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Motoja jonë:
Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i
realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata
publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avansohet
raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

Parimet tona:
Publikisht, me nder dhe profesionalizëm i ndjekim dhe
i mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të njejtë në relacion me të gjithë.
Profesional në punë, të hapur për sugjerime dhe të
gatshëm për avansim të përhershëm.
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Ixhet Memeti
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Për nivelin e sigurimit të respektimit, përparimit dhe mbrojtjes të të drejtave
kushtetuese të qytetarëve nga ana e organeve të administratës shtetërore dhe nga organet
dhe organizatat e tjera që kanë autorizime publike dhe për respektimin e parimeve të
mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të përfaqësuesve të bashkësive në
organet e pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetadministrimit lokal, institucionet dhe
shërbimet publike, në përputhje me nenin 36 të Ligjit për Avokatin e Popullit (“Gazeta
zyrtare e RM-së” nr. 60/03), Avokatit të Popullit i është përcaktuar detyra që me Raport
vjetor ta informojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe të njëjtin ta botojë në mjetet
e informimit publik.
Pikërisht për këtë, Avokati i Popullit në bazë të të gjitha veprimeve të ndërmarra
gjatë vitit 2004, e paraqet këtë Raport, në të cilin përfshihen faktet për organizimin,
mënyrën e punës, ekipimin kadrovik dhe mjetet e punës si edhe konstatimet për nivelin e
respektimit të lirive dhe të drejtave kushtetuese të qytetarëve dhe personave të tjerë,
përshkrimin e problemeve esenciale, të dhënat statistikore të parashtresave të pranuara, të
përpunuara dhe parashtresave, të cilat ende janë në procedurë, përshkrimin e rasteve
individuale specifike të cenimit dhe aktivitete të tjera të Avokatit të Popullit.
Përfundimisht, Avokati i Popullit konsideron se përmbajtja e këtij Raporti, Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë, si organ përfaqësues i qytetarëve dhe institucion qendror i
pushtetit politik, përkatësisht demokracisë parlamentare, duhet t’i shërbejë si instrument
gjatë ushtrimit të kontrollit politik dhe mbikëqyrjes mbi punën e Qeverisë, si mbartëse e
pushtetit ekzekutiv në zbatimin e Kushtetutës, ligjeve, rregullave të tjera dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën, kundrejt realizimit të të drejtave
të qytetarëve, nga njëra anë dhe nga ana tjetër ta njoftojë opinionin e gjerë me masat e
ndërmarra nga ana e Avokatit të Popullit për procedurën që ka të bëjë me parashtresat e
paraqitura, që të jepet një kontribut plotësues në krijimin e supozimeve për sigurimin e
përgjegjësisë të të gjithë mbartësve të funksioneve publike dhe funksioneve të tjera,
përkatësisht të administratës publike në tërësi duke e pasur parasysh faktin se
transparenca, para së gjithash, është proces demokratik dhe antiburokratik.
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ORGANIZIMI, EKIPIMI KADROVIK
DHE MJETET E PUNËS

1.1. Organizimi dhe mënyra e punës
Duke u nisur nga rregullimi kushtetues, organizimi i Avokatit të Popullit është
themeluar sipas modelit klasik të ombudsmanëve nacionalë parlamentarë në shtetet evropiane
dhe paraqet institucion të mëvetësishëm dhe të pavarur.
Organizimi i brendshëm dhe fushëveprimi i punës së institucionit janë rregulluar në
purputhje me kompetencat e Avokatit të Popullit të përcaktuara me Kushtetutë dhe Ligjin për
Avokatin e Popullit, me qëllim të sigurimit të sistemit të punës për krijimin e cilësisë gjatë
realizimit të synimeve dhe detyrave të formave organizuese të organeve në përgjithësi, mbi
bazë të parimeve të ligjshmërisë, përgjegjësive, efikasitetit, ekonomizimit, transparencës,
barazisë, drejtësisë dhe parashikueshmërisë.
Së këndejmi, në përputhje me Rregulloren për organizimin e punës dhe
sistematizimin e punës dhe detyrave, shërbimet profesionale të Avokatit të Popullit i përbëjnë:
sekretari i përgjithshëm, tri organizata të brendshme organizative për: punë analitike
profesionale dhe veprim sipas parashtresave të qytetarëve, për marrëdhënie me opinionin dhe
për punë të përgjithshme së bashku me Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe
gjashtë njësi-zyra organizative të Avokatit të Popullit në: Tetovë, Kërçovë, Manastir,
Strumicë, Shtip dhe Kumanovë.
Përndryshe, organizimi i përcaktuar i këtillë dhe mënyra e punës, gjatë periudhës së
ardhshme duhet të pësojë disa ndryshime, të cilat do të ishin në drejtim të një mënyre më
tjetër të organizimit dhe ekipimit të institucionit.

1.2. Ekipimi kadrovik
Në pjesën më të madhe të kësaj periudhe raportuese, Avokati i Popullit ka
funksionuar me: mbartësin e funksionit Avokat i Popullit, katër zëvendës dhe 32 kryerës të
detyrave të Shërbimit profesional, nga të cilët 17 në Njësinë organizative për punë
profesionale- analitike dhe veprim sipas parashtresave të qytetarëve, 3 në Njësinë organizative
për marrëdhënie me opinionin dhe 12 kryerës detyre në Njësinë organizative për punë të
përgjithshme.
Struktura kualifikuese e kuadrove është si vijon: 21 janë me arsimim të lartë, 10 janë
me përgatitje të mesme shkollore dhe një me arsimim tetëvjeçar. Përsa i përket strukturës
gjinore, 19 janë femra dhe 13 meshkuj, ndërkaq sipas përkatësisë kombëtare janë: 27
maqedonas, dy shqiptarë, dy serbë dhe një vllah.
Së këndejmi, paralelisht me implementimin e Ligjit të ri për Avokatin e Popullit,
zhvillohen aktivitete për punësimin e kuadrove të reja dhe krijimin e kushteve siç janë: lokalet
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për punë si dhe kushtet materiale, teknike dhe financiare për funksionimin e Avokatit të
Popullit, si edhe aftësimin e të punësuarve në zyrat rajonale për ndërmarrjen e suksesshme
dhe me përgjegjësi të kompetencave që pasojnë me hapjen e zyrave për marrëdhënie me
opinionin gjatë muajit nëntor të vitit 2004.
Edhe përkundër paraqitjes me kohë të kërkesave, nga Ministria e Financave nuk ka
arritur pëlqimi për punësimin e kuadrit të nevojshëm, si për selinë në Shkup ashtu edhe për
zyrat rajonale, përkatësisht është marrë pëlqimi për vetëm një numër të vogël të vendeve të
punës, për të cilat gjatë muajit korrik nga ana e Agjencisë për Nëpunës Shtetëror u publikua
shpallje. Pas përfundimit të procedurës së përgjithshme të kësaj shpalljeje u punësuan: 11
kryerës detyre me status nëpunës shtetëror (10 kryerës detyre nëpër zyrat organizative të
njësive rajonale edhe atë dhjetë këshilltarë shtetërorë dhe katër referentë më të ri-mbajtës të
procesverbaleve si edhe një kryerës detyre, bashkëpunëtor i lartë për çështje ekonomikefinanciare në Shkup). Njëkohësisht, është bërë edhe pranimi i dy kryerësve të detyrës, shoferë
në shërbimet profesionale, pa status të nëpunësve shtetëror dhe një bashkëpunëtor më i ri pa
publikim të shpalljes, si rezultat i aftësimit për punë në shërbimet shtetërore të realizuar
paraprakisht, që është në përputhje me vendimin e marrë nga ana e Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë, kështu që viti u përmbyll me gjithsej 45 të punësuar.
Zyra e Avokatit të Popullit nuk është e plotësuar me personelin e nevojshëm,
veçanërisht në zyrat rajonale, të cilat në përputhje me atë që është planifikuar duhet të jenë
operative dhe të fillojnë t’i kryejnë punët nga momenti kur në shtet do të zhvillohet procesi i
decentralizimit, e që duhet të sjellë deri te ndërtimi i vetadministrimit lokal të aftë për
rregullimin dhe drejtimin me punët publike lokale. Kapërcimi i gjendjes së këtillë për
Avokatin e Popullit është çështje që duhet zgjidhur me prioritet.

1.3. Mjetet për punë
Mjetet për punë të Avokatit të Popullit sigurohen nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë, ndërkaq në vitin 2004, për të parën herë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë,
në mënyrë të veçantë e miratoi pozicionin e Buxhetit të dedikuar për Avokatin e Popullit. Por,
edhe përkundër kësaj, për funksionimin e suksesshëm të institucionit, mjetet e parapara nuk
kanë qenë të mjaftueshme. Donacionet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim – Misioni
në Shkup (OSBE), Seksioni për Zhvillim i Ambasadës së Kanadasë dhe Ambasadës së
Republikës së Italisë, ndihmuan të sigurohet realizim normal i funksionimit të institucionit.
Prandaj, duhet theksuar se kjo mënyrë e financimit të Avokatit të Popullit, nuk është
adekuate, sa u përket kompetencave dhe funksioneve të Avokat të Popullit, ngaqë i njëjti në
masë të madhe varet nga Ministria e Financave, me çka zvogëlohet mëvetësia dhe pavarësia
dhe paraqet pengesë gjatë realizimit të funksionit.
Pikërisht për këtë, kjo çështje duhet zgjidhur në mënyrë sa më adekuate edhe atë me
ngritjen e një sistemi të ri bashkëkohor dhe transparent për financimin e Avokatit të Popullit.
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REALIZIMI I FUSHËVEPRIMIT
NË PUNË

Supozim për funksionim të suksesshëm të Avokatit të Popullit është ekzistimi i
nivelit të caktuar të cilësisë në punë të administratës publike dhe gjyqësore, në atë mënyrë që
dispozitat, me të cilat janë paraparë të drejtat dhe liritë e qytetarëve, do të respektoheshin dhe
realizoheshin në jetën e përditshme.
Analiza e gjendjeve të përgjithshme, të regjistruara nga funksionimi dhe veprimi i
Avokatit të Popullit, lidhur me të drejtat e qytetarëve, shpie deri te konkluzioni se në numër të
madh të rasteve nuk respektohen normat juridike apo zbatohen në mënyrë jo të drejtë, me çka
shpesh herë cenohen të drejtat dhe liritë e njeriut dhe kështu zvogëlohet besimi ndaj
institucioneve dhe rritet numri i parashtresave të drejtuara në adresë të Avokatit të Popullit.
Në të vërtetë, vetë faktet flasin se situata në Republikën e Maqedonisë është e
pavolitshme, për ç’arsye ndërtimi i shtetit juridik, si element kyç i shtetit të rregulluar modern
dhe demokratik, në shtetin tonë po zhvillohet ngadalë, në mënyrë të pasigurt dhe jo të plotë
dhe si rezultat të kësaj gjendjeje kemi gjyqësi dhe administratë publike të pakompletuar dhe
joefikase, të cilat nuk janë në gjendje t’i kryejnë shërbimet, përkatësisht qytetarëve t’ua
sigurojnë interesat me çka do të sigurohej ligjshmëria, përgjegjshmëria dhe cilësia e punës,
përkatësisht mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore si vlera bazë të rregullimit kushtetues
të Republikës së Maqedonisë.

2.1. Vëllimi i punës
Gjatë këtij viti raportues, Avokati i Popullit veproi mbi gjithsej 3.202 parashtresa,
nga të cilat 1.959 parashtresa u paraqitën gjatë periudhës raportuese nga 2.299 qytetarë.
Avokati i Popullit, me iniciativë të vetë, ngriti procedurë për 26 raste. Përkrah kësaj, në Zyrën
e tij dhe në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit, në bisedë janë pranuar 2.840 qytetarë dhe
është përgjigjur në më shumë se 6000 thirrje telefonike.
Nëse analizohen të dhënat për numrin e parashtresave të pranuara, në krahasim me
vitet e kaluara, mund të vërehet se gjatë këtij viti, numri i parashtresave të pranuara është
mjaft i madh. Nga puna praktike dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Avokati i Popullit, mund të
thuhet se numër më të madh të parashtresave kemi në vitin kur u zhvillua fushata në media, në
të cilën qytetarëve iu dha mundësia të njoftohen më gjerësisht me kompetencat, rolin dhe
domethënien e institucionit Avokat i Popullit, gjatë mbrojtjes së të drejtave të tyre kushtetuese
dhe ligjore.
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Grafiku nr. 1
Gjithsej parashtresa të pranuara për një vit kalendarik
3000

2605

2500
1959

1878

2000
1500

1107

1166

1202

1066

1000
500
0

117
2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2.2. Pasqyra e parashtresave të
paraqitura sipas fushave
Numri më i madh i parashtresave, me të cilat qytetarët kërkojnë mbrojtje të të
drejtave është: në fushën e jurisprudencës 385 apo 19,65%, pastaj në fushën e mbrojtjes të të
drejtave në procedurë policore 243 apo 12,40%; marrëdhënies së punës 227 apo 11,59%; në
fushën pronësore-juridike 217 apo 11,08%, në fushën e të drejtave të konsumit (komunale dhe
kompensime tjera) 152 ose 7,76%; në fushën e të drejtave sociale 126, përkatësisht 6,43%; në
fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë 123 apo 6,28%; në fushën e sigurimit pensional dhe
invalidor 111 apo 5,67%; marrëdhëniet banesore 92 apo 4,70%; në mbrojtjen shëndetësore 50
apo 2,55%; në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 47 apo 2,40%; në sferën e arsimit, shkencës,
kulturës dhe sportit 26 ose 1,33%; në fushën e financave apo punës financiare 21 apo 1.07%;
pastaj në fushën e mjedisit jetësor 12 apo 0,62%; të drejtat e bashkësive të cilat nuk janë
shumicë 11 apo 0,56%; të drejtat e ushtarakëve dhe detyruesve ushtarakë 6 ose 0,31% në
fushën e punës doganore 2 apo 0,10%; si edhe nëpër fusha të tjera, në të cilat janë paraqitur
108 apo 5,51% e parashtresave. (Pasqyra nr. 1. fq. 12 dhe Grafiku nr. 2. fq. 11)
Pasqyra e parashtresave, të paraqitura nëpër fusha krahasuar me vitin e kaluar, tregon
se ky raport nuk ka ndryshime të konsiderueshme, përkatësisht se ekziston zvogëlim apo rritje
e pa konsiderueshme e parashtresave, në disa fusha. Sa u përket organeve dhe organizatave, të
cilave u dedikohen parashtresat, vërehet se numri më i madh i tyre, ka të bëjë me aktet dhe
veprimet e ndërmarra dhe të miratuara nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë për Punë dhe
Politikë Sociale, Ministrisë së Financave etj.
Nuk mund ta anashkalojmë faktin se një numër i madh i parashtresave të pranuara,
gjatë periudhës për të cilën raportojmë, kanë të bëjnë me organe dhe organizata të cilat kanë
autorizime publike.
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Grafiku nr. 2
PARASHTRESA TË PRANUARA SIPAS FUSHAVE
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Sipas përkatësisë etnike të paraqitësve të parashtresave, numri më i madh i
paraqitësve janë maqedonas - 1716 ose 75.50%, 326 ose 14.34% janë pjesëtarë të bashkësisë
etnike shqiptare, numri më i vogël, përkatësisht 4 ose 0,18% janë parashtresa të paraqitura nga
pjesëtarë etnik vlleh, ndërsa 44 ose 1.94% të paraqitësve të parashtresave nuk janë prononcuar
për përkatësinë e tyre etnike. ( Pasqyra nr. 2 fq.13)
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Pasqyra nr. 1
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rekomandime

Mbrojtja e të drejtave të
bashkësive, të cilat nuk janë
shumicë
Mbrojtja e të drejtave në
procedurë policore
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e jurisprudencës
Mbrojtja e të drejtave të
ushtarakëve dhe detyruesve
ushtarakë
Mbrojtja e të drejtave nga
fusha e së drejtës sociale
Mbrojtja e të drejtave nga
fusha e marrëdhënies së
punës
Mbrojtja e të drejtave nga
fusha e marrëdhënieve
banesore
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e mbrojtjes
shëndetësore
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e sigurimit pensional
dhe invalidor
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e arsimim, shkencës,
kulturës dhe sportit
Mbrojtja e të drejtave e të
drejtave të fëmijëve
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e urbanizmit dhe
ndërtimtarisë
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e mjedisit jetësor
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e financave
Mbrojtja e të drejtave në
fushën e doganës
Në fushën e marrëdhënieve
pronësore-juridike
Mbrojtja e të drejtave të
konsumatorëve
Mbrojtja e të drejtave në
fusha të tjera

Mënyra e zgjidhjes

8

2
2

23

1

82

51

56

147

59

50

9

1

13

124

5

1

4

4

1

25

1828

569

417

152

102

116

106

5

50

2

3

133

1

Informata pranë organeve dhe organizatave tjera
me autorizime publike

Numri i parashtresave të kaluara nga viti 2003
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Parashtresa të pranuara gjatë vitit 2004

Numri i paraqitësve

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PRANUARA, TË ZGJIDHURA DHE
TË MBETURA NË PUNË PREJ DATËS 01.01.2004 DERI MË 31.12.2004

86

33
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Pasqyra nr. 2

5
6
7
8

Mbrojtja e të drejtave të
6
ushtarakëve dhe detyruesve
ushtarakë
Mbrojtja e të drejtave nga fusha e së 126
drejtës sociale
Mbrojtja e të drejtave nga fusha e
227
marrëdhënies së punës
Mbrojtja e të drejtave nga fusha e
92
marrëdhënieve banesore
Mbrojtja e të drejtave në fushën e
50
mbrojtjes shëndetësore

9

2

2

8

9

10

11

12

13

14

2

1

1

1

1

3

12

1

10

10

4

1

16

2

2

4

7

6

1

2

2

5

6

7

11

2

3

4

247

83

123

3

426

340

47

6

4

1

2

144

86

42

4

2

280

245

20

3

5

102

84

8

5

2

52

37

10

2

110

77

15

10

1

57

55

1

1

2

51

30

12

5

171

155

7

6

3

22

20

1

1

1

7

4

1

4

1

111

13 Mbrojtja e të drejtave në fushën e
mjedisit jetësor

12

14 Mbrojtja e të drejtave në fushën e
financave

21

21

20

15 Mbrojtja e të drejtave në fushën e
doganës
16 Mbrojtja e të drejtave në fushën e
marrëdhënieve pronësore-juridike
17 Mbrojtja e të drejtave të
konsumatorëve

2

2

1

3

236

197

23

9

6

161

138

7

7

174

142

7

8

2

1

2273

1716

326

79

36

16

3

47
123

217

4
1

1

152

18 Mbrojtja e të drejtave në fusha tjera

108

13

19

1959

25

GJITHSEJ

26

15

1

Mbrojtja e të drejtave në fushën e
sigurimit pensional dhe invalidor
10 Mbrojtja e të drejtave në fushën e
arsimim, shkencës, kulturës dhe
sportit
11 Mbrojtja e të drejtave e të drejtave
të fëmijëve
12 Mbrojtja e të drejtave në fushën e
urbanizmit dhe ndërtimtarisë

26

1

Të tjerë

S’kanë deklaruar
përkatësinë etnike

4

385

Turq

3

Vlleh

243

Boshnjakë

Mbrojtja e të drejtave në procedurë
policore
Mbrojtja e të drejtave në fushën e
jurisprudencës

Myslimanë maqedonas

2

Romë

4

11

Serbë

3

Mbrojtja e të drejtave të bashkësive
që nuk janë shumicë

Shqiptarë

Nr. i lëndëve të formuara me
iniciativë të vetë

2

1

Maqedonas

Numri i parashtresave të
pranuara anonime

1

Përkatësia etnike

Numri i paraqitësve

Parashtresa të pranuara gjatë
vitit 2004

PASQYRA E PARASHTRESAVE TË PARAQITURA GJATË VITIT 2004
SIPAS PËRKATËSISË ETNIKE

1
2

1

1

4

2

1

2

1

2

1

1
1

3
4

23

1

4

3
4

25

13

1

44

4

Sipas vendbanimit të paraqitësve të parashtresave, numri më i madh i parashtresave,
përkatësisht 1.104 janë nga Qyteti i Shkupit, mandej pasojnë mjediset e tjera më të mëdha
urbane, të cilat me përjashtime të pa konsideruara i përgjigjen numrit të qytetarëve sipas
vendbanimit në Republikën e Maqedonisë.
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Pasqyra nr.3
Nr.
rend.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Qytete dhe
shtete
Berovë
Manastir
Bogdanc
Vallandovë
Veles
Vinicë
Dibër
Dellçevë
Demir Hisar
Demir Kapi
Dojran
Gjevgjeli
Gostivar
Zletovë
Kavadar
Kërçovë
Koçan
Kratovë
Kr.Palankë
Krushevë
Kumanovë
M.Kamenicë
Mak.Brod
Negotinë
Ohër
Pehçevë

Nr. i parashtresave
nëpër qytete
Viti 2003 Viti 2004.
12
117
2
6
74
11
13
20
12
1
34
60
3
69
82
48
7
30
9
110
15
15
21
77
3

6
88
5
33
7
8
16
7
1
3
12
78
1
48
42
28
10
17
6
85
2
8
16
49
3

Nr.
rend.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Qytetete dhe
shtete
Prilep
Probishtip
Radovish
Resnjë
Shkup
Strugë
Strumicë
Sveti Nikolë
Dojrani i Vjetër
Tetovë
Shtip
Australi
Austri
Britani e Madhe
Greqi
Danimarkë
Japoni
Kosovë
R.e Shqipërisë
R.e Bullgarisë
R.e Slovenisë
Srbia e Mali i Zi
Turqi
Suedi
Spanjë
Zvicër
GJITHSEJ

Nr. i parashtresave
nëpër qytete
Viti 2003
Viti 2004.
85
34
47
5
1271
46
52
27
3
106
58
1
4
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2605

50
14
22
11
1104
12
29
5
64
57
2
3
2
1
1
1
1
1
1959

2.3. Mënyra e veprimit dhe vendosjes
sipas parashtresave
Avokati i Popullit, mbi parashtresat vepronte dhe vendoste me urgjencë. Në qoftë se
vlerësohej se sipas parashtresës mund të ndërhyhej pa u bërë ekzaminime plotësuese,
intervenohej menjëherë, ndërsa po të kishte nevojë për kontrollime dhe ekzaminime shtesë,
kjo bëhej me kërkesë deri te organet kompetente deri te paraqitësit e parashtresave për
sqarimin e tyre. Bëheshin shqyrtime mbi shkresat pranë organeve kompetente, personat
përgjegjës zyrtarë dhe persona të tjerë thirreshin në dëgjim dhe shfrytëzoheshin edhe mjete të
tjera me qëllim të verifikimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.
Nga puna praktike mund të konstatohet se relacioni i personave zyrtarë ndaj
kërkesave të Avokatit të Popullit ende nuk kënaq, për të cilën gjë në përputhje me Ligjin dhe
me qëllim të azhurnimit të procedurës dhe për shkak të përmirësimit të gjendjes, pranë
organeve dhe organizatave me autorizime publike u dërguan 33 informata, prej të cilave 13 u
përkrahën, pranë ministrive kompetente u dërguan 102 informata, prej të cilave 39 u
përkrahën, ndërsa pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u dërguan 116 informata, nga
të cilat është vepruar vetëm mbi 49.
Duke i shfrytëzuar mundësitë ligjore për veprim dhe ndërhyrje më efikase, gjatë këtij
viti, prej gjithsej 3.202 parashtresave, sipas të cilave është vepruar, janë kryer 2.320 prej tyre,
ndërsa për 882 parashtresa procedura është në vijim.
Nga 2.320 parashtresat e kryera, 1.828 apo 78.79% janë parashtresa mbi të cilat nuk
është ngritur apo është ndërprerë procedura, në 417 apo 17.97% parashtresa janë konstatuar
cenime të lirive dhe të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, për të cilat organet dhe
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organizatat me autorizime publike kanë vepruar pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, ndërsa
50 apo 2.16% parashtresa janë zgjidhur në mënyrë tjetër.
Fotografia nr. 1 - Viti 2004
72,45%

27,55%
Parashtresa të kryera
Parashtresa në procedurë

Në numrin më të madh të
parashtresave, Avokati i Popullit nuk
ka konstatuar cenim të të drejtave, me
ç’rast për 683 raste ka vendosur se nuk
ka bazë për ngritjen e procedurës,
ndërsa në 1.145 parashtresa pas
shqyrtimit, Avokati i Popullit e ka
ndërprerë procedurën për arsye se
është verifikuar se nuk bëhet fjalë për
cenimin e të drejtave dhe lirive
themelore. Një numër i pa konsideruar,
apo 25 parashtresa, janë paraqitur nga
qytetarë anonim.

Avokati i Popullit, vlerëson se
numri i madh i parashtresave, për të cilat nuk është ngritur apo procedura është ndërprerë,
para së gjithash i referohet informimit të pamjaftueshëm të qytetarëve për të drejtat e tyre si
dhe dëshirës së tyre që ta verifikojnë ligjshmërinë e aktit të miratuar apo veprimit të organit
kompetent edhe përmes institucionit Avokati i Popullit.
Përsa u përket parashtresave, për të cilat procedura pranë Avokatit të Popullit është
në vijim, përkatësisht në fazë kërkimi, një pjesë e tyre nuk është përfunduar për shkak të
ndërlikueshmërisë së problemit dhe nevojës për grumbullim të më shumë informatave apo
provave nga më shumë organe dhe
organizata dhe mjerisht një pjesë e Fotografia nr. 2 – Viti 2004
konsiderueshme e tyre nuk janë
përmbyllur për shkak të përgjigjes jo 79,65%
me kohë të kërkesave të Avokatit të
18,17%
Popullit.
Në këtë kontekst duhet të
theksohet se kishte raste kur disa nga
paraqitësit e parashtresave reagonin se
procedura para Avokatit të Popullit
zgjatë shumë edhe pse kjo ka të bëjë
pikërisht me veprimin jo në kohë të
organeve të administratë shtetërore,
sipas kërkesave të dërguara nga
Avokati i Popullit.

2,18%
Nuk është ngritur apo është ndërprerë procedura
Cenime të verifikuara për të cilat është vepruar
Të zgjidhura në mënyra të tjera

Ndonëse me nxjerrjen e Ligjit për Avokatin e Popullit, u përcaktuan afatet e
detyrueshme, brenda të cilave organet kompetente duhet t’u përgjigjen kërkesave të Avokatit
të Popullit, mund të konstatohet se në të shumtën e rasteve nuk veprohet brenda afateve të
parapara dhe në asnjë rast organet dhe organizatat nuk kanë kërkuar prolongim të afatit.
Marrë në përgjithësi dhe krahasuar me vitet e kaluara, mund të konstatohet se ka
përmirësim të efikasitetit dhe efektivitetit në veprimet sipas kërkesave të Avokatit të Popullit,
që duhet të jetë virtyt dhe synim kryesor në procedimin dhe veprimin e këtij institucioni.
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2.4. Cenime të konstatuara të të
drejtave të qytetarëve
Në përputhje me Ligjin, nëse Avokati i Popullit, pas shqyrtimit të parashtresave
konstaton cenime të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, me rekomandime,
mendime, sugjerime, propozime, kërkesa dhe ndërhyrje të tjera të ngjashme, nga organet
kompetente kërkon që t’i evitojnë parregullsitë dhe paligjshmëritë, në mënyrë që qytetarët me
ekonomizim dhe në mënyrë më efikase ta realizojnë të drejtën e cenuar. Në këtë drejtim janë
edhe ndërhyrjet e Avokatit të Popullit, të cilat duhet të kontribuojnë për përmirësimin dhe
përsosshmërinë e organizimit dhe punës së shërbimeve profesionale në organet e
administratës shtetërore dhe të organeve dhe organizatave të tjera, të cilat kanë autorizime
publike.
Në vitin për të cilin paraqitet raporti, Avokati i Popullit në 569 raste, ka konstatuar
cenime të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. Prej këtyre, në 417 apo 73.29% të
rasteve të cenimeve të konstatuara, organet e administratës shtetërore dhe organet e
organizatat e tjera me autorizime publike kanë vepruar pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit,
ndërsa për 152 apo 26.71% parashtresa, procedura është në vijim.
Fotografia nr. 3 – Cenime të konstatuara
në vitin 2004

26,71%

73,29%

Prej numrit të përgjithshëm
të cenimeve të konstatuara nga ana e
Avokatit të Popullit në vitet
paraprake, në 94 raste organet dhe
organizatat me autorizime publike,
kanë vepruar pas ndërhyrjeve, në 168
raste në mënyrë tjetër është gjetur
zgjidhja, në 79 raste veprimi është
bërë i pavlefshëm, ndërsa në 123
raste procedura është në vijim.
(Pasqyra nr.4 fq. 17)

Numri më i madh i cenimeve
të konstatuara, në vitin për të cilin
Është vepruar
paraqitet raporti, kanë të bëjnë me
Nuk është vepruar
fushën e marrëdhënieve pronësorejuridike 133 apo 23.37%, prej të
cilave në 82 raste apo 61.65% organet dhe organizatat me autorizime publike kanë vepruar
pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit. Pasojnë parashtresat në fushën e jurisprudencës 67 apo
11.78%, prej të cilave në 61 apo 91.04% të rasteve është vepruar; në fushën e procedurës
policore janë konstatuar cenime në 66 raste apo 11.60%, prej të cilave në 51 apo 77.27% janë
përkrahur ndërhyrjet e Avokatit të Popullit; në fushën e marrëdhënieve të punës janë
konstatuar cenime në 64 apo 11.25% të rasteve, prej të cilave në 40 apo 62.50% është vepruar
pas ndërhyrjes së Avokatit të Popullit etj. (Pasqyra nr. 1 fq. 12)
Kur bëhet fjalë për llojin e cenimeve të konstatuara të të drejtave të qytetarëve, ashtu
si edhe në vitin e kaluar, vërehet se shumica kanë të bëjnë me cenime të dispozitave
procedurale nga ligji, përkatësisht me prolongimin e procedurës, në të cilën qytetarët e
realizojnë të drejtën e tyre. Nga numri i përgjithshëm i cenimeve të konstatuara, thuaja se 80%
kanë të bëjnë pikërisht me prolongimin e procedurave administrative dhe gjyqësore. Thënë
me fjalë të tjera, në mbi 80% të rasteve, organet kompetente nuk e kanë respektuar afatin për
vendosje sipas kërkesave të qytetarëve, ndërsa në numër të konsiderueshëm e kanë
keqpërdorur institucionin heshtje e administratës.
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Pasqyra nr. 4
PASQYRA
E CENIMEVE TË KONSTATUARA NDAJ TË DREJTAVE TË QYTETARËVE

FUSHAT

Është vepruar nga organet
dhe organizatat

Nuk është vepruar nga
organet dhe organizatat

GJITHSEJ

Është vepruar nga organet
dhe organizatat

Nuk është vepruar nga
organet dhe organizatat

Procedura është e
pavlerë

Zgjidhja është gjetur në
mënyrë tjetër

Cenime të konstatuara gjatë viteve
paraprake

GJITHSEJ

Cenime të konstatuara
në vitin 2004

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mbrojtja e të drejtave të bashkësive, të cilat nuk janë
shumicë

1

1

2

Mbrojtja e të drejtave në procedurat policore

66

51

15

25

6

12

3

Mbrojtja e të drejtave në fushën e jurisprudencës

67

61

6

8

2

1

4

Mbrojtja e të drejtave të ushtarakëve dhe detyruesve
ushtarakë

2

1

1

1

5

Mbrojtja e të drejtave në fushën e të drejtave sociale

27

24

3

43

8

23

5

7

6

Mbrojtja e të drejtave në fushën e marrëdhënieve të
punës

64

40

24

93

13

21

25

33

7

Mbrojtja e të drejtave në fushën e marrëdhënieve
banesore

23

6

17

54

3

11

8

Mbrojtja e të drejtave në fushën e mbrojtjes
shëndetësore

25

21

4

13

4

9

Mbrojtja e të drejtave në fushën e sigurimit
pensional dhe invalidor

37

37

14

1

7

7

10

3

24

24

16

18

9

9

51

6

3

2

1

2

1

8

2

Mbrojtja e të drejtave në fushën e arsimit, shkencës,
10 kulturës dhe sportit
11 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve
Mbrojtja e të drejtave në fushën e urbanizmit dhe
12 ndërtimtarisë
13 Mbrojtja e të drejtave në fushën e mjedisit jetësor
14 Mbrojtja e të drejtave në fushën e financave

8

1

1
3

4
5

1

40
2

7

2

9

2

5

1

6

9

7

18

20

2

1
1

1

15 Mbrojtja e të drejtave në fushën e doganave
Mbrojtja e të drejtave në fushën e marrëdhënieve
16 pronësore-juridiko
17 Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve
18 Mbrojtja e të drejtave nga fusha të tjera
19 GJITHSEJ

133

82

51

96

39

36

5

16

59

50

9

24

8

5

6

5

5

1

4

12

2

5

5

569

417

152

465

123

79

168

94

Me qëllim të eliminimit të cenimeve të konstatuara, Avokati i Popullit ka dërguar
pranë organeve kompetente 152 intervenime, në mesin e të cilave 71 rekomandime, 55
vërejtje, 13 mendime dhe 4 sugjerime. Krahas kësaj, Avokati i Popullit ka paraqitur pesë
kërkesa për ndërprerje të përmbarimit të akteve administrative, dy kërkesa pranë Prokurorisë
Publike për ngritje të procedurës për shkak të përcaktimit të përgjegjësisë ndëshkimore, dy
kërkesa me iniciativë për ngritje të procedurës disiplinore kundër personit zyrtar, përkatësisht
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personit përgjegjës si dhe më tepër propozime pranë organeve dhe organizatave për
përmirësimin e punës dhe sjelljes me palë, e kështu me radhë.

2.5. Pranimi i qytetarëve në zyrën e Avokatit
të Popullit dhe jashtë saj
Edhe këtë vit, Avokati i Popullit, me metodën e punës së tij të ndërtuar dhe dëshmuar,
praktikoi pranim të përditshëm të qytetarëve, gjatë këtyre takimeve ai, zëvendësit e tij apo të
punësuarit në shërbimet profesionale, kanë pranuar në bisedë mbi 2840 qytetarë. Ndërsa, pas
bisedimeve të zhvilluara, po qe se ka pasur dyshim se bëhet fjalë për cenim të të drejtave,
hartoheshin shënime zyrtare, mbi bazë të të cilave pastaj është vepruar ose qytetarët janë
udhëzuar se në ç’mënyrë dhe ku mund t’i realizojnë të drejtat e tyre.
Pasqyra nr. 5

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

GJITHSEJ

Gjithsej
sipas
Muajve

Janar

PASQYRA E QYTETARËVE TË PRANUAR NË BISEDË
NË ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

250

228

311

280

248

301

284

105

152

359

199

123

2840

Nga fundi i vitit për të cilin raportohet, Avokati i Popullit ka hapur edhe zyrat e veta
rajonale në disa qytete të Republikës edhe atë në: Tetovë, Kumanovë, Manastir, Shtip,
Strumicë dhe Kërçovë. Edhe përkundër asaj se zyrat akoma nuk janë ekipuar me kuadrin e
nevojshëm, ato për qytetarët janë të hapura dhe në vazhdimësi punojnë në realizimin e të
drejtave të qytetarëve, kur ato u janë cenuar nga organet e administratës shtetërore dhe
organet e organizatat tjera me autorizim publik.
Numri më i madh i parashtresave është pranuar në Zyrën e Avokatit të Popullit në
Shkup dhe ky numër është 1924, 19 parashtresa janë pranuar në zyrën e Avokatit të Popullit
në Manastir, 6 në Kërçovë, 5 në Strumicë, 2 në Tetovë dhe një parashtresë është pranuar në
zyrën e Avokatit të Popullit në Kumanovë.
Ky numër i vogël i parashtresave të pranuara nëpër zyrat e Avokatit të Popullit nëpër
qytetet e tjera ka të bëjë me ekipimin e papërfunduar kadrovik me numrin e nevojshëm të
kryerësve të detyrave si edhe moszgjedhjen e zëvendësve të Avokatit të Popullit, të cilët në
përputhje me Ligjin duhet të administrojnë me zyrat.

2.6. Transparenca në punë
Duke e pasur parasysh rolin e Avokatit të Popullit si një mekanizëm, i cili përveç që
vepron në drejtim të mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve,
njëkohësisht është ndërmjetësues i llojit të vet, mes qytetarëve dhe organeve të administratës
shtetërore, publiciteti në punën e tij, përkatësisht transparenca, është një premisë themelore
për realizimin e suksesshëm të kompetencave të tij kushtetuese dhe ligjore.
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Në këtë drejtim, me rëndësi esenciale është çështja se sa Avokati i Popullit, gjatë vitit
për të cilin raportohet, i shfrytëzonte mjetet e informimit publik si instrument për trysni
plotësuese mbi punën e administratës shtetërore në drejtim të respektimit të ndërhyrjeve të tij,
me qëllim të realizimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve të Republikës së
Maqedonisë.
Gjatë vitit të kaluar, vetë institucioni dhe Avokati i Popullit si mbartës të funksionit
qenë mjaft transparentë, aq më shumë se zyra e Avokatit të Popullit në çdo moment ishte e
hapur dhe e arritshme, jo vetëm për qytetarët por edhe për përfaqësuesit e mjeteve të
informimit publik.
Përndryshe, mediat e shtypura dhe ato elektronike, si mjete për informim masiv dhe
publikë të qytetarëve, në kontinuitet kishin komunikime të drejtpërdrejta me zyrën e Avokatit
të Popullit. Kjo bëhej me kërkesë të tyre apo me kërkesë të tij, nënkuptohet se trajtoheshin të
gjitha çështjet e rëndësishme për gjendjet që kanë të bëjnë me respektimin dhe realizimin e të
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.
Kështu, qytetarët e Republikës së Maqedonisë, për punën e Avokatit të Popullit
rregullisht u informuan përmes konferencave për shtyp, deklaratave, intervistave, kumtesave
deri te opinionet dhe informatave të tjera, si dhe përmes prezentimeve në mediat elektronike.
Njëra nga mënyrat e informimit të opinionit për punën e Avokatit të Popullit gjithsesi
edhe për konstatimet e tij për punën e organeve shtetërore, është edhe publikimi i raportit
vjetor, të cilin Avokati i Popullit e paraqet pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe
pjesë të caktuara të të cilit prezentohen edhe në mjetet e informimit publik. Bashkëpunimi me
Agjencinë Informative Maqedonase (AIM), gjithashtu është njëra nga mënyrat, jo vetëm për
afirmimin e institucionit Avokati i Popullit, por edhe për transparencë dhe publicitet më të
madh gjatë punës.
Nevoja për prezentim më të madh të Institucionit, përkatësisht punës së tij, në opinion
imponoi nevojën që gjatë vitit për të cilin raportohet, të ndërmerren masa për formimin dhe
ekipimin e Njësisë organizative për marrëdhënie me opinionin.
Në këtë drejtim është e nevojshme të përmendet se në Ligjin e ri për Avokatin e
Popullit është paraparë zgjidhje ligjore, sipas së cilës nëse organet e administratës shtetërore
dhe organet e organizatat e tjera, të cilat kanë autorizime publike nuk i respektojnë ndërhyrjet
dhe vendimet e Avokatit të Popullit, rasti mund të publikohet nëpër media edhe atë mbi barë
të organit, që i ka cenuar të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, me çka problemi
financiar për publikimin e kumtesave të Avokatit të Popullit pjesërisht do të tejkalohet.

2.7. Edukimi i qytetarëve
Duke vlerësuar se qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë nevojë për një edukim
më të madh për të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore, Avokati i Popullit edhe pse nuk ka
detyrim ligjor edhe këtë vit ndërmori dhe realizoi më shumë aktivitete në këtë sferë.
Duke pasur parasysh se, gjatë vitit për të cilin raportohet, për shkak të formimit të
zyrave rajonale, Avokati i Popullit nuk i vizitonte qytetet, qytetarët edhe më tutje gjatë
vizitës në zyrën e Qytetit të Shkupit udhëzoheshin se si, në ç’mënyrë dhe ku t’i realizonin të
drejtat e tyre.
Gjatë vitit për të cilin raportohet, Avokati i Popullit mbajti ligjërata edhe në
Akademinë Policore, ku për temë kishte rolin e tij mbi kontrollin dhe përgjegjësinë e policisë
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dhe njëherazi në organizim të “OHO”-s u mbajtën edhe punëtori me temë: “Ombudsmani si
ndërmjetësues mes qytetarëve dhe administratës shtetërore”.
Edhe këtë vit vazhdoi praktika e të ftuarit nga organizatat e ndryshme joqeveritare që
Avokati i Popullit dhe zëvendësit e tij, me diskutime të tyre të marrin pjesë në më tepër
seminare dhe punëtori edukative si dhe takime të ngjashme.
Duke vlerësuar se fëmijët janë grupi më i ndjeshëm, i cili për të drejtat e veta duhet
të edukohet në mënyrë të veçantë edhe gjatë këtij viti, nga ana e Seksionit për mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve, u ndërmorën masa për edukimin e tyre.
Me fjalë të tjera, gjatë bashkëpunimit dhe përkrahjes nga Zyra e UNICEF-it në
Shkup u formua Këshilli i fëmijëve me përfaqësues nga shkollat fillore dhe të mesme, me të
cilët në kontinuitet u mbajtën takime, jo vetëm për shkak të edukimit të tyre, por edhe me
qëllim që të dëgjohen mendimet dhe propozimet e tyre për përmirësimin e gjendjes nga
aspekti i respektimit të të drejtave të fëmijëve në Republikën e Maqedonisë.
Në këtë drejtim, Avokati i Popullit për studentët e Fakultetit Juridik, mbajti edhe
ligjërata për vendin dhe rolin e Institucionit.
Mbi bazë të të gjitha aktiviteteve në këtë fushë, mund të konstatohet se edhe përkrah
përparimit të dukshëm, vetëdija, informimi dhe njoftimet e qytetarëve për të drejtat e tyre dhe
për mekanizmat mbrojtës akoma nuk janë në nivelin e nevojshëm, edhe pse në Republikë në
këtë plan vepron një numër i madh i organizatave joqeveritare, vendore dhe të huaja, të cilat
punojnë në promovimin dhe edukimin e qytetarëve për të drejtat e tyre në fusha të ndryshme.
Së këndejmi, sipas Avokatit të Popullit, përpjekjet në këtë plan duhet vazhdimisht të
mbindërtohen dhe të ndërmerren masa më serioze dhe më sistematike, jo vetëm nga ana e
organizatave joqeveritare por edhe nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me
ç’rast imponohet edhe nevoja e inkorporimit të lëndës mësimore në shkollat fillore dhe të
mesme.

2.8. Bashkëpunimi, kontaktet me organizatat
ndërkombëtare, shoqatat dhe asociacionet,
vizita studimore, këshillime dhe seminare
Duke vlerësuar se shkëmbimi i përvojave të Institucionit Ombudsman, deri më tani u
dëshmua si kusht pa të cilin nuk mund të arrihet mbindërtimi i metodave dhe mënyrave të
punës, Avokati i Popullit në vitin për të cilin raportohet, realizoi takime dhe kontakte edhe me
institucione të tjera të ombudsmanit dhe organizata ndërkombëtare.
Sikurse edhe deri më tani, takimet dhe kontaktet përveç që realizoheshin në organizim
të Institutit të Ombudsmanit Internacional, Institutit të Ombudsmanit Evropian, Këshillit të
Evropës dhe Unionit Evropian, të njëjtit në nivel jozyrtar u organizuan edhe nga ana e
Ombudsman Institucioneve të Rajonit, si rezultat i vlerësimit se bashkëpunimi në nivel
rajonal, për institucionet mund të ketë efekt pozitiv dhe së këndejmi të promovohet nevoja e
ekzistimit të institucioneve të këtilla edhe në shtetet, ku të njëjtat akoma s’janë themeluar.
Gjatë vitit 2004, në zyrën e Avokatit të Popullit u realizuan takime me përfaqësues të:
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
(OSBE-së), NATO-s, IFES-it, Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore, UNHCRsë, Kryqin e Kuq Ndërkombëtar, Delegacionin e Komisionit Evropian, EKRI – Komisionin
Evropian për Luftë Kundër Racizmit dhe Jotolerancës, Odën Amerikane të Avokatëve
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(ABBA-CEELI), EKMI-Qendrën Evropiane për të Drejtat e Minoriteteve, Projektin
EUNOMIA dhe të tjera takime.
Nga takimet e realizuara, vizitat studimore, këshillimet dhe mbledhjet, sidomos
veçohen: Kapadokia – “Roli i ombudsmanit në shtetet të cilat drejtohen sipas parimit të
sundimit të së drejtës” në organizim të Këshillit të Evropës, Drejtoria për të Drejtat e Njeriut
dhe Kuvendit të Madh Nacional të Turqisë, Kvebeku “Konferenca VIII e Institutit të
Ombudsmanit Internacional në organizim të Zyrës së Ombudsmanit në Kvebek dhe Instituti i
Ombudsmanit Internacional, Seuli Konferenca e VII Internacionale për institucione të cilat
punojnë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut – “Mbrojtja e të drejtave të njeriut në kohë të
konflikteve dhe luftimi i terrorizmit”, Beograd – Projekti EUNOMIA – “Mandati i
Ombudsmanit dhe sundimi i së drejtës”, Kardif – Takim vjetor i rrjetit evropian të
ombudsmanëve për fëmijë, Flensburgu – çështjet e minoriteteve në Evropë – Qendra
Evropiane për Çështje të Minoriteteve.

2.9. Pjesëmarrja, bashkëpunimi dhe takimet e Avokatit të
Popullit në seminare dhe mbledhje të mbajtura
në Republikën e Maqedonisë
Nga aspekti i suazave të interesit të fushës, Avokati i Popullit në mënyrë aktive merr
pjesë në më tepër seminare dhe mbledhje në Republikë, prej të cilave veçojmë, si vijon:
“Hyrje në integrimet evropiane dhe bazat e së drejtës në Unionin Evropian”, në organizim të
Shoqatës së gjyqtarëve; Tryeza e rrumbullakët: “Decentralizimi në shëndetësi nga aspekti i
financimit të investimeve të ardhshme”; Tryeza e rrumbullakët: “Të rinjtë dhe papunësia”;
“Ndryshime dhe plotësime të rregullave juridike për shtetësinë” në organizim të OSBE-së dhe
UNHCR-së; Programi kornizë për edukim për vitin 2004- në organizim të Shoqatës së
Gjyqtarëve; Seminari: “Tregtia me njerëz, me theks të veçantë mbi mekanizmin nacional për
ridërgime”-i organizuar nga ana e Komisionit Nacional për Luftë Kundër Tregtisë me Njerëz
dhe Migrimit Ilegal; Seminari: “Policia në mjediset multietnike, sfidë, domosdoshmëri apo
pashmangshmëri”, në organizim të Qendrës për Komunikim të Hapur; Tryeza e rrumbullakët
për Ligjin për qasje të lirë deri te informatat, në organizim të “Transparentnost Makedonija”,
“Rregullimi dhe vetë rregullimi në media “ – Agjencia e Informimit, Këshilli i Evropës, Pakti
i Stabilitetit, “Arritshmëria deri te informatat zyrtare” në organizim të Agjencisë së
Informimit.
Gjithashtu, Avokati i Popullit në mënyrë aktive mori pjesë, në përgatitjen e
përgjigjeve të Pyetësorit të Komisionit Evropian.

