmijës me nevoja të veçanta të formës më me orar të shkurtuar për shkak të përkujdesjes së fëmijës me nevoja të veçanta të formës më 
të rëndë të sëmundjes kronike, Avokati i Popullit ishte drejtuar deri te Ministria e Punës dhe të rëndë të sëmundjes kronike, Avokati i Popullit ishte drejtuar deri te Ministria e Punës dhe të rëndë të sëmundjes kronike, Avokati i Popullit ishte drejtuar deri te Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale.   

Pas kërkesave të lëshuara të Avokatit të Popullit nga ana e Ministrisë së Punës dhe Poli-Pas kërkesave të lëshuara të Avokatit të Popullit nga ana e Ministrisë së Punës dhe Poli-Pas kërkesave të lëshuara të Avokatit të Popullit nga ana e Ministrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale – Sektori për Mbrojtje Sociale ishim të njoftuar se dallimi i kompensimit për pu-tikës Sociale – Sektori për Mbrojtje Sociale ishim të njoftuar se dallimi i kompensimit për pu-tikës Sociale – Sektori për Mbrojtje Sociale ishim të njoftuar se dallimi i kompensimit për pu-
nën me orar të shkurtuar ka qenë i lejuar nga Ministria e Financave dhe i njëjti i është paguar nën me orar të shkurtuar ka qenë i lejuar nga Ministria e Financave dhe i njëjti i është paguar nën me orar të shkurtuar ka qenë i lejuar nga Ministria e Financave dhe i njëjti i është paguar 
parashtrueses. parashtrueses. parashtrueses. 

AP nr. 1263/21

B.A. nga Struga, kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave të B.A. nga Struga, kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave të B.A. nga Struga, kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave të B.A. nga Struga, kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave të B.A. nga Struga, kërkoi intervenim nga Avokati i Popullit për mbrojtjen e të drejtave të 
garantuara me ligj dhe kushtetutë nga fusha e decentralizimit.           garantuara me ligj dhe kushtetutë nga fusha e decentralizimit.           garantuara me ligj dhe kushtetutë nga fusha e decentralizimit.           garantuara me ligj dhe kushtetutë nga fusha e decentralizimit.           garantuara me ligj dhe kushtetutë nga fusha e decentralizimit.           

Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit në vazhdimësi vepronte pranë organ-Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit në vazhdimësi vepronte pranë organ-Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit në vazhdimësi vepronte pranë organ-Duke vepruar sipas parashtresës, Avokati i Popullit në vazhdimësi vepronte pranë organ-
eve kompetente në përputhje me kompetencat ligjore nga Ligji për Avokatin e Popullit.       eve kompetente në përputhje me kompetencat ligjore nga Ligji për Avokatin e Popullit.       eve kompetente në përputhje me kompetencat ligjore nga Ligji për Avokatin e Popullit.       eve kompetente në përputhje me kompetencat ligjore nga Ligji për Avokatin e Popullit.       eve kompetente në përputhje me kompetencat ligjore nga Ligji për Avokatin e Popullit.       

Pas pranimit të shpjegimit, informatave dhe dëshmive, Avokati i Popullit konstatoi se Pas pranimit të shpjegimit, informatave dhe dëshmive, Avokati i Popullit konstatoi se Pas pranimit të shpjegimit, informatave dhe dëshmive, Avokati i Popullit konstatoi se 
Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Manastirit, Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Manastirit, Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Manastirit, 
lënda e saj për denacionalizim është vendosur, përkatësisht kërkesa për denacionalizim është lënda e saj për denacionalizim është vendosur, përkatësisht kërkesa për denacionalizim është lënda e saj për denacionalizim është vendosur, përkatësisht kërkesa për denacionalizim është 
pranuar.

Personi M.D. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë për mbrojtje të Personi M.D. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë për mbrojtje të Personi M.D. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë për mbrojtje të 
të drejtave ligjore dhe kushtetuese në fushën e decentralizimit.        të drejtave ligjore dhe kushtetuese në fushën e decentralizimit.        të drejtave ligjore dhe kushtetuese në fushën e decentralizimit.        

Avokati i Popullit, nga përmbajtja e parashtresës, shpjegimet e ofruara si dhe informatat Avokati i Popullit, nga përmbajtja e parashtresës, shpjegimet e ofruara si dhe informatat Avokati i Popullit, nga përmbajtja e parashtresës, shpjegimet e ofruara si dhe informatat 
dhe dëshmitë, rrethanat e rastit, konstatoi se e njëjta është e bazuar. Më konkretisht, nga dhe dëshmitë, rrethanat e rastit, konstatoi se e njëjta është e bazuar. Më konkretisht, nga dhe dëshmitë, rrethanat e rastit, konstatoi se e njëjta është e bazuar. Më konkretisht, nga 
Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Strumicës Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Strumicës Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Komunën e Strumicës 
edhe pas kalimit të një periudhe të gjatë kohore, në procedurë të ripërsëritur nuk ka sjellë edhe pas kalimit të një periudhe të gjatë kohore, në procedurë të ripërsëritur nuk ka sjellë edhe pas kalimit të një periudhe të gjatë kohore, në procedurë të ripërsëritur nuk ka sjellë 
vendim të ri në përputhje me sugjerimet e dhëna në Aktgjykimin nga ana e Gjykatës së Lartë vendim të ri në përputhje me sugjerimet e dhëna në Aktgjykimin nga ana e Gjykatës së Lartë vendim të ri në përputhje me sugjerimet e dhëna në Aktgjykimin nga ana e Gjykatës së Lartë 
Administrative e Republikës së Maqedonisë së Veriut.Administrative e Republikës së Maqedonisë së Veriut.Administrative e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Duke e pasur parasysh këtë situatë, Avokati i Popullit në pajtim me autorizimet nga Ligji Duke e pasur parasysh këtë situatë, Avokati i Popullit në pajtim me autorizimet nga Ligji Duke e pasur parasysh këtë situatë, Avokati i Popullit në pajtim me autorizimet nga Ligji 
për Avokatin e Popullit deri te komisioni në fjalë sugjeroi që të merren veprime për ekzekutim për Avokatin e Popullit deri te komisioni në fjalë sugjeroi që të merren veprime për ekzekutim për Avokatin e Popullit deri te komisioni në fjalë sugjeroi që të merren veprime për ekzekutim 
të Aktgjykimit të Gjykatës së Lartë Administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut.të Aktgjykimit të Gjykatës së Lartë Administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut.të Aktgjykimit të Gjykatës së Lartë Administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pastaj, në ndërkohë nga shpjegimet, informatat dhe dëshmitë e pranuara Avokati i Pop-Pastaj, në ndërkohë nga shpjegimet, informatat dhe dëshmitë e pranuara Avokati i Pop-Pastaj, në ndërkohë nga shpjegimet, informatat dhe dëshmitë e pranuara Avokati i Pop-
ullit konstatoi se Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Ko-ullit konstatoi se Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Ko-ullit konstatoi se Komisioni për Vendosje sipas Kërkesave për Denacionalizim me seli në Ko-
munën e Strumicës ka vepruar sipas sugjerimit.         munën e Strumicës ka vepruar sipas sugjerimit.         munën e Strumicës ka vepruar sipas sugjerimit.         

AP nr. 675/21  

AP nr. 2228/21 
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S.V. nga Shkupi, deri te Avokati i Popullit parashtroi parashtresë në të cilën kërkoi inter-
venim sa i përket privatizimit të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore.    

Avokati i Popullit për rastin në fjalë në ndërkohë hapi procedurë dhe u drejtua deri te 
Seksioni Rajonal për Procedurë Administrative në Shkallë të Parë Vallandovë pranë Drejtorisë 
për Çështje Pronësoro-Juridike në Ministrinë e Financave dhe në Komunën e Çairit – Sektori i 
Urbanizmit.     

Në lidhje me atë, pas shpjegimeve, informatave dhe dëshmive të siguruara u konstatua Në lidhje me atë, pas shpjegimeve, informatave dhe dëshmive të siguruara u konstatua Në lidhje me atë, pas shpjegimeve, informatave dhe dëshmive të siguruara u konstatua 
se nga Seksioni është vepruar pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përkatësisht kërkuesit se nga Seksioni është vepruar pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përkatësisht kërkuesit se nga Seksioni është vepruar pas intervenimit të Avokatit të Popullit, përkatësisht kërkuesit 
e privatizimit S.V. dhe L.B. me qëllim që të sillet akt për privatizim të tokës ndërtimore, duhet e privatizimit S.V. dhe L.B. me qëllim që të sillet akt për privatizim të tokës ndërtimore, duhet e privatizimit S.V. dhe L.B. me qëllim që të sillet akt për privatizim të tokës ndërtimore, duhet 
të dorëzojnë elaborat të ri gjeodezik me të dhëna numerike. 

AP nr. 1786/21 

Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi M.A. nga Tetova, në të cilën kërkoi inter-Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi M.A. nga Tetova, në të cilën kërkoi inter-Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi M.A. nga Tetova, në të cilën kërkoi inter-Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi M.A. nga Tetova, në të cilën kërkoi inter-Deri te Avokati i Popullit parashtresë parashtroi M.A. nga Tetova, në të cilën kërkoi inter-
venim për shkak të obligimit të dyfi shtë me taksë radiodifuzive. venim për shkak të obligimit të dyfi shtë me taksë radiodifuzive. venim për shkak të obligimit të dyfi shtë me taksë radiodifuzive. 

Avokati i Popullit në përputhje me kompetencat ligjore me shkrim u drejtua deri te NP Avokati i Popullit në përputhje me kompetencat ligjore me shkrim u drejtua deri te NP Avokati i Popullit në përputhje me kompetencat ligjore me shkrim u drejtua deri te NP Avokati i Popullit në përputhje me kompetencat ligjore me shkrim u drejtua deri te NP Avokati i Popullit në përputhje me kompetencat ligjore me shkrim u drejtua deri te NP 
Televizioni i Maqedonisë Shkup duke sugjeruar që të ndërmerren masa për tejkalimin e prob-Televizioni i Maqedonisë Shkup duke sugjeruar që të ndërmerren masa për tejkalimin e prob-Televizioni i Maqedonisë Shkup duke sugjeruar që të ndërmerren masa për tejkalimin e prob-Televizioni i Maqedonisë Shkup duke sugjeruar që të ndërmerren masa për tejkalimin e prob-Televizioni i Maqedonisë Shkup duke sugjeruar që të ndërmerren masa për tejkalimin e prob-
lemit, përkatësisht amvisëria familjare e parashtrueses së parashtresës të lirohet nga pagesa lemit, përkatësisht amvisëria familjare e parashtrueses së parashtresës të lirohet nga pagesa lemit, përkatësisht amvisëria familjare e parashtrueses së parashtresës të lirohet nga pagesa lemit, përkatësisht amvisëria familjare e parashtrueses së parashtresës të lirohet nga pagesa lemit, përkatësisht amvisëria familjare e parashtrueses së parashtresës të lirohet nga pagesa 
e dyfi shtë e taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen aktvendimet e lëshuara për vërtetim të e dyfi shtë e taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen aktvendimet e lëshuara për vërtetim të e dyfi shtë e taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen aktvendimet e lëshuara për vërtetim të e dyfi shtë e taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen aktvendimet e lëshuara për vërtetim të e dyfi shtë e taksës radiodifuzive, si dhe të tërhiqen aktvendimet e lëshuara për vërtetim të 
taksës radiodifuzive në emrin e saj. 

Sugjerimi i Avokatit të Popullit ishte pranuar dhe parashtruesja e parashtresës ishte li-Sugjerimi i Avokatit të Popullit ishte pranuar dhe parashtruesja e parashtresës ishte li-Sugjerimi i Avokatit të Popullit ishte pranuar dhe parashtruesja e parashtresës ishte li-Sugjerimi i Avokatit të Popullit ishte pranuar dhe parashtruesja e parashtresës ishte li-Sugjerimi i Avokatit të Popullit ishte pranuar dhe parashtruesja e parashtresës ishte li-
ruar nga obligimi i pagesës së taksës radiodifuzive.ruar nga obligimi i pagesës së taksës radiodifuzive.ruar nga obligimi i pagesës së taksës radiodifuzive.

AP nr 1701/21
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Projekti “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes juridike në lidhje me azilin dhe natyralizimin“,
të cilin disa vite me radhë Avokati i Popullit e realizon me përkrahje të Komisariatit të Lartë për 
Emigrantët i KB – Zyra Shkup, edhe këtë vit pësoi ndryshime të dukshme për shkak të pand-
emisë me Kovid - 19, ishin anuluar ato aktivitete të cilat ishin paramenduar si ngjarje publike, 
por megjithatë u realizua takim konsultativ midis partnerëve, Avokatit të Popullit dhe UNHCR-
së në të cilin u diskutuan aktivitet et e realizuara si dhe rezultatet e arritura në periudhën e 
kaluar, por edhe synimet dhe risitë për periudhën që vijon.

Edhe pse organizimet publike ishin të kufi zuara ose në rastin konkret të gjitha të anu-
luara, megjithatë në suaza të projektit u përpunuan dy hulumtime, edhe atë i pari dedikuar 
personave pa nënshtetësi, kurse hulumtimi i dytë si fokus kishte zbatimin e institutit “Azil” në 
legjislacionin tonë.  

Në vitin raportues, edhe përkundër prezencës së pandemisë, deri në fund u realizuan 
vizitat e parapara në terren për nevojat e të cilave u shfrytëzuan ekspertë dhe përkthyes të 
jashtëm me qëllim respektimin e të drejtave të personave me interes për këtë projekt. Në 
suaza të projektit u realizuan tre kurse online të organizuara nga Instituti Ndërkombëtar për 
të Drejta Humane nga San Remo, Itali, në të cilat morën pjesë tre përfaqësues të Avokatit të 
Popullit, edhe atë nga një përfaqësues nga Mekanizmi Parandalues Nacional, Mekanizmi për 
Kontroll Civil dhe Mik i Gjykatës. 

Avokati i Popullit gjatë vitit raportues, në mënyrë aktive vazhdoi të realizon projektin e 
UNOPS, me Zyrën për Aktivitete Projektuese të Kombeve të Bashkuara, të cilin e fi lloi në vitin 
2020. Qëllimi kryesor i projektit ishte të vlerësohen kapacitetet e Institucionit, si dhe të adreso-
hen çështje me interes të Institucionit të cilat më pastaj do të përpunohen gjatë stërvitjeve, 
ushtrimeve etj., aktivitete për përforcim të kapaciteteve institucionale. Në suaza të projektit, 
për nevojat e Institucionit ishin përgatitur më shumë dokumente të cilat adresonin çështje në 
lidhje me punën me lëndë, komunikimin e brendshëm në institucion, nevojën e stërvitjeve të 
të punësuarve, por përgatiti edhe procedura standarde operative për punë me lëndë dhe për 
vende për privim nga liria, si doracak për realizimin e intervistave në vendet e privimit nga 
liria.   

Në suaza të projektit ishin realizuar katër stërvitje kushtuar të punësuarve te Mekanizmi 
Parandalues Nacional, Mekanizmi për Kontroll Civil, si dhe për të punësuarit që punojnë me 
lëndë që kanë të bëjnë me persona të privuar nga liria (burgje dhe stacione policore), duke për-
punuar tema për realizim efi kas të hetimeve, teknikat e intervistave dhe procedura standarde 
operative për realizim të vizitave në vendet për privim nga liria. 

Në vitin raportues fi lloi me realizimin e projektit pesëvjeçar IPA 2020 i përkrahur nga 
Komisioni Evropian, kurse i realizuar nga ana e Konsorciumit të Institucioneve nga Austria dhe 
Kroacia. Projekti përfshin katër komponentë, secila e fokusuar në çështje aktuale të të jetuarit 
të shoqërisë në shtet, korrupsionin, kriminalitetin e organizuar, jurisprudencën dhe themelet e 
drejtësisë. Avokati i Popullit bashkërisht me Komisionin e Parandalimit dhe Mbrojtjes nga Dis-
kriminimi janë bartës të komponentës së katërt – të drejtat themelore – në suaza të të cilës 
janë paraparë shumë aktivitete të cilat e mbulojnë punën e institucionit Avokat i Popullit, para 
së gjithash mekanizmat për kontroll qytetare, për vëzhgim të realizimit të Konventës së KB 
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për persona me nevoja të veçanta, Mekanizmi Parandalues Nacional, por edhe promovimi i të 
drejtave të fëmijëve dhe mbrojtja nga dhuna familjare. Për shkak të shkaqeve teknike projekti 
në vitin 2021 kishte pak aktivitete, por pritet në katër vitet e ardhshme të përshpejtohet dina-
mika dhe të realizohet e gjitha ajo që është e paraparë me dokumentacionin projektues dhe 
për këtë do të angazhohet ekspert i jashtëm i cili do të punon me Institucionin.     