2.10. Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare dhe
shoqatat e qytetarëve
Duke u nisur nga fakti se sektori joqeveritar në Republikën e Maqedonisë paraqet
një segment të një rëndësie të madhe për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të
njeriut, Avokati i Popullit edhe gjatë këtij viti bashkëpunoi në mënyrë aktive me më shumë
organizata joqeveritare, për çka konsideron se kjo përvojë duhet edhe më tutje të përforcohet
dhe thellohet si edhe të sigurohen kushte dhe të gjenden mënyra të reja, forma dhe metoda për
zhvillimin dhe veprimin e tyre të papenguar. Organizatat joqeveritare, në veçanti ato të cilat
me veprimin e tyre gjatë viteve të kaluara, treguan dhe dëshmuan se puna e tyre e pasqyron
njërën nga shtyllat e shoqërisë civile, të një rëndësie të veçantë për ngritjen e vetëdijes së
qytetarëve dhe njëherit edhe të organeve të administratës shtetërore dhe kanë ndikuar
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pozitivisht në proceset demokratike në përgjithësi në shtet, prandaj çdo herë do ta kenë
përkrahjen e Avokatit të Popullit dhe gjithsesi Avokati i Popullit një përkrahje të këtillë e pret
edhe nga organizatat joqeveritare.
Në këtë drejtim, gjatë vitit për të cilin raportohet, bashkëpunimi është vënë dhe
vazhdohet me më shumë organizata joqeveritare, veçanërisht me: Zyrën e UNICEF-it në
Republikën e Maqedonisë; Organizatën e konsumatorëve; Lidhjen e Organizatës së Grave në
Republikën e Maqedonisë; Qendrën Evropiane për Çështje të Minoriteteve, Misionin e
OSBE-së në Republikën e Maqedonisë, Institutin Shoqëria e Hapur, “Karitas” – përfaqësia në
Shkup; Këshillin për Preventivë Kundër Delikuencës së të Miturve në Kavadar; Lidhjen për
Përkujdesje dhe Edukim të Fëmijëve; Shoqatën për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës nga
Shkupi; Shoqatën Humanitare dhe Bamirëse të Romëve “Hëna” nga Gostivari; Ambasadën e
Parë të Fëmijëve në Botë “Megjashi”; Organizimin e Organizatave të Grave në Maqedoni;
Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar; Shoqatën e Juristëve nga Fusha
Ekonomike; Shoqatën e Punonjësve Social dhe shumë të tjera.
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3

PASQYRA E GJENDJES NË ASPEKT TË
SIGURIMIT, RESPEKTIMIT DHE MBROJTJES
SË TË DREJTAVE TË NJERIUT SIPAS
FUSHAVE ME VLERËSIME DHE REKOMANDIME

3.1.Mbrojtja e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive,
të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë
Përfaqësimi adekuat dhe i drejtë i qytetarëve, të cilët u përkasin të gjitha bashkësive,
në organet e pushtetit shtetëror dhe në institucionet e tjera publike, me amendamentet e
Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë të vitit 2001, bëhet vlerë themelore e re e
rregullimit kushtetues të Republikës së Maqedonisë.
Me amendamentet kushtetuese të vitit 2001, asnjë institucioni tjetër shtetëror nuk iu
besuan kompetencat që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të bashkësive
ashtu siç iu besuan Avokatit të Popullit.
Institucioni Avokati i Popullit, përveç tjerash vëmendje të veçantë i përkushton
mbrojtjes së parimeve të mosdiskriminit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve
të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, në organet e njësive të vetadministrimit lokal
dhe në institucionet dhe shërbimet publike. Kompetencat e reja të Avokatit të Popullit
tregojnë se në një bashkësi multietnike dhe multikulturore siç është Republika e Maqedonisë,
çdoherë ekziston rreziku dhe mundësia nga diskriminimi i pjesëtarëve të bashkësive, të cilat
në nivel shtetëror dhe lokal nuk janë në shumicë dhe rreziku nga lloje të tjera të diskriminimit
mbi bazë të gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, origjinës nacionale dhe sociale, bindjes politike
dhe fetare, gjendjes pronësore dhe shoqërore.
Diskriminimi është thelbi i të gjitha cenimeve të lirive dhe të drejtave të njeriut.
Avokati i Popullit ka një rol të rëndësishëm edhe sa i përket konstituimit të Komitetit
për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Me
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë është paraparë që nëse ndonjë bashkësi nuk ka
deputet të vet në Kuvend, Avokati i Popullit pas konsultimeve me përfaqësues relevant të
atyre bashkësive, Komitetit do t’ia propozojë anëtarët e tjerë.
Përcaktimi kushtetues për zgjerimin e kompetencave të Avokatit të Popullit dëshmoi
se sa i rëndësishëm është roli i tij si institucion i pavarur dhe i mëvetësishëm, që ka të bëjë me
mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të bashkësive në shoqëri, në të cilën pjesëtarët e
bashkësive nuk janë në shumicë. Në këtë rast, Avokati i Popullit është mekanizëm
kontrollues dhe garancia më e madhe për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të
bashkësive.
Edhe përkundër asaj se parim i pranuar është se të gjithë qytetarët para Kushtetutës
dhe ligjeve janë të barabartë, megjithatë Republika e Maqedonisë nuk ka rregull ligjore me të
cilën do të përkufizoheshin nocionet diskriminim dhe sjellje diskriminuese ndaj qytetarëve,
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përkatësisht ndaj pjesëtarëve të bashkësive. Në mesin e qytetarëve, parimi i mosdiskriminimit
shumë pak është i afirmuar, veçanërisht në mesin e pjesëtarëve të bashkësive. Në kushte të
këtilla, me të vërtetë është e vështirë përkujdesja dhe zbulimi i rasteve të diskriminimit.
Përkujdesja për zbatimin e parimit të mos diskriminimit dhe mbrojtjes së të drejtave të
pjesëtarëve të bashkësive është proces i ndërlikuar dhe specifik dhe kërkon një përkujdesje
dhe përkushtim të veçantë, ekipim përkatës të zyrës së Avokatit të Popullit dhe shkëmbim të
përvojave me institucionet e ombudsmanëve të tjerë ndërkombëtarë. Për këtë qëllim, Avokati
i Popullit do të miratojë strategji përkatëse për veprim dhe realizim të suksesshëm të
kompetencave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive.
Në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit, në vijim është formimi i rrjetit të ri të
ekipimit të zyrave të Avokatit të Popullit në: Tetovë, Kërçovë, Manastir, Shtip, Strumicë dhe
Kumanovë dhe që në vitin 2005 përfundimisht do të kryhet. Është evidente se një numër i
madh i qytetarëve të këtyre rajoneve, edhe gjatë vitit 2004, çdo ditë drejtoheshin në zyrat e
lartpërmendura me kërkesa për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Qëllimi i
këtyre zyrave nuk është vetëm afrimi i institucionit Avokati i Popullit pranë qytetarëve, por
edhe një rol preventivë i institucionit, në përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet qytetarëve
të këtyre rajoneve me organet e pushtit shtetëror, me organet e njësive të vetadministrimit
lokal dhe me institucionet dhe shërbimet e tjera publike. Zgjedhja e zëvendësve të Avokatit të
Popullit, të cilët administrojnë me zyrat rajonale, gjatë vitit 2005, do të jetë synim me prioritet
i Avokatit të Popullit.
Aplikimi i parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, të
pjesëtarëve të bashkësive, në organet e pushtetit shtetëror, në organet e njësive të
vetadministrimit lokal dhe në institucionet dhe shërbimet publike, para së gjithash nënkupton
shembull të përfaqësimit të bashkësive në vetë institucionin Avokati i Popullit. Në të
kundërtën, Avokati i Popullit, nuk do të ketë kredibilitet që t’u japë rekomandime dhe
mendime institucioneve të tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e këtyre parimeve. Për këtë
shkak dhe për shkak se gjendja e deritanishme e përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësive në
institucionin Avokati i Popullit nuk kënaq, gjatë periudhës së ardhshme zbatimi i parimit të
përfaqësimit adekuat dhe të drejtë do të jetë prioritet i Avokatit të Popullit.
Që të kemi një vlerësim të përgjithshëm për përfaqësimin e pjesëtarëve të bashkësive
në organet e pushtetit shtetëror, në organet e njësive të vetadministrimit lokal dhe në
institucionet dhe shërbimet publike të Republikës së Maqedonisë, në vitin për të cilin
raportohet, Avokati i Popullit filloi me grumbullimin e të dhënave për përfaqësimin në
organet dhe institucionet relevante. Sipas të dhënave të përgjithshme, që iu dërguan Avokatit
të Popullit, parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë më me sukses dhe me përshpejtim
realizohet në sektorët e Punëve të Brendshme dhe Mbrojtjes, ku një kontribut të drejtpërdrejt
në procesin e zbatimit ofron Bashkësia ndërkombëtare. Duke e pasur para sysh faktin se
grumbullimi i të dhënave paraqet një proces të ndërlikuar, kjo do të jetë lëndë e raportit të
Avokatit të Popullit për vitin 2005.
Agjencia për Nëpunës Shtetëror në Republikën e Maqedonisë i obligoi të gjitha
organet dhe institucionet shtetërore që deri në fund të muajit prill të vitit 2004 të miratojnë
program për përfaqësim adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive dhe kështu gjatë
vitit për të cilin raportohet është aplikuar “Programi për trajnimin e nëpunësve shtetëror
profesional - administrativ për punë në administratën shtetërore – PACE”, me të cilin rreth
600 pjesëtarë të bashkësive me sukses e kryen trajnimin. Këta kursistë tanimë janë sistemuar
nëpër të gjitha organet në Republikë, përkatësisht tanimë janë në marrëdhënie të rregullt pune.
Në mesin e parashtresave të paraqitura pranë Avokatit të Popullit, vërehet një rritje e
numrit të parashtresave nga pjesëtarët e bashkësive, që bën me dije se besimi i qytetarëve
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drejt këtij institucioni është në rritje. Gjatë vitit 2004, u pranuan 11 parashtresa, në të cilat
pjesëtarët e bashkësive ankoheshin për cenimin e parimit të mosdiskriminit dhe përfaqësimit
adekuat dhe të drejtë.
Pas shqyrtimit të hollësishëm të këtyre parashtresave, Avokati i Popullit në një rast,
konstatoi cenim të parimit për mosdiskriminim dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë. Në
rastin, në të cilin u konstatua cenimi i të drejtave, Avokati i Popullit drejtoi rekomandim, i cili
rezultoi me zgjidhje pozitive të kërkesës së parashtruesit.
Për realizim më të suksesshëm dhe më efikas të parimit për mosdiskriminim dhe
përfaqësim të drejtë dhe adekuat, të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror,
në organet e njësive të vetadministrimit lokal dhe në institucionet e shërbimet publike dhe për
mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive, Avokati i Popullit
rekomandon që:
• Rregullat juridike të plotësohet me sjellja e ligjit kundër diskriminimit;
• Organet e pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetadministrimit lokal,
ndërmarrjet publike dhe institucionet dhe shërbimet publike, në suaza të
kompetencave të tyre t’i afirmojnë, në mënyrë konsekuente t’i respektojnë dhe të
ndërmarrin masa konkrete për zbatimin e parimeve të mosdiskriminimit dhe
përfaqësimit adekuat dhe të drejtë;
• Të përforcohet fushata e mediave, veçanërisht në mediat e gjuhëve të pjesëtarëve
të bashkësive, me qëllim që të afirmohen parimet për mosdiskriminim dhe
përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ndërsa në këtë drejtim edhe kompetencat e
Avokatit të Popullit.
• Organet e pushtetit shtetëror, organet e njësive të vetadministrimit lokal,
ndërmarrjet publike dhe institucionet e shërbimet publike, gjatë zbatimit të
procedurës për punësim, në mënyrë konsekuente ta zbatojnë parimin e
përfaqësimit adekuat dhe të drejtë.

3.2.Mbrojtja e të drejtave në procedurë policore
Raporti i policisë ndaj qytetarëve vazhdimisht është nën mbikëqyrje të veçantë të
Avokatit të Popullit. Ky interesim, para së gjithash buron nga fakti se policia është organi i
vetëm i shtetit, i cili vepron edhe me anë të formave të dhunës legale, por edhe për shkak të
specifikës së punës dhe sjelljes së policisë në Republikën e Maqedonisë. Në përgjithësi dihet
se siç ndikon policia mbi integritetin psikik dhe fizik të njeriut dhe qytetarit, asnjë organ tjetër
përmes veprimit të vet nuk mund të ndikojë.
Jeta, integriteti fizik dhe moral i njeriut janë të patjetërsueshme, ndërsa liritë dhe të
drejtat e njeriut dhe qytetarit mund të kufizohen vetëm në rastet e përcaktuara me Kushtetutë.
Çdo qytetari i garantohet mbrojtja dhe respektimi i punëve private të jetës së tij personale dhe
familjare, dinjiteti dhe autoriteti, pacenueshmëria e shtëpisë dhe të dhënave personale. Këto
të drejta dhe liri kanë rëndësi fundamentale dhe ekzistenciale për statusin personal dhe
shoqëror të çdo qytetari. Përkatësisht, nga realizimi i tyre ose nga kufizimet e organeve
shtetërore varet shumë edhe vlerësimi i nivelit të demokracisë.
Gjatë vitit 2004, parashtresat e qytetarëve që kishin të bënin me punën e policinë ishin
me numër më të madh.
Gjatë punës me këto lëndë, si më serioze lidhur me procedurën policore, Avokati i
Popullit i identifikoi cenimet si vijojnë: dhuna fizike ndaj qytetarëve gjatë privimit nga liria,
në rastet e qëndrimit në stacione policore apo në lokale tjera të mbyllura, në rastet e veprimit
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brutal të policisë me elemente të veprave penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut dhe
qytetarëve, në rastet e privimit të kundërligjshëm nga liria, mundimit dhe veprimeve të tjera të
vrazhda dhe nënçmuese si dhe ndëshkimeve apo torturimeve gjatë ushtrimit të detyrës.
Akoma është e pranishme dukuria e aksioneve policore, në të cilat si rezultat i përdorimit të
panevojshëm të dhunës shkelen të drejtat ndonëse, sipas ligjit, të njëjtat janë në kontekst të
burgimit, apo pengimit të arratisjes së personit të privuar nga liria mbi bazë të ligjit. Edhe më
tutje, me zbatim jo përkatës të urdhrave të gjykatës, gjatë procedurave dhe veprimeve nga ana
e personave zyrtarë, kemi raste të shkeljes së pacenueshmërisë së shtëpisë dhe jetës familjare,
kjo zakonisht ndodhë gjatë bastisjeve të shtëpive dhe personave. Veprime kundërligjore, të
personave zyrtarë të organit, regjistrohen gjatë zbatimit të procedurave zyrtare kur ata: nuk
legjitimohen dhe nuk zbulojnë identitetin e tyre, nuk e kumtojnë qëllimin e veprimit në
gjuhën të cilën e qytetari e njeh, shkaktojnë dëme të panevojshme materiale në shtëpitë e
qytetarëve, kanë sjellje jokorrekte, veçanërisht ndaj qytetarëve të cilët janë pjesëtarë të
bashkësive, nuk dorëzojnë prova nga evidenca zyrtare e organit për shkak të realizimit të
mbrojtjes gjyqësore të të drejtave dhe cenimeve të tjera të procedurës ligjore dhe nënligjore.
Rastet e mbajtjes në stacion policor dhe lokale të tjera më gjatë se 24 orë, pamundësia për të
pranuar ndihmë adekuate mjekësore, juridike dhe ndihmë dhe mbrojtje tjetër. Vazhdojnë
shembujt negativë të metodave të ndryshme mbi personat e privuar, me qëllim që prej tyre të
nxirren të dhëna për ndonjë vepër penale apo për ndonjë kryerës të veprës. Ekziston pa
përputhshmëri dhe mosharmonizim legjislativ si dhe procedura administrative, të cilat në
mënyrë të drejtpërdrejt dhe të tërthortë reflektohen negativisht, veçanërisht gjatë realizimit të
gjendjeve statusore siç janë: shtetësia, vendbanimi, evidenca amzë, rregullimi i statusit të të
huajit dhe ngjashëm. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme akoma pa nevojë janë koncentruar
një numër i madh i kompetencave, prej të cilave në mënyrë të drejtpërdrejt varet realizimi i të
drejtave të garantuara të qytetarëve, për të cilat e njëjta nuk disponon me resurse dhe kuadër të
mjaftueshëm profesional. Brengos joefikasiteti në parandalimin e kryerjeve të veprave penale
dhe zbulimin e kryerësve si dhe dorëzimin e tyre në organin kompetent, veçanërisht në
ndriçimin e lëndëve penale me elemente të vrasjes.
Për të gjitha rastet, për të cilat Avokati i Popullit siguroi dëshmi të besueshme se
personat zyrtarë të policisë kanë vepruar kundër lirive dhe të drejtave ndaj disa qytetarëve,
duke aplikuar fuqi fizike me elemente për vepra penale, Avokati i Popullit pranë prokurorive
publike kompetente paraqiti kërkesë për ngritjen e procedurës gjyqësore për shkak të
verifikimit të përgjegjësive të tyre penale. Vetëm për një lëndë është marrë përgjigje se është
pranuar kallëzimi penal, ndërsa për të tjerat prokuroria ose i ka hedhur poshtë si të pabaza ose
ende nuk është përgjigjur. Brengos fakti se për disa kërkesa, për të cilat Avokati i Popullit
konsideroi se ka mjaft elemente për ndjekje të nëpunësve policorë, prokurori publik këtë nuk
e ka bërë. Prokuroria publike, duhet ta ketë parasysh faktin se Avokati i Popullit ia bën me
dije nevojën për ndërmarrje të veprimeve, pasi të ketë konstatuar shkelje serioze të të drejtave
dhe lirive të qytetarëve si edhe në bazë të materialeve dhe provave paraprakisht të
grumbulluara. Karakteristikë e të gjitha këtyre lëndëve është se parashtruesit e parashtresave
janë pjesëtarë të bashkësive që nuk janë në shumicë.
Gjithashtu, Avokati i Popullit për disa raste, para shërbimeve të Punëve të Brendshme,
ndërmori iniciativë për ngritjen e procedurës së përgjegjësisë disiplinore kundër policëve, për
të cilët konsideronte se duhej të përgjigjeshin në përputhje me dispozitat, të cilat e rregullojnë
punën e policisë, por nuk hasi në bashkëpunim dhe përgjigje përkatëse. Sektori për kontroll të
brendshëm dhe standarde profesionale, konstatimet e qytetarëve dhe të Avokatit të Popullit, i
shqyrtoi në mënyrë të njëanshme dhe jopërkatëse, që si pasojë e kanë ndëshkimin joadekuat të
nëpunësve policor, të cilët kanë cenuar të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve.
Avokati i Popullit konsideron se është i detyrueshëm thellimi i bashkëpunimit me këtë sektor
sepse i njëjti duhet të paraqes një organ të rëndësishëm preventiv. Gjatë procedurës,
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paraprakisht të zbatuar nga zyra e Avokatit të Popullit, për dy lëndë është dërguar iniciativë
për ngritjen procedurës me qëllim të verifikimit të përgjegjësisë disiplinore të policëve, të
cilët i kanë tejkaluar autorizimet e tyre zyrtare dhe fizikisht i kanë keqtrajtuar parashtrues e
parashtresave.
Avokati i Popullit konsideron se Sektori i kontrollit të brendshëm dhe standardeve
profesionale, pasi përfundon me hetimet, kontakton me Avokatin e Popullit që të sqarojë se
nuk janë konstatuar tejkalime të autorizimeve zyrtare, por pa i prezentuar bazat për një gjë të
këtillë. Ekziston përshtypja se punonjësit e Sektorit, Avokatin e Popullit e konsiderojnë si
rival të tyre, edhe pse e pranojnë rëndësinë e tij si kontrollor të jashtëm.
Shtetësia edhe më tutje paraqet problem, për personat të cilët ende nuk e kanë
rregulluar këtë status. Është fakt se me këtë problem ballafaqohen sidomos pjesëtarët e
bashkësisë shqiptare edhe atë kryesisht nga Shkupi dhe Kumanova. Përkushtimi këmbëngulës
dhe konsekuent i Avokatit të Popullit ndaj këtij problemi, prej të cilit varet realizimi i një sërë
të drejtash të tjera, rezultoi me besim të plotë në institucionin Avokati i Popullit. Avokati i
Popullit kërkonte që të ndryshohej Ligji për shtetësi i Republikës së Maqedonisë dhe i njëjti të
harmonizohej me Konventën Evropiane për shtetësi. Ky angazhim rezultoi me miratimin e
ndryshimeve të Ligjit për shtetësi në muajin mars të vitit 2004. Si rezultat i ndryshimeve të
Ligjit për shtetësi, një numër i madh i qytetarëve, gjatë vitit 2004, nga Avokati i Popullit
kërkuan ndihmë për realizimin e kësaj të drejte. Avokati i Popullit vuri komunikim dhe
bashkëpunim të përditshëm me Sektorin për punë administrative-mbikëqyrëse dhe
Seksionin e tij për shtetësi.
Avokati i Popullit ndërmori masa dhe aktivitete sa i përket punës së Komisionit të
posaçëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për verifikimin e kushtit për
zotërimin e gjuhës maqedonase. Për shkak të lëshimeve të konstatuara gjatë punës së këtij
Komisioni, Avokati i Popullit pranë Qeverisë parashtroi rekomandim për shkarkimin e
kryetares së Komisionit dhe rishqyrtimin e punës së anëtarëve të tjerë, por edhe pas dy
intervenimeve, rekomandimi nuk u përkrah.
Puna joadekuate dhe burokratike e shërbimeve të sigurimit shtetëror, të cilët në
procedurat për shtetësi duhet të japin mendim për përmbushjen e kushtit që personi të mos e
rrezikoj sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit edhe më tutje mbetet njëri nga shkaqet kryesore për
vështirësimin dhe prolongimin e procedurave për marrjen e shtetësisë. Avokati i Popullit
konsideron se është kohë e fundit që punonjësit në këto shërbime të veprojnë në përputhje me
parimet e sundimit të së drejtës dhe sa u përket kërkesave, të përgjigjen brenda afateve të
parapara ligjore.
Ndryshimet në Ligjin për shtetësi dhe bashkëpunimi i mirë i Avokatit të Popullit
me Sektorin për shtetësi rezultoi me një numër më të madh të vendimeve pozitive, që si
përfundim ka reflektimin pozitiv mbi të drejtat e personave, të cilët nga Avokati i Popullit
kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje .
Nga disa inspektim të bëra në fshatin Sopot të Kumanovës, Avokati i Popullit
konstatoi se disa banorëve të fshatit, statuset e parregulluara civile, u krijojnë probleme
serioze në jetën juridike siç janë: mosregjistrimi në librin e amzës, pamundësia që të fitojnë
dokumente personale etj. Duke e pasur parasysh seriozitetin e problemit, Avokati i Popullit
kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Arsimit, që secila në suazat e
kompetencave të veta të ndërmerr masa dhe veprime për tejkalimin e problemit. Të dhënat,
me të cilat disponon Avokati i Popullit, dëshmojnë se ky problem vazhdon të jetë prezent
edhe më tutje.
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Iniciativa e Avokatit të Popullit për eliminimin e të gjitha pengesave formale, gjatë
paraqitjes së vendbanimit të shtetasve të Maqedonisë, nga Ministria e Punëve të Brendshme
dhe ministrit të këtij resori, nuk hasi në mirëkuptim. Nga parashtresat e paraqitura, Avokati i
Popullit konstaton se shërbimet administrative të Ministrisë, shpesh herë i refuzojnë kërkesat
e qytetarëve për rregullimin e vendbanimit të tyre faktik. Gjatë zgjidhjes së çdo kërkese
konkrete, organi administrativ, çdoherë duhet ta ketë parasysh lirinë e lëvizjes universale dhe
popullimin e njeriut dhe qytetarit, e jo organi ta përcaktojë vendin e tij të qëndrimit dhe
jetesës. Organi i Punëve të Brendshme duhet ta realizojë vetëm funksionin kontrollues, për sa
i përket vendbanimit të mirëfilltë të jetesës. Avokati i Popullit konsideron se qytetarëve u
pamundësohet realizimi i një numri të madh të lirive dhe të drejtave të garantuara dhe se nga
këto shkaqe është i nevojshëm harmonizimi me standardet evropiane për konceptet juridike të
nocioneve: vendi i qëndrimit dhe vendbanimi.
Duke e pasur parasysh faktin se mosnjohja e dokumenteve të administratës së
UNMIK-ut- Kosovë, nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë u krijonte probleme
serioze qytetarëve, të cilët mbi bazë të këtyre dokumenteve, para organeve administrative
shtetërore në Maqedoni duhej të realizonin të drejtat e tyre veçanërisht gjatë rregullimit të
statusit civil, Avokati i Popullit pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dërgoi
informatë për seriozitetin e problemit dhe pas kësaj u miratuan Konkluzione për pranimin dhe
njohjen e dokumenteve të UNMIK-ut.
Avokati i Popullit, gjatë vitit 2004, kishte bashkëpunim të suksesshëm me Sektorin
për të huaj pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme për sa i përket realizimit të të drejtave
të përcaktuara për shtetasit e huaj.
Përveç bashkëpunimit me Sektorin për punë administrative-mbikëqyrëse,
bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me sektorët tjerë të Ministrisë së Punëve të Brendshme,
siç është Sektori i sigurisë publike dhe sidomos ai i sigurimit shtetëror, është i vështirë,
jokooperativ dhe joefikas. Në këtë drejtim brengos mosgatishmëria e këtyre organeve për
bashkëpunim me Avokatin e Popullit me qëllim të përmirësimit të komunikimit dhe
përmbushjes së detyrimeve ndaj institucionit Avokati i Popullit. Në fillim të vitit 2004 u
realizua një takim pune ndërmjet Avokatit të Popullit dhe funksionarëve përgjegjës të
Ministrisë së Punëve të Brendshme, me ç’rast ranë dakord për metodat e bashkëpunimit të
ardhshëm, i cili deri tani nuk rezultoi me përmirësime konkrete.
Ndonëse te Avokati i Popullit, qytetarët vinin me shpresë dhe besim të madh, me
qëllim që i njëjti t’ua mbronte të drejtat e tyre të cenuara në procedurat policore megjithatë,
për shkak të bashkëpunimit joadekuat nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, mungoi
efikasiteti në veprimin e Avokatit të Popullit. Është vërejtur se punonjësit në organin e
Punëve të Brendshme, nuk e zbulojnë identitetin dhe të dhënat për personat zyrtarë të
autorizuar, të cilët kanë marrë pjesë në cenimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, me ç’rast
nuk mund të propozohen procedura konkrete për verifikimin e përgjegjësisë së tyre, ndërkaq
janë në kompetencë të Avokatit të Popullit. Në këtë drejtim, me rëndësi është të thellohet
bashkëpunimi me Sektorin për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale meqë i njëjti,
në suazat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, është organ i rëndësishëm preventivë.
Nga veprimi i deritanishëm në lëndët nga fusha e procedurës policore, dalin vlerësimet
dhe konstatimet se nga ana e disa sektorëve dhe shërbimeve të Ministrisë së Punëve të
Brendshme dhe nga vetë Ministria, si tërësi, në masë të madhe nuk janë respektuar kërkesat
dhe vendimet e Avokatit të Popullit. Shkaqet duhet kërkuar te diapazoni i edukimit dhe
informimit të pamjaftueshëm pjesëtarëve të Ministrisë për pozitën dhe kompetencat e
Avokatit të Popullit dhe kështu deri te injorimi me vetëdije i institucionit nga ana e personave
drejtues të kësaj Ministrie.
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Për tejkalimin e këtyre gjendjeve, Avokati i Popullit has në përkrahje dhe ndihmë të
gjerë nga ana e organizatave dhe përfaqësive ndërkombëtare në Republikë. Veçanërisht duhet
të theksohet bashkëpunimi i deritanishëm me misionet e OSBE-së – Misioni në Shkup,
ICITAP dhe PROKSIMA, në fushën e mbrojtjes të të drejtave gjatë procedurave policore dhe
edukimit të nëpunësve policorë rreth punës dhe rolit të Avokatit të Popullit.
Duhet të nënvizohet edhe pjesëmarrja e zyrës së Avokatit të Popullit në projektet e
organizatave ndërkombëtare rreth implementimit të Kodeksit të etikës policore dhe rreth
reformave që pritet të realizohen në policinë maqedonase, e që për Ministrinë e Punëve të
Brendshme të Republikës së Maqedonisë janë me prioritet. Zyra e Avokatit të Popullit, është
e përfaqësuar në mënyrë përkatëse dhe merr pjesë në mënyrë aktive në Grupin për punë dhe
këshillëdhënie për përparimin e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme,
organizatave joqeveritare dhe Avokatit të Popullit, përkatësisht grupit të ashtuquajtur MINOP,
që është nën patronazhin e zyrës së Komisarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të
Bashkuara në Shkup.
Nga gjendjet e lartpërmendura, rezulton konstatimi se të punësuarit në Ministrinë e
Punëve të Brendshme, në masë të pamjaftueshme i respektojnë të drejtat e garantuara
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve. Për tejkalimin e situatave të këtilla, Avokati i Popullit
rekomandon:
• Ministria e Punëve të Brendshme, për të qenë në shërbim të qytetarëve,
domosdo duhet të lirohet nga disa funksione joesenciale;
• Me ligj të rregullohet çështja e përdorimit të armëve dhe mjeteve tjera të
dhunës;
• Në mënyrë konsekuente të respektohen rregullat në procedurën e thirrjes,
mbajtjes, arrestimit dhe heqjes së lirisë në procedurën policore;
• Të përforcohen dhe deri në fund të zbatohen instrumentet për përcaktimin e
përgjegjësisë së nëpunësve policorë, për të cilët do të konstatohet se i shkelin
liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit;
• Në kontinuitet të vihet dhe aplikohet edukimi dhe përsosja profesionale,
sidomos në radhët e pjesëtarëve me uniformë të policisë, të cilët kanë
autorizime për përdorimin e mjeteve të dhunës dhe armëve të zjarrit;
• Të zhvillohen projekte për bashkëpunim të policisë me banorët lokal;
• Të ndërmerren masa për zbatim efikas dhe me kohë të procedurave
administrative, në të cilat qytetarët i realizojnë të drejtat e tyre lidhur me
statusin e tyre civil;
• Të miratohet akt nënligjor për aplikimin e dispozitave të Ligjit për shtetësi të
Republikës së Maqedonisë;
• Komisioni i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kompetent për
përcaktimin e kushtin-zotërim i gjuhës maqedonase, ndaj personave më të
moshuar, të jetë më tolerant;
• Në mënyrë konsekuente të respektohet Ligji për paraqitje të vendbanimit dhe
qëndrimit nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga aspekti i së
drejtës së garantuar kushtetuese, që qytetari në mënyrë të mëvetësishme ta
zgjedhë vendin për banim;
• Ministri i Punëve të Brendshme, pranë të gjitha njësive organizative të
Ministrisë së Punëve të Brendshme, të dërgojë urdhëresë me shkrim për
bashkëpunim me Avokatin e Popullit, ashtu siç është e paraparë me Ligjin e
Avokatit të Popullit.
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3.3. Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve
nga fusha e jurisprudencës
Njëra nga fushat, që paraqet sferë të veprimit, realizimit të funksionit dhe
kompetencave ligjore të Avokatit të Popullit, është fusha e jurisprudencës, në të cilën
përpunohen parashtresat e paraqitura të qytetarëve lidhur me rastet e veprimeve apo
mosveprimeve nga ana e mbartësve të së drejtës së funksionit të jurisprudencës apo të
administratës së organeve të jurisprudencës. Më konkretisht, ato janë parashtresa që para së
gjithash kanë të bëjnë me organet gjyqësore, por edhe me punën e Prokurorisë Publike, si
organ i veçantë shtetëror për ndjekje të kryerësve të veprave penale, shërbimit të noterialit,
avokaturës, avokaturës publike, si shërbim i Qeverisë për mbrojtjen e interesave pronësore të
Republikës së Maqedonisë si dhe entet ndëshkimore-përmirësuese dhe edukativepërmirësuese.

3.3.1. Gjyqësia
Për dallim nga periudha e mëparshme, me autorizimet ligjore me të cilat parashihet
mundësia për ndërmarrje të veprimeve dhe masave për mbrojtje nga prolongimi i
paarsyeshëm i procedurave gjyqësore apo kryerjes së papërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme
të punëve nga ana e shërbimeve gjyqësore, Avokati i Popullit, pa i shkelur parimet e
pavarësisë dhe mëvetësisë së pushtetit gjyqësor, kur bëhet fjalë për kohëzgjatje të procedurave
gjyqësore dhe funksionim të drejtë të administratës gjyqësore, ta jep kontributin e tij në
përmirësimin e gjendjes në fushën e gjyqësisë.
Mbi bazë të kompetencave të këtilla, Avokati i Popullit komunikimin me gjyqet për
kontroll të të dhënave në parashtresa e bën në formë të shkruar, por në raste të caktuara, kur
vlerëson se kontrollimi i të dhënave mund të bëhet shpejtë dhe në mënyrë më efikase, Avokati
i Popullit këtë e bën me paraqitje telefonike dhe mbi bazë të këqyrjes së drejtpërdrejt të
shkresave gjyqësore.
Gjatë vitit të kaluar, në zyrën e Avokatit të Popullit, numri më i madh i parashtresave
të regjistruara kanë qenë nga fusha e gjyqësisë. Shumica e tyre kishin të bënin me çështje që
nuk janë në kompetenca të Avokatit të Popullit, por të instancave më të larta gjyqësore.
Megjithatë, një numër i konsiderueshëm kishin të bënin edhe me prolongimin e procedurave
gjyqësore, për çka Avokati i Popullit, shfrytëzonte autorizimet e Ligjit. Rezultatet e veprimit e
konfirmuan atë që vite me radhë është një fakt i pamohueshëm, fakt të cilin e njohin mirë jo
vetëm palët në procedim dhe Avokati i Popullit, por edhe faktorët relevantë të vetë gjyqësisë,
të pushtetit ekzekutiv dhe ligjvënës, e ajo është se gjyqësia maqedonase është, joazhure dhe se
qytetarët dhe subjektet e tjera, në të shumtën e rasteve me vështirësi i realizojnë të drejtat e
tyre, ndërsa ndonjëherë duket se drejtësia është krejt e paarritshme.
Ndonëse gjatë viteve të fundit janë bërë ndryshime në rregullat ligjore, sidomos në
pjesën e procedurave gjyqësore, parimi gjykim brenda afatit të arsyeshëm i pranuar përmes
tyre në parimin efikasitet i procedurës nuk i jep rezultatet e pritura. Meqenëse këto nuk janë
konstatime vetëm të Avokatit të Popullit, shtrohet pyetja se ndryshimet e bëra a janë të
mirëfillta dhe a vetëm dispozitat ligjore janë shkaku për procedura të gjata, apo ndikim të
madh për gjendje të këtillë ka edhe momenti subjektiv. Nëse si shembull marrim rastin sipas
lëndës të Gjykatës themelore Shkup-2 Shkup, K. nr. 796/98, ku aktgjykimi i shkallës së parë
është marrë në vitin 1999, i njëjti është prishur nga ana e Gjykatës së Apelit në Shkup dhe
lënda është kthyer për rishqyrtim në gjykatën e shkallës së parë në dhjetor të vitit 2000, që
atëherë e deri më sot, për këtë lënde nuk është caktuar seancë. Nëse kemi parasysh faktin se
edhe prokurori publik, si palë në procedurë, fare nuk është interesuar për vazhdimin e
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procedurës, ndërsa i akuzuari është individ me dosje krimineli, atëherë shtrohet pyetja se a
vetëm faktorët objektiv janë shkaktarë për kohëzgjatjen e procedurave gjyqësore apo edhe
elementi subjektiv ka ndikim të madh. Imponohet edhe pyetja se a kanë të gjithë qytetarët
qasje të njëjtë deri te drejtësia dhe se a s’është i arsyeshëm dyshimi për ekzistimin e
korrupsionit, shpesh të përmendur në gjyqësi, ndaj të cilit mbartësit e funksioneve gjyqësore
janë shumë të ndjeshëm.
Përderisa ekzistojnë dukuri të këtilla si ky rast dhe derisa në shumë segmente të bëhen
ndryshime rrënjësore me qëllim të tejkalimit të të njëjtave, nuk do të mund të flitet për kthim
të besimit të humbur në gjyqësi.
Strategjia për reforma në sistemin e jurisprudencës dhe plani aksionar për zbatimin e
tij është domosdoshmëri që sa më shpejtë duhet të implementohet që të ndërtohet sistem
efikas dhe funksional i jurisprudencës i bazuar mbi standarde juridike evropiane edhe atë jo
për shkak të dëshirës për antarsim në integrimet evroatlantike, por para së gjithash për shkak
të detyrimeve që qytetarëve të Republikës së Maqedonisë t’u sigurohet siguri juridike, që
është vlerë thelbësore e rregullimit kushtetues dhe ata ta ndiejnë se jetojnë në shoqëri në të
cilën sundon e drejta dhe funksionon shteti juridik.
Konstatimet e theksuara bazohen mbi konkluzionet e dala nga puna në lëndë dhe nga
përshtypja e përgjithshme që në opinion është prezente për situatën në fushën e gjyqësisë.
Avokati i Popullit i vlerëson përpjekjet e ndërmarra për tejkalimin e problemeve dhe në emër
të qytetarëve të insistojë për reforma thelbësore në sistemin gjyqësor në drejtim të:
mbindërtimit të rregullave ligjore, veçanërisht në pjesën e legjislaturës procedurale,
përmirësimit të organizimit të brendshëm të gjykatave dhe pajisjes teknike të tyre dhe në
aspekt të zgjedhjes dhe shkarkimit të mbartësve të funksionit gjyqësor, për shkak të
pavarësimit të plotë nga pushteti ligjvënës dhe ekzekutiv, nevojës për edukim të përhershëm
të kuadrit gjyqësor dhe personelit ndihmës, ngritjes së shëmbëlltyrës morale të gjyqtarit dhe të
punonjësve tjerë gjyqësorë dhe gjithsesi të përmirësimit të gjendjes materiale të mbartësve të
funksioneve gjyqësore, që gjithashtu është element i rëndësishëm për vetëdije dhe ndërgjegje
dhe sjelljes jokorruptuese.

3.3.2. Prokuroria Publike
Funksionimi i drejtë i organizatës së Prokurorisë Publike, si segment i sistemit të
jurisprudencës , në kuptimin më të gjerë të fjalës, gjithashtu është i një rëndësie të veçantë në
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve dhe është organizatë e cila ka
kontribut të madh për sigurinë e tyre juridike.
Ndonëse, pranë Avokatit të Popullit, gjatë vitit për të cilin raportojmë, në llogari të
funksionimit të saj është regjistruar një numër tejet i vogël i parashtresave, megjithatë ajo që
është parashtruar si problem në fushën e gjyqësisë, sidoqoftë ka të bëjë edhe me prokurorinë
publike. Së këtejmi, edhe për këtë organ kanë të bëjnë vërejtjet për koshiencë dhe
profesionalizëm të pamjaftueshëm gjatë procedurave sipas lëndëve që manifestohet me
përcjellje të pamjaftueshme të rrjedhës së procedurës, duke llogaritur nga pranimi i
kallëzimeve penale e deri te nxjerrja e aktgjykimit të plotfuqishëm nga ana e gjykatës, që
kontribuon për prolongimin e procesit para prokurorit publik dhe ndonjëherë edhe deri te
parashkrimi i ndjekjes penale.
Avokati i Popullit, shpreson se masat dhe përpjekjet shoqërore që ndërmerren për
përmirësimin e gjendjes në gjyqësi do të kontribuojnë edhe në përmirësimin e gjendjes në
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organizatën e Prokurorisë Publike, e cila paraqet vetëm një pjesë të sistemit të pushtetit ku
qytetarët kërkojnë zgjidhjen e kontesteve të marrëdhënieve shoqërore.

3.3.3.Avokatura publike, avokatura dhe noteriali
Avokatura publike, avokatura dhe noteriali, si shërbime të veçanta ku qytetarët
gjithashtu i realizojnë interesat dhe të drejtat e tyre, gjatë vitit të kaluar, fare nuk u vunë në
shënjestër si shkelës të të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore. Arsyeja për këtë sigurisht se
nuk rezulton nga fakti se nga ana e tyre nuk është bërë asnjë shkelje e të drejtave të qytetarëve
apo se ata funksionojnë në mënyrë të përkryer, por mbase nga fakti se avokatura publike
megjithatë paraqet shërbim, që para së gjithashtu i mbron interesat pronësore të Republikës së
Maqedonisë, avokatura mbron interesat juridike të qytetarëve dhe subjekteve juridike, ndërsa
noteriali zgjidhë çështjet jokontestuese dhe se lidhja ndërmjet qytetarëve dhe njërit nga këto
shërbime ka karakter më tjetër sesa lidhja e tyre me gjykatat dhe prokurorinë publike.
Shkaku tjetër që ndikon që në adresë të këtyre shërbimeve të mos regjistrohen
parashtresa, mund të jetë edhe informimi i pamjaftueshëm i qytetarëve se, edhe në rastet kur
të drejtat e tyre cenohen nga këto shërbime, për ndihmë mund të drejtohen te Avokati i
Popullit, që bën me dije nevojën që gjatë periudhës së ardhshme Avokati i Popullit të
përkujdeset më tepër për edukimin e tyre.

3.3.4. Entet ndëshkimore-përmirësuese dhe
edukuese-përmirësuese
Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve, të cilëve mbi bazë të vendimit gjyqësor, u është
kufizuar e drejta e lëvizjes së lirë, është një nga fushat më të ndjeshme që i takon sferës së
kompetencave të funksionimit të Avokatit të Popullit. Për shkak të kufizimit të lëvizjes së lirë,
krejtësisht e pritur është që personat në paraburgim dhe të dënuar, të përballen me problemin
e komunikimit me botën e jashtme, sidomos me institucionet e sistemit, para të cilëve në
kushte kur të njëjtat nuk u janë kufizuar apo hequr me vendim gjyqësor të plotfuqishëm,
mund t’i realizojnë disa të drejta dhe interesa të tyre.
Problemet e këtilla në komunikimin me Avokatin e Popullit janë tejkaluar me Ligjin
e ri për Avokatin e Popullit, i cili në nenin 31 parasheh detyrim dhe të drejtë të Avokatit të
Popullit për ta përcjellë gjendjet për sa i përket respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave
kushtetuese dhe ligjore të të arrestuarve, paraburgosurve dhe personave që vuajnë dënimin
me burg ose ndaj atyre që janë ndërmarrë masa edukative-përmirësuese në entet ndëshkimorepërmirësuese apo edukativo-përmirësuese. Autorizimet dhe detyrimet e këtilla, Avokati i
Popullit mund t’i kryejë në çdo kohë, pa paralajmërim apo leje paraprake dhe me të
arrestuarit, paraburgosurit apo personat e burgosur të zhvillojë bisedë pa prezencën e personit
zyrtar. Ligji, gjithashtu garanton fshehtësinë e komunikimit me shkrim të Avokatit të Popullit
me personat e paraburgosur dhe të burgosur, përkatësisht ky komunikim nuk i nënshtrohet
censurës.
Pas hyrjes në fuqi të Ligjit, në praktikë kanë ekzistuar disa mosmarrëveshje në
drejtim të autorizimeve të reja të Avokatit të Popullit por, mund të thuhet se pas një viti, ato
tanimë janë tejkaluar dhe se Avokati i Popullit gjatë realizimit të funksionit më nuk has në
pengesa. Kështu, kësaj kategorie të qytetarëve u garantohet që më me lehtësi dhe më lirshëm
të drejtohen deri te ai, në rastet kur konsiderojnë se janë cenuar të drejtat dhe liritë e tyre, nga
ana e personave zyrtarë të institucionit ku janë vendosur me vendim të gjykatës kompetente.
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Gjatë vitit për të cilin raportohet, Avokati i Popullit më tepër vizita ka bërë në entet
më të madh Ndëshkimor-përmirësues “Idrizovo”-Shkup, në të cilin thuaja se përherë
qëndrojnë rreth 1000 persona të dënuar dhe në Burgun “Skopje”- Shkup, ku janë vendosur
persona me dënime më të shkurtra kohore, persona në paraburgim dhe ku akoma funksionon
Shtëpia edukuese-përmirësuese “Tetovo” në Tetovë.
Qëllimi i vizitave të këtyre institucioneve ka qenë mbikëqyrja e kushteve, në të cilat
të paraburgosurit dhe të burgosurit vuajnë masat e paraburgimit apo dënimet me burg edhe
atë: sa i përket vendosjes, mbrojtjes shëndetësore, ndihmës juridike që institucioni është i
detyruar t’ua ofrojë, mundësive për mbajtjen e higjienës personale dhe kolektive, sigurimit të
veshmbathjeve, kushteve dhe mundësive për rekreacion, angazhimit në punë, cilësisë së
ushqimit, edukimit dhe të shihet se pas vuajtjes së dënimit, procesi i risocializimit a mundëson
aftësimin e tyre dhe përfshirjen në shoqëri me mundësi më të mira për jetë të mëvetësishme,
në përputhje me ligjin.
Përshtypje e përgjithshme është se shoqëria maqedonase në sistemin ndëshkimor nuk
ka krijuar kushte për risocializim të mirëfilltë të personave të gjykuar, ndërsa vuajta e dënimit
përjetohet vetëm si hakmarrje e shtetit ndaj atyre që i kanë shkelur normat ligjore. Edhe
përkundër faktit se në disa segmente në Entin ndëshkimor-përmirësues “Idrizovo”, me
riparimet dhe adaptimet e bëra, kushtet paksa janë përmirësuar sa i përket vendosjes, një gjë të
tillë nuk mund të thuhet për Burgun “Skopje”-Shkup, ku para së gjithash ka stërngarkesë të
kapacitetit, me të cilin ky ent disponon.
Në pjesën e repartit të mbyllur të ent Ndëshkimor-përmirësues “Idrizovo”-Shkup dhe
në Burgun “Skopje”-Shkup, pa marrë parasysh qëndrimin e personave të paraburgosur dhe të
dënuar, më se i qartë është niveli i ulët i higjienës kolektive dhe individuale, standardi i ulët i
vendosjes si edhe ngrohja e pamjaftueshme e lokaleve gjatë stinës së dimrit. Gjithashtu,
personave të paraburgosur dhe të dënuar, u janë krijuar standarde dhe të drejta minimale për
sa i përket lëvizjes në hapësirë dhe ushqimit, ndonëse e njëjta bëhet sipas kritereve të
përcaktuara. Është shënuar edhe mbrojtje joadekuate shëndetësore, mungesë e edukimit të
mirëfilltë po edhe shfrytëzimit restriktiv i të mirave të parapara me Ligjin për ekzekutimin e
sanksioneve edhe atëherë kur ka kushte dhe mundësi për një gjë të tillë.
Gjatë bisedave të drejtpërdrejta të Avokatit të Popullit me personat e dënuar, të
realizuara sipas kërkesës së tyre me shkrim apo me thirrje telefonike, shpesh herë është
konstatuar se nuk u mundësohet ndihma e nevojshme juridike, se shërbimi riedukues sikur
fare nuk funksionon dhe se qarkullimi i narkotikëve është problem, me të cilin enti
Ndëshkimor-përmirësues “Idrizovo”, vështirë ia del në krye. Kushtet e këtilla, në të cilat
personat e paraburgosur dhe të dënuar e mbajnë masën e paraburgimin dhe e vuajnë dënimin,
për Avokatin e Popullit paraqesin një nga shkaqet që ndonjëherë ata vetë të vënë dorë mbi atë
është më e çmuar-jeta vetjake.
E gjithë kjo, bën me dije se në sistemin ndëshkimor të Republikës së Maqedonisë, e
cila për momentin mbështetet në Ligjin e ekzekutimit të sanksioneve të vitit 1997, nevojiten
ndryshime rrënjësore.
Avokati i Popullit, në mënyrë që të sigurohet sundim i së drejtës si kusht për
funksionimin e shtetit juridik dhe me këtë realizimin e të drejtave dhe lirive elementare të
njeriut dhe realizimin e funksioneve të ekonomisë së tregut, konsideron se nevojiten
ndryshime rrënjësore të domosdoshme në sistemin e përgjithshëm të jurisprudencës duke
nisur nga sistemi gjyqësor përmes reformave në prokurorinë publike, avokaturë, noterial,
avokaturën publike dhe deri te reformat e institucioneve ndëshkuese, të cilat para së gjithash
duhet të përfshijnë:
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Ndryshime në rregullimin organizativ dhe kompetencave të gjykatave, reforma
në ligjet materiale dhe procedurale dhe harmonizimin e tyre me atë evropian, me
çka organet gjyqësore do të shkarkoheshin nga lëndët me rëndësi më të vogël,
zgjidhje të detyrueshme të lëndëve nga fusha të ndryshme në procedurën e
adhezimit, depenalizimi e disa veprave penale kundër nderit dhe autoritetit,
ekipimin kadrovik në përputhje me vëllimin e punës dhe instalimin e teknologjisë
informatike, me çka do të krijoheshin parakushte reale që subjekteve të drejtësisë
t’u sigurohet siguri më e madhe juridike dhe qasje më të shpejtë deri te drejtësia;
Përforcimin e mëvetësisë dhe pavarësisë, së mbartësve të funksionit të gjyqtarëve
dhe prokurorëve, përmes ndryshimeve të procedurave për zgjedhje dhe shkarkim,
financim dhe shpërblim;
Inkorporim në kontinuitet të sistemit të edukimit të mbartësve të profesionit
juridik, sidomos në gjykata dhe prokurori publike, si edhe edukimit të
përhershëm të personelit administrativ;
Ngritjen e etikës dhe moralit te personeli i jurisprudencës dhe luftën pa
kompromis kundër dukurisë së korrupsionit në të gjitha segmentet e sistemit të
jurisprudencës;
Ndërmarrjen e masave urgjente për vazhdimin e riparimit, përmirësimit dhe
përgatitjes së ENP “Idrizovo”, Burgut “Skopje” dhe enteve të tjera ndëshkimorepërmirësuese, me qëllim të përmirësimit të kushteve të jetës të personave në
paraburgim dhe të dënuar;
Përmirësimin e higjienës, cilësisë së ushqimit dhe ngrohjes së lokaleve të enteve
edukative-përmirësuese, mundësim i qëndrimin në ajër të pastër, rekreacion dhe
shfrytëzim të të mirave në pajtim me Ligjin;
Përmirësim i ekipimit kadrovik nëpër këto ente, me qëllim që personave në
paraburgim dhe të dënuar t’u sigurohet mbrojtje më adekuate shëndetësore dhe
njëherazi edhe përmirësim i cilësisë së procesit riedukues, me qëllim që
personave të dënuar t’u mundësohet që pas vuajtjes së dënimit me sukses të
adaptohen në shoqëri;
Formimin e organeve dhe mekanizmave kontrolluese, të cilat do t’i përjashtonin
mundësitë e paraqitjes së dukurisë së torturës, sjelljes jonjerzore dhe johumane
ndaj personave në paraburgim dhe të dënuar;
Ndryshime në legjislacionin ndëshkimor, me qëllim të krijimit të kushteve për
aplikim të sistemit të zbatimit të masave alternative dhe sistemit të lirimit me
kusht në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe
Sigurimit të premisave për operacionalizimin e parimit kushtetues për përfaqësim
të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në entet ndëshkimorepërmirësuese, gjyqet, prokuroria publike dhe shërbimet tjera në suaza të sistemit
të jurisprudencës.

3.4. Mbrojtja e të drejtave nga fusha e
marrëdhënieve pronësore-juridike
Fusha pronësore-juridike, e cila para së gjithash i përfshinë marrëdhëniet e pronësisë
juridike në shtet, si bazë e çdo sistemi ekonomik, është parakusht për themelimin e shtetit
juridik dhe ekonomisë së tregut. Pikërisht për këtë, synimi kryesor i Avokatit të Popullit edhe
gjatë kësaj periudhe raportuese, ishte që veprimet dhe masat të cilat i ndërmori para organeve
të administratës shtetërore dhe organeve e organizatave të tjera, që kanë autorizime publike, të
jenë në dobi të kryerjes më me efikasitet, në mënyrë racionale, funksionale dhe me kohë të
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punëve, për shkak të procedimit dhe vendimmarrjes objektive dhe krijimit të premisave për
sigurimin e të drejtave të qytetarëve.
Pronësia është kategori themelore ekonomike-juridike, formën e së cilës e përcakton
struktura e rregullimit shoqëror dhe jo rastësisht mbrojtja e saj juridike trajtohet si një nga
vlerat kyç të rregullimit kushtetues të Republikës së Maqedonisë.
Rëndësia e këtillë e pronësisë, në jetën e përditshme, sjellë deri te dukuria e shpeshtë e
marrëdhënieve kontestuese pronësore-juridike nga aspekti juridik dhe faktik ndërmjet
qytetarëve dhe shtetit, përkatësisht personave të tretë. Ky është shkaku kryesor që qytetarët të
ngritin procedurë me qëllim të mbrojtjes të së drejtës nga fusha e marrëdhënieve pronësorejuridike dhe më së shumti në procedurat për:
- denacionalizim-kthimi në pronësi i pasurisë së nacionalizuar;
- sigurimin e të drejtave të truallin ndërtimor, veçanërisht procedura për
transformimin e së drejtës për shfrytëzim të truallit ndërtimor në të drejtë pronësie;
- regjistrimi i së drejtës në pronësi në patundshmëritë dhe mbi të drejtat tjera reale
të patundshmërive në kadastrën e patundshmërive, si edhe në librat ku bëhen ndryshimet e
shfrytëzuesve të tokës, kadastrës së tokës dhe
- eksproprijimi në pronësi dhe të drejtave që dalin nga ai në tokë, ndërtesa dhe
objekte tjera, për shkak të ndërtimit të objekteve dhe kryerjes së punëve tjera dhe përcaktimit
të interesit publik si dhe përcaktimit të kompensimit të drejtë për patundshmërinë e
eksproprijuar.
Ministria për Financa, e cila sipas ligjit është organ për denacionalizim dhe komisionet
për decentralizim të formuara nga ajo, Drejtoria për çështje pronësore-juridike me njësitë e
veta organizative, si organ në përbërje të Ministrisë së Financave, Enti Shtetëror për çështje
gjeodezie me seksionet për matje dhe kadastër dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, me
njësitë e veta organizative, së bashku me komisionet përkatëse për zgjidhjen e çështjeve
administrative në shkallë të dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, janë organe
kompetente që e udhëheqin procedurën në kontekst të kërkesës së qytetarëve nga fusha e
marrëdhënieve pronësore-juridike dhe para të cilave me kompetencë vepron edhe Avokati i
Popullit.
Vlerësimi i përgjithshëm lidhur me gjendjen në këtë fushë është se akoma nuk është
arritur qëllimi i deklaruar me Kushtetutë për pronën private, si bazë e sistemit shoqërorekonomik, sepse procesi i privatizimit të pronësisë shoqërore përkatësisht pronësisë shtetërore
në Republikën e Maqedonisë në më tepër segmente ende është në rrjedhë e sipër, siç është
denacionalizimi i pronësisë së mëhershme, ndërsa çështja për privatizim të truallit ndërtimor,
përkatësisht pushimi i kategorisë për të drejtë shfrytëzimi të truallit ndërtimor, si trashëgimi
nga sistemi i mëparshëm shoqëroro-politik, të cilën Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë,
Ligji për pronësi dhe të drejta tjera reale si edhe Ligji për truall ndërtimor, nuk e parashikojnë,
ende është në fillim. Së këndejmi, kuptohet se shkaku kryesorë për ngadalësimin e dinamikës
së privatizimit të procesit të lartpërmendur, nuk del nga mosekzistimi i interesit të subjekteve
për t’u bërë pronar të pasurisë, por ose për shkak të mosekzistimit, e në numër më të madh të
rasteve, për shkak të mosaplikimit të rregullave ligjore, që së bashku sjellin deri te
mosrespektimi dhe shkelja e përhershme e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve,
përkatësisht deri te realizimi i vështirë i tyre.
Duke u nisur nga kjo, Avokati i Popullit nga puna me këto lëndë konstaton se:
- procedurat lidhur me kërkesat e qytetarëve dhe personave të tjerë nuk kryhen në
mënyrë të ndërgjegjshme, të thjeshtë dhe efikase;
- ekziston tendencë për pengimin e realizimit të të drejtave dhe interesave të
qytetarëve;
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- gjatë kryerjes së detyrave zyrtare dhe gjatë marrjes së vendimeve, organet dhe
organizatat udhëhiqen nga vlerësime të gabuara, të paarsyeshme apo të pakuptimta nga ajo që
quhet gjendje faktike;
- gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, nuk sigurohet trajtim i barabartë i qytetarëve;
- nuk ekziston sinkronizim në punën e organeve shtetërore dhe organeve e
organizatave që kanë autorizime publike;
- shpesh herë Avokatit të Popullit, organet kompetente nuk ia ofrojnë sqarimet,
informatat dhe provat që ai i kërkon, nuk e njoftojnë me masat e ndërmarra për zbatimin e
kërkesave, propozimeve, mendimeve, rekomandimeve, e as nuk ia paraqesin vendimet e
marra.
Përndryshe, në këtë periudhë raportuese, pjesa më e madhe e parashtresave të
parashtruara kanë të bëjnë me realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në procesin
e denacionalizimit, përkatësisht të procedurave për kthimin e pasurisë dhe llojit të kushteve
dhe procedurës së dhënies së kompensimit për pasurinë e marrë në dobi të shtetit. Prandaj,
konstatim i pamohueshëm është se kjo procedurë zgjatet pa arsye e që krijon ndjenjë të
dyshimit për qëllimin e mirëfilltë të shtetit për realizimin e plotë të procesit të
denacionalizimit në afatin e paraparë prej gjashtë vjetësh.
Përkatësisht, duke vepruar mbi parashtresat e paraqitura, përmbajtja e të cilave është e
drejta e realizimit të denacionalizimit, përshtypje e përgjithshme është se organi për
denacionalizim, si në procedurën e shkallës së parë ashtu edhe në procedurën pas ankesave të
paraqitura, aspak nuk e respekton afatin për sjellja e vendimit sipas kërkesave të lëndëve,
përkatësisht ankesave, e që gjithsesi sjellë deri te pasoja të paparashikuara të dëmshme,
përkatësisht tek humbja e besimit te qytetarët-pronar të mëparshëm apo trashëgimtarët e tyre,
se shteti më në fund do ta shmang padrejtësinë historike që u është shkaktuar.
Gjithashtu, për rastet kur është nxjerrë akti administrativ i plotëfuqishëm dhe
përmaruese me të cilin kërkesa e paraqitur e qytetarëve për kthimin e pasurisë së patundshme
të nacionalizuar është marrë parasysh me pretekste të shumta, u është ikur detyrimeve për
ndërmarrjen e veprimeve për realizimin e kërkesës dhe dorëzimit në zotërim të drejtpërdrejt të
pronarëve të mëhershëm, përkatësisht trashëgimtarëve të tyre juridik. Gjatë kësaj, fare nuk
respektohen rregullat e procedurës dhe së fundi, nëse organi ka konsideruar se realizimi do të
bëjë dëm të pa kompensuar për personat e tretë apo për shtetin, është e nevojshme të sillet akt
administrativ, me të cilin përkohësisht do të prolongohet përmbarimi dhe kështu do të
sigurohet edhe shfrytëzimi i së drejtës së garantuar me Kushtetutë për ankesë.
Kjo ka të bëjë edhe me aktvendimet e plotëfuqishme, me të cilat është përcaktuar se
jepet kompensim i llojit të njëjtë me pasurinë e marrë, kompensimi do të përcaktohet me
aktvendim suplementar, me ç’rast pothuaj se nuk ka rast për të cilin Avokati i Popullit nuk ka
vepruar ndërsa, organi për denacionalizim të ketë vepruar në këtë drejtim. Bëhen cenime të
rregullave gjatë procedurave të marrjes së aktvendimeve të shkallës së parë dhe shkallës së
dytë, sepse faktet verifikohen në mënyrë jo të plotë dhe të gabuar dhe në mënyrë të gabuar
aplikohet e drejta materiale ndërsa si ilustrim të këtyre veprimeve po theksojnë si vijon:
- kërkesat për denacionalizim refuzohen si të pabaza, vetëm nga shkaku se
parashtruesit e parashtresave, në kërkesat e tyre për denacionalizim nuk kanë ofruar prova për
pronësi, e as akt për marrjen e së njëjtës;
- si provë e vetme nuk pranohen vërtetimet, dhe dokumentet tjera, për faktet me të
cilat mbahet evidenca zyrtare, të lëshuara në përputhje me të dhënat e evidencës zyrtare, të
cilat kanë rëndësinë e dokumentit publik;
- gjatë procedurës fare nuk ndërmerren veprime nëse akti për marrjen e pasurisë dhe
provat për pronësi, kërkuesi nuk mund t’i bashkëngjitë edhe përkundër asaj se organi për
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denacionalizim detyrohet t’i sigurojë, sipas detyrës zyrtare, nëse ato gjenden te shfrytëzuesi i
tanishëm apo te ndonjë organ tjetër, përkatësisht organizatë;
- kërkesat për denacionalizim refuzohen me arsyetim se lëndë e denacionalizimit
nuk mund të jetë pasuria e marrë për të cilën është paguar, përkatësisht është dhënë
kompensim, gjatë së cilës organi administrativ i shkallës së parë vetëm konstaton se për
pasurinë e marrë – lëndë e denacionalizimit, pronarit të mëparshëm i është përcaktuar
kompensimi, por pa hyrë në verifikime plotësuese të faktit se në ndërkohë a i është paguar
kompensimi i përcaktuar.
Për gjithë këtë, përkrah ekzistimit të shkaqeve subjektive te nëpunësit shtetërorë, të
cilët veprojnë sipas kërkesave të paraqitura, gjithsesi kontribuon edhe ekzistimi i faktorit
objektiv, e ky është ekipimi i pa mjaftuar i seksionit për çështje pronësore- juridike,
përkatësisht Drejtoria për çështje pronësore- juridike në përbërje të Ministrisë së Financave.
Te nëpunësit shtetëror, shumë shpesh gjatë procedurave vërehet edhe qasje selektive e
komisioneve për denacionalizim gjatë vendosjes sipas kërkesave të paraqitura, përkatësisht
procedurat për disa lëndë më të ndërlikuara zgjidhen shpejtë, ndërsa një numër i madh i
kërkesave mbeten të pazgjidhura më gjatë kohë, kështu që ka edhe raste që procedurat të
zgjasin edhe nga disa vjet. Gjithashtu, janë regjistruar raste të veprimeve të ndryshme për
kërkesa identike për denacionalizim, përkatësisht zbatim i ndryshëm i së drejtës materiale.
Kjo do të thotë se shpesh herë, nëpunësit shtetëror, të cilët veprojnë sipas kërkesave të
qytetarëve, detyrimet dhe autorizimet e tyre të punës i kryejnë në mënyrë të pandërgjegjshme,
joprofesionale, me papërgjegjësi, në mënyrë joefikase dhe njëanshëm, e me ç’rast imponohet
dyshimi për ekzistimin e korrupsionit.
Për sa i përket të drejtës mbi truallin ndërtimor, siç është e njohur, deri në vitin
1991, përkatësisht deri te miratimi i Ligjit për ndryshime të Ligjit për truallin ndërtimor,
trualli ndërtimor ka qenë në pronësi shoqërore, ndërsa me miratimin e Ligjit të cekur ajo kaloi
në pronësi shtetërore, me çka Republika e Maqedonisë u bë mbartëse e pronësisë së truallit
ndërtimor, kështu që u krijuan parakushte për privatizimin e saj sepse në pjesë më të madhe
ekziston e drejta e shfrytëzimit nga personat fizikë dhe juridikë, të cilën e kanë fituar në bazë
të respektimit të rregullave, me të cilat ka qenë e rregulluar prona shoqërore.
Gjatë vitit 2001 u miratua Ligji për truall ndërtimor, por edhe në këtë periudhë
raportuese, për një numër të madh të subjekteve edhe më tej mbeti i kufizuar zbatimi i
zgjidhjeve normative, që kanë të bëjnë me transformimin e të drejtës së shfrytëzimit të truallit
ndërtimor me të drejtë pronësie, duke pasur parasysh se shteti, përmes mbartësit të pushtetit
ligjvënës – Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ende nuk e ka mbushur zbrazëtirën
juridike të krijuar me Vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, me të
cilin një pjesë e dispozitave të Ligjit, si edhe të Dekretit për mënyrën dhe kushtet për
transformim të së drejtës për shfrytëzim të truallit ndërtimor, pronë e Republikës së
Maqedonisë me të drejtë pronësie ose të drejtë për qiradhënie afatgjate, janë shfuqizuar,
ndërmjet tjerash, me arsyetimin se me konceptin ligjor për transformim, vihet në pikëpyetje
siguria juridike e qytetarëve, si element i parimeve kushtetuese të sundimit të së drejtës dhe
parimit kushtetues për barazi të qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjit.
Por, në kontinuitet vazhdoi praktika e përfaqësuesve të Drejtorisë për çështje
pronësore-juridike të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, që
në mediat e shkruara, elektronike dhe mjetet e informimit publik, të publikojnë informata se
qytetarët, të cilët nuk do të paraqesin kërkesë për blerje të truallit ndërtimor në përputhje me
Dekretin për mënyrën dhe procedurën e tjetërsimit të truallit ndërtimor të ndërtuar, pronë e
Republikës së Maqedonisë, do ta humbin këtë të drejtë, ndërsa e njëjta do t’u transformohet
në të drejtë për qiramarrje afatgjate apo, do t’u shitet me kushtet e tregut.
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Në periudhën për të cilën raportohet, nuk u realizua deri në fund modeli i
transformimit të truallit ndërtimor, në mënyrë të qartë, precize, të kuptueshme dhe konsistente
dhe, meqë në këtë rast bëhet fjalë për njohjen dhe fitimin e të drejtave të qytetarëve (e drejta
në pronë) kushtet dhe procedura për fitim dhe realizim të tij mund të rregullohen vetëm me
ligj, e jo edhe me akte nënligjore, me të cilat mundet vetëm të përpunohen dhe precizohen
disa dispozita ligjore që janë në funksion të zbatimit të tyre. Së këtejmi, në korrelacion me
këtë që u tha, assesi nuk guxohet të nxirret konkluzion se me skadimin e afatit të aplikimit të
tij, qytetarët do ta humbin këtë të drejtë.
Sa u përket procedurave për regjistrimin e të drejtës për patundshmëri në
kadastrën e patundshmërive, përkatësisht truallit, edhe më tej mbetet konstatimi i përsëritur
disa herë se në kontinuitet të njëjtat po prolongohen, se ekziston sjellje joprofesionale nga ana
e të punësuarve dhe mosrespektim i skajshëm si dhe sjellje injorante ndaj ndërhyrjeve të
Avokatit të Popullit, sidomos nga ana e Sektorit për matje dhe kadastër në Shkup, me të cilin
kanë të bëjnë pothuajse të gjitha parashtresat e paraqitura.
Janë vërejtur raste kur aspak nuk është respektuar procedura e përcaktuar për
eksproprijim (shpronësim), përkatësisht vënies së të drejtës së zyrtarizmit dhe kufizohet e
drejta e garantuar kushtetuese në pronë dhe zotërim nga njëra anë dhe nga ana tjetër qytetarët
shumë vështirë i realizojnë të drejtat e tyre të pagesës të kompensimit të përcaktuar real për
pasurinë e eksproprijuar, madje edhe atëherë kur për të njëjtën posedojnë dokumente
përkatëse-marrëveshje apo vendime gjyqësore.
Duke u nisur nga gjendja e këtillë, me qëllim të zgjidhjes adekuate të dukurive të
lartpërmendura, si edhe për shkak të sigurimit të zbatimit konsekuent të procedurës së
përcaktuar, në kontekst të realizimit efikas të sigurimit dhe mbrojtjes së të drejtave të
qytetarëve në procesin e denacionalizimit, është dërguar informatë e veçantë pranë
funksionarit, i cili drejton me Ministrinë e Financave. Informatë e veçantë i është dërguar
edhe sekretarit të organit administrative të shkallës së dytë-Komisionit për zgjidhjen e
procedurës administrative në shkallë të dytë, mbi lëndët e fushës së matjes, kadastrës dhe
regjistrimit të të drejtave mbi patundshmëritë, duke pasur parasysh se gjatë periudhës së
kaluar për asnjë lëndë nuk është marrë përgjigje kthyese sa u përket veprimeve të ndërmarra
dhe vendimeve të miratuara sipas shkresave të parashtruara, përkatësisht ankesave të bëra nga
ana e qytetarëve, paraqitës të parashtresave.
Gjithashtu, për një numër jo aq të vogël të lëndëve, është njoftuar edhe drejtori i Entit
Shtetëror për Çështje Gjeodezike, veçanërisht rreth asaj që ka të bëjë me punën e Seksionit
për matje dhe kadastër në Shkup, prej ku rrallë herë merren të dhënat dhe informatat që
kërkohen.
E pakontestueshme është se gjatë përpjekjeve për të dhënë kontribut sa më të madh
për lehtësimin e realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit në
kontinuitet përpiqej të vendoste kontakte të rregullta dhe bashkëpunim më të ngushtë me
organet kompetente, në funksion të tejkalimit të problemeve të qytetarëve nga fusha e
marrëdhënieve pronësore-juridike. Duke pasur parasysh se nuk janë vënë kontakte të
drejtpërdrejta, Avokati i Popullit vë në pah disa probleme, siç janë:
- mefshtësi, burokraci e madhe dhe nivel i lart i subjektivitetit gjatë kryerjes së
procedurës administrative;
- jo profesionalizëm, ndërsa në disa raste mund të thuhet edhe mosnjohje e
rregullave nga fusha e marrëdhënieve pronësore-juridike nga më shumë nëpunës;
- sjellje jokooperative dhe joprofesionale ndaj subjekteve të përfshirë në procedurë,
me ç’rast janë shkaktuar pasoja të dëmshme për qytetarët-palë në procedurë;
- zbatim jo i njëjtë i rregullave.
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Në fund, me qëllim të tejkalimit të problemeve të lartpërmendura si dhe që të
mundësohet realizim më i shpejtë dhe më efikas i të drejtave të qytetarëve para organeve
kompetente, Avokati i Popullit organeve kompetente: Qeverisë së Republikës së Maqedonisë,
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe Entit Shtetëror për
Çështje Gjeodezie u rekomandon:
• Zbatim dhe respektim konsekuent të rregullave ligjore përkatëse;
• Veprim në kohë dhe efikas me rastin e kërkesave të paraqitura nga ana e
qytetarëve;
• Respektim i vendimeve gjyqësore të plotfuqishme, dokumenteve të hartuara
brenda rregullave të përcaktuara me ligj dhe vendimeve të organeve shtetërore;
• Përkrahje dhe respektim konsekuent i afateve të parapara me ligj;
• Ndërmarrje të aktiviteteve dhe masave për ngritjen e ndërgjegjes te nëpunësit
shtetërorë, sidomos të atyre që vendosin në mënyrë të drejtpërdrejt sipas
kërkesave të qytetarëve;
• Respektim i kërkesave, rekomandimeve dhe vërejtjeve të tjera të Avokatit të
Popullit, që me kohë të veprohet rreth kërkesave dhe vënie e bashkëpunimit më
të mirë me Avokatin e Popullit;
• Ndërmarrje e veprimeve për realizimin e marrëveshjeve të arritura për dhënien e
kompensimit përkatës për pasurinë e eksproprijuar ose për truallin ndërtimor të
marrë;
• Përforcim i mekanizmave ekzistues dhe gjetje të mekanizmave të rinj për shkak
të kontrollimit dhe përgjegjësisë më të madhe të nëpunësve shtetërorë, me qëllim
të eliminimit të mundësisë së paraqitjes së korrupsionit;
• Përforcim i kapaciteteve të personelit në komisionet për denacionalizim në
funksion të përshpejtimit të procedurave, si në shkallën e parë ashtu edhe në të
dytën.

3.5. Mbrojtja e të drejtave nga fusha e
urbanizmit dhe ndërtimtarisë
Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë nga fusha e
urbanizmit dhe ndërtimtarisë është njëra nga fushat më të rëndësishme që kanë qenë lëndë e
punës së Avokatit të Popullit, gjatë vitin për të cilin raportohet.
Qytetarëve, mbrojtja juridike u ofrohet në përputhje me kompetencat nga neni 2 i
Ligjit për Avokatin e Popullit dhe të drejtat dhe detyrimet, që nga njëra anë për ata dhe nga
ana tjetër për organet e administratës publike dalin nga Ligji për planifikim hapësinor dhe
urbanistik, Ligji për ndërtimin e objekteve investuese dhe të drejtat e detyrimet e parapara me
aktet nënligjore, të cilat në mënyrë më precize i rregullojnë disa çështje të rëndësishme të
fushës së urbanizmit dhe ndërtimtarisë.
Në këtë fushë të jetës shoqërore, qytetarët e realizojnë të drejtën e tyre elementare, të
drejtën për shtëpi vetjake, si parakusht elementar për jetën e njeriut dhe familjes së tij, si edhe
të drejta të tjera lidhur me jetën urbane, përkatësish të drejtën për të pasur rrugë përmes të
cilave do të ketë qasje deri në shtëpinë e tij, deri në objektin afarist, lëvizje të lirë dhe normale
dhe papengesë në infrastrukturën e komunikacionit etj.
Rregullat e deritanishme jopërkatëse ligjore, të shfrytëzuara për shpërdorime, gjatë
ndërtimit të objekteve nga ana e investitorëve, jo konsekuenca gjatë zbatimit të tyre nga ana
e organeve të inspektoratit dhe pamundësia e hartuesve të planeve urbanistike t’i përcjellin
nevojat e qytetarëve për lokale banimi dhe afariste, korrupsioni i disa individëve, të cilët në
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mënyrë aktive marrin pjesë gjatë procedurave për sjelljen e planeve urbanistike, të lejeve për
ndërtim dhe organet e inspektoratit, janë shkaktarët kryesorë për shkelje të shpeshtë të të
drejtave të qytetarëve në fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, për shkak të çrregullimit të të
drejtave të tyre pronësore dhe të drejtave tjera qytetare.
Raporti intern i gjyqeve dhe të inspektoratit për t’i mbrojtur të drejtat e qytetarëve të
prekur është arsyeja kryesore për t’iu drejtuar Avokatit të Popullit, si mekanizëm kontrollues
mbi punën e administratës publike.
Ndonëse, krahasuar me periudhën paraprake, është shënuar një zvogëlim i
parashtresave të paraqitura në këtë fushë, kjo megjithatë është rezultat i numrit të zvogëluar të
përgjithshëm të parashtresave të paraqitura pranë zyrës së Avokatit të Popullit, e jo i
përmirësimit të gjendjes në këtë sferë. Të dhënat me numra në pasqyrën e lëndëve të pranuara,
të zgjidhura dhe lëndët në procedurë, për periudhën për të cilën raportohet, japin një pasqyrë
më të plotë rreth asaj se në ç’masë janë cenuar të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve
në fushën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, cilat masa janë ndërmarrë nga ana e Avokatit të
Popullit për t’i eliminuar parregullsitë e konstatuara dhe cilat janë rezultatet e gjithë kësaj që
është bërë. Si rezultat i veprimeve të ndërmarra, vetëm në disa raste janë realizuar të drejtat e
paraqitësve të parashtresave, ndërsa në pjesën tjetër procedura është akoma në vijim, apo
Avokati i Popullit nuk ka marrë informatë kthyese e për këtë arsye me informata të veçanta i
ka njoftuar në mënyrë të drejtpërdrejt organet më të larta, Qeverinë dhe Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë dhe ka kërkuar të ndërmerren masa për tejkalimin e gjendjeve të
këtilla.
Numri më i madh i parashtresave kanë të bëjnë me problemet lidhur me prolongimin
e procedurave për lëshimin e lejeve për ndërtim dhe procedurat para komisionit qeveritar të
shkallës së dytë; pastaj për heqjen dorë të investitorëve gjatë ndërtimit të objekteve nga
dokumentacioni ndërtimor dhe mosndërmarrja e masave nga ana e inspektoratit të
ndërtimtarisë ose për lëshim të lejeve për ndërtim në kundërshtim me Ligjin për ndërtim të
objekteve investuese, Rregullores për norma dhe standarde për rregullimin e hapësirës dhe
Rregullores për ndërtim të objekteve investuese dhe Ligjit për pronësi dhe të drejta të tjera
reale; mospërmbushjen e akteve të plotfuqishme dhe akteve përfundimtare për rrënimin e
objekteve ndërtimore të ndërtuara në mënyrë të paligjshme; moszbatim i programeve për
ndërtim të rrugëve apo traseve për qasje nga ana e njësive të vetadministrimit lokal, si
edhe miratimi i planeve të hollësishme urbanistike, me të cilët mundësohet ndërtim i
objekteve ndërtimore në kundërshtim me nenin 4 të Ligjit për planifikim urbanistik hapësinor,
përkatësisht të objekteve që e shkelin të drejtën e jetës humane.
Në veprimin e Avokatit të Popullit, në vitin për të cilin raportohet, si edhe gjatë viteve
paraprake, nga ana e organeve në përbërje të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve,
veçanërisht gjatë procedurave të rrënimeve të ndërtimeve pa leje, është shënuar qasje
selektive. Shembull karakteristik gjatë vitit të kaluar, me të cilin mund të ilustrohet ky pohim
është rasti i aksionit për rrënimin e ndërtimeve pa leje që u realizua në Ohër dhe në qytete të
tjera të Maqedonisë, kur prioritet gjatë rrënimeve iu kushtua objekteve më të mëdha
ndërtimore në qendër të Ohrit dhe objekteve në bregun e liqenit, e për llogari të kësaj edhe pas
ndërhyrjes së Avokatit të Popullit, aksioni nuk u shfrytëzua për zbatimin e aktvendimeve për
rrënimin e ndërtimeve pa leje me vëllim më të vogël, por me data më të vjetra. Për këtë arsye
Avokati i Popullit fitoi përshtypje se me këtë aksion shteti qëndroi vetëm pas interesit publik
e jo edhe interesit individual të qytetarëve.
Gjatë funksionimit shumëvjeçar, Avokati i Popullit konstaton se inspektorati shtetëror
për urbanizëm dhe ndërtimtari i neglizhon dhe i injoron kërkesat për përmbarim të akteve
përfundimtare për rrënimin e ndërtimeve pa leje të datave më të vjetra, sepse për të njëjtat
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vazhdimisht jep përgjigje se aktet janë në programet për zbatim gjatë periudhës së ardhshme.
Përvoja dëshmon se deri te kjo nuk vjen fare, e me çka nga njëra anë devalvohet roli i këtij
institucioni dhe nga ana tjetër thellohet mosbesimi i qytetarëve në institucionet e sistemit.
Sjellja e këtillë injorante drejt institucionit, te Avokati i Popullit krijon grumbullim të lëndëve,
sepse një numër i madh i procedurave nuk mund të kryhen me çka pengohet puna,
përkatësisht realizimi i funksionit për të cilin ky institucion është themeluar me Kushtetutë
dhe Ligj. Edhe paligjmëritë e procedurave kontribuan që qytetarët të kërkojnë mbrojte
gjyqësore kundër akteve përfundimtare të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve para
Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, me çka rëndohet puna e këtij organi
gjyqësor. Për shkak të veprimeve të përmendura, gjatë komunikimit me Avokatin e Popullit,
kontribut negativ kanë edhe njësitë e vetadministrimit lokal dhe njësitë rajonale të Ministrisë
së Transportit dhe Lidhjeve në pjesën e realizimit të kompetencave të tyre. Kështu, jo rrallë
herë ndodhë që për shkak të mosrespektimit të rekomandimit të Avokatit të Popullit, të
evidentohet kontest administrativ e që përfundon me aktgjykim të Gjykatës Supreme të
Republikës së Maqedonisë, me të cilin aktgjykim konfirmohen qëndrimet e paraqitura të
Avokatit të Popullit.
Avokati i Popullit shpreson se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat sa më të
shkurtër do ta miratojë Ligjin për ndërtim dhe se me të do të krijohen kushte për rend më të
mirë në ndërtimin e objekteve investuese dhe kushte më të mira për jetë humane të qytetarëve.
Për shkak të përmirësimit të gjendjeve negative të konstatuara në fushën e urbanizmit
dhe ndërtimtarisë dhe realizimit të të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit konsideron se
është e nevojshme që:
• Organet pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe Komisioni i shkallës së
dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për zgjidhje të lëndëve nga fusha e
Transportit dhe Lidhjeve dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor, në mënyrë
konsekuente t’u përmbahen dhe t’i realizojnë rregullat ligjore, si nga aspekti i
afateve ashtu edhe nga aspekti i vendosjes;
• Inspektorati shtetëror për urbanizëm dhe ndërtimtari programin e vet të punës ta
bëjë më transparent për qytetarët, ndërsa përparësi gjatë përmbarimit të akteve
për rrënimin e objekteve të ndërtuara pa leje, t’u jap akteve me data më të vjetra,
me qëllim që gjatë përmbarimit të shmanget qasja selektive;
• Të rritet aktiviteti preventivë i Seksionit për punë inspektuese, në mënyrë që të
zvogëlohen aktivitetet e ndërtimit jolegal;
• Organet, të cilat drejtojnë me procedurën dhe që i nxjerrin planet urbanistike të
kenë më tepër shqisë për nevojat e qytetarëve dhe kujdes të veçantë t’i kushtojnë
nevojës që me nxjerrjen e tyre të sigurohet jo vetëm shfrytëzim racional i
hapësirës, por edhe të krijohen kushte për jetesë dhe punë humane të qytetarëve,
e jo prioritet t’i jepet interesit komercial të investitorëve;
• Të punohet në ngritjen e ndërgjegjes së nëpunësve shtetërorë të Ministrisë së
Transportit dhe Lidhjeve, veçanërisht të atyre të cilët drejtpërsëdrejti vendosin
lidhur me kërkesat e qytetarëve dhe të formohet Shërbim për standarde
profesionale, me qëllim të krijimit të parakushteve për profesionalizëm më të
madh në punën e nëpunësve shtetërorë të kësaj Ministrie dhe
• Avokatit të Popullit t’i përkushtohet kujdes më i madh si dhe të respektohen
qëndrimet e tij.
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3.6. Mbrojtja e të drejtave nga fusha e
mjedisit jetësor
Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve nga fusha e mjedisit jetësor është me rëndësi të
veçantë sepse parakusht themelor për jetë të shëndetshme dhe mbijetesën e njeriut është të
jetuarit në mjedis të shëndoshë jetësor. Jemi dëshmitarë se në një shoqëri me zhvillim të lartë
industrial, jo vetëm në Maqedoni por edhe në suaza botërore, në kushte të shtimit të
vazhdueshëm të popullatës, e me këtë edhe shtimit të nevojave për standard më të lartë të
jetës, gara për përfitime më të mëdha ekonomike sjellë deri te ndotja e vazhdueshme dhe e
tepruar e ambientit të mjedisit jetësor-truallit, ajrit dhe ujërave.
Mund të thuhet se Republika e Maqedonisë në këtë fushë ka miratuar rregulla ligjore
me vëllim të madh, me të cilat rregullohen çështjet, problemet dhe masat për mbrojtje të
mjedisit jetësor, duke nisur nga Ligji për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, përmes
ligjeve të veçanta për mbrojtjen e truallit, ajrit dhe ujërave, mbrojtjen nga zhurma e dëmshme,
ligjet për mbrojtjen e disa lokaliteteve natyrore që kanë rëndësi të veçantë, si edhe një numër
të madh të akteve nënligjore, ndërkohë që janë ratifikuar edhe një numër i madh i akteve dhe
dokumenteve ndërkombëtare siç janë: Konventa kornizë e Kombeve të Bashkuara për
Ndryshimet Klimatike, Protokoli i Kjotos, Protokoli i Montrealit, Konventa e Stokholmit,
Konventa për qasje deri te informatat, si edhe pjesëmarrja e opinionit në vendosje dhe qasja
deri te drejtësia për çështje që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor.
Megjithatë, përvoja dëshmon se rregullat ligjore, si të tilla, nuk janë të mjaftueshme
nëse subjektet kompetente në mënyrë të plotë dhe me konsekuencë nuk i zbatojnë ato si dhe
nëse ndërgjegjja e banorëve rreth çështjeve të mjedisit jetësor është në nivel të ulët. Me sa
duket, Ministria kompetente pra, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe
në kuadër të saj edhe Inspektorati Shtetëror i mjedisit jetësor, nuk i ndërmarrin të gjitha masat
ligjore me të cilat do të përballej para së gjithash me ndotësit e mëdhenj të ambientit të
mjedisit jetësor. Se është kështu dëshmojnë edhe rastet me vërshimet e hedhurinave të
xeheroreve të Zletovës dhe dëmet që u shkaktuan përgjatë lumit deri në Liqenin Kalimanci,
hedhurinat teknologjike, që krijohen nga puna e kombinatit “Feni” të Kavadarit, ndotjet e
ajrit nga shkritorja për plumb dhe zink “Zlvetovo”, e cila tanimë ka shkaktuar dëme ndaj
shëndetit të njeriut dhe qytetarëve të Velesit, ndotja e ajrit dhe truallit nga puna e xeherores
për jometale “Ograzhden” në afërsi të Stumicës, fakti i pakontestueshëm se shumica e
lumenjve të mëdhenj lirisht mund të shpallen të vdekur, ndërsa përgjatë lumit më të madh
Vardar, çdo ditë lundrojnë hedhurina të ambalazhit plastik.
Avokati i Popullit i përcjellë gjendjet e këtilla dhe është i detyruar që problemet t’i vë
në pah në përputhje me Ligjin, por konstaton pasivitet dhe interesim të pamjaftueshëm të një
numri më të madh të shoqatave ekologjike si edhe të vetë qytetarëve si individë. Për shkak të
ndërgjegjes së ulët ekologjike të popullatës, zakonisht qytetarët reagojnë vetëm në rastet kur
drejtpërsëdrejti apo personalisht u rrezikohen interesat e tyre individuale, e për çka dëshmon
numri i vogël i parashtresave të paraqitura pranë zyrës së Avokatit të Popullit. Duke pasur
parasysh faktin se problemet ekologjike, nga njëra anë, nuk janë në nivelin e kënaqshëm apo
në nivelin e durueshëm, ndërsa ndërgjegjja e qytetarëve, nga ana tjetër, është e një niveli të
ulët, nevojitet aksion më i gjerë shoqëror i të gjithë faktorëve relevant, para së gjithash i
Ministrisë së Mbrojtjes së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, institucioneve
arsimore, shoqatave ekologjike, po edhe i Avokatit të Popullit, në drejtim të ngritjes së
ndërgjegjes ekologjike të qytetarëve.
Gjatë vitit për të cilin raportohet, ndonëse sipërfaqësisht duket se ka pasur një
bashkëpunim korrekt ndërmjet Avokatit të Popullit dhe Inspektoratit të mjedisit jetësor,
megjithatë vlerësojmë se edhe ky organ i administratës nuk ka ndërmarrë sa duhet masa
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energjike kundër subjekteve, të cilat me mosrespektimin e dispozitave ligjore i kanë cenuar të
drejtat e qytetarëve për të pasur prehje dhe qetësi dhe të drejtën e jetesës në mjedis të
shëndoshë jetësor. Siç qe theksuar edhe në raportin paraprak, sjellja e këtillë i inkurajon disa
individë – pronarë të objekteve industriale hotelierike, dhe objekteve të tjera që veprimtarinë
e tyre ta zhvillojnë në llogari dhe në dëm të ambientit të mjedisit jetësor si dhe në dëm të të
drejtave të qytetarëve.
Për përmirësimin e gjendjes në fushën e mjedisit jetësor, Avokati i Popullit konsideron
se është e nevojshme të ndërmerren masa dhe veprime si vijojnë:
• Inspektorati shtetëror për mbrojtjen e mjedisit jetësor në vazhdimësi ta përcjellë
gjendjen me ndotjen e ambientit të mjedisit jetësor, të shkaktuar sidomos nga
proceset teknologjike të kapaciteteve më të mëdha industriale;
• Respektim konsekuent i rregullave ligjore gjatë procedurave për dhënien e
pëlqimit për ndërtim dhe punë të objekteve hotelierike dhe industriale,
përkatësisht të mos jepet pëlqim nëse kërkuesi nuk e ka hartuar elaboratin
ekologjik-teknologjik për objektin dhe nëse nuk i ka zbatuar rekomandimet e
propozuara në të;
• Përshpejtim i procedurave që janë në rrjedhë pranë organeve në kuadër të
Ministrisë për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor;
• Vënia e sistemit të përhershëm të edukimit në Ministri dhe ngritja e ndërgjegjes
së nëpunësve shtetëror dhe personave udhëheqës veçanërisht për komunikim me
qytetarët;
• Ngritja e ndërgjegjes ekologjike të qytetarëve përmes edukimit të tyre, hartimit
dhe shpërndarjes së fletushkave për çështje të mjedisit jetësor, përmes
prezentimit nëpër mjetet e informimit publik, organizimit të tribunave dhe
seksioneve nëpër njësitë e vetadministrimit lokal, pasurimit të përmbajtjeve
mësimore me programe dhe tema që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor etj.

3.7. Mbrojtja e të drejtave nga fusha e
marrëdhënieve të punës
Papunësia edhe më tutje paraqet njërin nga problemet më të mëdha dhe më serioz të të
gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Ky problem, në mënyrë të drejtpërdrejt
ndikon mbi rënien e përditshme të standardit jetësor të qytetarëve dhe njëkohësisht ndikon
edhe mbi rritjen e rrezikut social dhe varfërisë në mesin e qytetarëve. Republika e
Maqedonisë është ndër shtetet e rralla, e cila ka një numër më të madh të të papunësuarve
kundrejt personave të punësuar. Papunësia kontribuon që popullata e aftë për punë, e cila
është e papunësuar, të ndihet e pavlefshme. Në një gjendje të këtillë të rëndë sociale në
shoqëri, institucioni Avokati i Popullit vështirë mund ta realizojë funksionin e vet në fushën e
marrëdhënieve të punës. Edhe në raportin për vitin për të cilin raportojmë, parashtresat nga
fusha e marrëdhënieve të punës ishin në numër të madh.
Parashtresat, kryesisht kishin të bëjnë me cenimin e të drejtave gjatë pushimit nga
marrëdhënia e punës, para së gjithash si rezultat i racionalizimit të zbatuar në administratën
publike dhe në institucionet e tjera publike, ndërmarrje dhe shërbime, cenime në procedurat
gjatë punësimit përmes keqpërdorimit të institutit shpallje, punësim i kandidatëve të cilët nuk
i përmbushin kushtet e parapara në shpallje ose punësime të kandidatëve, të cilët fare s’janë
paraqitur në shpallje, punësime sipas përkatësisë partiake etj. Një pjesë nga të dhënat e
parashtresave kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës, në
procedurën e pagimit të rrogës dhe kompensimeve të tjera nga rroga; pakënaqësia nga
përllogaritja e rrogës; pamundësia që të evidentohet stazhi i punës për shkak të mospagimit të
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kontributeve nga rroga; pagimi i kompensimit me para për shkak të papunësisë, duke e pasur
parasysh faktin se organi në tërësi nuk e ka vlerësuar gjendjen faktike për verifikimin e kësaj
të drejte; parashtresa për cenimin e të drejtave në procedurë sipas ankesës para organit të
shkallës së dytë; cenimi në procedurë gjatë sistemimit me të dhëna se vendimet e marra për
sistemim nuk janë në përputhje me rregullat ligjore apo se sistemimi është bërë në
kundërshtim me aktin për sistematizim. Disa parashtresa kanë të bëjnë me punësimin e
paligjshëm të vet punëdhënësve siç është zgjedhja e drejtorëve dhe ankesa për shkak të
shkarkimit nga funksioni i drejtorit.
Disa punonjësve, gjatë vitit për të cilin raportojmë, marrëdhënia e punës u ka pushuar
për shkak se janë shpallur si tepricë teknologjike, dhe si rezultat i detyrimeve, të cilat Qeveria
e Republikës së Maqedonisë i ndërmori në negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar për
racionalizimin e administratës publike. Për këtë shkak mbrojtje te Avokati i Popullit kërkuan
punonjës nga Ministria e Ekonomisë, Entit Shtetëror për Punë Gjeodezike dhe nga ndërmarrja
publike “Pyjet e Maqedonisë”-Makedonski Brod. Karakteristike është se në këto raste
punonjësit sidomos ankohen nga mostransparenca në realizimin e tërë procedurës,
mospublikimin e listës me prioritet që secili të mund të bëjë këqyrje në gjendjen e pikëve,
gabime gjatë dhënies së pikëve, veçanërisht për dhënien e pikëve sipas kriterit gjendje
ekonomiko-sociale, për punësim paralel të personave të rinj, e kështu me radhë.
Në lidhje me këtë që u tha më lartë, Avokati i Popullit kërkoi nga punëdhënësit që
gjatë zbatimit të procesit të racionalizimit, në mënyrë konsekuente t’i respektojnë dispozitat
ligjore, në të cilat në mënyrë të përpiktë janë cekur kushtet për shqiptim, pushim nga
marrëdhënia e punës mbi këtë bazë. Në rastet konkrete përcaktimi i numrit të punonjësve, të
cilëve u pushon marrëdhënia e punës me përjashtim për shkaqe ekonomike, teknologjike,
strukturale dhe ndryshime të ngjashme dhe të drejtat të cilat u sigurohen për shkak të
shqiptimit pushim nga marrëdhënia e punës, janë kryer pa u marrë parasysh kriteret në
Marrëveshjet kolektive dhe pa u bërë ndarja e pikëve, përkatësisht lista me prioritet e
punonjësve. Në këto raste, Avokati i Popullit konstatoi cenime mbi të drejtat e këtyre
punonjësve me ç’rast punëdhënësve ua bëri me dije që t’i shmangin këto cenime.
Vërejtjet e Avokatit të Popullit, sipas kësaj që u tha më lart, dhanë rezultate vetëm
ndaj punonjësve në Ndërmarrjen publike “Pyjet e Maqedonisë” nga Makedonski Brodi, ku
Këshilli drejtues i shfuqizoi vendimet, me të cilat u cenuan të drejtat e punonjësve.
Në Ministrinë e Ekonomisë, gjatë zbatimit të procedurës për racionalizim, punonjësve
u lëshoheshin vendime për pushim nga marrëdhënia e punës për shkak të ndërprerjes së
seksioneve pranë kësaj Ministrie dhe pas kësaj Avokati i Popullit bëri me dije se zbatimi i
kësaj procedure në këtë Ministri është e parakohshme duke e pasur parasysh faktin se ende
nuk ishte përcaktuar nevoja reale për rimarrje të punonjësve në ato organe në të cilat u
mbartën kompetencat dhe për faktin se ende ishte në vijim procedura për organizim të ri të
vetadministrimit lokal.
Për shkak të racionalizimit në sistemin shkollor, rasti i kontabilistëve dhe
punonjësve në kuzhinat shkollore, ishte njëri nga rastet më karakteristikë gjatë vitit 2004.
Për këtë rast Avokati i Popullit kërkoi që të mbahet llogari, sidomos për mënyrën me të cilën
punonjësit do të sigurohen në të ardhmen, të njëjtit të njoftohen në lidhje me mënyrën e
organizimit të tyre dhe angazhimin e tyre të mëtutjeshëm, me përcaktimin e kushteve nën të
cilat ata duhet të vazhdojnë me punë. Avokati i Popullit bëri me dije se zgjidhja më e drejtë
për këta punonjës do të jetë që ata në mënyrë të pavarur ta marrin kryerjen e këtyre
veprimtarive, me ç’rast kontabilistët kanë mundësi dhe nevoja më reale me mundësi që
lokalet dhe inventarin e nevojshëm ta marrin me qira. Vetëm në qoftë se punonjësit nuk bien
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dakord me zgjidhje të këtillë, atëherë duhet të zgjidhet ofertues me obligim që t’i ndërmarrë
punonjësit.
Nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës u veprua në drejtim të vërejtjeve nga
Avokati i Popullit, përkatësisht Ministria lidhi marrëveshje me kontabilistët e pushuar nga
puna për formimin, themelimin e shoqërisë aksionare “Bilanc-hit”, ndërsa për punët e kryera
të kontabilitetit nëpër shkolla, Ministria, kontabilistëve do t’u akordojë kompensim të caktuar.
Në periudhën për të cilën raportohet, mjaft aktuale dhe të diskutueshme ishin
procedurat e punësimit dhe sistemimit të kuadrit arsimor në arsim. Edhe pse Avokati i
Popullit i shqyrtonte këto raste, ishte vështirë që të dhënat e paraqitësve të verifikohen dhe
dëshmohen. Evidente ishte edhe mospërtërirja e marrëveshjeve për punë të arsimtarëve
tanimë të angazhuar nga viti mësimor paraprak, për të cilët u dërguan kërkesa pranë
Ministrisë së Financave për akordim të mjeteve për vende të reja apo të lira pune, me ç’rast
janë publikuar shpallje, në të cilat janë angazhuar persona të rinj për kryerës të detyrave. Një
dukuri tjetër evidente në fushën e arsimit ishte mosrespektimi i udhëzimeve të ministrit për
risistemimin e kuadrit arsimor të shpallur si tepricë teknologjike. Nuk është respektuar e
drejta e punonjësve të shpallur si tepricë teknologjike që me prioritet të sistemohen në vendet
e lira të punës, që vë në pah moskoordinimin e përfaqësuesve rajonal të Ministrisë
kompetente, ndërsa me këtë problem ballafaqohen edhe punonjësit, të cilët vite me radhë
punojnë në kushte më të vështira, të cilëve nuk u pranohen kërkesat për sistemim në vendet e
lira të punës apo pranohen kryerës të rinj ose sistemohen persona me më pak stazh në kushte
më të vështira. Lëndë e disa parashtresave ishte edhe çështja e shpërndarjes jopërkatëse të
fondit të orëve nëpër shkolla, me ç’rast kuadri arsimor ekzistues ankohet se në vend që
ndërmjet tyre të bëhet shpërndarja e fondit të orëve, në të shumtën e rasteve angazhohen
kryerës të rinj, për të cilën gjë Avokati i Popullit u informua se të gjitha punësimet janë
realizuar me pëlqim paraprakisht të marrë nga ministria kompetente dhe nga Ministria e
Financave.
Duke i shqyrtuar gjendjet e këtilla dhe përgjigjet e dhëna, Avokati i Popullit në
kontinuitet e njoftonte organin e drejtpërdrejt më të lart, Ministrinë e Arsimit dhe personalisht
ministrin, përgjigjet e të cilit për fat të keq mungonin apo dërgoheshin vetëm formalisht pa iu
përgjigjur në mënyrë thelbësore kërkesave të parashtruara. Kah fundi i vitit për të cilin
raportojmë, Ministria e informoi Avokatin e Popullit se për mosrespektimin e udhëzimeve do
të ndërmerren masa dhe sanksione përkatëse por pa përcaktimin e të njëjtave.
Sikurse vitet e kaluara ashtu edhe këtë vit, i pashmangshëm është konstatimi për një
bashkëpunim të keq të Avokatit të Popullit me Komisionin për zgjidhje në shkallë të dytë
nga fusha e marrëdhënieve të punës pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i cili
vazhdon të punojë jashtë autorizimeve dhe detyrimeve ligjore duke vendosur me vonesë në
shkallë të dytë sipas ankesave dhe parashtresave të paraqitura dhe t’u përgjigjet referimeve
dhe vërejtjeve të Avokatit të Popullit. Jo azhurniteti i Komisionit në mënyrë të drejtpërdrejt e
vë në pikëpyetje të drejtën e garantuar me Kushtetutë të dyshkallësisë në vendimmarrje për të
drejtat dhe detyrimet e qytetarëve të prekur, të cilët janë të detyruar që mbrojtjen e të drejtave
të tyre ta kërkojnë para gjykatave kompetente.
Nga fusha e marrëdhënieve të punës është evident mosrespektimi i aktgjykimeve
të plotfuqishme gjyqësore, me të cilat imponohet sistemimi i punonjësit në vend përkatës
të punës, sipas përgatitjes profesionale. Në këto raste aktgjykimet në tërësi nuk përmbarohen,
sepse vendet e punës për të cilat gjykata ka nxjerrë aktgjykim janë plotësuar me persona të
tjerë.
Edhe gjatë vitit për të cilin raportohet, vazhdoi bashkëpunimi i mirë i Avokatit të
Popullit me inspektorët e punës pranë Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Këto organe
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vite me radhë rregullisht bashkëpunojnë dhe kryejnë mbikëqyrje inspektimi pothuajse për të
gjitha kërkesat e Avokatit të Popullit.
Fundvitin, për të cilin raportohet, gjithsesi se e shënuan paralajmërimet e
ndryshimeve të Ligjit për marrëdhënie pune, përkatësisht shkurtimet e të drejtave të
punonjësve, dhe në këtë kontekst edhe të pushimit të lehonisë. Meqenëse këto paralajmërime
nga organizatat e sindikatave, nga vetë punonjësit po edhe nga publiku i gjerë hasën në
reagime, Avokati i Popullit bëri me dije se gjatë këtyre ndryshimeve në mënyrë maksimale
duhet të respektohen standardet ndërkombëtare për të drejtat e punëtorëve.
Për shkak të këtyre gjendjeve të pavolitshme në fushën e të drejtës në punë dhe
mbrojtjes të të drejtave të punonjësve, Avokati i Popullit rekomandon:
• Ndërmarrje në kontinuitet të masave dhe aktiviteteve për krijimin e supozimeve
të domosdoshme në planin normativ dhe në çdo plan tjetër, me çka do të
mundësohet punësim më i madh;
• Respektim maksimal i standardeve ndërkombëtare gjatë ndryshimeve të
rregullave ligjore për të drejtat e punëtorëve;
• Respektim konsekuent i rregullave ligjore gjatë sistemimit të punonjësve nga ana
e punëdhënësve;
• Respektim konsekuent i institutit shpallje publike dhe
• Punëdhënësit t’i respektojnë aktgjykimet e plotfuqishme gjyqësore lidhur me të
drejtat e punëtorëve.