Në këtë rast, domethënëse është të përmendet edhe bashkëpunimi të cilin me vite Avoka-
ti i Popullit e ka me Këshillin e Evropës, posaçërisht me Zyrën e kësaj organizate ndërkombë-
tare në Shkup. Madje, Avokati i Popullit në mënyrë aktive merr pjesë në disa projekte me tema 
rreth mos diskriminimit, gjuhës së urrejtjes, mekanizmit për kontroll qytetar, të gjitha si pjesë 
e projektit të madh rajonal “Përkrahja horizontale e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë”. Duke e 
marrë parasysh se ky projekt vazhdon edhe në vitin 2022, pritet që të vazhdon bashkëpunimi 
të cilin Këshilli i Evropës e ka me Avokatin e Popullit.  



AVOKATI I POPULLIT-
MEKANIZMI NACIONAL 
PARANDALUES3
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Avokati i Popullit–Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN) në suazat e mandatit dhe kom-
petencave ti tij, në vazhdimësi, 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 trajtimit 
tjetër brutal, jonjerëzor ose degradues apo ndëshkues. Në këtë drejtim, fokusi i vizitave të 
ekipit të MPN-së ishte i drejtuar në  përcaktimin e gjendjes faktike, me qëllim të  identifi kimit 
të rreziqeve që rrisin ose ulin rrezikun nga tortura dhe keqtrajtime tjera jopërkatëse.

Në vitin raportues 2021, ekipi i MPN-së realizoi gjithsej 33 vizita, nga të cilat: 8 vizita në 
Stacione Policore të juridiksionit të përgjithshëm në rajonin e Sektorëve për Punë të Brend-
shme (SPB) Strumicë dhe Ohër, 5 vizita në Stacione Policore për Kontroll apo Mbikëqyrje Ku-
fi tare, 14 vizita në Entet Ndëshkuese-Korrektuese dhe Entet Edukuese-Korrektuese, si dhe 6 
vizita në vendet ku akomodohen apo ndalohen të huajt dhe azilkërkuesit.

Gjatë zbatimit të vizitave parandaluese u  angazhuan bashkëpunëtorë të jashtëm nga 
shumë Institucione shkencore-arsimore, që me ekspertizën e tyre kontribuan në forcimin e 
profesionalizmit dhe ofrimin e qasjes multidisiplinare të punës.

 Sa u përket Stacioneve Policore të Juridiksionit të Përgjithshëm, ekipi i MPN-së në terri-
torin e SPB Strumicë vizitoi Stacionet Policore të Juridiksionit të Përgjithshëm (SPJP) në Radov-
ish, Strumicë, Valandovë dhe Gjevgjeli, ndërsa në territorin e SPB-së Ohër u vizituan SPJP-të 
në Kërçovë, Ohër, Strugë dhe Dibër. Këto vizita janë vazhdimësi e vizitave që ekipi i MPN-së 
i  ka realizuar në vitin 2020 në SPJP-të në territorin e SPB Shkup dhe të njëjtit kishin për qël-
lim që si rrjedhojë të shqyrtojnë të drejtën e qasjes për avokat në procedurë policore dhe në 
zonën e këtyre dy sektorëve, duke mbledhur informacione për çështjet që kanë të bëjnë me: 
informimin e personave për të drejtën për avokat, mundësinë për të pasur një avokat, mënyrën 
si munden dhe kushtet në të cilat mund ta shfrytëzojnë këtë të drejtë, si dhe të dhëna statis-
tikore për përqindjen, gjegjësisht numrin e rasteve në të cilat ka qenë i ftuar avokati në proce-
durën policore.

Numri prej rreth dhjetë për qind nga numri i përgjithshëm i të paraburgosurve, gjegjë-
sisht personave të privuar nga liria apo të paraburgosur, që kanë ushtruar të drejtën e thirrjes 
së avokatit është i vogël dhe si i tillë, tregon nevojën për afi rmim më të madh të qasjes në këtë 
të drejtë si një nga garancitë për të reduktuar rrezikun nga tortura ose sjelljet tjera të pahi-
jshme në Stacionet e Policisë.

Niveli i ulët i ushtrimit të së drejtës për avokat, në procedurë policore është rezultat i disa 
faktorëve të natyrës së ndryshme, si legjislative dhe faktike, ashtu edhe sociale-ekonomike. 
Përkatësisht, ndihma juridike falas nuk ofrohet për personat të cilët janë të privuar nga liria ose 
të ndaluar dhe të shoqëruar, gjegjësisht të ndaluar në Stacion Policor.

Ligji për Procedurën Penale parashikon që shpenzimet për mbrojtësin, nga lista e avokatëve 
në detyrë, të personit të privuar nga liria dhe të ndaluarit natën, në periudhën nga ora 20:00 
deri në ora 08:00, barten nga Buxheti i RMV-së, por shumica e zyrtarëve në Stacionet Policore 
që janë intervistuar nuk kanë fare njohuri për të njëjtën. Në këtë kuptim, personat e privuar 
nga liria dhe të ndaluarit, në Stacionet Policore, nuk janë as të informuar për të drejtën për të 
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kërkuar avokat nga lista e avokatëve kujdestar dhe disa Stacione Policore nuk kanë fare një 
listë të tillë. Gjatë vizitave, u konstatua gjithashtu se gjendja socio-ekonomike e personave që 
dërgohen në stacione policore, është një nga arsyet kryesore pse këta persona nuk vendosin të 
përdorin të drejtën për avokat. Çështja e qasjes në të drejtën për avokat e konsideruar nga një 
këndvështrim tjetër dhe më i gjerë, duke marrë parasysh situatën aktuale socio-ekonomike, 
tregon se, për shumë njerëz, qasja në të drejtën për avokat në procedurën policore realisht 
është e vështirë.

Kështu, gjendja faktike e konstatuar në bazë të informacioneve dhe të dhënave të marra 
gjatë vizitave në stacione, tregon nevojën që autoritetet të bëjnë përpjekje shtesë duke ndër-
marrë masa legjislative, administrative dhe masa të tjera që do të kontribuojnë në efektin e së 
drejtës për avokat në procedurat policore si realisht dhe faktikisht të qasura.

Në stacionet policore të kontrollit kufi tar dhe mbikëqyrjes kufi tare, ku ndalimi i të parabur-
gosurve apo personave të privuar nga liria zakonisht është jetëshkurtër, deri në zbatimin e tyre 
nga Stacioni Policore i caktuar për ndalim, ekipi i MPN-së vërejti që në asnjë prej Stacioneve 
të Policisë, nuk ka hapësirë të veçantë për bisedë me këta persona, gjatë kohës që ata janë në 
stacion, as zyrtarët policorë kanë udhëzime të qarta për të vepruar me rastet kur të arrestuarit 
apo personat e privuar nga liria duhet të njoftohen mbi të drejtat e tyre kur ata nuk kuptojnë 
asnjë nga gjuhët që fl asim zyrtarët. Zyrtarët e policisë janë lënë vetë që të gjinden dhe vepro-
jnë në këto raste.

Në Stacionet Policore të kontrollit kufi tar dhe mbikëqyrjes kufi tare, ku ndalimi i të parabur-
gosurve apo personave të privuar nga liria zakonisht është i shkurtër, deri në një zbatim nga 
ndonjë Stacion policorë, i përcaktuar për ndalim, ekipi i MPN-së vërejti që në asnjë Stacion 
Policorë nuk ka hapësirë të veçantë për bisedë me këta persona, gjatë kohës që ata qëndrojnë 
në stacion, as zyrtarët policorë nuk kanë udhëzime të qarta për të vepruar me rastet kur të ar-
restuarit apo personat e privuar nga liria duhet të njoftohen për të drejtat e tyre, kur ata nuk 
kuptojnë asnjë nga gjuhët që fl asin personat zyrtarë. Zyrtarët policorë janë lënë të përballen 
vetë me këto situata.

Për këtë, ekipi i MPN-së konsideron se është e nevojshme që Ministria për Punë të Brend-
shme (MPB) të parashikojë dhe të përshkruajë udhëzime të qarta për të harmonizuar praktikën 
e zyrtarëve policorë, në rastet kur ata duhet të udhëzojnë të paraburgosurit, personat e privuar 
nga liria dhe të paraburgosurit për të drejtat e tyre, kur nuk fl asin asnjë nga gjuhët zyrtare, dhe 
për shkak të nivelit të nevojshëm të komunikimit lind nevoja për një përkthyes ose komentues.

Gjatë vizitave në Burgun e Ohrit dhe Entet Ndëshkuese-Korrektuese  dhe Entet Edukues-
Korrektuese në Volkovi, ndër të tjera, fokusi ishte mbi shëndetin mendor të fëmijëve, përkatë-
sisht, të personave të cilët janë duke vuajtur dënimin me burg ose masën edukative, referimin 
në entin edukues-korrektues. Në këtë drejtim, u konkludua se prevalenca e çrregullimeve 
mendore në të dy entet arrin kufi jtë e sipërm dhe shqetësues të të dhënave të disponueshme 
për shëndetin mendor të të rinjve në sistemin penal. Prandaj, shumica e të rinjve në këto ente 
trajtohen për një ose më shumë diagnoza psikiatrike. Ekzaminimet kontrolluese për gjendjen 
mendore dhe efektet nga barnat kryhen jashtë enteve, përkatësisht në institucionet shënde-
tësore. Si pjesë e kësaj, u konstatua se ekzaminimet kryhen më së shumti nga një psikiatër 
specialist, jo nga psikiatër për fëmijë dhe adoleshent, me çka ekziston rreziku që ata të trajto-
hen si të rriturit për sa i përket barnave dhe dozave, megjithëse shkencërisht është vërtetuar 
se maturimi i trurit nuk është deri në moshën18 vjeçe, por është deri në moshën 24 vjeç.

Për shkak të efekteve të dëmshme, të mundshme, të trajtimit psikofarmakologjik në këtë 
popullatë, vërehet se përdorimi i barnave psikiatrike duhet të kufi zohet në kushtet për të cilat 
ato krijohen, gjegjësisht, për trajtimin e çrregullimeve të rënda mendore. Ndërsa numri i rec-
etave të disponueshme në institucione është veçanërisht i lartë, është e rëndësishme të për-
caktohet nëse sasia e recetave korrespondon saktësisht me nevojën aktuale, cila është metoda 
e diagnostikimit dhe nëse është i sigurt përdorimi i këtyre barnave tek të miturit në përgjithësi.
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Gjatë vitit raportues, ekipi i MPN-së vizitoi të gjitha burgjet dhe Entet Ndëshkuese-Kor-
rektuese. Gjendja faktike e konstatuar tregon që edhe pas përmirësimeve të caktuara sërish 
kemi numër të madh të problemeve që ndikojnë në shkallën e lartë të rrezikut nga tortura dhe 
keqtrajtime tjera jo të duhura ndaj të  paraburgosurve dhe të dënuarve. Në këtë kuptim, është 
për t’u përshëndetur miratimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Sistemit Penitenciar 
(2021-2025), e cila parashikon 12 synime strategjike, si dhe një plan veprimi për zbatimin e 
tyre.

Sa i përket kujdesit shëndetësor është paraparë miratimi i disa procedurave standarde 
operative, që si të tilla, do të ndikojnë në zvogëlimin e rrezikut nga trajtimet e papërshtatshme, 
ndërsa për punëtorët shëndetësorë u organizua trajnim për evidentimin e lëndimeve që trego-
jnë trajtim jo të duhur. Informacione për dhurimin e pajisjeve dhe aparateve mjekësore u fi tuan 
në disa Ente Ndëshkuese-Korrektuese. Megjithatë, problemi më i madh për të cilin ankoheshin 
të paraburgosurit dhe të dënuarit ishte kujdesi shëndetësor, pra, qasja në kohë tek mjeku dhe 
mjekët specialistë, si dhe terapia medikamentoze.

Disa përmirësime të kushteve materiale janë vërejtur në disa Ente Ndëshkuese-Korrek-
tuese, por shqetësues është fakti që një numër i madh i personave janë të vendosur në kushte 
substandarde. Situata është alarmante në pjesën e mbyllur të Entin Ndëshkues-Korrektues në  
Idrizovë, veçanërisht në të ashtuquajturën “Ambulanca” dhe krahu shtatë.

Në tremujorin e fundit të vitit raportues është miratuar programi për trajnimin fi llestar 
dhe të vazhdueshëm të punonjësve në Institucione Ndëshkuese Përmirësuese, ku një vëmend-
je e veçantë i kushtohet pjesëtarëve të policisë së burgjeve për sa i përket kompetencave që 
kanë për të përdorur forcën dhe mjetet e detyrimit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme duke 
pasur parasysh faktin se në disa burgje janë marrë informacione për abuzime psikologjike 
dhe fi zike. Një nga problemet më serioze të vërejtura në disa prej Institucioneve Ndëshkuese 
Përmirësuese ishte niveli i lartë i dhunës ndërmjet të burgosurve. Kjo lidhet kryesisht me num-
rin e pamjaftueshëm të stafi t dhe profesionalizimit në kornizë të Policisë së burgjeve.

Kushtet e konstatuara gjatë kohës së vizitave në vendet e privimit të lirisë, rekomandimet 
drejtuar autoriteteve, si dhe përgjigjet e pranuara në lidhje me  veprimet sipas rekomandimeve, 
bashkë me aktivitetet tjera të realizuara gjatë vitit janë pjesë e Raportit vjetorë të Avokatit të 
Popullit- Mekanizmi Nacional Parandalues, i cili dorëzohet deri te Komitetit Evropian për Paran-
dalimin e Torturës dhe Nënkomitetit 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 Juglindore.
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Avokati i Popullit në periudhën raportuese vazhdoi të veprojë si mik i gjykatës (amicus 
curiae),me autorizime që të merr pjesë në të gjitha fazat e procedurës me të drejtë të jep 
propozime dhe mendime të cilat gjykata  duhet t’i merr parasysh. Në këtë fushë shihet rritje e 
dyfi shte e numrit të parashtresave të parashtruara (janë parashtruar 10 parashtresa, kurse në 
vitin 2020 janë parashtruan 5 parashtresa)nga qytetarët në të cilat ishte kërkuar që Avokati 
i Popullit të veprojë në cilësinë e mikut të gjykatës. Tetë parashtresa kishin të bëjnë me ud-
hëheqjen e procedurave pranë Gjykatës Themelore Penale në Shkup, kurse dy të tjera kishin të 
bëjnë me udhëheqjen e procedurave pranë Gjykatës Themelore Civile në Shkup.

Në bazë të parashtresave të parashtruara, Avokati i Popullit ishte përfshirë dhe monito-
ronte seancat gjyqësore si Mik i gjykatës në 4 (katër) raste. Në 2 (dy) raste nuk ka inicuar 
procedurë, për faktin se nga parashtruesit nuk u vepruar sipas kërkesës së mëhershme për 
plotësimin të parashtresës, në 3 (tre) parashtresa nuk ishte kompetent për të vepruar dhe 1 
(një ) parashtresë ishte bashkëngjitje e një lënde tanimë të formuar nga viti i kaluar rapor-
tues. 

Avokati i Popullit, duke vepruar si mik i gjykatës, konstatoi mosrespektim të afatit të 
paraparë ligjorë për veprim dhe përfundim të procedurave gjyqësore që rrjedhin nga fusha e 
marrëdhënies së punës. Gjegjësisht, në dy procedurat para Gjykatës Themelore Civile Shkup, 
pas shkeljeve të konstatuara, ka dhënë mendim në cilësinë e Mikut të gjykatës (amicus curiae) 
duke mos cenuar parimet e pavarësisë dhe autonomisë së gjyqësorit, bëri me dije se gjykata 
duhet të kujdeset  për respektimin e  parimit për gjykim brenda afatit të arsyeshëm dhe si 
rrjedhojë, seancat gjyqësore me konteste në fushën e marrëdhënies së punës, të caktohen në 
një distancë më të shkurtër, me çka do të respektohej afati i parashikuar, prej gjashtë muajsh, 
për përfundim të këtyre procedurave.

Megjithatë, sipas mendimit të Gjykatës Themelore Civile Shkup nuk u veprua, kështu që 
seancat gjyqësore nga gjyqtarët vazhduan të caktohen në distancë të përkohshme të para-
parë nga ligjvënësi për përfundimin e procedurës, për çka Avokati i Popullit e njoftoi Këshillin 
Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Këshilli, duke vepruar sipas Informacionit të Avokatit të Popullit njoftoi se mosrespektimi i 
parimit për gjykim në afat të arsyeshëm dhe afati ligjor për ndërprerjen e procedurave në fushën 
e marrëdhënies së punës është për shkak të mungesës së burimeve njerëzore (gjyqtarëve) dhe 
rritjes së fl uksit të lëndëve në Seksionin për punë kontestuese dhe se pas datës 30.06.2022, 
mungesa e gjyqtarëve do të rrezikojë rëndë funksionimin normal të gjykatave, e me këtë edhe 
respektimin e parimit të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, sipas nenit 6 të KEDNJ.

Avokati i Popullit gjatë procedurës para Gjykatës Themelore Penale Shkup konstatoi 
shkelje të parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm, por pas dhënies së mendimit në cilësinë e 
Mikut të gjykatës (amicus curiae), në rastin e parë Vendimi është marrë menjëherë, ndërsa në 
rastin e dytë, pas intervenimit të Avokatit të Popullit para Gjykatës Themelore Penale Shkup 
dhe Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, është shkarkuar nga detyra një 
gjyqtar porotë i cili i plotësonte kushtet për pension pleqërie.

Ndryshe, në vitin raportues Avokati i Popullit vazhdoi procedurën për 2 (dy) parashtresa të 
parashtruara gjatë vitit 2020 dhe 1 (një) në vitin 2018, lidhur me procedurat që janë zhvilluar 
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para Gjykatës Themelore Penale Shkup. Avokati i Popullit në një nga rastet, ka dhënë mendimin 
e tij për respektimin e parimit të gjykimit në afat të arsyeshëm, në të cilin, mosrespektimi i 
këtij parimi në procedurën konkrete u konstatua edhe nga Gjykata Supreme. Në dy proceset e 
tjera nuk u konstatuan shkelje në monitorimin e deritanishëm të seancave gjyqësore.

Përveç veprimit sipas lëndëve, Avokati i Popullit si Mik i gjykatës, në bashkëpunim me 
Zyrën e Komisionerit të Lartë të OKB-së për Refugjatë në Shkup, dhe për nevojat e seksionit, 
me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të azilkërkuesve para gjykatave administrative përgatiti 
Analizë për zbatim të Institutit të Azilit në legjislacion dhe praktikën e RMV-së dhe nevojën e 
përfshirjes së Avokatit të Popullit në procedurat para gjyqësorit administrativ si amicus curiae. 
Në të njëjtën kohë, Avokati i Popullit si Mik në Gjykatë mbështeti Iniciativën për rrjet për ndi-
hmë juridike falas dhe përfaqësim të refugjatëve, azilkërkuesve dhe personave pa shtetësi në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Avokati i Popullit, në përputhje me kompetencën ligjore dhe Strategjinë për të vepruar si 
mik i gjykatës, do të vazhdojë të veprojë në këtë cilësi, për të informuar më mirë qytetarët për 
mundësinë që Avokati i Popullit të veprojë si i tillë (mik i gjykatës). Gjithashtu, sfi dë mbetet 
pranimi i plotë i Avokatit të Popullit në procedurat gjyqësore, përkatësisht zbatimit praktik të 
ligjit për të marrë pjesë në të gjitha fazat e procedurës, me të drejtën për t’u informuar për 
seancat e planifi kuara gjyqësore, për t’u siguruar inspektim të lëndëve dhe për të marrë pjesë 
aktive në procedurë, me të drejtën për të kërkuar dhe dhënë sugjerime dhe mendime.



AVOKATI I POPULLIT – 
MEKANIZMI PËR KONTROLL 
CIVIL 
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Avokati i Popullit-Mekanizmi për Kontroll Civil në këtë vit raportues ka vepruar sipas 8 
(tetë) parashtresave të parashtruara, për mbrojtje nga tortura dhe veprimet e  tjera të trajtimit 
johuman ose degradues si dhe ndëshkues, përkatësisht përdorimit të kërcënimeve të rënda, 
forcës apo mjeteve të detyrimit me pasojë vdekjen, lëndimeve të rënda trupore, lëndimeve 
trupor, heqjes së paligjshme të lirisë, torturës dhe trajtimeve ose dënimeve tjera mizore, çn-
jerëzore ose poshtëruese të kryera nga pjesëtarë të policisë ose pjesëtarë të policisë së burgje-
ve, numri i të cilëve, në krahasim me vitin paraprak, është në rënie.

Nga parashtresat e paraqitura, sipas së cilave janë formuar lëndë, 6 (gjashtë) prej tyre 
kanë të bëjnë me përdorimin e forcës së tepruar dhe ngacmimin fi zik nga pjesëtarë të policisë 
së burgjeve dhe 2 (dy) lëndë me ngacmim në kryerjen e detyrës nga pjesëtarë  të policisë.

Pas kryerjes së një hetimi mbi analizën e pretendimeve për torturë dhe keqtrajtim nga 
pjesëtarë të policisë së burgjeve, Avokati i Popullit – Mekanizmi për Kontroll Civil në 5 (pesë) 
raste nuk konstatoi shkelje të të drejtave, ndërsa në një rast procedura është në vazhdim e 
sipër dhe e njëjta vazhdon në vitin e ardhshëm raportues.

Lidhur me dy rastet, në të cilat Avokati i Popullit ka vepruar sipas parashtresës për për-
dorim të forcës së tepruar dhe trajtim poshtërues apo degradues nga pjesëtarë të policisë, 
Avokati i Popullit-Mekanizmi i Kontrollit Civil, në një rast ka konstatuar shkelje të të drejtave, 
përkatësisht përdorim të forcës së tepruar, sjellje dhe veprim poshtërues dhe degradues nga 
ana e pjesëtarëve të policisë. Rrjedhimisht, në bazë të hulumtimit të kryer dhe provave të 
fi tuara, është dorëzuar Kërkesë për përcaktim të përgjegjësisë ndëshkuese për pjesëtarë të 
policisë pranë Seksioni për hetim dhe ndjekje të veprave penale të kryera nga persona me au-
torizime policore dhe pjesëtarë të policisë së burgjeve pranë Prokurorisë Themelore Publike për 
ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, për udhëheqje të një  procedure, Lënda është 
përfunduar me aktgjykim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore Civile në Shkup me të cilin 
vërtetohet përgjegjësia për ngacmim gjatë kryerjes së detyrës nga pjesëtarë i policisë. Ndërsa 
në rastin e dytë, në të cilin ka vepruar AP-MKC nuk u konstatua shkelje e të drejtave, kështu 
që procedura në atë rast u ndërprerë.

Lidhur me rastet, sipas së cilëve Mekanizmi i Kontrollit Civil ka vepruar gjatë vitit të kalu-
ar 2020, ku u dorëzuar 11 (njëmbëdhjetë) kërkesa për hapje të procedurës për përcaktimin 
e përgjegjësisë penale, është pranuar njoftim nga Seksioni i specializuar pranë Prokurorisë 
Themelore Publike, për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila është kom-
petente për hetimin dhe ndjekjen e veprave penale nga persona me autorizime policore dhe 
pjesëtarë të policisë së burgjeve që në 4 (katër) raste është marrë vendim nga Prokurori Publik 
për refuzim të kallëzimit për mungesë provash të mjaftueshme dhe për vazhdim të mëtejmë 
të procedurës; në 1 (një) rast është marrë vendim që të dorëzohet për veprim kompetent në 
Prokurorinë Themelore Publike - Ohër. Ndërsa sipas 4 (katër) kërkesave të tjera, Avokati i Pop-
ullit u njoftua se procedura para hetimore është ende në procedim dhe janë duke u ndërmarrë 
masa dhe veprime të nevojshme, kështu që procedura për këto raste do  të vazhdojë edhe në 
vitin 2022.

Në 2 (dy) raste nga viti i kaluar raportues, që kanë të bëjnë me sjellje brutale dhe ngac-
muese nga pjesëtarë të policisë për të cilat Avokati i Popullit - Mekanizmi për Kontroll Civil, ka 
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dorëzuar kërkesë përkatëse për përcaktim të përgjegjësisë penale në Seksionin e specializuar 
të Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, në këtë 
vit raportues, sipas zhvillimit të procedurës penale, janë shqiptuar vendime të plotfuqishme 
nga Gjykata Themelore Penale Shkup.

Po ashtu, lidhur me rastet e ndërmarra, pas formimit të Ekipit të Mekanizmit për Kontroll 
Civil, nga periudha 2016-2018, duke qenë se Avokati i Popullit për një kohë të gjatë nuk kishte 
informacion për veprimet dhe masat e ndërmarra gjatë procedurës përkundër kërkesave dhe 
urgjencave të parashtruara në mënyrë të rregullt, më në fund, në këtë vit raportues, janë dorë-
zuar njoftime nga prokuroritë kompetente, me çka, për të gjitha lëndët nga  prokurori publik 
është shqiptuar vendim duke i refuzuar si të pabaza, përveç një rasti të vitit 2016, për të cilin 
Avokati i Popullit është njoftuar se ende nuk është marrë vendimi nga prokurori publik, me 
ç’rast procedura sipas lëndës do të vazhdojë deri në marrjen e vendimit të duhur nga prokurorit 
publik.

Në këtë vit raportues, Avokati i Popullit-Mekanizmi i Kontrollit Civil vizitoi Qendrat për 
pranim Vinojug afër Gjevgjelisë dhe Tabanoc afër Kumanovës, si dhe Qendrën për pranim për 
të huaj Gazi Baba, si pjesë e aktiviteteve vjetore të planifi kuara në suaza të aktiviteteve të 
projektit me Përfaqësimin e Komisionerit të Lartë për Refugjatët të Kombeve të Bashkuara (UN-
HCR) për të hetuar mënyrën e veprimit ndaj të burgosurve dhe ekzistimin eventual të torturës 
dhe trajtimeve ose dënimeve të tjera johumane dhe degraduese nga personat zyrtarë.

Pas inspektimit të gjendjes dhe bisedave me të arrestuarit, nuk u konstatuan torturë në 
lidhje me përdorimin e forcës fi zike apo parregullsi të tjera në veprimet e zyrtarëve të policisë, 
në detyrë për të  siguruar këto qendra. Mirëpo, u konstatua se në Qendrat e Pranimit Vinojug 
dhe Tabanoc, të cilat janë objekte të përkohshme dhe pa status juridik të rregulluar, personat 
ndalohen dhe akomodohen pa aktvendime për paraburgim, gjë që vë në pikëpyetje bazën 
ligjore për privimin relativ të lirisë dhe me këtë, kufi zimi i lirisë së lëvizjes. Këto aktivitete të 
Mekanizmit për Kontroll Civil janë pjesë e një Raporti të Veçantë, i cili përmban kushtet e kon-
statuara gjatë vizitave, rekomandimet drejtuar autoriteteve, si dhe përgjigjet e marra lidhur 
me veprimin ndaj rekomandimeve të tilla.

Sa i përket bashkëpunimit me Njësinë për hetimin dhe ndjekjen e veprave penale, të kry-
era nga persona me autorizime policore dhe pjesëtarët e policisë së burgjeve, edhe në këtë vit 
raportues, mbizotëron përshtypja se prokurorët publikë kompetentë veprojnë sipas kërkesave 
të Avokatit të Popullit, për përcaktim të përgjegjësisë penale, por aktakuzë paraqitet vetëm 
nëse i njëjti raport është paraqitur nga Seksioni për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe 
Standarde Profesionale pranë Ministrisë për Punë të Brendshme, në bazë të paraqitjes  nga 
qytetarët për ngacmim dhe brutalitet nga pjesëtarë të policisë. Kështu, në këtë vit raportues, 
besimi i Prokurorisë ndaj Mekanizmit për Kontroll Civil është ende në një nivel të ulët dhe i 
njëjti në të ardhmen pritet të fi tohet plotësisht.

Avokati i Popullit – Mekanizmi për  Kontrolli Civil, gjatë vitit 2021, si dhe vitin e kaluar, 
vazhdoi të funksionojë me vetëm tre përfaqësues të cilët janë në marrëdhënie pune me kohë 
të pacaktuar në zyrën e Avokatit të Popullit. Shoqatat civile, të cilat sipas Ligjit për Avokatin e 
Popullit, duhet të jenë pjesë e Mekanizmit për Kontroll Civil, si anëtarë të jashtëm, ende nuk 
janë ri-zgjedhur nga Kuvendi i RSM-së, si organ kompetent. Përkatësisht, përkundër shpalljes 
së publikuar më 7 Maj 2021, në bazë të vendimit të Kuvendit të RSM-së për publikim të 
Shpalljes për zgjedhjen e shoqatave në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe 
jurisprudencës, Avokati i Popullit ende nuk është njoftuar për rrjedhën e procedurës lidhur me 
shpalljen publike, as nëse janë përzgjedhur shoqatat e reja civile.
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Avokati i Popullit - Raportues Nacional për Trafi kim me Qenie Njerëzore dhe Migracionin 
Ilegal gjatë vitit 2021, në përputhje me mandatin e tij, veprimtarinë e tij e ka fokusuar në mon-
itorimin e aktiviteteve të institucioneve relevante shtetërore në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, për ndjekjen dhe  parandalimin e trafi kimit me qenie njerëzore dhe migracionin ilegal. 
Rrjedhimisht, vazhdoi të përndjek reagimin e institucioneve kompetente në zbatimin e doku-
menteve strategjike - Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Trafi kimit me Qenie Njerëzore 
dhe Migracionit Ilegal me Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafi kimit me Qenie 
Njerëzore dhe Migracionit Ilegal 2021-2025 dhe standardet ndërkombëtare, duke njohur prak-
tikat e mira dhe dobësitë e evidentuara nga subjektet e përfshira në menaxhimin e tij, duke 
dhënë rekomandime për përmirësim. Në veçanti, rekomandimet e Trupit Monitorues GRETA për 
zbatimin e Konventës Evropiane kundër Trafi kimit me Qenie Njerëzore, raporti TYP i përgati-
tur nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe rekomandimet e Komisionit Nacional për Luftën 
kundër Trafi kimit me Qenie Njerëzore dhe Migracionit Ilegal, si një organ që bashkon dhe koor-
dinon të gjitha palët e interesuara në luftën kundër trafi kimit me qenie njerëzore në RMV.

Për këtë qëllim, Avokati i Popullit si Raportues Nacional për Trafi kimin me Qenie Njerëzore 
dhe Migracionin Ilegal, në vitin raportues 2021 ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm me 
koordinatorin dhe anëtarët e Komisionit Kombëtar për Luftën kundër Trafi kimit me njerëz dhe 
Migracionit Ilegal, veçanërisht me sektorët kompetente dhe njësitë të Ministrisë për Punë të 
Brendshme MPB dhe MPPS, ka bërë vizita në terren në Qendrat për Pranim Transitorë “Vinojug” 
dhe “Tabanoc”, Qendrën e Pranimit  për të Huaj “Gazi Baba”  me çka ka realizuar pesë anketa 
lidhur me temat në vijim:

• “Sfi dat dhe efi kasiteti i institucioneve kompetente në RMV në procesin e parandalimit, 
identifi kimit dhe zbatimit të mbrojtjes së viktimave të trafi kimit me qenie njerëzore 
gjatë vitit 2021”;

• “Sfi dat e institucioneve të RMV në procesin e kryerjes së hetimeve, ndjekjes penale 
dhe dënimit të autorëve të krimeve lidhur me trafi kimin me qenie njerëzore, vendos-
jen e sanksioneve dhe gjykimit për dëmshpërblim gjatë vitit 2021”;

• “Sfi dat dhe efi kasiteti i Ministrisë për Punë të  Brendshme në zbatimin e masave paran-
daluese dhe represive për të luftuar trafi kimin e qenieve njerëzore gjatë vitit 2021”;

• “Parandalimi dhe mbrojtja e viktimave të trafi kimit me njerëz dhe migracionit Ilegal - 
analizë e gjendjes, sfi dave dhe efi kasitetit të institucioneve kompetente të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut në vitin 2021” dhe

• “Sfi dat e institucioneve të Republikës së Maqedonisë së Veriut në procesin e trajtimit 
të fëmijëve -të huaj të pashoqëruar në Qendrat Transitore për Pranim” Vinojug “dhe” 
Tabanoc “gjatë vitit 2021”.

Sipas analizës nga hetimet e cekura, Avokati i Popullit në funksion të Raportuesit Kom-
bëtarë për Trafi kim me qenie Njerëzore dhe Migracion Ilegal konstaton se identifi kimi në kohë 
dhe korrekt, i personave viktimë të trafi kimit me njerëz, janë sfi dë e madhe për institucio-
net kompetente të RMV-së. Gjegjësisht, identifi kimi në kohë i rasteve të trafi kimit me qenie 
njerëzore mundëson identifi kim të viktimave, parandalim të shfrytëzimit  të mëtejmë të tyre, 
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zbatimin në kohë të mbrojtjes, ndihmës së parë dhe mbështetjes për ri-integrimin e tyre të 
suksesshëm.