3.8. Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve
nga fusha banesore
Me shfuqizimin e Ligjit për raporte banesore dhe hyrjes në fuqi të Ligjit për banim,
zgjidhja e çështjes banesore të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe marrëdhënieve
banesore janë rregulluar mbi baza krejtësisht të reja.
Në të vërtetë, me rregullat e reja ligjore, nevojat banesore të qytetarëve zgjidhen në dy
mënyra. Nga ky aspekt, përmes fitimit të të drejtës në pronësi, qytetarët kanë mundësi të
arrijnë deri te banesa, me ndërtim dhe me blerje të patundshmërisë me para të veta. Në rastin
tjetër dhe duke pasur parasysh se Republika e Maqedonisë me Kushtetutë është deklaruar si
shtet social, për ata qytetarë, të cilët janë evidentuar si raste të rrezikuara sociale-të pasiguruar
me banesë sipas Ligjit për mbrojtje sociale, është paraparë mundësia që shteti, nga fondi i vet
t’u ndajë apartamente me qira. Pikërisht nga këto shkaqe, një numër i madh i parashtresave
për mbrojtjen e të drejtave nga fusha banesore, Avokatit të Popullit i janë drejtuar nga kjo
kategori e qytetarëve.
Gjatë vitit 2004, lënda më karakteristike e punës së Avokatit të Popullit ishte rasti i
njohur në opinion si apartamente sociale. Pranë Avokatit të Popullit sërish u paraqitën
parashtresa nga ana e qytetarëve, të cilët kërkonin ndërhyrje lidhur me zbatimin e procedurës
së shpërndarjes së apartamenteve shtetërore të ndërtuara sipas projektit “Projekti për ndërtim
të apartamenteve, të cilat do t’u jepen personave me të ardhura të ulëta”, për realizimin e të
cilit është ngarkuar Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Përkatësisht, gjatë muajit dhjetor të
vitit 2003, nga ana e Ministrisë u publikua shpallje e re për shpërndarjen e të apartamenteve
në fjalë në qytetin e Gostivarit, ndaj së cilës qytetarët drejtonin kërkesa individuale, por
Komisioni kompetent gjatë gjithë vitit 2004 nuk e bëri shpërndarjen e paraparë. Nga këto
shkaqe, një grup më i madh i qytetarëve të Gostivarit, nga Avokati i Popullit kërkuan
informatë se kur përfundimisht do të kryhet procedura sipas shpalljes së publikuar.
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Duke vepruar në kuadër të autorizimeve ligjore, Avokati i Popullit i dërgoi shkresë
ministrit të Transportit dhe Lidhjeve, në të cilën paraqiti qëndrimin e tij rreth zvarritjes së
procedurës për shpërndarjen e apartamenteve shtetërore në Gostivar, njëherit kërkoi takim me
personat kompetent të Ministrisë me qëllim që konkretisht të informohet për zgjidhjen e
problemit shumëvjeçar. Edhe përkundër shkresës së dërguar dhe thirrjeve të shumta telefonike
deri te shërbimet kompetente të Ministrisë, nga ana e tyre, nuk ka asnjë njoftim, e as nuk është
mundësuar asnjë bisedë, kështu që Avokati i Popullit nuk u informua fare se për ç’arsye
komisioni kompetent pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve nuk ka vepruar për sa i
përket Vendimit për kushtet dhe kriteret për shpërndarjen e apartamenteve të ndërtuara sipas:
“Projektit për ndërtimin e apartamenteve, të cilat do t’u ndahen personave me të ardhura të
ulëta”.
Në nenin 9 të Vendimit, është paraparë se Komisioni është i detyruar që brenda afatit
prej 30 ditësh, pas përfundimit të shpalljes, të hartojë listën me prioritet të kandidatëve të
paraqitur mbi bazë të së cilës ministri i Transportit dhe Lidhjeve do të merr vendim për
shpërndarjen e apartamenteve dhe vendimi t’i dërgohet secilit pjesëmarrës në shpallje, brenda
afatit prej 15 ditësh nga dita e miratimit. Ndonëse Avokati i Popullit hasi në mosbashkëpunim
dhe parregullsi të shumta, nga ana e funksionarëve të lartë të Ministrisë së Transportit dhe
Lidhjeve, megjithatë problemin me apartamentet sociale vazhdoi ta përcjellë në kontinuitet
dhe me ndikim të madh e që në fund të vitit 2004, rezultoi me përmirësimin e bashkëpunimit.
Sipas informatës së fundit të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, e pranuar gjatë
përgatitjes së raportit vjetor, problemet me këto apartamente nuk vazhdojnë si pasojë e punës
jopërkatëse të Ministrisë kompetente, por për shkak të procedurave gjyqësore që janë ngritur
për këtë kategori të apartamenteve, nga ana e qytetarëve të prekur dhe nga Avokati publik i
Republikës së Maqedonisë.
Sa u përket kërkesave të qytetarëve për realizimin e të drejtave tjera nga fusha
banesore, siç është mbartja e të drejtës së banimit te anëtari i familjes apo kërkesat, të cilat
drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me blerjen e apartamentit në pronë shtetërore, edhe pse me
vonesë, sektori kompetent pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, kryesisht vepron dhe
për epilogun e procedurës e njofton Avokatin e Popullit.
Gjatë vitit për të cilin raportohet, deri te Avokati i Popullit, nga qytetarët në
kontinuitet janë paraqitur parashtresa lidhur me kërkesat për ndarje të apartamentit mbi bazë
të Ligjit për denacionalizim. Lidhur me kërkesat që mbajnë, Avokati i Popullit dërgoi
sugjerime, mendime dhe rekomandime të shumta pranë Komisionit për çështje banesore, me
qëllim të zgjidhjes pozitive të tyre. Karakteristikë e këtyre kërkesave është ajo se zgjidhjen e
tyre e vështirëson fakti se shteti nuk disponon me numër të mjaftueshëm të apartamenteve, e
që si pasoja ka prolongimin e realizimit të të drejtave të këtyre qytetarëve, përkatësisht
cenimin e të drejtave të tyre. Në këto raste, thuaja se pa përjashtim, Komisioni i tejkalon afatet
e parapara me Ligjin për denacionalizim.
Edhe përkundër problemeve që dalin nga bashkëpunimi i pakënaqshëm me organet, të
cilat me kompetencë veprojnë për të drejtat e qytetarëve në fushën banesore, Avokati i
Popullit në mënyrë më pozitive vlerëson bashkëpunimin me Komisionin për çështje banesore,
veçanërisht bashkëpunimin me kryetarin e tij. Si rezultat i këtij bashkëpunimi të suksesshëm,
më tepër qytetarë i realizuan të drejtat që dalin nga Ligji për denacionalizim edhe sipas Ligjit
për të drejta të veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurimit dhe të anëtarëve të familjeve të
tyre.
Nga Avokati i Popullit një grup qytetarësh kërkuan ndihmë për shkak të parregullsive
të shkaktuara nga blerja e të ashtuquajturave apartamente komerciale. Në parashtresat,
qytetarët kanë kërkuar ndërhyrje pranë Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me Lokale
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Banimi dhe Afariste të Republikës së Maqedonisë, për shkak të moszbatimit të dispozitave të
parakontratave për shitje të apartamenteve në ndërtim të lidhura gjatë vitit 2002 dhe 2003
ndërmjet aplikuesve dhe Ndërmarrjes publike.
Në të vërtetë aplikuesit, me Ndërmarrjen publike kanë lidhur parakontrata për shitje të
apartamenteve në ndërtim, sipas së cilave 50% të çmimit të caktuar të apartamentit e kanë
paguar gjatë lidhjes së parakontratës, ndërsa pjesa e mbetur e kostos së shitjes ka ngelur të
përcaktohet me marrëveshjen për shitje, që ka qenë e planifikuar t’i kontraktojnë me
Ndërmarrjen publike, pas marrjes së lejes për shfrytëzimin e objekteve të banimit. Me
parakontratat janë paraparë kritere, përkatësisht kushtet e pagimit të kostos së mbetur të
apartamenteve që kanë qenë lëndë e shitjes. Por, pas përfundimit të objekteve për banim,
Ndërmarrja publike me shkresë i ka obliguar blerësit që për koston e mbetur, të lidhin
marrëveshje për kredi me “Stopanska Banka” SHA-Shkup, me kushte dhe kritere me të cilat
Banka jep pëlqim për kredi banesore. Në esencë, disa nga kushtet për pagim të pjesës së
ngelur nga borxhi, kanë mbetur identike me ato të përcaktuara në parakontratën e lidhur
paraprakisht, por u përcaktua kriter i ri sipas të cilit shfrytëzuesi i kredisë mund të jetë person
i cili ka lidhur marrëdhënie pune, me të ardhura vjetore prej 4.500 EURO.
Avokati i Popullit konstatoi se me kushtëzimet për kontraktimin e marrëveshjeve për
kredi me bankën, cenohen të drejtat e qytetarit, sidomos për shkak të faktit se në parakontratat
ishin dhënë faturat pranë Ndërmarrjes publike, me të cilat blerësit, pas lidhjes së kontratave
për shitblerje ishin obliguar që t’i paguajnë anuitetet dhe nuk ishte paraparë obligimi për
lidhjen e çfarëdo qoftë kontrate për kredi.
Lidhur me këtë, Avokati i Popullit me disa shkresa bëri me dije se numri më i madh i
blerësve edhe përkrah asaj se kishin paguar 50% të çmimit të përgjithshëm, nuk do të kenë
mundësi të lidhnin kontratë për kredi banesore, ngase nuk kishin të ardhura vjetore në
lartësinë e shumës së paraparë, ndërsa disa prej tyre nuk kishin lidhur marrëdhënie pune. Për
këto arsye, Avokati i Popullit kërkoi nga Ndërmarrja publike që pa prolongim t’i zbatojë
kriteret e parapara me parakontratat dhe me këtë t’u mundësojë blerësve, përfundimisht t’i
lidhin marrëveshjet për shitblerje, dhe pas kësaj apartamentet t’u dorëzohen në zotërim faktik.
Për problemin e krijuar, Avokati i Popullit e njoftoi edhe kryeministrin e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, pas çka ai e siguroi se për rastet në fjalë do të veprohet. Lidhur me
të njëjtin problem, thuaja se njëkohësisht, Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Lokale
Banimi dhe Afariste e Republikës së Maqedonisë, e informoi Avokatin e Popullit se blerësve
të apartamenteve, të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet për marrje të kredisë, u jepet mundësia
që me kushte të përcaktuara të lidhin kontrata të drejtpërdrejta me Ndërmarrjen publike për
shitje të apartamenteve me pagesë të shtyrë, pa marrë parasysh lartësinë e rrogave të blerësve
dhe dorëzanëve të tyre.
Duke e pasur parasysh lëndën e punës imponohet konkluzioni se respektimi,
përkatësisht realizimi i të drejtave të qytetarëve në fushën banesore, realizohet me vështirësi, e
që rrjedhë nga fakti se përkrah cenimeve individuale, shpesh herë të pranishme janë edhe
cenimet kolektive të të drejtave të ndonjë kategorie të qytetarëve, që nuk mund të shmangen
edhe pas kalimit të një periudhe më të gjatë. Ndonëse rregullat, me të cilat është rregulluar
fusha banesore janë kornizë solide normative-juridike edhe në këtë fushë vërehet një dallim i
madh nga ajo që do të thotë të drejta të deklaruara dhe të drejta të cilat qytetarët në të vërtetë i
realizojnë.
Me vlerësim të këtillë të gjendjes në fushën banesore, dhe me qëllim të realizimit më
efikas dhe më konsekuent të të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit i jep këto
rekomandime:
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•
•
•
•
•

Respektim konsekuent i dispozitave që rregullojnë fushën banesore dhe zbatimin
e tyre të njëjtë në drejtim të blerjes dhe shpërndarjes së apartamenteve;
Veprim dhe vendosje me kohë sipas kërkesave të qytetarëve, përkatësisht veprim
brenda afatit të logjikshëm;
Përforcim i kapaciteteve kadrovike në organet në të cilat drejtohen kërkesat;
Ndërmarrja e masa për realizimin e të drejtës për banim të qytetarëve mbi bazë të
denacionalizimit dhe
Bashkëpunim i detyrueshëm me institucionin Avokati i Popullit.

3.9. Mbrojta e të drejtave nga fusha e mbrojtjes
sociale dhe sigurisë sociale
Me Kushtetutë, Republika së Maqedonisë deklarohet se është shtet social dhe se çdo
qytetari i garantohet e drejtat e sigurisë sociale dhe sigurimit social, i cili duhet të realizohet
mbi bazë të parimit të drejtësisë sociale. Por, nga puna e Avokatit të Popullit, sipas
parashtresave të kësaj fushe, mund të konstatohet se gjendja ekonomike dhe sociale e
qytetarëve është në nivel më të ulët, ndërsa ndihma sociale nga shteti nuk është e mjaftueshme
as për t’i mbuluar nevojat themelore ekzistenciale, dhe prandaj nuk mund të thuhet se në
mënyrë konsekuente realizohet e drejta e garantuar me Kushtetutë e të drejtës së sigurisë
sociale dhe të drejtës sociale.
Në periudhën për të cilën raportohet, janë paraqitur një numër i madh i parashtresave
që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave nga fusha e mbrojtjes sociale, siç janë: realizimi i
ndihmë sociale me para, ndihmë e përhershme me para, ndihmë e njëhershme sociale,
kompensim për ndihmë dhe përkujdesje nga personi tjetër dhe lloje të tjera të mbrojtjes
sociale.
Duke vepruar në mbrojtje të të drejtave të qytetarëve nga kjo fushë, Avokati i
Popullit në disa raste ka konstatuar cenime të të drejtave të qytetarëve, përkatësisht ka
konstatuar se me ndërmarrje të disa veprimeve nga organet kompetente, me të cilat janë
kufizuar apo janë zvogëluar të drejtat në fushën e mbrojtjes sociale me zbatim tejet restriktiv
dhe shpesh edhe zbatim jo të drejtë të rregullave ligjore, një numri të madh të qytetarëve u
pamundësohet sigurimi i mbrojtjes sociale dhe siguria sociale. Veçanërisht brengosë
shfuqizimi i këtyre të drejtave ndaj personave të cilët vite me radhë kanë qenë shfrytëzues të
të drejtave të caktuara nga mbrojtja sociale për shkak të paaftësisë së përhershme të
konstatuar për punë ose për shkak të papunësisë dhe mospasjes në familje kurrfarë të hyrash.
Duhet të theksohet se gjatë periudhës për të cilën raportojmë, qendrat e punës sociale
para se të vendosnin për ndonjë të drejtë të caktuar, sipas rregullës për familjet kërkuese,
aplikonin detyrimin ligjor për kryerje të këqyrjes së drejtpërdrejt. Por, edhe përkrah kësaj
ndodhte që mbi bazë të gjendjes faktike të përcaktuar gabimisht, të ndërpritej ndonjë e drejtë
nga mbrojtja sociale. Gjatë ndërprerjes të disa të drejtave të caktuara nga mbrojtja sociale,
veçanërisht për rajonin e Qendrës ndërkomunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit,
karakteristikë ishte që te një numër i madh i rasteve paraprakisht ndërpritej shfrytëzimi i një të
drejte të caktuar, që më pastaj në mënyrë plotësuese edhe atë shumë shpesh, pas disa muajsh
të bëhej një rishqyrtim dhe verifikim i gjendjes faktike, me qëllim që të konstatohet se a ka
akoma bazë për shfrytëzimin e të drejtës së caktuar, me ç’rast qytetarët disa muaj nuk i
shfrytëzonin të drejtat e mbrojtjes sociale. Ndërprerja e shfrytëzimit të të drejtave më së
shpeshti bëhej pa sjelljen e aktit administrativ, me ç’rast qytetarët jo vetëm se nuk ishin të
informuar për shkaqet e ndërprerjes së të drejtës, por nuk kishin as mundësi që ta shfrytëzonin
të drejtën në ankesë si e drejtë e garantuar me Kushtetutë. Duke konstatuar cenim mbi të
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drejtat e qytetarëve për shkak të ndërprerjes së asistencës sociale pa miratim të aktit
administrativ, Avokati i Popullit ua bëri me dije, qendrave për punë sociale dhe Ministrisë së
Punës dhe Politikës Sociale, se kjo mënyrë e veprimit nuk është në përputhje me Ligjin për
procedurë të përgjithshme administrative dhe se në këtë mënyrë te qytetarët krijohet pasiguri
juridike dhe cenohet parimi kushtetues i sundimit të së drejtës dhe shtetit juridik. Për shkak se
pas këtyre vërejtjeve nuk u ndërmorën masa përkatëse, duke iu drejtuar ministrit për Punë dhe
Politikë Sociale dhe drejtorit të Qendrës ndërkomunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit,
ku më së shumti ishin të shprehura problemet e theksuara, Avokati i Popullit bëri me dije se
është e paligjshme ndërprerja e mbrojtjes sociale pa rregullim të drejtë paraprak të gjendjes
faktike dhe pa sjelljen e aktit administrativ dhe propozoi rishqyrtim të çdo rasti konkret ku
është ndërprerë e drejta. Gjithashtu, Avokati i Popullit bëri me dije se, për shkak të
prolongimit të palejuar të procedurës për vendosje sipas kërkesave të qytetarëve apo për
rishqyrtimin e gjendjes faktike momentale, cenohet e drejta e sigurisë sociale dhe e drejta
sociale, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për persona social të rrezikuar me gjendje
shëndetësore të përkeqësuar.
Avokati i Popullit në disa raste të veçanta konstatoi se jo vetëm që është ndërprerë
ndihma sociale pa sjelljen e aktit administrativ, sidomos ndaj personave, të cilët vite me
radhë janë pranuar si persona përherë të paaftë për punë apo me invaliditet të rëndë apo si
persona të varur nga droga, por këta persona detyroheshin që të gjitha mjetet që i kishin
pranuar deri atëherë t’i kthenin.
Duke mos e kontestuar mundësinë ligjore për kthimin e mjeteve të paguara në mënyrë
të paligjshme, Avokati i Popullit edhe në këtë rast bëri me dije se duhet të respektohet dhe të
zbatohet procedura e paraparë me Ligj, për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të aktvendimeve të
marra dhe të përmbaruara dhe të respektohen afatet ligjore për ndërmarrjen e veprimeve të
caktuara për kthim në gjendje të mëparshme. Avokati i Popullit vlerëson se, do të jetë e
arsyeshme marrja e vendimit për kthimin e mjeteve të paguara pa bazë, në rastet kur palët disa
të dhëna i kanë dhënë me qëllim të caktuar apo nuk kanë paraqitur të dhëna të caktuara me
qëllim të realizimit të disa të drejtave të caktuara. Por, edhe në këto raste, duhet të mbahet
llogari për procedurën e paraparë me ligj dhe për afatet ligjore, brenda të cilave mund të
ndërmerren veprime të caktuara për shfuqizimin apo abrogimin e akteve administrative të
kryera. Kthimi i mjeteve, kinse të paguara në mënyrë jashtëligjore, nuk kërkohej mbi bazë të
akteve të veçanta administrative, me të cilat shfuqizohen apo abrogohen aktet administrative
të sjellura më herët, por gjatë vendosjes sipas kërkesave të reja të paraqitura, përcaktohej
obligimi për kthimin e mjeteve paraprakisht të paguara, pa u cekur shkaku në mënyrë të saktë
dhe precize dhe bazat ligjore për të njëjtën.
Duke e pasur parasysh këtë përvojë të qendrave për punë sociale, Avokati i Popullit
propozonte që të rishqyrtohen bazat ligjore për kthimin e mjeteve të paguara pa bazë, për çdo
rast konkret dhe të rishqyrtohet çdo rast i ndërprerjes së të drejtës dhe detyrimit të qytetarit që
t’i kthejë mjetet, sidomos kur bëhej fjalë për persona përherë të paaftë për punë, invalidë
trupor dhe persona të tjerë, të cilët nuk kanë burime tjera të mjeteve për ekzistencë dhe të
veprohet në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara me ligj. Pas ndërhyrjeve të
Avokatit të Popullit dhe numrit të madh të reagimeve, publikisht të shprehura nga qytetarët
dhe nga organizata joqeveritare, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale mori qëndrim për
rishqyrtimin e të gjitha rasteve dhe sipas informatave që ka Avokati i Popullit, tanimë çdo rast
individual po rishqyrtohet.
Sa i përket bashkëpunimit të organeve kompetente me Avokatin e Popullit, mund të
konstatohet se gjatë periudhës së fundit, të vitit për të cilin raportohet, ky bashkëpunim u
përmirësua, por sipas kërkesave nuk veprohej me kohë dhe në veçanti pas rekomandimeve
dhe vërejtjeve të Avokatit të Popullit, si edhe për kërkesat e qytetarëve me çka pamundësohej
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realizimi i shpejtë dhe efikas i të drejtave të qytetarëve, atje ku është i domosdoshëm reagimi i
shpejtë i organeve kompetente, duke e pasur parasysh faktin se bëhet fjalë për çështje
ekzistenciale prej të cilave varet realizimi edhe i të drejtave të tjera të njeriut.
Duke konstatuar se gjendja sociale dhe ekonomike e qytetarëve nuk është përmirësuar,
Avokati i Popullit i jep këto rekomandime:
• Respektim konsekuent i rregullores ligjore dhe nënligjore që ka të bëjë me të
drejtat e mbrojtjes sociale dhe respektimin konsekuent të së drejtës kushtetuese të
çdo qytetari për të drejtë në siguri sociale dhe drejtësi sociale;
• Procedura më të shpejta dhe më efikase për vendosje nga fusha e të drejtave të
mbrojtjes sociale dhe marrjen e vendimeve mbi gjendjen e përcaktuar faktike të
drejtë dhe reale përmes aplikimit të drejtë të kushteve dhe kritereve ligjore;
• Përmirësim i bashkëpunimit me Avokatin e Popullit, respektim i propozimeve
dhe sugjerimeve të tij dhe reagim më i shpejtë për të njëjtat;
• Inkorporim të sistemit për edukim të personave zyrtarë nëpër qendrat për punë
sociale për shkak të ngritjes së vetëdijes së tyre, veçanërisht në aspekt të
komunikimit me qytetarët dhe të realizimit të të drejtave nga fusha sociale dhe
• Përmirësim i ekipimit kadrovik në qendrat për punë sociale, dhe sidomos në
shërbimet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, të cilët vendosin në
procedurën administrative.

3.9.1. Personat e zhvendosur
Në Republikën e Maqedonisë edhe gjatë vitit 2004 ka qenë prezent problemi me
personat e zhvendosur brenda kufirit. Për fat të keq megjithëse veç më ka kaluar një kohë e
gjatë prej përfundimit të konflikteve të armatosura, Qeveria e Republikës së Maqedonisë,
ministritë përkatëse dhe institucionet ndërkombëtare të cilat kujdesen për këta persona, nuk ia
arritën që të bëjnë kthimin e tyre të tërësishëm nëpër trojet dhe vendbanimet e veta. Nëpër
qendrat kolektive kryesisht janë vendosur: Maqedonas, Serbë dhe Romë ndërsa Shqiptarët
janë të vendosur kryesisht nëpër familje. Megjithëse numri i personave të zhvendosur gjatë
vitit 2004 u zvogëlua për rreth 500 persona më pak se vitin e kaluar kur pati të regjistruar
rreth 1.900, megjithatë brengos fakti se akoma mebeten të shpërngulur edhe 1.425 persona
tjerë. Procesi i kthimit të personave të zhvendosur më shpejt dhe më më mirë ka rrjedhur në
rajonin e Tetovës.
Duke mbajtur llogari për problemet me të cilat ballafaqohen personat e zhvendosur
brenda kufirit si dhe për të gjetur zgjidhje sa më adekuate për shqyrtimin e këtij problemi,
Avokati i Popullit nga fundi i vitit 2004 i vizitoi qendrat kolektive: “Kristal” dhe “Kuba” në
Kumanovë, “Ranka Millanoviq” dhe “Stiv Naumov” në Shkup si dhe “Çiçino Sello” në
komunën e Sarajit.
Pakënaqësia e gjithë të zhvendosurve kryesisht ka të bëjë me: kushtet e
papërshtatshme për jetesë, higjienën, shërbimet jo të mira shëndetësore, transportin, me
vjetërimin e kartuçave nëpërmjet të cilave vërtetohet identiteti dhe statusi i tyre dhe
pakënaqësi tjera. Ata gjithashtu shprehën pakënaqësi edhe në lidhje me shpërndarjen e
donacioneve për personat e zhvendosur nga ana e Komitetit ndërkombëtar të Kryqit të kuq.
Sipas këtyre personave të zhvendosur shpërndarja e këtyre donacioneve është bërë pa kritere
të vërtetuara prej më parë.
Marrë në përgjithësi, Republika e Maqedonisë, organet dhe organizatat që kujdesen
për mbrojtjen e të drejtave të personave të zhvendosur kryesisht kujdesen për këta qytetarë.
Mirëpo megjithatë, kushtet ku janë vendosur personat e zhvendosur janë larg kushteve për
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jetë normale familjare dhe shtëpiake – e drejtë kjo që është e pranuar si e drejtë
ndërkombëtare edhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Gjatë vrojtimit të këtyre
vlerësimeve Avokati i Popullit është i vetëdijshëm se në këto kushte është vështirë deri në
fund të mbahet llogari dhe të sigurohen parimet themelore për ndihmë sociale dhe humanitare
për këta persona të zhvendosur, por vendosja e këtyre personave nëpër qendrat kolektive më
shumë se tre vite dhe mënyra e këtillë e jetesës në këto kushte, me të drejtë manifestohet në
revoltë dhe kritikë, para së gjithash ndaj shtetit amë dhe organeve e organizatave.
Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë edhe një herë e potencon konstatimin
se personave të zhvendosur iu janë shkelur të drejtat e parapara me Kushtetutën e Republikës
së Maqedonisë dhe me Konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
sidomos për paprekshmërinë e vendbanimit, të drejtën për përcaktimin e lirë të vendit për
jetesë dhe të drejtën e pronësisë që gjithsesi përfaqëson edhe pengesë për realizimin e të
drejtave tjera.
Megjithëse kanë kaluar më shumë se tre vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes kornizë,
vlerësimi i përgjithshëm i Avokatit të Popullit është se implementimi i saj në lidhje me
kthimin e të ikurve dhe me krijimin e besimit te këta persona, shkon shumë ngadalë.
Arsyet që kanë të bëjnë me pasigurinë, me mosbesimin ndaj forcave të përziera multietnike
policore dhe me bashkjetesën multietnike edhe më tutje mbeten arsye për zvarritjen e procesit
për kthimin e personave të zhvendosur.
Duke pasur parasysh një gjendje të këtillë të personave përkohësisht të zhvendosur,
Avokati i Popullit me qëllim të përmirësimit të kësaj situate rekomandon:
• Ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve efikase për realizimin e strategjisë të
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për kthimin e personave të zhvendosur
nëpër shtëpitë dhe pronat e tyre si dhe të bëhet apel deri te të gjitha organet dhe
organizatat që të kontribojnë në zbutjen dhe zgjidhjen e problemeve që kanë të
bëjnë me personat e zhvendosur;
• Të përmirësohen kushtet e përgjithshme për jetesë sidomos në qendrën “Çiçino
Sello”;
• Të përfshihen të gjithë fëmijët në arsimin fillor;
• Të përforcohet bashkëpunimi në nivel qendror dhe lokal me personat e
zhvendosur;
• Të azhurnohet evidentimi për regjistrimin e personave të zhvendosur;
Rekomandimet kanë të bëjnë edhe me personat e zhvendosur që janë të vendosur
nëpër shtëpi private, ku për shkak të mënyrës së vendosjes së tyre Avokati i Popullit e ka
vështirë të bëjë inspektimin e kushteve në të cilat jetojnë.

3.10. Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve në sferën e
sigurimit pensional dhe invalidor
Çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë ka të drejtë për siguri sociale dhe sigurim
social, që realizohen sipas parimit për drejtësi sociale dhe me respektimin e humanizmit, të
drejtës sociale dhe solidaritetit si vlera themelore të rregullave kushtetuese të Republikës së
Maqedonisë. Në kuadër të të drejtave sociale bëjnë pjesë edhe të drejtat nga sfera e sigurimit
pensional dhe invalidor të cilat realizohen në bazë të kushteve dhe procedurave të rregulluara
me ligj.
Në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor edhe gjatë
këtij viti si më parë qytetarët më shpesh i drejtoheshin Avokatit të Popullit për shkak të
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mosveprimit në kohë të duhur të organeve kompetente, për llogaritjet e padrejta të shumës së
pensionit apo për llogaritjet e pabaza të afatit pensional, për shkak të kushteve të caktuara për
bazë pensionale si dhe për shkak të pamundësisë për të realizuar pensionin në bazë të moshës,
pensionin familjar e sidomos atë invalidor dhe për realizmin e të drejtave tjera që kanë të
bëjnë me këtë sferë. Në numrin më të madh të parashtresave të dorëzuara Avokati i Popullit
ka konstatuar zvarritje të paarsyeshme të procedurave të ngritura në bazë të kërkesave të
qytetarëve edhe përkundër asaj se janë në pyetje persona të cilët për shkak të moshës së
shtyrë, invaliditetit dhe për arsye tjera nuk kanë mundësi që përveç pensionit, të sigurojnë
mjete tjera ekzistence. Gjithashtu procedura për realizimin e të drejtave të kësaj sfere zvarritet
edhe për shkak të mosveprimit me kohë të duhur dhe për shkak të mosrespektimit të afateve
kohore për t’i përgjigjur kërkesave, rekomandimeve dhe udhëzimeve të Avokatit të Popullit.
Për veprim sa më efikas dhe në kohë të duhur, për shqyrtimin e kërkesave të
qytetarëve si dhe për qartësimin e disa çështjeve të caktuara kontestuese, Avokati i Popullit
gjatë periudhës raportuese, krahas intervenimeve me shkrim vazhdoi me përvojën e krijuar
për të bërë inspektim në vendin e ngjarjes, me ç’rast jo vetëm që përmirësohej efikasiteti gjatë
sjelljes së vendimeve nga ana e organeve kompetente, por edhe jepej mundësia për vlerësim të
drejtë të gjendjes faktike dhe për vlerësim sa më konsekuent të rregullave ligjore.
Në një numër të madh të parashtresave që kanë të bëjnë me mborjtjen e të drejtave
nga sfera e sigurimit pensional dhe invalidor Avokati i Popullit nuk ka ngritur procedur ose në
disa raste pas hulumtimeve që kryente bënte ndërprerjen e procedurës, për shkak se vlerësonte
se nuk kishte shkelje të të drejtave e sidomos kur ishte në pyetje zbatimi i të drejtës materiale,
por jo edhe atëherë kur ishin në pyetje afatet e caktuara për të sjellur vendim, të cilat aspak
nuk respektohen as në procedurat e shkallës së parë e as në procedurat pas dorëzimit të
ankesave. Në ato raste kur qytetarët dorëzonin parashtresa vetëm për shkak të shtyrjes paarsye
të afatit, shpeshherë pas intervenimeve të Avokatit të Popullit procedura shpejtohej dhe sillej
vendim në lidhje me kërkesën e qytetarit, përveç në ato raste kur për arsye objektive nuk
kishte mundësi të vendosej.
Në lidhje me qëndrimet që kanë organet kompetente ndaj dorëzimit të
rekomandimeve, propozimeve dhe udhëzimeve të Avokatit të Popullit pas konstatimit të
shkleljeve të të drejtave të qytetarëve, mund të thuhet se ekziston gatishmëri për t’i respektuar
propozimet, me ç’rast për një pjesë të mirë të rasteve procedura ka përfunduar në interes të
qytetarëve, përkatësisht palët e kanë realizuar të drejtën e tyre pas marrjes së veprimeve nga
ana e Avokatit të Popullit.
Gjatë realizimit të të drejtave të cilat kanë të bëjnë me sigurimin pensional dhe
invalidor, qytetarët krahas problemit të zvarritjes së procedurës u ballafaquan edhe me
probleme tjera siç janë: ato të realizimit të pensionit në bazë të moshës, inavaliditetit dhe
realizimit të pensionit familjar apo realizimit të të drejtave tjera që dalin nga sigurimi
pensional dhe invalidor siç është, mospërfshirja apo përfshirja në mënyrë të gabuar e të
dhënave gjatë evidentimit amë, për shkak të mospasjes të të dhënave të caktuara për arsye të
mosdorëzimit të tyre me kohë nga ana e punëdhënësit, mospagimin e kontributeve me kohë
dhe me probleme tjera të kësaj natyre. Karakteristike ishin disa parashtresa të cilat u
dorëzuan për shkak se Fondi nuk vepronte pas dorëzimit të kërkesave të qytetarëve për
realizimin e të drejtave të caktuara, për ç’arsye në disa raste për të drejtat e njejta apo për
realizimin e ndonjë tjetër të drejte nga sfera e sigurimit pensionalo invalidor pas disa akteve të
mëparshme administrative, është ngritur procedur për konteste administrative në Gjykatën
Supreme të Republikës së Maqedonisë, megjithëse në ndërkohë ka ndryshuar gjendja faktike
apo janë plotësuar kushtet për pension dhe me këtë rast Avokati i Popullit ka konstatuar
shkelje të të drejtave dhe ka propozuar që Fondi duhet ta marrë parasysh ndryshimin e
rrethanave ose faktet tjera për të vendosur pa marrë parasysh se është ngritur procedurë
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gjyqësore, pra duhet të vendos në bazë të kërkesës së tyre. Për fat të keq, në të shumtën e
rasteve Fondi arsyetohet se nuk disponon me dokumentacionin e nevojshëm, për këtë edhe
nuk veprohet pas këkresave të qytetarëve dhe pas udhëzimeve të Avokatit të Popullit, ndërkaq
Fondi intervenoi deri në gjyq për të vendosur sa më shpejt në lidhje me padinë e qytetarit.
Numri më i madh i parashtresave të dorëzuara gjatë periudhës së raportit në fjalë
kishin të bëjnë me realizimin e të drejtës për pension invalidor, me ç’rast qytetarët
shprehnin pakënaqësi ndaj vendimeve të komisioneve kompetente, përkatësisht ndaj
vlerësimeve që i japin ato, në lidhje me aftësitë e tyre që përfaqësojnë bazë për realizimin e
pensionit invalidor.
Përkatësisht, parashtruesit më shpesh potenconin se janë në gjendje shumë të vështirë
shëndetësore dhe nuk janë të aftë për punë, por edhe përkundër kësaj gjendje komisionet
kompetente vlerësonin se ata janë të aftë për punë, përkatësisht nuk ka humbje të tërsishme të
aftësive punuese, me ç’rast këta persona nuk mund të realizonin pension invalidor. Një pjesë
e parashtruesve, megjithëse posedonin të dhëna dhe mendime se kanë humbje të përhershme
të aftësive punuese, për shkak të mosplotësimit të përvojës punuese për pension, nuk kishin
mundësi ta realizonin të drejtën për pension invalidor. Gjatë realizimit të së drejtës për
pension invalidor në të shumtën e rasteve Avokati i Popullit nuk mund t’iu ndihmojë
qytetarëve, meqenëse nuk është as ekspert e as nuk ka kompetenca për t’i rivlerësuar të dhënat
dhe mendimet e komisioneve kompetente në lidhje me gjendjen shëndetësore dhe aftësitë
punuese. Megjithatë në ato raste kur veç më ishte më se e qartë se fjala është për persona të
cilët janë të sumur rëndë, Avokati i Popullit intervenonte që organet kompetente në mënyrë
reale dhe të drejtë të bëjnë vërtetimin e gjendjes faktike për realizimin e të drejtës për pension
invalidor, por janë shumë të pakta rastet kur është marrë parasysh mendimi i Avokatit të
Popullit.
Nga të dhënat e qytetarëve që kanë kërkuar realizimin e të drejtës për pension
invalidor, mund të konstatohet se anëtarë të caktuar të komisioneve për vlerësimin e aftësive
punuese lehtë mund të korruptohen. Për tejkalimin e një dukurie të këtillë dhe për shkak të
prezncës së jokonsekuencës dhe parregullsive tjera që janë prezente gjatë veprimit të
komisioneve për vlerësimin e aftësive punuese, është bërë ndërrimi i anëtarëve të
komisioneve, ndërsa disa prej tyre janë shkarkuar, por megjithatë nga numri i parashtresave
dhe të dhënave të ofruara mund të konstatohet se problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët,
akoma mbeten të pazgjidhura jo vetëm kur është në pyetje zvarritja e procedurave, por edhe
kur është në pyetje objektiviteti dhe paanshmëria e të dhënave, vlerësimeve dhe mendimeve
për aftësitë punuese.
Në lidhje me të drejtat tjera që realizohen në bazë të invaliditetit, përkatësisht humbjes
së aftësive punuese, problem tjetër që e ka potencuar Avokati i Popullit është realizimi i të
drejtave të caktuara për sigurimin pensional dhe invalidor të personave me aftësi të
ndryshueshme punuese, sidomos me ndërprerjen e marrëdhnieve të punës për shkak të
falimentimit apo mosekzistimit të personit legjitim në vendin ku kanë qenë të punësuar, për
këtë arsye sipas rregullave ligjore këta persona nuk kanë të drejtë të kërkojnë kompensim prej
Fondit për sigurim pensional dhe invalidor si persona me aftësi të dobësuara punuese. Këta
persona duke vlerësuar se janë vu në pozitë jo të barabartë me personat tjerë që iu janë
dobësuar aftësitë punuese, kërkuan ndryshimin e rregullave ligjore. Duke vepruar në bazë të
këtyre parashtresave Avokati i Popullit gjithashtu ka vlerësuar se këta persona janë vu në
pozitë jo të barabartë me personat me aftësi të dobësuara punuese, meqenëse edhe ndryshimi i
aftësive punuese nënkupton dobësimin e aftësive punuese, me ç’rast ky problem u prezentua
në Ministrinë për punë dhe politik sociale dhe në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, me
ç’rast u vlerësua se nuk ka bazë për zgjerimin e të drejtave të sigurimit pensional dhe
invalidor që kanë të bjënë me personat me aftësi të ndryshueshme punuese. Me këtë rast
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Avokati i Popullit i dorëzoi një informatë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Komisionit
për punë dhe politik sociale ku kërkoi të shqyrtohet dhe të vlerësohet nevoja për ndryshtimin
dhe plotësimin e rregullave ligjore. Por meqenëse ky komision parlamentar veç më një kohë
të gjatë nuk mban mbledhje kjo çështje ende nuk është vu në rend dite.
Gjithashtu gjatë periudhës së mëparshme raportuese Avokati i Popullit parashtroi edhe
çështjen për realizimin e të drejtave të caktuara për sigurim pensional dhe invalidor të
personave invalid të cilët si inavalidë janë punësuar nëpër punëtori të përshtatshme ku kanë
punuar një kohë të gjatë, por për shkak të falimentimit apo mosekzistimit të personit legjitim
ose për shkak të tepricës teknologjike iu janë ndërprerë marrëdhëniet e punës. Këta persona
shpeshherë për shkak të moshës si dhe për shkak të keqësimit të gjendjes së tyre shëndetësore
nuk mund që përsëri të punësohen si invalid e as nuk mund ta realizojnë të drejtën për pension
invalidor meqenëse invaliditeti ka qenë prezent para se të punësohen, kështu që nuk i
plotësojnë kushtet ligjore për realizimin e kësaj të drejte si dhe nuk mund ta realizojnë as të
drejtën për kompensim, meqenëse kanë ndërprerje të marrëdhënieve të punës për shkak të
falimentimit apo për shkak të mosekzistimit të personit legjitim në vendin ku kanë punuar.
Me qëllim të tejkalimit të këtij problemi të këtyre personave Avokati i Popullit dorëzoi një
informatë të posaçme deri te Ministria për punë dhe politik sociale ku kërkoi që të
rishqyrtohet rregullativa e tanishme ligjore dhe të parashihen kushte përkatëse për realizimin
e të drejtave të këtyre personave meqenëse me ato aftësi që iu kanë ngelur ato kanë punuar me
orar të plotë pune. Për shkak se në lidhje me këtë informatë të Avokatit të Popullit nuk pati
kurrfarë përgjigjesh nga Ministria dhe nuk u ndërmorrën masa për tejkalimin e këtij problemi,
Avokati i Popullit e informoi Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Ndërkaq sipas Qeverisë
dhe Fondit për sigurim pensional dhe invalidor masat e propozuara nga ana e Avokatit të
Popullit nënkuptojnë zgjerimin e të drejtave të qytetarëve jashtë parimeve në bazë të të cilave
është krijuar sigurimi pensional dhe invalidor, kështu që me këtë rast bëhet ndërhyrje në
sferën e mbrojtjes sociale, për ç’arsye u vlerësua se nuk ekziston nevoja për ndryshimin e
rregullave ligjore nga sfera e sigurimit pensional dhe invalidor, ndërsa si argument plotësues u
përmend edhe fakti se ndryshimet e shpeshta të rregullave ligjore dhe zbatimi i dispozitave
ligjore ekzistuese që kanë të bëjnë me përcaktimin e bazës për vërtetimin e shumës së
pensionit, në periudha të ndryshme kohore shkaktojnë përcaktimin e shumave të ndryshme të
pensionit, kështu që megjithëse persona të caktuar kanë punuar në të njëjtat vende të punës,
janë paguar njëjte përkatësisht kanë pasur kushte të njëjta për pension, megjithatë nuk
paguhen sipas shumës së njëjtë të pensionit, me ç’rast qytetarët shpeshherë vlerësojnë se
gjinden në pozitë jo të barabartë me personat tjerë të siguruar apo mendojnë se është vërtetuar
në mënyrë të gabuar, shuma mujore e pensionit dhe kërkojnë rishqyrtimin e saj. ligjore kanë
qenë më restriktive.
Një numër i madh i parashtresave kanë të bëjnë me korigjimin e shumës së pensionit,
me ç’rast Avokati i Popullit intervenoi vetëm në ato raste kur gjatë përcaktimit të shumës së
pensionit nuk është marrë parasysh e gjithë përvoja punuese dhe pagesa e rrogave të
realizuara, ndërsa në një rast për shkak të shqyrtimit të të dhënave të parashtresës si dhe për
t’u vërtetuar se a janë bërë gabime dhe lëshime gjatë përcaktimit të shumës së pensionit,
Avokati i Popullit kërkoi mendim nga ekspertë, përkatësisht ekspertizë. Në këto raste Avokati
i Popullit shpeshherë nuk konstatoi shkelje të të drejtave, por vlerësoi se ndryshimet e
shpeshta të rregullave ligjore dhe zbatimi i dispozitave ligjore ekzistuese që kanë të bëjnë me
përcaktimin e bazës për vërtetimin e shumës së pensionit, në periudha të ndryshme kohore
shkaktojnë përcaktimin e shumave të ndryshme të pensionit.
Shikuar nga aspekti i shumës së pensionit një pjesë e qytetarëve iu drejtuan Avokatit
të Popullit për shkak se iu është zvogëluar pensioni minimal, por më shpesh në këto raste
Avokati i Popullit ka konstatuar, se pensioni minimal iu është zvogëluar për shkak të
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realizimit të pensionit jashtë vendit, ndërkaq sasia e pensionit të realizuar në Republikën e
Maqedonisë ka qenë minimale, mirëpo shuma e pensionit prej jashtë ka qenë më e madhe se
pensioni më i vogël. Ndërkaq qytetarët më shpesh pritnin që pas marrjes së pensionit prej
jashtë, pensionin e Republikës së Maqedonisë ta marrin sipas shumës së caktuar për pension
më të vogël, por për këtë nuk ka mbështetje juridike. Në lidhje me saktësimin e shumës së
pensionit u dorëzua edhe një parashtresë për shkak të kufizimit të shumës për pension më të
lartë, me ç’rast Avokati i Popullit nuk konstatoi shkelje të së drejtës, sepse edhe sipas
dispozitave të mëparshme edhe sipas dispozitave të tanishme parashihet kufizimi i shumës së
pensionit më të lartë, gjithashtu Avokati i Popullit në dy raste vërtetoi se edhe Gjykata
Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë ka shqyrtuar këtë çështje dhe me këtë rast iniciativa
e ndërmarrë nuk ka gjetur mbështetje për ngritje të procedurës për të bërë vlerësimin e
dispozitave ligjore kushtetuese sipas të cilave parashihet kufizimi i pensionit më të lartë.
Meqenëse parashtruesi ankohej edhe për shkak të dallimeve të saktësimit të shumës më të
lartë të pensionit, varësisht se në cilin vit ndonjë person i caktuar e ka realizuar pensionin,
Avokati i Popullit nga Ministria për punë dhe politik sociale kërkoi rishqyrtimin e kësaj
çështje, për shkak që të vihen në pozitë të barabartë të gjith pensionistët që marrin pension më
të lartë. Me këtë rast organet e përmendura potencuan se me disa ndryshime të rregullave
ligjore janë paraparë kushte dhe kritere të ndryshme për realizimin e të drejtës së pensionit si
dhe për vërtetimin dhe përshtshmërinë e pensionit, me ç’rast edhe ka ardhur deri te dallimet e
shumave të pensioneve më të larta.
Një numër i madh i parashtresave janë dorëzuar edhe për shkak të problemeve për
realizimin e pensionit sipas moshës, me ç’rast Avokati i Popullit ka konstatuar se në të
shumëtën e rasteve paarsye zvarriten procedurat për realizimin e kësaj të drejte edhe
përkundër asaj se qytetarët i kanë plotësuar kushtet për pension dhe në këto raste pas
intervenimeve të Avokatit të Popullit qytetarët e realizuan këtë të drejtë për pension sipas
moshës. Megjithatë në një numër të madh të parashtresave që kanë të bëjnë me këtë të drejtë,
Avokati i Popullit nuk ka konstatuar shkelje të të drejtave, për shkak se qytetarët nuk i
plotësonin kushtet ligjore për realizimin e pensionit sipas moshës, sidomos për shkak të
mospasjes së duhur të përvojës punuese për pension, mospagesës së kontributeve, për shkak
të mosdorëzimit të formularëve të nevojshëm deri te Fondi apo për shkak se qytetarët nuk
kishin dëshmi të nevojshme se i plotësojnë kushtet për pension sipas moshës.
Gjatë kësaj periudhe raportuese është i vogël numri i parashtresave që kanë të bëjnë
me realizimin e të drejtës për pension familjar, me ç’rast Avokati i Popullit në të shumtën e
rasteve nuk ka konstatuar shkelje të të drejtave, përkatësisht vetëm në një numër të vogël të
këtyre parashtresave është konstatuar shkelje e të drejtave dhe me këtë rast pas intervenimeve
të Avokatit të Popullit është realizuar kjo e drejtë.
Në lidhje me realizimin e pensionit sipas moshës apo pensionit familjar një pjesë e
parashtresave të dorëzuara kishin të bëjnë me vështirësitë për t’i siguruar të dhënat për
përvojën e realizuar punuese jashtë vendit, me ç’rast Avokati i Popullit intervenoi deri te
Fondi për sigurim pensional dhe invalidor që të ndërmarrin masa ndaj organeve përkatëse
jashtë vendit, për të ardhur sa më shpejt deri te të dhënat e nevojshme të cilat edhe pas
intervenimeve të Fondit nuk dorëzoheshin. Avokati i Popullit duke mos pasur kompetenca
për të intervenuar deri te këto organe jashtë vendit bënte ndërprerjen e procedurës, ndërsa në
ato raste kur ishte fjala për realizimin e përvojës punuese në ndonjë shtet ku funksionon
Ombudsmani, Avokati i Popullit në bashkëpunim me kabinetin e Ombudsmanit bënte
përpjekje që të ndërmirren masa për dorëzimin e të dhënave të nevojshme për realizimin e
ndonjë të drejte, me ç’rast u krijua një bashkëpunim i mirë me Ombudsmanin e Republikës së
Sllovenisë, Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Shqipërisë.
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Deri te Avokati i Popullit u dorëzuan parashtresa që kishin të bëjnë me ndaljen e një
pjese të pensionit për shkak të pagesës së më shumë mjeteve, por në të shumtën e rasteve
Avokati i Popullit ka konstatuar se kjo pjesë e ndalur prej pensionit bëhet pa sjelljen e
aktvendimeve adekuate, gjë që sipas vlerësimeve të Avokatit të Popullit është në kundërshti
me ligjin. Gjithashtu, një pjesë e parashtresave kishte të bëjë me ndaljen e një pjese më të
madhe të pensionit se sa shuma e paraparë me ligj, gjë e cila mund të shëndrohej edhe në
kontest për moslejim administrativ. Për këtë arsye Avokati i Popullit ka konstatuar shkelje të
të drejtave të qytetarëve, por pas intervenimeve të tij u bë përmirësimi i këtyre lëshimeve,
përkatësisht u sollën aktvendime dhe u ndërpre kjo mënyrë joligjore e ndaljes së kësaj pjese të
pensionit. Disa parashtresa kishin të bëjnë edhe me ndalimin e një pjese të pensionit që është
në pajtueshmëri me Ligjin për sigurimin e mjeteve për dhënie ndihmë komunave për evitimin
e pasojave prej vërshimeve të shkaktuara gjatë mujit qershor të vitit 2004, por në lidhje me
këtë çështje nuk janë sjellur aktvendime edhe përkundër kërkesave të qytetarëve, me ç’rast
pas intervenimeve të Avokatit të Popullit për personat që bënë kërkesë Fondi solli
aktvendime.
Në lidhje me njohjen e përvojës punuese për pension dhe evidentimin e saj në librin
amë të fondit për sigurim pensional dhe invalidor edhe gjatë këtij viti janë dorëzuar
parashtresa me ç’rast në veçanti ishin karakteristike parashtresat e personave të cilët një
pjesë të përvojës punese e kanë realizuar në ish-APJ apo në Sërbi e Mal të Zi. Në lidhje me të
drejtat e këtyre personave pas marrjes së të dhënave prej ish APJ-së u tejkaluan problemet në
lidhje me evidentimin e përvojës punuese të realizuar në ish –APJ dhe në lidhje me njohjen e
rrogave të paguara. Gjithashtu me zbatimin e Marrëveshjes për sigurim social ndërmjet
Republikës së Maqedonisë dhe ish-Jugosllavisë u tejkaluan edhe problemet për realizimin e
të drejtës së pensionit prej Serbisë dhe Malit të Zi. Një pjesë e vogël e parashtresave kishte të
bëjë me pagesën e pensioneve të personave që janë shtetas të Republikës së Maqedonisë, të
cilët pensionin e kanë realizuar në ish-APJ por që nuk janë përfshirë në Marrëveshjen për
sigurim social. Megjithatë me ardhjen në fuqi të Marrëveshjes për trashigimi ndërmjet ishRepublikave Jugosllave, Avokati i Popullit intervenoi që të zgjidhen edhe problemet e këtyre
personave, me ç’rast me marrëveshje të përbashkët ndërmjet Republikëës së Maqedonisë si
dhe Sërbisë e Malit Zi, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor në Republikën e
Maqedonisë e mori për obligim pagesën e pensioneve për këta persona, kështu që edhe ky
problem pas shumë viteve u tejkalua.
Në lidhje me pagesën e 48,53%-shit punëtorëve të mëparshëm të Ministrisë së
punëve të brendshme që u realizua në pajtim me Ligjin e mëparshëm për punë të brendshme
dhe me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, Avokati i Popullit
vazhdoi me ndërmarrjen e veprimeve në bazë të parashtresave të dorëzuara në të cilat
kërkohej përkrahja e iniciativës për ndryshimin e rregullave ligjore. Duke pasur parasysh
faktin se iniciativa për ndryshimin e rregullave ligjore nuk u përkrah nga ministritë rajonale
dhe nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Komisioni për punë dhe politik sociale duhej ta
shqyrtonte dhe të marrë qëndrim rreth kësaj çështje, por informata ende nuk është shqyrtuar
nga ana e Komisionit.
Edhe gjatë këtij viti u dorëzuan parashtresa që kishin të bëjnë me mbledhjen e
mjeteve të pensionistëve në Fondin e solidaritetit, me ç’rast ankesat më shpesh kishin të
bëjnë me Shoqatat që kërkojnë këto mjete të Fondit të solidaritetit të hudhen nëpër llogarit e
tyre, ndërsa Fondi për sigurim pensional dhe invalidor ia dorëzon Lidhjes së shoqatave,
meqenëse konsideron se do të shkaktohen probleme të mëdhaja dhe do të dalë punë e madhe,
nëse këto mjete i dorëzohen çfarëdo shoqate, duke pasur parasysh faktin se për çdo ditë
shtohet numri i këtyre shoqatave. Edhe krahas problemeve ekzistuese dhe insistimeve të

56

Raporti vjetor 2004
Fondit, që shoqatat të merren vesh ndërmjet tyre për gjetjen e zgjidhjeve përkatëse, ky
problem ende është aktual dhe mbeti i pazgjidhur edhe gjatë këtij viti.
Për tejkalimin e këtyre problemeve që kanë të bëjnë me realizimin e kësaj të drejte nga
sfera e sigurimit pensional dhe invalidor që është e natyrës ekzistenciale, Avokati i Popullit
propozon:
• Të mos bëhen ndryshime të shpeshta në rregullat ligjore ku parashihen ndryshime
drastike të kushteve që shkaktojnë trajtim jo të barabartë të personave të siguruar;
• Të parashihet sistem sa më i thjeshtë për caktimin e pensionit që do të jetë i qartë
edhe për ato që e zbatojnë ligjin edhe për qytetarët;
• Qytetarët të kenë mundësi të njihen me të drejtat e tyre në mënyra të ndryshme
nëpërmjet institucioneve që vendosin për këto çështje;
• Në drejtim të kohëzgjatjes së veprimeve të organeve kompetente që kanë të bëjnë
me sigurimin pensional dhe invalidor si dhe në drejtim të bashkëpunimit dhe
qëndrimeve ndaj propozimeve të Avokatit të Popullit është bërë njëfarë përparimi
por ende nuk mund të thuhet se në mënyrë konsekuente respektohen afatet ligjore
që kanë të bëjnë me kërkesat dhe ankesat e qytetarëve si dhe me veprimet dhe
kërkesat e Avokatit të Popullit, me ç’rast është e domosdoshme mbështetja e të
gjitha organeve dhe individëve për respektim konsekuent të afateve kohore gjatë
sjelljes së vendimeve në bazë të kërkesave dhe ankesave të qytetarëve.
• Të përforcohen ose të gjinden mekanizma të reja për kontrollë mbi komisionet që
bëjnë vlerësimin e aftësive punuese për shkak të eliminimit të mundësisë së
paraqitjes së korruptimit si dukuri.