Në të njëjtën kohë, Avokati i Popullit, si Raportues Kombëtarë për Trafi kim me qenie 
njerëzore dhe Migracion Ilegal, analizoi efektivitetin e institucioneve kompetente, me qëllim 
identifi kimin më të suksesshëm të organizatorëve të trafi kimit me qenie njerëzore dhe migra-
cionit ilegal, në mënyrë që të ofrojë dëshmi cilësore për zbatim të suksesshëm të procedurave 
penale dhe dënimit me aktgjykime të formës së prerë dekurajuese. Për arsye që, pa identi-
fi kimin e duhur dhe në kohë të rasteve të trafi kimit dhe identifi kimit të plotë të viktimave të 
trafi kimit, është e pamundur të sigurohet një përgjigje gjithëpërfshirëse institucionale.

Avokati i Popullit në funksion të Raportuesit Kombëtar për Trafi kimin e Qenieve Njerëzore 
dhe Migracionin Ilegal gjatë vitit 2021, konstaton se nga institucionet kompetente janë identi-
fi kuar gjithsej 48 viktima të trafi kimit me qenie njerëzore, 39 prej të cilave janë nga Tajvani. 
Origjina e 9 viktimave të tjera, të trafi kimit me qenie njerëzore janë 3 (fëmijë) nga Shkupi, 2 të 
rritur nga Velesi, një viktimë në moshë të rritur nga Rusia dhe nga një fëmijë nga Kumanova, 
Kërçova dhe Prilepi. Viktimat kryesisht janë femra, me përjashtim të 1 fëmije mashkull. Vendi 
i shfrytëzimit të këtyre 9 viktimave janë lokacione të ndryshme në disa qytete në territorin e 
RMV-së. Konkretisht, në Shkup, një person në rajonin e Shkupit dhe nga një person në Prilep, 
Strugë, Veles dhe Gostivar. Gjithashtu, gjatë vitit 2021, janë identifi kuar dy shtetase tona të 
cilët janë shfrytëzuar në Belgjikë dhe BeH. Për sa i përket gjinisë, shumica e viktimave janë 
gra/vajza, që më së shpeshti janë viktima të shfrytëzimit të dyfi shtë, të kombinuar (shfrytëzimi 
seksual dhe shfrytëzimi për punë). Në dekadën e fundit, pasqyrohet dukuria e vazhdueshme e 
martesave me kontratë/të detyruara mes fëmijëve, e cila vazhdon.

  Në mënyrë më të detajuar, sa i përket formave/llojeve të shfrytëzimit, konstatohet se 
shumica e tyre janë  të shfrytëzimit seksual, që më së shpeshti kryhet në objektet hotelerike 
dhe lokalet e natës, pastaj shfrytëzimi i punës që kryhet përmes punës së detyruar në objek-
tet hotelerike, e kombinuar me shfrytëzimin seksual dhe shfrytëzimin e punës për nevojat e 
bujqësisë, blegtorisë dhe përmes lypjes së detyruar, si dhe martesat e detyruara si formë e  
shfrytëzimit që kombinohen njëkohësisht me shfrytëzimin seksual dhe atë të punës. Për sa i 
përket profi lit të viktimave, konstatohet se shumica e tyre janë fëmijë të gjinisë femërore nga 
kategoritë e cenueshme, që janë viktima të trafi kimit të motivuar nga faktorë të ndryshëm sho-
qërorë, ekonomik dhe social, si: varfëria, diskriminimi gjinor, dhuna në familje dhe kushte të 
tjera personale të viktimës si mosha, gjendja shëndetësore, nevojat e veçanta e të ngjashme.

 Avokati i Popullit, në funksion të Raportuesit Kombëtar për Trafi kim me Qenie Njerëzore 
dhe Migracion Ilegal, arrin në përfundimin se identifi kimi proaktiv i viktimave të trafi kimit me 
njerëz në RMV është një moment kyç, sepse vetëm viktimat e identifi kuara mund të fi tojnë 
mbrojtje efektive dhe efi kase dhe të parandalohet  ri-përsëritja e tyre e mëtejshme e viktimi-
zimit. Mbrojtje adekuate e viktimave të trafi kimit me qenie njerëzore nënkupton shërbime 
gjithëpërfshirëse emergjente dhe afatgjata si: strehim të sigurt, ndihmë mjekësore dhe ligjore, 
qasje në arsim, punësim, rikualifi kim, strehim, etj.

 Sa i përket situatës së migrimit ilegal në RMV, gjatë vitit 2021, në dy Qendrat për Pranim-
Transitorë në RMV janë akomoduar gjithsej 3207 persona. Në Qendrën për Pranim-Transitorë 
“Tabanoc” janë akomoduar gjithsej 1954 migrantë (nga të cilët 1858 meshkuj dhe 96 femra). 
Prej tyre, 190 ishin fëmijë, prej të cilëve 108 ishin të pashoqëruar. Nga numri i përgjithshëm i 
fëmijëve të pashoqëruar, shumica (39) ishin 16 vjeç, 32 fëmijë nga 17 vjet, 19 fëmijë nga 15 
vjet, 7 fëmijë  nga 14 vjet, 3 fëmijë nga 13 vjet, 2 fëmijë nga 12 vjet dhe një fëmijë ishte 8 
vjeç.

Vlerësimi i moshës së fëmijëve të pashoqëruar bëhet nga përfaqësuesit e autorizuar të 
QPS, menjëherë pas dorëzimit nga Ministria për Punë të Brendshme. Mosha përcaktohet nga 
përfaqësuesit e MPB-së dhe QPS-së sipas dokumenteve personale të identifi kimit të personit, 
ndërsa në mungesë të tyre, gjë që ndodh zakonisht, në bazë të deklaratës së tij personale. Në 
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Qendër vetëm një punëtor social është i autorizuar nga Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale 
– Kumanovë, si kujdestar i posaçëm për mbrojtjen e interesave të fëmijëve të pashoqëruar të 
atakuar, përkatësisht, të akomoduar në “Tabanoc”. Emërimi i kujdestarit bëhet menjëherë dhe 
jo më vonë se 12-24 orë pas pranimit të SKZH-së në Qendër. Pas emërimit, kujdestari zhvillon 
intervistë me fëmijën, për vlerësimin fi llestar, me ç’rast kryhet një ekzaminim mjekësor. Kryqi i 
Kuq ofron paketë higjienike dhe rroba. Gjatë intervistës, zakonisht thirret përkthyes, i siguruar 
nga IOM ose një organizatë tjetër, ndërsa ndonjëherë përdoret aplikacion për përkthim. Gjatë 
qëndrimit në Qendër, kujdestari mban kontakte të rregullta me fëmijët, sipas nevojave të tyre. 
Megjithatë, shumica e tyre synojnë si destinacion përfundimtarë një vend nga Bashkimi Evro-
pian dhe vazhdojnë për në Serbi, pa e njoftuar kujdestarin për daljen nga Qendra.

 Mesatarja e qëndrimit të fëmijëve të pashoqëruar është nga 1 - 9 ditë, qëndrimi më i 
gjatë i regjistruar gjatë vitit 2021 është 17 ditë. Prandaj, ata zakonisht nuk dëshirojnë të kërko-
jnë azil, kështu që nga gjithsej 103 fëmijë të pashoqëruar - të huaj, vetëm një fëmijë është 
interesuar për procedurën e azilit, të cilën procedurë ia ka shpjeguar një avokat - përfaqësues 
i SHJRM -së, por gjithsesi në fund nuk ka kërkuar azil.

Fëmijët e huaj të pashoqëruar vendosen në dhoma të veçantë të destinuara për stre-
himin e fëmijëve të huaj të pashoqëruar dhe kategorive të tjera të cenueshme të migrantëve, 
por përfaqësuesi i Qendrës për Punë Sociale (QPS) theksoi se ka situata kur fëmijët me vetë 
dëshirë qëndrojnë në grup, në vend të papërshtatshëm për kategoritë e cenueshme. Gjatë vi-
tit, asnjë fëmijë nuk është vendosur në familje kujdestare dhe nuk ka pasur raste të bashkimit 
familjar. Nga të gjithë fëmijët e vendosur në Qendër, gjithsej katër fëmijë janë paraqitur në 
cilësinë e dëshmitarit në procedurë penale, dhe atë, dy në procedurë penale për veprën penale 
të trafi kimit me njerëz dhe një si dëshmitar për vdekjen e një personi tjetër. Në procedurë 
penale si viktima janë paraqitur gjithsej tre fëmijë,, njëri prej të cilëve ka qenë viktimë e ten-
tativës për vrasje, ndërsa dy të tjerët të lënduar me lëndime trupore.

Sfi dat më të mëdha të identifi kuara në Qendrën për Pranim Transitorë “Tabanoc” janë 
kushtet e akomodimit, veçanërisht ushqimi që zakonisht është i konservuar, mungesë e rrobave, 
mungesë e ndonjë aktiviteti edukativ për fëmijët, numri i pamjaftueshëm i kujdestarëve në dis-
pozicion në Qendër dhe mungesa e një psikologu si dhe mungesa e një procesi integrues lokal.

Gjatë vitit 2021, në Qendrën për Pranim Tranzitorë Vinojug janë akomoduar gjithsej 1253 
migrantë, prej të cilëve 119 fëmijë. Prej tyre, 52 ishin fëmijë- të huaj të pashoqëruar (45 djem 
dhe 7 vajza). Shumica prej tyre ishin mbi 14 vjet (43), dhe 9 ishin 14 vjet ose më të rinj.

Me çdo fëmijë të huaj të  pashoqëruar veprohet në përputhje me Procedurat Standarde 
të Operacionit për trajtimin e fëmijëve të huaj të pashoqëruar, gjegjësisht secilit fëmijë i cak-
tohet kujdestar, me të cilin kryhet intervistë fi llestare dhe vlerësim i nevojave, pasuar nga një 
ekzaminim mjekësor, kujdes dhe akomodim në hapësirë  të veçantë jo me të rriturit e tjerë. 
Kujdestari mban kontakte dhe komunikim të rregullt me fëmijët- e huaj të pashoqëruar deri në 
momentin kur ai/ajo largohet nga Qendra. Mesatarisht, fëmijët- e huaj të pashoqëruar streho-
hen në Qendër nga një javë deri në një muaj. Gjatë asaj kohe, nga gjithsej 51 fëmijë -të huaj 
të pashoqëruar, vetëm 5 fëmijë kanë kërkuar azil me çka u është caktua përfaqësues ligjor.

 Sa u përket organizatave dhe institucioneve aktuale vendore dhe ndërkombëtare, aktive 
në Qendër janë: Ministria për Punëve të Brendshme, Ministria për Punës dhe Politikës Sociale, 
Qendra për Menaxhimin me Kriza, Kryqi i Kuq, Organizata Ndërkombëtare për Migracion (IOM), 
Shoqata e Juristëve të Rinj Maqedonas (SHJRM), ndërsa përfaqësues të Komisionerit të Lartë 
për Refugjatët (UNHCR) vizitojnë herë pas here.

Për sa i përket qasjes në aktivitete edukative, qendra ka një kënd për fëmijë për moshën 
parashkollore dhe shkollore, të natyrës joformale. Sa u përket sfi dave lidhur me akomodimin, 
përfaqësuesi i QPS-së theksoi se - vazhdimisht po punohet në përmirësimin e kushteve për 
akomodim në Qendrën për Pranim Tranzit “Vinojug”, për të siguruar asetet bazë për migrantët 
(ushqim, veshmbathje, këpucë, batanije, mjete higjienike. etj.), janë sjellë pajisje të reja 
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mjekësore, si dhe kohë më parë u rinovua këndi i lojërave për fëmijë. Megjithatë, Qendra ka 
nevojë për një tjetër punëtorë social, pasi, aktualisht është vetëm një, që është caktuar si ku-
jdestar i të gjithë fëmijëve të pashoqëruar, si dhe për një psikolog apo psikoterapist.

Avokati i Popullit si Raportues Kombëtar për Trafi kim me Qenie Njerëzore dhe Migracion 
Ilegal, në përputhje me dokumentet strategjike kombëtare dhe rekomandimet e institucioneve 
ndërkombëtare për parandalimin sa më të suksesshëm të trafi kimit me qenie njerëzore (TNJ) 
dhe migracionit ilegal (MI) të institucioneve kompetente përmes Komisioni Nacional për Luftën 
kundër trafi kimit të qenieve njerëzore dhe migracionit ilegal propozon si më poshtë:

• Përmirësim të bashkëpunimit me partnerët, rritja e dinamikës së trajnimeve të spe-
cializuara dhe matja e ndikimit të trajnimit nëpërmjet instrumenteve për matjen e 
nivelit të njohurive, para dhe pas trajnimit të kryer, gjë që duhet theksuar në raportet 
e dorëzuara të KK.

• Trajnime për MPB-NESKMTL, punëtorë socialë nga Qendrat për Punë Sociale (QPS), 
gjyqtarë dhe prokurorë publik, mësues, punëtorë shëndetësorë, Inspektorati Shtetëror 
i Punës (ISSH) dhe Shoqatat e Qytetarëve (SHQ) të përfshira në parandalimin, iden-
tifi kimin dhe mbrojtjen e Viktimave të Trafi kimit me qenie Njerëzore (VTNJ) të jenë 
pjesë integrale e Programeve të Trajnimit të Rregullt të Vazhdueshëm dhe Shumësek-
torial.

• Pasqyrimi nga ndikimi (matja e ndikimit dhe efektit) i trajnimeve, fushatave dhe ma-
terialeve informative edukative të realizuara.

• Në raportet e KK, implementim i të dhënave të ndara sipas gjinisë për viktimat e 
mundshme dhe të dhëna të tjera, që do të mundësojnë krijimin e masave për uljen e 
cenueshmërisë së tyre.

• Të forcohet bashkëpunimi me Komisionet Lokale për Luftën kundër Trafi kimit me Qenie 
Njerëzore dhe Migracionit Ilegal, me qëllim të përfshirjes së tyre në monitorimin e situ-
atës në nivel lokal për TNJ dhe mbështetjes së Ekipit Mobil (EM) në procesin e ndihmës 
e mbështetjes për viktimat e mundshme / viktima të trafi kimit me qenie njerëzore.

• Parandalimi duke zbatuar qasje që lejon pjesëmarrje të fëmijëve nga grupet e 
cenueshme gjatë sajimi të  masave për të luftuar trafi kimin me qenie njerëzore.

• Të vazhdohet me zbatimin e fushatave për ndërgjegjësimin e publikut të gjerë në lid-
hje me TNj, me qëllim prezantimin e tyre, duke u dhënë udhëzime specifi ke se si të 
mbrohen dhe ku të raportojnë një rast. Mbulimi mediatik i çështjes është një paran-
dalim i mirë i TNJ.

• Rritja e ndërgjegjësimit për TNJ përmes internetit dhe mundësive për abuzim.

• Kryerja e një fushate për të reduktuar kërkesën e përdoruesve të mundshëm të shër-
bimeve.

• Përgatitja e udhëzimeve të detajuara me shkrim për zbatimin e parimit të mosndëshkim-
it të viktimave të trafi kimit me qenie njerëzore, për krimet e kryera nën detyrim nga 
trafi kantët dhe në zinxhirin e trafi kimit me qenie njerëzore.

• Rritja e punës në terren të të gjitha subjekteve përkatëse, me qëllim të identifi kimit 
proaktiv të viktimave dhe fëmijëve viktima, që mundëson identifi kimin në kohë në 
terren, referimin, ndihmën dhe mbështetjen, akomodimin e duhur dhe përfshirjen e 
tyre në kohë në proceset e riintegrimit, si dhe qasjen e partneritetit multidisiplinar dhe 
holistik ndërmjet të gjitha palëve të interesuara.

• Përfshirja e profesionistëve shëndetësorë në identifi kimin e viktimave të mundshme të 
trafi kimit/identifi kimi paraprak.
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• Qasje proaktive në identifi kimin e rasteve të lypjes së detyruar të fëmijëve, si kategori 
e cenueshme për TNJ (MPB dhe MPPS).

• Rritja e numrit të identifi kimeve potenciale/VTNJ-ve në mesin e migrantëve të pal-
igjshëm, gjatë tranzitit përmes RMV.

• Forcimi i kapaciteteve të të gjitha subjekteve përkatëse në institucionet/organizatat 
përgjegjëse, duke përfshirë ekipet mobile dhe DIT përmes trajnimeve multidisiplinare 
në të gjitha nivelet, me qëllim të rritjes së njohurive dhe aftësive për trajtim të TNj 
dhe trajtim të duhur të rasteve të TNj, për të kontribuar në identifi kimin më të mirë 
paraprak dhe identifi kimin  e VTNJ.

• Gjetja e mënyrës për qëndrueshmëri fi nanciare të angazhimit të anëtarëve të Sho-
qatave të Qytetarëve në ekipet mobile si dhe module për përfshirjen e Vetëqeverisjes 
Lokale në funksionimin e tyre në nivel lokal (KK, MPPS, MPB, NJVL dhe ZG. ).

• Shumëzimi i numrit të ekipeve mobile, të formohen edhe në qytete të tjera (sipas 
hartimit paraprak të nevojave) sipas shembullit të 5 ekipeve ekzistuese (MPPS, MPB 
dhe ZG).

• Ngritja e kapaciteteve të atyre që janë përgjegjës për identifi kimin, në drejtim të 
përgatitjes së tyre për tendencat e reja, që janë sfi dë për autoritetet në BPTL/D për 
TNJ, për hapësirën e madhe të errët në internet ku ndodh krimi dhe mënyrat e reja të 
rekrutimit të viktimave.

• KK të përgatisë Plan Trajnimi dhe t’i koordinojë dhe monitorojë ato për sa i përket 
standardeve të trajnimit cilësor.

• Trajnimet multisektoriale të synohen për të gjitha strukturat përkatëse të përfshira 
në identifi kimin paraprak dhe identifi kimin e VTNJ. Është i nevojshëm rishikimi i Pro-
cedurave Standarde Operative - PSO dhe kryerja e trajnimeve të vazhdueshme për 
trajtimin e NTNJ, në përputhje me procedurat e të gjitha subjekteve përkatëse në 
zbatimin e tij, si dhe aplikimi i Anekseve/Formularëve bashkëngjitur si mjet praktik, 
veçanërisht,  Pyetësor për identifi kimin e VTNJ .

• Identifi kimi sipas PSO-së të bëhet nga profesionistë mirë të trajnuar dhe praktikisht 
me kapacitete të ndërtuara për të punuar me VTNJ. 

• Treguesit për identifi kimin e viktimave të trafi kimit janë një mjet praktik dhe ndihmës 
në identifi kim, që për shkak të ndryshimit të modusit operandi, është e nevojshme, 
në periudhën e ardhshme, të rishikohen dhe të zhvillohen trajnime për zbatimin e tyre 
për të gjitha palët e interesuara.

• Të Finalizohet procedura për krijimin e Ekipit Operativ për Koordinimin dhe Menax-
himin me rastet e TNJ, që do të kontribuojë në forcimin dhe koordinimin ndërmjet 
palëve të përfshira në identifi kimin e viktimave të trafi kimit me qenie njerëzore.

• Të përmirësohet bashkëpunimin në mes nivelit qendror (NESKMTL) dhe Sektorëve 
Rajonalë për Punë të Brendshme (SPB/SP) në MPB, për shkëmbimin e informacioneve, 
veprimin e përbashkët dhe bashkëpunimin në zbatimin e kontrolleve të veprimit, duke 
praktikuar të gjitha procedurat e përcaktuara për veprim.

• Është e nevojshme të inicohen kërkime shtesë për modus operandi të TNJ me qëllim 
të gjenerimit të njohurive të reja për monitorimin dhe zbulimin e autorëve të krimit 
TNJ dhe IM.

• Informimi i të gjithë zyrtarëve përgjegjës për TNJ dhe IM për disponueshmërinë e do-
kumenteve strategjike në faqen e internetit të Komisionit Kombëtar.

• Të promovohet bashkëpunimi ndërmjet NESKMTL-së dhe PTHP për QKKK me qëllim 
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të kryerjes së hetimeve proaktive dhe përdorimit të masave PIM me qëllim të identi-
fi kimit më efektiv të VTNJ.



HULUMTIME, RAPORTE TË 
POSAÇME, INICIATIVA 
(NISMA)7
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Avokati i Popullit vazhdoi edhe këtë vit raportues të punojë me përkushtim dhe të bëjë 
analiza po dhe kërkime në fusha të caktuara, si një nga mënyrat, krahas punës në fjalë, për një 
kuptim më të plotë dhe më të detajuar të situatës me respektimin e të drejtave dhe lirive të 
njeriut në vend. Gjithashtu, vazhdoi me monitorimin aktiv të situatës të legjislacionit ekzistues 
në mënyrë që të mbrohen më me efektivitet të drejtat e qytetarëve dhe si rrjedhojë, për këtë 
qëllim, të paraqiten nisma për ndryshime në ligje apo akte të caktuara.

Duke u ndalur në perceptimin e situatës të dhunës në familje në shtetin tonë, me theks të 
veprimit parandalues e mbi të gjitha të inkurajimit dhe mbrojtjes së viktimës, Avokati i Popullit 
gjatë viteve 2019/2020 (përfshirë muajin Maj të viti 2020), ka realizuar një Hulumtim për situ-
atën mbi dhunën në familje në vend, me çka u përfshinë organet kompetente që, sipas kompe-
tencave të tyre, janë drejtpërdrejt të kyçura në hetimin dhe pastrimin e rasteve në këtë fushë, 
edhe atë: IP Qendrat Ndërkomunale për Punë Sociale, Stacionet Policore, Institucionet Shën-
detësore Publike dhe Gjykatat Themelore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Duke marrë parasysh kushtet e krijuara, për çdo organ/institucion të përfshirë në hulum-
tim, si dhe me qëllim parandalimin dhe ndërprerjen e dhunës në familje, mbrojtjen efektive 
të viktimave, duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, Avokati i Popullit, ndër 
të tjera, rekomandoi Parandalim të dhunës në familje nën juridiksion të Ministrisë për Punë 
dhe Politikë Sociale, Ministrisë për Punë të Brendshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë, për të 
ndërmarrë masat e duhura për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e dhunës, në mënyrë 
që ato në mes veti  të bashkëpunojnë dhe koordinojnë qasjet, me masa konkrete për veprim, 
veçanërisht në kohë krize.

Në vitin raportues është bërë Hulumtim për vlerësimin e gjendjes me fëmijët e paregjis-
truar në regjistrin e lindjes, pas zbatimit të Ligjit për personat e paregjistruar në librin amë.

Nga të dhënat e marra dhe analizat e të njëjtave, Avokati i Popullit arriti në disa konkluzi-
one që synonin zgjidhjen e këtij problemi të zjarrtë, të sistemuara në një Raport të Veçantë për 
gjendjen me personat e paregjistruar në librin amë. Ndër të tjera, Avokati i Popullit rekomandoi 
që organet kompetente të shqyrtojnë mundësinë e vazhdimit për një vit të afatit për para-
qitjen e kërkesës për regjistrim, të përcaktuar në nenin 7, paragrafi  1, të Ligjit për personat e 
paregjistruar në librin amë dhe në atë të konsiderojnë që këta persona të kenë mundësinë të 
paraqesin një kërkesë me dokumentacionin e nevojshëm pranë autoritetit kompetent, jo më 
vonë se Qershori i vitit 2022.  

 Në vitin raportues vëmendje e veçantë i është kushtuar perceptimit të situatës në pro-
cesin arsimor, nga disa aspekte, me theks tek nxënësit me aftësi të kufi zuara. Për këtë qëllim, 
janë kryer disa Hulumtime dhe si rrjedhojë, janë përgatitur Raporte të veçanta për kushtet e 
konstatuara dhe janë dhënë Rekomandime, të cilat janë dorëzuar në ministritë me resor dhe 
janë publikuar edhe në faqen tonë të internetit.

Përkatësisht, pas Hulumtimit të gjendjes së shkollave fi llore speciale dhe klasave speciale 
në shkollat fi llore pas transformimit në qendra burimore dhe qendra mbështetëse mësimore 
për nxënësit me aftësi të kufi zuara, Avokati i Popullit përgatiti një Raport të veçantë, në të cilin 
i përcolli gjetjet dhe konkluzionet e tij dhe rekomandoi që procesi i transformimit të vazhdojë 
me çka kërkoi i njëjti proces të planifi kohet dhe koordinohet nga ministria gjegjëse, me përf-
shirje të plotë të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, si dhe të gjithë aktorëve të tjerë - shkollat e 
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ardhshme me qendër burimore dhe qendrat mbështetëse të të nxënit për nxënësit me aftësi 
të kufi zuara, stafi  mësimdhënës dhe anëtarët e shërbimeve profesionale, prindërit e nxënësve 
me aftësi të kufi zuara dhe vetë fëmijët me aftësi të kufi zuara.

Nisur nga fakti se pandemia preku procesin edukativo-arsimor, dhe për të perceptuar 
situatën me vijueshmërinë e mësimdhënies, është bërë një Hulumtim mbi përvojat, sfi dat 
dhe perceptimet e nxënësve dhe mësuesve të shkollave të mesme për mësimdhënie në vitin 
akademik 2020/ 21 me fokus vlerësimin kundrejt njohurive të marra me çka është  përgatitur 
Raport i veçantë, Avokati i Popullit duke pasur parasysh përgjigjet e dhëna nga pjesëmarrësit 
në fokus grupe, konkluzionet që dalin nga deklaratat e tyre, si dhe sugjerimet e atyre që janë 
të përfshirë drejtpërdrejt në realizimin e mësimdhënies, dhe më pas monitorimin e situatës 
në kushte të  pandemisë Covid -19, që padyshim do të ndikojë në rrjedhën e procesit arsimor 
dhe realizimin e mësimdhënies në vitin shkollor 2021/2022, rekomandoi që ministria gjegjëse 
dhe organet kompetente,  të ndërmarrin të gjitha masat dhe veprime për minimizimin, dhe 
nëse është e mundur, heqjen e plotë të pengesave për pjesëmarrje të qetë dhe monitorim të 
mësimdhënies së të gjithë nxënësve, në baza të barabarta, për të marrë seriozisht propozimet/
sugjerimet për avancimin e mësimit në distancë, me fokus të veçantë, në përmirësimin e pro-
cesit të testimit dhe vlerësimit të njohurive të ofruara nga pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë në 
procesin mësimor.

Për të përcaktuar se cilat forma të organizimit të nxënësve janë vënë në dispozicion të 
nxënësve, Avokati i Popullit përgatiti Raport të veçantë për shkallën e respektimit dhe realizi-
mit të së drejtës së fëmijëve/nxënësve në shkollat fi llore për organizimin dhe pjesëmarrjen e 
nxënësve përmes prezantimit të parlamentit të nxënësve dhe avokatit të popullit të nxënësve. 
Në bazë të analizës së përgjigjeve, të dorëzuara nga shkollat fi llore në nivel shtetëror, Avokati 
i Popullit konstatoi se në shumicën e shkollave fi llore, nxënësit organizohen në realizimin e in-
teresave të tyre përmes parlamentit të nxënësve dhe avokatit të popullit të nxënësve, si forma 
të pjesëmarrjes së fëmijëve, të parashikuar në Ligjin për arsimin fi llor.

Për pasqyrim të gjendjes, pas futjes së konceptit të ri për arsim, Avokati  i Popullit re-
alizoi Hulumtim për pasqyrim të gjendjes me mënyrën e realizimit të mësimdhënies në për-
puthje me konceptin për arsim fi llorë për vitin shkollorë 2021-2022,për çka është përpiluar 
Raport i veçantë. Nga analiza u dhanë disa rekomandime, ndër të cilat - Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës në bashkëpunim dhe koordinim me pushtetin vendor dhe shkollën të shqyrtojnë 
gjendjet dhe kushtet për ushtrimin e të drejtës për arsim të pandërprerë dhe si rrjedhojë të 
ndërmarrin masa për sigurimin e kushteve të nevojshme teknike duke  pajisur ambientet e 
shkollës për realizim të mësimdhënies në përputhje me Ligjin për Arsimin Fillor dhe Konceptin 
për Arsimin Fillor, në baza të barabarta në të gjitha shkollat.

Avokati i Popullit ka kryer Hulumtim për çështjen e personave pa shtetësi, ka bërë një 
Analizë të aplikimit të institutit të azilit në legjislacion dhe praktikën dhe nevojën e përfshirjes 
së Avokatit të Popullit në procedurat para gjykatës administrative si amicus curiae, dhe ka kry-
er hulumtime, sipas së cilës ka përgatitur Raportin për Sfi dat dhe efi kasitetin e institucioneve 
kompetente në procesin e parandalimit, identifi kimit dhe zbatimit të mbrojtjes së viktimave të 
trafi kimit me qenie njerëzore gjatë vitit 2021.

Për të pasqyruar përfaqësimin gjinor të të punësuarve në sektorin publik gjatë vitit 2021, 
nga institucionet janë kërkuar të dhëna të kësaj fushe, me çka është  përgatitur Raporti për 
gjendjen e përfaqësimit gjinor të të punësuarve në sektorin publik..

Gjithashtu, në vitin raportues është përgatitur Informacion për situatën me menaxhimin 
rajonal të mbeturinave, që synonte të përcaktonte nëse ka ndryshime në këtë fushë krahasuar 
me vitin 2016, kur institucioni ka kryer një hetim-kërkim të gjerë. Nga të dhënat e marra, si 
nga Ministria e Mjedisit Jetësorë dhe Planifi kimit Hapësinor, ashtu edhe nga qendrat rajonale, 
konkluzioni i përgjithshëm është se në pesë vitet e fundit nuk është bërë pothuajse asgjë, 
gjegjësisht përveç “Drislës”, e cila i përket Rajonit  planor të Shkupit, në asnjë nga shtatë ra-
jonet e tjera nuk është fi lluar procedurë për ndërtimin e deponisë rajonale.

Avokati i Popullit pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dorëzoi Iniciativë 
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për përpilim të propozimit për ndryshim dhe plotësim të dispozitave të Ligjit për ndihmë so-
ciale, për faktin se të diplomuarit nga mjekët familjarë dhe ekspertë të problematikave gjinorë   
janë parashikuar si staf në institucionet e mbrojtjes sociale., por jo në institucionet publike të 
mbrojtjes sociale, siç janë qendrat, gjë që i vendos këta profesionistë në pozitë të pabarabartë 
në raport me profesionistët e tjerë të kësaj fushe.

Iniciativë e ngjashme, por për ndryshimin e Rregullores për kushtet më të afërta dhe 
mënyrën e realizimit të të drejtave për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe përcaktimin e gjendjes 
së të ardhurave, pronës dhe të drejtave pronësore të amvisërive dhe familjes për të drejtat e 
shtesave për fëmijë, shtesave prindërore për fëmijë dhe shtesave për arsim, është dorëzuar në 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, për faktin se me këtë akt nënligjor është përcaktuar 
dispozitë diskriminuese që trajton në mënyrë të pabarabartë fëmijët me aftësi të kufi zuara në 
varësi të vendbanimit, për sa i përket ushtrimit të së drejtës për një shtesë  të veçantë, si dhe 
në lidhje me fëmijët e tjerë të akomoduar në Konvikt si nxënës të rregullt.

Lidhur me këtë intervenim të Avokatit të Popullit, nga Ministria përkatëse jemi njoftuar se 
në Rregulloren e përmendur do të bëhen ndryshime, në përputhje me udhëzimet e Avokatit të 
Popullit, në interes të të gjitha kategorive të fëmijëve.





KOMUNIKIMI DHE BASHKËPU-
NIMI I AVOKATIT TË POPULLIT 
ME TRUPAT NDËRKOMBËTARË 
DHE ASOCIACIONET

8
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Pandemia e Covid-19 shënoi vitin pas nesh, ndonëse në një mënyrë tjetër, kishte kufi -
zime, por bota fi lloi të përshtatej për të jetuar në kushte pandemie dhe për të respektuar masat 
e reja, pra, mënyrën e ndryshuar të jetesës dhe punës. Mirëpo, edhe pse në vitin 2021, kemi 
pasur kufi zime në kryerjen e rregullt të detyrave dhe aktiviteteve të punës, si dhe lëvizje dhe 
udhëtime të kufi zuara, megjithatë disa nga ngjarjet dhe tubimet ndërkombëtare janë mbajtur 
me prezencë të drejtpërdrejtë, ndërsa shumica kanë vazhduar praktikën e vendosur në vitin 
2020 dhe ishin të organizuar në mënyrë hibride përmes të ashtuquajturave uebinar.