3.11. Mbrojtja e të drejtave në sferën e sigurimit
shëndetësor dhe mbrojtja shëndetësore
Duke vepruar në bazë të parashtresave për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese që
realizohen në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtje shëndetësore dhe Ligjin për sigurim
shëndetësorë, që kanë për bazë parimin e reciprocitetit dhe solidaritetit, Avokati i Popullit ka
konstatuar se organet kompetente gjatë sjelljes së vendimeve për të drejtat e qytetarëve, nuk
mbajnë llogari për këto parime e as për parimet që kanë të bëjnë me humanizmin dhe të
drejtat sociale të cilat janë të proklamuara si vlera themelore të rregullave kushtetuese të
Republikës së Maqedonisë. Sipas Avokatit të Popullit qytetarët shpesherë në praktikë
ballafaqohen me pengesa të mëdhaja gjatë realizimit të të drejtave për mbrojtje shëndetësore,
ndërsa personat përgjegjës zyrtarë rrallë veprojnë në kohë të duhur dhe rrallë herë tregohen
efikas ndaj kërkesave të qytetarëve, me ç’rast edhe pamundësohet mbrojtja shëndetësore në
kohë të duhur.
Gjatë kësaj periudhe megjithëse sipas Ligjit të ri për Avokatin e Popullit organet
kompetente duhet t’iu përgjigjen kërkesave të Avokatit të Popullit, mund të thuhet se
shpeshherë nuk veprohet në afatet e parapara dhe në asnjë rast organet dhe organizatat
nuk e kanë njoftuar Avokatin e Popullit se për ç’arsye objektive nuk kanë pasur mundësi që
pas dorëzimit të kërkesave të veprojnë në në afatin e caktuar. Për shkak të gjetjes së
informatave në mënyrë sa më të shpejtë dhe më të hollësishme, Avokati i Popullit edhe gjatë
këtij viti vazhdoi me përvojën e krijuar prej më parë, duke bërë inspektime të drejtëpërdrejta
në vendin e ngjarjes në bazë të lëndëve, me ç’rast mund të konstatohet se në të shumtën e
rasteve pati bashkëpunim të mirë me personat zyrtarë dhe pas inspektimeve në vendin e
ngjarjes veprohej më shpejtë dhe në mënyrë ligjore silleshin vendimet pas kërkesave të
qytetarëve, por kishte edhe raste kur edhe krahas kërkesave me gojë dhe me shkrim si dhe
inspektimeve në vendin e ngjarjes, nuk dorëzoheshin me kohë të gjitha informatat dhe të
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dhënat e nevojshme për veprim adekuat në bazë të parashtresave, me ç’rast pengohej edhe
puna e Avokatit të Popullit.
Duke vepruar në drejtim të mbrojtes së të drejtave të qytetarëve nga kjo sferë mund
të konstatohet se pjesa më e madhe e tyre nuk kanë mbështetje juridike, por nuk mund të
mohohet edhe numri i rasteve te të cilat është konstatuar shkelje e të drejtave. Megjithatë pas
intervenimeve të Avokatit të Popullit në rastet ku është konstatuar shkelje e të drejtave,
qytetarët i kanë realizuar të drejtat e tyre në pajtim me aktet dhe nënaktet ligjore. Nga kjo që
u tha mund të konstatohet se në rastet kur është konstatuar shkelje e të drejtave, organet
kompetente vepronin sipas propozimeve dhe udhëzimeve të Avokatit të Popullit.
Një pjesë e parashtresave kishin të bëjnë me shkeljet e të drejtave të qytetarit për
shkak të mosnjohjes së gjendjes së personave të siguruar, sepse sipas një vendimi të
mëparshëm i cili nuk është në fuqi, nuk janë plotësuar obligimet ndaj Fondit. Gjithashtu për
shkak të borxhit të mëparshëm duke u thirrur në emër të kontributeve për sigurim
shëndetësor, për shkak të ndonjë vendimi të mëparshëm qytetarët kanë ngelur pa “triska të
kaltërta”, megjithëse si persona të siguruar nga një tjetër pozitë kanë filluar me rregull t’i
paguajnë kontributet në pajtueshmëri me Ligjin. Në këto raste Avokati i Popullit potenconte
se dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me evidentimin dhe mosevidentimin për sigurim
shëndetësor dhe dispozitat që kanë të bëjnë me mënyrën e pagesës së kontributeteve të
mëparshme zbatohen jashtë rregullave dhe pas intervenimeve të tij, qytetarët i realizuan të
drejtat e tyre, përkatësisht çregjistroheshin ose evidentoheshin dhe merrnin “triska të
kaltërta”, ndërsa për borxhin e mëparshëm u ngritën procedurat e parapara me ligj.
Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese u dorëzuan parashtresa që kishin të bëjnë me
moskompensimin e të dhënave gjatë mosprezencës në punë për shkak të punshimeve
mjeksore apo pushimeve të lindjes, por këto parashtresa gjatë këtij viti ishin në numër më të
vogël krahasuar me vitet e mëparshme. Duke vepruar në bazë të nji pjese të këtyre
parashtresave të dorëzuara, Avokati i Popullit nuk pati mundësi të siguroj mbrojtjen e të
drejtave të tyre, meqenëse punëdhënësit nuk i kishin paguar kontributet, ndërkaq sipas Ligjit
nëse kontributet nuk janë paguar në mënyrë të rregullt nuk mund të shfrytëzohet kjo e drejtë.
Si punëdhënës të cilët nuk i kishin paguar kontributet në të shumtën e rasteve paraqiteshin
personat ndaj të cilëve Avokati i Popullit nuk ka autorizim për të ndërmarrë kurrfarë masash.
Për një pjesë të këtyre parashtresave Avokati i Popullit konstatoi shkelje të të drejtave, kështu
pas rekomandimeve të dorëzuara deri te organet kompetente për t’u paguar kompensimet u
sigurua realizimi i kësaj të drejte për të cilën palët kishin ngritur procedurë administrative me
vite.
Duke pasur parasysh faktin se qytetarët gjatë shfrytëzimit të shërbimeve
shëndetësore në pajtim me rregullat ligjore, kontribojnë edhe me mjetet e tyre për disa
shërbime shëndetësore dhe për furnizim me barëra apo për ndihmesa tjera, deri te
Avokati i Popullit u dorëzuan edhe parashtresa që kanë të bëjnë me kthimin e të hollave nga
Fondi për sigurim shëndetësor, për ato raste kur qytetarët e kanë pasur të domosdoshme që në
tërësi ta paguajnë shërbimin ose të marrin barëra prej të a.q. “Listë pozitive”. Gjatë realizimit
të së drejtës për kthimin e të hollave qytetarët edhe gjatë këtij viti u ndeshën me problemet
rreth dallimit të çmimit që e paguajnë qytetarët dhe çmimit të tenderëve të ilaçit të vërtetuara
sipas Fondit për sigurim shëndetësor. Avokati i Popullit nga organet kompetente viteve të
mëparshme ka kërkuar të ndërmerren masat e duhura për tejkalimin e këtij problemi, me
qëllim që të mbrohen qytetarët të cilët janë të obliguar të paguajnë çmime shumë më të larta
se sa çmimet të cilat i pranon Fondi, por megjithëse për tejkalimin e këtij problemi janë
ndërmarrë masa të caktuara, Avokati i Popullit vlerëson se ky problem ende nuk është
tejkaluar. Në lidhje me pagesën e participimit për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore
Avokati i Popullit edhe gjatë kësaj periudhe ka konstatuar shkelje në ato raste kur qytetarët
58

Raporti vjetor 2004
kanë paguar participim më të lartë nga ai që është paraparë me ligj, ndërsa procedurat për
kthimin e këtyre mjeteve janë shumë të ngadalsuara dhe me shumë pengesa administrative që
e vështirësojnë dhe e zvarritin realizimin e kësaj të drejte. Ndërkaq në të gjitha këto raste pas
intervenimeve të Avokatit të Popullit qytetarëve iu kthyen shumica prej mjeteve të marrura.
Si problem për të cilin ankoheshin qytetarët ishte edhe realizimi i i të drejtës për
shërim jashtë vendit dhe njohja e shpenzimeve të këtij shërimi nga ana e Fondit për sigurim
shëndetësor. Ndërkaq për dallim prej viteve të mëparshme është shumë i vogël numri i
parashtresave që kanë të bëjnë me realizimin e kësaj të drejte dhe në këto raste Avokati i
Popullit nuk konstatoi shkelje të kësaj të drejte. Në lidhje me realizimin e të drejtës për t’u
shëruar jashtë vendit Avokati i Popullit veproi edhe në disa raste për të cilat procedurë është
ngritur vitin e mëparshëm dhe me këtë rast për shkak të shkeljes së kësaj të drejte janë
dorëzuar rekomandime, këto parashtresa kanë të bëjnë me njohjen dhe pagesën e mjeteve të
shpenzuara për shërim jashtë vendit të realizuara në bazë të mendimeve konsulltative dhe
aktvendimeve përkatëse. Por në lidhje me këtë që u tha pas intervenimeve të Avokatit të
Popullit për të gjitha rastet që kishte mbështetje juridike për kompensimin e shpenzimeve të
përmendura, parashtruesit i realizuan të drejtat e tyre.
Gjatë periudhës raportuese u dorëzuan edhe parashtresa që kishin të bëjnë me shërim
të pandërgjegjshëm dhe jocilësor, me ç’rast Avokati i Popullit kërkoi që në tërësi të
shqyrtohen këto raste dhe të ndërmerren masa të duhura, por në të shumtën e rasteve pas
shqyrtimit nga ana e institucioneve përkatëse u konstatua se nuk është fjala për shërim të
pandërgjegjshëm dhe jocilësor. Për arsye se Avokati i Popullit nuk pati mundësi të ndërmerr
masa tjera, dorëzuesit e parashtresave ishin të detyruar të ngrenë procedurë gjyqësore për t’u
konstatuar se a është fjala për shërim të pandërgjegjshëm dhe jashtë rregullave. Në disa raste
që gjithashtu kishin të bëjnë me shërim joadekuat dhe sjellje të pandërgjegjshme nga ana e
punonjësve shëndetësor (maltretim fizik të pacientit, shërim të pandërgjegjshëm dhe
joadekuat që ka shkaktuar pasoja vdekjeprurëse te pacienti, maltretim seksual të pacientit nga
ana e mjekut) pas intervenimeve të Avokatit të Popullit punonjësit shëndetësor të involvuar
në këto raste u suspenduan nga puna, përkatësisht iu ndërrua vendi i punës ose iu ndërprenë
marrëdhëniet e punës.
Një problem të posaçëm për qytetarët përfaqëson realizmi i të drejtës për mbrojtje
shëndetësore dhe mosnjohja e të drejtës për kthimin e të hollave për shërim spitalor apo për
ndonjë lloj tjetër shërimi nëpër institucione private shëndetësore, vetëm pse nuk ka
marrëveshje të nënshkruar me Fondin për sigurim shëndetësor. Përvoja e deritanishme tregon
se Fondi më parë i ka pranuar këto shpenzime të personave të siguruar, ndërkaq kohëve të
fundit Avokati i Popullit është informuar se Fondi është duke e shqyrtuar këtë qëndrim, për
ç’arsye në procedurë janë disa parashtresa për të cilat Avokati i Popullit ka dorëzuar
rekomandime, por ende nuk është vepruar.
Duke pasur parasysh faktin se gjatë vitit raportues nuk u sollën nënaktet për krijimin
e marrëveshjeve ndërmjet Fondit për sigurim shëndetësor dhe stomatologëve privat, një
numër i parashtresave kishin të bëjnë me këtë çështje. Stomatologët privat kërkuan të
intervenoj Avokati i Popullit në përshpejtimin e procedurës për sjelljen e rregullores sipas të
cilës do të vërtetohen kriteret për krijimin e marrëveshjes ndërmjet Fondit për sigurim
shëndetësor dhe stomatologëve privat. Avokati i Popullit duke konstatuar shkelje jo vetëm të
të drejtave të stomatologëve por edhe të të drejtave të qytetarëve të cilëve iu kufizohet e
drejta për përcaktim të lirë të mjekut stomatolog edhe gjatë këtij viti si gjatë vitit të kaluar
intervenoi për sjelljen e rregullores në fjalë, me ç’rast ajo u soll dhe u tejkaluan pengesat
formale për krijimin e marrëveshjes.
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Gjatë veprimit në bazë të parashtresave mund të vlerësohet se megjithëse parashtresat
e kësaj sfere nuk janë shumë krahasuar me numrin e parashtresave të sferave tjera, përsëri
nuk mund të shprehet kënaqësi për respektimin e të drejtave të qytetarëve sidomos shikuar
nga aspekti i veprimit sipas afateve kohore, shpejtësisë dhe efikasitetit të kërkesave të
qytetarëve, përkatësisht mund të thuhet se edhe në këtë sferë procedurat zvarriten paarsye
edhe para organeve të shkallës së parë edhe para atyre të shkallës së dytë. Në kontekst të këtij
konstatimi mund të potencohet se ky problem për mosveprim në kohë të duhur është prezent
pothuajse te të gjitha parashtresat e pranuara pa marrë parasyshë arsyet se pse qytetarët i janë
drejtuar Avokatit të Popullit. Mu për këtë Avokati i Popullit gjatë gjithë intervenimeve të tij i
përkujton organet kompetente për obligimin që kanë për respektimin e afateve të caktuara
kohore, gjatë sjelljes së vendimeve në lidhje me të drejtat e qytetarëve.
Për tejkalimin e problemeve dhe vështirësive me të cilat ballafaqohen qytetarët gjatë
realizimit të të drejtave nga sfera e shëndetësisë Avokati i Popullit rekomandon:
• Respektim konsekuent i regullave ligjore egzistuese për të gjithë qytetarët në
mënyrë të barabartë;
• Ndryshim i rregullave ligjore me mundësi që të lirohen prej participimit fëmijët
nën moshën 18 vjeçare dhe personat mbi moshën 65 vjeçare, me qëllim që të
realizohet mbrojtje e nivelit sa më të lartë shëndetësor, sipas Konventës për të
drejtat e fëmijëve dhe për sigurim përkatës shëndetësor për personat e moshuar si
dhe lirim nga participimi për shërbime të caktuara, për personat që vuajnë prej
sëmundjeve të rënda e të pashërueshme, gjëra të cilat janë të parapara me planet e
tanishme të Qeverisë, ndërsa Avokati i Popullit vlerëson se këto çështje duhet të
rregullohen me ligj për zgjidhje më afatgjate të problemeve dhe për shkak të
sigurisë juridike të qytetarëve;
• Të tejkalohen problemet e furnizimit me barëra që gjenden në të a.q. “Listë
pozitive” nëpër barnatore e sidomos nëpër klinika si dhe tejkalim i problemeve të
dallimit të çmimeve në mes tenderëve dhe çmimeve faktike të barërave dhe
mjeteve ndihmëse;
• Të njoftohen qytetarët me të drejtat e tyre dhe të bëhet lehtësim i procedurave
administrative për realizimin e të drejtave të qytetarëve dhe të kontribohet në
ngritjen e nivelit të vetëdijes te personat zyrtarë të Fondit për Sigurim shëndetësor
dhe të Ministrisë për shëndetësi, të cilët në mënyrë të drejtëpërdrejtë vendosin për
të drejtat e qytetarëve, me qëllim që të krijohen parakushte për respektim
konsekuent të rregullave ligjore, për të vendosur shpejtë dhe në mënyrë
profesionale në lidhje me të drejtat e qytetarëve.

3.12. Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve
Duke u vu në mbrojtje të të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit vlerëson se edhe
gjatë kësaj periudhe raportuese gjendja ekonomike në shtet, papunësia dhe standardi i ulët
jetësor i qytetarëve e pamundësojnë realizimin konsekuent të të drejtave të fëmijëve të
garantuara me Konventën për të drejtat e fëmijëve. Avokati i Popullit vlerëson se edhe gjatë
kësaj periudhe raportuese nuk është përmirësuar gjendja që ka të bëjë me ngritjen e nivelit
publik, në lidhje me të drejtat e fëmijëve dhe statusin e tyre si subjekte me nevoja dhe
obligime të posaçme, duke u nisur nga prindërit, arsimtarët dhe personat zyrtarë nëpër
institucionet shtetërore, të cilët gjatë sjelljes së vendimeve nuk mbajnë përherë llogari për
intresat më të mira të tyre, me ç’rast e pamundësojnë realizimin e të drejtave të fëmijëve në
mënyrë konsekuente dhe bëjnë shkeljen e të drejtave të tyre.
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Numri më i madh i parashtresave të dorëzuara nga sfera e mbrojtjes të të drejtave të
fëmijëve, kanë të bëjnë me realizimin e të drejtës së tyre për të mbajtur kontakte me
prindin me të cilin nuk jeton, ndërkaq parashtresat më shpesh shprehin pakënaqësinë e
prindit ndaj Qendrave për punë sociale, të cilat duhet të kontribojnë në realizimin adekuat të
kësaj të drejte.
Specifike për këto lëndë është se në shumë raste prindët pohojnë para së gjithash për
shkeljen e të drejtës së tyre për të mbajtur kontakte personale me fëmijën i cili jeton me
tjetrin prind duke mosmbajtur llogari për të drejtat e fëmijës, gjatë këtyre rasteve prindët më
shpesh për shkak të mospastrimit të problemeve ndërmjet veti, ata vetë bëjnë shkeljen e të
drejtave të fëmijëve. Problem të posaçëm gjatë realizimit të të drejtave të fëmijëve për të
mbajtur kontakt me prindin me të cilin nuk jeton, paraqet përmbarimi i aktvendimeve të
Qendrave për punë sociale të cilat nuk kanë instrumente efikase juridike për përmbarimin e
tyre. Duke pasur parasyshë faktin se zhvillimi normal i fëmijëve varet edhe nga krijimi i
kontakteve normale me të dy prindët, Avokati i Popullit duke vlerësuar se ekzekutimi nën
presion i aktvendimeve për mbajtjen e kontakteve individuale të cilat më shpesh duhet të
kryhen me ndërmjetësimin e policisë nuk është metodë e përshtatshme meqenëse mund të lë
pasoja me trauma psikike te fëmija, i propozoi Ministrisë për punë dhe politik sociale që të
marrë iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e rregullave ligjore ku do të parashihen
zgjidhje më adekuate për realizimin e kësaj të drejte, ku para së gjithash do të mbahet llogari
për të drejtat dhe interesat e fëmijëve. Në këtë drejtim gjatë vitit 2004 u bënë ndryshime të
Ligjit për familje, në bazë të të cilave janë paraparë të ndërmerren më shumë masa të cilat i
kufizojnë të drejtat e prindërve nëse ata nuk i respektojnë të drejtat e fëmijëve dhe nëse nuk i
kryejnë obligimet e tyre që iu takojnë si prind, gjithashtu ato duhet t’i respektojnë edhe të
drejtat e fëmijëve për të mbajtur kontakte me të dy prindët por duhet mbajtur edhe llogari që
kjo e drejtë të mos keqpërdoret.
Duke vepruar në drejtim të mbrojtjes së kësaj të drejte Avokati i Popullit, para së
gjithash mbante llogari për interesat më të mira të fëmijëve dhe në ato raste kur ekzistonte
gatishmëri për bashkëpunim dhe mirëkuptim me prindërit dhe kur respektoheshin propozimet
dhe sugjerimet e tij, tejkaloheshin problemet dhe konfliktet ndërmjet prindërve dhe
krijoheshin kushte për kontakte normale individuale ndërmjet prindërve dhe fëmijëve.
Ndërkaq në ato raste kur edhe krahas sugjerimeve të Avokatit të Popullit dhe masave të
ndërmarrura nga ana e qendrave, prindët nuk ia arrinin që të gjejnë zgjidhje adekuate,
Avokati i Popullit kërkonte që këto familje të drejtohen për ndihmë profesionale në
institucionet e specializuara përkatëse. Ndërkaq, Avokati i Popullit iu sqaronte prindërve se
mbajtja e kontakteve normale dhe pa pengesa ndëmjet fëmijës dhe prindit me të cilin nuk
jeton është shumë i nevojshëm për zhvillimin e tij normal, ndërsa për realizimin e kësaj të
drejte jo vetëm që është i nevojshëm kontributi i institucioneve përkatëse, por është e
nevojshme që të krijohen edhe raporte përkatëse të prindërve të cilët duhet të mbajnë llogari
për të drejtat dhe interesat e fëmijëve e jo vetëm për interesat dhe të drejtat e tyre personale.
Sipas Avokatit të Popullit gjatë këtyre procedurave rrallë herë përfshiheshin fëmijët,
përkatësisht rrallë herë merrej parasyshë mendimi dhe qëndrimi i tyre për realizimin e kësaj
të drejte, për këtë arsye qendrave dhe prindërve iu sugjerua se duhet të dëgjohet dhe të
respektohet edhe mendimi dhe qëndrimi i fëmijëve, varësisht prej moshës dhe vetëdijësimit
të tyre.
Për tejkalimin e këtyre problemeve implementimi i kësaj të drejte të fëmijëve u
përfshi në rregullat ligjore me ndryshimet dhe plotësimet që iu bënë Ligjit për familje gjatë
vitit 2004 ku parashihet që gjatë krijimit të raporteve individuale dhe kontakteve të
drejtëpërdrejta të fëmijës me prindin qendra për punë sociale duhet ta njoftojë fëmijën dhe
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duhet t’i marrë parasysh qëndrimet dhe mendimet e tij varësisht nga mosha vetëdijësimi dhe
shkalla e zhvillimit dhe ta njoftojë për pasojat e mundshme gjatë zbatimit të vendimeve.
Gjatë viteve të mëparshme Avokati i Popullit insistonte në sjelljen e Ligjit për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, meqenëse shpresonte se me sjelljen e tij do të
përmirësohet gjendja me të drejtat e fëmijëve, para së gjithash shikuar nga aspekti i sigurimit
të statndardit përkatës jetësor, por një gjë e këtillë nuk ndodhi me që aktet nënligjore sipas
të cilave do të rregullohet procedura për realizimin e të drejtave të parapara me këtë ligj nuk
u sollën në afatin e paraparë, ndërkaq pas sjelljes së tyre u bënë ndryshime në Ligj sipas të
cilave disa të drejta të caktuara u kufizuan, sidomos në drejtim të shtesave fëmijërore të cilat
u kufizuan me një sasi fikse të caktuar. Gjithashtu ngeli i hapur edhe problemi me realizimin
e të drejtës për shtesa fëmijërore, për fëmijët prindët e të cilëve nuk kanë kurrfarë të
ardhurash, përkatësisht nuk janë të punësuar ose janë pensionistë apo nuk marrin kompensim
për shkak të papunësisë dhe nuk kanë të drejtë të bëjnë kërkesë për realizimin e të drejtës për
shtesa fëmijërore. Nëse një prej parimve për realizimin e të drejtës për shtesa fëmijërore
është gjendja materiale, atëherë nuk është e logjikshme pse fëmijët familjet e të cilëve
gjenden në një gjendje të vështirë materiale, nuk mund ta realizojnë të drejtën e shtesave
fëmijërore, me ç’rast Avokati i Popullit kërkoi që në këtë drejtim të bëhen ndryshime në
rregullat ligjore me qëllim që të shmanget diskriminimi ndërmjet fëmijëve në çfarëdo
aspekti. Ndryshime në rregullat ligjore nuk u bënë për shkak se problemi me realizimin e të
drejtës për shtesa fëmijërore mbetet edhe më tutje aktual.
Deri te Avokati i Popullit u dorëzuan edhe parashtresa që kanë të bëjnë me ndarjen e
banesave personave me të ardhura të ulta për arsye se me Vendimin e Qeverisë për kushtet
dhe kriteret për ndarjen e këtyre banesave është paraparë diskriminim i fëmijëve,
përkatësisht është paraparë se të drejtë për banesë kanë fëmijët deri në moshën 12 vjeçare. Me
këtë rast Avokati i Popullit duke vlerësuar se një kushtëzim i këtillë nuk është në pajtueshmëri
me Konventën për të drejtat e fëmijëve dhe me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve sipas të cilit si
fëmijë trajtohen të gjithë personat deri në moshën 18 vjeçare, dorëzoi një shkresë deri në
Qeveri ku thuhej se të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare duhet të kenë të drejta të
barabarta pa kurrfarë diskriminimi dhe se shteti duhet t’i ndërmarrë të gjitha mjetet e
nevojshme për t’iu siguruar pozitë të barabartë të gjithë fëmijëve, sidomos nga aspekti i
sigurimit të standardit të përshtatshëm jetësorë, ku bënë pjesë edhe e drejta për zgjidhjen e
çështjes së banimit. Ndërkaq duke pasur parasysh faktin se ndërtimi dhe ndarja e këtyre
banesave është bërë në bazë të marrëveshjes së krijuar ndërmjet Republikës së Maqedonisë
dhe Bankës për zhvillim pranë Këshillit të Evropës ku është paraparë si kusht, se të drejtë për
banesë mund të kenë vetëm familjet fëmijët e të cilëve janë deri në moshën 12 vjeçare, nuk
kishte mundësi që të ndërrohet marrëveshja meqenëse huazimi veç më ishte miratuar me ato
kushte.
Gjatë periudhës raportuese mjaft aktual ishte edhe problemi për sigurimin e sasisë së
mjaftueshme të barërave për fëmijët që vuajnë prej sëmundjeve maligne. Avokati i
Popullit duke vlerësuar se për shkak të mungesës së barërave iu shkelen të drejtat fëmijëve e
sidomos e drejta për nivel sa më të lartë të mbrojtjes shëndetësore që është e garantuar me
Konventën për të drejtat e fëmijëve, ngriti procedurë me vetë iniciativë dhe kërkoi nga
Ministria për shënndetësi dhe Fondi për sigurim shëndetësor që t’i ndërmarrën të gjitha masat
e nevojshme për tejkalimin e këtij problemi të shkaktuar. Problemi u tejkalua për nga aspekti i
sigurimit të nivelit sa më të lartë të mbrojtjes shëndetësore. Avokati i Popullit gjithashtu
me vetë iniciativë ngriti procedurë për shkak të lëshimit në qarkullim të ushqimit të importuar
për foshnja me deklaratë në gjuhën maqedonase ku nuk ishte përfshirë e dhëna se prodhimi
përmban gluten megjithëse në deklaratën origjinale në mënyrë të qartë thuhej se prodhimi
përmban gluten i cili në disa raste mund të shkaktoj edhe pasoja shëndetësore të fëmija. Pas
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intervenimeve të Avokatit të Popullit prodhimi në fjalë u tërhoq prej qarkullimi dhe u bë
përmirësim i deklaratës, ndërsa kundër importuesit u dorëzua fletëparaqitje-kundërvajtëse.
Gjatë kësaj periudhe raportuese një pjesë e parashtresave kishin të bëjnë me
procedurën për regjistrimin e fëmijëve në librin amë, ky problem sidomos ishte prezent te
qytetarët e bashkësisë etnike shqiptare. Duke vepruar në bazë të këtyre parashtresave Avokati
i Popullit konstatoi se prindërit nuk e bëjnë përherë regjistrimin e lindjes së fëmijëve në kohën
e duhur kur ai është i lindur në kushte shtëpiake dhe me këtë rast vështirë mund të vërtetohet
se fëmija ka lindur në teritorin e Republikës së Maqedonisë. Shkaktarë për krijimin e këtij
problemi është edhe qëndrimi jokorrekt i personave zyrtarë të cilët nuk i pranojnë dhe nuk i
njohin dokumentet e palës. Si pengesë e veçantë për realizimin e kësaj të drejte paraqitet edhe
mospranimi i dokumenteve të UNMIK-ut në ato raste kur është fjala për prind me prejardhje
nga Kosova. Ndërkaq pas shumë intervenimeve të Avokatit të Popullit për tejkalimin e këtij
problemi Qeveria e Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2004 solli një Konkluzë për njohjen
e këtyre dokumenteve, me ç’rast organet kompetente e bënë regjistrimin në evidentimin amë.
Për shkak të prezencës së incidenteve të shpeshta ndërmjet të rinjëve që ndodhën
gjatë periudhës së kaluar si dhe për shkak të prezencës së alkoholit dhe duhanit te
personat e mitur, në periudhën e kaluar u ndërmorën masa në këtë drejtim por edhe krahas
insistimit të organeve kompetente që të respektohet në mënyrë konsekuente ndalesa që mos
t’iu jepet të rinjëve alkohol dhe mos të bëhet reklamimi i alkoholit dhe duhanit nëpër vende
dhe në mënyra që janë në kundërshti me ligjin, gjendja nuk ndryshoi, me këtë rast Avokati i
Popullit propozi ndryshimin e rregullave ligjore për ndalimin e të rinjëve që të blejnë alkohol
dhe duhan në rjetin e tregtisë së vogël dhe t’iu kufizohet të miturve orari në lokalet dhe
klubet e natës, një gjë e këtillë u përkah dhe u sollë aktvendim në lidhje me këtë çështje. Por
megjithatë sipas të dhënave të Avokatit të Popullit këto ndalesa ligjore nuk respektohen për
herë me konsekuencë, me ç’rast Avokati i Popullit intervenoi deri te shërbimet kompetente të
inspektimit që të ndërmarrin masa të nevojshme kundër personave të cilët nuk i përmbahen
kësaj ndalese me qëllim që të mbrohen fëmijët nga ndikimi i dëmshëm i alkoholit dhe
duhanit. Edhe krahas intervenimeve të Avokatit të Popullit gjendja me respektimin e këtyre
ndalesave nuk ka ndryshuar.
Në lidhje me informatat e ndryshme që ndikojnë dëmshëm si dhe dezinformatat të
cilat plasohen në opinion, Avokati i Popullit ka intervenuar deri te Qeveria e Republikës së
Maqedonisë dhe deri te Këshilli për radiodifuzion për mbrojtjen e fëmijëve nga informatat të
cilat kanë ndikim negativ në zhvillimin e tyre normal. Avokati i Popullit intervenoi për
fotografitë e emituara me fëmijë të sëmurë prej sëmundjeve të rënda nëpër mjetet e
informimit publik. Avokati i Popullit me këtë rast potencoi se një prej obligimeve të shtetit
që është paraparë me Konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, është ndikimi i tij në
drejtim të zhvillimit normal të fëmijës për t’u mbrojtur nga të gjitha informatat që e pengojnë
harmonizimin e jetës së tij dhe që e dëmtojnë zhvillimin e tij fizik dhe mental, gjithashtu
duhet të sigurohet edhe mbrojtja e fëmijës që të mos njolloset jeta e tij private duke u
shpallur informata të cilat mund ta dëmtojnë gjendjen dhe jetën e tij private. Për fat të keq
edhe pas këtyre reagimeve të Avokatit të Popullit nuk u ndërmorrën kurrfarë masash e as u
njoftua Avokati i Popullit me qëndrimet e Qeverisë dhe Këshillit për radiodifuzion në lidhje
me këtë çështje. Avokati i Popullit gjithashtu intervenoi edhe për ndërmarrjen e masave
përkatëse nga ana e Këshillit për radiodifuzion ndaj një kanali televiziv për shkak të plasimit
të ionformatave gjoja se në një shkollë, çdo i dyti fëmijë konsumon drogë, informatë koj që u
plasua në opinion pa kurrfarë baze dhe pa u vërtetuar se a është e saktë, me ç’rast u bë
shkelje e të drejtave të fëmijëve, prindërve bile edhe arsimtarëve të shkollës, meqenëse
informta nuk ka qenë e saktë, për këtë edhe reagoi Avokati i Popullit por edhe në lidhje me
këtë rast nuk pati ndonjë reagim përkatës prej organeve kompetente.
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Për shkak të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna e sidomos nga dhuna familjare
Avokati i Popullit gjatë periudhës së mëparshme me propozimet e veta ka marrë pjes në
ndryshimin e Ligjit për familje, duke potencuar se dhuna familjare ndaj fëmijëve duhet të
trajtohet në bazë të rregullave të posaçme ligjore. Gjatë vitit 2004 u bënë ndryshime në Ligjin
për familje, ku në mënyrë të veçantë trajtohet sidomos dhuna në familje me ç’rast parashihet
të ndërmerren më tepër masa nga ana e qendrave për punë sociale dhe gjykatave për
mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare, për këtë edhe numri më i madh i propozimeve të
Avokatit të Popullit u përkrahën dhe u përfshinë në krijimin e rregullave ligjore. Sidomos
është me rëndësi përkrahja që iu dha propozimit të Avokatit të Popullit që ka të bëjë me
saktësimin e detyrave obligative që duhet të kenë qendrat për punë sociale gjatë atyre rasteve
kur vërtetohet dhuna e vazhdueshme ndaj fëmijës në familje, me ç’rast duhet të ndërmerren
masa përkatëse dhe për ato raste të dhunës së vazhdueshme ndaj fëmijës në vend që të
largohet prej familjes fëmija për t’u vendosur në ndonjë tjetër familje apo institucion, më
mirë me kohë të largohet personi që kryen dhunë ndaj fëmijës në vend që fëmija të ndahet
prej familjes dhe ky person të obligohet që patjetër t’i drejtohet ndonjë institucioni përkatës
për këshillim, me qëllim që të përmirësohet sjellja e tij që mos të shkaktojë dhunë.
Gjatë periudhës raportuese u dorëzuan disa parashtresa që kishin të bëjnë me
maltretimin fizik apo psikik të nxënësve nga ana e kuadrit arsimor. Për këtë çështje
Avokati i Popullit ka shprehur brengosje meqenëse gjatë takimeve me nxënës u potencua se
është mjaft prezent maltretimi fizik e sidomos ai psikik, por për këto raste nxënësit ende nuk
kanë guxim të flasin. Për rastet për të cilat u veprua në bazë të lëndëve të pranuara te Avokati
i Popullit, në të shumtën e rasteve respektoheshin ndërhyrjet e Avokatit të Popullit dhe
merreshin masa adekuate kundër arsimtarëve që përdorin metoda të këtilla, por Avokati i
Popullit vlerëson se në rregullat ligjore nuk është precizuar në mënyrë të qartë dhe nuk është
objektivizuar se çka paraqet maltretimi fizik e çka maltretimi psikik i fëmijëve nëpër shkolla
dhe për rastet e përdorimit të maltretimit të shpeshtë fizik dhe psikik nga ndonjë arsimtar i
caktuar, sipas Avokatit të Popullit duhet të parashihen edhe masa ndaluese për kryerjen e
veprimit si arsimdhënës dhe edukator i fëmijëve.
Lidhur me dhunën ndaj fëmijëve dhe qëndrimet joadekuate të personave zyrtar do ta
veçojmë rastin e shkeljes së të drejtave të fëmijëve gjatë procedurës policore kur janë
marrë në pyetje dhe janë mbajtur në stacionin policor fëmijë nën moshën 14 vjeçare pa
prezencën e prindërve apo të ndonjë personi tjetër të moshës madhore, duke mos u respektuar
e drejta e tyre për të pasur Avokat, gjatë procedurës policore. Avokati i Popullit duke
konstatuar shkelje drastike të të drejtave të fëmijëve dhe të së drejtës materiale kërkoi të
ndërmerren masa kundër personave zyrtarë të involvuar në këtë rast, ky propozim u pranua
ndërsa personat zyrtarë u dënuan me masa diciplinore.
Avokati i Popullit vëmendje të veçantë iu kushtoi të drejtave të fëmijëve me nevoja
të posaçme, sidomos shikuar nga aspekti i mbrojtjes shëndetësore dhe sociale, duke kërkuar
që për këto fëmijë shteti të siguroj lirime dhe lehtësime përkatëse gjatë shfrytëzimit të
shërbimeve shëndetësore, barërave, mjeteve ndihmëse, të cilat edhe u përkrahën gjatë vitit të
kaluar dhe me këtë rast u bënë edhe ndryshime në rregullat ligjore edhe pse në praktikë ende
paraqiten probleme për shfrytëzimin e këtyre të drejtave. Megjithëse janë ndërmarrë shumë
veprime në drejtim të mbrojtjes së fëmijëve me nevoja të posaçme, duhet edhe shumë të
punohet në këtë drejtim për të mos mbetur këto persona në margjinat e shoqërisë.
Avokati i Popullit vite me radhë ka intervenuar që të merren masa për mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve në rrugë. Ato në të shumtën e rasteve shfrytëzohen prej vet prindërve,
bëhet eksploatimi i mundit të tyre, iu pamundësohet e drejta për shkollim, iu rrezikohet e
drejta për jetë, për mbrojtje shëndetësore si dhe iu shkelen të drejta tjera. Avokati i Popullit
ka propozuar që me rregullat ligjore kjo kategori e fëmijëve të parashihet si grup i posaçëm i
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krize të cilëve duhet t’iu sigurohet mbrojtje sociale, të formohen qendra nëpërmjet të cilave
do t’iu ndihmohet edhe këtyre fëmijëve edhe familjeve të tyre. Kjo kategori e fëmijëve në
rrugë me sjelljen e Ligjit për vetëqeverisje lokale u parapa si grup i posaçëm social, por
meqenëse nuk u bë decentralizim i pushtetit, këto dispozita nuk u zbatuan nga ana e njësive
të vetëqeverisjes lokale. Duke u nisur nga fakti se sigurimi i mbrojtjes sociale bëhej
nëpërmjet institucioneve të shtetit, Avokati i Popullit vazhdoi me intervenimet sidomos
drejtuar Ministrisë për punë dhe politik sociale, kështu që gjatë vitit 2004 me ndryshimet dhe
plotësimet që iu bënë ligjit për mbrojtje sociale, parashihet mundësia që komunat të sigurojnë
realizimin e mbrojtjes sociale përveç për persona tjerë edhe për fëmijët në rrugë, gjithashtu
është paraparë edhe formimi i qendrave ditore për fëmijët në rrugë, nëpërmjet të cilave kësaj
kategorie të fëmijëve do t’iu sigurohen shërbime edukative, do të veprohet në mënyrë
këshilldhënëse më këta fëmijë dhe anëtarët e familjeve të tyre si dhe do të organizohen
aktivitete kulturore zbavitëse dhe rekreative. Në pajtim me këto ndryshime që iu bënë
rregullave ligjore nga fundi i vitit 2004 në Shkup filloi me punë qendra e parë ditore për
fëmijët në rrugë dhe me këtë rast pritet që këta fëmijë të largohen prej rrugëve dhe të kthehen
nëpër shkolla që t’iu sigurohet përfshirje në jetën shoqërore.
Gjatë mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve Avokati i Popullit vëmendje të posaçme iu
kushtoi të drejtave të fëmijëve që bien në kundërshti me ligjin, kështu gjatë vitit të kaluar
krahas propozimeve për t’u ndërmarrë masa preventive për tu penguar paraqitja e fëmijëve
delikuent u propozua që në vend të masave dënuese të merren masa alternative, siç është
shfrytëzimi i punës frytëdhënëse, vendosja në ndonjë tjetër familje si dhe masa tjera
alternative. Për zbatimin e këtyre masave alternative Sektori për mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve pranë Avokatit të Popullit ka intervenuar edhe në Rrjetin evropian të Avokatëve të
Popullit për fëmijë, ku gjithashtu është marrë qëndrimi se fëmijëve të cilët bien në kundërshti
me ligjin më tepër do t’iu ndihmohet me zbatimin e masave alternative se masave dënuese.
Me ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal të Republikës së Maqedonisë që u bë gjatë vitit
2004 si masa alternative për personat e mitur parashihen: puna frytëdhënëse dhe, ndëprerja
me kusht e procedurës penale si dhe masa sigurie.
Një prej parimeve themelore të Konventës për të drejtat e fëmijëve është përfshirja e
fëmijëve në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe interesat e tyre. Me qëllim që
të dëgjohet mendimi i fëmijëve, përkatësisht t’iu jepet mundësia për t’u përfshirë me të gjitha
propozimet dhe mendimet gjatë marrjes së masave të ndryshme, për këtë Avokati i Popullit
gjatë vitit 2004 me përkrahjen e zyrës së UNICEF-it në Shkup, formoi të a.q. Këshilli për
fëmijë që është i përbërë nga fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme prej bashkësive të
ndryshme etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Gjatë vitit 2004 u realizuan disa
takime me këtë Këshill dhe me këtë rast u bë stërvitja e fëmijëve si dhe u prezentuan
kompetencat dhe mënyrat e punës së Avokatit të Popullit, të drejtat dhe obligimete e tyre të
parapara me Konventën për të drejtat e fëmijëve e sidmos iu bë vrojtim implementimit të tyre
në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe në rregullat ligjore. Në drejtim të realizimit,
respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në jetën e përditshme në familje shkollë
mjedisin ku jetojnë, fëmijët dhanë propzime dhe mendime për tejkalimin e problemeve me të
cilat ballafaqohen, pra shikuar për nga aspekti i respektimit dhe mbrojtjes të të drejtave të
tyre. Në lidhje me mendimet dhe propozimet e Këshillit për fëmijë, Avokati i Popullit e
njoftoi Ministrinë për arsim dhe shkencë si dhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë prej të
cilëve pret që në mënyrë serioze t’iu qasen propozimeve të fëmijëve që të ndërmerren masa
si në lidhje me ndryshimin dhe plotësimin e rregullave ligjore ashtu edhe në lidhje me
zbatimin e tyre me qëllim që të krijohen kushte përkatëse për realizimin, respektimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
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Për t’u mundësuar mbrojtje sa më e shpejtë dhe më efikase e të drejtave të fëmijëve,
gjithsesi është i nevojshëm bashkëpunimi i mirë i Avokatit të Popullit me organet dhe
organizatat kompetente si dhe me sektorët joqeveritarë. Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit
me organet e administratës shtetërore është në nivelin e duhur, por megjithatë nuk veprohet
në kohën e duhur gjatë dhënies së mendimeve, rekomandimeve me dhe me këtë rast sikur
tolerohen shkeljet e të drejtave të fëmijëve. Për këtë Avokati i Popullit vlerëson se ende është
e nevojshme të ndërmerren masa në mënyrë kontinuitive, për krijimin e kushteve për
realizimin e të drejtave të fëmijëve në mënyrë ligjore dhe më efikase me ç’rast shteti përherë
duhet të jetë i prirë nga interesat më të mira të fëmijëve duke i vu fëmijët mbi të gjitha
interesat tjera. Shteti ka për obligim që fëmijëve t’iu krijoj mundësi materiale dhe mundësi
tjera për rritje dhe zhvillim normal, për jetë të sigurtë, për mbrojtje shëndetësore të nivelit sa
më të lartë si dhe mundësi për të gjitha të drejtat tjera të garantuara me Konventën
ndërkombëtare të fëmijëvë, sepse shteti është i obliguar për këtë me vetë ratifikimin e kësaj
Konvente.
Me qëllim që të krijohen kushte për realizimin dhe respektimin sa më konsekuent të
respektimit të të drejtave të fëmijëve Avokati i Popullit rekomandon:
• Gjatë kreimit të politikës dhe sigurimit të mjeteve për kënaqjen e nevojave të
fëmijëve si dhe gjatë sjelljes së të gjitha vendimeve ku vijnë në shprehje të drejtat
e fëmijëve, shteti patjetër duhet para së gjithash të udhëhiqet sipas interesave më
të mira të fëmijëve dhe fëmijët ti ve mbi të gjitha interesat tjera;
• Gjatë ndërmarrjes së masave që kanë të bëjnë me fëmijët duhet të mbahet llogari
për tre parimet themelore të Konventës për të drejtat e fëmijëve, mosdiskriminim,
interesat më të mira të fëmijëve dhe përfshirjen e fëmijëve;
• Duke pasur parasysh faktin se akoma nuk ka përfunduar deri në fund procedura
për t’u përfshi në procesin mësimorë lëndë për të drejtat e njeriut në të gjitha
nivelet arsimore sepse nxënësit ende nuk njihen me të drejtat dhe obligimet e tyre,
Avokati i Popullit edhe me këtë rast propozoi që të përfshihen të drejtat e njeriut
në sistemin arsimor të të gjitha niveleve, të bëhet edukimi i kuadrit arsimor për
prezentimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut, përkatësisht të drejtave të
fëmijëve dhe të bëhet aftësimi i fëmijëve me njohuri dhe shkathtësi të cilat mund
të realizohen në jetën e përditshme si dhe mbrojtja e të drejtave të tyre;
• Të ndërmerren masa për ngritjen e vetëdijes publike në lidhje me të drejtat e
fëmijëve dhe statusin e tyre si subjekte të posaçme, duke filluar prej prindërve,
arsimtarëve dhe personave zyrtarë të institucioneve shtetërore, me qëllim që të
realizohen, respektohen dhe të mbrohen të drejtat e fëmijëve më me konsekuencë.

3.13. Mbrojtja e të drejtave nga lëmi arsimit
Sikurse vitin e kaluar ashtu edhe gjatë vitit 2004 parashtresat që llogariteshin nga
lëmi i arsimit kishin të bëjnë me arsimin sipëror, ndërsa parashtresat që kishin të bëjnë me të
drejtat e nxënësve deri në moshën 18 vjeçare, të cilët trajohen si fëmijë janë përfshirë në
kuadër të mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve.
Sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë arsimimi duhet të jetë i arritshëm
për të gjithë dhe për të gjithë duhet të realizohet në kushte të njëjta. Ndërkaq duke pasur
parasysh faktin se në kushtet e tanishme regjistrimi nëpër institucione më të larta arsimore
bëhet edhe me vetë pjesëmarrjen e studentëve në shpenzimet e studimit, shpeshherë kërkohet
intrevenim prej Avokatit të Popullit në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore që kanë të
bëjnë me këtë çështje obligative, përkatësisht kërkohet lirim i studentëve nga participimi.
Avokati i Popullit intervenoi edhe në ato raste kur krahas participimit të paraparë zbatohen
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edhe pagesa tjera nga ana e institucioneve për arsim sipëror, të cilat i obligojnë të gjithë
studentët pa marrë parsysh se a janë regjitstruar me participim apo sipas të a.q. kuotë
shtetërore sipas të cilës shpenzimet duhet të sigurohen nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë. Avokati i Popullit duke vepruar në bazë të parashtresave që kanë të bëjnë me
participimin e studntëve në shpenzimet e studimeve para së gjithash bënte thirrje për
zbatimin konsekuent të rregullave ligjore në lidhje me këto çështje obligative, përkatësisht
kërkonte lirimin nga participimi, ndërsa në lidhje me zbatimin e pagesave të ndryshme që
duhet t’i paguajnë studentët propozonte të mbahet llogari për bazën ligjore të këtyre pagesave
si dhe për mbrojtjen dhe përparimin e standardit të studentëve, gjë për të cilën universitetet
dhe institucionet tjera për arsim sipëror janë të obliguar edhe me ligj.
Sikur viteve të mëparshme ashtu edhe gjatë këtij viti, numri më i madh i parashtresave
të kësaj sfere kishin të bëjnë me participimin për studim. Gjatë periudhës raportuese
sidomos u rrit numri i parashtresave që kishin të bëjnë me lirimin nga participimi të personave
që janë përfaqësues të forcave të sigurimit ose të anëtarëve të familjeve të tyre në
pajtueshmëri me Ligjin për të drejtat e posaçme të përfaqësuesve të forcave të sigurimit në
Republikën e Maqedonisë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Për këtë lloj parashtresash është
karkteristike se institucionet më të larta arsimore bënin rezistencë gjatë pranimit të
dokumenteve sipas të cilave dëshmohet se ndonjë person i caktuar është përfaqësues i forcave
të sigurimit apo është fëmijë i ndonjë përfaqësuesi të forcave të sigurimit i cili është i vrarë
ose i vdekur, me ç’rast nuk bëhej me kohë lirimi nga participimi. Pas intervenimeve të
Avokatit të Popullit për ato raste kur konstatohej se janë shkelur të drejtat e studentëve, këto
institucione më të larta i lironin nga participimi personat që i plotësonin kushtet ligjore. Në
lidhje me realizimin e kësaj të drejte Avokati i Popullit ka konstatuar se institucionet për
arsim sipëror në mënyra të ndryshme e zbatojnë Ligjin, përkatësisht disa prej tyre e zbatonin
vetëm për ato studentë të cilët për të parën herë regjistrohen e jo edhe për ata studentë që kanë
qenë përfaqësues të forcave të sigurimit por që e regjstrojnë vitin e dytë apo vitin në vijim në
fakultet. Për shkak të mostrajtimit në mënyrë të barabartë të të gjithë studentëve nëpër të
gjitha institucionet për shkollim sipëror Avokati i Popullit iu drejtua Ministrisë për arsim dhe
shkencë si dhe Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup dhe kërkoi mendim në lidhje
me mënyrën e zbatimit të Ligjit të përmendur, me ç’rast Komisioni për veprimtari normative
pranë Universitetit mori qëndrim se Ligji duhet të zbatohet për të gjithë përfaqësuesit e
forcave të sigurimit pa marrë parasysh se a regjistrohen në vitin e parë apo në të dytin,
përkatësisht në vitin që është në vijim, kështu që institucionet për arsim sipëror në lidhje me
lirimin nga participimi u përcaktuan për trajtim të barabartë të kësaj kategorie të studentëve.
Në lidhje me pjesëmarjen e studentëve në shpenzimet për studim jashtë
participimit të vërtetuar, Avokati i Popullit me vetëiniciativë ka ngritur procedurë për
rishqyrtimin e kësaj çështje. Në këtë drejtim Avokati i Popullit konstatoi se ëshë themeluar
Këshilli për zhvillim dhe financim të shkollimit sipëror, i cili në pajtueshmëri me autorizimet
ligjore, duhet të sjellë edhe një Rregullore për përcaktimin e masave dhe kritereve gjatë
financimit të veprimtarisë së Universitetit dhe institucioneve për arsim sipëror. Ndërkaq aktet
të cilat duhet t’i sjellë Këshilli që të rregullohet financimi për shkollim sipëror dhe të
vërtetohen masat dhe kriteret e njëjta për të gjitha institucionet për arsim sipëror, ende nuk
janë sjellë.
Duke u nisur nga ajo se në periudhën e kaluar Avokati i Popullit ka konstatuar më
shumë lëshime dhe joligjshmëri gjatë vendosjes së studentëve nëpër shtëpi studentore e
sidomos gjatë pëcaktimit të numrit të pikave në bazë të kritereve të caktuara, gjatë periudhës
raportuese para shpalljes dhe pas shpalljes së konkursit u bë inpsektim në vendin e ngjarjes
nga ana e Avokatit të Popullit dhe me këtë rast u përmendën lëshimet e viteve të mëparshme,
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kështu që gjatë këtij viti u dorëzuan vetëm një numër i vogël i partashtresave që kishin të
bëjnë me këtë çështje.
Megjithatë edhe gjatë kësaj periudhe u dorëzuan disa parashtresa nga studentë që kanë
të bëjnë me vlerësimin e pikave jashtë kritereve të vërtetuara, por pas inspektimit të shkresave
dhe pas intervenimeve të Avokatit të Popullit lëshimet dhe parregullsitë u shmangën ndërsa
studentët u vendosën nëpër shtëpitë studentore.
Në lidhje me të drejtat e studentëve te Avokati i Popullit u pranuan edhe parashtresa
për shkak të mosdhënies së çertifikatës për mbarimin e studimeve. Çertifikata nuk janë
dhënë për shkak të borxhit të mëparshëm apo për shkak të mosnjohjes së ndonjë provimi të
caktuar për shkak se ka munguar fletëparaqitja megjithëse provimi është dhënë dhe është
regjistruar në indeks. Avokati i Popullit me këtë rast tregoi se çertifikatat apo diplomat duhet
të jepen pas përfundimit të studimeve, përkatësisht pas dhënies së provimeve sepse nuk ka
bazë juridike për mosdhënien e diplomave apo çertifikatave apo arsye tjera, ashtu edhe u
veprua u zgjidhën këto çështje kontestuese.
Disa parashtresa kishin të bëjnë me të drejtën e specializimit të punonjësve
shëndetësor, ku ishte karakteristik rasti i Klinikave stomatologjike meqenëse pas krijimit të
marrëveshjeve për specializim dhe pas fillimit të specializimit te disa personave është bërë
ndryshimi i shumës së kompensimit, përkatësisht e njëjta është rritur, ndërsa vendimi i sjellur
në lidhje me saktësimin e shumës për kompensim ka filluar të zbatohet pa mos u shpallur në
mënyrë adekuate dhe i njëjti është zbatuar në të gjitha rastet tjera për personat në specializim.
Avokati i Popullit duke theksuar obligimet kushtetuese për shpalljen e akteve të përgjithshme
dhe moslejimet për kundërveprim të akteve përveç në ato raste kur janë të përshtatshme për
qytetarët, kërkoi që një herë të bëhet shpallja e cila nuk ka të bëjë me personat në specializim
të cilët veç më e kanë bërë marrëveshjen dhe i kanë filluar specializimet sipas kushteve të
ckatuara prej më parë. Pas intervenimit të Avokatit të Popullit ky problem u tejkalua.
Deri te Avokati i Popullit u drejtuan edhe një grup i inspektorëve të diplomuar
sanitarë të cilët i kanë mbaruar studimet në Republikën e Bulgarisë, ndërsa kanë marrë bursë
prej Republikës së Maqedonisë, por pas diplomimit nuk janë pranuar në punë edhe përkundër
faktit se kuadrot e këtilla mungojnë në Republikën e Maqedonisë. Ndërkaq duhet pasur
parasysh faktin se sipas rregullave ligjore për kryerjen e inspektimit sanitarë, kushtet duhet të
parashihen me akt të Ministrisë për shëndetësi ndërsa në aktin e Ministrisë për shëndetësi nuk
është paraparë si kusht që inpektorët të kenë të mbaruar fakultetin për inspektime sanitare por
ndonjë degë të caktuar të medicinës dhe për këtë arsye personat në fjalë nuk i plotësojnë
kushtet për t’u punësuar si inspektorë sanitarë. Për këtë Avokati i Popullit, i cili duhet patjetër
të veproj në pajtueshmëri me ligjet, nuk pati mundësi të ndërmarrë masa tjera për realizimin e
kësaj të drejte për punësimin e këtyre personave, por potencoi nevojën për ndryshimin e
rregullave ligjore dhe akteve të përgjithshme të Ministrisë.
Një pjesë e parashtresave të kësaj sfere kishin të bëjnë me nostrifikimin e diplomave
nga jashtë dhe me miratimin e librave shkollore, raste për të cilat Avokati i Popullit mund të
ndërhynte vetëm për nga aspekti i respektimit të procedurës së caktuar ligjore gjatë realizimit
të këtyre të drejtave dhe me këtë rast konstatoi se edhe gjatë realizimit të këtyre të drejtave
procedura zvarritet paarsye. Njëra prej parashtresave u dorëzua për shkak se nostrifikimi është
refuzuar meqenëse organet kompetente për nostrifikim kanë dhënë vlerësim negativ se
disertacioni nuk ka qenë studim i pavarur individual dhe se profesionalizmi cilësia dhe
kontributi nuk kanë qenë në nivelin e duhur dhe me këtë rast organet për nostrifikim e kënë
bërë vlerësimin e disertacionit i cili është mbrojtur për t’u arritur shkalla e doktoratit. Duke i
pasur parasysh dispozitat e Ligjit për arsim sipëror si dhe Ligjin e mëparshëm për orientim
arsimor, Avokati i Popullit e shtroi çështjen se para nostrifikimit të diplomës për shkallën e
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arritur të doktoratit a është mbrojtur disertacioni për doktorat pranë institucionit të lartë
arsimor në kohën kur janë plotësuar kushtet formale ligjore për nostrifikim dhe me këtë rast
nostrifikimi mund të refuzohet për shkak të vlerësimit eventual negativ për profesionalizmin
dhe cilësinë e disertacionit për doktorat, këto elemente janë bazë për vlerësim para se të
mbrohet ajo dhe duhet të merret parasysh se a mohohet profesionalizmi dhe statusi i
institucuionit ku është mbrojtur disertacioni për doktorat dhe ku është marrë diploma.
Ndërkaq edhe krahas dilemave dhe sqarimeve të Avokatit të Popullit diploma nuk u
nostrifikua.
Duke vepruar në bazë të parashtresave edhe gjatë kësaj periudhe raportuese Avokati i
Popullit shpeshherë u ballafaqua me moskooperimin dhe mosbashkëpunimin e organeve
kompetente, që erdhi në shprehje sidomos me mosveprim ndaj kërkesave të tij në afatin e
caktuar kohor, ndërsa në disa raste të ckatuara edhe pas disa urgjencave nuk merrej
përgjigje. Për të gjitha këto probleme dhe pengesa me të cilat ballafaqohej gjatë punës së tij,
Avokati i Popullit për një pjesë të parashtresave dërgoi informatë të posaçme deri në
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, por edhe pas kësaj informate për një pjesë të lëndëve
procedura nuk u shpejtua. Një qëndrim i këtillë i organeve dhe organizatave shkaktonte
mosefikasitet edhe në procedurën e Avokatit të Popullit, përkatësisht shkaktonte zvarritjen e
saj, gjë që është kundër qëllimit parësor të Ligjit për Avokatin e Popullit, sipas të cilit
parashihen afate të shpejta kohore gjatë veprimeve pas kërkesave të tij.
Për tejkalimin e problemeve gjatë realizimit të të drejtave nga lëmi i arsimit Avokati
i Popullit rekomandon:
• Krijimin e një bashkëpunimi solid, në mënyrë të rregullt dhe në kohë të duhur të
organeve me Avokatin e Popullit dhe respektimin e kërkesave, propozimeve
dhe rekomandimeve të tij;
• Krijimin e kushteve për të qenë arsimi i arritshëm për të gjtihë në kushte të njëjta
dhe respektim i obligimeve ligjore për mbrojtjen dhe përprarimin e standardit
studentor si dhe të llogariten njëjtë kompensimet që i paguajnë studentët për
shërbimet e nëjta nëpër institucione të ndryshmme të arsimit sipëror.