Organet e Kombeve të Bashkuara mbajtën sesion për të drejtat e fëmijëve e organizuar 
në kuadër të Komitetit të OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, si dhe konsultime rajonale për Ev-
ropën Lindore dhe Azinë Qendrore të organizuara nga Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Perso-
nave me Aftësi të Kufi zuara.

Në vitin 2021, Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) organizoi 
një ngjarje, e cila përfshinte një konsultim rajonal mbi Mekanizmat Kombëtarë për Zbatimin, 
Raportimin dhe Monitorimin e Konventës së OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufi zuara në Evropë dhe Azinë Qendrore.

Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit për disa vite me Zyrën e Komisionerit të Lartë për Ref-
ugjatë të Kombeve të Bashkuara (UNHCR) në Maqedoninë e Veriut, këtë vit, tre përfaqësuesve 
të Institucionit u mundësoi të fi tojnë njohuri dhe aftësi në fushën e migracionit, të drejtën për 
azil, përfaqësimin dhe mbrojtjen e personave në lëvizje, duke mbajtur kurse online, të organi-
zuara nga Instituti Ndërkombëtar i të Drejtës Humanitare në San Remo, Itali.   

Pandemia e Covid-19, krahas imponimit të mënyrës hibride të mbajtjes së konferencave 
dhe seminareve, imponoi edhe një mënyrë hibride të mbajtjes së vizitave studimore, kështu në 
bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, si pjesë e programit për integrim të 
personave nën mbrojtjen ndërkombëtare, zyra e UNHCR-së në Shkup mbështeti një vizitë stu-
dimore në Slloveni, për të mundësuar shkëmbimin e praktikave pozitive në fushën e punësimit 
dhe përfshirjen e palëve të interesuara.

UNHCR-ja dhe ODHIR-ja këtë vit mbajtën një event online me temë “Barazia dhe mos-
diskriminimi në përpjekjet për eliminimin e pashtetësisë”, dhe mënyra hibride e komunikimit 
mundësoi përsëri një shkëmbim studimor të përvojave dhe praktikave për mbrojtjen e fëmijëve 
në drejtim të zhvillimit dhe shqyrtimit të formave alternative të kujdesi për fëmijë - të huaj. 
Ngjarja u organizua nga Zyra e UNHCR-së në Shkup dhe UNHCR-së në Holandë.

 Këshilli i Evropës e shënoi vitin e kaluar me seminare të shumta, uebinare dhe ngjarje 
të tjera me karakter ndërkombëtar për të nxitur diskutimin mbi të drejtat dhe liritë e njeriut, 
por edhe për t’i promovuar ato. Si pjesë e projektit të saj rajonal “Mbështetje horizontale për 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë”, Zyra e Këshillit të Evropës në Shkup, mbajti trajnim për 
kryerjen e një hetimi të pavarur dhe efektiv sipas parashtresave kundër policisë, si dhe një 
uebinar mbi standardet e Këshillit të Evropës kundër trafi kimit me njerëz. Ndër temat aktuale 
për diskutim ishin të drejtat e fëmijëve, për këtë arsye në Tetor u mbajt një event online, që 
në fokus kishin sfi dat me të cilat përballen fëmijët dhe të rinjtë sot. Ndërkohë, Akademia për 

BASHKËPUNIMI ME TRUPAT DHE ASOCIACIONET NDËRKOMBËTARE
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Gjyqtarë dhe Prokurorë, e mbështetur nga Zyra e Këshillit të Europës në Sarajevë, organizoi 
kurs online me temë “Fëmijët refugjatë dhe migrantë në Ballkanin Perëndimor”.

Në kuadër të projektit “Promovimi i Diversiteteve dhe Barazisë në Ballkanin Perëndimor”, 
i mbështetur nga Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europës, u mbajt seminar për anëtarët e or-
ganeve për barazisë dhe të drejta të njeriut. Seminari iu kushtua parandalimit të gjuhës së ur-
rejtjes dhe diskriminimit, si dhe shkëmbimit të përvojave të vendeve të rajonit në luftën kundër 
këtyre të këqijave që janë të rrënjosura thellë në të gjitha sferat e jetës dhe që më së shpeshti 
përhapen përmes portaleve të internetit, rrjetet sociale dhe mediat publike.

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (OSBE) ka qenë aktive në Ballkanin 
Perëndimor për një kohë të gjatë, kështu që Zyrat e OSBE-së në Shkup, Sarajevë dhe Beograd 
organizuan tryezë të rrumbullakët online në Nëntor  të vitit 2021, si pjesë e bashkëpunimit 
rajonal në fushën e mosdiskriminimit me temën “Mbrojtja gjyqësore dhe provat në rastet e 
diskriminimit”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të komisioneve për mbrojtje nga 
diskriminimi dhe institucionet e ombudspersonit nga rajoni.

Trafi kimi i qenieve njerëzore ishte sërish fokusi i OSBE-së këtë vit, duke çuar në një tryezë 
të rrumbullakët mbi rolin e teknologjisë në trafi kimin e qenieve njerëzore në Azinë Qendrore, si 
dhe një leksion mbi rolin e gjyqësorit në luftën kundër trafi kimit me njerëz. Me qëllim shkëm-
bimin e përvojave dhe forcimin e kapaciteteve të raportuesve kombëtarë për luftën kundër 
trafi kimit me njerëz, OSBE organizoi një mbledhje, kurse së bashku me Këshillin e Europës 
takim vjetor të koordinatorëve dhe raportuesve kombëtarë për trafi kimin me qenie njerëzore.

Një tjetër takim rajonal i organeve për barazisë dhe institucioneve për të drejtat e njeriut 
shënoi vitin 2021, me titull “Roli i organeve për barazisë dhe institucioneve për të drejtat e 
njeriut në gjyqësor” në Tiranë, Shqipëri, u mbajt seminar i organizuar nga Misioni i OSBE-së 
në atë vend.

Misioni i Përhershëm Zviceran dhe Danez në OSBE, me mbështetje të Organizatës për In-
stitucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODHIR) dhe Presidencës suedeze, organizuan 
një mini-konferencë me temë “Parandalimi i torturës në sistemin e drejtësisë penale: Rolet dhe 
përgjegjësitë e policisë dhe ligje të tjera dhe zbatimi i tyre”. Fokusi i kësaj konference online 
ishte parandalimi i torturës në sistemin e drejtësisë penale, si dhe rolet dhe përgjegjësitë e 
policisë dhe agjencive të tjera ligjzbatuese.

Agjencia e Komisionit Europian për të Drejtat Themelore (FRA) në tetor organizoi seminar 
online mbi rolin e Statutit Evropian për të Drejtave Themelore në punën e Organeve të Barazisë 
dhe Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut.

Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (ENNHRI), ku in-
stitucioni i Avokatit të popullit merr pjesë aktive, i mbajti të gjitha aktivitetet e tij në mënyrë 
hibride në vitin 2021, duke ndjekur kështu disa takime konsultative në lidhje me funksionimin 
aktual të Rrjetit, duke përfshirë takimin e Përgjithshëm ku u diskutuar mbi punën e bërë në 
vitin aktual, buxhetin e Rrjetit dhe u dhanë drejtime për veprimet e ardhshme. Së bashku me 
Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut (OHCHR), ENNHRI mbajti një uebinar mbi 
ndikimin e Covid-19, institucionalizimin e personave me aftësi të kufi zuara dhe të drejtën për 
t’u informuar.

Këtë vit, me mbështetjen e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) 
dhe Organizatës për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR), ENNHRI u 
organizua një akademi që për të dytin vit radhazi për shkak të pandemisë Covid-19,u mbajt 
online. Fokusi i akademisë në vitin 2021 ishte te mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Një për-
faqësues i Avokatit të Popullit mori pjesë në akademi dhe dha kontribut personal në seancat me 
pasqyrimet dhe qëndrimet e tij.

Gama e gjerë dhe aktivitetet e ENNHRI-së të ofruara nga Rrjeti, këtë vit, mundësuan një 
tjetër ngjarje, këtë herë së bashku me Zyrën e Mbrojtësit Publik (Ombudsmanit) të Gjeorgjisë, 
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kushtuar të drejtës për arsimim të personave me aftësi të kufi zuara gjatë pandemisë Covid-19.

Në organizim të Forumit Europian për Personat me Aftësi të Kufi zuara dhe Shoqatës 
Evropiane për Shëndetin Mendor, në mbështetje të Rrjetit Europian të Organeve të Barazisë 
(Equinet) dhe ENNHRI, u mbajt një takim me përfaqësues të Avokatit të popullit ku u diskutua 
mbi shkeljen e të drejtave të njeriut si rezultat i propozimit-Protokollit Shtesë ndaj Konventës 
së Oviedos.

Në fund të vitit, ENNHRI dhe Zyra e Mbrojtësit Publik (Ombudsmanit) të Gjeorgjisë or-
ganizuan një tjetër ngjarje për të diskutuar pjesëmarrjen e organeve të pavarura monitoruese, 
OJQ-ve dhe organizatave për mbrojtjen e pacientëve në kuadrin e Konventës së OKB-së për të 
Drejtat e personave me aftësi të kufi zuara, gjatë dhe pas përfundimit të pandemisë.

Në tetor 2021 u zhvillua mbledhja e 11-të e Shoqatës së Avokatit të Popullit të Mes-
dheut, pas një vonese njëvjeçare, për shkak të pandemisë Covid-19. Takimi u organizua nga 
Zyra e Ombudsmanit të Greqisë si Kryetar i Asociacionit dhe u zhvillua në Nafplio të Greqisë. 
Në mbledhje u miratuan konkluzionet lidhur me zhvillimin e Asociacionit me çka u pranuan dy 
anëtarë të rinj.

Ombudsmani i Gjeorgjisë, gjithashtu organizoi një konferencë mbi “Të drejtat e të mosh-
uarve dhe roli i Ombudspersonit/Institucionit kombëtar për të drejtat e njeriut” në të cilën folën 
ekspertë nga Kombet e Bashkuara dhe Këshilli i Europës.

Grupi tematik për të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara në kuadër të Komitetit 
Europian për të Drejtat Ekonomike dhe Sociale zhvilluan një debat publik mbi ndikimin e vaksi-
nave kundër Covid-19 dhe personave me aftësi të kufi zuara. Ndërkohë, përfshirja e romëve si 
komunitet i margjinalizuar ishte objekt diskutimi në një forum ndërkombëtar të organizuar nga 
Institucioni i Ombudsmanit të Ukrainës.

Në fund të vitit, Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) në kuadër 
të Projektit Rajonal për Mësim Rajonal për Implementimin të Agjendës 2030 në Europën Jug-
lindore (veçanërisht në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë) dhe Projektin Rajonal për të Drejtat 
Sociale për Grupet e Cënueshme, mbajti Konferencë rajonale online me temë “Krijimi i politi-
kave në nivel lokal dhe kombëtar bazuar në të dhënat sociale sipas parimit LNOB (“Askush të 
mos lihet jashtë”), ku morën pjesë përfaqësues të Departamentit për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmijëve dhe Personave me Aftësi të Kufi zuara.

Iniciativa Rajonale për Migracionin, Azil dhe Refugjatë në bashkëpunim me Organizatën 
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) dhe Qendrën Ndërkombëtare për Zhvillimin 
e Politikave të Migracionit (ISMPD) promovuan një udhëzues për mjekët për të zhvilluar dhe 
ndjekur reagimin nacional kundër trafi kimit me qenie njerëzore.

OJQ Astra nga Serbia, në dy raste vitin e kaluar, organizoi takime të grupit punues rajonal 
për luftë kundër trafi kimit me qenie njerëzore, takimi i parë iu kushtua shkëmbimit të përvo-
jave brenda anëtarëve të grupit punues, ndërsa takimi i dytë përpunoi mjetet e monitorimit për 
luftën kundër trafi kimit me qenie njerëzore.

Vitin e kaluar Institucionin e Avokatit të Popullit e vizituan Avokati i Popullit i Kosovës, 
Shqipërisë dhe Turqisë me qëllim të vazhdimit të bashkëpunimit dhe forcimit të shkëmbimit 
ndërinstitucional të informacioneve me Avokatin e Popullit, z. Naser Ziberi . Në këtë frymë 
Avokati i Popullit z. Ziberi zhvilloi vizitë në Kosovë në kuadër të bashkëpunimit trepalësh, tash-
më të nisur, në fushën e mosdiskriminimit, ku së bashku me Avokatin e Popullit të Shqipërisë 
dhe Kosovës dhe komisionet e vendeve për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, u 
diskutuan tema në fushën e mbrojtjes dhe parandalimit ndaj diskriminimit.

Mekanizmi Nacional Parandalues (MNP) edhe këtë vit, mori pjesë në të dy ngjarjet e or-
ganizuara në kuadër të rrjetit të MNP-ve të Evropës Juglindore, këtë herë të organizuar nga 
Mekanizmi Nacional Parandalues i Hungarisë si Kryetar i rrjetit për vitin 2021. Të dyja ngjarjet 
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mbuluan tema aktuale, e para fokusohej në ndikimin e Covid-19 në punën e MPN-së, ndërsa 
e dyta iu kushtua intervistimit të kategorive të cenueshme. Gjithashtu, ekipi i AP-MNP mori 
pjesë në disa trajnime të organizuara nga Shoqata për Parandalimin e Torturës (APT), OSBE 
dhe ODIHR, të cilat trajtuan tema me interes për Mekanizmin, mënyrën e vizitave, problemet 
dhe sfi dat me të cilat përballen Mekanizmat gjatë vizitave në terren, veçanërisht në kushte të 
pandemisë, trajtimi i shtetasve të huaj në vendet e privimit të lirisë, etj. Gjithashtu,  organizuar 
nga Agjencia Evropiane e Rojës Kufi tare dhe Bregdetare (Frontex), një përfaqësues i AP-MNP 
mori pjesë në trajnimin për monitorimin e kthimeve/deportimeve të detyruara.



TË DHËNA STATISTIKORE9





151

www.ombudsman.mk

RAPORT VJETOR 2021

numër % numër % numër % numër % numër % numër %

Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 

69 1,83 70 2,17 77 2,23 60 1,74 62 2,53 43 1,60

Autorizimet policore 133 3,52 152 4,72 199 5,75 170 4,92 130 5,31 117 4,36

Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të rendit 

45 1,19 53 1,64 57 1,65 70 2,03 63 2,57 96 3,57

Jurisprudenca 577 15,28 576 17,87 945 27,33 639 18,51 406 16,58 436 16,23

Prokuroria 63 32 71

Mbrojtja sociale 245 6,49 157 4,87 127 3,67 159 4,60 142 5,80 183 6,81

Marrëdhëniet e punës 155 4,11 199 6,17 335 9,69 282 8,17 258 10,54 218 8,12

Çështje të banimit 48 1,27 11 0,34 35 1,01 17 0,49 10 0,41 27 1,01

Mbrojtja shëndetësore 83 2,2 101 3,13 77 2,23 106 3,07 53 2,17 80 2,98
Sigurimi pensional dhe 
invalidor 

135 3,58 138 4,28 142 4,11 146 4,23 109 4,45 88 3,28

Arsimi, shkenca, kultura 
dhe sporti 

29 0,77 17 0,53 27 0,78 22 0,64 20 0,82 13 0,48

Të drejtat e fëmijëve 106 2,81 119 3,69 153 4,42 246 7,12 111 4,53 254 9,46

Urbanizmi dhe ndërtimi 165 4,37 158 4,90 131 3,79 185 5,36 124 5,07 136 5,06

Mjedisi jetësor 15 0,4 22 0,68 16 0,46 18 0,52 10 0,41 12 0,45

Financat 1039 27,52 510 15,82 166 4,80 137 3,97 117 4,78 111 4,13

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

174 4,61 125 3,88 175 5,06 188 5,44 134 5,47 150 5,58

Të drejtat e konsumatorëve 309 8,19 281 8,72 230 6,65 367 10,63 218 8,91 228 8,49

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-

 

198 5,25 264 8,19 247 7,14 267 7,73 166 6,78 162 6,03

Persona me nevoja të 
veçanta

15 0,4 5 0,16 21 0,61 24 0,70 37 1,51 17 0,63

AP si mik i gjykatës 5 9,26 5 55,56 10 55,56

AP- Mekanizëm për 
kontrollin civil

21 9,95 8 3,98

Të drejtat zgjedhore 65 1,72 25 0,78 35 1,01 54 1,56 9 0,37 18 0,67

Regjistrimi i popullsisë 6 0,22

Mbrojtja 1 0,04

Të tjera 170 4,5 240 7,45 263 7,61 228 6,60 211 8,62 201 7,48

GJITHSEJ: 3775 100 3223 100 3458 100 3453 100 2448 100 2686 100

2021

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA/TË REGJISTRUARA
202020172016 2018 2019

 Pasqyra nr.1

Në vitin 2021 në zyrat e Avokatit të Popullit janë pranuar/regjistruar 2686 parashtresa 
dhe nga viti paraprak janë bartur 389 lëndë. Numri i përgjithshëm i rasteve/parashtresave që 
Avokati i Popullit ka vepruar/shqyrtuar është 3075.
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Nga gjithsej 2,686 parashtresa të paraqitura në vitin 2021, numri më i madh prej 1,136 
ose 42,29% i referohen shkeljeve të të drejtave nga shërbimet dhe institucionet publike, 699 
ose 26,02% i referohen shkeljes së të drejtave nga pushteti qendror, 268 ankesave ose 9,98% 
të lidhura me shkeljet e të drejtave nga organet e drejtësisë, 240 parashtresa ose 8,94% 
për shkelje të të drejtave nga pushteti vendor, 145 parashtresa ose 5,40% për shkelje të të 
drejtave nga personat juridikë, në 65 parashtresa ose 2,42% qytetarët janë ankuar për cenim 
të të drejtave si nga pushteti qendror ashtu edhe nga ai vendor dhe në 133 ankesa ose 4,95% 
parashtrues janë ankuar për shkelje të të drejtave nga subjekte të tjera.

Shumica e parashtresave të pranuara 1494, janë dorëzuar personalisht nga parashtruesit 
në zyrat e Avokatit të Popullit, me e-mail 554, me postë 499, me telefon 48 lëndë, përmes ueb 
faqes 19, ndërsa 72 ankesa janë formuar me vet iniciativë.

133

11361136

240

268

145

699

65

Tjera

Shërbime dhe institucione
publike

Pushteti lokal

Pushteti gjyqësorë

Persona juridik

Pushteti qendror

Pushteti qendror dhe lokal

Grafi koni nr. 1

Foto nr. 1
Avokati i Popullit në Shkup ka 

vepruar/shqyrtuar 1868 parashtresa, 
zyra rajonale në Manastir 253, në 
Kërçovë 174, në Tetovë 134, në Ku-
manovë 125, në Strumicë 82 dhe në 
Shtip 50 parashtresa.
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 43 4 2 37 3 2 2 1 29

Autorizimet policore 117 2 2 114 34 16 1 3 4 56

Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të rendit 96 2 2 94 5 17 1 1 1 69

Jurisprudenca 436 21 1166 116 47 2 8 1 8 983 1

Prokuroria 71 3 77 13 9 2 53

Mbrojtja dhe siguria sociale 
183 1 2 180 33 47 19 6 75

Marrëdhëniet e punës 218 5 24 218 40 13 1 1 3 159 1

Çështje të banimit 27 1 1 27 5 1 21

Mbrojtja shëndetësore 80 6 6 92 14 3 10 65

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 88 2 86 36 6 2 1 40 1

Arsimi, shkenca 11 1 2 8 1 1 6

Kultura dhe sporti 2 2 2

Të drejtat e fëmijëve 254 35 47 295 87 15 1 3 1 188

Urbanizmi dhe ndërtimi 136 4 164 42 12 1 2 107

Mjedisi jetësor 12 75 5 65 5

Financat 111 2 116 24 19 1 3 1 68

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 150 4 175 37 9 1 2 1 125

Të drejtat e konsumatorëve
228 2 3 224 50 25 9 2 2 135 1

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 162 2 4 179 7 18 3 1 149 1

Persona me nevoja të 
veçanta 17 6 3 8 2 6

AP si mik i gjykatës 10 5 5 5

AP- Mekanizëm për kontrollin  
civil 8 2 3 3 3

Të drejtat zgjedhore 18 6 1 14 1 13

Regjistrimi i popullsisë 6 2 2 2 2

Mbrojtja
1 1 1

Të tjera
201 2 4 13 236 36 21 1 1 1 176

GJITHSEJ:
2686 15 72 154 3598 589 282 9 67 5 3 34 2599 10

PASQYRA E PARASHTRUESVE TË PARASHTRESAVE
NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE SIPAS FUSHAVE
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 Pasqyra nr.2
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Pasqyra nr.3

Qyteti Viti 2020 Viti 2021 Qyteti/Shteti Viti 2020 Viti 2021
Berovë 9 6 Ohër 52 44
Manastir 195 210 Pehçevë 1 2
Bogdanci 1 2 Prilep 57 64
Vallandovë 2 1 Probishtip 7 10
Veles 42 61 Radovish 17 15
Vinicë 5 Resnjë 12 6
Dibër 6 12 Shkup 911 1157
Dellçevë 8 7 Strugë 20 27
Demir Hisar 8 6 Strumicë 113 70

Dojran 1 Sveti Nikollë 8 9
Gjevgjeli 16 15 Tetovë 238 152
Gostivar 42 33 Shtip 53 47
Kavadar 33 27 Austri 2
Kërçovë 110 119 Bosnje dhe Hercegovinë 1

Koçan 20 19 Bullgari 1
Kratovë 4 4 Gjermani 1
Kriva Pallankë 16 12 Kosovë 1
Krushevë       7 9 Serbi 1 5
Kumanovë       123 148 SHBA 1 1
Mak. Kamenicë    2 3 Turqi 1
Mak. Brod 7 7 Hungari 5 2
Mavrovë 2 6 Holandë 1
Negotinë 15 7 Nuk është cekur qyteti 

ose shteti
273 356

3453 2686

PASQYRA
E PARASHTRESAVE TË PRANUARA SIPAS

GJITHSEJ:  

QYTETEVE DHE SHTETEVE TË PARASHTRUESVE TË HUAJ

Nga numri i përgjithshëm i parashtresave, përkatësinë etnike e kanë deklaruar 27,77% 
ose 999 qytetarë. Nga qytetarët që kanë deklaruar përkatësinë etnike gjatë parashtrimit të 
parashtresave, 586 ose 58,66% janë maqedonas, 282 ose 28,23% janë pjesëtarë të bashkë-
sisë etnike shqiptare, 67 ose 6,71% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike rome; 34 ose 3,40% 
janë pjesëtarë të bashkësisë etnike turke; 9 ose 0,90% janë serbë; 5 ose 0.50% janë boshn-
jakë; 3 ose 0,30% janë maqedonas-myslimanë dhe po aq janë pjesëtarë të bashkësisë etnike 
vllahe, dhe 10 ose 1,00% janë pjesëtarë të bashkësive tjera etnike. 

Në bazë të vendbanimit të parashtruesve të parashtresave, numër i madh janë qytetarë-
parashtrues nga Shkupi, gjegjësisht 1157,që pasojnë nga parashtruesit tjerë; nga Manastiri,
Tetova,Kumanova,Kërçova,Strumica,Prilepi,Velesi,Shtipi,Ohri dhe mjediset tjera më të mëdha 
urbane, si dhe nga shtetet tjera. 
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Në këtë vit raportues, numri më i madh i parashtresave të pranuara/regjistruara i refero-
hej mbrojtjes së të drejtave në fushën e drejtësisë 436 ose 16.23%; pasuar nga parashtresat 
në fushën e të drejtave të fëmijëve 254 ose 9,46%, nga të drejtat e konsumatorit 228 ose 
8,49%; nga punësimi 218 ose 8.12%; nga mbrojtja sociale 183, pra 6,81%; nga institucionet 
ndëshkuese-korrektuese dhe edukuese-korrektuese 162 ose 6.03%; nga çështjet pronësore-
juridike 150 ose 5.58%; nga urbanizmi dhe ndërtimtaria 136 ose 5.06%; në fushën e mbrojtjes 

TË DHËNA SIPAS FUSHAVE
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Mosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuatMosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuatMosdiskrimini dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat

Autorizimet policoreAutorizimet policoreAutorizimet policore

Gjendjet civile dhe punë të tjera të renditGjendjet civile dhe punë të tjera të renditGjendjet civile dhe punë të tjera të rendit

JurisprudencaJurisprudencaJurisprudenca

Prokuroria

Mbrojtja socialeMbrojtja socialeMbrojtja sociale

Marrëdhëniet e punësMarrëdhëniet e punësMarrëdhëniet e punës

Çështje të banimitÇështje të banimitÇështje të banimit

Mbrojtja shëndetësoreMbrojtja shëndetësoreMbrojtja shëndetësore

Sigurimi pensional dhe invalidorSigurimi pensional dhe invalidorSigurimi pensional dhe invalidor

Arsimi  dhe shkencaArsimi  dhe shkencaArsimi  dhe shkenca

Kultura dhe sportiKultura dhe sportiKultura dhe sporti

Të drejtat e fëmijëveTë drejtat e fëmijëveTë drejtat e fëmijëve

Urbanizmi dhe ndërtimiUrbanizmi dhe ndërtimiUrbanizmi dhe ndërtimi

Mjedisi jetësor

Financat dhe dogana

Marrëdhëniet pronësore-juridike

Të drejtat e konsumatorëve

Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe…Institucionet ndëshkuese-korrektuese dhe…

Persona me aftësi të kufizuara

AP si mik i gjykatës

AP- Mekanizëm për kontrollin  civil

Të drejtat zgjedhore

Regjistrimi i popullsisë

Mbrojtje

Të tjeraTë tjeraTë tjera

Parashtresat e pranuara sipas fushave

2021

Grafi koni nr. 2
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Mosdiskrimini dhe 
përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat 43 39 5 48 4 24 23 11 12 47 1

Autorizimet policore 117 116 78 195 2 137 2 26 17 9 165 30

Gjendjet civile dhe punë të 
tjera të rendit 96 96 25 121 2 52 6 36 27 9 94 27

Jurisprudenca 436 1187 40 476 365 4 83 50 31 2 450 26

Prokuroria 71 80 9 80 48 1 11 8 3 60 20

Mbrojtja sociale 183 180 32 215 1 2 123 1 67 51 14 2 190 25

Marrëdhëniet e punës 218 242 20 238 5 160 7 41 23 15 3 210 28

Çështje të banimit 27 28 27 1 17 3 1 1 21 6

Mbrojtja shëndetësore 80 98 2 82 6 47 6 27 24 3 80 2

Sigurimi pensional dhe 
invalidor 88 86 12 100 2 55 3 39 37 2 97 3

Arsim dhe shkenca
11 10 6 17 1 11 4 2 1 1 1 15 2

Kultura dhe sporti 2 2 2 1 1 1 2 0

Të drejtat e fëmijëve 254 342 12 266 35 102 7 139 93 45 1 2 1 247 19

Urbanizmi dhe ndërtimi 136 168 19 155 106 3 32 16 14 2 139 16

Mjedisi jetësor 12 75 4 16 10 1 1 1 12 4

Financat 111 118 24 135 74 6 47 30 17 1 127 8

Marrëdhëniet pronësore-
juridike 

150 179 23 173 134 25 17 7 1 1 158 15

Të drejtat e konsumatorëve 228 227 21 249 2 178 4 63 46 14 3 242 7

Entet ndëshkuese-
korrektuese dhe edukuese-
korrektuese 162 183 3 165 2 132 3 22 18 4 157 8

Personat me nevoja të 
veçanta 17 11 2 19 6 9 12 5 2 5 16 3

AP si mik i gjykatës 10 10 3 13 7 4 1 3 11 2

AP- Mekanizëm për 
kontrollin  civil 8 6 19 27 2 14 11 3 6 2 23 4

Të drejtat zgjedhore 18 15 0 18 6 10 1 1 1 17 1

Regjistrimi i popullsisë 6 4 6 2 4 1 1 1 6 0

Mbrojtje 1 1 1 1 0 1 0

Të tjera 
201 249 30 231 2 4 172 4 38 17 20 1 215 16

GJITHSEJ: 2686 3752 389 3075 15 72 1993 62 755 500 232 23 4 1 2 2802 273
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PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA/REGJISTRUARA SIPAS FUSHËS DHE TË DHËNAT PËR NDËRMARRJE/MOSNDËRMARRJE 
TË VEPRIMEVE/INTERVENIMEVE NË PËRPUTHJE ME LIGJIN E AVOKATIT TË POPULLIT NGA DATA 01.01 DERI NË DATËN 31.12.2021 SIPAS 
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 Pasqyra nr.4
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VEPRIMI

Nga gjithsej 3.075 lëndë të pranuara/regjistruara në vitin 2021, Avokati i Popullit ka 
hapur procedurë sipas 2.108 ose 67.80% parashtresave, 655 ose 21.30% parashtresave nuk 
ka iniciuar procedurë. 

Në 62 ose 2,02% të parashtresave/rasteve, të cilat në fakt janë pyetje të qytetarëve, 
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, ndërsa 273 ose 8.88% të lëndëve procedura është 
në fazën e rishqyrtimit. (Foto nr. 2)

Nga 655 parashtresa në të cilat nuk është hapur procedurë, në 344 parashtresa ose 
52,52%, Avokati i Popullit nuk është kompetent për të vepruar. 

Foto nr.2

21,30%

67,8067,8067,80%

2,02%
8,88%

Nuk është hapur procedurë - 21,30%
Është hapur procedurë - 67,80%
Këshillë juridike - 2,02%
Lëndë në shqyrtim - 8,88%

Gjithashtu, në 155 parashtresa ose 
23,66% nuk ka shkelje të të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore, në 85 parash-
tresa ose 12,98% edhe pas dorëzimit të 
kërkesës për plotësim të parashtresës, 
parashtruesi nuk e ka të njëjtën, në 31 
parashtresa ose 4,73. % në rrjedhë e  
sipër kanë procedurë gjyqësore, në 19 
raste ose 2,90 % nga veprimi ose nga 
vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 
1 vit, në 6 parashtresa ose 0,92 % këto 
janë raste më pak të rëndësishme që 
edhe pas shqyrtimit nuk kanë mundur 
të japin rezultatet e duhura,  dhe  në 15 
parashtresa ose 2,29% ishin anonime, 
në të cilat më së shpeshti manifesto-
hen pakënaqësia për gjendje të caktu-
ara, ose vihet në dukje shkelje e një të 
drejte të caktuar dhe nuk jepet asnjë 
informacion për organin dhe personin e 
drejta e të cilit është cenuar, as të dhë-
na për kontakt eventual për kërkesë 

së të drejtave tek autorizimet policore 117 ose 4,36%; nga fi nanca dhe operacionet fi nanciare 
111 ose 4.13%; nga gjendja civile dhe punët e tjera të rendit 96 ose 3,57%; nga sigurimi pen-
sional dhe invalidor 88 ose 3.28%; nga kujdesi shëndetësor 80 ose 2,98%; nga prokuroria 71 
ose 2.64%; nga mosdiskriminimi dhe përfaqësimi adekuat dhe i drejtë 43 ose 1.60%; nga mar-
rëdhëniet për banim 27 ose 1,01%, nga të drejtat zgjedhore 18 ose 0,67%, nga e  drejta për 
mbrojtjen e personave me aftësi të kufi zuara 17 ose 0,63%; nga mjedisi jetësor 12 ose 0,45%; 
nga arsimi dhe shkenca 11 ose 0,41%; nga veprimi i Avokatit të Popullit si Mik i gjykatës 10 
ose 0,37%, nga veprimi i Avokatit të Popullit si Mekanizëm për kontroll civil 8 ose 0,30%; nga 
regjistrimi i popullsisë 6 ose 0,22%; nga kultura dhe sporti 2 ose 0,07%; nga mbrojtja 1 ose 
0,04%; si dhe të drejta të tjera 201 ose 7.48% parashtresa.
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Foto nr.3

4,73%

2,90%

52,52%

23,66%

12,98%

0,92% 2,29%

Në rrjedhë e sipër është procedura gjyqësore - 4,73%

Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -Nga veprimi ose nga vendimi i fundit ka kaluar më shumë se 1 vit -
2,90%

Nuk është kompetent për veprim - 52,52%Nuk është kompetent për veprim - 52,52%Nuk është kompetent për veprim - 52,52%

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 -
23,66%

Parashtresa nuk është e plotë dhe pas kërkesës së dërguar ngaParashtresa nuk është e plotë dhe pas kërkesës së dërguar ngaParashtresa nuk është e plotë dhe pas kërkesës së dërguar nga
Avokati i popullit, parashtruesi nuk e ka plotësuar parashtresën -Avokati i popullit, parashtruesi nuk e ka plotësuar parashtresën -Avokati i popullit, parashtruesi nuk e ka plotësuar parashtresën -
12,98%
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 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-0,92%së kryer nuk do të mund të jep rezultate përkatëse-0,92%së kryer nuk do të mund të jep rezultate përkatëse-0,92%

Parashtresa anonime - 2,29%Parashtresa anonime - 2,29%Parashtresa anonime - 2,29%

Nga 2.108 lëndë sipas ës cilave Avokati i Popullit ka hapur procedurë, në 755 apo 35,82% 
konstatoi cenim të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe intervenoi me qëllim të evitimit të ceni-
meve, përkatësisht realizimit të të drejtave të qytetarëve –parashtruesve. Ndërsa, në 1.353 
ose 64,89% 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.