3.14. Mbrojtja e të drejtave të konsumuesve
Duke e analizuar periudhën raportuese për nga aspekti i funksionimit dhe veprimit të
Avokatit të Popullit në lidhje me të drejtat e konsumuesve, është e pashmangshme përshtypja
e përgjithshme se motivi kryesor i qytetarëve për të kërkuar ndihmë juridike është mungesa e
parimit për transparencë gjatë veprimeve të përfaqësuesve të shërbimeve publike apo
shfrytëzimi minimal i saj, përkatësisht keqpërdorimi i pozitës së monopolit, gjatë kryerjes
së shërbimeve.
Si segment kryesor i punës së Avokatit të Popullit në sferën e të drejtave të
konsumuesve edhe gjatë këtij viti është rregullimi i raporteve furnizues – konsumues gjatë
shërbimeve të telekomunikimeve, distribuimit të energjisë elektrike dhe të asaj për nxehje,
furnizimit me ujë dhe veprime tjera komunale.
Ndërkaq nga të dhënat me të cilat disponojmë mund të konstatohet se numri më i
madh i ankesave të qytetarëve kanë të bëjnë me veprimet-sjelljet e SHA “Makedonski
telekomunikacii”, si dhe me ndërmarrjet publike komunale.
Reagimet e qytetarëve-konsumues marrë në përgjithësi kanë të bëjnë me të drejtat e
diskrecionit të furnziuesve me shërbime që dalin nga një pozitë e garantuar mnopoli,
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përkatësisht vullneti dhe vlerësimet e tyre kanë të bëjnë me shfrytëzim sipas nevojave të tyre,
duke imponuar çmime dhe kushte të skajshme të cilat gjithsesi se janë joreale dhe të
papranueshme për konsumuesin.
Një gjendje të këtillë e konstatojnë edhe veprimet e caktuara të furnizuesve të
shërbimeve jashtë akteve përkatëse ligjore gjë që reflektohet edhe në cilësinë e shërbimeve
dhe shkyçjen nga shfrytëzimi i shërbimeve në ato raste kur qytetarët nuk i kanë paguar
lloagritë pa mos dhënë vërejtje paraprake. Në përpjekje për t’i realizuar qëllimet e veta ndaj
atyre qytetarëve-borxhli të cilët nuk i kanë paguar llogaritë, disa prej furnizuesve të
shërbimeve publike nuk mund të përmbahen dhe me këtë rast ndërmmarrin masa të shkyçjes
kolektive të shfrytëzimit të shërbimeve, ku përfshihen edhe qytetarët të cilët me rregull dhe
në mënyrë të plotë e kanë bërë pagesën e llogarive. Në këtë kontekst duhet të përmenden
edhe rastet kur konsumuesit janë të detyruar t’i paguajnë llogaritë edhe karahas
konstatimeve të pakontestueshme se këto llogari janë të vjetruara për të bërë kërkesë për
pagesë, meqenëse sipas Ligjit për raporte obligative në mënyrë decide është saktësuar afati
ligjor prej një viti për pagesat e kompensimeve për shërbimet e kryera në amvisëri.
Gjatë veprimeve në bazë të parashtresave të qytetarëve, nuk mund të mos merret
parasyshë gjendja momentale socio-ekonomike me të cilën ballafaqohen qytetarët. Thënë më
saktë ankesat kanë të bëjnë me llogari të papaguara të cilat nuk janë në gjendje t’i stabilizojnë
dhe kërkojnë ujdi të caktuar, përkatësisht pagesë në kiste apo lirim nga një pjes e borxhit. Në
këtë kategori të qytetarëve janë përfshirë edhe shfrytëzuesit e mbrojtjes sociale për të cilët
nuk parashihet ndonjë privilegj i caktuar sipas rregullave të tanishme ligjore, kështu që disa
furnizues të shërbimeve iu ofrojnë ujdi këtyre konsumuesve sipas vlerësimeve dhe
përcaktimeve të tyre, me ç’rast është konstatuar se me kalimin e kohës, duke e vlerësuar
gjendjen e tyre materialo-financiare, të njëjtët nuk veprojnë, përkatësisht nuk janë të
përshtatshëm për zbatimin e tyre.
Në sfera të caktuara në lidhje me realizimin e të drejtave të konsumuesve vërehet
ndikimi që ka institucioni i Avokatit të Popullit në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të
qytetarëve-shfrytëzues të shërbimeve. Përkatësisht si rezultat i shfrytëzimit në mënyrë
permanenente të të gjitha mjeteve që ka në disponim, mund të konkludohet se subjektet para
të cilave ka kompetenca Avokati i Popullit për të vepruar e marrin parasysh rëndësinë e këtij
institucioni dhe kanë filluar t’i përkrahin qëndrimet e tij.
Nga ana tjetër edhe krahas një vlerësimi të këtillë i cili mund të konstatohet në bazë të
rasteve sipas të cilave veprohet, ekziston përshtypja e përgjithshme e cila nuk mund të
mohohet, se nuk respektohet ashtu si duhet parimi për transparencë gjatë punës së
furnizuesve të shërbimeve dhe gjatë trajtimit të konsumuesve, që përfaqëson një prej
kushteve themelore për funksionimin e një shoqërie demokratike në të cilën qytetari zë vend
qendror. Gjithashtu te subjektet juridike që kryejnë veprimtari me interesa publike të
qytetarëve, nuk iu mundësohet procedurë për ankesë, përveç te operatori publik i
telekomunikimeve SHA “Makedonski telekomunikacii”. Një gjë e këtillë përfaqëson
mosrespektimin e parimit të garantuar kushtetues për dy shkallë të procedurës. Ndërkaq në
lidhje me institucionet tjera të cilat kanë ingirenca të caktuara ligjore ndaj furnizuesve të
shërbimeve, ku bëjnë pjesë Drejtoria e monopolit dhe Organet kompetente të Inspektoratit,
është konstatuar se këto institucione shumë pak i shfrytëzojnë mjetet e mundëshme në
drejtim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve.
Duke i pasur parasysh problemet për të cilat qytetarët kërkojnë ndihmë te Avokati i
Popullit, që kanë të bëjnë sidomos me: cilësinë e shërbimeve, mënyrën e pagesës dhe shumën
e çmimit të vërtetuar si dhe me ekzekutuesit e shërbimeve publike, gjatë ekspozimit të
mëtutjeshëm do të përqëndrohemi veç e veç te këto tre sfera më të rëndësishme më interes
publik.
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Gjatë periudhës raportuese numri më i madh i parashtresave të qytetarëve kishin të
bëjnë me SHA “Makedonski Telokomunikacii”. Sipas analizës të të dhënave me të cilat
disponon Avokati i Popullit del se “Makedonski telekomunikacii” me pzoitën e vet të
monopolit i ve qytetarët në pozitë të domsdoshme që ta pranojnë cilësinë e ofruar, e sidomos
shumën e çmimit të shërbimeve. Parimi për distancim të qytetarëve vërtetohet edhe me
limitin e mundësis për procedurë të organeve kompetente, që në praktikë nënkupton mungesë
për inspektim dhe kontrrollim për shfrytëzimin e shërbimeve konkrete dhe për tarifat e këtyre
shërbimeve, me ç’rast ka vend për dyshim se mund të bëhen manipulime eventuale.
Për këtë arsye numri më i madh i parashtresave të qytetarëve kanë të bëjnë kryesisht
me shumën e çmimeve të larta të llogarive telefonike. Në lidhje me veprimet që janë marrë
gjatë këtyre rasteve, mund të konstatohet se pothuajse është e pamundëshme të vërtetohen
keqpërdorimet apo gabimet eventuale të linjave telefonike gjatë saktësimit të impulseve të
realizuara telefonike, për të cilat ankohen qytetarët. Në lidhje me shfrytëzimin e shërbimeve
plotësuese, Avokati i Popullit disa herë u drejtua në “Makedonski telekomunikacii” dhe me
këtë rast theksonte që gjatë përcaktimit të çmimeve duhet të merret parasyshë sidmos
momenti ekonomik i shfrytëzuesve, por në lidhje me këtë çështje një kohë të gjatë nuk pati
efekt pozitiv. Gjtihashtu Avokati i Popullit me qëndrimin e vet e njoftoi edhe Qeverinë e
Republikës së Maqedonisë dhe duke u nisur nga fakti se në këtë periudhë përgatiteshin
ndryshime dhe plotësime adekuate të Ligjit për telekomunikime, u përkrah ky intervenim dhe
tani me sjelljen e dispozitave të reja jepet mundësia për shfrytëzimin pa pagesë të shërbimeve
plotësuese.
Mundësia për shfrytëzimin e pozitës së monopolit sipas nevojave të tyre, vërehet edhe
gjatë shkyçjeve masovike të parapaguesve për shkak të mospagesës së llogarive. Gjatë
ndërmarrjeve të masave të këtilla kolektive, krahas shfrytëzuesve të cilët një kohë të gjatë
nuk i kanë stabilizuar llogaritë, pa kurrfarë baze shkyçen edhe ato parapagues të cilët, për pak
kohë janë vonuar që t’i paguajnë llogaritë dhe për të njëjtët nuk është mbajtur llogari, se në
kohën kur janë shkyçur nga shfrytëzimi i shërbimeve telefonike a e kanë bërë pagesën e
llogarive. Me këtë rast Avokati i Popullit mori qëndrim që SHA “Makedonski
Telekomunikacii” në mënyrë zyrtare të bëjë kompensim me një shumë përkatëse, për
periudhën kur janë shkyçur nga lidhjet telefonike, kjo e drejtë del edhe nga aktet interne të
SHA “Makedonski Telekomunikacii” dhe nga mërrëveshjet për krijimin e raporteve
parapaguese. Nga procedurat e deritanishme nuk mund të konstatohet se a është përkrahur
një qëndrim i këtillë i Avokatit të Popullit.
Gjatë shfrytëzimit të shërbimeve të operatorit të telekomunikimeve, janë vërtetuar
shkelje të të drejtave edhe në lidhje me ata shfrytëzues që kanë bërë marrëveshje për krijimin
e raporteve parapaguese si dhe e kanë bërë pagesën e mjeteve të nevojshme në bazë të
marrëveshjes së përmendur, por megjthatë edhe krahas asaj se ka kaluar një kohë e gjatë nuk
iu është siguruar lidhje telefonike apo në disa raste iu janë kthyer mjetet, por me një sasi më
të vogël nga ajo që e kanë paguar prej më parë. Për shkak të realizimit të të drejtave të
shfrytëzuesve si dhe duke i pasur parasysh para së gjithash dispozitat e Ligjit mbi
detyrimeve, Avokati i Ppullit iu drejtua shërbimeve kompetente të SHA “Makedonski
Telekomunikacii” që t’iu paguaj shumën të cilën e kanë paguar më parë. Për një qëndrim të
këtillë ende nuk ka kurrfarë përgjigjesh.
Një pjesë e parashtresave që u pranuan te Avokati i Popullit, kanë të bëjnë me
veprimet e SHA “Elektrostopanstvo na Makedonija” në lidhje me shkyçjen e qytetarëve
për shkak të mospagesës së llogarive të rrymës së shpenzuar elektrike. Duke vpruar gjatë
rasteve të veçanta, Avokati i Popullit sidomos e ka rishqyrtuar faktin se a iu ka kaluar afati
për pagesë këtyre lëndëve në pajtueshmëri me Ligjin për raporte obligative dhe nëse
konstatohej kjo, prej shërbimeve kompetente kërkonte që shfrytëzuesit të lirohen nga pagesa
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e këtyre llogarive. Nga kjo që u tha mund të konstatojmë se qëndrimi i Avokatit të Popullit,
gjithnji e më shumë përkrahet, përkatësisht SHA “Elektrostopanstvo na Makedonija” vepron
në pajtueshmëri me rregullat ligjore.
Në lidhje me kërkesat për llogaritë për të cilat është ngritur me kohë procedurë për
pagesë të detyrueshme pranë organeve të gjykatave kompetente si dhe për pagesat tjera më
të reja të cilave gjithashtu nuk iu ka kaluar afati i pagesës, Avokati i Popullit nuk ka bazë për
të vepruar dhe me këtë rast, qytetarëve iu sqarohen dispozitat e Ligjit për enregjetikë dhe
Kushtet e përgjithshme për përçuarjen e rrymës elektrike, sipas të cilëve përçuesi ka të drejtë
që ta bëjë ndërprerjen e furnizimit me rrymë elektrike në ato raste kur shfrytëzuesi nuk i
paguan llogaritë.
Edhe gjatë këtij viti raportues Avokati i Popullit u ballafaqua me rastet kur
shfrytëzuesit apo pronarët e ri të banesave apo lokaleve afariste janë gjetur në situatë që t’i
paguajnë llogaritë e pronarëve të mëparshëm sepse në të kundërtën do t’iu ndërpritet
përçuarja e rrymës elektrike dhe me këtë rast iu është refuzuar kërkesa për t’u evidentuar si
shfrytëzues të ri në evidencën përkatëse të shërbimeve kompetente.
Duke vepruar në bazë të kërkesave të parashtruesve, Avokati i Popullit disa herë iu
bëri të ditur personave përgjegjës në SHA “Elektrostopanstvo na Makedonija” t’i marrin
parasyshë dispozitat e Ligjit për raporte obligative ku thuhet se shfrytëzuesit, në bazë të
marrëveshjes për qira apo shitblerje nuk mund t’i marrin përsipër shpenzimet e rrymës
elektrike nëse nuk ekziston marrëveshje për një gjë të këtillë. Një qëndrim i këtillë i Avokatit
të Popullit është përkrahur nga personat përgjegjës në SHA “Elektrostopanstvo na
Makedonija” të cilët deri te përfaqësuesët e sektorëve të tyre dërguan një Udhëzim të
përgjithshëm, ku e potencuan qëndrimin e Avokatit të Popullit dhe i obliguan, që në të
ardhmen të bëjnë evidentimin e shfrytëzuesve të ri, në bazë të marrëveshjeve të prezentuara
për qira apo shitblerje, pa i kushtëzuar me pagesën e llogarive kontestuese.
Megjithatë gjatë këtyre rasteve si dhe nga përvoja punuese me lëndë të veçanta,
ekziston përshtypja se përderisa qytetarët si shfrytëzues të ardhshëm, me vetëinicijativë iu
drejtohen këtyre shërbimeve, të njëjtët nuk i pranojnë kërkesat e tyre dhe nuk e bëjnë
evidentimin e tyre si konsumues, ndërsa problemi mund të zgjidhet nëse kërkojnë mbrojtje
juridike te Avokati i Popullit. Në këtë drejtim vlerësojmë se është e nevojshme që SHA
“Elektrostopanstvo na Makedonija” t’i koordinojë punët me shërbimet e veta të autorizuara,
me qëllim që të sigurohet konskuencë gjatë zbatimit të rregullave ligjore, në bazë të të cilave
thirret Avokati i Popullit.
Në kuadër të autorizimeve të veta, Avokati i Popullit me kërkesë të qytetarëve si dhe
me vetë inicijativë, ka ngritur procedurë edhe gjatë atyre rasteve të shkyçjeve kolektive nga
rrjeti i rrymës elektrike ku janë shkyçur rajone të tëra sepse pagesa ka qenë nën përqindjen
e caktuar, pra janë përfshirë edhe ato shfrytëzues të cilët në kohën e duhur i kanë larë
borxhet. Gjatë këtyre rasteve Avokati i Popullit vlerësonte se me shkyçjen e shfrytëzuesve të
cilët e kanë plotësuar obligimin e tyre ndaj furnizuesit të shërbimeve dhe me mosmundësinë
e tyre që të shfrytëzojnë energji elektrike pa ndërprerje, bëhet shkelje e të drejtave. Këto
udhëzime të Avokatit të Popullit u pranuan nga ana e SHA “Elektrostopanstvo na
Makedonija” e cila edhe njoftoi se në të ardhmen do t’i marrë parasysh këto të dhëna të
Avokatit të Popullit dhe rregullat ligjore përkatëse.
Avokati i Popullit me vetë inicijativë ka ngritur procedurë në lidhje me llogaritë për
pagesën e rrymës elektrike ku nuk është konkretizuar taksa radiodifuzive si dhe shuma e
çmimit të saj, me ç’rast deri te SHA “Elektrostopanstvo na Makedonija”, dhe deri te Qeveria
e Republikës së Maqedonisë si aksionare e vetme, dërgoi një rekomandim me kërkesë, që
gjatë dhënies së llogarive të çmimit, në mënyrë të qartë të prezentohet edhe taksa
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kontestuese. Si plotësim të këtij qëndrimi Avokati i Popullit theksoi se, në pajtueshmëri me
dispozitat kushtetuese dhe ligjore, taksa radio-difuzive paraqet obligim-publik të cilin duhet
ta plotësojnë të gjithë qytetarët.
Për këtë arsye duhet që ajo patjetër të prezentohet publikisht në mënyrë transparente
me llogari adekuate për pagesë të rrymës elektrike. Në këtë mënyrë qytetarët do të njoftohen
dhe do të informohen në mënyrë konkrete për të gjitha elementet relevante që kanë të bëjnë
me saktësimin e shumës dhe me periudhën në të cilën ajo duhet të paguhet, kështu do të
fitohet edhe e drejta e pakontestueshme për të bërë kontrollë të tërësishëm në llogarinë për
energji elektrike, ku duhet të evidentohet edhe shtojca për pagesën e taksës radio-difuzive.
Rekomandimi i dhënë i Avokatit të Popullit është në fazën e shqyrtimit nga ana e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, me ç’rast pritet përgjigje adekuate në formë plotësuese.
Avoakti i Popullit në pajtueshmëri me autorizimet ligjore intervenoi edhe në ato raste
kur konstatoi se shërbimet nëpër sportele në NP‘’Poshta e Maqedonisë” nuk pranojnë pageë
vetëm të një pjese të shumës që është caktuar në llogaritë për pagesë, gjë që është në
pajtueshëmri me marrëveshjen e krijuar prej më parë me SHA “Elektrostopanstvo na
Makedonija” por që cungohet me dispozitat e Ligjit për raporte obligative, për arsy se
qytetarëve iu imponohen obligime që nuk participojnë me këto raste kontestuese.
Në këtë konteskt Avokati i Popullit vlerëson se qytetarët janë të obliguar që me
rregull dhe me kohë t’i kryejnë këto obligime-pagese dhe të njëjtët e kanë për obligim që deri
në fund të afatit t’i lajnë të gjitha borxhet. Përderisa nuk bëhët pagesa brenda afatit të
paraparë, furnizuesi i shërbimeve ka të drejtë të këkrkojë pagesë të detyrueshme të borxhit
para organeve kompetente gjyqësore. Rekomandimi i Avokatit të Popullit është përkrahur,
kështu që nga të dhënat e deritanishme del se qytetarëve nuk iu kufizohen obligimet e
pagesës së llogarive të rrymës elektrike.
Ndërkaq risi në lidhje me furnizimin e rrymës elektrike, paraqesin reformat në
sistemin energjetik dhe ndryshimet përkatëse në rregullat ligjore, që janë pjesë e procesit të
filluar në periudhën raportuese, ku parashihet privatizim i SHA “Elektrospanstvo na
Makedonija”, përmirësim në konkurencën e tregut dhe libreralizmi i saj.
Gjatë periudhës raportuese është i vogël numri i qytetarëve që janë drejtuar për t’i
mbrojtur të drejtat që kanë të bëjnë me SHA “Toplifikacija”. Këto këkresa të qytetarëve
kishin të bëjnë me pagesën e llogarive të papaguara, për të cilat është konstatuar se janë
dhënë propozime për kryerjen e këtij obligimi si dhe për përmirësimin energjisë për nexehje.
Në të gjitha rastet mund të konstatohet se SHA “Toplifikacija” vepron në bazë të
kërkesave të Avokatit të Popullit, kështu që në lidhje me pagesën e llogarive, qytetarëve iu
jepept mundësia që të bëjnë pagesë në më shumë kiste mujore. Në rastet e ankesave për
sigurimin e energjisë për nxehje, është konstatuar se shërbimet kompetente menjëherë
veprojnë për tejkalimin e problemit dhe me këto raste disa herë bëjnë kontrrollë.
Ndërkaq në lidhje me lëndët e vitit raportues mund të vlerësohet se është krijar një
bashkëpunim më intenziv dhe më efikas me SHA “Elektrostopanstvo na Makedonija”
shikuar nga fakti se intervenimet për rastet e veçanta kontestuese si dhe kërkesat për
mbledhjen e të dhënave dhe dëshmive të cilat janë të domosdoshme për t’u vërtetuar në
mënyrë objektive gjendja faktike, krejtësisht u përkrahën dhe u veprua sipas tyre. Ndërkaq
mund të konstatohet se edhe shërbimet kompetente të SHA “Elektrostpanstvo na
Makedonija” kanë vepruar brenda një afati shumë të shkurtë, meqenëse Avokati i Popullit që
në fillim krijoi kontakte me shërbimet e drejtorisë SHA “Elektrostopanstvo na Makedonija” e
cila është përcaktuar për kontakte të posaçme me zyrën e Avokatit të Popullit dhe është vu në
funksion të koordinimit të pashmangshëm të aktiviteteve në ndërmarra.
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Bashkëpunimi dhe komunikimi me kontakt-shërbimet e caktuara të SHA
“Toplifikacija” dhe Zyrës së Avokatit të Popullit veç më është krijuar dhe ka një kohë të
gjatë që po funksionon dhe me këtë rast kërkesat e qytetarëve realizohen kryesisht Brenda një
afati të shkurtë kohorë.
Në lidhje me veprimin e ndërmarrjeve publike, funksion themelorë i të cilave është
sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm të shfrytëzuesve me ujë, mund të vlerësohet se veprimi
i tyre që ka të bëjë me shërbime tejet të rëndësishme, duhet patjetër të funksionoj në mënyrë
normale për shfytëzuesit, meqenëse duhet pasur parasyshë interesin e përgjithshëm për
ruajtjen e shëndetit publik dhe me këtë rast vlerësojmë se shkyçja nga rrjeti për furnizim
mund të bëhet vetëm me vendimin e gjykatës adekuate. Përkatësisht një konkludim i këtillë
ka të bëjë edhe me përvojën e shteteve tjera ku qytetarët janë të mbrojtur nga furnizuesit e
shërbimeve, të cilët janë të obliguar që shkyçjen ta bëjnë pasi të sigurohet vendim gjyqësor.
Nga ana tjetër rregullat ekzistuese, përkatësisht Vendimi i qytetit të Shkupit dhe vendimet për
rend komunal të komunave tjera e vërtetojnë të drejtën e furnizuesit të shërbimeve për të bërë
shkyçje nga rrjeti, për shkak të mospagesë së dy apo tre llogarive. Më në fund një situatë të
këtillë e parasheh edhe Ligji për furnizim me ujë për pije dhe largimin e ujrave të fëlliqura
urbane, i cili duhet të filloj të zbatohet që nga dita e konstituimit të organeve të vetëqeverisjes
lokale pas zbatimit zgjedhjeve lokale në pajtueshmëri me Ligjin për zgjedhjet lokale.
Megjithatë edhe gjatë këtij viti kërkesat e qytetarëve kishin të bëjnë me shkyçje nga
rrjeti i ujit për pije, me ç’rast me veprimet plotësuese u konstatua se për një pjesë të borxhit,
nuk janë dhënë propozime për realizimin e tyre, përkatësisht iu ka kaluar afati për të bërë
ndërmarrjet publike kërkesë për pagesë, në pajtim me Ligjin mbi detyrimet, me këtë rast u
kërkua që të lirohen shfrytëzuesit nga pagesa e këtyre llogarive kontestuese. Kërkesat e
këtilla kryesisht u respektuan dhe qytetarët nuk u vunë në situatë që edhe më tutje të
obligohen për pagesën e llogarive të cilave iu ka kaluar afati.
Ajo që mund të konstatohet gjatë kësaj periudhe raportuese, është ajo se janë të pakta
rastet e shkyçjeve kolektive nga rrejti për furnizim ujë për pije dhe në këtë drejtim gjithsesi
se ka ndikuar institucioni i Avokatit të Popullit duke dhënë sqarime në mënyrë permanente se
me veprimet e këtilla bëhet shkelje e të drejtave të qytetarëve, meqenëse gjatë veprimeve të
këtilla përfshihen edhe ata shfrytëzues të cilët me rregull dhe me kohë e bëjnë pagesën e
llogarive të ujit për pije.
Në kuadër të autorizimeve për ta përcjellë realizimin e të drejtave të qytetarëve në
segmente të rëndësishme jetësore edhe më tutje mund të vërtetohet se disa subjekte juridikoindustriale, përkatësisht disa konsumues nuk i kryejnë obligimet e tyre për ujin e shfrytëzuar,
të cilat janë në sasi shumë më të mëdhaja se sa ato të konsumuesve-amvisëror.
Gjatë veprimeve në bazë të kërkesave të qytetarëve, në një pjesë të tyre u konstatua se
nuk janë të kënaqur me mënyrën e pagesës dhe me shumën e çmimit për pastrimin e
mbeturinave, në ato raste kur ndonjë objekt i caktuar banesor nuk shfrytëzohet nga askush
apo askush nuk jeton. Avokati i Popullit konstaton se me një vendim të posaçëm të Këshillit
drejtues të NP “Komunallna Higiena” është e rregulluar çështja e lirimit për një pjesë të
borxhit për këto raste, gjë që është në shërbim të qytetarëve, meqenëse sipas Ligjit për
veprimtari komunale dhe Ligjit për mirëmbajtjen e higjienës komunale për mbledhjen dhe
transportimin e mbeturinave komunale, janë të obliguar të gjithë qytetarët-shfrytëzues t’i
paguajnë llogaritë për pastrimin e mbeturinave, pa marrë parasysh që disa objekte banesore
nuk janë të banuara.
Megjithatë edhe krahas problemeve të caktuara me të cilat ballafaqohemi gjatë
shqyrtimit të parashtresave të qytetarëve, mund të konstatohet se edhe gjatë këtij viti, ka
vazhduar trendi për bashkëpunim të mirë me NP “Vodovod i kanalizacija”-Shkup dhe NP
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“Javna Higiena”, ndërkaq bëhet përpjekje për arritjen e bashkëpunimit adekuat edhe me
ndërmarrjet tjera publike komunale, nëpër komunat tjera.
Si karakteristikë e përbashkët e të gjitha parashtresave që kanë të bëjnë me furnizuesit
e shërbimeve, paraqitet problemi me dorëzimin para organeve përkatëse gjyqësore të
propozimeve për ekzekutim ndaj shfrytëzuesve, kështu që qytetarët nuk janë të njoftuar me
kohë ose nuk njoftohen aspak në lidhje me të dhënat se për borxhet kontestuese është ngritur
procedurë ekzekutuese para organeve gjyqësore, me ç’rastë shpeshherë mendojnë se borxhit
të caktuar kontestues që nuk është paguar, i ka kaluar afati. Pas mbledhjes së të dhënave dhe
dëshmive nga ana e Avokatit të Popullit, parashtruesit njoftohen me faktin se është bërë
dorëzimi i propozimit përmbarues dhe orientohen për te gjyqi përkatës që të bëjnë ankesë
brenda afatit të paraparë me ligj, përderisa vlerësojnë se kanë dëshmi relevante për ta
kundërshtu propozimin e furnizuesit të shërbimeve.
Duke i marrë parasyshë këto të gjitha që u thanë më lartë për tejkalimin e
problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët gjatë realizimit të të drejtave kushtetuese dhe
ligjore që kanë të bëjnë me këtë sferë Avokati i Popullit, Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë dhe faktorëve tjerë relevantë shtetëror iu rekomandoi se duhet patjetër t’i
ndërmarrin këto masa dhe aktivitete:
• Të ndërmerren të gjitha masat për rikrijimin dhe përsosshmërinë e sistemit jurdik
të Republikës së Maqedonisë në drejtim të realizimit të të drejtave të qytetarëve si
konsumues, pranë ndërmarrjeve publike dhe përfaqësuesve tjerë të cilët kryejnë e
veprimtarive ekonomike me interesa publike;
• Të relativizohet pozita e monopolit dhe sjellja monopoliste e këtyre subjekteve
juridike si dhe të aktivizohen maekanizmat për mbrojtjen e të drejtave dhe
interesave të qytetarëve;
• Të ndërmerren masa për krijimin e normave profesionale dhe etike për veprimin e
subjekteve nga sjellja e të cilëve varet realizimi i të drejtave të qytetarëve si
konsumues;
• Inspektorati shtetëror i tregut të bëjë zbatimin konsekuent të instrumenteve
juridike që dalin nga Ligji për mbrojtjen e të drejtave të konsumuesve dhe të bëjë
inspektime në kontinuitet të punës;
• Të krijohet bashkëpunim me Avokatin e Popullit dhe të respektohen me
konsekuencë kërkesat, rekomandimet dhe intervenimet tjera të tij;
• Komisioni për mbrojtjen e të drejtave të konsumuesve i formuar pranë Këshillit të
qytetit të Shkupit të bashkëpunojë me Avokatin e Popullit;
• Kryerësit e veprimatrive me interes publik dhe subjektet tjera furnizuese të
shërbimeve, të mbajnë llogari gjatë caktimit të çmimit të shërbimeve varësisht nga
parimi i ekuivalencës;
• Të zbatohen masa plotësuese sociale me qëllim që t’iu ndihmohet qytetarëve që
janë në gjendje të vështirë e që nuk kanë mundësi objektive t’i kryejnë obligimet
ndaj furnizuesve të shërbimeve;
• Të shpejtohet procesi i harmonizimit të jurispondencës së Republikës së
Maqedonisë me atë të Unionit Evropjan dhe me këtë rast të bëhet implementim i
tërësishëm i rregullave evropjane në drejtim të standardizimit dhe zbatimit të
dispozitave në bazë të të cilave rregullohen kërkesat teknike për prodhimet si dhe
të bëhet përshtatja e tyre sipas kushteve të parapara;
• Të mundësohet procedurë përkatëse për ankesë, përkatësisht të respektohet parimi
për procedurë të shkallës së dytë.
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3.15. Mbrojtja e të drejtave në sferën e financave
dhe në procedurën doganore
Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, gjatë kësaj periudhe raportuese në zyrën e
Avokatit të Popullit dorëzuan parashtresa, ku shprehën pakënaqësi për punën e Minsistrisë së
financave, përkatësisht Drejtorisë për të ardhura publike, në lidhje me procedurat për
caktimin e tatimit sipas dispozitave të Ligjit për tatimet e pronës dhe Ligjit për tatimin e
qarkullimit të prodhimeve dhe shërbimeve.
Parashtresat e dorëzuara kryesisht kishin të bëjnë me procedurat rreth përcaktimit të
shumës ose me bazën për vërtetimin dhe pagimin e tatimit. Me këtë rast qytetarët shprehnin
bindjet e tyre se dispozitat për lirim nga tatimi nuk zbatohen ose zbatohen në mënyrë të
gabuar.
Në disa raste të caktuara qytetarët i drejtoheshin zyrës së Avokatit të Popullit për të
treguar se Drejtoria për të ardhura publike nuk u jep vërtetime për pagimin apo
mospagimin e tatimeve, me ç’rast qytetarët nuk mund t’i realizojnë të drejtat e caktuara
nëpër qendrat për punë sociale.
Përkatësisht nga procedurat e ngritura mund të konstatohet se administrata
kompetente e praktikon dhënien e vërtetimeve vetëm nëse qytetarët i kanë kryer obligimet e
tyre, ndërsa Avokati i Popullit morri qëndrim se Drejtoria për të ardhura publike ka për
obligim që për çdo rast, në bazë të kërkesës së qytetarëve të jap edhe vërtetime për faktet
sipas të cilave bëhen evidentimet zyrtare pa kurrfarë kushtëzimi të mëparshëm, gjë që është
edhe në pajtueshmëri me të dhënat e evidentimit zyrtar për shkak të mospengimit gjatë
realizimit të të drejtave të tyre para organeve tjera të administratës shtetërore.
Një pjesë e parashtresave kishin të bëjnë me obligimin për pagesën e tatimit për
qarkullimin e mallit të patundshëm si dhe me të drejtat e marrëveshjeve të krijuara për
shitblerjen e banesave shtetërore, ku si shitës paraqitet organi i administratës shtetërore,
ndërsa si blerës personi fizik,përkatësisht qytetari. Gjatë këtyre lëndëve në pjatueshmëri me
dipsozitat e Ligjit për tatimin pronësor dhe në bazë të aktvendimeve formale të sjellura që
kanë të bëjnë me shitësit, organet e administratës shtetërore kanë qenë të obliguara me
tatimin e qarkullimit, me ç’rast janë paraqitur porbleme se tatimi nuk është paguar. Në një
situatë të këtillë, qytetarët duke pasur parasysh faktin se nuk kanë mund t’i realizojnë të
drejtat e tyre gjatë procedurave të nevojshme në Entin shtetëror për punë gjeodezie,
përkatësisht në Sektorin për matje dhe kadastër në Shkup, në lidhje me regjistrimin e të
drejtave në regjistrat publik, qytetarët kanë qenë të obliguar që ta paguajnë tatimin e
vërtetuar. Më këtë rast Avokati i Popullit duke vepruar në bazë të këtyre lëndëve dhe duke e
pasur parasysh rregullat ligjore, vlerësoi se blerësit nuk e kanë për obligim që ta paguajnë
tatimin, përkatësisht nuk janë në pozitën e obliguesit tatimor. Në një gjendje të këtillë pas
rekomandimeve të dorëzuara dhe pas mbledhjes së mbajtur, me një konstatim të këtillë u
pajtuan edhe përfaqësuesit e Ministrisë së financave dhe Drejtorisë për të ardhura publike.
Sferë që përfaqëson interes të veçantë për Avokatin e Popullit, gjatë realizimit të të
drejtave të qytetarëve është ajo e doganave, megjithëse deri më tani veprimi i kësaj sfere
pothuajse nuk është përfshirë. Procedurat doganore, të drejtat dhe obligimet e pjesëmarrësve,
fushëveprimi, mënyra e veprimit dhe organizimi i organeve të administratës kompetente për
veprimtarinë e kësaj sfere, janë të rregulluara me Ligjin doganor.
Lëndët e procedurave doganore para së gjithash kanë të bëjnë me lirimin e mallit në
qarkullim, me përshtatshmërinë, me eksportimin dhe importimin e përkohshëm, me
vërtetimin e shumës doganore, me pagesën, me kthimin dhe lirimin nga pagesa doganore me
ç’rast pjesëmarrësit në procedurë fitojnë të drejta të caktuara dhe ju nënshtrohen obligimeve
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të caktuara në lidhje me mallin. Si persona pjesëmarrës në procedurën doganore në bazë të
ligjit të përmendur konsiderohen personat fizik dhe juridik.
Duke pasur parasysh kompetencat e Avokatit të Popullit që janë të vërtetuara edhe me
Ligjin për Avokatin e Popullit, ai mund të veproj vetëm gjatë rasteve kur si pjesëmarrës në
procedurë para organeve të administratës që është përgjegjëse për veprime doganore do të
paraqitet qytetari, përkatësisht personi fizik. Gjatë periudhës raportuese në Zyrën e Avokatit
të Popullit nuk u pranua asnjë parashtresë nga kjo sferë.
Duke pasur parasyshë kompetencat e Avokatit të Popullit që janë të vërtetuara edhe
me Ligjin për avokatin e popullit, ai mund të veproj vetëm gjatë rasteve kur si pjesëmarrës
në procedurë para organeve të administratës që është përgjegjëse për veprime doganore do të
paraqitet qytetari, përkatësisht personi fizik. Gjatë periudhës raportuese në Zyrën e Avokatit
të Popullit u pranuan vetëm dy parashtresa nga kjo sferë dhe mqenëse nuk u konstatua
shkelje e të drejtave të qytetarëve procedura u ndërpre në të dy rastet.
Duke pasur parasyshë këtë gjendje, Avokati i Popullit nuk ka mundësi objektive që
të krijoj qëndrim në lidhje me mënyrën e veprimit gjatë procedurave të organeve doganore e
as në lidhje me shpejtësinë gjatë vendosjes.
Për shkak të ndjeshmërisë së problemeve të kësaj natyre me të cilat ballafaqohen
qytetarët, që gjithnji e më prezente këto probleme janë në kushtet e rënies së standardit
jetësor dhe fuqisë ekonomike, për shkak të realizimit sa më efikas të të drejtave të tyre
Avokati i Popullit Ministrisë së financave dhe Drejtorisë për të ardhura publike iu
rekomandon:
• Zbatim sa më konsekuent të rregullave ligjore sidomos dispozitave që kanë të të
bëjnë me lirimin nga pagimi i tatimeve dhe i taksave;
• Shpejtim të procedurave për realizimin e të drejtave të qytetarëve si para organeve
të shkallës së parë ashtu edhe para organeve të shkallës së dytë;
• Të ndërmerren masa dhe aktivitete për ngritjen e ndërgjegjes së autoriteteve
shtetërore, sidomos atyre që në mënyrë të drejtëpërdrejtë vendosin për të drejtat e
qytetarëve.

3.16. Mbrojtja e të drejtave të personave ushtarak
dhe atyre me detyrë ushtarake
Gjatë periudhës raportuese krahas përpunimit të Ligjit për mbrojtje dhe dispozitave
që kanë të bëjnë me shërbimin ushtarak civil bashkë me një sërë rregullash nënligjore
nëpërmjet të cilave definohet procedura dhe organizimi se si do të kryhet ky shërbim
ushtarak, u soll edhe Ligji për mbrojtje dhe shpëtim, ku në mënyrë bashkëkohore dhe me
konsistencë rregullohen të drejtat dhe detyrat e qytetarëve për mbrojtjen dhe shpëtimin nga
fatkeqësitë natyrore, epidemitë, epizootitë, epifitotitë dhe fatkeqësitë tjera në paqe si dhe
fatkeqësitë gjatë veprimeve luftarake në Republikën e Maqedonisë. Të gjitha këto projekte
ligjore në mënyrë pozitive erdhën në shprehje gjatë realizimit të të drejtave të personave
ushtarak dhe atyre me detyrë ushtarake. Me përkufizimin e rregullave ligjore u mundësua
përmirësimi i statusit të personave ushtarak dhe atyre me detyrë ushtarake. Në këtë mënyrë u
ngushtua edhe hapësira për shkeljen e të drejtave të garantuara të kësaj kategorie të
qytetarëve në shtet, si subjekte potenciale për të kërkuar ndihmë te Avokati i Popullit.
Nga kjo që u tha më lartë mund të vlerësojmë se gjatë periudhës raportuese numri i
parashtresave të kësaj sfere ka qenë i vogël. Karakteristike është se nga parashtresat që janë
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marrë gjatë kësaj periudhe vetëm njëra ka të bëjë me shtyrjen e afatit për shërbim ushtarak,
fjala është për një person që ndjek studimet në mënyrë të rregullt.
Është për t’u nënvizuar se gjatë periudhës së kaluar Avokati i Popullit ka krijuar një
bashkëpunim të mirë me Sektorin për punë personale dhe juridike, pranë Ministrisë së
mbrojtjes, ndërsa nga ana tjetër ministri i mbrojtjes ende nuk përgjigjet në lidhje me raportet e
dërguara.
Duke u nisur nga ajo se gjatë periudhës raportuese janë dorëzuar një numër i vogël i
parashtresave të kësaj sfere, Avokati i Popullit, vlerëson se nuk është në gjendje që të merrë
qëndrim në lidhje me respektimin e të drejtave të këtyre personave, ndërkaq gjatë periudhës së
ardhëshme krahas aktiviteteve tjera gjithsesi se do të jenë edhe vizitat ARM-së për t’u
njoftuar më për së afërmi me mundësitë për shfrytëzimin e të drejtave ligjore të personave
ushtarak dhe atyre me detyrë ushtarake, gjithashtu do t’i vizitojë edhe ato institucione dhe
organizata ku funksionojnë shërbimet ushtarake civile me qëllim që të vërtetohet se kushtet e
siguruara për shërbim të këtillë ushtarak a janë në përputhshmëri me aktet e përgjithshme të
Ministrisë.

3.17. Mbrojtja e të drejtave të qytetarëve
nëpër tjera lëmi
Në bazë të përmbajtjes dhe prezentimit të kërkesave parashtresat e grupuara në këtë
mënyrë, ishin jashtë fushëveprimit të institucionit të vërtetuar me Ligjin për Avokatin e
Popullit. Parashtruesit më shpesh shprehnin pakënaqësi ndaj punës së personave udhëheqës,
përkatësisht drejtorëve të shoqatave tregtare, sidomos kishte raste që kishin të bëjnë me
shpalljen tepricë teknologjike si dhe me ndërprerjen e marrëdhënieve të punës në bazë të
arsyeve të ndryshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune. Krahas kësaj qytetarët si
anëtarë të shoqatave të caktuara, shprehnin pakënaqësi ndaj punës së disa individëve të
strukturave të ndryshme udhëheqëse të këtyre shoqatave. Në parashtresa shpesh
potencoheshin parregullsitë e punonjësve-aksionarë gjatë vërtetimit dhe regjistrimit të
aksioneve që kanë në disponim, me ç’rast përherë fajtorë ishin drejtorët e këtyre shoqatave.
Duke pasur parasysh pengesat ligjore për të vepruar në bazë të parashtresave me
përmbajtje të këtillë, Avokati i Popullit bënte përpjekje që parashtruesve në mënyrë të
drejtëpërdrejtë t’iu ndihmojë, duke iu ofruar këshilla për mënyrën se si mund të kërkojnë
mbrojtje për të drejtat e tyre dhe cilit organ duhet t’i drejtohen, ndërsa gjatë parashtresave të
këtilla Avokati i Popullit asnjëherë nuk hapte procedurë. Në një pjesë të parashtresave të
grupuara në këtë sferë, qytetarët shprehnin pakënaqësi gjatë zbatimit të procedurave që kanë
të bëjnë me transformimin e kapitalit shoqëror, përkatësisht me çështjen e privatizimit, me
ç’rast kërkonin intervenimin e Avokatit të Popullit. Me rastin e këtyre parashtresave, Avokati
i Popullit i këshillonte qytetarët, se përderisa mendojnë se gjatë procedurës së transformimit të
kapitalit shoqëror janë bërë shkelje serioze të dispozitave ligjore që rezultojnë edhe me
dëmtimin e kapitalit shoqëror, t’i drejtohen Avokatit Publik, Prokurorit Publik dhe Agjencisë,
prej të cilëve mund të kërkojnë kontroll kontabël dhe kontroll legjitim për ligjshmërinë dhe
për drejtësinë e zbatuar gjatë procedurës, gjë që është në përputhshmëri me dispozitat e Ligjit
për transformimin e kapitalit shoqëror.
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4

KONSTATIME TË PËRGJITHSHME
DHE REKOMANDIME

4.1.

Konstatimi i përgjithshëm

Ekziston konstatim i përgjithshëm se edhe gjatë këtij viti megjithëse është vërejtur një
trend dhe zhvillim pozitiv, përsëri mund të thuhet se shkalla e sigurimit respektimit dhe
mbrojtjes të të drejtave dhe lirive të qytetarëve ende nuk është në nivelin e duhur.
Ndërkaq, qytetarët të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore para organeve kompetente
të administratës shtetërore si dhe organeve dhe organizatave që kanë autorizime publike,
ende i realizojnë me shumë vështirësi dhe shumë ngadalë, duke kaluar nëpër procedura që
zvarriten shumë, ku ende janë prezente dukuritë e keqpërdorimeve dhe mosrespektimeve të
rregullave ligjore.

4.2. Qëndrimi dhe bashkëpunimi i Avokatit
të Popullit me qytetarët
Rritja e parashtesave prej vitit në vit, mendimet e proklamuara të qytetarëve dhe
institucioneve kompetente si dhe qëndrimi me përgjegjësi i të punësuarve ndaj kërkesave të
qytetarëve, me të drejtë na shpiejnë drejt konstatimit se qytetarët e Republikës së Maqedonisë
veç më dijnë për ekzistimin e institucionit, e dijnë se lirisht dhe pa kurrfarë kompensimi
mund të drejtohen për çfarëdo rasti për të kërkuar ndihmë dhe me këtë rast i
pakontestueshëm është konstatimi se qëndrimi i Avokatit të Popullit ndaj qytetarëve është me
mjaftë përgjegjësi dhe në nivelin e duhur profesional.