Foto nr. 4

81,89%

9,53%

3,55%

2,37% 2,59% 0,07% Pas procedurës së realizuar/ose ngritur AP nukPas procedurës së realizuar/ose ngritur AP nukPas procedurës së realizuar/ose ngritur AP nuk
konstatoi cenim të të drejtave kushtetuese dhekonstatoi cenim të të drejtave kushtetuese dhekonstatoi cenim të të drejtave kushtetuese dhe
ligjore - 81,89%

Parashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të drejtënParashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të drejtënParashtruesi në ndërkohë e ka realizuar të drejtën
e tij - 9,53%

Parashtruesi nuk ka shprehur interesim për
udhëheqjen e mëtutjeshme të procedurës - 3,55%

Gjatë procedurës sipas parashtresës,
parashtruesi ka ngritur procedurë gjyqësore -
2,37%2,37%2,37%

Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën - 2,59%Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën - 2,59%Parashtruesi e ka tërhequr parashtresën - 2,59%

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%

për plotësim të parashtresës detaje për një kërkesë për të plotësuar një ankesë. (Foto nr. 3) 
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273 
Lëndë në shqyrtim

Grafi koni nr. 3

Më saktësisht, në 1.108 ose 81,89% raste procedura është ndërprerë, për shkak se nuk 
është konstatuar cenim i të drejtave, në 129 ose 9,53% procedurë është ndërpre, shkaku 
që parashtruesi në ndërkohë ka realizuar të drejtën, në 48 apo 3,55% parashtruesi  nuk ka 
shprehur interesim për  udhëheqjen e mëtejme të procedurës, në 35 apo 2,59% parashtruesi 
e tërhoqi parashtresën, në 32 ose 2,37% 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. 4)

SHKELJET E KONSTATUARA SI DHE MASAT E 
NDËRMARRA
Nga gjithsej 755 raste në të cilat Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje dhe ka ndërmarrë 

të gjitha veprimet ligjore, në 500 ose 66,23 % të rasteve organet e administratës shtetërore, 
organet e tjera dhe organizatat me autorizime publike i pranuar intervenimet  e Avokatit të 
Popullit, në 232 ose 30,43 % të rasteve  pas shkeljes së konstatuar Avokati i Popullit i ka dorë-
zuar organit kompetent një rekomandim për mënyrën e heqjes së shkeljes së konstatuar, i cili 
nuk është pranuar, pas së cilës në përputhje me kompetencat ligjore ka ndërmarrë veprime të 
tjera, përkatësisht ka dorëzuar informacione, raporte të veçanta organit më të lartë, me çka 
ka shteruar të gjitha mundësitë ligjore, ndërsa në 23 ose 3,05% të rasteve pas konstatimit të 
shkeljes dhe rekomandimit të dorëzuar, pritet përgjigje nga organi kompetent. (Foto nr. 5)
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Grafi koni nr.4

Në këtë vit raportues, 
numri më i madh i shkeljeve të 
konstatuara ka qenë në fushën 
për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve 139 raste ose 18.41%, 
prej të cilave në 93 raste ose 
66.91% është vepruar sipas in-
tervenimeve të Avokatit të Pop-
ullit. Më pas vijojnë parashtresat 
në fushën e jurispridencës, sipas 
të cilave janë konstatuar 83 
shkelje ose 10,99%, nga të cilat 
në 50 raste ose 60,24% janë 
pranuar intervenimet e Avokatit 
të Popullit. Në parashtresat në 
fushën e të drejtës sociale janë 
konstatuar shkelje në 67 raste 
ose 8,87%, nga të cilat në 51 
raste ose 76,12% janë pranuar 
intervenimet e Avokatit të Pop-

Foto nr.5

66,23%

30,73%

3,05%

Është vepruar sipas intervenimit të AP - 66,23%
Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga AP - 30,73%
Është konstatuar cenim pas të cilit pritet përgjigje - 3,05%

ullit. Më pas vijojnë parashtresat  në fushën e të drejtës së konsumatorit sipas së cilës janë 
konstatuar shkelje në 63 raste ose 8.34%, nga të cilat në 46 raste ose 73.02%, janë pranuar 
intervenimet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat nga fusha e fi nancave dhe çështjeve fi nan-
ciare janë konstatuar 47 shkelje ose 6,23%, prej të cilave në 30 raste ose 63,83% janë pranuar 
intervenimet e Avokatit të Popullit. Më pas vijojnë parashtresat nga fusha e marrëdhënieve të 
punës ku janë konstatuar shkelje në 41 raste ose 5.43%, prej të cilave në 23 raste ose 56.10% 
janë pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat në fushën e sigurimit pension-
al dhe invalidor janë konstatuar 39 shkelje ose 5,17%, nga të cilat në 37 raste ose 94,87% janë 
pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Më pas vijojnë parashtresat në fushën e gjendjes 
civile dhe punëve të tjera të brendshme ku janë konstatuar 36 shkelje ose 4,77%, nga të cilat 
në 27 raste ose 75,00% janë pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Në parashtresat në 



161

www.ombudsman.mk

RAPORT VJETOR 2021

fushën e urbanizmit janë konstatuar shkelje në 32 raste ose 4.24%, nga të cilat në 16 raste 
ose 50.00% janë pranuar intervenimet e Avokatit të Popullit. Në vijim janë parashtruar parash-
tresa në fushën e mbrojtjes shëndetësore ku janë konstatuar 27 shkelje ose 3,58 % nga të cilat 
në 24 raste ose 88,89 % janë pranuar intervenimet  e Avokatit të Popullit për mbrojtjen e të 
drejtave në fushën e autorizimeve policore, marrëdhëniet pronësore-juridike, mosdiskriminimi 
dhe përfaqësimi  i drejtë dhe adekuat, Entet Ndëshkuese përmirësuese dhe entet edukuese 
përmiërsuese, personat me aftësi të kufi zuara etj.





PËR INSTITUCIONIN10
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ORGANIZIMI DHE MËNYRA E PUNËS

Fushëveprimi i punës së Shërbimit profesional është rregulluar në përputhje me kom-
petencat e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të përcaktuara me 
Kushtetutë dhe Ligjin për Avokatin e Popullit. Organizimi i detajuar dhe fushëveprimi i punës 
rregullohet me akte të veçanta të brendshme: Rregulloren për sistemimin e vendeve të punës 
në Shërbimin Profesional, Ekipi i Mekanizmit Nacional Parandalues, Njësitë e veçanta dhe Zyrat 
e Avokatit të Popullit dhe Rregullorja për organizimin dhe fushëveprimin e punës së Shërbimin 
Profesional, Ekipi i Mekanizmit Nacional Parandalues , Njësi të veçanta dhe Zyra të Avokatit të 
Popullit. Si i tillë, sistematizimi i vendeve të punës përbëhet nga 11 njësi, Ekipi i Mekanizmit 
Nacional Parandalues, Avokati i Popullit - Mekanizmi për Kontrollit Civil, 3 (tre) njësi  dhe nga 
zyrat rajonale.

Puna e Avokatit të Popullit organizohet nga zyra qendrore në Shkup dhe gjashtë zyrat ra-
jonale, siç janë: nga Kërçova, Tetova, Manastiri, Shtipi, Kumanova dhe Strumica. Orari i punës 
së institucionit është nga ora 08:00 deri në 16:00 çdo ditë pune.

М F М F М F МММ F М F

Persona të zgjedhur ose të emëruarPersona të zgjedhur ose të emëruarPersona të zgjedhur ose të emëruar 3 3 3 3 6

Vende udhëheqëse të punësVende udhëheqëse të punësVende udhëheqëse të punës 11 15 11 15 26

Vende joudhëheqëse të punësVende joudhëheqëse të punësVende joudhëheqëse të punës 19 34 12 28 7 6 53

Gjithsej:Gjithsej:Gjithsej: 33 52 26 46 7 6 85

Të 
punësuarsipas 

gjinisë

G
jit

hs
ej

NIVELI I ARSIMITNIVELI I ARSIMIT

Arsimi i lartë
Arsim i 

lartëdyvjeçar
Arsimi Arsimi Arsimi 

imesëmimesëmimesëm 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, Seksionet 
e veçanta dhe Zyrat e Avokatit të Popullit AP nr.1695/3 të datës 01.07.2021, janë paraparë 183 
vende pune për kryerjen e detyrave të punës, nga të cilat deri në dhjetor 2021, janë plotësuar 
85 vende pune.

GJENDJA KADROVIKE

  Pasqyra nr. 5
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Buxheti i Avokatit të Popullit për vitin 2021 kaloi me ri-balancë dhe me Vendim për ri-
shpërndarje të mjeteve në mes të shfrytëzuesve buxhetorë të pushtetit qendror dhe ndërmjet 
fondeve me të cilat buxheti u reduktua nga 83.755.000 në 77.738.000 denarë, gjegjësisht për 
6.017.000 denarë që paraqet një rënie prej 5.3% krahasuar me buxhetin e vitit 2020.

Viti 2021 do të shënohet si viti i dytë i kaluar nën hijen e pandemisë së virusit Covid-19 
dhe si i tillë ngadalësoi ritmin e punës, uli volumin e aktiviteteve promocionale dhe të tjera në 
përgjithësi, vendosi kushte kufi zuese të punës. Realizimi i buxhetit të reduktuar arriti në 95%.

Në shifra, buxheti i Avokatit të Popullit pas ribalanceve dhe dy rishpërndarjeve të kryera 
ishte në shumë prej 76.762.200,00 denarë, ndërsa në nënprogramin e MPN-ës kishte shumë 
prej 375.000,00 denarë. Për shkak të mosekipimit të Mekanizmit të Kontrollit Civil me tre 
anëtarë të jashtëm dhe mospërditësimit të të njëjtit në atë kuptim, mjetet që ishin ndarë për 
këtë nënprogram u rishpërndanë për nevoja tjera, duke mbetur vetëm shumë prej 800,00 
denarë. Po ashtu, Mekanizmi për Monitorimin e Zbatimit të Konventës për të Drejtat e Person-
ave me Aftësi të Kufi zuara kishte shumë prej 300.000,00 denarë dhe Raportuesi Nacional për 
Trafi kim me Qenie Njerëzore dhe Migrim Ilegal me shumë prej  300.000,00 denarë ose gjithsej 
77.738.000,00 denarë ishte Buxheti i Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2021.

Struktura e realizimit  të buxhetit e shprehur në përqindje është si në vijim: 70% e bux-
hetit të AP-së është realizuar për pagat bazë dhe kontributet për sigurim social, 27% për mallra 
dhe shërbime, 0.3% për transferet dhe 1% për shpenzimet kapitale.

Buxheti i programit të Avokatit të Popullit për vitin 2021 është realizuar me 95%.
Sa i përket nënprogramit së MPN-së, buxheti fi llimisht i ndarë për vitin 2021 me ribalancë 

u përgjysmua dhe deri në fund të vitit u shpenzua plotësisht. Realizimi është bërë në grupin  
mallra dhe shërbime, pra në pjesën më të madhe të zërit Shërbime kontraktore.

Siç u përmend më lart, nënprogrami i Mekanizmit për Kontroll Civil nuk ka shënuar ndonjë 
realizim, ndërsa puna e Mekanizmit për Fëmijë dhe Persona me Aftësi të Kufi zuara për herë të 
parë ka pasur një ndikim fi nanciar prej 10.36%.

Nënprogrami për Trafi kimin e Qenieve Njerëzore regjistroi realizim të plotë (100%) si dhe 
MPN që kontribuoi në realizimin e 94.55% të buxhetit të përgjithshëm.

Bashkëpunimi me UNHCR-në fi lloi në vitin 2015, vazhdoi në vitin 2021, por, sikurse një vit 

MJETET PËR PUNË
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Persona të zgjedhur ose të emëruar 3 3 6

Vende udhëheqëse të punës 13 8 1 2 1 1 26

Vende joudhëheqëse të punës 23 24 2 2 1 1 53
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  Pasqyra nr. 6

Në fi llim të vitit raportues, në postin e Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut  u zgjodh z. Naser Ziberi ,avokat shumëvjeçarë, i dëshmuar në profesionin e tij, që 
në janar të vitit 2021, fi lloi të përmbush mandatin e tij. Pesë mandatet për zëvendës Avokat 
të popullit përfunduan në Korrik të vitit 2021,por zgjidhje e zëvendësve të rinj nuk është bërë 
ende.
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401 Pagat bazë 38.841.000,00 37.118.177,00 1.722.823,0 95,56

402
Kontribute për sigurim 
socialsocial 14.432.000,00 14.428.328,00 3.672,0 99,97

40 Paga dhe kompensimePaga dhe kompensimePaga dhe kompensime 53.273.000,00 51.546.505,0051.546.505,0051.546.505,00 1.726.495,0 96,76

420
Paga dhe shpenzime Paga dhe shpenzime Paga dhe shpenzime 
ditore 412.000,0 259.330,0259.330,0259.330,0 152.670,0 62,94

421 Shërbime komunaleShërbime komunaleShërbime komunale 4.505.000,0 3.639.670,03.639.670,03.639.670,0 865.330,0 80,79
423 Materiale dhe veglaMateriale dhe veglaMateriale dhe vegla 700.000,0 25.000,0 593.026,0 25.000 106.974,0 84,72 100,00

424
Riparime dhe Riparime dhe Riparime dhe 
mirëmbajtje rrjedhësemirëmbajtje rrjedhësemirëmbajtje rrjedhëse 1.650.000,0 1.595.957,0 54.043,0 96,72

425 Shërbime kontraktueseShërbime kontraktueseShërbime kontraktuese 14.500.000,0 350.000,0 800,0 300.000,0300.000,0300.000,0 300.000,0 13.551.820,0 350.000350.000350.000 31.069 299.256 1.218.655,0 93,46 100,00 10,36 99,75

426
Shpenzime të tjera Shpenzime të tjera Shpenzime të tjera 
rrjedhëse 800.000,0 724.811,0 0 75.189,0 90,60

42 Mallra dhe shërbimeMallra dhe shërbimeMallra dhe shërbime 22.567.000,0 375.000,0 800,0 300.000,0300.000,0300.000,0 300.000,0 20.364.614,0 375.000 0 31.069 299.256 2.472.861,0 90,24 100,00 0,00 10,36 99,75

464 Transferta të ndryshmeTransferta të ndryshmeTransferta të ndryshme 249.000,0 233.134,0 15.866,0 93,63
46 Gjithsej transfertaGjithsej transfertaGjithsej transferta 249.000,0 233.134,0 15.866,0 93,63

480480480
Blerje e pajisjes dhe Blerje e pajisjes dhe Blerje e pajisjes dhe 
makinave 253.200,0 233.165,0 20.035,0 92,09

483 Blerje e mobiljeve 120.000,0 118.472,0 1.528,0 98,73

485
Investime dhe mjete 
jofinanciare 300.000,0 299.495,0 505,0 99,83

48
Gjithsej shpenzime 
kapitale 673.200,0 651.132,0 22.068,0 96,72

76.762.200,0 375.000,0375.000,0375.000,0 800,0 300.000,0 300.000,0 72.795.385,0 375.000 0 31.06931.06931.069 299.256 4.237.290,0 94,83 100,00 0,00 10,36 99,75GJITHSEJ

GJITHSEJ 77.738.000,0 73.500.710,0 94,55

  Pasqyra nr. 7

më parë, me një intensitet dukshëm të reduktuar dhe për rrjedhojë me buxhet më të vogël. Me 
saldon e transferuar nga viti 2020 dhe transhit të vetëm arriti në shumën prej  1.263.688,00 
denarë, dhe u realizua me 87%. Aktivitetet kryesore këtu ishin vizitat në vendet e privimit të 
lirisë dhe në vendkalimet kufi tare të realizuara nga MPN dhe Mekanizmi për Kontroll Civil, me 
ç’rast u angazhuan ekspertë të jashtëm; ndjekja e kurseve online për të përmirësuar njohuritë 
e ofi cerëve/këshilltarëve nga njësitë e cekura dhe këshilltari që punon në njësinë e AP-së si mik 
i gjykatës, si dhe një seminar ku u shkëmbyen informacionet dhe sfi dat dhe u diskutuan çështje 
me të cilat përballeshin bashkëpunëtorët nga të dyja palët.



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