4.3. Qëndrimi dhe bashkëpunimi i Avokatit të
Popullit me organet dhe organizatat mbi të
cilat vepron me kompetencë
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë çdo vitë gjatë shqyrtimit të raporteve iu
rekomandon organeve të administratës shtetërore si dhe organeve e organizatave tjera me
autorizime publike, që të kenë qëndrim më serioz gjatë veprimit ndaj kërkesave dhe
bashkëpunimit me Avokatin e Popullit.
Por megjithatë ende ka organe në administratën shtetërore për të cilat mund të thuhet
se sillen me papërgjegjësi ndaj këkresave dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe
vetëm në mënyrë deklarative tregojnë gatishmëri për bashkëpunim.
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4.4. Qëndrimi dhe komunikimi i administratës
publike me qytetarët
Edhe krahas asaj se janë ndërmarrë një sërë aktivitetesh për edukimin dhe
profesionalizimin e qëndrimit më me përgjegjësi të nëpunësve gjatë veprimit ndaj kërkesave
të qytetarëve, ende në komunikimet e nëpunësve me qytetarë, janë prezente dukuritë dhe
paraqitjet burokratike, joprofesionale, të papërgjegjëshme, ndërsa në disa momente edhe
sjelljet jodinjitoze, që janë në kundërshti me normat e sjelljes pozitive e sidomos në
kundërshti me kodeksin e sjelljeve të të punësuarve nëpër organet shtetërore.
Nga e gjithë kjo mund të përfundojmë se është më se e nevojshme të shpejtohen
reformat veç më të nisura për tranformimin e administratës shtetërore, për t’u siguruar një
administratë e vogël, kompetente, profesionale, e cila do të vihet në shërbim të nevojave të
qytetarëve.

4.5. Qëndrimi dhe komunikimi i Avokatit
të Popullit me mediat
Gjatë periudhës së kaluar Avokati i Popullit e pati përkrahjen e nevojshme të
mediave, gjë që paraqet një segment tejet të rëndësishëm për realizimin e suksesshëm të
kompetencave të caktuara kushtetuese dhe ligjore.
Është i pakontestueshëm vlerësimi se në të ardhmen Avokati i Popullit duhet të
realizoj bashkëpunim më të madh dhe të pretendoj që deri në maksimum të jetë i hapur ndaj
mjeteve të informimit.

4.6. Realizimi i kompetencave të
Avokatit të Popullit
Gjatë analizave të gjendja nëpër gjykata, duke i pasur parasyshë kompetencat e
Avokatit të Popullit për t’i mbrojtur të drejtat e qytetarëve vetëm kur është në pyetje zvarritja
e procedurave gjyqësore dhe puna administrative e administarts se gjykatave, mund të
vlerësohet se procedurat gjyqësore janë të ngadalshme dhe joefikase, dukuri që është
prezente vite me rradhë. Në një gjendje të këtillë ndikojnë dobësitë objektive dhe ato
subjektive dhe me këtë rast e pakontestueshme është nevoja për reforma legjislative,
operative dhe institucionale për përmirësimin e gjendjes.
Në këtë drejtim Avokati i Popullit shpreson se me konsekuencë do të bëhet realizimi
i Strategjisë për reforma në sistemin e jurispondencës që u sollë gjatë vitit 2004 si parakusht
për krijimin e sistemit juridik efektiv dhe efikas.
Nga parashtresat që kanë të bëjnë me Prokurorinë publike gjatë periudhës
raportuese, mund të konstatohet se është prezent joprofesionalizmi dhe pandërgjegjshmëria
gjatë veprimeve sipas lëndëve. Është i pakontestueshëm fakti se gjendjet nëpër gjykata
negativisht reflektohen edhe në realizimin e funksionimit të prokurorisë publike dhe me këtë
rast paraqitet dukuria për drejtësi joefikase ndëshkimore.
Duke i pasur parasyshë kompetencat që i takojnë Avokati i Popullit, vlerëson se
duhet azhuritet dhe iniciativë më e madhe nga ana e Prokurorëve publik dhe bashkëpunim
përkatës me dorëzuesit e fletëparaqitjeve penale, si dhe edukim permanent të bartësve të
funksionit prokurori-publike.
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Nga parashtesat e pranuara dhe vizitat nëpër institucionet për Entet ndëshkuese
dhe ndëshkuese përmisuese, sidomos në ENP “Idrizovo” dhe në burgun në Shkup, ku janë
vendosur më shumë se gjysma e personave të dënuar në vend, është konstatuar se edhe gjatë
këtij viti sikurse edhe viteve të mëparshme, nuk janë bërë ndryshime evidente.
Ndërkaq, edhe përkundër kushteve të këqija ku vendosen dhe ku rrinë personat e
dënuar, nuk ekziston ndonjë sistem dhe program i pëlqyer që do të vihet në funksion të
risocializimit të susksesshëm si dhe socializimit dhe adaptimit të popullatës së dënuar.
Më shumë brengos gjendja ku mbahen personat e paraburgosur, dukuri për të cilën
është folur vite me rradhë.
Një gjendje e këtillë që është shkaktuar nga kujdesi i pamjaftueshëm i organeve
kompetente, kërkonë urgjencë për sigurimin e mjeteve financiare për përmirësimin e
kushteve ku mbahen personat e paraburgosur dhe të burgosur, të pajisen me mjete teknike si
dhe të bëhen ekipime kadrovike të shërbimeve të këtyre institucioneve. Njëkohësisht Avokati
i Popullit bërri thirrje edhe për përparimin e rregullave ligjore që kanë të bëjnë me
ekzekutimin e sanksioneve.
Gjatë këtij viti megjithëse filluan reformat në polici, përsrëi mund të konstatohet se
ende janë prezente problemet lidhur me mosrespektimin e të drejtave të njeriut gjatë mbajtjes
dhe gjatë marrjes së qytetrëve në pyetje nga ana e përfaqësuesve të MPB-së, gjithashtu janë
prezente edhe dukuritë e sjelljeve joprofesionale, të jonjerzore dhe të vrazhda të personave
zyrtarë ndaj qytetarëve.
Në funksion të tejkalimit të kësaj dukurie që ka të bëjë me këtë sferë, Avokati i
Popullit rekomandon që të intensifikohet procesi i impelementimit të strategjisë së reformave
në polici.
Të drejtat kushtetuese dhe ligjore nga sfera socio-ekonomike siç janë: e drejta e
punës, mbrojtja sociale, sigurimi pensional dhe invalidor dhe të drejtat tjera sociale,
realizohen me shumë vështirësi. Mungesa e mjeteve për përaparimin e këtyre të drejtave,
sidomos të drejtës për mbrojtje sociale në mënyrë negative reflektohet në standardin jetësor,
meqenëse një numër i madh i qytetarëve nuk kanë mjete elementare për ekzistencë normale.
Organet kompetente gjatë periudhës së ardhshme duhet të krijojnë kushte dhe
burime të reja për mjetet e punësimit apo për mbrojtje sociale të qytetarëve, gjë që është në
pajtueshmëri me karakterin kushtetues të shtetit.
Problemet që dalin gjatë realizimit të të drejtave për marrëdhënie të punës edhe
gjatë këtij viti ishin mjaftë prezente. Qëndrimet jokorrekte ndaj dispozitatve ligjore, për
mënyrën se si mund të krijohen dhe të ndërpriten marrëdhëniet e punës, suspendimet,
procedurat për vërtetimin e statusit të të punësuarve, pakënaqësia për kshtet në punë si dhe
kryerja e punës dhe detyrave jashtë orarit të punës, ishin probleme për të cilat qytetarët më
shpeshë e kërkonin ndihmën e Avaokatit të Popullit.
Edhe në këtë situatë rekomandimet, sugjerimet dhe mendimet e Avokatit të Popullit
në të shumtën e rasteve nuk u respektuan megjthëse është i patjetërsueshëm qëndrimi i
ndërgjegjshëm, profesional dhe përkatës jo vetëm i nëpunësve por edhe i punëdhënësve.
Gjendja ekonomike dhe pamundësia financiare e shtetit edhe gjatë këtij viti u tregua
se ka ndikikim të madh në sigurimin e interesave më të mira të fëmijëve, çështje për të cilën
flet fakti se numri i madh i parashtresave karahas problemeve tjera tregon edhe për problemet
ekzistenciale me të cilat ballafaqohen pjesa më e madhe e familjeve, kështu që nuk
mundësohen as kushte për supozime për realizimin e të gjitha të drejtave të fëmijëve të
garantuara me Konventën ndërkombëtare të të drejatve të njeriut dhe me dispozitat e vendit.
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Për shkak të realizimit të të drejtave të fëmijëve si dhe për t’u pamundësuar
keqtrajtimi dhe shfrytëzimi i tyre për qëllime të gabuara, jo vetëm që është e patjetërsueshme
të ndërmerren masa për përmirësimin e standarit jetësor dhe respektimin e interesave të
fëmijëve nga ana e të gjithëve gjatë çdo procedure, është i pashmangshëm edhe
bashkëpunimi dhe komunikimi ndërmjet të gjitha subjekteve të cilat kujdesen dhe vendosin
për të drejtat e fëmijëve, që nënkupton edhe bashkëpunim me organizatat qeveritare dhe
joqeveriatre si dhe bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare.
Si probleme më të shpeshta gjatë realizimit të të drejtave të qytetarëve nga lëmi i
arsimit të evidentuara në bazë të parashtresave janë, të drejtat e studentëve në lidhje me
financimin për studim, ndryshimet në politikën regjistruese nëpër institucionet e arsimit
sipëror në lidhje me kushtet për kofinancim, regjistrimi, standardi i studentëve, vendosja e
studentëve nëpër shtëpi studentore si dhe marrja e bursave dhe kredive studentore.
Edhe gjatë këtij viti sikurse viteve të mëparshme mund të konstatohet se shumë pak
është bërë për përmirësimin e standardit studentor, i cili në mënyrë plotësuese u keqësua me
zbatimin e pagesave të ndryshme nëpër institucionet e arsimit sipëror pa bazë reale ligjore.
Të drejtat nga sfera e marrëdhënieve përnoësore-juridike siç janë
denacionalizimi, përkatësisht kthimi i pronësisë së marrur-nacionalizimi i pronës, regjistrimi
i pasurisë së patundshme në regjistrat kadastrorë, shpronësimi, përkatësisht realizimi dhe
sigurimi i të drejtës për kompensim si dhe sigurimi i të drejtës për ndarjen e vendit ndërtimor,
që janë kërkesa më dominante të qytetarëve, edhe gjatë këtij viti realizimi i tyre ishte shumë i
vështirë dhe i ngadalshëm, me një formë të theksuar të subjektivitetit gjatë trajtimit të
procedurave.
Duke e veçuar procesin për denacionalizim, Avokati i Popullit vlerëson se jo vetëm
që zvarritet shumë ky proces dhe akoma nuk ka përfunduar, por shumë herë aktvendimet
sipas të cilave është bërë kthimi i pronave të mëparshme nuk zbatohen në praktikë.
Puna me parashtresa gjatë vitit të kaluar tregon se qytetarët ballafaqohen me mjaftë
probleme nga sfera e urbanizmit dhe ndërtimtarisë, të cilat para së gjithash kanë të bëjnë
me pëmbarimin jokonsekuent të akteve juridike në lidhje me objektet ndërtimore apo afariste
të ndërtuara pa leje, me pjesët e objekteve që dalin jashtë vendimit të dhënë për ndërtim, si
dhe me probleme tjera të cilat kanë të bëjnë me veprime jotransparente gjatë procedurave të
planeve detale urbanistike. Gjithashtru në këtë lëmi ekzistojnë edhe parregullsi të normave
ligjore me ç’rast duhet të ndërmerren masa dhe veprime urgjente për ndryshimin e rregullave
ligjore. Ndërkaq qytetarët ndeshen edhe me shërbimet inspektuese joefikase të cilat shpesh
herë në praktikë nuk bëjnë kontrollë dhe mbikëqyrje konsekuente gjatë zbatimit të rregullave
ligjore. Me këtë rast duhet të përmendet se aktet juridike përmbarohen në mënyrë selektuese
nga ana e organeve inspektuese, gjë që le vend për dyshim se ekziston korruptim i
nëpunësve shtetëror në këtë pjes të administratës shtetërore.
Ekziston përshtypje e përgjithshme, se shumë probleme të qytetarëve që kanë të bëjnë
me të drejtat nga sfera e marrëdhënieve banesore, jo vetëm që nuk zgjidhen vite me rradhë,
por pretendojnë që edhe më shumë të shtohen dhe të vështirësohen. Këto të drejta megjithëse
të garantuara me konventa të ndryshme ndërkombëtare dhe me dispozita ligjore të vendit
edhe më tutje mbeten vetëm të drejta të pranuara deklarativisht, prej të cilave qytetarët
pothuajse nuk kanë kurrfarë dobie.
Për këtë duhet që organet kompetente të mbajnë qëndrim përkatës ndaj këtyre të
drejtave thelbësore që paraqesin interes jetësor për qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Me saktësi mund të konstatohet se problemet me ndotjen e mjedisit jetësor paraqesin
dukuri shumë më serioze, por vetëdija ekologjike jo e zhvilluar sa duhet e popullatës si dhe
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qëndrimi indiferent ndaj mjedisit jetësor, janë shkaktarë për numrin e vogël të parashtresave
të pranuara.
Nga ana tjetër duke pasur parasyshë se gjatë vitit të kaluar u sollën një sërë dispozitash
të kësaj sfere të cilave iu paraprinë faza për implementimin e tyre Avokati i Popullit,
rekomandon se është i nevojshëm të bëhet një organizim programor më aktiv nga ana e
organeve kompetente, që do të jetë më i pranueshëm për qytetarët.
Duke i respektuar kompentencat e tij kur janë në pyetje të drejtat e konsumuesve
Avokati i Popullit, në këtë sferë ka obligim që t’i mbroj këto të drejta kur shkelen nga ana e
furnizueseve të shërbimeve publike (telekounikimeve, distribiuimit të energjisë elektrike dhe
asaj për nxehje, ujësjellësit dhe veprimeve tjera komunale).
Nga parashtresat dhe gjatë komunkimit me qytetarë si dhe me personat përgjegjës
nëpër këto ndërmarrje publike nga sfera e telekomunikimeve, distribuimit të enregjisë
elektrike për nxehje dhe furnzimit me ujë të pijshëm, mund të konstatohet se qytetarët si
shpenzues të ujit, energjisë elektrike dhe telefonit gjenden në një pozitë të pavolitshme,
meqenësë nuk kanë zgjidhje tjetër, përkatësisht frunizuesit kanë monopol ndaj shërbimeve.
Në një situatë të këtillë qytetarët dhe Avokati i Popullit nuk ia dolën që të kenë ndikim në
çmimin e shërbimeve, kështu që qytetarët u vunë në një pozitë që pakurrfarë kushtesh ta
përkrahin dhe ta pranojnë çmimin e ofruar.
Për këto arsye qytetërt shpeshherë i drejtoheshin Avokatit të Popullit dhe me të drejtë
shpresonin se Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe organet kompetente nëpërmjet
rregullave ligjore do të sigurojnë kontroll mbi keqpërdorimet e mundshme të tregut të
shkaktuara nga ana e monopolit.
Duke e pasur parasyshë faktin se para pak kohe u sollë Ligji i ri për mbrojtjen e
konkurencës, Avokati i Popullit vlerëson se i njëjti paraqet kornizë juridike të mirë për
pengimin e pozitës së monopolit dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumuesve, dhe është e
nevojshme organit të ri-Komisioni për mbrojtjen nga konkurenca ti mundësohet të shqiptoj
dënime, që është në pajtim me rekomandimet e Unionit evropian.
Realizimi i të drejtave të qytetarëve nëpër komuna si njësi të vetëqeverisjes lokale
duke përfshirë këtu edhe qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjet publike, para së gjithash ka të bëjë
me: mirëmbajtjen, ndërtimin dhe me bashkangjitjen apo ndërrimin e objekteve të
infrastrukturës komunale, por për shkak të gjendjes së keqe materiale si dhe për shkak të
autorizimeve të vogla të njësive të vetëqeverisjes lokale, realisht nuk u realizuan në parktikë.
Duke e pasur parasyshë se aktivitetet lidhur me procesin e decentralizimit do të
vazhdojnë, Avokati i Popullit vlerëson se është i nevojshëm informim më i madh i qytetarëve
në lidhje me këtë proces për realizimin e të drejtave të tyre nëpër organet e njësive të
vetëqeverisjes lokale. Sipas Avokatit të Popullit është me rëndësi të intensifikohen aktivitetet
e trupit kompetent pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për procesin e decentralizimit
dhe bashkëpunimi në këtë drejtim, me mundësi për t’u përfshirë edhe Avokati i Popullit në
procesin e transformimit të kompetencave prej pushtetit qendror në atë lokal.

4.7. Rekomandime drejtuar Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë, organeve të administratës shtetërore dhe
organeve e organizatave tjera me autorizime publike
Konstatimet që dalin nga puna me parashtresa të Avokatit të Popullit, tregojnë se është
e domosdoshme që Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe organet e organizatat tjera me
autorizime publike mbi të cilat Avokati i Popullit i realizon kompetencat që i takojnë, të
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ndërmarrin masa dhe aktivitete të duhura, në bazë të të cilave do t’i shmangin të gjitha
joligjshmëritë, parregullsitë dhe padrejtësitë si dhe të gjitha dukuritë tjera negative të
përmendura në Raport, që në të ardhmen të sigurohet:
• Përshtatje permanente e legjislacionit me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë
dhe me standardet ndërkombëtare;
• Veprim të ndërgjegjshëm, përgjegjësi, azhuritet dhe me kohë ndaj kërkesave të
qytetarëve gjatë realizimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore;
• Zbatim konsekuent të parimeve të parapara kushtetuese për mosdiskriminim dhe
për përfshirje të drejtë dhe të barabartë të pjesëtarëve të bashkësive në organet e
pushtetit shtetëror, në organet e njësive të vetëqeverisjes lokale si dhe në organet e
administratës dhe shërbimeve publike;
• Qëndrim me përgjegjësi dhe reagim me kohë si dhe respekt ndaj kërkesave,
rekomandimeve dhe intervenimeve tjera të Avokatit të Popullit dhe
• Transparencë, informim, trajnim dhe edukim më i madh i qytetarëve për të drejtat
e tyre kushtetuese dhe ligjore.

4.8. Çka pritet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
Avokati i Popullit shpreson se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë pas shqyrtimit të
këtij Raporti në kuadër të kompetencave që i takojnë, të miratoj konkluzione sipas të cilave
do të obligohen, Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe organet e organizatat tjera, që në
mënyrë konsekuente dhe me kohë të veprojnë në bazë të kërkesave dhe rekomandimeve të
Avokatit të Popullit të përmednura në këtë raport.
Njëkohësisht në funksion të sigurimit, zbatimit dhe respektimit të tërësishëm të të
drejtave dhe lirive të qytetarëve, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, t’i obligojë organet
kompetente që për aktivitetet e ndërmarra në mënyrë të rregullt ta informojnë Avokatin e
Popullit.
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5

AKTIVITETET E ARDHSHME

Avokati i Popullit edhe gjatë periudhës së ardhshme aktivitetin do t’a orientoj në
drejtim të realizimit të funksioneve themelore që dalin nga kompetencat kushtetuese dhe
ligjore si dhe nga standardet ndërkombëtare të sferës së realizimit të lirive dhe të drejtave të
njeriut.
Sidomos do të përqëndrohet në programimin dhe implementimin e kompetencave
dhe autorizimeve të shtuara në pajtueshmëri me Ligjin e ri për Avokatin e Popullit,
përkatësisht në mbrojtjen dhe respektimin e parimeve për mosdiskriminim dhe për
përfshirje në mënyrë të drejtë dhe të barabartë të pjesëtarëve të bashkësive në organet e
pushtetit shtetëror, në organet e njësive të vetëqeverisjes lokale, organet e administratës si
dhe në institucionet dhe shërbimet tjera publike. Në lidhje me këto aktivitete do të përgatitet
një dokument përkatës strategjik, që do të vihet në funksion të implementimit të tërëshëm të
këtyre parimeve.
Avokati i Popullit gjatë periudhës së ardhshme do të ndërmarrë aktivitete dhe masa
për programimin e inspektimeve në vendin e ngjarjes nëpër organet e administratës
shtetërore, sidomos nëpër stacionet policore, inistitucionet për paraburgim, entet ndëshkuse
përmirsuese, spitalet e psikiatrisë dhe në inistitucionet tjera ku lëvizja e personave është e
kufizuar.
Avokati i Popullit gjatë periudhës së ardhshme vëmendje të veçantë do t’i kushtojë
vetëiniciativës si parim pune, duke hulumtuar rreth situatave nëpër sfera të ndryshme.
Në planin organizativ, për implementimin e tërësishëm të Ligjit, do të ndërmerren
masa dhe aktivitete për realizimin e programit veç më të sjellur për implementimin e Ligjit të
ri dhe për përparimin e kushteve hapsinore dhe teknike, për fillimin me punë të gjashtë
njësive të reja organizative rajonale dhe për zgjerimin e zyrës në Shkup si dhe ekipimin e
patjetërsueshëm kadrovik të Avokatit të Popullit. Në funksion të planit operativ edhe më tutje
do të bëhen përpjekje për zbatimin e Rregullores së re për punë.
Gjithashtu do të vazhdohet me aktivitetet për afirmimin dhe popullarizimin e
institucionit dhe me edukimin e qytetarëve në lidhje me rolin dhe rëndësinë e këtij
institucioni. Në kaudër të kësaj sidomos duhet të programohen aktivitetet për afirmimin dhe
popullarizimin e zyrave të reja.
Në këtë drejtim edhe më tutje do të vazhdohet me realizimin e aktiviteteve të
programuara për kampanjë nëpër mediume, të cilat nuk u realizuan gjatë vitit 2004.
Avokati i Popullit edhe më tutje do të bashkëpunoj dhe do të gjejë metoda dhe
forma për t’u krijuar komunikim sa më i afërt, me organet, institucionet kompetente si dhe
me organet dhe organizatat tjera qeveritare dhe joqevritare, me asociacionet dhe shoqatat e
ndryshme, me ç’rast të gjithë së bashku do të veprojnë në drejtim të sigurimit dhe respektimit
të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qyetarëve.
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Për këtë qëllim, Avokati i Popullit, do të synoj që me pjesëmarrjen e tij të kontriboj
në përmirsimin e rregullave ligjore në Republikën e Maqedonisë edhe atë në atë pjesë ku
përvoja praktike do të dëshmoj se ka vend për përshtatje dhe plotësime normative si dhe do të
kontriboj në harmonizimin e legjislaturës së vendit me standardet ndërkombëtare, aktivitet që
është i lidhur ngushtë me procesin e Evrointegrimit të Republikës së Maqedonisë.
Vëmendje e veçantë në të ardhmen duhet t’i kushtohet shfrytëzimit të mjeteve të
informimit, të cilat gjatë periudhës së kaluar u treguan si instrument mjaft i rëndësishëm dhe
efikas, që i ka në disponim Avokati i Popullit.
Në planin ndërkombëtarë do të vazhdohet edhe më tutje me përvojën e krijuar të
bashkëpunimit bilateral, në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, me Ombudsmanët e vendeve
tjera dhe me institucionet e ngjajshme, qëllimi primar i të cilëve është përparimi i mbrojtjes
së lirive dhe të drejtave të njeriut. Ndërsa varësisht prej mjeteve financiare do të planifikohen
edhe pjesëmarrjet nëpër seminare edukative, nëpër konferenca dhe vorkshope si dhe në
takime tjera të ngjajshme që janë në interes të përparimit të punës dhe funksionit të
institucionit të Avokatit të Popullit. Në këtë kontekst me një kujdes të posaçëm do të
shqyrtohen dhe përkrahen të gjitha projektetet dhe programet e ofruara që kanë rëndësi të
veçantë që kanë të bëjnë me përparimin e të drejtave të njeriut, me ç’rast projekte të
ngjajshme janë planifikuar edhe nga ana e zyrës së Avokatit të Popullit të Rpublikës së
Maqedonisë.
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6

SHEMBUJ NGA PUNA PRAKTIKE

1. AP nr.1775/04
I.M. nga fshati Lubancë dorëzoi
parashtresë për shkeljen e të drejtës për
mbrojtje sociale, përkatësisht të drejtës
për kompensim për ndihmë dhe kujdes
personit tjetër, të cilën e ka shfrytëzuar
nga viti 1992 deri në gusht të vitit 2004
kur i është ndërprerë pagesa e këtij
kompensimi,
pa
u
sjellë
akt
administrativ. Në mënyrë plotësuese
është sjellë aktvendim për ndërprerjen e
të drejtës për kompensim me pagesë për
ndihmë dhe kujdes ndaj personit tjetër,
sipas të cilit ka qenë i obliguar që t’i
kthej edhe mjetet e marrura prej më parë
në emër të këtij kompensimi për shkak
të mosnjohjes ligjore të kësaj të drejte.
Nga përmbajtja e aktvendimit të sjellur
Avokati i Popullit vlerësoi se nuk është
zbatuar përsëritje e procedurës për t’u
zhvleftësuar aktvendimet e mëparshme
të cilat janë bërë përfundimtare dhe janë
ekzekutuar. Gjthashtu Avokati i Popullit
vlerësoi se një procedurë e këtillë për
ndërprerjen e mjeteve me obligim që të
kthehen mjetet e marrura prej më parë
është zbatuar në disa raste, me ç’rast
vërtetoi se nuk është vepruar në
pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për
procedurë
të
përgjithshme
administrative, sipas të cilave mjete të
jashtëzakonshme për ndërprerjen dhe
prishjen e vendimeve të plotëfuqishme
mund të zbatohen vetëm në raste të
caktuara si dhe në kushte dhe afat të
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caktuar. Gjithashtu u vërtetua se në këto
raste nuk janë sjellur vendime
përmbaruese, por gjatë vendosjes sipas
kërkesave të reja të sjellura për
realizmin e ndonjë të drejte të caktuar
nga sfera e mbrojtjes sociale, është
ndërprerë e drejta të cilën më parë e
kanë shfrytëzuar qytetarët dhe janë
obliguar që t’i kthejnë gjoja mjetet e
paguara joligjore. Këto raste sidomos
kanë të bëjnë me shfrytëzuesit e
ndihmës së përhershme me pagesë dhe
kompnsimet për ndihmë dhe kujdes ndaj
personit tjetër.
Në bazë të kësaj parashtrese si
dhe tjerave që kishin të bëjnë me
çështjen e njëjtë Avokati i Popullit
vlerësoi se ndërprerja e pagesës së
mbrojtjes sociale është bërë disa muaj
para se të vërtetohet gjendja faktike dhe
juridike në drejtim të plotësimit të
kushteve për shfrytëzimin e mëtutjeshëm
të së drejtës sociale dhe pa u sjellur akte
administrative,
sipas
të
cilave
shfrytëzuesit do të njoftoheshin me
arsyet e ndërprerjes së të drejtës dhe do
ta shfrytëzonin të drejtën e ankesës. Për
shkak të përvojës së këtillë në Qendrën
për punë dhe politikë sociale Avokati i
Popullit gjatë çdo intervenimi tregonte
se nuk veprohet në pajtueshmëri me
ligjin dhe se duhet të ndërmerren masa
për tejkalimin e këtij problemi me qëllim
që mos të krjohet pasiguri juridike te
qytetarët, por intervenimet nuk u
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respektuan dhe nuk u reagua me kohë
me ç’rast u dorëzua një informatë deri te
Ministria për punë dhe politik sociale.
Në lidhje me këtë çështje pati edhe mjaft
reagime
publike
të
qytetarëve,
organizatave joqeveritare dhe nga faktori
politik. Për këtë Ministria për punë dhe
politik sociale ndërmorri masa për
rishqyrtimin e veprimeve të këtilla dhe të
çdo rasti në veçanti, por Avokati i
Popullit zyrtarisht ende nuk është i
informuar.
2. AP nr.325/02
Avokati i Popullit pothuajse dy
vite vepron në bazë të parashtresës së
qytetarit V.L. nga Kumanova, për shkak
të zvarritjes pa bazë të procedurës për
njohjen e diplomës për kreyrjen e arsimit
sipëror në akademinë Ushtarako-teknike
në ushtrinë e ish-Jugosllavisë në
Beograd. Viteve të mëparshme Avokati i
Popullit disa herë intervenoi në
Ministrinë e arsimit dhe shkencës që të
zbatojë procedurë përkatëse për njohjen
e diplomës në fjalë, por e njëjta nuk u
zbatua gjoja për shkak të mungesës së të
dhënave të Akademisë Ushtarakoteknike në Beograd, por edhe pas
marrjes së të dhënave dhe dokumenteve
plotësuese edhe krahas informatës
drejtuar Avokatit të Popullit se për një
kohë të shkurtë do të formohet një
komision i posaçëm nga ana e ministrit
për arsim që do të punoj në drejtim të
njohjes së diplomës, komisioni u formua
pas një kohe shumë të gjatë. Por edhe
pas formimit të Komisionit, megjithëse
Avokati i Popullit u informua dhe priste
që të veprohej shpejt pas këkresës së
dorëzuesit të parashtresës, një gjë e
këtillë nuk ndodhi dhe me këtë rast
Avokati i Popullit dërgoi një informatë
të posaçme deri te ministri për arsim dhe
shkencë, por edhe pas kësaj informate

nuk u zbatua procedurë për njohjen e
diplomës.
Duke
pasur
parasyshë
autorizimet për marrjen e masave të
mëtutjeshme të parapara me Ligjin për
Avokatin e Popullit, për mosveprim dhe
për zvarritje të paarsyeshme të
procedurës Avokati i Popullit dorëzoi
një informatë deri te Qeveria e
Republikës së Maqedonisë. Ndrëkaq
edhe pas informatës së dorëzuar
Qeverisë procedura ende nuk është
zbatuar dhe parashtruesi nuk e ka
realizuar të drejtën as pas kërkesës së
sërishme drejtuar ministrit, nuk është
dërguar as përgjigje për arsyet se pse
nuk është zbatuar procedura.
3. AP nr.1106/02
M.O. dorëzoi parashtresë për
shkak të shkeljes së të drejtës për të
mbajtur kontakte personale me fëmijën e
mitur që sipas vendimit gjyqësor i është
dhënë nënës që ta ruaj dhe të kujdeset,
por jeton te babai i cili e pengon
kontaktin e fëmijës me nënën. Duke
pasur parasysh faktin se me këtë rast
fjala është për mosrespektim të vendimit
gjyqësor dhe për shkelje të së drejtës së
fëmijës dhe nënës, Avokati i Popullit
ngriti procedurë dhe kërkoi nga Qendra
për Punë sociale që të ndërmarrë
veprime dhe masa adekuate me qëllim të
realizimit të së drejtës së nënës për ta
marrë dhe të kujdeset për fëmiun e saj, e
sidomos për shkak të realizimit të së
drejtës së fëmijës për të mbajtur
kontakte të drejtëpërdrejta dhe personale
me nënën te e cila përkohësisht nuk
jeton. Avokati i Popullit gjithashtu
intervenoi edhe në gjyq për ekzekutimin
e vendimit gjyqësor. Ndërkaq duke
pasur parasyshë faktin se ekzistojnë
probleme gjatë komunikimit normal të
nënës me fëmijën, Avokati i Popullit
para së gjithash u përcaktua që të
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ndërmerren masa për riedukimin dhe
përmirësimin
e
kontakteve
të
drejtëpërdrejta të nënës me fëmijën, me
qëllim që mos të krijohen kushte për
traumë dhe pasoja të padëshiruara te
fëmija, gjatë ekzekutimit të vendimit
gjyqësor.
Ndërkaq edhe pas intervenimeve
të Avokatit të Popullit problemet nuk u
tejkaluan dhe mbajtja e kontakteve në
mes të nënës dhe fëmijës nuk ishte në
nivelin e duhur dhe për këtë arsye
Avokati i Popullit propozoi që Qendra
për punë sociale të merrë masa më
rigoroze të cilat i ka në disponim,
sidomos ndaj sjelljeve joadekuate të
babait i cili edhe më tutje e pengonte
sigurimin e kontakteve të drejtëpërdrejta
të fëmijës me nënën. Në këtë drejtim
Avokati i Popullit i propozoi qendrës që
të ndërmarrë masa në kuadër të
autorizimeve për të bërë mbikëqyrje mbi
të drejtën prindërore, me qëllim që të
mbrohet dhe të realizohet e drejta e
fëmijës. Duke vepruar sipas këshillave të
Avokatit të Popullit Qendra ndërmori
masa përkatëse për tejkalimin e
problemeve dhe me këtë rast u realizuan
kontakte më të rregullta të fëmijës me
nënën si dhe u krijuan parakushte për
ekzekutimin e aktgjykimit.
4. AP nr.95/02
V.M. nga Manastiri dorëzoi
parashtresë ku tregonte se i janë shkelur
të drejtat nga ana e Fondit për sigurim
shëndetësor të Maqedonisë për shkak të
mosnjohjes së të drejtës për kompensim
gjatë mungesës në punë për shkak të
shtatzanisë dhe pushimit të lindjes.
Kërkesa për njohjen e kësaj të drejte për
kompensim për mungesë të përkohshme
në punë i është ndërprerë me arsyetimin
se sigurimi ka zgjatur më pak se gjashtë
muaj pa ndërprerë. Për shkak të
refuzimit të ankesës pala bëri kontest
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administrativ dhe me këtë rast
aktvendimi i Ministrisë së shëndetësisë
u prish ndërsa lënda u kthye në
rishqyrtim të sërishëm me arsyetim se
fjala është për shkelje të së drejtës së
palës sepse e drejta materiale është
zbatuar në mënyrë të gabuar, ndërkaq
duke e pasur parasyshë Vendimin e
Gjykatës kushtetuese të Republikës së
Maqedonisë në bazë të të cilit janë
ndërprerë dispozitat e Ligjit sipas të cilit
kjo e drejtë kushtëzohet me sigurim
shëndetësor të pandërprerë më së paku
gjashtë muaj para se të filloj
mosprezenca. Ndërkaq organi i shkallës
së dytë nuk veproi sipas përmbajtjes
juridike të aktgjykimit dhe përsëri e
refuzoi kërkesën, për ç’arsye Avokati i
Popullit dërgoi një rekomandim deri në
Ministri ku sqaroi se nuk pajtohet me
arsyetimin e Aktvendimit ku thuhet se
nuk ka pasur mundësi për sjelljen e një
vendimi tjetër meqenëse mungesa ka
qenë para se të abrogohet dispozita,
ndërsa sipas qëndrimit të Ministrisë
procedura administrative me sjelljen e
aktvendimit të shkallës së dytë ka
përfunduar.
Avokati i Popullit duke vlerësuar
se procedura administrative llogaritet si
e përfunduar me aktin përfundimtarë të
poltëfuqishëm, përkatësisht kur kundër
aktit administrativ pala nuk mund të bëjë
ankesë, e as të bëjë kontest administrativ
dhe me këtë rast sqaroi se gjatë
procedurës
së
sërishme
organi
administrativ është i obliguar t’ia njohë
të drejtën palës. Ndërkaq organi
kompetent gjatë procedurës së dytë nuk
veproi
në
pajtueshmëri
me
rekomandimet e Avokatit të Popullit dhe
aktgjykimit të Gjykatës supreme kështu
që
pala
përsëri
bëri
kontest
administrativ. Edhe krahas asaj se është
e pakontestueshme shkelja e së drejtës,
Avokati i Popullit i rekomandoi
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Ministrisë së shëndetësisë akti i të cilës
ishte kontestues, që ta zgjidhë problemin
me pranimin e kërkesës së palës pa mos
pritur përfundimin e kontestimit
administrativ. Mirëpo edhe krahas
rekomandimit të drejtuar dhe informatës
dërguar personalisht ministrit nuk u
përkrah mendimi i Avokatit të Popullit
dhe për këtë arsye pala u gjetë në situatë
për ta pritur përfundimin e kontestimit të
sërishëm administrativ. Duke pasur
parasyshë këtë gjendje faktike Avokati i
Popullit duke e vazhduar procedurën
intervenoi që ministria t’i respektojë
dispozitat ligjore, rekomandimet e
Avokatit të Popullit dhe aktgjykimet e
Gjykatës supreme të Republikës së
Maqedonisë
dhe
dorëzueses
së
parashtresës t’i njihet e drejta për
kompensim për shkak të mosprezencës
gjatë pushimit të lindjes. Avokati i
Popullit me këtë rast vlerësoi se me
veprimet jopërkatëse të Ministrisë jo
vetëm që bëhet shkelja e Ligjit,
obligimeve ndaj aktgjykimeve dhe të
drejtës së parashtrueses, por shkelen
edhe të drejtat e fëmijës së posalindur
meqenëse me ndërprerjen e këtij
kompensimi veprohet në kundërshti me
obligimet kushtetuese për të siguruar
kujdes të posaçëm për mbrojtje të
familjes, nënës dhe fëmijës, ndërsa
gjithashtu bëhet shkelja edhe e
interesave më të mira të fëmijëve dhe e
drejtës për ekzistencë dhe zhvillim e
garantuar me Konventën për të drejtat e
fëmijëve. Gjatë procedurës së më
vonshme përsëri u sollë aktgjykim
pozitiv nga ana e Gjykatës kushtetuese
dhe Avokati i Popullit përsëri dorëzoi
një rekomandim i cili më në fund u
përkrah dhe parashtruesja e realizoi të
drejtën e saj.

5. AP nr.1264/04
Z.L.
nga
Shkupi
dorëzoi
parashtresë për shkelje të së drejtës për
kompensim për ndihmë dhe kujdes
personit tjetër. Në parashtresë thuhej se e
drejta për kompensim i është ndërprerë
vetëm për shkak të faktit se nuk është
gjetur në shtëpi nga ana e komisionit
kompetent dhe është vlerësuar se mund
të kujdeset vetë për vetveten e tij. Nga
inspektimet
e
domkumenteve
të
dorëzuara Avokati i Popullit vërtetoi se
dorëzuesi i parashtresës që nga viti 1982
është i kategorizuar si person me
pengesa të kufizuara të zhvillimit fizik
dhe se karahas sëmundjeve tjera vuan
edhe nga epilepsia. Ndërkaq në vitin
2003 sipas të dhënave dhe vlerësimeve
të komisionit të shkallës së parë është
vëretuar se ai nuk ka nevojë për ndihmë
dhe kujdesë ndaj personit tjetër gjoja për
shkak të gjendjes së ndryshuar faktike
por nuk është arsyetuar se si dhe kur ka
ndryshuar kjo gjendje. Nga inspektimi
që bëri Avokati i Popullit nga vendi i
ngjarjes, vlerësoi se personi në fjalë
gjatë vizitës që i ka bërë shkalla e parë e
komisionit nuk është gjetur në shtëpi
kështu që të dhënat janë vërtetuar në
bazë të dokumenteve. Gjithashtu
Avokati i Popullit vlerësoi se në
udhëzimin ka pasur nënshkrim vetëm
nga një anëtarë i komisionit dhe me këtë
rast Avokati i Popullit vlerësoi se ky
udhëzim nuk është i vlefshëm dhe nuk
mund të paraqesë bazë për refuzimin e
kërkesës. Avokati i Popullit konstatoi se
Komisioni ka vendosur në përbërje të
parregullt dhe nuk ka arsyetim se në
çfarë baze dhe si është bërë vlerësimi te
parashtruesi për gjendjen e përmirësuar,
me ç’rast u vlerësua se fjala është për
shkeljen e të drejtave dhe propozoi
rishqyrtimin e situatës. Duke vepruar në
bazë të sugjerimeve të Avokatit të
Popullit është bërë kontrollë i sërishëm i
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parashtresës
së
dorëzuar
dhe
parashtruesit iu njohë e drejta për
kompensim për ndihmë dhe kujdes
personit tjetër.
6. AP nr.503/04
R.Z. nga Shkupi dorëzoi
parashtresë për shkelje të së drejtës për
sigurim
pensional
dhe
invalidor
meqenëse edhe pse ka qenë e paaftë
përherë për punë nuk i është e njohur e
drejta për sigurim invalidor, përkatësisht
nga ana e komisioneve për vlerësimin e
aftësive punuese është vërtetuar se te ajo
nuk ekzistonë humbje e aftësive
punuese. Avokati i Popullit duke u
përfshirë në procedurë pas ankesës
kundër aktvendimit të shkallës së parë
vlerësoi se është i pakontestueshëm fakti
se dorëzuesja e parashtresës është në
gjendje të keqësuar shëndetësore dhe se
disa herë ka qenë e shtrirë edhe në spital.
Duke u nsiur nga një gjendje e këtillë e
vërtetuar faktike e udhëzoi komisionin e
shkallës së dytë që gjatë shqyrtimit të
sërishëm të kësaj çështje të merren
parasyshë të gjitha sëmundjet e përfshira
dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar
faktike dhe reale shëndetësore të jepet
një vlerësim me të dhëna dhe mendime
adekuate në lidhje me aftësitë punuese të
parashtrueses. Pas dorëzmit të kërkesës
me shkrim u bënë edhe disa inspektime
të shkresave në Fondin për sigurim
pensional dhe invalidor dhe Komisionin
e shkallës së dytë për vërtetimin e
sërishëm të gjendjes së vështirë
shëndetësore të parashtrueses. Pas
intervenimeve të bëra dhe veprimeve që
ndërmori Avokati i Popullit u vërtetua
paaftësi e përherëshme për punë dhe me
këtë rast duhej të sillej aktvendim për
pension invalidor. Gjatë procedurës së
më vonëshme Avokati i Popullit përsëri
intervenoi që të sillet aktvendim për
saktësimin e shumës së pensionit, kështu
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edhe ndodhi dhe parashtruesja e realizoi
të drejtën e saj për pension invalidor.
7. AP nr.1209/04
I.M. Nga Shkupi dorëzoi
parashtresë për shkak të shkeljes së të
drrejtës për sigurim shëndetësor nga ana
e Fondit për sigurim shëndetësor në
Republikën
e
Maqedonisë
me
mosdhënien e vërtetimeve për sigurim
shëndetësor përkatësisht “triskave të
kaltërta”. Sipas të dhënave të
parashtresës parashtruesi ka qenë i
lajmëruar në Agjencinë për punësim si i
papunë dhe me këtë rast në mënyrë të
rregullt ka marrë kontribute për sigurim
shëndetësor. Ndërkaq Fondi për sigurim
pensional nuk i ka dhënë “triska të
kaltërta” vetëm për shkak të mospagesës
së kontribueteve sipas një vendimi të
mëparshëm që nuk ekziston më, pra
ndërmarrja ku ka punuar nuk ka vepruar
aspak dhe nuk u kanë realizuar të
ardhurat sipas të cilave bëhet pagesa e
kontributeve dhe me këtë rast nga ana e
Drejtorisë për të ardhura publike ka qenë
i liruar për pagesën e tatimit personal për
të ardhura.
Duke vlerësuar se parashtruesit i
janë shkelur të drejtat nga ana e Fondit
për sigurim shëndetësor, për shkak të
mospranimit të fletëparaqitjes për
sigurim shëndetësor në bazë të
papunësisë dhe për shkak të mosdhënies
së vërtetimeve për sigurim shëndetësor
megjithëse
në
mënyrë
të
pakontestueshme mund të vërtetohet, se
në mënyrë të rregullt plotësohen
kontributet për sigurim shëndetësor nga
ana e Agjencisë për punësim, Avokati i
Popullit kërkoi nga Fondi që ta pranojë
fletëparaqitjen e parashtruesit për
sigurim shëndetësor dhe të fillohet me
dhënien e vërtetimeve si person i
siguruar. Duke ia dorëzuar këtë
propozim Fondit Avokati i Popullit duke
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u thirrur në bazë të dispozitave të Ligjit
për sigurim shëndetësor, sipas të cilave
është vërtetuar procedura dhe kushtet për
paraqitjen dhe marrjen e pozitës së
siguruesit si dhe në bazë të dispozitave
për mënyrën e pagesës së kontributeve
sipas të cilave nuk ekziston ndonjë
pengesë ligjore për t’u evidentuar
parashtruesi si person i siguruar,
meqenëse e ka statusin e të papunësuarit
dhe në mënyrë të rregullt paguhen
kontributet, ndërsa për borxhin e ngelur
eventual në emër të kontributeve iu
sqarua Fondit se mund të ngre procedurë
të vërtetuar me ligj. Ky sqarim i
Avokatit të Popullit u përkrah nga ana e
Fondit dhe parashtruesi e realizoi të
drejtën për sigurim shëndetësor.
8. AP nr.621/04
M.R.
nga
Ohëri
dorëzoi
parashtresë pëe për shkak të shkeljes të
së drejtave të personavee të mitur të
moshës 17,13 dhe 10 vjet nga ana e
personave zyrtarë të Ministrisë për punë
të brendshme. Me këtë rast Avokati i
Popullit vërtetoi se personave të mitur të
përmendur iu është pamundësuar e drejta
për Avokat gjatë procedurës policore
sepse kanë qenë të thirrur në bisedë dhe
janë mbajtur nnë Ministri pa praninë e
prindërve apo të ndonjë personi tjetër të
moshës madhore, me ç’rast u vlerësua se
fjala është për shkelje drastike të të
drejtave të fëmijëve sepse është bërë
shkelje e Ligjit për sjelljet e personave
zyrtarë.
Për këtë Avokati i Popullit
dorëzoi një propozim për zbatimin e
procedurës policore kundër personave
zyrtarë të involvuar duke përkujtuar se
sipas Kushtetutës së Republikës së
Maqedonisë të
gjithë personat, sidomos të miturit kanë
të drejtë për avokat gjatë procedurës
policore si dhe në bazë të rregullave për

kryerjen e punëve në Ministrinë e
punëve të brendshme, personat e
autorizuar nuk mund të marrin dhe të
mbajnë fëmijë në stacion policorë nëse
nuk i ka mbushur 14 vjet, meqenëse për
të njëjtët nuk ka përgjegjësi penale.
Avokati i Popullit sidomos është thirrur
në dispozitat e Konventës për të drejtat e
fëmijëve, sipas të cilave gjatë heqjes së
lirisë fëmiut (e cila mund të merret
vetëm si masë krejtësisht e fundit),
personi zyrtarë duhet të sillet me respekt
ndaj dinjitetit të fëmijëve, menjëherë ta
njoftoj prindin dhe pa prezencën e tij
mos të ndërmarrë kurrfarë masash
kundër fëmiiut, ndërsa fëmiut duhet t’i
mundësoj ndihmë adekuate juridike,
përkatësisht Avokat. Duke vepruar në
bazë të sqarimeve dhe propozimeve të
Avokatit të Popullit Ministria e punëve
të brendshme kundër personave zyrtar të
involvuar me këtë rast ngriti procedurë
diciplinore për vërtetimin e përgjegjësisë
për shkeljen e diciplinës dhe rregullave
të sjelljes dhe veprimeve dhe pas
procedurës së zbatuar iu janë kumtuar
masat diciplinore.
9. AP nr.1090/03
R.S. nga Kumanova ka dorëzuar
parashtresë në të cilën tregonte se si
person me detyrë ushtarake ka qenë i
angazhuar për një kohë në mbrojtjen e
vendit, përkatësisht ka marrë pjesë në
veprimet luftarake për mbrojtjen e
suverenitetit
të
Republikës
së
Maqedonisë, por për shkak të sëmundjes
si pasojë e stresit dhe çregullimit nervor
gjatë pjesëmarrjes në veprimet luftarake,
ka qenë i hospitalizuar në Institutin për
sëmundje të zemrës.
Ndërkaq edhe krahas gjendjes së
këtillë faktike pas kërkesës së dorëzuar
deri te organi përkatës për vërtetimin e
invaliditetit të luftës nuk është vepruar
në pajtueshmëri me Ligjin për të drejta
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të posaçme të përfaqësuesve të forcave
të
sigurimit
në
Republikën
e
Maqedonisë. Avokati i Popullit duke
vepruar sipas parashtresës vërtetoi se i
janë shkelur të drejtat dorëzuesit të
parashtresës dhe pengesë për veprim pas
dorëzimit të kërkesës ndërmjet tjerash
ishte edhe mosdhënia e çertifikatës nga
ana e Ministrisë së punëve të brendshme
si dëshmi se ka qenë përfaqësues i
forcave të sigurimit i cili ka marrë pjesë
në mbriojtjen e vendit gjatë vitit 2001.
Me këtë rast Avokati i Popullit karahas
intervenimeve deri te organi i cili duhej
të vendosë për të drejtat e parashtruesit
si invalid lufte intervenoi deri në
Ministrinë e punëve të brendshme për
dhënien e vërtetimit në fjalë. Pas
sqarimeve dhe intevrenimeve të Avokatit
të Popullit veproi edhe ministria në fjalë
edhe Drejtoria për çështjet e luftëtarëve
dhe pas kësaj dorëzuesi i parashtresës u
shpall si invalid lufte dhe iu llogarit
invaliditeti prej ditës kur i ka plotësuar
kushtet ligjore.
10. AP nr.1918/03
A.T. nga Shkupi dorëzoi
parashtresë për shkak të shkeljes të të
drejtave nga sfera e arsimit për arsye se
nuk është liruar nga pagesa e
participimit për t’u regjistruar në vitin e
dytë në fakultet, në pajtueshmëri me
Ligjin për të drejta të posaçme të
përfaqasëuesve të forcave të sigurimit në
Republikën e Maqedonisë dhe antarëve
të familjeve të tyre. Duke i pasur
parasyshë dispozitat e Ligjit të
përmendur si dhe faktin se ai ka të bëjë
me të gjith personat që do të
regjitstrohen në institucionet e arsimit
sipëror, pas ardhjes në fuqi të këtij ligji,
Avokati i Popullit vlerësoi se janë
shkelur të drejtat e dorëzuesit të
parashtresës dhe me këtë rast intervenoi
deri në fakultet për lirim nga participimi.
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Fakulteti nuk e përkrahu propozimin e
Avokatit të Popullit me arsyetim se nuk
ka bazë për lirim nga participimi
meqenëse ligji në fjalë, sipas fakultetit
ka të bëjë me persona të cilët do të
regjistrohen në vitin e parë 2002/2003 si
dhe në të ardhmen, por nuk ka të bëjë
me studentët të cilët veç më janë
regjistruar.
Për shkak të spastrimit të kësaj
çështje dhe për të marrë të dhëna se si
zbatohet Ligji në fjalë, Avokati i Popullit
iu drejtua Ministrisë për arsim dhe
shkencë dhe Universitetit “Shën Qirili
dhe Metodi”-Shkup dhe kërkoi që të
informohet në lidhje me zbatimin në
praktik të dispozitave, përkatësisht a
kanë të bëjnë ato vetëm me peronat që
regjistrohen në vitin e parë në fakultet
apo të gjithë personat të cilët i ka
përfshirë Ligji duhet të lirohen nga
particpimi edhe gjatë regjistrimit në vitin
e dytë apo vitin e ardhshëm të
studimeve. Në kuadër të universitetit në
lidhje me këtë çështje mbajti mbledhje
Komisioni për veprime normative, i cli
vërtetoi se dispozitat e ligjit në fjalë janë
të qarta dhe nuk duhet të vihet në pyetje
zbatimi i tyre, përkatësisht ato duhet të
zbatohen për të gjithë përfaqësuesit e
forcave të sigurimit, pa marrë parasyshë
se a regjistrohen në vitin e parë apo vitin
e ardhshëm të studimeve. Duke e pasur
parasyshë një qëndrim të këtillë Avokati
i Popullit përsëri i sqaroi fakultetit që në
mënyrë
konsekuente
duhet
të
respektohen dispozitat që kanë të bëjnë
me lirimin nga participimi ashtu sikurse
dorëzuesi i parashtresës dhe me këtë rast
u veprua ashtu si duhet dhe dorëzuesi i
parashtresës u lirua nga participimi.
11. AP nr.1593/02
D.C. nga Shkupi dorëzoi
parashtresë në të cilën pohonte se
bashkëshorti i saj i hospitalizuar në
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Spitalin e psikiatrisë ka qenë i
malltretuar fiziksht dhe i rrahur nga ana
e personelit medicinal në spital dhe me
këtë rast ka kërkuar intervenim për
mbrojtjen e të drejtave të tij nga ana e
personave përgjegjës në spital duke iu
drejtuar Ministrisë së punëve të
brendshme dhe Avokatit të Popullit. Për
shkak të marrjes së informatave më të
thukta Avokati i Popullit menjëherë bëri
inspektim në vendin e ngjarjes dhe pati
takime
konsultative
me
persona
përgjegjës në Spital ku në mënyrë të
pakontestueshme u vërtetua se në trupin
e pacientit ekzistojnë gjurmë të dukshme
nga maltretimi fizik. Për shqyritmin e
këtij rasti u formua edhe një komision
intern pesë antarësh nga mjekëspecialistë të Institucionit, i cili në bazë
të bisedave të zhvilluara veç e veç me
personelin i cili ka qenë në kontakt me
pacientin, nëpërmjet të incizimeve të
rengenit dhe incizimeve tjera të pacientit
që i kërkuan klinikat tjera, përgati një
raport për vërtetimin e gjendjes faktike.
Avokati i Popullit kërkoi një kopje të
raportit dhe informatë për masat që janë
ndërmarrë dhe me këtë rast u vërtetua se
te pacienti është përdorur forcë jashtë
mase nga ana e infermierit në spital dhe
për shkak të tejkalimit të kompetencave
ndaj infermierit është ngritur procedurë
diciplinore dhe me këtë rast është
suspenduar nga puna, gjithashtu është
shkarkuar nga detyra edhe udhëheqësi i
Repartit ku pacienti ka qenë i
hopsitalizuar.
Avokati i Popullit e vazhdoi
procedurën duke intervenuar edhe në
ngritjen e procedurës penale nga ana e
Ministrisë së punëve të brendshme.
Avokati i Popullit e përcolli edhe më
tutje situatën në Spital në lidhje me
trajtimin e pacientëve dhe me këtë rast si
vazhdim i procedurës së mëtutjeshme
kërkoi nga spitali që të ndërmerren masa

preventive për pengimin e paraqitjes së
incidenteve të këtilla të padëshirueshme
ndaj pacientëve. Për këtë në spital
krahas ndryshimeve të bëra kadrovike u
organizuan edhe seminare edukative dhe
vorkshope me persona ekspertë nga
vendi dhe jashtë. Me ndërmarrjen e të
gjitha masave të nevojshme nga ana e
organeve kompetente Avokati i Popullit
në lidhje me këtë rast e përfundoi
procedurën
e
parashtrueses
së
parashtresës dhe gjatë periudhës së
mëtutjeshme nuk pati informata për
ndodhi tjera në Spital.
12. AP nr. 496/04
X.X. nga Shkupi, deri te Avokati
i Popullit dorëzoi parashtresë në të cilën
pohonte se i janë shkelur të drejtat
kushtetuese dhe ligjore gjatë procedurës
për denacionalizim meqenëse edhe pse
ka kaluar një kohë e gjatë nuk është
ndërmarrë asnjë veprim për sejlljen e
aktit administrativ sipas të cilit do të
vendoset në kontekst të kërkesës për
denacionalizim për kthimin e pasuris së
patundshme. Duke vepruar në bazë të të
dhënave, rrethanave, fakteve dhe
dëshmive të përfshira në parashtresë,
Avokati i Popullit konstatoi se ka bazë
për t’u vepruar. Meqenëse gjatë
procedurës konkrete administrative është
vepruar në kundërshti me parimin për
urgjencë, efikasitet, ekonomizim dhe
efektivitet gjatë realizimit të të drejtave
të qytetarëve në pjatueshmëri me
dispozitat e Ligjit për procedurë të
përgjithshme administrative, përkatësisht
Ligjit për denacionalizim gjë që
përfaqëson shkelje të të drejtave të palëspjesëmarrëse në procedurë. Ndërkaq
askush nuk e konteston faktin se kërkesa
e lëndës është dorëzuar nga mesi i vitit
2001, por edhe krahas gjendjes së këtillë
akoma nuk është sjellë aktvendimi
administrativ i shkallës së parë e as nuk
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është njoftuar pala në ndonjë tjetër
mënyrë për rrjedhën e procedurës.
Duke pasur parasyshë faktin se
me këtë rast nuk është respektuar afati i
paraparë me ligj që gjenë mbështetje në
dispozitat e Ligjit për denacionalizim si
dhe për t’u penguar pasojat e dëmshme
në lidhje me personin që është
trashigimtarë
i
së
drejtës
për
denacionalizim të pasuris së patundshme
në fjalë, në kuadër të autorizimeve të
veta që dalin nga Ligji për Avokatin e
Popullit, Avokati i Popullit sugjeroi se
duhet t’i jepet prioritet lëndës për t’u
vendosur për rastin konkret të kësaj
lënde me qëllim që të sigurohet realizimi
i të drejtës për denacionalizim. Avokati i
Popullit gjithashtu kërkoi të njoftohet se
gjatë periudhës së kaluar çfarë
veprimesh janë ndërmarrë dhe si janë
ndërmarrë në lidhje me lëndën në fjalë
dhe për arsyet se pse edhe pas kalimit të
një kohe të gjatë nuk është vendosur.
Gjatë procedurës së mëtutjeshme organi
kompetent-Komisioni për të vendosur në
lidhje me kërkesat për denacionalizim
me seli në Komunën e “Gazi Babës”Shkup- Ministria e financave në lidhje
me veprimet administrative të lëndës në
fjalë- kërkesës për denacionalizim, e
njoftoi Avokatin e Popullit se është
sjellur aktvendim adekuat, përkatësisht u
veprua në bazë të sugjerimeve të
Avokatit të Popullit.
13. AP nr.1652/04
S.P. nga Shkupi, deri te Avokati
i Popullit dorëzoi parashtresë, në të cilën
theksonte se në Ministrinë për Transport
dhe lidhje, Njësia rajonale e Karposhit
paarsye zvarritet procedura pas kërkesës
së dorëzuar për transformimin e të
drejtës për shfrytëzim të truallit për
ndërtim në të drejtë për pronësi dhe me
këtë rast mendon se i janë shkelur të
drejtat kushtetuese dhe ligjore. Avokati
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i Popullit menjëherë pas marrjes së
parashtresës kërkoi që të njoftohet në
lidhje me veprimet që janë ndërmarrë
me dorëzimin e kërkesës si dhe arsyet
për të cilat procedura kontestuese nuk ka
përfunduar, gjithashtu potencoi se duhet
të veprohet në mënyrë urgjente në
drejtim të zgjidhjes pozitive të kërkesës
në fjalë. Gjatë rrjedhës së mëtutjeshme
të procedurës Avokati i Popullit u
njoftua se nga ana e organit kompetentMinistrisë për transport dhe LidhjeNjësia
rajonale
Karposh-Shkup,
parashtrueses
i
është
dorëzuar
aktvendimi përkatës sipas të cilit
pranohet kërkesa e tij për transformimin
e të drejtës për shfrytëzim të truallit për
ndërtim në të drejtë për pronësi.
14. AP nr.670/04
A.V. nga Shkupi, deri te Avokati
i Popullit dorëzoi parashtresë në të cilën
thuhej se i janë shkelur të drejtat
kushtetuese dhe ligjore në bazë të
denacionalizimit meqenëse edhe pse ka
kaluar një kohë e gjatë nuk janë
ndërmarrë veprime për dhënien në
qëverisje të drejtëpërdrejtë të pronës së
denacionalizuar,
përkatësisht
nuk
veprohet për përmbarim e Aktvendimit
për denacionalizim që është i
plotëfuqishëm dhe definitiv. Duke
vepruar në bazë të parashtresës si dhe
duke i pasur parasyshë të dhënat,
rrethanat, faktet dhe dëshmitë e ofruara,
Avokati i Popullit konstaoi se ka bazë
për tu vepruar shikuar për nga aspekti se
në lidhje me veprimet administrative të
lëndës në fjalë organi kompetent ka
vepruar në kundërshti me parimet për,
urgjencë, efikasitet, ekonomizim dhe
efektivitet gjatë realizimit të të drejtave
të qytetarëve që dalin nga dispozitat e
Ligjit për denacionalizim si dhe Ligjit
për
procedurë
të
përgjithshme
administrative, gjë që përfaqëson shkelje
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të të drejtave të palës-pjesëmarrëse në
procedurë.
Duke u nisur nga dispozitat e
Ligjit për denacionalizim, sipas të cilave
pasuria e kthyer në pronësi jepet në
qeverisje pas plotësimit të kushteve të
vërtetuara
me
aktvendimin
e
plotëfuqishëm për denacionalizim në atë
mënyrë që denacionalizimin duhet ta
bëjë organi për denacionalizim me
dorëzimin e kërkesës dhe me këtë rast
parashtruesi disa herë ka bërë kërkesë,
ndërsa organi kompetent nuk ka
ndërrmarë masa në drejtim të plotësimit
të kërkesës, për këtë Avokati i Popullit
komisionit kompetent i rekomandoi që
sa më shpejtë të ndërmarrë masa për
përmbarim e Aktvendimit të lëndës në
fjalë dhe të jepet pasuria e
denacionalizuar
në
qeverisje
të
drejtëpërdrejtë. Gjatë procedurës së
mëtutjeshme u pranua përgjigja se
Komisioni për koordinim të punës së
komisioneve që vendosin në bazë të
kërkesave për denacionalizim, pranë
Ministrisë së financave “i ka
kontrrolluar shkresat e lëndës në fjalë
dhe ka vërejtur rrethana kontestuese dhe
lëndën ia ka dorëzuar Komisionit për
zgjidhjen e procedurave administrative
të shkallës së dytë nga sfera e
denacionalizimit pranë Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë që të
abrogohet apo të prishet aktvendimi me
të drejtë për mbikëqyrje”. Një përgjigje
e këtillë për Avokatin e Popullit ishte
irelevante dhe paraqite dëshmi se është
vepruar në kundërshti me rregullat
adekuate materiale-juridike sipas të
cilave
rregullohet
sfera
e
denacionalizimit, përkatësisht procedura
administrative. Për këtë Avokati i
Popullit edhe një herë kërkoi që të
ndërmerren veprime adekuate të
menjëhershme për të vepruar në
pajtueshmëri me rekomandimin e dhënë,

ndërkaq
Ministria e financave,
Komisioni për denacionalizim me seli
në Komunën Qendër-Shkup, ende nuk
ka dhënë përgjigje.
15. AP nr.1313/04
A.Sh. nga fshati Baçishtë, deri te
Avokati i Popullit dorëzoi parashtresë në
të cilën pohonte se Mninistria për
Transport dhe lidhje, njësia rejonale e
Kërçovës, paarsye e zvarrit procedurën
për dhënien e vërtetimit-klauzolë për t’u
bërë Aktvendimi administrativ i
plotëfuqishëm, sipas të cilit bëhet
transformimi i të drejtës për shfrytëzim
të truallit ndërtimor në të drejtë për
pronësi. Pas shqyrtimit të këtyre të
dhënave, rrethanave, fakteve dhe
dëshmive të ofruara Avokati i Popullit
vlerësoi se parashtresa ka bazë për t’u
vepruar. Sidomos nëse është fjala për
faktin e pa mohueshëm siç është me këtë
rast se palët-pjesëmarrëse në procedurë,
përkatësisht personi i emëruar dhe
Avokati Publik i Republikës së
Maqedonisë për rajonin e Kërçovës pas
kryerjes me kohë të dorëzimit të
aktvendimit të lartëpërmendur, me
shkresa të posaçme janë tërhequr nga e
drejta për shfrytëzimin e të drejtës për
ankesë dhe nga kjo del në mënyrë të
pakontestueshme se aktvendimi është i
plotëfuqishëm dhe definitiv sipas
dispozitave të Ligjit për procedurë të
përgjithshme
administrative,
përkatësisht nuk ekzistojnë kurrfarë
pengesash
materiale-juridike
për
marrjen e veprimeve në kontekst të
kërkesës të dorëzuesit të parashtresës.
Rrethanat në të cilat një person
fizik ka bërë ankesë, për Avokatin e
Popullit nuk paraqite pengesë për të
vepruar në pajtim me kërkesën,
meqenëse personi i cili ka bërë ankesë
nuk ka të drejtë të jetë palë në këtë
procedurë, për shkak se nuk është
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vendosur në lidhje me të drejtën e tij apo
me interesin e tij të drejtëpërdrejtë.
Avokati i Popullit duke e pasur
parasyshë një gjendje të këtillë faktike
dhe juridike si dhe për të penguar
shkaktimin e pasojave të mëtutjeshme,
në pajtueshmëri me autorizimet që dalin
nga Ligji për Avokatin e Popullit,
propozoi që sa është e mundur më
shpejtë të plotësohet kërkesa e
dorëzuesit të parashtresës, ndërsa akesa
e dorëzuar me aktvendim të hudhet
poshtë si
e
palejueshme. Një
rekomandim i këtillë nuk u respektua
nga Njësia reajonale e Kërçovës e as nga
Komisioni i shkallës së dytë, Kështu që
Avokatit të Popullit ende nuk i është
dorëzuar përgjigje.
16. AP nr.735/04
Deri te Avokati i Popullit
parashtresë dorëzoi L.K. ku në mes
tjerash theksonte se Sektori për matje
dhe kadastër në Shkup pranë Entit
shtetëror për punë gjeodezie me
mënyrën se si është zbatuar procedura e
shkallës së parë ia kanë shkelur të drejtat
që dalin nga dispozitat e Ligjit për
matje, kadastër dhe regjistrimin e të
drejtave për pasuri të patundshme dhe
Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative në atë mënyrë që duke
vepruar pas dorëzimit të kërkesës për
ndryshim në kadastër të pasurisë së
patundshme, KK Qendër dhe organi i
shkallës së parë e kanë refuzuar
kërkesën me arsyetim se “dokumentet e
ofruara nuk paraqesin bazë juridike për
regjitstrimin e të drejtës për shfrytëzimin
e truallit kontestues në pajtueshmëri me
Ligjin për matje dhe kadastër dhe
regjistrimin e të drejtave për pasuri të
patundshme, megjithëse kjo parcelë e
kadastrit sipas evidentimeve zyrtare
është e regjistruar në një Fletë-pronësi të
posaçme të Republikës së Maqedonisë
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me të drejtë të pavërtetuar të pronësisë”.
Gjatë procedurës Avokati i Popullit
konstatoi se parashtruesja, si bartëse e të
drejtës për banim në banesën
kontestuese, në pajtueshmëri me Ligjin
për shitjen e banesave të pronës
shoqërore dhe Rregullores për kriteret
dhe mënyrën e saktësimit të çmimit të
shitjeve të banesave të pronës shoqërore,
me Republikën e Maqedonisë si shitëse,
ka bërë marrëveshje për shitblerjen e
banesës e cila përkatësisht përfaqëson
objekt individual për banim-shtëpi të
ndërtuar në të a.q. pronë shoqërore, dhe
me këtë rast ndërtesa ka edhe tokë që
është për shfrytëzim të rregullt për vendoborr të definuar sipas planit urbanistik
për caktimin e vendit. Gjithashtu nga
përmbajtja e dispozitave të marrëveshjes
së krijuar del se shitësi nuk ia ka dhënë
të drejtën e shfrytëzimit të truallit ku
është ndërtuar ndërtesa-banesa dhe
truallit që shfrytëzohet për përdorim të
rregullt, ndërkaq Avokati i Popullit
sugjeroi se me këtë rast duhet të merren
parasysh dispozitat përkatëse që kanë
qenë të vlefshme në atë kohë që kanë të
bëjnë me Ligjin për të drejtat themelore
të marrëdhënieve pronësore jurdike
sipas të cilave nëse ndërtesa për të cilën
ekziston e drejta për pronësi është
ndërtuar në pajtueshmëri me Ligjin në
truallin e pronës shoqërore, pronari i
ndërtesës ka të drejtë për shfrytëzimin e
truallit ku është ndërtuar ndërtesa dhe të
truallit që shfrytëzohet për përdorim të
rregullt të ndërtesës, me ç’rast e drejta
për pronësi mund të jepet vetëm me të
drejtën e pronësisë së ndërtesës.
Një një gjendje të këtillë faktike
dhe juridike, për Avokatin e Popullit
është e pakontestueshme se marrëveshja
sipas të cilës jepet e drejta për pronësi të
ndërtesës së ndërtuar në truallin e pronës
shoqërore paraqet bazë juridike në lidhje
me Ligjin për matje, kadastër dhe për
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regjstrimin e të drejtave të pasurisë së
patundshme, përkatësisht Rrgullores për
mënyrën dhe procedurën e përfshirjes të
të dhënave të pasurisë së patundshme
dhe për dhënien e të drejtave për
shfrytëzimin e truallit nën nëdrtesë si
dhe truallit që përdoret për shfrytëzim të
rregullt. Për këto arsye Avokati i
Popullit deri te organi administrativ i
shkallës së dytë drëzoi një vlerësim se
është e patjetërsueshme që në lidhje me
procedurën e kësaj ankese të sillet
aktvendim sipas të cilit kërkesa do të
merrë pëlqim, ndërsa aktvendimi
kontestues do të zhvlerësohet ndërsa
lënda do të kthehet në shkallë të parë për
procedurë të sërishme. Duke u nisur nga
fakti se Avokati i Popullit nuk ka marrri
përgjigje, i dorëzoi një informatë
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
për të cilën ende nuk është vepruar.
17. AP nr.822/04
Duke vepruar në bazë të
parashtresave të parashtruesve S.P. dhe
M.G. nga Shkupi, Avokati i Popullit ka
konstatuar se sipas aktgjykimt të organit
kompetent parashtruesit gjatë periudhës
prej vitit 1978 e deri në vitin 1980 e
kanë plotësuar kompensimin për
rregullimin e truallit për ndërtim të
ndërtesës për banim familjar. Duke u
nisur nga ajo se parashtruesit me fajin e
tyre nuk e kanë përfunduar procedurën
në periudhën e caktuar por më vonë siç
përmendin ata, nuk kanë mundur të
sigurojnë miratim për ndërtim, gjatë
janarit të vitit 2004 i janë drejtuar
Komitetit të Qytetit për urbanizëm, për
punë komunale-banesore, komunikacion
dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, me
ç’rast nga ana e shërbimeve kompetente
nuk janë pranuar pagesat e kryera por,
përkundër kësaj parashtruesit janë
obliguar që edhe një herë t’i paguajnë
obligimet kontestuese dhe me këtë rast

iu kanë përgatitur fletë-pagesa përkatëse
për rregullimin e kompensimit për
rregullimin e truallit ndërtimor me
shuma tejet të larta.
Me këtë rast parashtruesët i
drejtohen edhe ndërmarrjes publike për
ekonomizimin e hapësirës banesore dhe
afariste në Republikën e Maqedonisë,
Njësia rajonale e Shkupit, si organ
kompetent për pagesën e kompensimit
në llogari të çdo komune, nëse
vlerësohet se kompensimi krejtësisht
është plotësuar në periudhën e
atëhershme, ku për dallim nga Komiteti
i qytetit nuk i kanë obliguar
parashtruesit për pagesë të sërishme.
Duke e shqyrtuar rastin konkret Avokati
i Popullit në pajtueshmëri me
autorizimet
ligjore
dorëzoi
një
rekomandim deri në Komitetin e qytetit
për urbanizëm, punë komunalebanesore, komunikacion dhe për
mbrojtje të mjedisit jetësor, ku sugjeroi
se nuk ka bazë për t’i obliguar
parashtruesit që të paguajnë për
kompensimin kontestues, përkatësisht
janë të obliguar që t’iu sigurojnë
dokumentet e nevojshme përkatëse.
Duke pasur parasysh faktin se nga ana e
Komitetit të qytetit nuk u përkrah
rekomandimi, Avokati i Popullit iu
drejtua kryetarit të qytetit të Shkupit me
kërkesë për të ndërmarrë masa përkatëse
në kuadër të autorizimeve që dalin nga
Ligji për vetëqeverisje lokale, me qëllim
që të pranohet intervenimi i Avokatit të
Popullit. Nga zyra e kryetarit të qytetit të
Shkupit në rradhë të parë nuk u dha
përgjigje adekuate pas informatës, e as
pas urgjencave plotësuese, kështu që pas
përpjekjeve të njëpasnjëshme Avokati i
Popullit më në fund realizoi kontakte me
udhëheqësit e shërbimeve kompetente të
Komitetit të qytetit me ç’rast përsrëi u
përgjigjën se nuk e përkrahin qëndrimin
e Avokatit të Popullit.
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Avokati i Popullit deri te
Komiteti i i qytetit në mënyrë plotësuese
dorëzoi një kopje të shkresës që e kanë
dërguar vetë ata gjatë procedurës së
lëndës në fjalë, ku është pranuar pagesa
e kompensimeve për rregullimin e
truallit për ndërtim, pra kompensimit të
plotësuar gjatë vitit 1980, për të cilën
edhe u formua lëndë te Avokati i
Popullit. Nga ana e Komitetit të qytetit u
njoftaum se rasti konkret do të
shqyrtohet në mënyrë plotësuese pranë
organve kompetente, për këtë edhe lënda
ende është në procedurë.
18. AP nr.1144/04
Avokati i Popullit me vetë
inicijativë ka ngritur procedurë në lidhje
me llogaritë për pagesën e rrymës
elektrike ku nuk është konkretizuar
taksa radiodifuzive si dhe shuma e
çmimit të saj, me ç’rast deri te SHA
“Elektrostopanstvo na Makedonija”, dhe
deri te Qeveria e Republikës së
Maqedonisë si aksionare e vetme, dërgoi
një rekomandim me kërkesë, që gjatë
dhënies së llogarive të çmimit, në
mënyrë të qartë të prezentohet edhe
taksa kontestuese. Si plotësim të këtij
qëndrimi Avokati i Popullit theksoi se,
në
pajtueshmëri
me
dispozitat
kushtetuese dhe ligjore, taksa radiodifuzive paraqet obligim-publik të cilin
duhet ta plotësojnë të gjithë qytetarët.
Në këtë drejtim Avokati i
Popullit tha se duhet patjetër që taksa
radiodifuzive të prezentohet publikisht
në mënyrë transparente me llogari
adekuate për pagesë të rrymës elektrike.
Në këtë mënyrë qytetarët do të njoftohen
dhe do të informohen në mënyrë
konkrete për të gjitha elementet
relevante që kanë të bëjnë me saktësimin
e shumës dhe me periudhën në të cilën
ajo duhet të paguhet, kështu do të fitohet
edhe e drejta e pakontestueshme për të
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bërë kontrollë të tërësishëm në llogarinë
për energji elektrike, ku duhet të
evidentohet edhe shtojca për pagesën e
taksës radio-difuzive. Rekomandimi i
dhënë i Avokatit të Popullit është në
fazën e shqyrtimit nga ana e Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, me ç’rast
pritet përgjigje adekuate në formë
plotësuese.
19. AP nr.1071/04
Qytetari G.B. nga Shkupi iu
drejtua Avokatit të Popullit me kërkesë
për mbrojtjen e të drejtave për të cilat
mendonte se i janë shkelur nga
“Elektrodistribucija”-Shkup. Nga të
dhënat dhe dëshmitë e parashtresës
mund të vërehej se parashtruesi e ka
fituar të drejtën e pronësisë të shtëpisë
sipas marrëveshjes së krijuar për
shitblerje dhe për këtë arsye është
drejtuar
deri
te
Sektori
“Elektrodistrbucija”-Shkup me kërkesë
që të evidentohet si shfrytëzues i
energjisë elektrike në shtëpinë në fjalë,
prej ku i kanë thënë se duhet njëherë të
lahet borxhi për kohën kur me objektin
nuk ka qeverisur ai, pra megjithëse
llogaritja duhet të bëhet si më parë dhe
t’i dorëzohet shfrytëzuesit që ka qenë i
evidentuar
më
parë.
Ndërkaq
parashtruesi obligohet që ta bëjë
pagesën e llogarive të mëparshme për
periudhën kur nuk ka qenë pronarë i
shtëpisë, ndërsa nga dëshmitë e ofruara
mund të konstatohej se është ngritur
edhe padi për pagesën e llogarive në
fjalë, në bazë të llogarive të papaguara
kundër shfrytëzuesit të mëparshëm.
Duke e pasur parasysh këtë që u
tha më lartë, Avokati i Popullit deri te
Sektroi në Shkup, dorëzoi një
rekomandim që sa më shpejtë
parashtruesit t’i sigurohet shfrytëzim i
shërbimeve pandërprerje, apo të
evidentohet si shfrytëzues dhe mos të
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obligohet për borxhin kontestues.
Gjithashtu u tha se nga dispozitat e
Ligjit mbi detyrimet dhe nga llogaritë e
ofruara në mënyrë të pakontestueshme
vërehet se borxhli i vetëm për shkak të
mospagesës së llogarive është personi i
cili gjatë periudhës kontestuese e ka
shfrytëzuar
banesën,
përkatësisht
energjinë elektrike. Një rekomandim i
këtillë
u
përkrah
nga
Sektori
“Elektrodistrbucija”-Shkup.
20. AP nr.1275/04
Në lidhje me këtë lëndë është
karakteristike ajo se punëdhënësi gjatë
zbatimit të procedurës për racinalizim ka
sjellur aktvendim për ndërprerje të
marrëdhënieve të punës punëtorit të cilit
nuk i ndërpriten marrëdhëniet e punës
sipas aktit për sistematizim, ndërsa
punëtori të cilit i janë ndërprerë
marrëdhëniet e punës është vu në vendin
e parashtruesit. Avokati i Popullit
dorëzoi një udhëzim deri te organi i
shkallës së dytë i cili vendos për
ankesën e punëtorit. Pas udhëzimeve të
Avokatit të Popullit organi i shkallës së
dytë solli aktvendim për zhvlerësimin e
aktvendimit
për
ndërprerje
të
marrëdhënieve të punës. Punëdhënësi e
përkarahu vendimin dhe punëtori u
vendos përsëri në vendin e mëparshëm
para se t’i jepet aktvendimi për
ndërprerje të marrëdhënieve të punës.
21. AP nr.1326/04
Shkelja e të drejtës në lidhje me
këtë lëndë ka të bëjë me Qendrën për
punësim-Shkup e cila punëtorin e ka
çregjistruar nga sigurimi i mëparshëm
gjashtë muaj pasi është sjellë aktvendimi
për ndërprerje të marrëdhënieve të
punës. Me këtë rast Avokati i Popullit
dorëzoi një sqarim deri te drejtori i
organit ku potencoi se punëtori më së
101

voni për 8 ditë duke llogaritur prej ditës
së marrjes së aktvendimit për ndërprerje
të marrëdhënieve të punës, duhet të
çregjistrohet nga sigurimi i mëparshëm,
por kjo nuk u pranua nga ana e drejtorit.
Duke u nisur nga ajo se organi më i ulët
nuk e pranoi këtë sqarim Avokati i
Popullit në bazë të autorizimeve që i
takojnë problemin e kësaj lënde e shtroi
para organit më të lartë, përkatësisht
Agjencisë për punësim në Republikën e
Maqedonisë të cilës gjithashtu i sqaroi
se duhet të ndërmerren masa dhe
veprime që janë në kompetencat e tyre
për tejkalimin e problemit e para së
gjithash për t’iu ikur pasojave të
dëmshme me të cilat ballafaqohet
punëtori për shkak të joprofesionalizmit
dhe joazhuritetit të organit më të ulët,
më vonë u njoftua se organi më i ulët ka
vepruar sipas kërkesës së Avokatit të
Popullit, kuptohet pasi që është
udhëzuar të veproj në lidhje me lëndën e
punëtorit nga organi më i lartë.
22. AP nr.1618/04
Deri te Avokati i Popullit
parashtresë dorëzoi përfaqësues i
bashkësisë etnike turke i cili kërkoi që të
intervenohet deri te Bashkësia Islame e
Republikës
së
Maqedonisë
për
realizimin e parimit për përfaqësim të
drejtë dhe adekuat në kuadër të organeve
të Bashkësisë. Pas shqyrtimit të të
dhënave të parashtresës dhe dëshimve
materiale të ofruara Avokati i Popullit
konstaoi se nuk ka bazë për t’u vepruar
në bazë të kërkesës së parashtruesit duke
pasur parasysh se me Kushtetutë dhe me
Ligjin për Avokatin e Popullit, Avokati i
Popullit ndërmmerr masa dhe veprime
për
mbrojtjen
e
parimit
për
mosdiskriminim dhe për përfaqësim të
drejtë dhe adekuat të bashkësive nëpër
organet e njësive rajonale dhe

Avokati i popullit
(Ombudsman)
institucionet dhe shërbimet publike, por
jo edhe në organet e bashkësive fetare.
Duke i pasur parasyshë vendimet
kushtetuese se bashkësitë fetare dhe
grupet religjioze janë të ndara nga shteti,
që nënkupton se përfshirja e bashkësive
etnike në organet e Bashkësisë Islame
është çështje e saj e brendshme, kështu u
sqarua se kërkesën për përfaqësim të
drejtë parashtruesi duhet t’ua drejtojë
organeve të Bashkësisë.
23. AP nr.1792/04
Qytetari R.S. i bashkësisë etnike
rome nga Shkupi nga fundi i vitit 2004
kërkoi ndihmë nga Avokati i Popullit
për shkak të vërtetimit të përgjegjësisë të
personit të autorizuar P.T. i punësuar në
organet e punëve të brendshme të qytetit
të Shkupit, meqenëse i njëjti në vend
publik, para shumë qytetarëve duke
vepruar në mënyrë brutale ka përdorur
forcë fizike ndaj tij, duke i shkaktuar
lëndime trupore të rënda që janë
konstatuar nga ana e disa organizatave të
shëndetësisë në Shkup, për të cilat është
dashur që të shtrihet edhe në spital. Për
shkak të seriozitetit të shkeljeve të lirive
dhe të drejtave të njeriut, me plotësimin
e të dhënave të qytetarit me dëshmi
materiale adekuate, Avokati i Popullit
vendosi që kundër personit të autorizuar
të organit të punëve të brendshme të
paraqesë fletëparaqitje penale deri në
Prokurorinë themelore publike-Shkup,
për shkak të dyshimit se i njëjti ka kryer
vepër penale kundër lirive dhe të
drejtave të qytetarit në bazë të Kodit
penal të Republikës së Maqedonisë.
Prokuroria kompetente e njoftoi
Avokatin e Popullit se ka ngritur
procedurë për t’i përmbledhur të dhënat
dhe informatat e nevojshme për t’u
njoftuar më mirë kundër personit të
paraqitur zyrtarë për kryerjen e veprës
penale për malltretim dhe veprime tjera
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brutale jonjerëzore dhe nënçmuese, që
dënohen me nenin 142 të Kodit penal të
Republikës së Maqedonisë. Procedura
në lidhje me këtë parashtresë vazhdon
dhe pritet vendimi i Prokurorisë publike
në lidhje me këtë rast.
24. AP nr.652/04
Parashtresë për shkeljen e të
drejtave gjatë veprimeve policore nga dy
persona zyrtarë inspektorë në organin e
punëve të brendshme në Shkup,
parashtroi A.N. i cili është marrë në
polici si dëshmitar në stacionin policor
“Qendër”. Me qëllim që t’i imponojnë
dhënie të deklaratës për t’u shfytëzuar
për vepër të kryer penale, personat
zyrtarë ndaj parashtruesit kanë përdorur
shkopinj bejsbolli duke e goditur në
kokë dhe nga ana e pasme e trupit dhe
me këtë rast i kanë shkaktuar lëndime të
rënda trupore si pasojë e të cilave ka
ardhur deri te atakimi epileptik. Si
dëshmi për këto të dhëna qytetari
Avokatit të Popullit i prezentoi dëshmi
materiale, përkatësisht album me
fotografi, Çertifikatë të mjekut të datës
27.07.2001 dhe dokumente tjera
medicinale në lidhje me pasojat nga
interevnimet policore. Në bazë të të
dhënave dhe dëshmive për veprime
brutale të personave zyrtarë në polici
ndaj dorëzuesit të parashtresës, Avokati
i Popullit deri te Prokuria publike
themelore-Shkup, dorëzoi kërkesë për
ngritjen e procedurës për vërtetimin e
përgjegjësisë
ndëshkimore
të
përfaqësuesve zyrtarë të policisë të
parqitur me këtë rast për shkak të
dyshimit se kanë kryer vepër
ndëshkimore-torturë sipas nenit 142
paragrafi 2 i Kodit penal të Republikës
së Maqedonisë. Në lidhje me këtë rast
procedura te Avokati i Popullit
përfundoi
meqenëse
prokuroria
kompetente informoi se ka bërë kërkesë
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për zbatimin e hetuesisë për vepër
penale. Dorëzuesi i parashtresës në
mënyrë plotësuese e njoftoi Avokatin e
Popullit se Prokuroria është tërhequr nga
përndjkekja e zyrtarëve policorë ndërsa
gjykatësi i hetuesisë e ka ndërprerë
procedurën penale me sugjerimin se
qytetari vetë mund ta vazhdoj
përndjekjen me afat prej 8 ditësh.
25. AP nr.1518/03
Personat N. dhe S.A. të cilët
jetojnë në Republikën e Turqisë prej
vitit 1998, por që kanë lindur në
Maqedoni ndërsa bashkëshorti ka
diplomuar në fakultetin juridik të
Shkupit, prej 04.08.1995 kanë kërkuar
nga Ministria e punëve të brendshme që
të pranohen si shtetas të Republikës së
Maqedonisë, vetë ata dhe fëmijët e tyre
në pajtueshmëri me dispozitat që kanë
të bëjnë me të shpërngulurit nga
Maqedonija. Gjatë procedurës që është
zvarritur shumë kohë, organi kompetent
për dhënien e nënshtetësive disa herë ka
sjellur vendime negative dhe për këtë
parashtruesit kanë ngritur procedurë në
organet e Gjykatës kushtetuese të
Republikës së Maqednisë ku lënda e
njëjtë është thyer në rishqyrtim, sepse
është
konstatuar shkelje e ligjit.
Ndrëkaq gjyqi ka theksuar se organi i
punëve të brendshme duhet të merrë
parasyshë Kushtetutën e Republikës së
Maqedonisë dhe kujdesin që tregon
Maqedonia ndaj pozitës dhe të drejtave
të
përfaqësuesve
të
popullatës
maqedonase nëpër vendet fqinje si dhe
të drejtat e maqedonasve të shpërngulur
që në kuptimin më të gjërë të fjalës i
përfshinë edhe ata qytetarë të cilët për
nga përkatësia nuk janë Maqedonas por
Maqedoninë e kanë vendëlindje pa
marrë parsyshë përkatësinë e tyre
nacionale dhe fetare.
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Avokati i Popullit deri te organi i
punëve të brendshme që është
kompetent për marrjen e nështetësive të
Republikës së Maqedonisë dorëzoi
udhëzime përkatëse për vërtetimin e
gjendjes së tërësishme faktike për
plotësimin e kushteve për marrjen e
nënshtetësisë dhe për rregullat dhe
marrëveshjet ndërkombëtare në bazë të
të cilave është ndërtuar Kushtetuta e
Republikës së Maqedonisë. Ndërkaq
Avokati i Popullit sqaroi se zgjidhja në
mënyrë të rregullt dhe ligjore e kërkesës
së parashtruesve udhëzon në drejtim të
zbatimit të dispozitave të nenit 8 dhe 11
të Ligjit për nështetësi të Republikës së
Maqedonisë dhe Koneventës Evropiane
për nështetësi ku është paraparë se
dorëzuesi i kërkesës e zgjedh se cilin
shtet e ndjenë si vendlindje prej vendeve
me të cilët ka marrëdhënie efektive. Në
rastin konkret Avokati i Popullit ka
konstatuar shkelje të Ligjit nga ana e
organit të punëve të brendshme,
meqenëse ka të bëjë me bazën prej ku
janë shpërngulur parashtruesit, pra me
Republikën e Maqedonisë. Gjatë
shqyrtimit të kërkesës konkrete organi
kompetent gjithëmonë duhet patur
parasyshë universalitetin e lirsië së
njeriut për të qarkulluar dhe për t’u
shpërngulur sepse nuk mundet vetë
organi të bëjë caktimin e vendit se ku do
të jetojë dhe ku do të shpërngulet. Kjo
që u tha është në kontekst të dispozitave
Kushtetuese ku thuhet se personat e huaj
në Republikën e Maqedonisë i gëzojnë
liritë dhe të drejtat e garantuara me
Kushtetut sipas kushteve të vërtetuara
me
ligj
dhe
me
marrëveshje
ndërkombëtare. Meqenëse peocedura
ende vazhdon para organit të
brendshëm, Avokati i Popullit shpreson
se përpjekjet dhe intervenimet e tij në
lidhje me rastin e përmendur do të jenë

Avokati i popullit
(Ombudsman)
të frytshme dhe do të tregojnë përvojë
pozitive të organit kompetent për
regullimin e statusit të nështetësisë në
Republikën e Maqedonisë.
26. AP nr.447/04
Duke vepruar në bazë të
obligimeve zyrtare si dhe duke u nisur
nga shkrimi i botuar në “MIA” për
ndotjen e ajrit të shkaktuar nga miniera
“Ograzhden”, Avokati i Popullit ka
konstatuar se edhe krahas sugjerimeve
që u janë bërë personave përgjegjës për
montimin e filtrave për spastrimin fizik
dhe kimik të ajrit, ekipi i menaxherëve
të minierës “Ograzhden” i injoroi
reagimet e banorëve të Strumicës,
ndërsa personat përgjegjës për mbrojtjen
e mjedisin jetësor nuk ndërmorrën
kurrfarë masash.
Duke e pasur parasyshë atë që u
tha, Avokati i Popullit iu drejtua
Inspektoratit shtetëror për mbrojtje të
mjedisit jetësor, me kërkesë që në
mënyrë urgjente të bëhet mbikëqyrje
inspektuese në lokalin e përmendur, me
qëllim që të bëhet vërtetimi i gjendjes
faktike dhe në bazë të gjendjes së
konstatuar të ndërmerren masa përkatëse
për mbrojtjen e ajrit nga ndotja. Pas
kësaj kërkese Inspektorati shtetëror bëri
mbikëqyrje inspektuese ndaj SHA për
jometale “Ograzhden”-Strumicë, dhe me
këtë rast urdhëroi që subjekti juridik
menjëhrë të bëjë incizimin e prezencës
së mamaterieve të dëmshme që
shkaktohen nga lirimi i gazrave dhe
sasisë së pluhurit që shpërndahet si dhe
materieve të fundërruara nga të gjithë
sendimentatorët të cilët gjenden në
vendin
e
SHA
për
jometale
“Ograzhden” dhe për rreth tij, duke
tërhequr vërejtjen se përderisa brenda
afatit të caktuar subjekti juridik nuk
vepron në bazë të këtyre obligimeve,
Inspektorati shtetëror për mbrojtjen e
mjedisit jetësor në mënyrë të
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detyrueshme do t’i përmbaroj këto
obligime në llogari dhe në dëm të
shoqërisë. Avokati i Popullit për të
ndjekur në mënyrë kontinuitive këtë
gjendje kërkoi që të njoftohet në lidhje
me situatën e mëtutjeshme.
27. AP nr.434/04
N.Q.- personi që vuan dënimin
me burg në END “Idrizovo” dorëzoi
parashtresë deri te Avokati i Popullit, ku
tregonte se ndaj aktgjykimit të Gjykatës
së apelacionit ka bërë ankesë deri në
Gjykatën supreme të Republikës së
Maqedonisë, por ende nuk është
vendosur. Për t’i sqaruar të dhënat e
parashtresës Avokati i Popullit iu drejtua
Gjykatës themelore-Kumanovë, prej ku
u njoftua se shkresa e dorëzuar në formë
të “ankesës”, sipas përmabjtjes së saj
është llogaritur si Kërkesë për zbutjen e
dënimit në mënyrë të jashtëzakonshme
dhe e njëjta i është dorëzuar Gjykatës
Supreme të Republikës së Maqedonisë,
për procedurë të mëtutjeshme. Më pastaj
Avokati i Popullit vërtetoi se pas
shkresës së dorëzuar është sjellë
aktvendim sipas të cilit kërkesa e
parashtruesit është refuzuar si e pabazë.
Duke pasur parasysh se në të dhënat e
gjyqit thuhej se disa herë janë bërë
përpjekje për dërgimin e aktvendimit
deri te parashtruesi, por nuk ka dëshmi
se e ka marrë në mënyrë të rregullt,
meqenëse sipas të dhënave të tyre
parashtruesi nuk gjendet në END
“Idrizovo”, ndërsa më vonë përsëri u
vërtetua se ai gjendet në këtë institucion
ku e vuan dënimin me burg. Në lidhje
me këtë që u tha Avokati i Popullit e
njoftoi
Gjykatën
themelore
të
Kumanovës dhe kërkoi që vendimi edhe
një herë të dërgohet. Kështu që më vonë
u konstatua se gjyqi ka vepruar sipas
kërkesës së Avokatit të Popullit.
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28. AP nr.792/03
Një grup i qytetarëve pensionistë
të shtëpisë së pensionistëve nga lagja e
Avtokomandës dorëzuan një parashtresë
deri te Avokati i Popullit ku pohonin për
prishjen e qetësisë së shkaktuar nga
zhurma e tepruar për shkak të muzikës
së gjallë dhe akustike nga restorani
“Viva” që është i vendosur në katin
përdhes të një ndërtese për banim të
pensionistëve.
Gjatë
ngritjes
së
procedurës Avokati i Popullit ndërmorri
disa veprime por që nuk ishin të
frytshme për shkak të obstruksioneve të
disa personave përgjegjës në Ministrinë
për mjedis jetësor dhe planifikim
hapësinor, gjë që shkon në favor të
pronarit të objektit të hotelierisë.
Pra edhe krahas aktvendimit të
sjellur që ka të bëjë me ndalimin e
muzikës së gjallë e që është i
plotëfuqishëm dhe duhet të përmbarohet
si dhe krahas insistimeve të Avokatit të
Popullit, u vazhdua me përvojën e
mëparshme edhe gjatë inspektimit në
vendin e ngjarjes që u bë në objektin e
hotelierisë. Për këto arsye Avokati i
Popullit deri te Prokuroria publike
themelore-Shkup, dorëzoi kërkesë për
ngritjen e procedurës për shkak të
vërtetimit të përgjegjësisë ndëshkuese
kundër personit Arsovski Milço, pronar i
restoranit “Viva” për dyshim se ka bërë
vepër penale për “heqjen dhe dëmtimin
e vulës apo shenjave zyrtare” dhe
kundër personit Vlatko Stefanovski,
drejtor i Institutit për mbrojtjen e
ambientit jetësor për vepër penale
“keqpërdorim
të
pozitës
dhe
autorizimeve zyrtare”. Nga ana e
Prokurorisë themelore publike Avokati i
Popullit u njoftua se fletëparaqitja
penale është pranuar dhe rrjedhë
procedura e hetuesisë.
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29. AP nr.299/04
M.G. nga Dibra deri te Avokati i
Popullit dorëzoi parashtresë në të cilën
kërkonte që të ndërmerren masa për
mbrojtejn e të drejtave të saja të
shkelura me zvarritjen e procedurës
gjyqësore në Gjykatën themelore-Dibër.
Gjatë procedurës, Avokati i Popullit
konstatoi se për arsye subjektive lënda
një kohë të gjatë nuk është marrë në
përdorim, përkatësisht gjykatësi që ka
punuar me këtë lëndë është shkarkuar
nga funksioni, ndërsa gjyqi nuk e ka
ditur adresën e gjykatësit dhe për këtë
arsye nuk kanë pasur mundësi që ta
përkujtojnë për t’i dorëzuar lëndët. Për
arsyet e zvarritjes së procedurës Avokati
i Popullit e njoftoi Këshillin gjyqësor
republikan, ndërsa nga gjyqi u kërkua që
të ndërmerren masa për tejkalimin e
kësaj gjendje. Pas aktiviteteve të
ndërmarra lënda u dha në punë dhe
kërkesa e qytetarit u realizua.
30. AP nr.1639/04
A.E. nga Tetova dorëzoi
parashtresë në të cilën pohoi për
zvarritjen e procedurës për kontest
administrativ pranë Gjykatës Supreme të
Republikës
së
Maqedonisë.
Pas
shqyrtimit të të dhënave të parashtresës
dhe dëshmive materiale të dorëzuara,
Avokati i Popullit konstatoi se ka bazë
për të vepruar dhe me këtë rast iu drejtua
Gjykatës Supreme me kërkesë që të
ndërmerren masa dhe aktivitete për
azhurim të procedurës dhe për t’i dhënë
prioritet padisë së parashtruesit. Një
kërkesë e këtillë plotësisht u pranua,
përkatësisht kryetari i gjyqit vendosi që
kësaj lënde t’i jepet prioritet për t’u
zgjidhur sa më shpejt, kështu që lënda u
vu në punë.
31. APnr.1493/04

Avokati i popullit
(Ombudsman)
A.P. nga Shkupi në parashtresën
dorëzuar Avokatit të Popullit kërkoi të
shtyhet
përmbarimi
i
akteve
administratrive për prishjen e murit rreth
oborit. Duke vepruar në bazë të
parashtresës, Avokati i Popullit iu
drejtua Ministrisë për transport dhe
lidhje, Inspektoratit shtetëror për
ndërtimtari dhe urbanizëm-Shkup, me
kërkesë që përkohësisht të ndërpritet
përmbarimi pas aktvendimit dhe
konkluzës për prishjen e murit për rreth
oborit, për shkak se është ndërtuar para
shumë kohe dhe si objekt pa leje duhet
ta ndajë fatin me objektet tjera në
rajonin më të gjerë ku ende nuk është
sjellur plan detal urbanistik dhe për
shkak të mundësisë që objekti të
përshtatet me ndryshimet e planit të
paraparë. Nga informatat që i mori
Avokati i Popullit u konstatua se
Inspektorati kompetent e ka pranuar
kërkesën e tij dhe aktvendimi i
përmendur për prishje do të pezullohet
për një kohë, deri në përmbylljen e
procedurës për legalizimin e objekteve
pa leje me ndryshimet dhe plotësimet që
duhet të bëhen me sjelljen e palnit të ri
detal urbanistik.
32. AP nr.1646/04
Xh. Xh. Nga Tetova dorëzoi
parashtresë te Avokati i Popullit në të
cilën kërkoi që të intervenohet deri në
inspektoratin kompetent në lidhje me
procedurën për kulmin e ngritur të
shtëpisë së tij familjare nga ana e vëllaut
të tij. Duke vepruar në bazë të
parashtresës Avokati i Popullit iu drejtua
Ministrisë për transport dhe lidhje,
Sektorit për punë inspektimi-Tetovë dhe
kërkoi që të bëhet një mbikëqyrje
inspektuese në vendin e ngjarjes dhe në
bazë të gjendjes së konstatuar faktike të
ndërmerren masa përkatëse ligjore. Nga
njohuritë që i mori si dhe nga
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dokumentet e dorëzuara, Avokati i
Popullit konstatoi se organi kompetent i
inspektimit ka vepruar sipas kërkesës së
Avokatit të Popullit dhe me këtë rast
është sjellur aktvendim dhe konkluzë për
prishjen e pjesës së ngritur të kulmit
sipas konstruimit-nënçati, që del jashtë
vendimit të mëparshëm të dhënë për
ndërtim.
33. AP nr.842/04
J.B. Nga Shkupi në parashtresën
deri te Avokati i Popullit kërkoi që të
intervenohet deri në Inspektoratin
shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëmShkup, që mos të përmbarohet vendimi
për prishje për shkak se më herët nga
ana e tij është dorëzuar një kërkesë për
miratim për ndërtimin e objektit në fjalë.
Meqenëse procedura është në vijim dhe
sjellja e vendimit është zvarritur për
shkak të zgjidhjes së çështjeve tjera si
dhe për shkak të faktit se objekti është
paraparë sipas Planit detal urbanistik,
Avokati i Popullit kërkoi nga
Inspektrorati shtetëror për ndërtimtari
dhe
urbanizëm
në
Shkup
që
përkohësisht të ndërpritet përmbarimi
për prishje deri sa të përfundojë
procedura për t’u bërë i plotëfuqishëm
vendimi për ndërtim. Nga njohurit e
marrura u vërtetua se është përkrahur
kërkesa e Avokatit të Popullit kështu që
në sektorin rajonal për polici urbane në
Kisella Vodë-Shkup është urdhëruar që
aktvendimi për prishje përkohësisht të
ndalet përderisa të përmbyllet procedura
e kërkesës për vendim për ndërtim.
34. AP nr.1869/04
Z.M.
Nga
Strumica
në
parashtresën dorëzuar Avokatit të
Popullit kërkoi që të intervenohet në
inspektoratin kompetent për ndërtimin e
murrit pa leje të fqiut. Duke vepruar në
bazë të parashtresës Avokati i Popullit iu
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drejtua Ministrisë për transport dhe
lidhje, Sektorit për punë inspektimi në
rajonin “Istok”-Strumicë dhe kërkoi që
të bëhet mbikëqyrje inspektuese në
vendin e ngjarjes dhe në bazë të gjendjes
faktike të konstatuar të ndërmerren masa
përkatëse ligjore. Nga njëhuritë e marra
dhe dokumentet e ofruara, Avokati i
Popullit konstatoi se organi kompetent i
inspektimit ka vepruar në bazë të
kërkesës së Avokatit të Popullit dhe me
këtë rast u sollë aktvendim dhe konkluzë
për prishjen e murrit të ngritur të oborrit.
35. AP nr.774/04
R.M. nga Shkupi dorëzoi
parashtresë te Avokati i Popullit e cila
kishte të bëjë me procedurën për ngritjen
e një murri përforcues. Duke vepruar
sipas parashtresës, Avokati i Popullit
edhe krahas njohurive se ky rast nuk
është obligim i njësisë rajonale për
vetëqevrisje lokale, për t’i dhënë
përkrahje kërkesës së parashtrueses,
duke e zbatuar parimin për drejtësi, i
është drejtuar kryetarit të Komunës
Qendër dhe kryetarit të Qytetit të
Shkupit me kërkesë dhe rrekomandim
për zbatimin e procedurës varësisht nga
mundësitë e tyre reale të ndihmojnë që
ndërtimi i murit përforcues të ngritet pa
u vu në pyetje stabiliteti i shtëpisë ku
banon parashtruesja. Pas inspektimeve
të bëra nga vendi i ngjarjes dhe nga
njohuritë e marrura si dhe nga një sërë
kontaktesh telefonike të realizuara me
persona
zyrtarë
u
konkretizuan
aktivitetetet e mëtutjeshme dhe në këtë
moment procedura është në fazën e saj
përfundimtare.
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